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 فلؤملا ةمدقم

 فلؤملا ةمدقم

 تاونس ةرمث وه ٍةِئَي ' لوسرلا بكوم يف نوينامي " هتيّمس يذلا باتكلا اذه نإ

 يوبنلا دهعلا قئاثوو ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك تاهمأ يف ثحبلا نم ةديدع

 خيرات نع ةرثانتملا رداصملاو تاساردلاو ثارتلا بتكو ةيومألاو ةدشارلا ةفالخلاو

 مهل ناك «نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا نم ةّلف تايصخش

 ةيبرغلا :ةرايهتلاو :ةلودلا" نسيسأتو هلع هللا :لوسو بكوم يف رفاولا مهماهسإ

 نم ةعساو ءاععرا ىلإ تاحاوتفلا 5007 مالسإلا ةلاسر اولمحو ةيمالسإلا

 عزعزتي "ل ناميإب ابمراغمو ضرألا قراشم يفو يبرعلا نطولا يف ة ةدتمملا قافآلا

 نم ةعساو ءاجرأ يف اهرون رشتنا ةراضحو ةلود مظعأ تسسأتف «نيلي ال مزعو

 نأ داكي نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا نم ءامظعلا كئلوأ خيرات نكلو «ةرومعملا

 يف مهرابخأ تتشت ببسبيو مهنع ةساردلاو ثحبلا مدع ببسب ًالوهجم نوكي
 صوغي نمب هبشأ وه مهنم ةيصخش لك رودو خيرات يف ثحبلاف ءرداصملا تارشع
 يف مظتتتو ءىلآللا عمتجت ىتح كانه نم ةؤلؤلو انه نم ةؤلؤل عمجي قيمع رحب يف
 اذه ثحابم يف مالعألاو ءامظعلا كئلوأ نم ةيصخش لك خيرات وه دحاو دقع

 نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نم ”5 نع ثحابم لوألا ءزجلا مضي ثيح باتكلا
 ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا نم 5”7 نع ثحابم ثلاثلاو ناثلا ءزجلا مضيو

 نع ًاثحبم نيعبس ىلع ىوتحا دق  هيءزجب  باتكلا اذه نإف يىلاتلابو «نيحتافلا

 ةالصتا هيلع هللا لوشروب ينك رش يف نييناميلاو نميلا ءامعزو ءامظع نم نيعبس

 رجف روصع لالخ اهراغمو ضرألا قراشمب تاحوتفلا نيدايم يفو مالسلاو

 . مالسإلا

 دق نيينميلا نيحتافلاو ةباحصلا نم نيعبس نع باتكلا اذه نوكي نأ ةركف نإ
 ابس ةراضحو ةلود روصع يف ءامظعلا ةعبابتلا نميلا كولم ددع ناك هنأ نم ينتءاج

 ةنمزألا ربع ءارعشلاو نوخرؤملا ءاملعلا مهددع ركذ دقو عبي اكلم نيعبس رّيْمِجو
 .ةديجملا ةراضحلا مهراودأو مهخيرات ركذب اوُرتعاو روصعلاو



 كو لوسرلا بكوم يف نوينامي

 مزلتسا دق نيينميلا نيحتافلاو ةباحصلا نم نيعبس رايتخا نأ نايبلا نع ينغو

 فلآ ةدع غلبي نيينميلا ةباحصلا ددع نأل تايصحشلا زيي احيبسرتو اعييرو اديه

 0 0 0 ل واس نبا 00

 الماك ًاباتك راصنألا ءولتسيو هي هللا لوسو ا رعياب يذلا :نوعيفلا منهو ناعلألا
 - نمي لكابق نم مه باتكلا اذه يف نيعبسلا ةيباغ نإف كلذلو .فورعم مهخيراتو

 دقلو . يخيراتلا اهقاطنو اهلولدمب نميلا قطانم كبل لخاد نمو + قاضنألا ريغ

 ممانايلو نوحلاو قدنلا عير يولع ةييبئرلا تحاعلا يف حان افيأ تعار

 يف نيعبسلا بيترت نإف كلذلو ءأطبارتمو ًالماكتم ًاديسجتت ينميلا رودلاو مهقطانمو

 . يخيراتلا رودلا ةيمهأو تايصخشلا ةيمهأ بسحب سيل باتكلا اذه

 ةفاقثلا ريزو « / ناشيورلا هللا دبع دلاخ ذاتسألا / خ الا نأ ىلإ انه كو
 .باتكلل ةماعلا ةئيهلل ًاسيئر ناك امدنع لوألا ء ه1 عيلط دن ناك ةجايبلا)

 امهتعابط ريزولا خألا ىأترا لاقل ناثلا نيءزجلا يف لمعلا تيبنأ املو

 ةدئاقلل اميمعت ءازحأ ةناالثب لماكتم الماك لمعلا حبصيل لوألا ءزجلا لإ امهمضو

 مضيو نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا نم ًامسا 75 لوألا ءزجلا مضي ثيح ءةّوجرملا
 .هيونتلا ىضتقاف ءامسا "5 ثلاثلاو يناثلا ناءزجلا

 فلؤملا
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 (روثلاوذ) ٠ يبودلا ورمع نب لبقطلا

 نب ليفطلا رونلا وذ وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا ةباحصلا لئاوأ نم
 يف نما نم ءارذألا ر +٠ يابا ىف رسل نئاعلا ربا ةزكاذتو «يسودلا ورمع

 ابقل رونلا وذ نككي ملو ''”(. .رونلا وذ يسودلا ليفطلا :نميلا نمو) ًالئاق (مالسإلا
 ا ليفطلا رون ناك امئإو رسمج- و ءابس روصع ذنم نميلا ءاوذأ باقلأ رئاسك

 . "”(ريخلا نم يوني ام ىلع هنيعت ةيآ هل لعجا مهللا» :هتِي لاق ْذِإ يي هللا لوسر

 زييمت يف ةباصإلا باتك :يف ءاج امك وه ورمع نب ليفطلا نأ ركذب أدبنو

 نب ْمهف نب ميلس نب ةبلعت نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا)  ةباحصلا
 نب ورمع نب كلام نب هللا دبع نب ورمع دبع نبا وه ليقو . . يسودلا سؤد نب ِمْنَع

 : هنإ باعيتسالا يف يبطرقلا اضيأ نكد امك تاوصلاو ا .مهف

 . سود نب منع نب ْمُهَف نب ميلس نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا
 نب هللا دبع نب  ةثلثملا ءاثلاب - ناثدع نب سود :وه سودو) :نودلخ نبا لاق

 نب تدنن ني وخلا فمادزألا ني رقت زب كللاق: يق فلا ون ايعك هع ةاوقو

 .'*”(ناطححق نب برعي نب بجشي نب ءابس نب نالهك نب ديز نب كلام
 ضرأ) : ىنادعيلا لاق « نميلا نلاعاب ةارشلا ةقطتم نكست نيود: ثتاكو“ ٠

 «جرفم نب نامالس نب دزألاو هليجب ةارس مث «مهفو يلع ينب ةارس  اهنم  ةارسلا
 نب ورمع نب ليفطلا ناكو 7 ا(ش ةرج ىلإ رجحلاو 6 "0 «قرايو :عملاو

 لإ لافبرلا دش كلذلو :ةراجعل ب را ب :ةراجت

 .ةيوبنلا ةثعبلا تاونئس لئاوأ ىف ةكم

 بل ا ت4

 ."7/4ص ؟ج  دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا ىف لماكلا )١(
 6 نيف يطوفلا بلا كيه تالا تانشألا ةنرد ف باهتسألا (.٠

 م فتاح نتا قيعلا ست نيكل املا قيم نا ةياضالا +(
 .147و 7١ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4)
 .؟ 58ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (5)
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 لك ةفايضلا نم هل اوأيهو) «ءشيرق سوؤر هاقتلا ىتح ةكم ىلإ لصو نأ امو
 ٌديَّسو رعاش ؤرما كنإ ليفط اي) :هل اولاق مث (ميعنلاو ةجهبلاو مركلاو فرتلا ناولأ

 امنإف «هثيدح ضعبب كبيصيف لجرلا اذه كاقلي نأ انيشخ دق اّنأو «كموق يف ٌُعاطُم
 ءانموق ىلعو انيلع لخدأ ام كموق ىلعو كيلع لخدُي نأ هرذحاف ءرحسلاك هثيدح

 .(هيبأو ءرملا نيبو هجوزو ءرملا نيبو هنباو ءرملا نيب قرفُي ُةنإف
 تمزع ىتح هنم عمسأ نأ يننوهنيو يننوثدحي اولاز ام هللاوف) : ليفطلا لاق

 . "'”(هاقلأ الو ًائيش هنم عمسأ الأ ىلع

 ملكتيو - يلصُي الجر دهاشف «ةبعكلا نم برقلاب ليفطلا َرَم يلاتلا مويلا يفو
 لاقو هلمأتي فقوف «شيرق هنم هترذح يذلا (دمحم) هنأ كردأف «ةبعكلا دنع

 اهنّسَح رومألا نم يلع ىفخي ام تبث ؤرماو بيبل لجرل ينإ «يمأ لكتاو) :هسفنل
 و هل يال او ؟لوتيام لجرلا نم هسا نأ عمي امن ايهيتالو

 ىفخي ام تبث ؤرما ىنإ هللاو ءزجعلل اذه نإ هللاو) :هسفت ىف لاق هنإ باعيتسالا ىف

 تخأ انيق جرم ناك نق ينم نعيم هناوب ةايعيشاا و يكن وومألا نصوم

 ئ :217(يقعسلا قلذ نيغ ناك نإو هند
 :هايإ ًافصاو ليفطلا لاق . .ًامالك لوقي هعمسف ٍيِكَو دمحم نم ليفطلا برتقاف

 ام هللا ناحبس اي) :هسفن يف لاقو (هب ملكتي مالك نم نسحأ طق ًامالك عمسأ مل)

 ةروس) وه ليفطلا هعمس ام ناكو «(لمجأ الو هنم نسحأ اظفل مويلاك تعمس

 .(نيتذوعملاو صالخإلا

 كنع ىنوثدح كموق نإ دمحم اي) :هل لاقو هعبتت يي دمحم فرصنا املو

 نقرات + انميك الرق كادر هيفي « لوما سوما هلا هللا نا قوش كورا ذك
 هلحألا فخ اولا هلا يع وضرر هيفي اج دك هللا لوشو واطأف «(كْرْمأ يلع

 - 2 (تملسأف مالسإلا هللا لوسر يلع ضرعف) ليفطلا لاق
 همالسإب شيرق تملع دقو هك هللا لوسر ًامزالم هكمب ةرتف ليفطلا ثكمو

 : ليفطلا لاقف «ليفطللو ِةِئكي هللا لوسرل مهضغب اورهظأو «كلذ اهجعزأف

 هزصبلا بنفعلاو ناتكتلا نلتع قوبل ينس كيلا غلنمااالا

 دن لك نعهدذجىلاعت  ٌدهرف سانلاُبرهللاثمأذب

 ٍدشُر لك ٌحِضوُمو «ىده ليلو ارب نيم ارييححم نأو
 *» دلك ك6
 نزيي مزيت زياك

 )١( ص  يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 770.
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 لوسر اي) :لاق «نميلا ةارسب سود ةليبق ةقطنم ىلإ ةدوعلل ٌليفطلا أيهت املو
 هللا هنيعي نأ كي لوسرلا اعدف (مالسإلا ىلإ مهيعاد انأو «سود ىلإ ٌعجار ينإ هللا

 .ىون ام ىلع

 ىلإ عجار ينإ هللا لوسر اي) :لاق ليفطلا نأ باعيتسالا يف يبطرقلا ركذو

 نأ هللا عداف ءمهيدهي نأ هللا لعل مالسإلا نقل مهيعاد انأو عاطم مهيف نأ سود

 مهللا) : هيلع هللا لوسر لاقف .هيلإ مهوعدأ اميف مهيلع انوع يل نوكت ةيآ يل لعجي

 رهظ سود ةرضاح فراشم ىلإ لصو املف .ا؛ريخلا نم ىون ام ىلع هنيعت ةيآ هل لعجا

 ريغ يف مهللا :ليفطلا لاقف) «ليللا ةملظ يف رضاحلا هآرتي باهشلاك رون هينيع نيب
 هديب يذلا طوسلا سأر ىلإ رونلا لوحتف ؛(هلثُم اهنأ اونظي نأ ىشخأ ينإف يهجو
 تانييشتتالاب ةيئاكةياوز ىف :ءاج امي «قلعم :ليدنق هناك هطوش نسأر: ىف رودلا ناكف
 ْ . يتأيس امك ةيناثلا ةرملا يف ناك كلذ نأ ةباصإلاو

 ءادبف ءمالسإلا ىلإ وعدي ذخأ «سود ةرضاح ىلإ ةكم نم ليفطلا داع املو

 لاقو «كاذنأ همأ ملست ملو «يسودلا فيرط نب ورمع وهو هوبأ ملسأف «هتيبي

 ينآو: يباب كاذ حلو: :تلاق ينم تلو كنه ثشلف «ينع كيلإ) :هقحوزل ليفطلا

 «كل لحأ الو يل نيلحت تسلف دمحم نيد يعبتتو يملسُت مل نإ :لاقف ؟تنأ

 تلعفف ءىلاعتو اهب يلستغاف هايملا هذه ىلإ يدمعاف :لاقف .كنيد ينيد :تلاقف

 مآ تملسا كلذعو .ااينالتسإ نيبخو «يييداهعلاب ةفطنو تتفلسات لإ تداح
 .دعب اميف ليفطلا

 هنع هللا يضر ةريره يبأ مالسإ

 نم دحاو صخش الإ  ىلوألا ةرملا يف  ليفطلل .بجتسي ملف «(نيقكلا وذ)

 رخص نب ةريره وبأ وهو مالسإلا خيرات يف ليلج رود بحاص ناك هنكلو © سود

 يبأ تفدهتسا يتلا تاهبشلا ضحد يف ةريبك ةيمهأ ةقيقحلا هذه بستكتو .يسودلا

 7 ةنس الإ ملسي مل ةريره ابأ نأب ةّير وبأ دومحم هّمَلأ يذلا باتكلا يف امك ةريره

 ةريشع نم هنأ ةريره يبأ لصأ نع فرع ام لك» :ةّير وبأ دومحم لاقو «ةيرجه

 فرعي ملو «ةيبونجلا برعلا لئابق ىدحإ سود نم مث دزأ ةليبق نم ْمُهَف نب ميلَس
 ريغ همالسإ لبق نميلاب اهاضق يتلا نينسلا ىدم يف نميلا هدالب يف هتايح نع سانلا

 ماعطب نانلا مدخي ًامدعُم ًاريقف ناكو منغلا ىعري ناك هنأ نم هسفن وه هلاق ام
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 ةلماكتم ةفرعم حيتي ةباحصلا مجارتو ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام نأ عقاولاو ؟102هلع

 نب نمحرلا دبع ةريره وبأ :باعيتسالاو ةباصإلا يف ءاج امك وهف ةريره يبأ نع
 نب هبنم نب بعص يبأ نب باتع نب فيرط نب يرشلا يذ دبع نب رماع وهو رخص
 هتأشنو هدلوم ناكو «يدزألا يسودلا صضود نب مْنَع نب ْمُهَق نب ميلُس نب ةبلغث نب دعس

 وهو ةيرجه 51 ةنس يفوت هنإ باعيتسالا يف ءاج دقو «نميلأ ةارسب سود ةرضاح يف
 تان كلا: و010 هيرست ل وح ىف ناك اونا ريع نأ كلذ: ع يسير نس توبا
 هقدلاو ينتك نو فاشل 7( بكر .قراشت) ةريرف وبآ لاق كللذ ئفو»هريكتس وهو ةونأ

 نع ًاضيأ لمعي ناك امبرو «(هلهأ منغ ىعري ناك) هنإ ةباصإلا يف ءاجو ءهلهأو
 لخحأو ةكم نم ورمع نب ليفطلا داع املف ءسود ةرضاح يف هموق نم نيروسيملا

 نبا باش ٌمالغ كاذموي وهو ةريره وبأ ملسأو هل باجتسا مالسإلا ىلإ ًاسود وعدي
 اعد» :ينالقسعلا رجح نبا لاق همالسإ يفو «ةنس ةرشع عبس وأ ةنس ةرشع سمخ

 هب ةريره وبأ هباجأف «مالسإلا ىلإ هموق ليفطلا

 ناكف «نينس عضبب ةيوبنلا ةرجهلا لبق نميلاب ملسأ ةريره ابأ نأ كلذ نم نيبتيو
 يف ليفطلا عم مهاسو نميلاب هتقطنم يف ثكم هنكلو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ نم

 ةرجهلا لبق ليفطلا عم ةكمب ِةُْي ّيبنلا ىلإ راس امبرو :«سود ةليبق نيب مالسإلا رشن

 ناكو - يتأيس امك  ىلوألا ةرملا دعب ةكمب نيترم ِةكَي يبنلاب ىقتلاو راس ليفطلا نأل
 امنإو ةريره يبأ مالسإ سيل هال ةنس ثدح يذلاف ءريسملا كلذ يف هعم ةريره وبأ
 . ةيوبنلا ةرجهلا لبق ناكف همالسإ امأ «برثي يف َهْلَي هللا لوسر ىلإ هترجه

 روتلا ةيآو : كي يبنلا ىلإ ليفطلا ةدوع
 وبأ الإ نمؤي ملف ةنس ءاهز مالسإلا ىلإ سود ةليبق وعدي ليفطلا ثكم دقل

 هب ىقتلاف ءةكمب ِِك هللا لوسر ىلإ لاحرلا دش مهنم ليفطلا سأي املف «ةريره

 اسود نإ هللا لوسر اي :لاقو مالسإلل اهتباجتسا مدعو سود ضارعإب هربخأو
 دها مهللا» :لاقو ءامسلا ىلإ هدي ِهِكَ هللا لوسر عفرف «مهيلع هللا عدأف .ءتصع

 ةنلاث ةياور يفو . (مهب تئاو ًاسود دها مهللا» :لاق هنأ ةيناث ةياور يفو .(ًاسود

 دها مهللا» :لاقف تارم ثالث مهل اعد هلعلو .(؟نيملسم مهب تئاو ًاسود دها مهللا)

 .«نيملسم مهب تئاو اسود دها مهللا . مهب تثئاو اسود دها مهللا .اسود

 .4 5ص م1975 ةيناثلا ةعبطلا  رصمب فراعملا راد  ةير وبأ دومحمل  ةريره وبأ ةريضملا خيش 01(

 ١7١. ص ب ةبيتق نبال فراعملا باتك (؟)

 ١5١. ١ص ؟ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا رف
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 نأب يحوي امم «ةريره يبأ نع ةياور يف ءاقللا كلذ ءابت يبطرقلا دروأ دقو
 دقو «ةكم يف هب ءاقللاو كك يبنلا ىلإ ريسملا كلذ يف ليفطلا عم ناك ةريره ابأ
 تنك ىنإو ةكرشم تناك ىمأ نأ) :لاق هنأ ةباصإلاب ةريره ىبأ ةمجرت ىف ءاج

 26 هللا لوسر يف ينتعمساف ًاموي اهتوعدف «ٌىلع ىبأت تناكو مالسإلا ىلإ اهوعدأ
 «(ةريره يبأ مأ دها مهللا :لاقف كلذ هل تركذف ِةْكَي هللا لوسر تيتأف .هركأ ام

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ تلاقف «بابلا تحتف) همأ ىلإ ةريره وبأ داع املف

 عم ةريره وبأ مدق امدنع هنأ ىرنو «كلذ نمز ةياورلا ركذت ملو «(هللا لوسر ًادمحم

 دها مهللا» :ِةِكَي هللا لوسر لاقف سود رمأب هربخأو ةكمب ِِلَكي يبنلا ىلإ ليفطلا
 . «مهب ققراو ءْمُهعداف ءكموق ىلإ ْعَجرإ) :ليفطلل ٍدِلَج هللا لوسر لاق مث «ًاسود

 تاس دقو «ةرملا كلت يف ناك ليفطلل ِلَك يبنلا .ءاعد نأ ةباصإلا يف ءاجو

 ةيآ يل لعجي نأ هللا عدا» هِي يبنلل ليفطلا لاق هنإو باعيتسالا يف كلذ نع ءاج ام

 ام ىلع هتيعت ةيآ هل لعجا مهللا :ِّهلك يبنلا لاقف .هيلإ مهوعدأ اميف مهيلع ًانوع يل نوكت

 رون هينيع نيب رهظ سود ةرضاح فراشم ىلإ لصو املف .4«ريخلا نم ىوني
 ىشخأ ينإف يهجو ريغ يف مهللا) :لاقف «ليللا ةملظ يف رضاحلا هآرتي باهشلاك

 وبا لاقو :يلعت ليدقق هناك طوسلا ساو ىلإ ووعلا ل رجعت (هلكك اهنا اود نأ
 هب وعديل هنيبج ىف ًارون ِهَي هللا لوسر  ءاعد  هاطعأ) ليفطلا نأ دربملا سابعلا
 ارسل ايدو لع نر دمطلا دز امنق. هل زم حق احتج .٠ ل11 هله لاقت دمرت
 ءروتلا وذ ليفطلل ليق رونلا كلذ ببسبو ؟'«ْبِهَتْلَبَل ليجلا نأ» :نولوقي اولغج
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نيب وونلا وذ ٌُبَقَلُي ناكو

 ءْمُهعداف ءكموق ىلإ ْعَجرا» :هل لاق ثيح لي هللا لوسر هيجوتب ليفطلا لمع دقو
 اوملسأف «هتوعد يف مهب ٌقفريو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مهوعدي ذخأف ««مهب قفراو

 لوقي بدنج ناكو «يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج مهنم ناكو ءرخآلا ولت دحاولا

 مالسإلا ىلإ ليفطلا هاعد املف :(ّرُه نم يردأ ال يتكل «ًاقلاخ قلخلل ْنِإ) : ةيلهاجلا يف
 وبأو ليفطلا ناكف «بدنج ملسأ كي ًادمحم اهب لسرأ يتلا هتلاسرو قلاخلا نيدب هأَينأو

 مالسإلا اشف نأ ثبل امو «سود.ىرقو ةرضاح يف مالسإلا ىلإ نوعدي بدنجو ةريره
 . سود ةقطنمو ةليبق يف ومنيو رشتني ذخأو

 ًاضيأ رشتني ذخأ دق مالسإلا ناك ةرجهلا لبق ام تاونس نم ةرتفلا كلت يفو

 )١( ص ؟ج - دربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا 4//7.
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 دق اوناك نيذلا نييناميلا ةباحصلا لئاوأ نم ددع دي ىلع نميلا نم قطانم ةدع ىف

 هللا لوسر مهنم لك عمسف رومألا نم كلذ ريغل وأ ةراجتلا ضرغل ةكم ىلإ اوراس

 وبأ مهنم ناكو ءمالسولا ىلإ ايعاد نميلاب هتقطنم ىلإ داغو ديحوتلا نيدب نماو هك

 نب فيفعو  هماهت يلاعأ يف  يدزألا ةبلعث نب دامضو - ليكبو دشاح ةقطنم يف

 يف اوناكو مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا ةباحصلا لئاوأ نم مهريغبو مهب ةصاخلا

 . سود يف مالسإلا ىلإ هتوعدو ورمع نب ليفطلا لثم مهقطانم

 مالسإلا نأب هربخأو  ةئلاثلا ةرملل  ةكمب ِلي هللا لوسر ىلإ ليفطلا راس دقو
 عم ةريره وبأ ناك امبرو .سود يف تيب لك لخد دقو ومنلاو راشتنالا يف ذخأ

 لوب ال و «ةكم يف ٌدَِك يبنلاب ءاقللاو ريسملا كلذ يف ليفطلا

 نم يكبأ انأو  ُثعجرف) : لاق ثيح هلك يبنلا ىلإ داع همأ تملسأ امل هنإ هتدلاو

 . ''”(هل اعدف «نينمؤملا ىلإ يمأو ينببحي نأ هللا عدا هللا لوسر اي ٌتلقف  حرفلا

 دق شيرق تناك - ةثلاثلا ةرملا يف  ةكمب قي هللا لوسر ىلإ ليفطلا مدق املو

 نأ ٍةِلَي هللا لوسر ىلع ليفطلا ضَرَعُف «ةكمب ِةِْقي هللا لوسرل اهتاداعم نم ْتَدَعَص
 اي : ليفطلا لاق# : ةباصولا يف ءاج امك هنإ دإ ةيحيلاو سود ةقطنم ىلإ رجاهي

 سود صر و نيصح نصح يف كل له وبس ا أ ىنعي ؟هعنم كل هللا ل

 سس ل ا

 34 يبنلا ىلع تردبف ؛كلذ يف نادمه رماؤي ذأ ىلع ةرجهلاب لي هللا لوسرل

 ضرأ ىلإ ليفّطلا داعف «هكم نم ةرجهلا بحي ال ِةيي يبنلا ناك دقو ''”«راصنألا
 مهريغو ةريره وبأو ليفطلا ناكو «مالسإلا ميلاعتو نيد رشن يف رمتسا ثيح سود

 جرزخلاو سوألا نطوم - برثي ىلإ هترجهو دو هللا لوسر ءابنأ نوعباتي نميلا يف
 نيب ةيبيدحلا حلص أبن مهاتأ ىتح «كلذ ىلت امو يقي هللا لوسر راصنأ نييناميلا

 ىلإ ةيبيدحلا حلص ىدأ ثيح «ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا رخاوأ يف شيرقو لي يبنلا

 ا ا ا

 نينمؤملا بكاوم تقلطنإ نميلا ىلإ كلذ ءابن ىتأ املف هوكي هللا لوسرب قاحللا ديري

 0 اص هن نيه أنجزت ط ةياسإلا 22320

 ١8١ص ١١ج - ينادمهلل ليلكإلا - ١١5 ص ؟ج - ليفطلا ةمجرت  ةباصإلا (؟)
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 لَو هللا لوسر ىلإ سود بكوم يف ةريره يباو ليفطلا ةرجه
 مضي بكوم يف ةريره وبأ هعمو يسودلا ورمع نب ليفطلا رونلا وذ قلطنا دقل

 نلاكو « برثيب يَ هللا لوسر ىلإ , نيرجاهم سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث

 هللا لوسرو اولصوف هال مرحم يف وأ ةيرجه 5 ةجحلا يذ يف نميلا نم مهقالطنا

 ىسوم ىبأ ةيعمب نييرعشألا بكوم تقولا تاذ يف لصو امك ِةِِلَي هللا لوسر

 .الجر نيسمخو فين اوناكو يرعشألا رماع يبأو يرعشألا

 يخيراتلا ثدحلا كلذل ةريره يبأ نع هباتك يف ةّير وبأ دومحم قرطت دقو

 يف تناك يتلا ربيخ ةعقو ىلإ هلك يبنلا ىلإ ةريره يبأ مودق رخأت اذامل» : ًالئاستم
 مدق» :هنأب ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك صوصن دروأ مث !؟ةرجهلا نم ال ةنس

 هللا لوسرو «نويرعشألا مدق امك «ورمع نب ليفطلاو ةريره وبأ مهيف نويسودلا

 «ةمينغلا يف مهوكرشي نأ مهيف هباحصأ هللا لوسر ملكف ءاهب هوقحلف ربيخب

 «ىطاخ جاتنتسا ىلإ عفدنا ةّير وبأ دومحم نكلو «كلذ ىلع فالخ الو ''”«اولعفن
 ةنحاطلا هبورح نمز يف ِةِلَك يبنلا ىلإ اومدقي مل نييرعشألا ءالؤه نأ .. .» معزف

 ءاهيف رصتنا يتلا ةريبكلا تاوزغلا دعب هيلإ اوعره لب .هعم اودهاجبيو هورصنيل

 ةيدلا نييرعشألا نأش)» لثم ,نييسودلاو ةريره أ نأش» نإو )0 . مئانغلا اهنم ملغو

 ةسيوبا ةومعتم لدكاو نأ 5” مئانغلا لجأ نم ينعي  «دحاو تقو يف هعم اوملسأ

 رجأت بيسو ةييرعشألاو نفواذو ةريره يبأ ىلع ئطاخلا همالكو هجاتنتسا يف

 ينالقسعلا رجح نبا ملكت» : هنإ هلوق ىلإ ربيخ ةعقوم ىتح ٌةَقَو يبنلا ىلإ مهمودق

 اوملع) مهنأب دك يبنلا ىلإ مودقلا يف نييرعشألا رخات بابسأ نع يرابلا حتف يف
 اوبلطو اوُيِمأ ةنداهملا مهتغلب املف ءرافكلا عم ةبراحملا نم هيف نوملسملا ناك ام

 مالكلاو جاتنتسالا عم قفتي ام ينالقسعلا هركذ اميف سيلو '' ”- (هيلإ لوصولا
 (اوُنِمأ «ةنداهملا مهتغلب امل) ينالقسعلا لوقب دوصقملاف «ةّير يبأ دومحمل ئطاخلا

 رافك ناك ةيرجه 7 ةنس ردب ةعقوم ذنم هنأل كلذو «ةيبيدحلا حلص مهغلب امل وه

 )١( 72ص ١١ج - يزيرقملل عامسإلا عاتمإ . 8ص ١ج دعس نبال ةباحصلا تاقبط 7.

 ”8ص - ةير وبأ دومحم  ةريضملا خيش (؟) - 45.

 5ص امج - ينالقسعلا رجح نبال  يرابلا حتف وف ١.
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 لوسر ىلإ مهقطانم ربع ريسي نم نولتقيو قيرطلا نوعطقي فيقثو نزاوهو شيرق
 ديدعلا ٍضَرَعَت دقو «ةكمو فئاطلاب ْرْمَي برثي ىلإ نميلا نم قيرطلا ناكو هدي هللا
 هركذ ام كلذب لصتي اممو «ةنيدملا نودصقي مهو فئاطلا يف لتقلل نييناميلا نم

 «يركُملا هب راسف «فئاطلا يف ًالغب لجر نم ىرتكإ ةثراح نب ديز نأ) :يبطرقلا

 دارأ املف «ةريثك ىلتق ةبرخلا يف ناكو 5 «لزنأ هل قاع ميرخ ىلا هي لاما

 ءالؤه كلبق ىلص دقف :ىْلَص :لاقف :نيتعكر ىلصأ ينعد :ديز هل لاق «هلعقي نأ

 «هلتقف حمرلاب لجرلا نعطف نمؤم سراف ىتأ ىلص املف .(ًائيش مهتالص مهعفنت ملف
 اوناك فئاطلاب رافكلا ضعب نأ ىلع لدت ةعقاولا كلتف . هروب راع

 :ةيرطلا كلف هن نرخ ةيدصاف عملا قظاتن نه يفناقلا ةيملسملل نونطتع
 ةرفتلا رمت ب رطاخملاب ةفوفحمو ةنمآ ريغ قيرطلا لعج ةكمو فئاطلا يف رطخلا كلذف

 مفرط نمل نيم قيرطلا هتتما# ةيييدحلا سام فان دايما عت ,ءاملك جراي

 ةدعقلا يذ يف  برثي ىلإ ةيبيدحلا حلص نم هتدوع دعب وكي هللا لوسر ناك دقو
 علطي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 0 هك

 . '”(ضرألا لهأ ُريخ ْمُه ءباحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع

 بكاوم «باحسلا مهنأك اوعلط «نميلا لهأ نم بكاوم تلبقأ نأ ثبل امو

 هال مرحم يف  ربيخب وهو ِةِْكَي هللا لوسر ىلإ اولصو نيذلاف «بكاوم اهولتت
 لفسأ يف ديبز نم ةفاسملاف  ربيخ مئانغ لبقو ربيخ ةوزغ لبق نميلا نم اوقلظنا
 «برثي ىلإ نميلا قطانم بلغأ نم كلذكو عيباسأ ةدع تناك برثي ىلإ نميلا ةماهت

 ركذ امك ثيح نييرعشألا بكومو سود بكوم لثم ةريبكلا بكاوملل ةصاخ
 "7”سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث ليفطلا عم ناك) :باعيتسالا يف يبطرقلا
 بكوم اذإ ربيخ يف هللا لوسر امنيب» :ًالئاق مهمودق أبن دلاخ دمحم دلاخ ركذ دقو
 مهناكم اوذخأو . .نيربكمو نيللهُم اولبقأ دق سود نم ةرسأ نينامث مظتني لفاح

 نب ليفطلا بكوم كلذ ناكو "”نيمألا هللا لوسر فلخ ةرهاطلا فوفغصلا يف

 نب بدنج بكوم وه سود نم رخآ بكوم لبقأ مث «ةريره وبأ هعمو ورمع
 لصو دق ناكو «هتريشع نم ًالجر نوعبسو ةسمخ هعمو يسودلا ةممح نب ورمع

 لوصولا يف بكاوملا تعباتتو ءالجر نيعبسو ًافين اوناكو نييرعشألا بكوم مهلبق
 ءابنألا باتك يف ءاج دقف «نميلا لئابقو قطانم ىتش نم برغيب ِةي هللا لوسر ىلإ

 .يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ :ثيدحلا )000(

 .14"7ص ؟١ج  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()
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 كئلوأ ذخأف '' (ةيرجه ا/ ةنس يف نينمؤم ناسنإ ةئامعبس نميل ١! نم دَقَو) : هنأ

 نم مهناوخإ دنع اورقتساو هي زينا كرمز تاحبما فوصل ديتكامأ رداع

 . برثي يف راصنألا جرزخلاو سوألا

 لاق «هثيداحأل مهظفحاو دك هللا ري 50 ةباحصلا رثكأ ةريره وبأ ناكو

 هدي تناكف ا ملا : يبطرقلا

 ا ءراد ثيح هعم رودي ناكو دك كَم هللا لوسر دي عم

 نا صنألاو نيرجاهملا رئاس رضحي ال ام رضحي ناكو هي هللا

 ل

 يراصنألا بعك نب َيِبأ) ليلجلا يباحصلا برثي يف ليفطلا ةنبا جوزت دقو «هترسأو
 بحصف (يراصنألا بعك نب َيبأ نب ليفطلا مأ يهو  نآرقلا عماجو ءارقلا دّيس -

 .مالسإلا ىلإ نيقباسلا نمو ةباحصلا رايخ نم ناكو ِّْكَي هللا لوسر ليفطلا

 ا ابك اعتز سرا نم راقي حلاو لابتطلا للا اا ماتمو ير

 ةكم حتف ليفطلا دهشف «ةكم حتفل ِْيِيَو هللا لوسر ةدايقب راصنألا مهناوخإ عم نييناميلا
 حتتف ىتح هو هللا لوسر عم ليفطلا ناك) : :يبطرقلا لاق كلذ يفو .ه/ ناضمر ىف

 حتف دهشو ءءاضقلا ةرمع يف ِةكَي يبنلا ٌليفطلا ىفاو) ينالقسعلا رجح نبا لاقو . (ةكم

 فئاطلاو نين ةوزغ ليفطلا دهش قحلا نيدل شيرق تنعذأو ةكم حتف مت املو .(ةكم

 نتا ه/ لاوش يف - لَو هللا لوسر عم

 تاو همنا سد رقاد ىف جان نبال ويشكل ناز قع

 هممح نب ورمع مئص نيفكلا يذ ىلإ ينثعبا هللا لوسر اي) :ليفطلا لاق ةكم حتف

 . (هقّرحف هيلإ جٌّرَحأَف لجأ : ِةِو هللا لوسر لاقف .هقرخأف

 هيلع دقوأف « ل ل ل ل ل

 :لوقي وهو «رانلا

 (اكداؤف يف رانلا ترجح ينإ 0 انداليم اكِداَبَع نم انسل نيفكلا اذ اي)

 لك مالسإلا لمش دقو - ه9 ةنس  برثيب هيي هللا لوسر ىلإ ليفطلا داعو

 ىتح هو هللا لوسر ًابحاصُم ةنيدملاب ليفطلا٠ ماقأق ءاهعوبر رئاسو سود ةليبق دارفأ

 تقملا تفعل .ءاقألا 2غ

 .9١٠ص ؛4ج - ةريره ىبأ ةمجرت  باعيتسالا (0)
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 وبأ ةفالخلا ىلوتو - ه١١ ةنس عيبر يف  ىلعألا قيفرلا ىلإ ِةْكَك هللا لوسر لقتنا
 «ةماميلاو دجن ىف هعم نيذلاو باذكلا ةمليسم ةدر تلحفتسا املف «قيدصلا ركب

 ناكو «ةماميلاو دجن يف نيدترملا لاتقل ركب وبأ هثعب يذلا شيجلا يف ليفطلا قلطنا
 يف ليفطلا دهشتسا ىتح كراعملا رامغ اضاخف ليفطلا نب ورمع هنبا ليفطلا عم
 رصنلا مت ىتح لاتقلا ليفطلا نب ورمع لصاو امنيب «ةماميلاب ةريخألا ةعقوملا
 .مالسإلا مئاعد دجنو ةماميلا يف تخسرتو

 لح ةجيجر كوموبلا ةيقوم. ف بيساو ماشلا عم ليفطلا ني ؤرمع دهس مت
 اهب حفاصيس ناك ول امك هفك حتفيو ىنمُيِلا هعارذ طسبي هسافنأب دوجي وهو ناكو

 ةنج يف رقتستل ءامسلا ىلإ هحور تعفتراو عءىلعأ نم هوعدي  ًارون وأ  ًادحأ
 . هاضرأو هنع هللا يضر ورمع نب ليفطلا رونلا يذ هيبأ حور عم دولخلا
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 مكحلا يذ نبا. .ةممح نب ورمع نب بدْنَج
 -اصعلا تعرق هل يذلا

 نب ورمع مكُحلا يذ نبا بَدْئَج وه نييناميلا ةباحصلاو ءامعزلا مالعأ ْنِم

 سود نب نامهد نب رماع نب ّيؤل نب ةبلعث نب ةعيبر نب ثراحلا نب عفار نب ةّمّمُْح
 ىسودلا

 يف برعلا ماكح نم  ةممح نب ورمع  هوبأ ناك) :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 لثملا هب برعلا تبرضو «مكحلا وذ هل لاقُي ناكو . .نيرّمَعُملا دحأو «ةيلهاجلا
 :هلوقب ةلعو نب ثرحلا راشأ هيلإو . .اصعلا عْرَق ىف

 مكحلا يذل ثعرُقاصعلا نأ ْ
 :قدزرفلا لاقو

 ٌعرقُت مكحلا يذل تناك اصعلا نك

 :رخآ لاقو

 . 2 اصعلا ٌعرقت ام مويلا لبق مكحلا يذل

 يذلاو هذ يبنلا ىلع َدْفَو ةّمَمُح نب ورمع نأ ديرُد نب ركب وبأ ركذو 0

 :لوقي يذلا وهو ءارمعم ناكو «ةيلهاجلا يف تام هنإ هريغ هركذ

 0 مع سلا راطأالا نوهت فتق نقلا نورس واج تخا

 رّيْمِح كلم سلجم يف عفار نب ُةَمَمُح
 ناك دقف  ةممح نب ورمع دلاو - عفار نب ةَمَمُح ركذب ثحبملا اذه لهتسنو

 مكحو لاوقأ هلو «ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا يف نميلا ءامكح نم عفار نب ةممح

 مراكم ىلع ِثحو ٍةبرجتو ةمكح نم اهيف امل اهنوظفحيو اهنولقانتي سانلا ناك
 برظلا نب رماع عمتجا# :هنأ يلامألا باتك يف ءاج ام كلذ نيف ؛قالخألا

 .ريمِح كولُم نم ِكِلَم دنع يسْؤَّدلا عفار نب ُةَمَمُحَو يناودعلا

 .0577ص ؟جو ؟1:9ص اج  ةباحصلا زييمت ف ةباصإلا )١(
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 ةيقدلا يذ دنع :ةممحم لاق ؟كيدايأ نوكت نأ تحت نيأ ؛ةَمَمْحل رماع لاقف

 ١ 0 5 ءميِرَغلا رِيغُملاو ؛ميركلا ةَلَحْلا يذو اللا 00 سك مم ع

 :ركذ ٌدْهعلا مدت اذإو ريض لو اذو رذع عم اذو 0

 دعب نإو ءْحَنَم ٍبْرَق ْنِإ ْنَم :ةمّمَح لاقف ؟ةرْشِع +ج سانلا ٌمركأ ْنَم : لاق

 يل طل زل م شا ءحَدَم

 اأذإو ءْعَنَم لكس اذإو (ْعَضْح لأَس اذإ ْنَم : : ةمّمُح لاق ؟سانلا ٌمألأ ْنَمَق :لاق 0

 ."”6. . ْعَتَك َكَلَم

 واو هليل ني راك اهراكوا يكس كارد ناحل تافيف عقار و يحمر
 0 : سانلا ٌمَلْخَأ » : عفار نب ةممح لوق اهنمو ''”يلامألا باتك يف يلاقلا يلع

 .رّمظلا ُةَّرِع هِهطُت ملو رَصَتْلا اذإ لّمْجَأَو .ردق اذإ اَمَع

 «هينيع َبْضُن ٌبقاوعلا لعجو هيدَيِب روُمألا باقر ّذَحَأ ْنَم : سانلا ٌمّرْخأو -

 0 ا ا ا لَبَنو

 «مَعّتلا ,كتساو « سانلل ٌلْمَجَتلا ىدبأو «سأيلا رَعّشَتْسا ْنَم :سانلا ىنغأو -

 َدِقلا ىلع طخسي ملو

 مَدّنلا رْعْشَتْساو ءمَّسِقلا ىلع طْحَسَتو «مَعّنلا ىلع َدَّسَح ْنَم :سانلا ىَقْشَأو -

 ام زواجتو .فافكلاب َيِضَرو نافعا بلش اشِيَع سائلا ْمَعنأَو

 يما ذل ا لإ فاحت

 . (رَجَدْراَف ظِعُو وأ «ربّتْغاف َرَظَن وأ ءرّكَداف َتّمَص ْنَم :سانلا ُمكْحأو -

 يذلا ضيرملا يأ :ميدعلا ةيث ةيثرلا يذ) :هلوقف «نيلجرلاو نيديلاو لصافملا عجو : *+ةيثولا 09)
 . (ةجاحللا وذ : : ةّلخملا وذ)و . (لام هعم سيل

 ءعنك :ةملكو .(ضٌبَقَت اذإ هدلج عنكت دق :لاقي ءضْبَقَت : : عَنَك) يلاقلا يلع وبأ لاق :عنك (؟)
 . ةيعرلأو باحصأللا نع دعابت ديري «دعتبا ًاضيأ ينعت

 .7178 - ”ا//ص ”ج - ىلاقلا ىلع ىبأل  ىلامألا (0)
 .هيلإ تفتلي مل اذإ «هينذأ ربد ءيشلا ذبن :لاقي (5)
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 ب 7 يس ار 22 رب 7 71 ب ب بيس حسيب

 دق ناكو « نميلا يلاعأب ةارّسلا يف ٠ سود ةقطنم ىلإ 0 دك

 ْمكَُحْلا وذ . .ةّمَمُح نب ورمع

 تعمجأف ءًاملعو ةمكح هيبأ نم رثكأ يسودلا عفار نب هممح نب ورمع ناكو

 نيسمخ ءاهزب مالسإلا لبق امير «سود ةليبقل اسيئرو أمكاح هرايتخا ىلع سود ةليبق

 «موصخلا نيب ءاضقلا يف لدعلاو ةفرعملاو ةمكحلاب ةمّمُح نب ورمع رهتشاو «هنس

 نوداقنيو هيلإ نومكتحيف ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا ءاجرأ نم هنودصقي سانلا ناكف

 همكحب نولبقي نومصاختملا ناكو ءدّرُي ال ناك همك نأل مكحلا وذ هل ليقو «همكحل

 : ةممح نب ورمعل هتيئرم يف سيق نب كيِتَع لاق كلذ يفو «فالتخا نم مهنيب عقي اميف

 ٍلواَغَّدلا ٌمجوُهَوَأرْسَكُدَتْرَيف همكُحِإ ُئبألا وأبلا وذ ُداَقْعَيَو

 ْ : هايإ هتيثرم يف سيق نب بطاح لاقو

 ُمَسْمَسَعلا َلَبَألالوقلا يفلاغاذإ ىلّلَهُم ريغ مكحلا يِضْمّت ٌتنُك دقو

 برعلا ماكح دحأ ناك) هنإ ةباصإلا باتكب ةممح نب ورمع ةمجرت يف ءاجو
 . «برعلا نيب يضقي ةممح نب ورمع ناك) : سابع نبا لاقو (ةيلهاجلا يف

 ناك) هنإ ينابزرملا لاق كلذ يفو ءاليوط ًارمع ةممح نب ورمع شاع دقل

 (ةنص نيحستو ةثامعلا شاع ةنإ لاقي دءارمعُم ناكو «ةيلهاجلا يف برعلا ماكح دحأ

 ٌبَسْنُي هيلإو «ةنس ةئامثلث سود ىلع ًامكاح ةممح نب ورمع ناك) يناهفصألا لاقو

 نيب ىَضَق) هنإ ةباصإلا باتكب سابع نبا نع ةياور يف ءاجو ( نيفكلا يذ منصلا

 وه كلذ لصأ نأ ىرنو . (اصعلا هل عرق ٍلَفَغ اذإ ناكف «ربكف هنس ةئامثالث برعلا

 كلذ ءاج دقو .(ةنس ةئامثالث) :ليقف أطخ وأ فيحصت عقوف (ةنس ةئامو ثالث)

 : ظفلب هتياور تعاش ةممح نب ورمعل رعش تيب نم لصألا يف لوقلا

 (عبرأٌر م يجترأ :اذانأاهو ٍلماوك نينس نم نيئم ثالش)

 ةئامعبرأ هيلع رمت نأ يجتري وهو رعشلا كلذ لاقو ةنس ةئامثلث مكح هنأب نظلا عاشف

 ثالث) وه تيبلا لصأ نأ دب الو نكمم ريغ كلذو «ةنس نيعستو ةئامثلث شاعو «ةنس

 تامو «ةئاملا دعب ةعبارلا ةنسلا رمت نأ ىجتريو  ةنس ٠ 7 يأ د (لهاوك خي نم نففو

 : ةئس ةئامو ثالث نبا وهو رعشلا كلذ يف لاق دقو «ةنس ةئامو عست نبا وهو

 عدومٌريغهليلعافأٌهيلَس يننأك يئم رمعلا لاطو ٌتربك
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ي    2ا 001010

 لحححبحب(بيبيب(”ة:  

 عبرمو ٍفيصم ْنِم نون ّيلع تعباتت نكلو ينالبأ مقسلا امو
 معبرا رف ئىشترأ# :اذاتنا امنعو ٍلماوك ٍنينس نم (نئمو ثالث)

 عّق :هللاقُيًارايطت ماراذإ ًابدان شعلاو خفلا نيب ٌتحبصأف
 00يعر ص مل راطأ نأ ًاموي ذب الو تشن نست نوعا واوا تخا

 هنأل تاونس ثالث وحنب ةيوبنلا ةثعبلا دعب رعشلا كلذ ةممح نب ورمع لاق دقو
 ةكم يف ورمع نب ليفطلا ملسأ نيح ةايحلا ديق ىلع لازي ام ناكو مالسإلا كردأ

 ا ل ع ل يل

 مهب تئاو ًاسود دهأ مهللا» :لاقف «سود رمأب هربخأو كي هللا لوسر ىلإ ليفطلا
 ذخأو ليفطلا داعف .(مهب قفراو «ْمُهعداف .كموق ىلإ عجرا) :ليفطلل لاقو ؟نيملسم
 نمآو باجتسا نم لئاوأ نم ناكف ؛ةنسحلا ةظعوملاو قفرلاو ةمكحلاب وعدي
 خيش وهو كاذنآ ملسأ ةممح نب ورمع نأ كاردإ نكميو «ةممح نب ورمع نب بذنج

 نب ركب وبأ ركذ) :لاقو ةباحصلا نم لوألا مسقلا يف ينالقسعلا هركذ دقو ءزوجع
 ضراعتلا نكلو «(ةيلهاجلا يف تام هنإ هريغ ركذو لَك يبنلا ىلع َدْفو هنإ ديرد
 مالسإلا راشتنا دعب - ةثلاث ةرم - ةكمب ِدْيلي هللا لوسر ىلإ دفو ليفطلا نأ ةفرعمب لوزي
 امبر  ًازوجع ناكو ةممح نب ورمع ةدافو تقو وه كلذ نوكي نأ نكميف سود يف

 كلذو ةنس ةثامو.عست نبا وهو تامف سود ةرضاح ىلإ عجر.مث د ةنس ةثامو عبس نبا

 ةيلهاجلا يف تام.هنأب لوقلا عم كلذ قفتيو «ةنس وحنب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق
 احا تعقل يف هاج وره نم رسل ١ ةرجهلا لبق ام ةرتف نأل

 يف (نيفكلا ييذ) منصلا ةدابع ثدحيتسا يذلا وه ةممح نب ورمع ناكو
 نب ليفغطلا دلوم دعب كلذ ناكو «سودل ًادوبعم هلعجو ُهَعَنَص يذلا وهو « سود

 مدقأ انداليم .اكدابع ْنِم انسل نيفكلا اذ اي) دعب اميف  ليفطلا لوق ليلدب ءورمع
 هلعجو نيفكلا يذ ثادحتساب ماق ةممُح نب ورمع نأ ىلإ ريشي امم (اكداليم نم

 دقف ءةيسايس ةلالد كلذل ناكو ةنس نيرشخ وحتي ةيوبتلا ةثعبلا لبق سودل ًادوبعم

 ةطلسب ةلومشم ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ رئاسو نميلا يلاعأب ةاَرّسلاو سود قطانم تناك
 يذلا نزي يذ نب فيس كلملا دهع يف مث ةقباسلا روصعلا يف ةيريمحلا ةلودلا
 نميلا لايقأ نم ةممح نب ورمع ناكو (م040 61/1) ةنسا نم '”ةنسا نيرشع مكح

 .5 ١5ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ةغمادلا حرش ()
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 تزي يذ نب فيس تام املف يدلل فال اسرق قل : كاسي ردا نكاح

 لقتسإ ؛«ةلودلا تككفتو اهريغو ءاعنص يف مكحلا ىلع سوجملا سرفلا رطيسو

 لالقتسا رهاظم نم ناكو «مهقطانم مكحب نميلا لئابقو قطانم ءامعزو دواذأ بلغأ

 ثدحتساف صاخلا اهدوبعم اهل نوكي نأ قطانملاو لئابقلا نم اهريغ نع ةليبقلا

 اريبعت سود ةقطنمو ةليبق دوبعم هلعجو (نيفكلا يذ) منصلا ةدايع ةممح نب ورمع

 يذ) اهدوبعمو ةيناميلا معثحو ةليجب يتليبق نع ةصاخو سودل ةيلالقتسالا كلت نع

 ةممخ نب ورمع اهميعز ىلإو «سود ةقطنم تناك اهيف يتلا ةاَرّسلا ضرأب (ةصلخلا
 همكحلو «نومكاحتي ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ نم نومصاَخَتُملا ناك - مكحلا يذ
 . نوداقني هتاضقو

 نايحألا ضعب يف هريكفت ُدرشَيو ْلَقْغَي وأ ُلهْذَي ذخأ ةَمَمُح نب ورمع َرْبَك املو
 هيلإ مكاحت دقف «ئطخي نأ كشوي وأ مكحلا يف ه ءيطخي ئطخي هنأ ىلإ كلذ يدؤي امبرو

 وبأ لاق ؟قللؤ نلإ هغبا هنهنتف هقيوكش نخب ىف اطخاف يرعلا ضيععب ةرم تاذ

 ْمِهَت ترص دق كنإ :هتنبا هل تلاقف «ريغتو َنّسأ دق ةممح نب ورمع ناكو) :شاير

 ناكف ءاصعلا يل يعرقاف كلذ تيأر اذإ :هتنبال لاقف . كمكح ىف  طلغلا ىلع

 :لكفلا يدق ردلا ترويشت «(همكح يف باصأف هملح هيلإ باث اصعلا هل تعُق اذإ

 راص ربك نأ دعب هنأل اصعلا عرق يف لثملا ُبرعلا هب تبرضا :ينابزرملا لاق

 قيدصدتج ناكو 7 (همهف هيلإ عجريف ءاصعلا عرقيف هظقوي نم هل ذختاف «لهذي

 باتكب بدنج ةمجرت يف ءاجو . ًايلاغ اصعلا هل عرقي يذلا وه ةممح نب ؤرمع

 ديعس ةت ةكسلا انتدح# :كيوق فا لاق برعلا ماكح نم هوبأ ناك» : هنإ ةباصإلا

 ضاق قرا لتس 5 : لاق يبعشلا نع دلاجم نعو يقرشلا نع دابع نب دمحم نع

 :لاق .اًنِتْفْأَف مهتيتفأ :لاقف يبارعأ هيلإ ماق ْذِإ .سانلا يتفُي مزمز ةفض يف وهو
 :رعاشلا لوق ىنعم ام :لاق .تاه

 اَمَلْعَيِلالِإٌناسِنإلامُلَعامو اصعلا ٌءَرْفُت ام مويلا لبق مكُحلا يذل

 ةثام ثالث برعلا نيب مب ىضق ؛يسودلا ةّمّمُح نب ورمع كاذ» : سايع نبا لاقف

 كات ةولرت ىلا فيحمقلا عاري دعرفاسضملا هل عرث لدق د داك عربكف اةئنَم

 مكحلا اذ نأ هباوج يف سابع نبا دكأ دقو «(ةنس ةئامو ثالث) وه امنإو (ةنس ةئام

 رعشلا نأ انه ركذنو .يسودلا ةممُح نب ورمع وه رعشلا كلذ هيف ليق يذلا
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 سملتُملا ناكو «ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا رصاعم يلهاجلا يدبعلا سملتملل
 مكحأ ناك يذلا ءمكخشلا يذ هممح نب ورمعب لثملا برضف ءءاطخ يف عقو دق

 هل ٌعَوْفْتَف ىطخيف لفغيو لهذي ناك كلذ عمو نامزلا كلذ يف برعلا ىضقأو ملعأو
 يذب لثملا ًابراضو هيف عقو يذلا أطخلا نع ًارذتعم سملتملا لاقف «ٍبيِصُيَف اصعلا

 ل

 اَمَلْعَيِلالِإُناسِنِإلا مُلُمامو اصعلا َعّرْفُت ام مويلا لبق مكحلا يذل
 اًمذجأ حبصأف ىرخأ هل فكب ها و

 ةقيرطب هلتقف سملتملا لتقب نيرحبلا ىلع هلماع رذنملا نب نامعنلا رمأ دقو
 كلذو «ةيداليم "* ؟ ةنس ًالوتقم رذنملا نب نامعنلا تام مث «ثارتلا بتك يف ةروكذم

 .ًابيرقت ةنس 97 نبا كاذنآ ةممح نب ورمع ناكو تاونس نامثب 'ةيوبنلا ةثعبلا لبق

 «يريمحلا يعاضقلا يْمِرَجلا ةلعو نب ثراحلا ةرتفلا كلت ءارعش نم ناكو
 نيبو مرج نيب ةنتف تعقوف «نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم نكست ٍمْرج ةريشع تناكو
 :ةلعو نب ثراحلا لاقف «همكحب فرصتت مل ًامْرَج نأ ليقف «ىرخأ ةليبق

 مكُيلا يذل تعرقاصعلانإ ؟انلمولحال نأ ُمُمُْمَعَزو
 مكحلا يذل اصعلا تعرُت دقف ٍمْرَج هيبنت مهيلع ناك كلذ اولاق نيذلا نأ ديري

 يف ةروهشملا بالكلا موي ةعقوم ةلعو نب ثراحلا دهش دقو ؛ةممح نب ورمع
 ةئام هرمع غلب دق ةممح نب ورمع ناكو ؛ةيوبنلا ةثعبلا لوأ يف تناكو «ةيلهاجلا

 يفو ةيلهاجلا ذنم برعلا دنع ًارئاس ًالثم مكُحلا يذل اصعلا عرق حبصأو «ةنس

 :قدزرفلا لوق كلذ نمو «مالسإلا

 عرقُت مكُحلا يذل تناك اصعلا نإف عِشاَجُم مولح ينأتسأ ٌتنك نإف

  زذملا كلذ نيصاقم نم ةكللؤ ورع دتعو هناي دنسورلا ينرتقت لدبلا كلذ ناك

 دي ىلع نميلاب سود ةقطنمب وهو ملسأف «مالسإلا ةممح نب ورمع كردأ دقو

 ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكمب كي هللا لوسر ىلإ دْفَو مث «يسودلا ورمع نب ليفطلا
 نم ةعبسو ةئام هرمع غلب امبر - ًازوجع ًاخيش كاذنآ ةممح نب ورمع ناكو حبرثي

 هتيؤرو ديبي هللا لوسر ىلإ هتدافوو همالسإب ةمتاخلا نسح هللا هقزرف.- نينسلا

 عست نبا وهو اهب ضاطف نيود: ريماس ةفطنع ىلإ داع ذ هلع هللا لوسرل هتبحصو

 هيلإ عمتجا توملا ه هرضح امل» : هنأ ةباصإلاب سابع نبا ةياور يف ءاجو «ةئس ةئثامو

 . برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق هتافو تناكو ««ةنسح ةيصو مهاصوأف هموق
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 نيدصاق برشثي نم اولبقأ دق جرزخلاو سوألا تالاجر نم ةثالث ناكو

 000 «تام دق هودجو نميلاب سود ةرضاح ىلإ اولصو املف ةممح نب ورمع

 وبأ ركذ دقو ءةديصق مهنم لك لاقو «هربق قوف لبإلا نم ًاددع اورَّقَعو ؛«هريق ىلإ

 ءديز نب ثراحلا نب سيقلا ئرما نب مّدهلا» مهنأ ديرد نب ركب يبأ نع يلاقلا يلع
 نب كيتعو - برثي ىلإ رجاه امل  ٍةَْي يبنلا هيلع لزن يذلا مدهلا نب موثلك وبأ
 نب ورمع ربق ىلع مهّلِحاوَر اورَقَعَف ةْسْيَه نب سيق نب بطاحو . .ةشْيِه نب سيق
 :لاقف ''"سيقلا ئرما نب مدهلا ماقو «ةممح

 ندا كرتشت دم رانلا دامَر ميِظَع ءازوم كاك هاون السحاق

 ةماَّرَخ ناك ملِحلا ام اذإ ًاميلح

 ٍلئاقلًالاقم كرتت مل تلق اذإ

 :لاقف ؟""سيق نب كيِتَع ماقو. .

 مدل وكلا دوجلاو ىَّلُعلا مغرب
 ًءاَزَرُم كتم رهدلا ٌفْدَص لاغ دقن
 هٌَؤاَنِف نيقراطلا اهيل

 ةميزع ُءاضَم اَجْيَّهلا ىَجُد وُرْسَيَو
 همساب مرَمَرَعْلا ..تسحملا مَرُهَتْسيَو

 هِيُكَحِل بألا وابلا قد داقتتَو

 هينا و ركل باو ِينْضْميَو

 م تاتذاشلا [َكيِصتت اق

 ُدِراَوَم ٌفوّتَحلا نإ ندعبت الف

 رْمَجلا ىلع فوقولا ناك اذإ ًاروُقَو

 رجلا مح وكت ثيالا ثق كلش نو

 ٍلِعاَتو ِفاَحَرْيَخاِي ككاو

 ٍلِتاثألا رومألاٍءابعأب ًاضوسُهن
 ٍلِئابقلا َبْعَش ٍسأرلا ْمأ مه امك
 "؟يلطايعلا قا رطإ ل

 ةلواضتلا موفر ارشف 0
 ٍلماوعلا روُدُص ْتضْفْراو َعْوَّرلا ىلع

 (4لبآّضلا يهاودلا ىدحإ اهب َكْعَمَر

 لئاو ُريغاهِفْرَص نف ىّمف ّلكو

 نب كلام نب ديز نب ديبع نب ديز نب ثرحلا نب سيقلا ئرما نب مدهلا نب موثلك نباوه )1١(
 ءابقب هيلع لزن هلي يبنلا نأ) ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج .يراصنألا يسوألا كلام نب .فوع

 ْ 1٠ هنض'ا"ج - (ةئيدملا مدق امن لوأ
 يف امك «يراصنألا ةيواعم نب ةيمأ نب ثرحلا نب ةشيه نب سيق نب كيتع يباحصلا وه هه

 (_ دحأ ةعقوم ادا ديمزوأ كحد فاءاجيو ةاعصلا ريح 3 يف ةباصإلا باتكب هتمجرت

 .[5 5 8ص ؟ج]

 رجشلا :ةلطيغلاو .. ةملُظلا :ةلطْيَغلاو) يلاقلا يلع وبأ لاق ٠ ؛ةلطيغ عمج : لطايغلا ةو9]

 .(مهعامتجاو سانلا فافتلاو .. فملُملا

 :لاقو .(دحاوب هل عمسأ ملو «يهاودلا يه :لغاودلا) يلاقلا يلع وبأ لاق :لواغدلا (5)

 ْ . (لبثض اهدحاو ؛يهاودلا : لبآَضلا)



 ف

 لايف يف ف 5-5

 ًامظغأ ّمَض يذلا ربقلا ىلع ُمالَس

 ؟7قراسش ٌرْذ امك هيلع ٌمالس

 تقطعت اضؤأ ةاجورمع َرْبَكاَبَف

 اعيمو ايش باط امسح تتكفت

 اهتارث لاقل نفرأ تقطن بلف

 هبارت نيب لح دق ٍِسَمْرَم ىلإ

 ُةَجْهُم توملا ةوطس نم ْتّلَأو ولف

 اتيَموْأِيَح هللاكْئنَدِعْبُي الف
 للَهُم ريغ ّمكُحلا يِضْمُث تنك دقو

 انّولا ىلع هيلإ ثطخ يذلا ُرْمَعَل
 ًابناج كتْوَم َءاَيْلَعلا مده دقل
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 هلَسشف لزم يلابتلا وت
 ْمِلَظُم ليللا ىبُد نم ٌعطِق دعما امو
 ”6:مرطقلا ٌمئادٌثِلُم كيلع

 ْمَلْعُم ضرألا يف َتْمْمَض امب تنأف

 ُهْركَّملا لَ دزألا ورمع ربق ىلإ
 ا هيما رااح

 "مِقْمَكُي ال ىدّرلا ّنكلو «تنكل

 ُمِلَظُم ٌبطَخلاو «بطحلا ٌروُن ٌتنك دقف

 10 ا لا قسنلااقإ
 (4)و مه م ل رع يسال

 دقي الاهتْكرًاصيدق ناكو
 . برثي ل ني ربك دس ووقف نب ولم 0ر25

 ثاعا نما 2ث

 ةّمّمَح نب ورمع نب بدنج

 دم بدنتحل عتاك ةيلعفلا ةساكرلا نإف: قيسلا ربك ناك هابآ نأ امبو ءةيلهاجلا يف
 . مكخلا يذل عرفت عرشت ”"انضعلا لا
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 هل بجتسي ملو «سود ةليبق يف مالسإلا ىلإ وعدي ورمع نب ليفطلا أدب املو

 ًاسابتلا نأ ودبيو .(«بطاح برح هببسب تماق يذلا سيق نب بطاح) هنأ يلامألا يف ءاج
 لوسر بحصو مالسإلا كردأ يذلاو «ةميدق بطاح برح نأل «مسالا هباشت ببسب عقو
 نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديبع نب ورمع نب بطاح ِةدَي هللا
 59١0 ص باعيتسالا يلي هللا لوسر عم ًاردب دهش «يراصنألا يسوألا كلام نب فوع
 2000 ٠١٠# ص ا١ج  ةباصإلا

 ْ .ريزغلا رطملا ينعي (رطّقلا مئاد ْثِلُم) :هلوقو . اهتعشأو ايقوونت ديزي سما : قراشلا
 ظ ٍ . (عفديو كرحي «ئطبي : مثمّتيو . ثبت :تّلأو) :يلاقلا يلع وبأ لاق
 . مولظلا : ٌليألاو .لّلَم امف هيلع لّمَح :لاقي .فقوتملا :لّلهملا) :يلاقلا يلع وبأ لاق
 ظ ربادح عمج :ريبادحلاو . ىوهيو بحي امع ءيش هينثي ال هسأر بكري يذلا : :مشمشغلاو
 ' .بئاذلا :ُمُهَتُّملاو .محشلا :ُّىنلاو  لامجلا يأ  رهظلا يهو
 :1 882.34 صض جاد يلاقلا يلع يبأل يلامألا
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 :لاق ةريره ىبأ نع ىنالقسعلا ركذ دقف ًازيمتم افقوم بدنجل ناك «ةريره وبأ الإ
 يردأ ال تكل افلا واخت نإ ةلماكلا ىلا ةددبح نب ورسم قيد يددج ناكل

 (نيفكلا يذ) مئصلا ةدابعب ةعانقلا مدع ينعي لوقلاو فقوملا اذه نإف .(وه ْنَم
 ةكمب ِةِْكَي هللا لوسر ىلإ ليفطلا عجر امل مث .قلخلل دحاو قلاخ دوجوب ميلستلاو

 ىلإ عجرا» لَك هللا لوسر هل لاقو مالسإلل اهتباجتسا مدعو سود رمأب هربخأو
 «قفرلاو ةظعوملاو ةمكحلاب مهوعدي ليفطلا ذخأ .(مهب قفرأو ءمهعداف .كموق

 . ملسأو باجتسا نم لئاوأ نم بدنج ناكف

 «ةيوبنلا ةرجهلا لبق «نميلاب هتقطنم يف بدنج مالسإ نيب ةياورلا تجمد دقو
 هموق نم ًالجر نيعيسو ةسمخ سأر ىلع برشي يف ِةْلي هللا لوسر ىلإ هتريسم نيبو
 املا ةباصإلا يف ءاج امك ناك ثيح «ةيرجه ا« ةنس علطم يف نينمؤملا هتريشعو

 .''”«اوملسأو ملسأف هموق نم ًالجر نوعبسو ةسمخ هعمو جرخ كي يبنلا ربخب بدنج

 ذنم مالسإلا نيد ةوعدو ديو يبنلا ربخلب عمس دق ناك بدنج نأ باوصلاف

 يتلا سود ميعز وه بدنج نأل «ةكمب لَك يبنلاو مالسإلا ىلإ وعدي ليفطلا ذخأ
 -رشتنيو ومني ذخأو مالسإلا اشفو بدنج ملسأف «مالسإلا ىلإ اهوعدي ليفطلا ناك

 . سود يف تيب لك لخد ىتح - ًايجيردت

 ىلإ قلطنت نميلا لهأ بكاوم تذخأ ةيرجه ال ةنس علطم يف مث

 نم نابكوم اهلئاوأ نم ناكو «باحسلا اهنأك برثي ىلإ علطتو ٍةْكي هللا لوسر
 امنيب» :الئاق دلاخ دمحم دلاخ هفصو يذلا ليفطلا بكوم :امهدحأ «سود

 ىلع اولبقأ دق سود نم ةرسأ نينامث مظتني لفاح بكوم اذإ ربيخ يف دي هللا لوسر
 لهأ نيعست وأ نينامث ليفطلا عم ناك" :يبطرقلا لاقو ««نيربكُمو نيللهم لوسرلا
 ةسمخ مضي ناكو ةممح نب ورمع نب بدنج بكوم :امهيناثو .«سود نم تيب
 لاق ؛نيربكم نيللهم هل هللا لوسر ىلإ اولصوف سود نم الجر نيعبسو
 ىلع نوملسُي «ًالجر ًالجر مهمدقُي بدنج ناكف «ةريره وبأ لاق» :ينالقسعلا
 .نيمآلا هللا لوسر فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهنكامأ نوذخأيو ِةْقَي هللا لوسر

 منصلا قرحأو سود ةقطنم ىلإ ليفطلا داع ه8 ناضمر يف ةكم حتف مت املو

 اسيئر ورمع نب بدنج ثكم امنيب «برئيب ِةدَي هللا لوسر ىلإ عجر مث نيفكلا يذ
 ماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ قيدصلا ركب يبأ رفنتسا نأ ىلإ نميلاب سود ةليبقل
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 اورفن نيذلا نميلا لهأ بكاومو لايقأ لئاوأ يف بدنج ناكف ءه7١ ةنس رخوأ يف

 ُثِلّوَنأب أوُدِهَجو اَلاَكِئَو امج أوُرِفنأ ل : ىلاعت هللا لوقل ةباجتسا ةرونملا ةنيدملا ىلإ
 2 4١[. :ةبوتلا] 4ّهَهأ ٍلَِس ف كلَ

 مهيلاهأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ هعم اولصو نيذلا سود ناسرفو بدنج عم ناكو

 ىلإ نيسملا ليبق تاةنيدملا .ىف :تذدنج ءاقب ءانثأوب د نعيلا قرفتتسم نم ةهريشك د
 نيدايم ىلإ (نابأ مأ) هتنبا هعم بحطصي ال نأ بدنج ىأر ه1 رفص يف ماشلا

 فّلخؤ١ :ينالقسعلا لاق .دهشتسي دقو رصنلا نوكي دق ثيح ماشلا يف داهجلا

 اؤفك اهل تدجو نإ :هل لاقو «باطخلا نب رمع دنع نابأ مأ هتنبا ورمع نب بدنج

 رمعل هلوقف «''”«اهموق رادب اهقحلُت ىتح اهكسمأف الإو «هلعن كارشب ولو اهجوزف
 . ماشلا يف دهشتسا اذإ ينعي .خلإ . .اهجوزف ًاؤفك اهل تدجو نإ :باطخلا نب

 يف  ماشلا ىلإ اوقلطنا نيذلا دونجلاو ناسرفلاو ةباحصلا عم بدنج قلطناو

 ةينامورلا ةيروطاربمإلا لفاحج نيدهاجمو مالسإلا ةلاسر نيلماح ه1 رفص
 «لتاقم )56٠0٠00( يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناك ثيح كومريلا ةعقوم ىلإ الوصو

 ريمأ سودرك لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك ءاسودرك (77) ىلإ ءمهميسقت مت
 ليبحرش) ةباحصلا كومريلاب سيداركلل نييناميلا ةداقلا نم ناكف «ةباحصلا نم دئاق

 ةيْخّدو «سودرك ىلع ينارهبلا ورمع نب دادقملاو «ءسودرك ىلع يدنكلا ةنسح نب
 «سودرك ىلع يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «سودرك ىلع يبلكلا ةفيلخ نب
 ىلع ينوكسلا جيدخ نب ةيواعمو «سودرك ىلع يدنكلا دوسألا نب طمسلاو

 يريمحلا عالكلا وذو «سودرك ىلع يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنجو «سودرك
 برك يدعم نب ورمعو «سودرك ىلع يريمحلا ميلظ وذ بشوحو «سودرك ىلع

 ىلع يكعلا قورسمو «سودرك ىلع سباع نب سيقلا ؤرماو ءسوؤدرك ىلع
 دئاق يدارملا حوشكم نب سيق ناكو (. . سودرك ىلع سنحي نب ديزيو «سودرك
 :ةرسيملا ارو حم :ليخلا ةقرف

 ةعف زج لقا سواك ىلع ةنيمتم عتورشع نب يدنا ناك»هنأ انه ممتاز

 «باطخلا نب رمع ةفالخ لوأ يف نيبملا رصنلاب كومريلا ةعقوم تجوتت دقو ''”«كومريلا

 .رصنلا كلذ قيقحت يف مهماهسإ هتدايقب سود ناسرفلو ورمع نب بدنجل ناكو

 نب بدنج دهشتسا ةيناثلا نيدانجأ ةعقوم يفو ءماشلا حوتف كراعم تلصاوتو

 .؟ ؛غة5 ص اج - ةممح نب ورمع نب بدنج ةمجرت  ةباصإلا 220

 ١. غص ةج - يربطلا ريرج نبا  كولملاو ممألا خيرات (1)
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 نميف» ناك هنأ ةباصإلاب هتمجرت ىف ءاج كلذ ىفو «هنع هللا ىضر ةممخ نب ورمع

 ٠ . «ةباحصلا نم نيدانجأ موي لتف

 ةممح نب ورمع اهعدوتسا ذنم باطخلا نب رمع دنع (نابأ مأ) هتنبا تناكو

 ىتح اهكسمأف الإو «هلعن كارشب ولو اهجوزف ًاوفك اهل تدجو نإ) :هل لاقو هيدل

 الإ هتنبا جوزي ال نأب ديهشلا ةيصوب باطخلا نب رمع مزتلا دقو ؛(اهموق رادب اهقحلت

 رجح نبا لاق .ةمّمحح نب ورمع مكحلا يذ ةديفح يهف اهل وفك وه ْنَمِب

 تدلوف «نأقمع نب نامثعب اهجوز نأ لا اهابأ هوعدت رمع دنع تناكف) : ينالقسعلا

 . '"”هيلع هللا ناوضر (باطخلا نب رمع دهع يف نامثع نب ورمع هل

 . ةباصإلا 776 ص ة؛ج ب «نايفس ىبأ نب ةيواعمو
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 ديرألا ةيهادلا . .ىرعشألا رماع وبأ

 ميلس نب ديبُع رماع وبأ وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا لئاوأ رابك نم
 ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ريلا دبع نبا هفصو دقف «يرعشألا
 : التاق باحصألا

 «ةباحصلا رابك نم اذه رماع وبأ ناك
 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 نب ميلَس نب ديبع همسا «يرعشألا ىسوم يبأ 5 .«يرعشألا رماع وبأ»

 تبثو . . مّلْسأَف ًاميدق مدَق هّنأكف ءةشبحلا ىلإ رجاه نميف ةبيتق نبا هركذ . .راضَح
 يحمل ىف زك

 نب ديبع همسا «ىسوم يبأ مع «يرعشألا رماع وبأ» :يبطرقلا لاق كلذكو .

 نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب رعشألا دلو نم «برح نب راّضَح نب ميِلُس

 . *'”«ءابس نب نالهك نب ديز

2032 

 نب ورمع نب ديز نب ددأ نب رعشألا تْبَن :وه رعاشألا ةليبق دج رعشألاو
 نإ :لاقيو 2" ”ناطحق نب برعي نب بجشي نب ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرت
 سعأ نلو هال وأ 37 ويك هلكو لوا هنأ وهقألاب هيفا رد ومدإ نيدنتت مسا نسشألا
 كولمو لايقأ ءامسأ نأب نيقيلا انيطعت ةميدقلا ةينميلا دنسملا شوقن نكلو '*”'مسجلا
 كلملاو (رتوأ مارعش) كلملا لثم ؛تعنو مسا نيتملك نم نوكتت تناك نميلا

 نم نوكتي ناك رعاشألا دج مسا نأ لوقلا نكمي يلاتلابو ءامهريغو (شعري رمش)

 . ميدقلا نميلا ءامعزو لايقأ ءامسأ نم هريغك تعنو مسا وهو (رعشأ تبن) نيتملك

 دقو ايلاح ةديدحلا ةظفاحمحد ميلا ةماهت ةقطتم نكست رعاقألا كناكؤ

 )١( ص ة؛ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ١175.

 .1١؟ 4ص ؛ج  ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)

 ."”١*ص ١١ج - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا ()
 .4 ص  عوكألا يلع دمحم يضاقلا قيقحت  ةرامع نيدلا مجنل  ديبزو ءاعنص رابخأ يف ديفملا 0
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 ةيوق ةينمي ةليبق :رعاشألا» :ًالئاق عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا خرؤملا اهفصو

 رحبلا لحاس يأ  رحبلا فيس نيب ام اهلزانمو «بناجلا ةبوهرم ةميكشلاو ةكوشلا
 تيب ىلإ ًابونج (ةنبقم) ريمش نيب اميفو ءًاقرش لابجلا زازح ىلإ ًابرغ  رمحألا
 رهامجلا مهلئابقو .هيقفلا تيبو سيحو ديبز" :مهندُم نمو ءألامش هيقفلا

 . ''”(ةيشارقلاو ةبزاعملاو . . بكرلاو

 وهو «يرعشألا ىسوم يبأ مع «يرعشألا رماع وبأ ناك رهامجلا ةريشع نمو
 نب رماع نب ركب نب منغ نب رماع نب برح نب راضح نب ِميِلَّس نب ديبع رماع وبأ
 هللا دبع وه ىسوم وبأو .يرعشألا رعشألا نب رهامج نب ةيجان نب لئاو نب بذع
 بذع نب رماع نب ركب نب منغ نب رماع نب برح نب راضح نب ميلس نب سيق نب
 ميلس نب سيق وهو  ىسوم يبأ دلاو ناكو . يرعشألا رهامج نب ةيجان نب لئاو نب
 ءرحبلا ىلإو ةكم ىلإ يراجتلا هطاشن دتمي أرجات ناكو رعاشألا ةليبق ءاهجو نم -

 . ةشبحلا لحاس يف يشاجنلا دالب ىلإ اهطاشن دتمي ةريبك ةنيفس مهل تناكو
 2 26 5 يم خام مك

 دمأب ةيوبنلا ةثعبلا دعب مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ىسوم وبأو رماع وبأ ناك دقل

 رجاه نميف ةبيتق نبا هركذ» دقف ينالقسعلا ركذ امك كلذلو ؛ةمركملا ةكم يف ريسي

 ركذ دقف ىسوم يبأ عم همودق ناكو . ؛ملسأف ًاميدق مدق هّنأكف «٠ ءةشبحلا ىلإ

 ىلإ رجاهو «ملسأف «نييرعشألا نم ةعامج يف ةكم مدق ىسوم ابأ نأ :يبطرقلا
 هذلب نميلا رداغ» :ىسوم ابأ نأ دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا لاقو . .ةشيبحلا ضرأ

 ىلع هللا ىلإ وعديو ديحوتلاب فتهي كانه رهظ لوسرب هعامس َرْوف ةكم ىلإ هنطوو
 ىّقلَتو ٍةكَي هللا لوسر يدي نيب سلج ؛ةكم يفو . .قالخألا مراكمب رمأيو «ةريصب
 , ”"0(هللا ةملك لمحي هدالب ىلإ داعو . .نيقيلاو ىدهلا هنع

 رمأل امهريسم ناكو «ةكم ىلإ امهريسم يف ىسوم يبأ عم رماع وبأ ناك دقو

 ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدي ّيبن روهظ رمأب ًاضيأ اعمس دق اناكو ءآبلاغ ةراجتلاب لصتي
 نيدب انمآو نآرقلا هنم اعمسو ةكم يف ِيئَي هلل لوسرب ايقتلاف ءقالخألا مراكمب رمأيو
 . فينحلا ديحوتلا

 فلاحف ةكم مدق ىسوم ابأ نأ :يدقاولا مامإلا نع يبطرقلا ركذ دقو

 رجاهو ءملسأف «نييرعشألا نم ةعامج يف همودق ناكو «ةيمأ نب صاعلا نب ديعس

 )١( ؛ص  عوكألا يلع دمحم يضاقلا قيقحت  ةرامع نيدلا مجنل  ديبزو ءاعنص رابخأ يف ديفملا 4.
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 نب ةبتع لآ فلاح مدق امل ىسوم ابأ نأ قاحسإ نبا لاقو . .ةشبحلا ضرأ ىلإ
 ابأ نأ ملعلا لهأ نم ةفئاط لاقو «ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نميف هركذو «ةعيبر

 ىلإ نجاهي علو ةيوق دال ىلإ فرضلا نصاعلا نيددعس فلاحو ةكم مدق امل ىسوم

 ةكم همودق دعب عجر ىسوم ابأ نأ حيحصلاو ::يبطرقلا لاق .ةشبحلا ضرأ
 ابأ نأ ةبينف و دأ ركذ امديب»: ""”ةفرق ةالث :ىلإ نمش نبع ني وه كلاش نم هقفلاخمو
 :ةشيسلا ىلإ ضاع ىرعسالا نفاع

 مهل نذأف نيملسملا يذؤت شيرق تناكو «ةكمب ةرتف اثكم يي هللا لوسرب انمآو

 وبأ كلذكو «يرعشألا رماع وبأ مهعم رجاهف «ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب ِيِيَلُم هللا لوسر

 لحاس ىلإ اهب مهتراجت نولقني ةنيفس مهعم تناك هتوخإو ىسوم ابأ نأل ىسوم
 ىسوم وبأ داع ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا لوصو دعبو «لحاوسلا نم اهريغو ةشبحلا
 مالسإلا ذخأ ثيح نميلا يف رعاشألا ةقطنمب مالسإلا ىلإ وعدي ذخأف نميلا ىلإ

 . تاوننس ةدعب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ام ذنم رشتني
 نيذلاو يرعشألا ىسوم وبأو ةشبحلا يف نورجاهملاو يرعشألا رماع وبأ ناكو

 ا را بلم رن عل رح رووا ةيسلا قؤ ىلا 000

 لوصولا اوبلطو ءاوُنِمأ ةنداهملا مهتغلب امل» :نييرعشألا نأ ينالقسعلا ركذ امك ثيحب

 نب رفعج لوصو عم ٍةكَي هللا لوسر ىلإ مهلوصو نمازت دقو «''”هقك هللا لوسر ىلإ
 يرعشألا ىسوم يبأ ةنيفس نتم ىلع كلذو «ةشبحلا يف نيرجاهملاو بلاط يبأ

 هتوخإ بحطصا «ةنداهملاو ةيبيدحلا حلص ءابن هغلب امل ىسوم ابأ نأ ودبيو .هتوحخإو

 بلاط يبأ نب رفعج ىلإو رماع يبأ همع ىلإ مهتنيفسب اوهجوتو رعاشألا نم نينمؤملاو
 برثي لحاس ىلإ نيتنيفسب وأ ىسوم يبأ ةنيفسب ًايوس اوتأ مث «ةشبحلا يف نيرجاهملاو

 . ةيرجه ٠ رفص يف ربيخب وهو دي هللا لوسر ىلإ اومدقو

 نيرجاهم نميلا نم انجرخ :لاق ىسوم يبأ نع يراخبلا جرخأ كلذ يفو
 ةنيفس انبكرف «يموق نم ًالجر 5 يف «مهرغصأ انأ «يل ُناوخإو انأ ِةلَكي يبنلا ىلإ
 ىتح هعم انمقأف «بلاط بأ نب , رفعج انقفاوف «ةشيحلاب يشاجنلا (ضرأ) ل انتقلأ

 .3 ص امج - ينالقسعلا رجح نبا  يرابلا حتتف غ3
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 دعب 0 سس ب سس م 0

 نم ةباصإلا باتك يف ءاجو ."'”ربيخ حتتفا نيح ٍدَِي يبنلا انْقَفاوف ًاعيمج انْمَدَق

 عيفيتولا يبل ع انجرخ) :لاق ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نب هللا دبع نب ديزي قيرط
 انتجرخأف ءمهر وبأو ةدرب وبأو ىسوم ةوخإ ةثالث نحنو ءانموق نم الجر نيسمخو
 :ثيدحلا ةيقبو باعيتسالا يف ءاج كلذكو .''”(ثيدحلا . يشاجنلا ىلإ انتيفس
 بلاط يبأ نب رفعج هدنعو ةشبخلا ضرأب يشاجنلا ىلإ انتنيفس انتجرخأفا»
 يف ليقو .''"«ربيخ حتتفا نيح للي يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج انلبقأف «ءهباحصأو

 سلا حيرلا مهتقلأف ؛ةئيفس يف نييرعشألا عم ىسوم وبأ مدق) :باعيتسالاب ةياور

 تمدقو ؛مهعم اوتأف «هباحصأو رفعج جورخ اوقفاوف ؛ةشبحلا ضرأب يشاجنلا
 حتتفا نيح كو يبنلا ىلع هباحصأو رفعج ةنيفسو نييرعشألا ةنيفس ًاعم ناعتيعيسلا

 00 رماع ياسا ةنقلا تتاجر "مش

 سس وب ريال ال ل أ
 ىلإ ريسملا ناكف «رعاشألا ريبكو ىسوم يبأ مع رماع وبأ ناكو «ةشبحلاب نيرجاهملاو
 امك ثيح «برثي لحاس ىلإ ةشبحلا لحاس نم ًاعيمج اوهجوت مث ءأدوصقم ةشبحلا

 يف ءاج امك وأ «ربيخ حتتفا نيح ِةيلَك يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج انلبقأ» : ىسوم وبأ لاق
 ىلع هباحصأو رفعج ةئيفسو نييرعشألا ةنيفس ءأعم ناتنيفسلا ثمدق» : باعيتسالا ةياور

 . ةرجهلل 7 ةنس مرحم يف كلذو !ربيخ حنتفا نيح ٌدِْكو يبنلا

 نيذلاو يرعشألا ىس وص نبا يرعشألا رماع يبأ ةرجصو مودق ناك دقل

 ةروريصو ةيبيدحلا حلص يف ةنداهملا دعب نميلا لهأ نم نينمؤملا نم تائملا
 ركذي ِةيَِلَع هللا لوسر ناكو «برشي يف ٍةَْي هللا لوسرب قاحللا ديري نمل ةنمآ قيرطلا

 اهو ةرثقلا كلت ئفو ترغب نيلإ ةييدحلا ع ةتدوتع لكما ريثكا قينتادتلاو:نعبلا

 : كلذ نمو «ءاهالت

 ةنيل مهبولق ةقيقر موق . .نميلا لهأ ءاجو حتفلا ءاج» :لاق ِدِك هللا لوسر نأ»
 . «يئاسنلاو يناربطلا هج رخأ («ةينامي ةمكحلاو ء«نامي هقفلاو «نامي ناميإلا ( مهعابط

 كي يبنلا راشأ : ىردبلا رماع نب ةبقع دوعسم يبأ نع نيحيحصلا ي ىفوال

 . «(«انهاه ناميإلا نأ الأ) :لاقو «نميلأ وحن

 ١. 9ص ةج  باعتيسالا ١ ملص ٌءج ب ةباصإلا 2ع



 30 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ني

 ينإ) :لاق ٍةِلَك يبنلا نأ ليفن نب ةملس نع يطويسلل ريبكلا عماجلا يفو»

 . ؛«نميلا ىلإ راشأو ءانهاه نم نمحرلا سمن دجأ

 :لاق هِي هللا لوسر نأ ةسبنع نب ورمع نعول -
 . (نامي انأو «نامي ناميإلاو «نميلا لهأ لاجر لاجرلا رايخلا
 بحاص لاقو «دانسإلا حيحص :لاقو «كردتسملا يف مكاحلاو دمحأ هجرخأ

 .(قرط ثالث نم يناربطلا هاور :لامعلا زنك

 : هي هللا لوسر لاق ؛لاق معطم نب ريبج نعو -
 . «ضرألا لهأ ريخ ْمُه «باحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع علطياا

 .«ىناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ

 مهنأكو برقي ىلع اوعلط «نميلا لهأ نم بكاوم تلبقأ نأ ثبل امو
 يذ ورمع نب ليفطلا بكوم اهلئاوأ نم ناكو «بكاوم اهولتت بكاوم «باحسلا

 ءمداسإولا ةيوار ةريره وبأ مهنيبو «نود نم كيب لهأ نيعست وأ نينامث يف رونلا

 يبأ بكومو «هموق نم الجر نيعبسو ةسمخ يف هممُح نب ورمع نب بدنج بكومو

 «نييرعشألا نم الجر نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم يبأو يرعشألا رماع
 ء يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «ينادمهلا كلام نب سيقو «ةبلعث نب دامض بكاومو

 ىلإ نيقباسلا نييناميلا ةباحصلا لئاوأ نم مهريغو «يدنكلا برك يدعم نب فيفعو

 رماع يبأل ناكو هّوْلَي هللا لوسر باحصأ فوفص يف مهنكامأ اوذخأف ءمالسإلا

 رماع وبأ ناك» :ًالئاق يبطرقلا اهركذ يتلا ةناكملا يهو ةباحصلا نيب ةيلاع ةناكم

 ام ًاريثك ٍدْيي هللا لوسر ناك» :دلاخ دمحم دلاخ لاقو .«ةباحصلا رابك نم اذه

 :مهنعو مهيف لوقيف «هباحصأل ىلعألا لثملا نييرعشألاب برضي
 يف مهدنع ام اوعمج «ماعطلا مهيديأ يف لَك وأ ءِوْرَغ يف اوُلَمْرَأ اذإ نيِترَعْشألا نإ)

 . ''”((مُهْنِم انأو «ينم مُهَف «ةّبوّسلاب هومستقا مث ءدحاو بوث

 0 داش دارا ع

 دبع لاق امك اوناك ثيح كي هللا لوسر شيج يف ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي نييناميلا

 : يراصنألا ناسح نب نمحرلا

 لطب دساعست ويلك نوشصسي هتُيرَس يفاوناك حتفلا ةوزغو

 .ال 550 ص - لوسرلا لوح لاجر 000
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 حيي ب بيب جيب يي سس جعجع م م ممس

 ةليبق ناسرفو راصنألا جرزخلاو سوألا ٍةِكَي هللا لوسر شيج يف ناك دقف
 رماع بأ ةدايقب رعاشألا ناسرفو يعازخلا ءاقرو نب ليدُب ةدايقب ةيناميلا ةعازخ

 ةدايقب ةليجب ناسرفو رونلا يذ ورمع نب ليفطلا ةدايقب سود ناسرفو يرعشألا

 تائملاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب ةدنك ناسرفو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 نميلا لئابقو تالاجر نم مهريغو جحذمو ءارهبو بلكو ةعاضق نم ةباحصلا نم

 نيدل شيرق تنعذأ ثيح ه8 ناضمر يف ةكم حتف ةادغ ٌةْقَي هللا لوسر شيج يف

 لاوش - نينُح ةوزغ يف فيقثو نزاوه لاتقل ةكم نموت هللا لوسر راس مث ؛مالسإلا
 «ساطْوأ يف تنصحتو مهنم ةقرف تعجارت فيقثو نزاوه تمزهنا املف  ه
 . مهلاتقل يرعشألا رماع ابأ لي يبنلا ثعبف

 (ه/ لاوش) يرعشألا رماع يبأ ةدايقب ساطؤأ ةوزغ
 ىف - تمزهنا امل نزاوه نأ ساطوأ ةوزغ ببس ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 مهيلإ ثعيف «ساطوأ هل لاقُي ناكمب اوركسعف مهنم ةقرف تراس  نينُح

 .مهوبلغف «مهولتاقف «يرعشألا رماع وبأ مهيلع هباحصأ نم ةيرس دي هللا لوسر
 شيج ىلع يرعشألا رماع ابأ ثعب نينُح نم هك هللا لوسر غرف امل :يراخبلا لاق
 . "7هباحصأ هللا مزهو ديرد لتقف ةّمصلا نب ديرد يقلف «ءساطوأ ىلإ

 توقاي لاق  ةلمهم ءاط اهدعبو واولا نوكسو ةزمهلا حتفب - ساطؤأو
 نأ رهاظلاو .(نينح ةعقو هيف تناك نزاوه رايد يف داو :ساطوأ) :يومحلا

 املف «نزاوه يداو لفسأب (ساطوأ) تناكو نزاوه يداو لوأ يف تناك (نينح)
 لولف مهب قحلف (ساطوأ) يف اونصحتف نزاوه نم ةقرف تعجارت «نينح يف اومزهنا
 : ماشه نبا لاق «(فئاطلا)و (ساطوأ) يف اونصحتف فيقثو نزاوه نم نيمزهنملا

 . "”(يرعشألا رماع ابأ ساطوأ َلَبِق هّجوت نم راثآ يف كي هللا لوسر ثعبف»

 0 ا
 .«يرعشألا رماع وبأ مهيلع هباحصأ نم ةيرس هِيَ هللا لوسر ثعب» ريثك نبا ركذ
 ىلإ شيج ىلع يرعشألا رماع ابأ ثعب) : ِةَو هللا لوسر نأ يراخبلا لاقو
 يف وأ «ساطوأ نم نكامأ ةثالثب تالوج ثالث ساطوأ ة ةعقوم تناكو «(ساطوأ

 . ساطوأ ةقطنمب مايأ ةثالث

 .8ا64 78ص ؛ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 ,/4و ما/ ص ءج - ةيوبنلا ةريسلا 20



 32 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع اضن

 ةدايقب رافكلا ىلع هشيجو يرعشألا رماع وبأ اهيف رصتنا : ساطوأب ىلوألا ٌةعقوملا

 ديرد لّقَف ةمصلا نب , ديرُد يقل) رماع ابأ نأ يراخبلا ركذ كلذ يفو «ةمصلا نب ديرد

 هباحصأ نم ةيرس مهيلإ ثعب ِهكَو هللا لوسر نأ) : ويفك نبا لاقت (هباحصأ هللا مزهو

 0 ا ا ا ا

 اع "نزل اله نبع يف نيس مري ديرق لاق انركذانتل ديرش ال ديرع نبأ كاك

 .رصنلاب ىلوألا ساطوأ ةعقوم تجوتت دقف ديرد نبا وأ ةمصلا نب , ليرد لوتقملا

 ةزرابم نيكرشملا نم ةعست رماع وبأ لتق اهيفو : ساطوأب ةيناثلا ةعقوملا

 نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ كلذ يفو .رشاعلا تلفأو «ةوخإ ءاوناكو

 نم ةوخإ ة ةرشع ساطوأ موي يقل يرعشألا رماع ايأ نأ» :ةياهنلاو ةيادبلا ى و نيتك

 ”ماسرلا و هوعدي وهو رماع وبأ هيلع لمحف « :«مهدحأ هيلع لمحف' ةييكريتملا

 وبأ هيلع لمحف يناثلا هيلع لمح مث ءرماع وبأ هلتقف هيلع دهشا مهللا :لوقيو

 درامي اوعج فا هلتقف ءهيلع دهشا مهللا :لوقيو مالسإلا ىلإ هوعدي وهو رماع

 لمحو ءرماع يبأ ىلع لمحف رشاعلا يقبو ةعست لتق ىتح كلذ لوقي وهو هيلع

 : لجرلا لاقف . هيلع دنيدتا مهلا :لوقيو ماسالا ىلإ هوعدي وهو رماع وبأ هيلع

 ند ءدعب ملسأف «تلفأف ,رماع وبأ هنع فكف يلع دهشت ال مهللا

 .هاارماع أ ديرش اذه :لاق هآر اذإ هك يبنلا ناكف

 وبأ مجاه اهيفو «ساطوا ةوزغ يف ةئثلاثلا ةلوجلا يهو : ةثلاثلا ساطوأ ةعقوم

 نم نانثا دصرتف «ساطوأب مهل لقعم رخآ يف ذودعلا ةّيقب نوملسملاو رماع

 «يمشجلا ثراح نب ىفوأو يمشجلا ثراح نب ب ءالعلا امهو رماع يبأل نيكرشملا

 ىفوأو ءالعلا هامر ليقو . .هتبكر يف مومسم مهسب ًارماع ابأ ثراح نب ءالعلا ىمرف

 رع ا 0 ةدايق 0 0 بأ بيصأ املف تال وس

 0 الا

 اننييرأ ةنيضا: ناك ديحتو» نعام نادت اقتل كج

 : ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف يناثلا تيبلا ءاجو

 اديِيزاةنِنف ةناتك دقو .نيفاع ابا نالباتشلا ايف

 ءابلا ديدشتو ءاهلا حتفب - فيسلا ةبهو ًافيس ديري :ةّبه اذ» : شماهلا يف لاقو
 : حتمب دجلا ةيكو :انينم ديزي ب نبا ف



 ةيهاد ناك دقو) ةريسلا خسن ضعب يف عقوو .قئارط هيف يذلا :دبرألاو .هزازتها

 ىلع ًادبرأ ةيهاد رماع وبأ ناك دقف «ةياهنلاو ةيادبلا ىف وه كلذكو «(ادبرأ
 :كيرألا ةيهادلا هل لاقي ' ناكر :نيكرتشملا

 لبقأ «هتبكر يف مومسملا مهسلاب رماع يبأ بيصأ املف :رماع يبأ داهشتسا

 «كامر نم مع اي :هل لاقف «ءشيجلا كلذ يف ىسوم وبأ ناكو «ىسوم وبأ هيلإ
 را ينامر يذلا كاذ لاقو ءرماع وبأ راشأف
 افلتخاف فيسلاب امحتلاف .فكف «تبثت الأ «يحتست الأ :لوقي وهو هب قحلف ىلو

 ىسوم وبأ هيلع لمحف ثراح نب ىفوأ لبقأف - «ىسوم وبأ هلتقف فيسلاب نيتبرض
 عزتناف :لاق :كودع ُهَّللا لتق :هل لاقو رماع يبأ ىلإ ىسوم وبأ عجر مث  هلتقف
 ئرقأ يخأ نبا اي :رماع وبأ لاقف .ءاملا ُهْنِم ارَنَق ىسوم وبأ هعزنف ءمهسلا اذه

 «شيجلا ىلع ىسوم ابأ رماع وبأ فلختساو «يل رفغتسا هل لقو مالسلا هللا لوسر
 ذخأف) :ماشه نبا لاق . ىسوم ابأ نوملسملا ىلوف ءرماع وبأ تام نأ ثبل امو
 تييحرجلا را عيمرحوب هير ىلع يتلا راقت لراعل كريتالا سرح كلارا
 . ىسوم ىبأ ! ةدايقب مل حتفلاو رصنلاب ساطوأ ةوزغ

 - ةمركملا ةكمب كي هللا لوسر ىلإ ىسوم يبأ ةدايقب يمالسإلا شيجلا داعو
 بأ لاق «ءارللا لمعي لك للا لوسر هآر ملفا يوم: يبا دب ةدايقلا ءاول ناكر
 امبو ثدح امب هربخأو .هللا لوسر اي معن :ىسوم وبأ لاقف ؟رماع ابأ لّيق ىسوم
 :لاقو هيدي دقي هللا لوسر عفرف ء«رماع وبأ لاق

 . (رماع يبأ ٍديِبُعِل رفغا ْمِهّللا»
 . («- سانلا نم وأ  كقلخ نم ريثك قوف ةمايقلا موي هلعجا مهللا)

 . ''1(ةمايقلا موي نيرثكألا قوف هلعجا مهللا)

 ةنماثلا ةنسلا نم لاوش يف هنع هللا يضر يرعشألا رماع يبأ داهشتسا ناكو
 05 جهلل

 دقو .يراخبلا نع ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو يبطرقلل باعيتسالاو ينالقسعلل ةباصإلا )١(
 ةياورلا يفو «رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا» :ًالئاق هل اعد ٍِي يبنلا نأ تاياورلا ىدحإ تركذ
 قوف هلعجا مهللا» : ةثلاثلا يفو 2٠" . كقلخ نم ريثك قوف ةمايقلا موي هلعجا مهللا» : ةيناثلا

 كلذ يف ثالغلا تاوعدلا كلتب هل اعد ِةِيِيكَم هللا لوسر نأ كلذ: عيجيو «ةفاجلا موي نيرثكألا

 . هنع هللا يضر يرعشألا رماع يبأ خيرات نم ريخألا دهشملاو فقوملا

 ىلإ نيقباسلا ةباحصلا رابك نم وهو ىسوم يبأل رعاشألا ةماعز تحيصأ مويلا كلذ ذنمو (؟)
 .هب صاخلا ثحبملا يف يتأيس امك مالسإلا
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 ةا يناميلا بيبطلا وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا نم
 «مالسإلا لوأ يف ْداَمَض ملسألا : يبطرقلا ريلا ديع نبا لاق كلذ فو ل

 نم ئدزألا ةيلعث خب ْداَمِضلا : هئآن هتمجرت ينالقسعلا رجح نبا لهتما 5-0

 هدر تاق يا يدزألا ةبلعث نب ْداَمِضا :يبطرقلا لاقو ' ” موت ةؤأ

 . "0«ملعلا بلطيو ىَقْرَيو ٌبّبطتي

 ةقطنم نونكسي اوناك نيذلا دزألا لئابق مه ةبلعث نب دام مهنم نيذلا هؤتش دزأو

 مرغلا لي نا هيرب فصرت ل ال لو رو اة ةطخو هداج

 ىلإ مهتم :م ةقرف تراسو «نامع ٌدزأ مهل ليقو نامُع تنكسف نامَع ىلإ مهنم :م ةقرف تراس

 مال .طاسسو بوني عررخلاو سوال اكد طارت مهو اهو ل مشير راجل
 ةةارعلا ةزأو هؤدتك * دزأ مهل ليقف تاورسلاو ةماهتب تنكسف نميلاب ةقرف مهنم تقبو

 نمو ؛ًاقرش لابجلا ىلإ ًابرغ رمحألا رحبلا نيب ام مهنكاسم تناك «كع ةليبق مهنمو
 ةيحللاو ةرفزلاو ةسيدلاو لجابو ةعواوملا ايدو" ”ءاردكلاو مجهملا ًاميدق مهندم

 «ليلصو «تاظعاولاو «ةرحقلاو «ةيماللاو ءناسعلو «لاشفو «لاوذ : مهنوطب نمو

 :عملاو-يرفم نب نانالس نس دزألا):انلعلا نمتلا ةاريمةوتكدزأ نو "فاعور

 . *”(قنه نب رجحلاو «دماغو «سودو «قرابو

 نب داَمِض ناك تاورسلاو ةماهتب كلت هؤنش دزأ لئابقو رئاشع ىدحإ نمو
 تاذ ىف ناكو «نميلاب ةؤنش دزأ نم هتليبقو هموق يف ًاسيئر دامض ناكو هيلع

 ةكم ىلإ هجوتيو ةيسيئرلا قطانملاو ندملا يف لقنتي ةيلهاجلا يف ًالاوج ًابيبطتقولا

 ؟ج - ةبلعت نب دامض ةمجرت - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(

 ."ا/8 ص
 .١١5ص ؟ج  ةبلعث نب دامض ةمجرت ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)

 دنع كلذو (اهنم لحارم ثالث ىلع عقتو ءديبز لامعأ نم :مجهملا) :نودلخ نبا لاق ()
 .(نودلخ نبا خيرات يف نميلا - 555ص)  ددرس يداو ئطاش

 .45 ص ب عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت ةرامع نيدلا مجنل ديفملا (5)

 .558ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (4)
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 «نميلا ةارسو ةماهت يلاعأ نم اهريغ وأ مجهملاب هتقطنم ىلإ دوعيو مساوملا يف

 ةثعبلا لبق ةكم ىلإ ددرتي ناك نيح ةيلهاجلا ذنم ِِلَي ًادمحم دامض فرع دقو

 نف قف دمحم ةيبنلل اقيدص ةيلعت ني دامض ناك" + ىطرقلا لاق كلذ ئفوب «ةيوبنلا
 1 1 . "”ملعلا بلطيو «ىَقْرَيو «ببطتي ًالجر ناكو «ةيلهاجلا

 عاج مام خام
 دو عبدو تن

 ىلإ نميلاب هتقطنم نم ةبلعث نب دامض راس ةيوبنلا ةثعبلا تاونس لئاوأ يفو
 هممت تناك: هدتج دي نو هلق فانلاق ايو ةعاضأ ادمن نأب_نكيرت هترحلف“ءاةكم
 دقو «ةيوبنلا ةثعبلا لئاوأ يف ِةَي يبنلا ىلع شيرق اهتقلطأ يتلا مهّتلا ىدحإ نونجلا

 ديري ناك نإ مكحلا هولوي نأ هيلع اوضرع ْذِإ ةروهشملا ةعقاولا يف كلذب هوحراص
 يف لجو ّرع هللا ركذ دقو ءحير هباصأ ناك نإ هجالعل ءابطألا اوبلطي نأ وأ ءاكلُم

 دقتعي مهضعب ناك امبرو «نونُج هب ِةيي يبنلا نأب مهمعازم نآرقلا يف ةيآ نم رثكأ
 دمحم رمأب شيرق هتربخأ ةكم ىلإ ةبلعث نب دامض مدق املف «لعفلاب كلذك رمألا نأ
 قيرط نم يئاسنلاو ملسم جرخأاا كلذ يفو «هلقع ثاتلاف حاير هتباصأ نونجم هنأو

 ناكو «ةكم مِدَق ًادامض نأ :سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ديعس نب ورمع
 بلاغلا ناكو "'”نونجم وأ نهاك وأ رحاس دمحمل نولوقي ةكم لهأ عمسف ءىقري
 : ريثك نبا ظفاحلا لاق «هلقع ثاتلاف حاير هتباصأ مهلوق

 لعل «لجرلا اذه نيأ  :دامض مهل لاقف .حايرلا هذه نم ىقري داَّمِض ناكو
 0 ىلع هيفشي نأ هللا

 هيَ دمحم ناكم ىلإ ُداَمِض هجوتف - ًابلاغ  هتيب يف ًادمحم نأ هوربخأف

 مهمعازم دكؤيو ؛مهئاوهأ قفاوي امب دوعيس هنأ يف لمؤتو «نوكي ام رظتنت شيرقو
 عئاذ ًابيبط دامض ناك دقف ءنونجلا نم سم هبو حاير هتباصأ ًادمحم نأب مهماهوأو

 . ةريبك ةميق هتداهشلو تيصلا

 ملسم ةياور يفو (جلاعأ ينإ :دمحم اي) :هل لاقو دمحم ىلإ ُداَمض راسو

 يدي ىلع يفشي هللا نإو «حايرلا هذه نم ىقرأ ينإ دمحم اي :دامض لاق) يقهيبلاو
 بف ا

 نحب ةبلعق نب داطض ةشجرت . ئطرقلا ربلا' ذيع نبال ب باحصألا ةقرعم ىف باغيتسالا (0)
007( ْ 

 .١١1ص اج  ةبلعث نب دامض ةمجرت ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)

 ١ ل مح رفع ننال ناهنلاو ةياذبلا) 086)
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 نمو .هل لضُم الف هللا هدهي ْنَم ,«هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا» ْ:ِةِككَي دمحم لاقف

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .هل يداه الف للضُي

 . (هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءهل كيرش ال هدحو

 . (رحبلا سومان نْعْلَب دقلف دمحم اي ءالؤه كتاملك ّيلع ْذعأ) :دامض لاقف

 . ميركلا نآرقلا نم تايآ أرقو «تاملكلا كلت ٍِلي دمحم داعأف

 امف :ءارعشلا لوقو ةرحسلا لوقو ةنهكلا لوق ثعمس دقل هللاو) :دامض لاقف

 يبنلا دامض عيابف .مالسإلا ىلع كعيابأ كدي ْمُلهَف «تاملكلا ءالؤه لثم تعمس
 . (مالسإلا ىلع هك

 وهف «شيرقل ةديدش ةمدص 5 هللا لوسرل هتعيابمو دامض مالسإ ناك دقل

 نيد ىلإ يدهي هللا نم لوسر وه امنإو نونج هب ام ًادمحم نأب ريبك بيبط نم ٌناهرب
 وه امنإو رعاش الو رحاس الو نهاك مالك وه ام دمحم مالك نإو «ديحوتلاو قحلا

 . لجو رع هللا نم ٌّيحو
 لئاوأ يف كلذو «(مالسإلا لوأ يف)  يبطرقلا ركذ امك  دامض مالسإ ناكو

 .تاونس ةدعب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبقو «ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا تاونس

 لاق «مالسإلا ىلع ّهْلَك يبنلا داَمِض عياب امل هنأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاج دقو

 هنأ ةباصإلا ىف ءاج كلذكو .(«ىموق نعو :دامض لاق ؟كموق نعو» كي ىبنلا هل

 ْ ْ . (هموق نع عيابو دامض ملسأ)

 مهاعدف نميلاب ةؤنش دزأ نم هموق ىلإ عجر ةبلعث نب دامض نأ كلذ مزلتسيو
 هموق مالسإب هربخأف ِةكَي هللا لوسر ىلإ دامض داعو «مهنم ريثك نمآف ؛مالسإلا ىلإ

 يرعشألا رماع وبأو يسودلا ورمع نب ليفطلا لثم كلذ يف وهف ؛«هموق نع عيابو
 ةكمب ْةكَي هللا لوسرب اوقتلا نيذلا «ينادمهلا كلام نب سيقو يرعشألا ىسوم وبأو
 نيد ىلإ نوعدي نميلاب مهلئابقو مهقطانم ىلإ اوداعو ءاونمآف «ةيوبنلا ةرجهلا لبق
 ءابيبط ناك هنأ ةزيمتم ةناكم ةبلعث نب دامض يطعُي اممو «مالسإلا نيد اورشنو قحلا

 «ةريبك ةيمهأ هيف ملسأ يذلا تقولا يف همالسإل ناكو ءًامالسإ لوألا بيبطلا ناكو

 : الئاق ةباحصلا دحأ دعب اميف مهفصو دقو «همالسإب اوملسأ ةؤنش دزأ نم هموق نأو

 . ”0مرُكو فئرشو َهكَي هللا لوسر عياب يذلا دامض موق ءالؤه»
 . م . 0

 7 تاور حو

 ١10١. ص ؟ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 دزأ نم هيلإ مدق نم عم برثيب 2ك هللأ لوسر ىلإ ةبلعت نب دامض مودق نإ

 ىلإ همودق مدع الو همودق تاياورلا ركذت ملو «لمتحُم رمأ وه ةيرجه ا/ ةنس ةؤئش

 ةعباسلا ةنسلا نيب ام يفوت هنأ ودبيو ءأيتع ربكلا نم غلب دق دامض ناكو «برثي

 فيرشتب ماق ِهيِيع هللا لوسر ملع املف «نميلا ىف هتقطنمب ةرجهلل ةعساتلا ةنسلاو

 ةيخيراتلا قئاثولا نم وه ًايوبن ًاباتك هل بتكف يدزألا ةبلعث نب دامض نب دلاخ
 ىف هللا ديمح- نباو ةباحصلا تاقبط ىف دعس با هركذ دقو «يوبنلا دهعلل ةيسايسلاو

 : هصن يلي اميفو «يوبنلا دهعلا قئاثو

 نب كلاخل < هلأ لوسر دمحم نم باتك اذه ءميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 جقدرالا دامض

 نأ نيفيز هل كيرتخال هللا ومويدنأ ىلع ءهضرأ نم هيلع ملسأ ام هل نإ

 ناضمر رهش ٌموصيو ةاكزلا ينتؤيو ةالصلا ميِقُي نأ ىلعو .هلوسرو ةديق ادي

 نأ ىلعو ؛هلوسرلو هلل حصني نأ ىلعو .اباترُم الو ًائِدْحُم يوؤُي الو .تيبلا ٌجُحبو
 . هللا ءادعأ ضْغْبُيو هللا ءاّبحأ بحي

 .هلهأو هلامو هّسفن هنم عَنْمَي نأ ّيبنلا دمحم ىلعو

 ع نبأ 9 تتك و

 دهع ىف .مالسإلا نيد ىلع دامض موق تبن «دامض نب دلاخ َتَبُث دقلو

  ةباحصلا دحأ عم ًاثعب قيدصلا ركب وبأ ثعب دقف «هتافو دعبو هي هللا لوسر
 رم امدنعو «مالسإلا ىلع نيتباث ةؤئش دْزأَو ةارسلا دزأ دجوف  ةيرجه ١١ ةئس

 هللا لوسر عياب يذلا دامض موق ءالؤه» : يباحصلا كلذ لاق دامض ةليبق ةقطنمب
 .  («مركو فرشو 255 ١ 1 وردا ء هد للا

 , قائم هللا لوسر نم ميركتلاو فرشلا هنع هللا ىضر ةبلعثت نب دامض لان دقف

 . خيراتلا يف دولخلاو

 دعس نبال  ةباحصلا تاقبط 78ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةسايسلا قئاثولا (0)

 ١5١. ص ؟ج ب

 .١59ص اج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
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 يلبكبلا يبحرألا طْمُت كلام نب سيف

 .نادمه ىلع هِي هلل هللا لوسر لماع

 ةيوبنلا ةرجهلا لبقو ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا دعب مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا نم

 يبحرألا دعس نب كلام نب سيق نب طّمَُن كلام نب سيق وه تاوئسب برغي ىلإ
 ١ .هنع هللا يضر ينادمهلا يليكبلا

 ْذِإ (طمن نب سيق) مسابو (كلام نب سيق) مساب ةباحصلا مجارت هتركذ دقو

 باتك يف ينالقسعلا رجح نبا هركذ كلذ عم ايشمتو ناصخش هنأب مهوتلا عقو

 .باوصلا وهو دحاو صخش هنأ َمَجَر مث «نيترم ةباصإلا

 قيال نب قلل نو نعيم ثم فلات رن نسوق الو بيتكاتسعلا ركذ دقن
 . 77 ةكنبا وعو هلك بلا ىلع مدق ء .يصرأ نب نايف روي ةيواعم نب كامل

 نب دعس نب كلام نب سيق نب طمن نب سيق" - ًايناث - ينالقسعلا ركذ مث
 يف جرخ .ينادمهلا بحرأ نب نايفس نب ةيواعم نب ناملس نب يأل نب كلام

 .«مالسإلا ىلإ وعدي وهو ِةِي# يبنلا ىلع فقوف ءًاجاح ةيلهاجلا

 دج رهاظلا يف وهو تلاع نب شف مق لقوا : الئاق ينالقسعلا فاضأ مث

 لاو همسا يف َفّلُتْلا دحاو هنأ رهظي يذلاف هدعح كلذ كوت يفو ءأ

 (طمن) وأ (كلام) وه له هيبأ مسا يف فالتخالا عقوو 1 لا

 نب سيق) هل لاقي ناكف (كلاث) هؤبأ هب ريغشا اتعنو بقل ناك (ظمت) نأ ارغاذلاو
 دي( ديس نو قلل نع نع نفعل قب طفنا قالا يع نمت ين ( نفقا نو ريق و( كاناع
 نب طمن نب سيق) :وهو «ليلكإلا يف الماك هبسن ينادمهلا دمحأ نب نسحلا دروأ
 نب نايفس نب ةيواعم نب ناهلس ني ئأل نب كلام نب دعنس نب كلام نت سيف

 نب دق نب ليكي نب دامود ني بحس نب ةيراعسا نب تالا ب عاخدلا نوعا
 نب نادمه) ميعزلا ىلإ ةبسن :ينادمه وهف . يي ويا ةعك نوب قت نا ويش

 .7 5088ص 77ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()

 .7 57ص ”"ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)

 .5١؟5ص  حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )
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 يناس نية اود لعق لوو هفالانم نيد راخملا ننعم ند ةلدسوأ نودلز عوتشللاف
 ناعرف (ديز نب كلام نب نادمه نب فون) نم عرفتف (ناطحق نب برعي نب بجشي

 (ديز نب نادمه نب فون نب  ناربج وأ  ناريخ نب مشج نب دشاح) :امه

 ةاكح 7( يو دن نادعف بتقول نفاع ناويش“ وأ ناريخ نب مشج نب ليكب)و

 :لمالاب كلكت :ميعز ليكب ىنعمو) :ينادمهلا لاق «ليكب نم طمن كلام نب سيق

 مهنم نوطب ةدع ليكب نم تعرفتو ."'(عمجتلا :لدحتلاو لكشلاو 000

 نمو .'"”(فرشلا يف عسوأ بحرأ ىنعمو) :ينادمهلا لاق «بحرأ نب نايفس
 نب ةيواعم نب ناملس نب يأل نب كلام نب دعس نب كلام نب سيق) ةلالسو دافحأ

 يليكبلا يبحرألا كلام نب سيق نب طمن كلام نب سيق ناك (بحرأ نب نايفس
 : هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو « ينادمهلا

 نب سيق :طمن دلوأف ءأطمن : ْيأل نب دعس نب كلام نب سيق - بجنأ يأ - دلو

 . "'”(برعلا وعدي ناك مايأ ةكمب هب يقتلملاو ِدْو هللا لوسر ىلع دفاولا طمن

 بحرأ نب نايفس ينب مث ليكب خياشمو ءاسوؤر نم طمن كلام نب سيق ناك دقو

 ةظفاحمب اهرواج امو طرب ةيحان يف نيسح وذو دمحم وذ مهنمو  ركاش ةليبق قطانمب

 امو الاسسسوا رمزك ةظف اوعي ف اقلط فرخ تاير اوجرا عي نابقما ىدوز ايلات وخلا
 نارجن ىلإ هدعص ةظفاحمب ركاش نب ةلئاوو «ناويخ ةيحان ىلإ نايفس فرح رواج
 لاق « (ثوحيالو (قوعي) ةدابع نه نادمحو ليكي. لتابيق نف ةعئابخلا ةنايدلا ةتناكو:ءالاح
 نم ناويح ىنبلا: قوعي# اهثم ةيلعاجتلا يف ةدوبغملا مادضألا نخ هقيذح.ىفاريثك نبا
 نم شرج لهألو ئيط نم معنأ ينبل :ثوغيو «نادمه ضرأب ًابوصنم ناكو «نادمه
 نطب ناويخ» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو .(«شرج ضرأب ًابوصنم ناكو ءجحذم

 ةدابع نادم نك بلاغلا ةاكف حبلا م قادمه نفراب قوعي اودختا نادم نم
 دقوا هيكل يده نرد نيقلا نستلا انقر وطن خش نه سائلا ناكر ا( فرعت)
 ةراجتتلا مساوم نم جحلا مسوم ناكو ةيلهاجلا يف ةكمب مارحلا هللا تيب ىلإ نوجحي

 . يراجتتلا طاشنلاب جحلا ىلإ ريسملا طبتري دقو ءًأضيأ ةماهلا

 لايق كرم عاقب يعظم كنج .ىلدكللاىتسرألا طق كالاوب قت نمت نانا
 ةيزتشلا ةدعتلا دعب كلذو «ىواجعلا طاحتلاو مهلا ةنوكملا ةكس لإ قمملا يف

 .١18ص ١٠١ج د ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ليلكإلا 20

 ,١؟؟ص حررفلا دمحمل - نودلخ» نبأ خ خيرات يف نميلا 000



 40 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 4

 وعدي هنأب نقيأف «مالسإلا ىلإ وعدي ٍكَي دمحم يبنلا سيق عمسف «ةدودحم تاونسب
 ةدعب ةكم ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو ءةكمب ملسأو كك يبنلاب ىقتلاف «قحلا ىلإ

 ينالقسعلا ركذ كلذ يفو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا نم سيق ناكف تاوئس

 وهو ِةِلَك يبنلا ىلع فقوف أجاح ةيلهاجلا يف طمن نب سيق جرخ» :هنأ ةباصإلا يف
 لَك هللا لوسر ىلع دفاولا» :هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذو .«مالسإلا ىلإ وعدي

 ةكمب ملسأ» :هنأ ءابنألا باتك يف ءاجو «برعلا وعدي ناك مايأ ةكمب هب ىقتلملاو

 .'”(ينادمهلا يبحرألا كلام نب سيق ةرجهلا لبق

 هنأو «مالسإلا ىلإ مهوعديو هموق ىلإ دوعيس هنأب ِةْلَي هللا لوسر ٌسيق دعوو
 هامسو ءدعو امب سيق ىفو دقو «ىلاتلا ماعلا يف امبر ِةِْلي هللا لوسر ىلإ عجريس

 .ّيفولا :ِوكك هللا لوسر

2 23 23 

 هللا ةملك ًالماح نميلاب ليكبو بحرأ نب نايفس ةقطنم ىلإ سيق داع دقل

 دعس نب كلام نب سيق نب طمن نب كلام هوخأ نمآف «ديحوتلاو مالسإلا ىلإ ًايعادو
 ءورمع نب سيق ديزي وبأ نمآو «طمن كلام نب سيق نب طمن هنبا نمآو «يبحرألا
 لبق ام ذنم سيق دي ىلع نادمهو ليكبو بحرأ قطانمب راشتنالا يف مالسإلا ذخأو

 مالسإلا راشتناب هربخأف «ةكمب ٍةكَك يبنلا ىلإ سيق عجرو ء«برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا

 .نميلاب هموق يف
 ىلإ كلام نب سيق عجر» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو

 .«سيق موقلا دفاو َمْعِن :َِِي يبنلا لاقف ءاوملسأ هموق نأب - هربخأو - يو يبنلا

 كموق دنع له :ِِكَي يبنلا هل لاق» :هنأ طمن نب سيق مساب سيقل هتمجرت يف لاقو

 ىنكي ًاعاطم أسراف ّيحلا يف تفلخ دقو «برعلا عنمأ نحن :سيق لاقف ؟هعنم نم

 سيق عم ناك دقو .؛وهو انأ كيفاوأ ىتح هيلإ بتكاف سيق نب ورمع همساو ديزي ابأ

 :ينالقسعلا رجح نبا لوق كلذ ىلع لديو «طمن نب كلام هوخأ ةيناثلا ةرملا يف

 ةيلوقلا نيم ىنفراستلا لو ربوب 5" طن نبا كلاه ةصقلا ةذغ نحاس نإ ليف دقو)

 . ةكمب هيو يبنلا ىلإ ًاعم امهمودق كاردإب
 هنو تتح عم
 1 . انزل

 ةكمب نيملسملاو ِِلَج هللا لوسرل اهتوادع ديعصت ىف تذخأ دق شيرق تناكو

 11 سضساج فعلا: دكحمل ىةابنألا 0
 .157؟ص ؟ج  ةباصإلا ()
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 يي ل يبي يي

 ىلع سيق ضرعف «ةريخألا ةرملا يف .ةكمب َِكَي هللا لوسر ىلإ سيق مدق نيح
 : هنأ ليلكإلاب ءاج كلذ يفو «نميلاب نادم .ةقطنم ىلإ وجاه نأ ِهيَِج هللا لوسر

 يف نادمه رماؤي نأ ىلع ةرجهلاب ٌيِك ل ا ا

 ِةِيَع هللا لوسر ىلع سيق ضرع نإ . 1 صنألا هلك ملا يلع تودنع كلذ

 لاق كي يبنلا نأب ينالقسعلا هركذ ام بيس ًابلاغ وه نمبلاب هموق ةقطنم ىلإ 0
 فرط تالدكرب ب" (يرغلا نأ نحن : سيق لاقف ؟هعنم نم كموق دنع له) :هل

 هدفا ةارش سود ةفطتم ىلإ ةرجيلا هلك ا كرسوب ىلع ىسواللا ورم نو ليفطلا
 ناك دقف «سود ةقطنم وأ نادمه ةقطنم ىلإ ةرجهلا يف ْةْلَو هللا لوسر بغري ملف
 جرزخلاو سوألا ٍيَكَي يبنلا ىلع ردبف «برثي ىلإ نوكت هترجه نأ لذألا لكَ ايوتكم

 هتقطنم ىلإ داع دق سيق ناكو «برشي ىلإ ِةِيلَي يبنلا رجاه مث «برثي نم راصنألا
 رشتني مالسوإلا لخأف ءطمنت نب كلام هعمو مالسإلا نبل ةوعدلا يف ىضمو «نميلاب

 .ميدقلا عساولا اهلولدمب نادمه دالب نم ةديدع ءاجرأ يف ومنيو

 علم مكمإ ماد
 ناو 23

 نمز رداصملا ركذت ملو «ةرونملا ةنيدملاب هلي هللا لوسر ىلإ نينيق دفو.مث
 ٠ ةنس ِةِِلَي هللا لوسر ىلع نميلا لهأ نم ةئامعبس مودق تركذ اهنأ الإ «هتدافو
 يف  شيرقو ٌةيي هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلصو ةنداهم كلذ قبس دقو «ةيرجه
 .باحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع علطي# : دع هللا لوسر لوقو ه7 ةجحلا يذ

 لنا ل ويسر: ىلع ةناوعت قفملا لهآ ندع وم هلا مك . «ضرألا لهأ ريخ ْمُه

 نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث يف ورمع نب ليفطلا بكوم اهلئاوأ نم ناكو ٌوك
 نم ًالجر نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم يبأو رماع يبأ ببكومو سود
 نم الجر نيعبسلو ةسمج ىلا ةييح نب رومع نب تادلحج يحكوماو ءرعاشألا
 نب سيق ةدافو نمز ًاضيأ وه كلذ نوكيف ل ل 2 هتريشع

 اممو ءهموق ناسرف نم ةبكوك يف ينادمهلا يليكبلا ي ىبحرألا طمن نب , كلام

 .ليتكالا يف تا دسمل اهلل .ةنذاقوب لغتي

 . (ةنيدملاب كَم هللا لوسر ىلع دفاولا :طمن نب سيق)

 : ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق ءهموق مالسإب ِديِكَك يبنلا سيق ربخأو

 .(سيق موقلا دفاو َمْعِن : ِةْقو هللا لوسر لاقف)

 18١. ص ١٠١ج - ليلكإلا 000

 1١5 ١. ص ؟ج - ةباصإلا )000
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 : ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو

 «ّيفولا ٍةْي هللا لوسر هامسف ءةنيدملا ىف وهو طمن نب سيق هيلع مدقف)

 فرحا نارفط نمو نات نويتح نم ةنيعطب هل يقر

 ء(دشاحو ليكي) نادمه هموق ىلع سيقل ًاباتك هلي هللا لوسر بتك دقو

 دفو امل طمن نب كلام عم امهيناثو  ةيرجه ا/ ةنس  امهدحأ ناباتك امهنأ رهاظلاو

 لئابق ىلع سيق لامعتسا نأل  ةيرجه 4 ةنس  نادمه دفو ىف ِةْيِكَي هللا لوسر ىلإ

 .- ةيرجه 4 ةنس  طمن نب كلام مودق دعب الإ نوكي نأ نكمي ال اهعيمج نادمه

 يف ينادمهلا ىبحرألا طمن كلام نب سيقل كي هللا لوسر باتك صن ءاج دقو

 دهعلا قث :وو ةيوبنلا لئاسرلاو رجح نبال بلاطملاو دعس نبال ةباحصلا تاقبط
 دهعلل ةيسايسلا قئاثولا يف رداصملا كلت نع هللا ديمح دمحم هدروأو «يوبنلا

 : يلاتلا صنلابو ؛هموق ىلع ينادمهلا سيق ل هدهع» :ناونعب يوبنلا

 . ةكمب هللا لوسرو ينادمهلا يئال نب دعس نب كلام نب سيق َمِدَق»

 .نادمه هموق ىلع هدهع دادي هللا لوسر هل بتكو
 . (نادمه ءاوذأو «ةوعل يذ لآو «نارم يذ لآو ءمّدُق لئابق ينعي) اهرومحأ

 ءهبهرمو «مايو «ةعداوو ءركاشو ءمهنو ءبحرأ لئابق ينعي) اهبْرَغو

 .(روجحو ءرذعو «فراخو «نالادو

 ,هلوسر ةمذو هللا ةمذ مهل نأو .اوعيطيو هل اوعمسي نأ .اهيلاومو اهطئالخو

 ةرذو بيبز ناتئام :ناويخ نم قَّوَف ةئامثالث همعطأو .ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ام

 7 يعل ايبا شا كاف قع ةيراخم 81 قرت ةنافي كة رعتلا ذا مك قرع مقا لعق

 هللا لوسر باتك «بلاطملا ىف رجح نباو (ةباغلا دسأ) ىف ريثألا نبا ركذو

 وبأو ىلعي وبأو هدنم نبا جرخأ) هنأ ينادمهلا يبحرألا طفت كالا نع سلا لك

 : يلي امك هتخسنو باتكلا صن (ميعن

 :نيحرألا كلام نب سيق ىلإ هللا لوسر دمحم نم مهللا كمسابا

 مهرومحأو مهِبْرَغع كموق ىلع كتلمعتسا ينإف «دعب امأ ؛كيلع مالس

 . مهيلاومو

 فوجلاب دارم دالب يف وهو  هلوأ مضب  فوجلا نارمُع) :ليلكإلا شماه يف عوكألا لاق )١(

 .ليلكإلا 18١ ص ١٠ج - (توقاي لاق امك

 دعس نيال ةباحصلا تاقبط 57ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (؟)

 ,الا" ص نا
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 كل راج ءعاص يتئام ناويخ بيبز نمو «عاص يتئام راسن ةرْذ نم كّتعطقأو
 . ؟”(ًادبأ ادبأ أدبأ كدعب نم كيِقعلو

 نم هباقعأ ىلع يرجت ةعمطلا كلت تناكف) :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 يلع نب دمحم يضاقلا لاقف (يولعلا نيسحلا نب ىيحي اهعطق ىتح ءاسنلاو لاجرلا
 هللا لوسر عاطقإل  نيسحلا نب ىيحي - يداهلا كاهتنا) نأ «كلذ ىلع ًاقيلعت عوكألا
 ءًادبأ ًادبأ :هلوقب ةدكؤملا ةعمطلا هذهل هلاطبإو «هدعب نم هبقعلو طمن نب سيقل ُهِ
 ةفلاخملا هذه تردص ولو ءهتعيرشو كي يبنلا رماوأ هتفلاخمل ًاخراص ًايدحت ربتعي

 ةرئاد ىلإ مالسإلا ةرئاد نم هوجرخأو دادح هكا هوقلسل ىيداهلا ريغ نم

 كلت تناك» .ه٠9١ ةنس ثادحأ يف نمزلا ءابنأ باتك بحاص لاقو ."' ”(رفكلا
 ثلاثلا نرقلا يف تعطُق ىتح ءايعلاو لاعبرلا نع هباقعأ قلع رعت ةيعطلا

 هدعص مكح امل يولعلا نيسحلا نب ىيحي يداهلا مامإلا اهعطق دقو '””«"يرجهلا
 ريدقتلا رارمتسا ىلع أضيأ كلذ لديو ء«ه1948 785 ةنس امهيحاونو نارمعو

 زيدقتل دادتماك قورق ةثالث ىذه ىلع ةرميلا" ىف ف يبحرألا كلام نب سيقل ميظعلا

 طيبتي قللاو يخل أ كيب لفرز هلو ىلك عدلا نيلجلا اميل فالذل كك ثنا هلؤسر
 .هاضرأو هنع هللا يضرف ءاهعيمج ليكبو دشاح لئابق تملسأ

 دعس نبال ةباحصلا تاقبط . 777 ص ب هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 ,الاث ص ؟ج

 .١18ص ١٠ج  عوكألا يلع دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا هه

 .17ص - ءاينألا ه٠15 - نميلا ثداوح يف نمزلا ءابنإ ()
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 ينادهَهلا يبحرألا طمْن نب كلام
 ه6 هللا لوسر ىلإ دشاحو ليكب دئار -

 نب ْيأل نب دعس نب كلام نب سيق نب طَمَن نب كلام ميعزلا يباحصلا وه
 نب كلام نب ماعدلا نب . يبحرألا - بحرأ نب نايفس نب ةيواعم نب ناملس

 نب فون نب ناريخ نب مشج نب  يليكبلا - ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم
 نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسؤأ نب ديز نب كلام نب  ينادمهلا  نادمه

 . ءايس نب نالهك نب ديز
 نب سيق ربكألا هوخأ ىقتلا دقف ,مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم طمت نب كلام ناك

 ءملسأف «تاونس ةدعب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكم يف يي هللا لوسرب طَمَت

 عجر مث «مالسإلا ىلإ وعديو هللا ةملك لمحي نميلاب هتليبقو هتقطنم ىلإ داعو

 .هموق يف رشتني أدب مالسإلا نأ هربخأف ةكمب ِةلَك هللا لوسر ىلإ طمن نب سيق
 :اك يبنلا هل لاق) :هنأ ةباصإلا يف ءاجو «نميلاب هتقطنم ىلإ ةرجهلا هيلع ضرعو
 يف تفلخ دقو ؛برعلا عنمأ نحن :طمن نب سيق لاقف ؟هعنم نم كموق دنع له
 انأ كيفاوأ ىتح هيلإ بتكاف ورمع نب سيق همساو ديزي ابأ ىنكي ًاعاطم ًاسراف ّىحلا
 (""(طمن نب كلام ةصقلا هذه بحاص نإ ليق دقو) :ينالقسعلا لاق مث .(وهو
 ل دا لوسرو كللسأ دق ناك طخ نب كلام نأ امهدحأ ؛نيرمأ ىلع كلذ لديو

 ناك هنأ ركذت مل تاياورلا نأ امبو «تاوئس ةدعب برغي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكمب
 ىلع ملسأ هنأ كاردإ نكمي «ةكمب يو يبنلاب لوألا هئاقل يف ملسأ امل سيق هيخأ عم

 رمألاو .مالسإلا ىلإ وعدي سيق أدب امدنع نميلاب امهتقطنم يف سيق هيخأ دي

 سيق عجر امل ةكمب يي هللا لوسر ىلإ سيق هيخأ عم مدق طمن نب كلام نأ :يناثلا

 رجاهي نأ هيلع ضرعو هموق يف رشتني أدب مالسإلا نأ هربخأو كو هللا لوسر ىلإ
 نب كلام وه امنإ ةصقلا كلت بحاص نإ ليق هنأ ىتح «نميلاب هموق ةقطنم ىلإ
 لبق ةكمب ِدقَو هللا لوسر عم ءاقللا كلذ يف ًايوس اناك امهنأ ىلع لدي كلذو ءطمن

 هماهسإ طمن نب كلامل ناك ثيح نميلاب امهموق ةقطنم ىلإ داع مث «ةيوبنلا ةرجهلا

 .527ص "ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا )١(
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 .ميدقلا عساولا اهلولدمب نادمه دالب يف سيق هيخأ عم مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف رفاولا

 كا 2 مث خا

 اليبق امه) : ليكبو دشاحف ءاهعيمج دشاحو ليكب لئابق يه نادمه نإ
 نب فون نب ناريخ نب مشُج نب دشاح :وه دشاح نإ ْذِإ .(ناميظعلا َناَدْمَه
 :وه نادمهو .نادمه نب فون نب ناريخ نب مشج نب ليكب :وه ليكبو .نادمه

 نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسوأ نب ديز نب كلام نب ديز نب نادمه
 . ءايس نب نالهك

 ي ذ) تاومسلا يذ هللا ةدابعب نيدت نميلا لئابق نم اهريغو نادمه تناك دقو

 روصع نم نادمه قطانم يف اهيلع روثعملا دنسملا شوقن يف ءاج امك (ي و م س

 نب مراي نلا دئرم) ليقلا مساب هدير نم دنسم شقن اهنمو ءريمحو ءايس كولم

 نادرو .وذو ءايكوس فانا وس حبسا رك ىبأ) دهع نيف (ضراؤ/ن يع ساو

 ليبحرش مساب دنسم شقن لجسيو (١تماهتو ًادوط مهيارعأو تناميو تومرضحو

 /مهديس /نوعو /ر صنب) لمعلا مت هنأو (مجره) رصق ءاني دعسأ برك يبأ نب رفعي
 ل ل !) هللا ةدابعي قطنت شوقنلا تارشع دجوتو ''(ضرألاو ءامسلا بر /نمحرلا

 ةةهملا ءاجرأ نم اهريغو نادمه قطانم يف (ي و م س ي ذ) تاومسلا د

 مكحت تناك يتلا ةيريمحلا ةلودلا رصع ىهتنا املو «ديحوتلا نيد نع أاوضرعا مث

 اهدوبعم ةينميلا لئابقلا رابك نم ديدعلل حبصأو «ةينثولا تادابعلا تعاش نميلا لك

 ًأدج ةميدقلا ةينثولا ةهلآلا نم وهو (قوعي) وه نادمه هتذختا يذلا دوبعملاو

 اكو نرد الو كتل نود اكاولاَو# :ًالئاق ميركلا نآرقلاب حون موق أبن يف هللا اهركذ يتلا
 .- ميظعلا هللا قدص 14[  77 :حون] © اريك ْاوُلَصأ دو ارو ٌقوُعَيَو توُسي الو اعلوْس الو

 لاق «فوجلا ىف ًادوبعم (ذو) ناكف «ةيلهاجلا ىف تادابعلا كلت تداع دقو
 نم مُعْنأو .لّدئجلا ةّموُدِب (اَذو) اوذختا «ةعاضق نم هربو نب ٌبلكو) :ماشه نبا
 نادمه نم نطب َناَوْيَو .شّرُجب (َتوُعَي) اوذختا جحذم نم شرج لهأو ءيط
 . "!(نميلا نضرأ نم نادمه نضرأب (ٌقوُعَي) اوذهتا

 نب مشج نب كلام نب ديز نب ناويخ) وهو نادمه نوطب نم نطب ناويخو

 . ىنيبراج هالا" شقنلا . س .ت 5147 - ةدير شقن 200

 .814 ص اج مشاه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (0)
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 عفد ديز نب ناويخ يلاو) :ينادمهلا لاق «ناويخ ةيرق تيمشس همسابو (دشاح

 رقم تناك ناويخ نأ امبو .''"(ناويخ ةيرق يف ناكف منصلا قوعي يحل نب ورمع
 ةباثمب ناويخ تناك ةيلهاجلاب اهعيمج نادمه ىف هتدابع تعاش يذلا (قوعي) ةدابع
 نم اهناكس فصنو دشاح نم اهناكس فصن ناكو ةيلهاجلا يف نادمهل ةينيد ةمصاع
 .نادمه يف ًاريبك ًانهاك ي ل يس ليكي

 هللا ةدابعو مالسإلا ىلإ وعدي لقانا 505 ذشأ دقو

 ناكو ءرعشلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب قوعي ةدابع دقتنيو دحألا دحاولا

 يف ماشه نبا هركذ دحاو تيب كلذ يف هرعش نم انلصو دقو «ًارعاش طمن نب كلام

 : ينادمهلا طمن نب كلام لاقو» :الئاق ةيوبنلا ةريسلا

 سرج الو ىردتت يدعو - :يركتو يلدا: ئفذتلا شيِرَي

 ١ ْ و تايبأ يف تيبلا اذهو

 تشر) :لاقي ءماهسلا ةشاير نم هلصأ (يربيو ايندلا يف هللا نسوي ةهلوقو

 قوعي رضي الو رضيو عفني هللا نأ ديري ءرضلاو عفنلل ريعتسا مث (هتيرب)و (مهسلا
 :رعاشلا لوق كلذ نمو ءعفني الو

 يرْبَيالو شيري ْنَم يلاوملاُرْيَخِو ينَتيِرَب ُدَقاملاط ٍريَخب يِنْشِرَف

 يف طمن نب سيقو طمن نب كلام دي ىلع مالسإلا هيف رشتنا يذلا تقولا يفو
 فرعي تذاع لييج نب ءاوعلا عمسب ووعي ةدايع لدعم واريح ىلإ خابو :دادفعا ذاب

 «مارحلا ضرألا نم عطس رون اذه «ليولا مانصألاب لح ليهُج نبا اي) :لوقي ًافتاه

 . (مالسلاب قوعي عدوف

 وبأ ركذ) هنأ ةباصإلا باتكب ينادمهلا ليهج نب ماوعلا ةمجرت يف ءاج دقف

 :لاق يبلكلا نب ماشه قيرط نم ةروثنملا رابخألا يف ديرد نبا نع يركسعلا دمحأ

 ىوأ اذإف يموق نم ةعامج عم رمسأ تنك :لاق همالسإ دعب ثدحُي ماوعلا ناك

 دعرو قربو حير تاذ ةليل يف ٌتمقف ءمنصلا تيب يف انأ تب مهلاحر ىلإ يباحصأ

 لبق ًامالك هنم تعمس نكأ ملو - لوقي منصلا نم ًافتاه تعمس ليللا راهنا املف
 ءمارحلا ضرألا نم عطس رون اذه «ليولا مانصألاب لح «ليهجج نبا اي :- كلذ

 :84 ص اج مشاه نبا - ةيوبنلا ةريسلا (؟)
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 تملكف «مانصألا نم ةءاربلا يبلق يف هللا ىقلأف :لاق . *''مالسلاب (قوعي) عدوف
 :لوقي فتاه اذإف . تعمس ام يموق

 ُمالكلانعنًتمَمَصٍِدقمأ ْماوعايلوقلاَنَعَمْسَت له

 (مالسإلا ولع ٌسانلاقفصأو 2 مالظلا رك ل ل

 مهملك نيذلا ماوعلا باحصأ طسو نم ناك يناثلا فتاهلا اذه نأ رهاظلاو

 يأ  (لوقي فتاه اذإف تعمس امب يموق تملكف) :لاق ثيح .لوألا فتاهلا رمأب

 فتاهلا توص سفن هنأب ماوعلا رعش امبرو  عمس امب مهملك نيذلا هموق نيب نم
 :هل لاقف - منصلا ءارو نم وأ  منصلا نم هعمس يذلا لوألا

 ا ا مكي ايدول انرحبا ا

 ل مالسإلا نيد ميلاعتب فتاهلا هربخأف

 قودصملا يقداصلا ّيبنلا ىلإ قسيرف ام ريخ قيرف ىسلإ

 يذلا دفولا وهو "”(نادمه دفو ٌتفداصف هلك ئبنلا 500 : ماوعلا لاق
 باحسما دحا ره ءاردلا تكد ىذلا نأ ىلإ يدي دفا اهفناطحلا نب كلام ةيعمب راس

 . فينحلا ديحوتلا نيدل نادمه قانتعا ىفو مالسإلا رشن يف سيق هيخأ عم

 كلام ناكو  ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا ذنم ةصاخ ةفصبو تاوئس ةدع ىدم ىلع -

 عارصلا راسمو برثيب هعم نيذلا نيملسملاو ديلي هللا لوسر ءابنأ ناعباتي سيق هوخأو

 راس دقو ه7 ةجحلا يذ يف د تير ل ا

 يف مالسإلا راشتناب هربخأو - هال هدا برثيب دي اع هللا لوسر ىلإ طمن نب سيق

 نايمسي هموق ةقطنم ىلإ سيق داعو .8سيق موقلا ُدفاو َمُعَنل : كَم هللا لوسر لاقف هموق

 ال (قوعي نداس) ماوعلا ناك دقف (قوعي عدوف) باوصلاو (ثوغي عدوف) ةياورلا يف ءاج 0

 .(ثوغي نداس)

 .4"ص ”ج - ينادمهلا ليهج نب ماوعلا ةمجرت  ةباصإلا (؟)
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 يف طمن نب , كلام رمتساو ءًايتع ربكلا نم غلب دق سيق ناكو «ليكب دالي نم بحراو

 .اهعوبر لك يف مالسإلا رون قرشأ ىتح دشاحو ليكب قطانمب مالسإلا ىلإ ةوعدلا

 زرع للا مهيلإ راسو مهب لصتا نمم ناكو هللا لوسر ىلإ اهلك نادمه لثمُي

 كتوكذ دقو ءاوملسأف مالسإلا لأ مهاعد دق ناك نيدلا نآادمه ءاسؤر رابك طمن

 كلام نب مامضو «عفيأ نب كلامو «راعشملا وذ روث وبأ) مهنم ةيخيراتلا رداصملا

 بقاعلا نب ديعسو «نارم وذ ريمع) مهلمو «(يفراخلا كلام نب ةريمعو « ىناملسلا

 .(مهريغو «ةوعل يذ نبأو «ةرمح نب كلامو دور وذ

 يف اوراسف «نادمه لئابقو نوطب ةفاك نولثمُي ليكبو دشاح تالاجرو ءاهجوو

 دقو .ةرونملا ةنيدملا ىف ِْلكَي هللا لوسر ىلإ طمن نب كلام ةدايقب بيهم بكوم
 يف ءاج امك هنأ مهمودق ءابن ةباحصلا مجارتو خيراتلاو ةيوبنلا ةريسلا بتك تلجس

 :هةرويتلا ةريسلا

 وهو قوت ودأو 50 3 نب كلام مهنم : دلك هللا لوسر ىلع نادمه َلَفَو مدقلا

 كلام نب ة هريمعو «يناملسلا كلام نب مامضو ,عفيأ نب كلامو ةناختعلا وذ

 تاَرَبحلا ٌتاعْطَقُم مهيلعو «كوبت نم هعجرم هك هللا لوسر اوقلف «يفراخلا

 .[ها] «ةيبحرألاو ةيرْهَملا ىلع سييملا لاحرب «ةيندعلا مئامعلاو

 لآ يف سيق ىشعأ لاق ءةيناميلا دوربلا يه مهيلع يتلا تارّبَحلاو

 اَهبادش لفاسسأاوّرجَجبوو مهب تولت ثارّبَخلا اذإ

 دورب نم برض :ةريح ةدحاولا «:تاربحلا) تيبلا شماه ىف ءاجو

 مهيلع تناكو «نميلاب ٌعَنِصُت تناك لايقألا اهيدتري تاءابع يهو .2''”(نميلا
 سيملا لاحرب) ةنيدملا ىلإ مهمودق ناكو «مئامعلا رخفأ يهو (ةيندعلا مئامعلا)

 لبولا يهو (ةيرهملا لحاورلا ىلع) ةباصإلا ىف ءاجو (ةيبحرألاو ةيرهملا ىلع

 .لويخلاو لبإلا دوجأ بحرأ لويخو نميلاب لا تناكو

 ىلإ نيلجار اولخدو «لويخلاو لبإلا نم اولزن ةرونملا ةنيدملا اولصو املف

 نوزجتري مهو اومدقتف «يوبنلا دجسملا مامأ مهلابقتسال ِةَِي هللا لوسر فقو ثيح

 )١( ص  ىشعألا ناويد ١0.
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 يليكبلا يبحرألا طمن نب كلام اهادحإ مدقتي نيتعومجم ىلإ اومسقنا دقو (نولمزي)

 ب ةيلسلا ةريسلا يف ءاج كلذ يفو «يدشاحلا راعشملا يذ نبا ىرخألا مدقتيو
 :مهمودق نع فلاسلا صنلا

 :امهدحأ لوقي «موقلاب نازجتري رخآ لجرو طمن نب كلامو

 0 ا كلا ا ل

 9لاكاؤاهب ٌتاباطأ اهل لاطبألااهئِمو ٌبْضَِقلا اَهُّلَحَم
 ل ولاه وعر ةرضشكلا لوقو

 تقييؤملا ةاوْسُس نواح كشتا

 فيرخلاو فيصلا تاوّبَه يف

 “*(فيُللا ٍلاَبحب ٍتاَمْطَخُم

 دجسملا ةحاسب دقي هللا لوسر مامأ يرئاد فصن وأ يرئا د لكشب اوفطصا مث

 دفو ٌتفداصف) ليهج نب ماوعلا لوق مهفافطصا لكش ىلإ ريشي اممو قرا

 ةديع لست نم قلاع نكرلا كفار مدتت اوفطصا املق ©”( يبنلاب رودي نادمه
 يل ذ ءاج امك ثيح ٌدْيِكَي اي هللا لوسر ًاهجاوم دفولا رئاس نع تاوطخ

 :مهمودق يف فلاسلا زجرلا

 2 «تادمه . نم ل هللا لوسر اي 0 «ءهيدذب نيب طمت كن ؛ كلام ماقف)

 يف مهذخأت الإ ؛ مالسإلا لئابحب ةلصتم « 6 ون ٍصْلُف ىلع كَ دايو رضاح لك

 . مئال ةمول هللا

 :ليقلاو .لْيَق عمج :لايقألاو .سانلا نم كولملا نود نيذلا :ةقوُّسلا) :شماهلا يف ءاج ()

 . اكولم مهضعب ناكو ءامعزلا لايقألا امنإو كلوا: نع

 :لاكالا) ةريسلا شماه ىف ءاجو .ةبيطلا لاومألا :تاباطإلاو .ةعفترملا ةنكمألا :بيضهلا (؟)

 1 .(هل ةفيظو هتيعر نم كلملا هذخأي ام

 هللا لوسر يدي نيب زجتري طمن نب كلامو ..» طمن نب كلام ةمجرت يف ينالقسعلا لاق رف

 .«خلا . . فيرلا داوس نزواج كيلإ : لوقي ديب

 هايمو لويسلا نم ةبيرقلا ضرألا :فيرلاو . لخنلاو رجشلا ةريثك ىرقلا :انهه داوسلا (5)

 يهو ءمطخ اهل لع دق :تامطخمو .ةربغلا يهو ءةوبه عمج :تاوبهلاو .نايدولا

 . لخنلا فيل وه :فيللاو .اهفانآ ىلع لبإلا سوؤر يف دشُت يتلا لابحلا
 . نا نص ةةنسح تن ماوسلا ةنييرت :*ةيانضألا:48)
 وهو ةيجان وأ جان عمج :يجاونلاو .لبإلا نم ىتفلا وهو صولق عمج - نيتمضب  صْنُقلا (5)

 . عيرسلا
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 «لوسرلا ةوعد اوباجأ ءذدوقلاو دؤّسلا لهأ ركاشو «مايو .فراخ فالخم ْنِم

 روفعيلا ىرج امو «غغلعل تماقأ ام ءٌضقنُي ال ِمهْدْهَع .باصنألاو تاهلالا اوقرافو
 . 7 ىهتنا ('*علضب

 : ل هللا لوسر لاق) ءاهريغو ةبسانملا كلت يف َِِك هللا لوسر لاق دقلو
 كىؤورو . (تارم ثالث ةياور يفو . (نيترم .نادمه ىلع مالسلا ؛«نادمه ىلع مالسلا)

 اهربصأو رصنلا ىلإ اهعرسأ ام نادمه حلا َمْعِن» :ًاعوفرم ريبكلا عماجلا يف يطويسلا

 مدق» :ينالقسعلل ةباصإلاو دعس نبال دك تاقبط يف ءاجو '”(دهجلا ىلع

 َمْعِن١) :ِهكي هللا لوسر لاقف «كلام نب ةرمح مهيفو جك هللا لوسر ىلإ نادمه دفو

 .«ثيدحلا .«نادمه يحلا

 دفولل ًاميدقت فب هللا لوسر يدي نيب طمن نب كلام ةملك تنمضت دقو

 لك نم) مهنأبو «موقلا رايخ ةيصنلاو (نادمه نم ةّيصن) مهنأبو مهب ماع ًافيرعتو
 دالب يف يداوبلا لكو  ىرقلاو ندملا يهو  رضاوحلا لك نولثمي (دابو رضاح

 اهديمجب نارمع ةلظفاتحم ةلاخبلا تايمشتلاب لمشتو لشاحو ليكي قطاقم هو نآدمع
 ءءاعنصو برأمو فوجلا تاظفاحم بلغأو اهعيمج تيوحملاو ةجح يتظفاحمو
 نيرشعو ةثام اوناك لفولا نأ ينالقسعلا ركذ دقو «نارجنب مايو ةدعصب ةلئاو قطانمو

 صْلُق ىلع ُكْوَنأ) : 3 هللا لوسرل طمن نب ؛ كلام لوق ًاعيمج مهلمش دقو ءالجر

 .(مئال ةمول هللا يف مهذخأت ال ءمالسإلا لئابحب ةلصتم ءِجاَوَ

 ميدقتلا نم لقتنا هنأ ىلع (فراخ فالخم نم) كلذ دعب هلوق لديو

 نادمه لئابقو قصات ني ةلينو هنطنما لك ناليمو ءاسؤر ميدقت ىلإ ماعلا فيرعتلاو
 دقف ءاذك نمو ءاذك نمو ءاذك نمو ءاذك نم : الئاق مهي فيرعتلاو دفولا يف خرودلا

 ىلإ همودق ءابن يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج نع قبسألا ثحبملا يف مدقت

 وأ ةقطنم مسا ركذ املك ناك طمن نب كلام نأ ودبيو ؛(ًالجر ًالجر مهمدقُي بدنج

 لهأ ركاشو «مايو «فراخ فالخم نم) :طمن نب كلام لوق ةيوبنلا ةريسلا صن

 . (دوقلاو دوسلا

 : علعلو ٠ ءاعنص نم برقلاب نادمه علض يداوو ةقطنم :م مسا :علضو .٠ ةيبضلا دلو : روفعيلا 00

 .لابج مسا نوكي امير

 ا سلا ب 20
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 دقو . (دشاح نب مشج نب كلام نب ريثك نب هللا دبع نب فراخ) وه فراخو

 «فراخ نب معنأ) مهو «دشاح نوطب نم انطب رشع انثا فراخ ءانبأ نم ردحنا

 «فراخ نب ريبزو « فراخ نب مشجو «فراخ نب رامنأو .هفراخلا نب يعل

 حتفب فراخ نب نامَصَعو :ينادمهلا لاق . فراخ نب ريبوو «فراخ نب ديزو

 .دشاح دلب نم نامّصَع يداو بستُي هيلإو موصعألا مهو نطب  داصلا مضو نيعلا

 .(فراخ نبورمع لبعو فراخ نب ردبو فراخ نب بعصو «فراخ سس قورمعو

 (نوبلاب بطاح ينب ةربظ نونكسي نطب مهو بوطحألا) فراخ نب لمه ينب نمف

 ينب نمو (معنأ نب مصاع نب سبعو «معنأ نب ةميلظ) فراخلا نب معنا ىنب نمو

 نب رهش) فراخ نب بعص نمو (نطب ء«مولو «ءنطب ءورمع نب عطن) فراخ
 نم دتمي ًاريبك ًافالخم فراخ ينب فالخم ناك دقف .''”ههريغو (نطب «بعص
 ناك دقو .هجح برغ ىلاعأ ىف سبعو ةميلظ ىلإ نارمع ىف طعانو فراخ ةيحان

 لاق ؛«يناملسلا مامضو ءيفراخلا كلام نب ةريمع فراخ تايصخش نم دفولا يف

 نب ديز نب مامض) هنأ ليلكإلا يف ءاجو «يناملسلا كلام نب مامض :ماشه نبا

 يبنلا ىلإ فراخ ىنب دفاو وهو «فراخ نب ورمع دبع نب ناملس نب مكحلا نب ةيباوث

 وه فراخ فالخمو دشاح نم دفولا ىف ةيصخش ربكأ نكلو .'”(ًافيرش ناكو هلي
 طعان ميعز ناكو «يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام روث وبأ ليقلا

 :ةمقلع لاق «كلملا ةباثمب ناكو دشاح لايقأ ريبكو فراخ فالخمو

 ؟تانطف اهتكاس راعشملاوذو ايجي يسع طم تناكو

 «دجاومو ءةربه نوطب ةثالث ماي نب ركذم نم تردحناف «ماي نب ركذمو ماي نب مشج

 زعاشلا ناك مهنمو .لوؤدلاو «بعص :نائطب ماي نب مشج نم ردحناو .زغألاو

 ءماي نب مشج نب لوؤد نب ةملسم نب لهذ نب رمنلا نب عبس نب زعلا دبع يلهاجلا
 :لئاقلا وهو ء«دعلا كنع ني كردم هنبآو

 هلواطأ,اهبض م العأو ءًاميدق اهُعْرَفو قيثولا نادمه ُلصأ ْمُهَق

 مث ينادمهلا ليهج نب ماوعلا) هنأ ةباصإلاب ليهج نب ماوعلا ةمجرت يف ءاجو

 .ال ٠ ص ١٠١ج - ليلكإلا 000

 . باتكلا اذه ىف ًاصاخ ًاثحبم يدشاحلا راعشملا يذ كلامل اندرفأ (؟)
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 نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةعيبر نب ركاش) وهف ركاش امأ
 نب همهدو ءركاش نب ريمأ مهو ةثالثلا ركاش ءانبأ نم ركاش نوطب تردحناو . (ليكب

 .ركاش نب ةلئاوو ءركاش

 'مهربكأو . هبنم ونبو ءدبع ونب :امه ناريبك نانطب : ركاش نب ريمأ) نم ردحناف

 «نامثع ونب :دبع ينب ْنِمَف) :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق (ركاش نب ريمأ نب دبع ونب)
 نب ريمأ نب هِبَّنُم) وهف (هبنم) امأ ة(ةاوذلا قو ةزمث ونيو كلا زثيو فيس قبو

 ةلئاو اهيلع تبهذو ءركاش ىرثأ مويلا يه ركاش نب ريمأو) ينادمهلا لاق (ركاش

 . (ةدجنلاو توصلاب ةمهدو

 .ةلئاو نب ةميذجو «ةلئاو نب بهاو :نوطب ةعبرأ ركاش نب ةلئاو تناكو

 هدعص ةظفاحم نم ىقرشلا فصنلا يف مهقطانمو «ةلئاو نب اَذّبو «ةلئاو نب ْزْعلاو

 :لئاقلا وهو ركاش نب ةلئاو نب ةميذج نب (ةمحس

 اشعل نيهان نيش( رقش“ اييناادخز نا نا ةهيوتلاجي
 ددعلاو ىشخت ةورشلامكيف مكبس اموس برسلا لمجال

 نادمه سراف ناك «عيبر نب ةلئاو نب ةميذج نب ورمع نب حلاجملا هدلو نمو

 : يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاق هلو مالسإلا كردأو

 رهدلارخآهلاهامعنفّيلع َةَنِمحلاجملا ّنَّمدقل يرمعل
 ؛ركاش نب ةمهد ىّتبا نم تردحنا ةريثك ًانوطب اوناكف ءركاش نب همهد امأو

 رسكب - ةلتِع) : ةمهد نب ةباوث ىنب ْنِمَف ةمهد نب هباوثو ءهمهد نب شباو :امهو

 ةباوث نب ريسنو ءروفعلا مهو ةباوث نب رفعو «(طرب لبج يف تالتعلا مهو) - نيعلا
 ءدوعجلا مهو ةدعجو «ناواسو «تابارغلا ْمُهو ةباوث نب بارغو ءروسنلا مهو

 نب شباو ينب ْنِمو .(ديعسو ( شحجو «ةميذجو «تايفصلا مهو هباوث نب يفصو

 ءاهلك ُنوطب) :ينادمهلا لاق «نابطح ونبو «فون ونبو «ّيح ونب :ركاش نب ةمهد
 باحصأ نم ناك شباو نب نابطح نب ورمع ينب نم ةرارز نب سيق نابطح ينب نمف

 ناكو ةيسداقلا دهش نابطح نب ورمع دلو نم ثراحلا نب طقرألا نب سيقو ؛ّىلع
 ء«فوع ونب :مه نوطب ةسمخ يف ركاش نب ةمهد تعمتجا دقو .''"(اهناسرف نم

 همحر عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقو - 9١!ص ١٠ج - ينادمهلل ليلكإلا 01(
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 وذو دمحم وذ مه ناليغ وذو «ناليغ وذو ةسلامعلاو ءملاس لآو خرامغ:لآو

 نب دمحأ لآ مهو ناديوس نب دمحأ لآ نيمسق ىلإ دمحم وذ مسقنئتو . 0

 وذو ديز وذ مهو فلحملا :يناثلا مسقلاو ء«حالص لآو «ةنيمد لآو ل

 «سداسلا سيمخلا مهل لاقيو ةرطاعملا مهو دمحم لآ :ثلاثلا مسقلاو . ىسوم

 هتملك يف طمن نب كلام مهفصو دقو «ةعساو تناك ركاش لئابقو قطانم نإف كلذبو
 ةريسلا شماه ىف ءاجو (دوقلاو دوسلا لهأ ركاشو) :ًالئاق ِك هللا لوسر يدي نيب

 رهاظلاو «فيرعتلا كلذ ردصم ركذي ملو (ليخلا :دوقلاو «لبإلا :انهه دوسلا) نأ
 . ةدايقلاو ةدايسلا لهأ وه امنإ دوقلاو دوسلا لهأ نأ

 «فراخ فاللخم نم) هتملك يف طمن نب ب كلام لوق ركذي تاياورلا تفتكا دقو

 ا ل ا ةيقب ركذ هنأ دب الو (ركاشو مايو

 عقاولاو ؟ نملك نم مادمت اهي رعبا دراعلاو نوما ةريسلا بتك يورتو ظفحت ملو

 ا لا را ل ل ولام
 :دومزد كفو كيم هلك هلا ل وسر لإ :فهدت ةلتاوح هوفر ءاتشوز تناملاك بص اخت
 يظح ىتلا ةريبكلا ةيمه ةيمهألا ىلع لدي امم «مهريغو ءجحذمو :ةدنكو ءرعاشألاو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ طمن نب كلام ةيعمب نادمه دفو مودق اهب

 دي دع دع
 هن 01 تزن

 ناديهشلا :دمحم يذ نمو .فئاشلا ىجان نب دومح فيرشلا هلجنو فئاشلا يلع نب يجان 2

 بيدألا ملاعلا ريبكلا لضانملا جامد لآ نمو .ةروثلا ةدمعأ دحأ سار وبأ مساق نب نسحلا
 يجان نب هللا دبعو ناصرخ نسحلا نب هللا دبع رمحأ لآ نمو .جامد هللا دبع نب عيظم
 . (هباوث نسحم نب هللا دبع لطبلا حلاصلا لجرلا هباوث لآ نمو ءسراد

 ىلإ نينسلا تائم ذنم ةديدع تويب مهنم تلقتناو طرب يف ريبك سيمخل لوك نب دمحأ لآ 000

 يحاون يف عبصإ وبأو جامد لآو «لافُس يذ ةيحان يف ساروب لآ مهنم «بإ ةظفاحم

 لاق نيعر يذ ةقطنمب ةمضرلا ةيحانو رامع فالخم يف حرفلا لآو ءركعتلاو هلبجو ينايسلا

 خيشلا هرصع انكردأ نيذلا نيعر يذ ءامعز نمو) :ليلكإلا شماه يف عوكألا يضاقلا

 لاجرلا ةقذح نم ناك «حالص دمحأ نب هللا ديع خيشلاو حرفلا نيسحلا نب رهاط
 فلؤم حرفلا لا نمو [ 7 ه ص ١ج)] (هرصع داوجأو داجمأ نم  حرفلا  ناكو ..«مهتلمكو

 ا در د ا ل رمال 9 ١ 1 ع دكا ع ابك
 .لاجرلا ىفوأو لاجرلا عجسش ةأو لاجرلا قدصأو لاجرلا لبنأ نم وهو سار وبأ نيسح

 . جامد هللا دبع نب عيطم نب ديز نب نادمه بيدألا روتكدلاو
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 ليكب تالاجرو لايقأ نم هعم نيذلاو طمن نب كلام يباحصلا ثكم دقو

 مهعيمج اوحضأو ِةلَك هللا لوسر اوبحصو ةرونملا ةئيدملا يف نمزلا نم ةرتف دشاحو

 امبر) ةباحصلاو لي هللا لوسر يدي نيب ةديصق طمن نب كلام ىقلأو «ةباحصلا نم
 رابكو طمن نب كلامو قو هللا لوسر نيب دفولا لوصو ىلت يذلا ءاقللا يف

 ركذ دقو «(ةرونملا ةنيدملا يف اوناك نيذلا ةباحصلا رابك روضحب دفولا تايصخش

 : الئاق ةديصقلا كلت ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا
 هه

 . :لئاقلا وهو ًانسحم ًارعاش طمن نب ؛ كلام 0

 0 يا
 ٍةَرْسَج ِنْيَِعاَرْذلا ءالتف لُك ىلع

 ىّنِم ىلإ تاصقاّرلا برب ُتْفَلَح

 ٌفَدَصُماَنيِف للاَلوُسَر َنأب

 اهِلْحَر َقْوَُف ةقان نم ُتلَمَحاَمَف
 هءاج ٍفْرَعلا ٌبِلاط ام اذإ ىطغأو

 5 ” #" عاش او ساس 8 ضم م 2 2 .

 ٍددْلَصَو ناَحَّرْحَر ىلعغأب ُنَحَنَو

 4 م

 ل 52 يد +

 5 دق بضَ ْنِب نابكرلاب رِداوص
 لثهم سشرخحلا قد دكع ذه ىتأ لوتشز

 م ردن هحتادسلا ياعم

 ا 0- ديب دفا

 لاق وم ا ا

 «يربخ هتْرَبْحأف ِلَي يبنلا ىلع تلخدف «نادمه دفو ٌُتفداصف) : ليهج نب ماوعلا
 ءمانصألا رسكب ِةْلَم يبنلا ينرمأو . نيملسملا ربخأ :يل لاق مث لكي يبنلا ٌرُسِف

 : كلذ يف تلقو «مالسإلاب يبلق ًالتما دقو نميلا ىلإ ٌتعجرف

 انها وار ةناوجالاو لخ 3قو 2 .انتيروقف نماش اع هل نع

 ره ٌرئاحاَنِمدَّوهَت انت ةنففلا 0 ناويساتاب

 (ىرولا ريخأ ايدانعب انو (قوقك' :ةيزقو ثويشي نسم امنيرعم اننأو :

 دفو رم ناعضوم :ددلصو ناحرحرو .مالظلا :ىجّدلاو .ليللا لوأ يف داوسلا :ةمحفلا )١(

 . ةنيدملا ىلإ نميلا نم هقيرط يف امهب نادمه
 عمج :حئالطو .نيعلا ةرئاغلا يهو ءاصوخ عمج صوخلا :ٌصوخ .لبإلا ديري :ّنُّمو (؟)

 :ةرسجلاو . حضاولا قيرطلا :بحااللاو .اهريس يف دتشت : يلتغتو . ءايعلا تاذ يهو حيلط

 . عيرسلا :دديفخلاو .ماعنلا نم ركذلا :فجهلاو .ريسلا ةيوقلا ةقانلا
 عفترا ام :ددرقلاو «ددرق ةبضه :ددرق بضهو .ةكرح هيف لبإلا ريس نم عون :تاصقارلا ()
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 نيرشع ءاهز ءامسأ ةيقئائولاو ةيشيراتلا رداصملاو ةباحصلا مجارت تركذ دقو

 هللا لوسرب اوقتلاو طمن نب كلام عم ٍةِْيو هللا لوسر ىلإ اودفو نيذلا ةباحصلا نم

 امس و 2
 : ةباحصلا نم لك مهنيب نم هوبحصو

 ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام روث وبأ ١

2 

000 

0 

 رف

0 

 . دشاح لايقأ ريبكو طعان سيئر يطعانلا

 نب مكحلا نب ا لاب اعف لدا نادك دعو : يناملسلا مامض -

 يبنلا ىلإ فراخلا ينب دفاو «يدشاحلا يفراخلا كلام نب ورمع دبع نب ناملس

 نب مامض) ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ باتك يف ءاجو . (ًافيرش ناكو ٌهِْي

 هعجرم كلذو «ًاباتك 245 ىبنلا هل بتكو ءّدْكَي ىبنلا ىلع دفو 0

 . طمن نب كلام عم دفولا يف ناك هنأ ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقو .""”(كوبت

 : ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق :ىنادمهلا يدشاحلا ىفراخلا كلام نب ةريمع

 نب كلام ةمجرت يف رمع وبأ هركذ :يفراخلا كلام نبا  ريغصتلاب  ةريمع)

 لا درا هكر عبار ةيطجت

 نب ةرمح) :لاقف هباصالا ىف ىنالقسعلا هركذ :ةريعش وبأ كلام نب ةرمح

 ىلإ نادمه دفو مدق :ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا لاق .راعشملا يذ نب كلام
 : بي هللا لوسر لاقف ءراعشملا يذ نب كلام نب ةرمح مهيفو لَو هللا لوسر
 وهو راعشملا يذ نبا دفولا يف ناك دقو *”تيدحلا .نادمه يحلا معن
 «يطعانلا رماع نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمح نب كلام

 نب راعشملا يذ نب كلام نب ةرمح) هنأب هبسن ينالقسعلا ركذ دقف اذه امأ

 نب مشج نب كلام نب عفار نب دعس نب رذع نب كلام نب ةملس نب هبنم نب كلام
 يف امك وهو ةريعش يبأ بسن وه امنإو راعشملا يذ بسن كلذ سيلو (دشاح

 نب هبنم نب ةريعش وبأ وهو كلام نب ةرمح نب دعس نب كلام نب ةرمح) ليلكإلا
 *!(دشاح نب مشج نب عفاد نب دعس نب - يرذعلا - رذع نب كلام نب ةملس

 .7 7/6 ص عفيأ نب كلام ةمجرت باحصألا ةقرعم يف باعيتسالا

 .77؟ 5ص - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 6 رض نع د ريقألا خبات ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 .” 9ص ؟7ج - ىفراخللا كلام نب ةريمع ةمجرت ةباصإلا

 .64 ص ١٠١ج - ىنادمهلل ليلك الاوت 787 نه ١ تاكللام نب ةرمح ةمجرت  ةباصإلا
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 وبأ كلام نب ةرمح ناكف ''”(ةيلهاجلا يف رذع ءامظع نم ةريعش وبأ ناك) هنأو
 . يي هللا لوسر ىلإ نادمه دفو يف اهلثممو رذع ةليبق ريبك ةريعش

 قري كلامةيلع مدقت ةيلهاجبلا يف تارح لو ريح داك ا :يدشاحلا ناويخ وذ كع 1

 «ًاباتك لي هللا لوسر هل بتكو دفولاب قحل مث «ملسأف مالسإلا ىلإ هاعدو طمن
 نبال 0 تاقبطو ريثآلا نبال هل ا نئانوإ ف اجو

 لانو قر اه وقرأ يلو انملسأف «مالسإلا ىلإ وعدي انيلح مدق ””كلام
 كعل هللا لوسر دمحم نم « ميحرلأ نمحرلا هللا مسي) :بتكف ًاباتك هب ىل بتكاف

 ةمذو هلأ ةفذو نامالا هلق هقيق رو ةلامو ةيضرأ ىف قداس ناك نإ ناويخ يذ

 . "”ىهتنا .(صاعلا نب ديعس نب دلاخس بتكو . هللا لوسر دمحم

 وهو «لايقألا رابك نم ناك يدشاحلا نارم يذ حلفأ نب نارم يذ ريمع

 دفولا يف نكي لوا «(فراخ فالخمو نوبلا ضرأ يف راعشملا يذل كراشملا)

 ل ب ل اول
 2: 1 1 : ٠ كي )4( 1

 نب ةعيبر نب ومهنلا - مهن نب برح نب بيرح ينب نم يمهنلا نايرعلا ثراح 6

 مهن ونبو ,ينادمهلا يليكبلا «ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام

 . ةظفاحمب مهن ةيحانب مهو ةريثك نوطب مهن ءانبأ نم تردحنا دقو ءركاش ةوخأ

 رجاهو) :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق «برأم ةظفاحمب يحاون ةدع يفو ءاعتص

 «نرقو سوقب رازإب لتاقف ِيكَي يبنلا مايأ ضعب دهشو «ثراح همساو نايرعلا
 ,2 0( روحملا فوجب ةمعط هلو نايرغلا ىمّسق» «نايرعلا اذه: نم: يلو: ىبتلا لاقف

 لاق «بحرأ ةليبق تالاجر نم «ىنادمهلا نيليكبلا ىبحرألا كلام 05

 ةرجه هل هِي هللا لوسر باحصأ نم ناك» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا
 . (هنيد ىف لضفو

 .0؛ص ١٠ج - ينادمهلل ليلكإلاو 917” ص ١ج كلام نب ةرمح ةمجرت  ةباصإلا (0)
 يف نكي ملو هيي هللا لوسر ىلإ ريمح لايقأ ثوعبم وهو (ةرارم نب كلام) قئاثولا يف ءاج (؟)

 .طمن نب كلام وه نادمه يف ناك يذلاف «نادمه

 ا نى اننا ديمح دمج ئزفلا ديعلل ةسايلا قئاثولا "(6)
 . باتكلا اذه ىف نارم يذ ريمعب صاخلا ثحتيبملا رظنا 2

 145م ١ كم الملا نيحلا يسأل هلك "00
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 حساس سس سيب بيبي ايي سيب ب ينسب

 ء«طمن نب سيق يباحصلا لجن «يبحرألا نايفسلا طمن كلام نب سيق نب طمن - ٠١
 دفو مث ٌوََِي هللا لوسر ىلإ هيبأ عم دفو دق ناكو ءةباصإلا ىف ىنالقسعلا هركذ

 .ًايتع ربكلا نم غلب دق طمن نب سيق ناكو ءطمن نب كلام

 نيذلاو طمن نب كلام عم نميلا ىلإ هعوجر دعب مانصألا نم هريغو قوعي منصلا

 . مهنع هللا يضر نيينادمهلا ةباحصلا نم هعم

 . اني طل
 صدي ل

 كلان ءايبت نيه هعم”نيذلاو طمت نب كلانس معلا دق لق هللا :لوضو ناكر
 ةدع  ىطعأو  ٍةي هللا لوسر بتك ءريخألا ءاقللا كلذ يفو «نميلا ىلإ ةدوعلل
 تانباضرلاو بوس ايسلا ب ىوادإلا ديضولا ميظحتي لفك طمن نيوشلاهل نحف
 لوسر دهع امك «بتكلا كلت اهيوحت يتلا رومألا نم كلذ ريغو ةينيدلا ميلاعتلابو
 زكذ نقف «اهرواج امو فئاطلاب ةيزاجحلا قيقث ةليبق لاثقب.طمت نب كلامل قلك هللا
 دفو ءابن باعيتسالا باتك يف يبطرقلاو ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجنح نبا
 0 7 ا نادم

 نم ملسأ نم ىلع هلمعتساو ءطمن نب كلام مهيلع رّمأ كَ هللا لوسر نإ

 . '””«هيلع راغأ الإ جرس مهل جرخي ال ناكف «فيقث لاتقب هرمأو ءهموق
 نقئاظلاب فيقث ناصح اولوت نادمه ناسرفو طمت نب كلام نأ كلذ نم نينو

 ريسمو قحلل فيقث ناعذإ بابسأ نم ناك كلذ لعلو «نمزلا' نم ةرتفل اهرواج امو

 بو تالا ثا

 : ةعبزأ وأ بتك ةثالث يهف ءهعم

 : طمن نب كلام عم راعشملا يذل ِةَي هللا لوسر باتك ١

 يذل ديلي هللا لوسر باتك) هنأ ىلإ بهذتو رداصملا ةفاك هركذت باتك وهو
 راعشملا يذ نيب طلخو سابتلا عوقو يف كش الو .(طمن نب كلام راعشملا
 يطعانلا عفيأ نب ةرمُح نب راعشملا وذ كلام وه راعشملا وذف «طمن نب كلامو

 .”/4ص  باعيتسالو 07” ص اثدج  ةباصإلا (0)
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 طمن نب كلامو ءدشاحو فراخ فالخمو طعان لايقأ ريبك ىنادمهلا يدشاحلا

 نإو ءطمن نب كلام عم دفو راعشملا اذ نأل سابتلالا عقو امنإو «يليكب يبحرأ
 نب كلام عم دفاولا راعشملا يذل) وه امنإ باتكلاف (كلام) امهيلك امهيمسا

 .وهو يوبنلا دهعلا قئاثو يف ءاج امك باتكلا صن يلي اميف ركذنو ء(طمن

 فالخمل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 نب كلامل 01 ا ا ا ا

 اهَفاَلَغع نولكأي .؟"”هطاهوو اًهَعارِف مهل نأ :هموق ْنِم ملسأ نمو ”'*ظفل
 «بلاثلا :ةقدصلا نم مهل .ةنامألا و قاثيملاب اوملس ام ."”اهءافع نوعريو
 اهيف مهيلع امو «يروحلا شبكلاو «نجادلاو «ضرافلاو «ليصفلاو «بانلاو
 نورجاهملا مٌّهدهاشو .هلوسر مامذو هللا ٌدهع د حراقلاو غلاصلا

 1 يخل ناو اقنألاو

 يذ ريمع ىلإ ٍةو هللا لوسر دمحم نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 0 هدحلا هللا ةليحا ىتإف ؛«مكيلع مالس .نادمه نم ملسأ ْنَّمو «نارم

 اورشبأف ٠ ””مورلا ضرأ نم انعجرم مكمالسإ ينغلب هنإف «مكلذ دعب امأ .وه الإ
 دبع دمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ '''«تدهش اذإ مكنأو .هادّهب مكاده دق هللا نإف
 ىلع ءهلوسر ةّمذو هللا ةمذ مكل ْنِإَف .ةاكزلا متيتآو ةالصلا متمقاو .هلوسرو هللا

 اهنويعو اهليجو اهلهس ءاهيلع متملسأ يتلا نوبلا ضرأو ءمكلاومأو مكئامد
 هتيب لهأو دمحمل لحت ال ةقدصلا نإو . مكيلع قّيضم الو نيمولظم ريغ ءاهعورفو

 بيغلا ظفح دق "كلام نإو .نيملسملا ءارقفل مكلاومأ نع اهنوكزت ةاكز يه امنإ

 )١( (طمن نب كلام عم راعشملا يذ اهدقاول) انه بوصلا لعل .
 نم نئمطملا ضفخنملا وهو ءطهو عمج :طاهولاو .ضرألا يلاعأ  ءافلا رسكب  عارفلا (؟)

 . ضرألا
 .رثكو لاط اذإ ٌتبنلا افع :لاقي .تابنلا ريثكلا :يفاعلاو .حلطلا رمث :فالعلا (9)

 مالعإ - 575ص ؛ج  ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا - 447 ص ةج - ريثألا نبال ةباغلا ٌُدسأ (:5)
 1 ص وبلا دهعلل ةيسايسلا قتاثولاز: تلال نف ا

 . ةيرجه 9 بجر يف كوبت تناكو .كوبت نم انعجرم :مورلا ضرأ نم انعجرم (6)
 هلإ ال نأ اودهشو اوملسأ دق مهنأل (متدهش ْذِإ) بوصألاو .لصألا يف اذكه . متدهنش اذإ )3(

 .هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ

 نعو (ةريون نب كلام) وه ًاكلام نأ نيلئاسلا مالعإ نع انه ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج (0)
 . (طمن نب كلام) باوصلاو (ةرارم نب كلام) ىرخألا تاياورلا
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 روظنم هنإف ًاريخ َناَرَم اذ اي هب كرمآو . هيلإ روظنم هنإف ًاريخ هب مكرمأف «ربخلا ٌعْلَبو
 . ''”(مكيلع مالسلاو . هيلإ

 طَمُن نب سيقو طَمَن نب كلامل ِةِكَي هللا لوسر دهعو باتك

 هيف طمن نب كلامل ًاباتك د 5 هلآ لوشر هبتكو) : باعيتسالا يف يبطرقلا لاق

 باتك ء *ت (عاطقإ ف ةرابع نكلو «يانكلا نين: ركذي ملو 0 ”«عاطقإ

 . طمن نب كلام وخأ وهو ءطمن نب سيقل للي هللا لوسر

 وعلا و اءاحج دل .ليارر رسرز وست وزب تادمك لوو ها رك دمي يراالغنلا هلاك

 يف ءاج كلذكو «'"”(هموق نم ملسأ ْنَم ىلع هلمعتساو طمن نب كلام مهيلع َرّمأو .هيف

 . "”(طمن نب كلام مهيلع َرّمأو «باتك كي هللا لوسر مهل بتكفا ءابنألا باتك

 نأ يوبنلا دهعلا قئاثوو ةباحصلا تاقبطو ةباغلا دسأو ةباصإلا يف ءاج امنيب

 نأ نكميو ؛ينادمهلا ىبحرألا طمن كلام نب سيق وه ِّكلَي هللا لوسر هلمعتسا يذلا

 وبأو ةدنم نبا 507 ءطمن نب كلام عم باتكلا ثعب ِةكَي هللا لوسر نوكي

 :هيف ءاجو «نادمه ىلع هلامعتساب سيقل كي هللا لوسر باتك صن ميعن وبأو ىلعي
 .مهرومحأو (مهبْرُغ «كموق ىلع كتلمعتسا ينإف .دعب امأ ؛كيلع مالسلا

 د  يتلارتو

 بتكا :رجح نيبال بلاطملاو دعس نبا تاقبط نع يوبنلا دهعلا قنالو يفو

 ءاهيزغو «اهرومجأ *نادمه:ةموق ىلع هدهع ينادمهلا سيقل 8 ع هللا لوسر

 :ةيسوت نيب نئاترلا نفاءامعو "وح ظيو:هل اوعمسي: نأ :اهيلاوسو اهطقالخو
 «نالادو ءهبهرمو مايو .هعداوو ار ءمهنو ء«بحرأ لئابق ينعي :اهبّرغ)

 لآو «نارم يذ لآو «مدق لئابق ينعي :اهرومحا)و .(روحجو ءرذعو «فراخو
 نا هدفا ةاووم 00 لني ""(نادمح ءاوذار موعل عذ

 ليكب قطانمو لئابق ىلع ِةِلي هللا لوسر لماع يبحرألا طمن نب سيق حبصأف
 ربكلا نم غلب دق سيق ناكو «ينادمهلا يبحرألا طمن نب كلام هعمو اهعيمج دشاحو

 )١( ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا  77١يبوقعيلاو - 8ص ١ج - نيلئاسلا مالعإ نع -
 عناق نبال ةباحصلا مجعم 58ص ١ج  ةبيش يبأ نبال فنصملا 84ص ؟ج ج١

 نبال فراعملا 3145 ض جدن ةباغلا ذسأ 9١ص ؟الدج دواد ىبأ نكس -١؟١ ص
 لص د يبق 5 7

 .17١ص - ءابنألاو - 75ص 77ج - ةباصإلا . 770ص  باعيتسالا (0)
 .؟"؟ص هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()



 00 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 6

 يف كلذو «نادمه ىلع ّةِْكي هللا لوسرل لماعك رومألا ىلوتي طمن نب كلام ناكف «ًايتع
 . وَ هللا لوسر ةافو ىتح نميلا لامع ىلع يراصنألا لبج نب ذاعمل ةماعلا ةيالولا راطإ

 ءامعز نيب نم طمن نب كلام ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر يفوت املو

 يفوت امنيح طعان ىف راعشملا يذ دنع ماع عامتجا ىلإ اودانت قيدلا نادحم

 هلو هيي ىبنلا باحصأ نم ناكو «ىبحرألا كلام نب هللا دبع مهيف ماقفلا

 متدبع امنإ «ًادمحم اودبعت مل مكنإ «نادمه رشعم اي :لاقف «هنيد يف لضفو ةرجه

 :دشنأ مث «هلالظ ىلع هباحصأ عمجيل هللا نكي ملو ءرانلا نم مكذقنتسا هنأ

 تل وكاوو «يروغ ريخ ايف ةةتنانيحأل هبر هيلإ ةاعد

 ةفيلخلا ىلإ ًادفو نادمه تثعبو «مالسإلا ىلع نميلا رئاسو نادمه تتبثف

 يذ ريمع نب نارمو يبحرألا طمن نب كلام نب هللا دبع مهيف «قيدصلا ركب يبأ

 نميلا يف ءامعزلا ةباحصلا نم طمن نب كلام لزي ملو '”'هالسإلا ىلع تابثلا يف

 .560"5ص 7١ج - ىبحرألا كلام نب هللا دبع ةمجرت  ةباصإلا )١(

 . باتكلا اذهب ثارم يذ ريمعو راعشملا يذب صاخلا ثحبملا ىف
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 حل لاه+ + بهل سب بيب يي يبي ب سس يس. ببيان

 ةياحصلا لوأو ' :ةيملسملا لوأ / . ةثراح نب ديز

 وه ٍكََي هللا لوسرب نمآو ملسأ نم لوأو «ةباحصلا لوأو «ةباحصلا رابك ْنِم
 هتمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق .يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ةثراح نب ديز
 لبق ملسأ ًادحأ انملع ام :لاق يرهزلا نع هعماج يف رمعم ركذ) :تاعشتالاب
 ًادحأ نأ ُملعن ام) ظففلب ةباصإلا يف يرهزلا مامإلا صن ءاجو «''”(ةثراح نب ديز
 نع هل داتسإب يدقاولا هركذ دقو) :ينالقسعلا لاق مث (ةثراح نب ديز لبق ملسأ

 0 مانا مرارا لاس وال كلذ هناك ناسي دون تاهيل
 تاما كيسا عبو

 نك كير :وه هنع هللا يضر ةثراح نب لير نأ .ركذب ثحبملا اذه لهتستو

 ا للا رف يس ا رول يول الم نورس ترو كنوع
 يدع نب فوع نب رماع نب فوع نب بعك نب فوع نب ركب نب فوع نب ذو ودبع
 ناولح نب بلغت نب ةربو نب بلك :وه بلكو .(يبلكلا بلك نب ةديفر نب ديز نب
 نيااكللاع ني هير نبا زد نب نرصع زي كلاعب رزر ةماعلا ني كاملا سا هارتخاول
 7 ا ا و

 رصعلا يف ترشتنا يتلا ةريبكلا ةيريمحلا ةيعاضقلا لئابقلا نم بلك تناكو
 نم ةقرف تنكسف ؛ماشلاو نميلا نيب اهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلل يريمحلا
 نبا لاق كلذ يفو ءاهومكحف ماو زاجحلا نيب لدنجلا ةمودو كوبت يف بلك

 نيب ام بلك نم ةقرف ترشتناو ””كوبتو لدنجلا ةمود بلكل تناكف) :نودلخ
 :يلهاج رعاش لاق مهيفو ءماشلاب رمدت ىلإ جلاع ةلمرو ءانهدلا

 (© مدت ضرأ نم ءالجرلا ةّرحلا ىلإ جلاع ةلمر نيب اماهل ٌبلكو
 اهي نيود( ضرعا ةقاطا نيو نبل نق ميعتاسلو تلك نم ةيرنا دكت انجي

 .045 ص  ةثراح نب ديز ةمجرت  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 63 لس دج ن ةكراخ نو فيز ةمحيرتاب ةباحتملا قيمت“ ىف ةناتعإلا 05)
 .١؟١و ١١2 ص  حرفلا دمحمل . نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
 ينادمهلا نسحلل - برعلا ةريزج ةفص 00
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 ىلع لديو كلذب لصتي اممو «ةيريمحلا ةعاضق قطانم نم نميلا يلاعأ تاورس يف

 «نميلا ةارسو «دعص يهو ةثراح نب ديز ةريشع فوع ونب مهنم نيذلا بلك ةقطنم
 ءاول نم يقرشلا فصنلا يف ةنكاسلا نادمه رئاشع نيب ةيلهاجلا يف تعقو ًابرح نأ

 ةدعص لقح يف نيئكاسلا ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ نيبو هدعص

 نأ لب برحلا كلت يف نالوخ عم بلك تناكو ةدعص ءاول نم يبرغلا فصنلاو

 ينادمهلا لاق «برحلا كلت يف ةعاضق ميعز ناك يبلكلا يفوعلا دوعسم نب ليقع
 ًاسراف ينادمهلا ماعدلا نب ةريمع نب نامود نب ةيواعم نب ديزي ناكو) : ليلكإلا يف

 مرخف ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقع نعط يذلا وهو نالوخ برح يف ًاَرِضُْم
 : ليقع لاق كلذ يفو ةفئأ

 بيغت سيلو يهجو يف كنبا نم ةمسوب ٌتبهذ دق ينإ يواعم

 ؟ يوصل كاذ هوب فارق كووسو هنتاكيما تنأ تفك اموم نناغ نإف

 دلوأف «نامودو هلسوأ ماعدلا نب ةريمع دلوأ) :هنأ ليلكإلا يف ءاج كلذكو

 وهو نالوخ برحي ماق نم دحأ وهو ءامحلاب فرعُيو ًاكلام ديز دلوأف ءًاديز ِهّلَسْوَأ

 :نميلاب ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقعل لئاقلا

 انييبداتتت ضان د[ كبير فاحت ةديدنضشتم فيلا 01 نفعت انآ

 يت تاكيمل ناهد ياش دوج و لج قف

 ليقع ميكحتب ةدعص يف - يعاضقلا ينادمهلا  يلبقلا فالخلا كلذ ىهتناو

 نب ةثراح ناك هبراقأ نم يذلاو ةيلهاجلا يف ةدعصب ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب

 يك اور يلم ومال راجل واو رع و راجل و يكل يفوعلا ليحارش

 ا ع او

 ينب نم .تلفأ نب رماع دبع نب ةبلعث تنب ىدعُس :ديز مأو» :يبطرقلا لاق

 نب لعث نب نامالس نب نينع نب ورمع نب نْعم نب تلفأ ونب :مهو «'"”(ىيط نم نعم

 نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم وخأ ئيطو «ئيط نب ثوغ نب ورمع
 اهتقطنم نم يريمحلا رصعلا يف عئيط ترشتناو تلقتنا دقو .ءابس نب نالهك نب ديز

 ىلإ فوجلا نم ةراجتلا قيرط ىلعو دجنب ىملسو اجأ ىلبج ىلإ فوجلاب شقارب يف
 نيب قيرطلاب ةقطنم يف نونكسي نْعَم نب تلفأ ونب ناكف «قارعلا موختو ءانهدلاو دجن
 . ةثراح نب ديز ةدلاو ةبلعث تنب ىدعّس تناك مهنمو ؛ةريحلاو دجن

 61و نط رشلل نايس: 15
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 ءعاتملاو ةلجحارلا ةثراح اهل ّدعأف « ءاهلهأ ةرايز يف (ىدعّس) تبغرف

 ءديز لاوخأ نعم ينب رايد ىلإ ةدعص نم ةلفاق يف ةثراح نب ب ليز اهنبأ عم ترفاسف

 امب ةثراح اهجوز تربخأو ءديز نودب اهبراقأ ضعب عم ىدعُس 0 ةرتف لعبو
 رايد ىلع ةباصع تراغأ .نعم ينب رايد يف ديز اهنبا عم اهثوكم ء ءانثأف ءديزل ثدح
 ةباصعلا مهتفطتخاف ءرايدلا يحاوض يف دالوألا ضعب عم ديز ناكو نعم ينب

 تلك نم ناسف يف جرخو ءديدش نزح هباصأ كلذب ةثراح ملع املف ءايبس مهتذخأو

 هتليبقو ةئراح لاطأو «أربخ هوبسو هوفطخ نيذلل الو هل اودجو امف «ديز نع نوثحبي
 و ةديتعلا بلك ةليبق نم ىبسُي وأ فطخُي ٌصخش لوأ ناك دقف «ديز نع ثحبلا
 نم لامعرلا ديكر ةثراس ناكف.:ءامدقلا تنجلاو قفتيلا ةلولم ءابس ني ريم ةلالي
 ًارثأ دجي وأ هيدفيف ًاديز دجي نأ ىسع اهريغو ةريحلا ىلإ دجن يف ىرخأ ىلإ ةقطنم
 نإ بلك ةليبق هعلاست د ا اا رولا حم ءهيلع لدي

 نياق رحل نه جانتي 1 يطول ! اهركذ ًاتايبأ ةثراح لاقف كلذ رق لكي

 ""ةثراح نب ديز ةقطنمو ةريشع سفن نم وهو يبلكلا
 ؟لَجألا هنود ئَت أ مأ ؟نئَجَرُي ٌيَحَأ ٌلَعُف ام ِرفأ ْمّلو ٍديز ىلع ُتِيَحَب

 ؟ لّبَجلا َكَلاَغ مأ ؟ليشلا يِدْعَب كلاغأ ا ينإو ردا ام ِهَللاوف

 لَقآاَهْبْرَعاذإٌةاركذ ٌضرْعَتو 2ءاهعولط دنع ٌسمشلا ِهيِنُرُكذُت.
 ٌلَجَوايو هيلع ينزل امَلوطايف هّرُكِذ َنجِّيَه "”حاورألا َتّبَه نإ
 ْلبإلا ٌماستوأ «فاوطتلا مأسأ الو 22””ًدهاج نضرألا نق سيعلا صن لها
 لمألا ُهَرَغْذِإو ناسف رفا لثكو :ىيقيثم ىلع ىتاتاوأ ؛يبتايح

 لَبَج دعب نموت .اديرن ا امهيلك ًارمعو ًأسيق هب يصوأس
 يصويس تام اذإو هتايح يف ديز نع ٌثحبي ءاتفي نل هنأ ةثراح دكأ كلذبو

 : ىه ةثراح تاننأف

 ديز اخأ ةثراح نب , ةلمجو) ءورمعو سيق مهو هنع ثحبلا ةلصاومب ديز ةوخإ

 ا ل ا ديز اخأ ديزيو ديو نم ربكأ ناكو

 هاك تك 2

 - ىزعلا دبع نب ثرحلا نب ورمع نب رشب نب 0 دي رو ما 000

 7 ج - ىبلكلا فوع نب دو دبع نب رماع نب نامعتلا نب .رماع  سيقلا ئرما نب . بعك

 ْ : تودلخ نبا خيرات - 4 نم

 . لبإلا يصاون ديري «لبإلا :سيعلاو . حايرلا :حاورألا (0)

 .0 10 ص  يبطرقلل باعيتسالا (9)
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 يسيئرلا دوبعملا وهو (ذو) نودبعي جحذمو ئيط بلغأو بلك ةليبق تناكو
 ةقطنمب اهريغو لثيو شقارب يف اهيلع روثعملا ةميدقلا ةينميلا دنسملا شوقن يف

 ذو دبع) ينب نم هنأ ةثراح نب ديز بسن يف مدقت دقو «نارجنو ةدعص ىلإ فوجلا

 ًاضيأ (هللا) نودي اهتامسأ :فالخشاو ةيلالا ىدعت ىلع نويناميلا ناكو «(فوع نب

 مساوملا يف ةراجتلاو جحلل ةكم نودصقيو ؛ةكمب مارحلا هللا تيب نوجحيو

 ا لا سلا ع و

 نم هفاطتخا ذنم هنع ثحبي ءاتف ام هابأ نأ هوربخأو ءمهفرعف هب اوقتلاو هوفرعف ةكمب

 7 هوفطخ نيذلا نأب ديز مهربخأف «دجعنو ئيط دالبب ًأرثأ هل دجي ملف نعم ىينب رايد

 برعلل ًاعمجم ناك ةكم ةيحائب قوس وهو هش هشابح'قوس) ىلإ هب اوءاج نعم ىينب رايد

 هتمعل مهنم هارتش 1 هليوج نا مارح نب نيكحل هوضابق 1( لكي نوفوستي

 .تيتطحلا دحر اع ل يجر ير رن ير رج

 . ةياعرو فطع مركأ هيلع فطعيو هاعريو ةلماعم ريخ هلماعي يذلا دمحم ىلوم وهف
 لاحرلا نودشي اوأتف ام هتوخإو هابأ نأو هوبأ هلاق يذلا رعشلابو هلهأ ةعولب هوربخأف

 : تايبألا هذه ىلهأ اوغِلْبُأ :ديز لاقف) ءهنع ًاثحب

 ٍرعاشملا دنع تيبلاٌديعق ينإف ًايئان ٌتنك نإو يموُق ىلإ ُنِجأ
 رساسالا هت نهرألا ضاولوقلالو مكاجش دق يذلا دجولا نما اوُمكف

 راسك ةيفب ارباع دعت ماودك سارع يف هللادمحب ينإف
 0 ها يأ اربع : مهل لاقو

 ل

 لام امهعمو ةكم ىلإ امهلاحر ليحارش نب بعك همعو ليحارش نب ةثراح هوبأ َدَش
 نب هللا دبع نب دمحم تيب نع الأس ةكم الصو املف ءديز ةداعتساو ءادفل ليزج

 :هل الاق هيلع الخد املف «هيلإ اراس مث «بلطملا دبع

 نوكفت «هناريجو "هللا مرح ّلهأ متنأ ءهموق ديس نبا اي «بلطُملا دبع نبا اي)

 .هئادف يف نييحأو ءانيلع ْنرماف ءاَنِدَلَو يف كانتج . .ريسألا نومعطُتو ؛يناعلا

 )١( ظاكع قوس وه قوسلا نإ ىرخأ رداصم يفو «547ص باعيتسالا .
 امل يريمحلا نزي يذ نب فيس كلملل مشاه نب بلطملا دبع لوق عم فصولا اذه قفتي )١(

 يذلا برعلا سأرو دالبلا هب بصخت يذلا اهعيبرو برعلا كلم َتنأف» :ءاعنصب هيلإ دقو
 ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا - 20. .هتيب ةندسو هللا مرح لهأ :«كلملا اهيأ نحنو . .داقنت هيلإ

 ا لا ند
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 .ديز :الاقف

 ؟كلذ ريغ الّهف :دمحم لاق

 ؟وهام :الاقف

 نإو ء«ءادف ريغب مكل وهف مكراتخا نإف فرّيخأف ءأديز اوَعْدأ :دمحم لاق

 .ءادف ىنراتخإ ْنَم ىَلَع ٌراتخأ يذلاب انأ ام هللاوف ىنراتخا

 1 . (تنسحأو ٍفَصَتلا ىلع انتدز دق :الاقف

 ؟ءالؤه فرعت له :هلأس ىتأ املف) ًاديز وعدي نم ثعب مث

 .(بعك يمع اذهو «يبأ اذه «معن :ديز لاق

 ءامهل هلاق امب دمحم هربخأو « همعو هابأ ديز قئناعف

 .(امهرّتخإ وأ ينرّتخإ :ديزل دمحم لاقو)
 .معلاو بألا ناكم ينم تنأ ءًادحأ كيلع راتخأ يذلاب انأ ام :ديز لاقف

 ؟كمعو كيبأ ىلعو ةيرحلا ىلع ةيدوبعلا راتختتأ ءديز اي كحبيو : همعو هوبأ لاقف

 . (ًادبأ ٌدحأ هيلع راتخأ يذلاب انأ ام ءائيش لجرلا اذه نم ٌتيأر دق معن :ديز لاقف

 هديب ذخأو لب ءًاديز قتعأف هل ىلومو ًأدبع دعي مل ًاديز نأ دمحم نلعأو

 :4ةكرآو ىنثري . ىنبا ادد نأ اودهشا ْرِضَح

 حبصأ امنيب «نميلا ىلإ اداعو ءامهيسفن تياط ءهمعو هوبأ كلذ ىأر املف

 ةيوبتلا ةثعبلا لبق كلذ ناكو ءبلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحمل ينبتلاب أنبا ديز
 : ىلاتلا نييبت انه ديفملا نمو تاونئس نامث وحنب

 هنإ ليقو « كي دمحم هانبت نيح مث ؛هفاطتخا مت امنيح ًاعفاي ًاباش ديز ناك -

 لِيَو دمحم نأ ةباحصلا مجارت يف ءاج دقف «نكمي ال كلذو «نينس نامث نبا ناك

 نبا وهو ةرجهلل 8 ةئس ةتؤم ةوزغ يف ديز دهشتسا دقو «ةنس نيرشعو سمخ

 مت امنيح اعفاي اباش ناك ةثراح نب ديز نأ هلك كلذ نم نيبتيف «ةنس نيسمخو سمخ

 ةجيدخل نيفطاخلا نم ميكح هارتشاف اماع ١7 وحنب ةثعبلا لبق هيبسو هفاطتخا

 دمحم هأئيتو هقتعأ نأ ىلإ دبََِع هللا دبع نب دمحمل ىلوم تابف دمحم اهجوزل هتبهوف

 نامثب ةيوبنلا ةئثعبلا لبق كلذو «ًابيرقت ةنس ١ نبا وهو «ينبتلاب دمحمل أنبا حبصأف
 نيعيرأ نبا وهو لي دمحم ثعُب نيح ًابيرقت ةنس ١” نبا ناك ًاديز نأل «تاونس
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 ه0 نبأءوهو ديز ةافوب انذخأ اذإ امأ «تاوئس رشعب هنم ربكأ نوكي كلذبو ءةنس

 ؤحتم ةكعبلا لبق هاتبت ادمحم نآو: ةدس اثا/ قت ةيوسلا ةقعبلا نق هرمع قوكيف ا ةنس

 :تارتس نامك:شيلو اناغ 1

 ىدانو ديز ديب ًاكسمُم ةبعكلا ءانف ىلإ دمحم هيف جرخ يذلا مويلا كلذ ذنمو -

 ءدمحمل ىلوم ديز دعي مل اهْنِرَأَو يثري ينبا ًاديز ْنأ اودهشا ءرَضَح ْنَم ايلا : تاك :ىمانلا

 ىمسُي ال حبصأف «هانبت هنإ مث هقتعأ دمحم نأل دبعتسم وأ ىلوم هنأب هتفص تهتنا دقف

 تاونس رشع مث ةيوبنلا ةثعبلا لبق تاونس نامث ىدم ىلع كلذو (دمحم نب ديز) الإ

 : ةينآرقلا ةيآلا هللا لزنأ ىتح ةنيدملا ىلإ ةرجهلا دعب تاونس ةدع مث «ةكمب ةثعبلا دعب

 وعدن انك ام :رمع نب هللا دبع لاق» كلذ ىفو ء[5 :بازحألا] # ْمِهِيَأَسآِل مهوعدأ

 هنأب مالسإلا دعب ًاديز نوفصي نيذلا ةاورلا ضعب نأ كلذ نم نيبتيو (”(يراخبلا

 ِهِكَك هللا لوسر نوفلاخيو حداف أطخ يف نوعقي ديبعلا نم هنأو ْةْكَو دمحم ىلوم

 يذلل دبعو ىلوم هنأب فسوي يبنلا فصوي نأ زوجي الف «ميركلا نآرقلاو ةباحصلاو

 ىلوم هنأ ةفص تهتناو بوقعي نب فسوي ٌِِلَك ىبنلا هنأب فصوي امنإو رصم نم هارتشا

 هناكم اوفرع امدنع هلهأ نأل كلذو «ىلوم هنأب ريمح كولمو لايقأ ليلس ةثراح نب ديز

 ىمسي ناكو هانبتو هقتعأف دمحم هراتخاو اديب راح هنكلو هصيلختل ةيدفلا اوضرع

 رشعو مالسإلا لبق تاونس نامث اهنم ةنس نيرشع نم رثكأ ىدم ىلع دمحم نب ديز
 مشوعَدا #9 ةينآرقلا ةيآلا تلزن املف ةرجهلا دعب تاونس ةدعو ةكمب ةثعبلا دعب تاونس

 دمحم نبأ ناك هنأل «ىلوألا اهتيادب ذنم ةيوبنلا ةثعبلا مايأ ديز شاع دقلو -

 نب ديزو ةجيدخ هتجوزو دمحم مه كاذموي ٌةِْلَك دمحم ةرسأو تيب لهأ ناكو كتبتلاب

 ثيح هتيب ىلإ ءارح راغ نم داع ّدِْلَت دمحم ىلإ ىحوأ املف «نميأ مأ هتجوزو دمحم

 هيف يذلاو «كرابملا تيبلا كلذ يف (نميأ مأ) تناكو (ةجيدخ) تناكو (ديز) ناك

 ءةزخ لجر كاذموي وهو ءدمحم نب ديز كاذموي وهو ةثراح نب ديز وه ةيوبنلا

 ملسأ ْنَم لوأ ةجيدخو لاجرلا نم ملسأ نم لوأ وهف .ةنس نيثالث نع هرمع لقي ال

 .:نيكلسملا لوأ هنإ لي ءاسلا ْنِم

 .55”ص ؟دج  ةباصإلا )١(
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 ناك ىتح ةلاسرلا َةَعِبَن كك هللا لوسر لمح نإ ام) :دلاخ دمحم دلاخ لاقو
 ناك) :هلوق نم رهاظلاو (''”نيملسملا لوأ ناك هنإ ليق لب «نيملسملا يناث ديز
 هنإ ليق لب)» : افاق كَ دعا مك ؛«نيملسملا لوأ يه ةجيدخ نأ (نيملسملا يناث ديز

 هعماج يف رمعم ركذ» :يبطرقلا ربلا ديع نبا لاق كلذ يفو ؛(نيملسملا لوأ ناك

 اهو :فارزلا فيع لاقرب: ةكواح ب  ديز لبق ملسأ ًادحأ انملع ام : :لاق يرهزلا نع

 ملسأ نم لوأ نأ هوجو نم يرهزلا نع يوُر دقو يرهُزلا ريغ هركذ ًادحأ ملعأ
 ركذي مل) : قازرلا دبع ظفاحلا لوق ىلع ينالقسعلا رجح نبا َبْقَع دقو 2"!«ةجيدخ
 - ًاضيأ - هركذ دقا :رجح نبا ظفاحلا لاقف ؛(يرهزلا ريغ ملسأ نم لوأ ًاديز نأ

 ايف ةلكاذ ةوكذو: كلذ افزاخ راسي نب ناميلس نع هل دانسإب يدقاولا مامإلا

 سلو (576ةئراح-' نب ب ديز لبق ملسأ ًادحأ نأ ملعن ام» :ةباصإلا يف ه هركذ ام صنو

 يرام مسا قم هارأ ناي يط رقلا هولا: انعإ ا قيمر كلل ني سرا كام

 ةثراح نب ديز ناكو تاملسملا لوأ ةجيدخ تناكف ءأعم املسأ امهنأ كلذ عمجيف
 كلذكو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ لوأو نيئمؤملا نيملسملا لوأ
 «ةيوبنلا ةلاسرلاب نينمؤملا لوأ ةثالثلا ناكف ةثراح نب , ديز ةجوز نميأ مأ تملسأ

 كب هك ال1 لودر كيري ىتانلرس ادع هيلمك ةرت رمال رأ اهيا وب ةداحأ فاك

 يف يفوت ِدِكَي هللا لوسر نأ ةباحصلا تاقبط يف دعس نبأ ركذ دقف «ةيوبنلا ةثعبلا دعب
 نميأ مأ يه ةماسأ ةدلاو تناكو ءةنس نيرشع نبا ةماسأو ه١١ عيبر رهش

 لوأ ركب وبأ ناك مالسإلا ىلإ ًاشيرق وعدي خي هللا لوسر أدب املو . اهنع هللا يضر

 . نمزلا نم ةرتفب ةثراح نب , ديز دعب كلذو شيرق نم ملسأ نم

2 2 

 ظفاحلا لاق «ةيوبنلا ةثعبلا ذنم فقاوملا رئاس يف ِةَي هللا لوسر عم ديز ناكو

 ©0([ريد اب هيي هلو هللا لوسر ناكو دمحم ىيديز هل لاقي قاكو)' : ريثك نبا

 هنأ دلي هنع يورو ِةنَِي هللا لوسر بح ةثراح نب ؛ديزرل لاقي ناكو) :يبطرقلا لاق

 ءاجو : («ةئراخ نب ديز ينعي «هيلع ثيعتأو هيلع هللا معنأ نم ئلإ سانلا بح :لاق

 نأ ريثك نبأ ركذو .«ىلإ سانلا ٌبحأ تنأ» :ديزل لاق ِهِْكَي هللا لوسر نأ ةباصإلا يف

 هل لاقي ناكف ءديز نب ةماسأ هل تدلوف) ةكرب اهمساو نميأ مأب هجْوَز كي هللا لوسر

 : ةثراح نب ديز يف يراصنألا تباث نب ناسح لاقو "”(بجلا نب ُبِحلا

 رودسصلا يف هييح سانلا ديس افي ادلع ءاننألا ديس ثبح
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 ."؟9ص - دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ١١(
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 زووخستلا نزدكجولا رضا سحتل رمأباّتِه ناك دق ًاديز نإ

 هتجوزو ةماسأ هنبا عم ةرونملا ةنيدملا ىلإ نيرجاهملا لئاوأ نم ديز ناك دقف 0
 ةئس نيعبرأ نبا ديز ناك امنيب ةرشع وأ نينس عست نبا كاذموي ةماسأ ناكو «نميأ مأ

 دئاقو ريمأ وه ناك مث «ردب ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا مالعأ نم وهو «فينو

 .دجني ِةَدَرَقلا ةوزغ يف ةباحصلا

 دجن هايم نم ةدّرّقلا ىلإ ةثراح نب ديز اتيرس
 دعب «ماشلا ىلإ نوكلسي اوناك يتلا مهقيرط اوفاخ ًاشيرق نأ كلذ ءابن ناكو

 تي ل ل ل ال
 راهنأو هايم عضاوم تاجلفلاو  ماشلا تاجلف ىلإ يِضْفُيو دجنب (ةّدَرَّقلا) ىمسُي ءام

 ةعقوم دعب قيرطلا كلت اوكلسف «ماشلا ىلإ اهنم ردع نك مالا موختب ةريغص
 نم ةيرس سأر ىلع ًاديز ِةِلَك هللا لوسر ثعبف «- ماشلا مهتراجتب نيدصاق  ردب
 وبأ مهيف شيرق نم ٌراجُت) قيرطلا كلذ كلس يذلا تقولا يف ءَةدَرَّقلا ىلإ ةباحصلا

 ةلفاقلا كلت تناكو «(شيرق ةراجت ُمظُع يهو ةريثك ُهَضِف هعمو برح نب نايفس
 ديز مهيقلف) مكخ دلل . شيرق نم ةوقو نايفس يبأ ةيعمب شيرقل ةيراجتلا

 اميو . لاسرلا «دسعأو ايف انوند ةلفاقلا تريعلا كلت: هناضات املا كلذ ىلع
 نب ناسح لاقف .ِهِيكَو هللا لوسر ىلع اهيف امو ةلفاقلاب ديز مِدَّقَف - مهرارف ةعرسل

 نم مهرذحي لب  (قيرطلا كلت مهذخأل ًاشيرق ُبْنَءوُي  دُحَأ دعب - يراصنألا تبا
 :هعم نيذلاو ةثراح نب : ليز راصتنا دعب اهكولس

 ”كراوألا ضاخملا ُهاَوْفأك دالج اَهَنوُد لاخ ْدَق ْماَشلا ٍتاجْلُف اوُعَد»
 ِكئالملايدِئأوأقحو راب ْمِهُبَرَّوحن اوُرَجاَه ٍلاجر يدْيأب

 (”0ِكِلاَتُهٌقيرطلا َسْيَل :اهلاّلوُقَك ٍجِلاَعْنْطَب ْنِم ِرْوُعْلِل ثكلَس اذإ

 نضل ضذازبسب لذلوولا هو نللإ ةونوغ كدك : رثألا نويع يف ءاج امنيب

 ثعبف «ةذبرلا نم دجن ضرأ نم ةدرفلاو ءةرجهلا نم امرهش ةنوشعو ةفامل ىف

 نارقف هيف 4 ةيوقل اىوعلا رومي ةياحصلا نم بكار ةلام يف از أ هلا لوسر

 ةينآو ريثك لام هعمو «ةعيبر يبأ نب هللا دبعو ءىزعلا دبع نب بطيوحو «ةيمأ نب

6 

 دامس

 .55 ص ١ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 2030

 كارألا رجش :كاروألاو . لماوحلا لبإلا :ضاخملاو .برحلا يف ةدلاجملا :ءالجلا ()
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 مهب جرخف «نايح نب تارف شيرق ريع ليلد ناكو .مهرد فلأ نيثالث نزو «ةضف

 «موقلا نايعأ تلفأو «ريعلا باصأف ديز مهضرتعاف  قارعلا قيرط - قرع تاذ ىلع

 ةميق سمخلا غلبف اهسمَحف ِةِلَي هللا لوسر ىلع ريعلاب اومدقو «نايح نب تارف ٌرِسأو
 . .نايح نب تارف ملسأو .ةيرسلا لهأ ىلع يقب ام مسّقو ءمهرد فلأ نيرشع

 . "'”ءارلاو فاقلا حتفب مهضعب اهطبضو ء«ءارلا نوكسو ةحوتفملا ءافلاب ةدْرَقلاو

 نبا اهركذ يتلا ةوزغلا ليصافتو ماشه نبا اهركذ يتلا ةوغلا ليصافت لدتو

 نب ديز ةدايقب نيتيرسو نيتوزغ مامأ اننإ ءدعس نبا نع رثألا نويع يف سانلا ديس
 وبأ اهيف نكي مل رثألا نويع يف ةروكذملا ةلفاقلاف ءدجن هايم ةقطنم ىلإ ةثراح

 ناكو ءاهومنغف «قرع تاذ ةقطنم يف اهل ضرعتلاب هعم نيذلاو ديز ماقو «نايفس
 ماشه نبا اهركذ يتلا ةيرسلاو ةوزغلا امنيب «ةيرجه ٠ ةنس يناثلا ىدامج يف كلذ
 ءهسفن ةدرقلا ءام عضوم يف اهل ضرعتلا متو «نايفس وبأ ةلفاقلا يف ناك ةريسلا يف

 دحأ ةعقوم دعب) هنأب هنمز ماشه نبا ددح يذلا رعشلا كلذ ناسح لاق اهتبسانمبو

 يف ىرخألا ردب ةوزغو ه' لاوش يف دحأ ةعقوم تناكو «(ةرخآلا ردب ةوزغ يف
 وبأ اهيف ناك يتلا شيرق ةلفاق اهيف منغ يتلا ديز ةيرس نأ ىلإ ريشي امم «ه5 نابعش
 .دحأ ةعقوم دعب تناك امنإ نايفس

 ماع 2 تنبأ

 فئاطلا ةثداحو نميلاب بلك ةقطنم ىلإ ديز ةدوع

 امبرو «مالسإلا ىلإ نوعدي مهموق ىلإ اورفن نيذلا ةباحصلا نم ديز ناكو
 لبق كلذ مزلتست رومأ تعقو اذإ نميلا يف ةدعص ةقطنمب هتليبقو هبراقأ ةرايزب ماق

 ًايعاد لقألا ىلع ةدحاو ةرم نميلاب هتقطنم ىلإ داع هنأ الإ ءاهدعب وأ ةيوبنلا ةثعبلا

 لبق امو (ه يناثلا ىدامج) ىلوألا ةدرقلا ةوزغ دعب ام ةرتفلا لالخ مالسإلا ىلإ

 اهرواج امو ةدعص ىحاون ىف بلك ةقطنمب ةرتف ثكمف ( ه0 لاوش) قدنخلا ةوزغ

 طاسوأ يف نسعي مالببألا ا هتريشع يف مالسإلا ىلإ ًايعاد

 نب ليفطلا دي ىلع سود يف رشتني ناك امك ركبملا تقولا كلذ ذنم ةعاضقو بلك

 سيق دي ىلع نادمه يفو ةبلعث نب دامض دي يلع هؤنش دزأ يفو .رونلا يذ ورمع

 ركذت ملو «يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع رعاشألا يفو طمن نب كلامو طمن نب
 لدي ام تركذ اهنكلو «مالسإلا ىلإ ةوعدلل نميلاب هتقطنم ىلإ ديز ةدوع تاياورلا

 ىلإ ةدعص نم عوجرلا قيرط يهو  فئاطلا يف ديزل ثدح ام وهو كلذ نلع

 4 نصا داس نسانلا ديس نبا ىنزيسلاو ىزاغملا يف رثألا نويبع -()
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 ضعب ناكو «ةرتفلا كلت ذنم ديز ةليبقو ةريشع نيب مالسإلا راشتنا كلذكو - ةنيدملا

 نيدصاق نميلا قطانم نم نيمداقلا نيملسملل نوعطقتي اهرواج امو فئاطلاب رافكلا

 باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقو .رطاخملاب ةفوفحم فئاطلا قيرط لعج امم برثي
 0 :وهو فئاطلا يف ديزل ثدح ام دعس نب ثيللاو

 يركُملا هيلع طرتشاو :«فئاطلا يف ًالغب لجر نم ىرتكإ ةثراح نب ديز نإل
 لوف «لزنا 40 انف هيرب لإ هن لاق مق قزكملا هير است تناك يح هلرتجانأ
 :لاق «نيتعكر يلصأ ينعد :هل هلاق «هلتقي نأ دارأ املف ءريثك ىلتق ةبرخلا يف اذإف

 لجرلا ىتأ ءىلص املف .ًائيش مهتالص مهعفنت ملف ءالؤه كلبق ىلص دقف ىَلَص

 باهف ء.هلتقت ال :لوقي انتوص لجرلا عمسف «نيمحارلا محرأ اي :لوقي ديزو «هلتقيل
 :ديز ئدانف ديز ىلإ عجرف ءائيش دجي ملف توصلا بحاص بلطي جرخف كلذ
 اهسأر ىلع ديدح ةبرح هدي يف سرف ىلع سرافب اذإف «ًاثالث نيمحارلا محرأ اي
 .«اتيم عقوف «ةبرحلاب لجرلا نعطف ءران نم ةلعش

 نأ نم مغرلابف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ عجر ىتح ًاقيرط كلسف ءًاديز هللا ئَجَتُف
 عنمي مل كلذ نإف - ه1 ةجحلا يذ يف  ةيبيدحلا حلص دعب الإ ةئمآ حبصت مل قيرطلا

 قرط نم برثشي ىلإ لوصولاو نميلا نم ريسملا نم تاعامجلاو ناسرفلا نم ديدعلا
 نيذلا ةعاضقو بلك ةليبق تالاجر نم ديدعلا مهنم ناكو «قيرطلا سفن نم وأ «ةيعرف
 ةسماخلا ةنسلاو ةثلاثلا ةنسلا نيب ام ِدِككَي هللا لوسر ىلإ نميلاب ديز ةليبقو ةقطنم نم اوراس
 ةريشع سفن نم وهو يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ليلجلا يباحصلا مهزربأ ناكو «ةرجهلل

 نب لّمَحو - يتأيس امك  قدنخلا ةوزغو ْدُحَأ ةعقوم ةيحد دهش دقو «ةثراح نب ديز
 يتلاو ةرتفلا كلت يف كَ هللا لوسر ىلإ اورجاه نيذلا نييبلكلا تارشعو ييلكلا ةنادعس
 ظ 1 . لَك هللا لوسر ىلإ هجوتف ةنيدملا ىلإ ةثراح نب ديز اهيف عجر

 ةنيدملا ةثراح نب ديز مدق :تلاق ةشئاع نع يذمرتلا جرخأو»

 ىتح ديم هللا لوسر هيلإ ماقف «بابلا عرقف هاتأف ؛«يتيب يف ِةْلَي هللا لوسرو
 . [ةباصإلا 555 ص ] ؛هلبقو هقَتَتْعا

 ني دو

 قدنخلا ةوزغ يف نيرجاهملل ديز ةدايق

 ناكو «ةباحصلا نم مهعيمج فالآ ةثالث نوملسملا ناك قدنخلا ةوزغ يفو

 لوأو نيملسملا لوأ هتفصب ةحيحصلا هتناكم دكؤي ًابلاع ًايدايق ًازكرم ةثراح- نب ديزل
 سانلا ديس نبال رثألا نويع يف ءاج دقف «هيوبنلا ةثعبلل لوألا مويلا ذنم ةباحصلا
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 ءاول ناكو . . سمخ ةنس ةدعقلا يذ يف قدنخلا ةوزغ تناك» :لاق دعس نبا نع

 . "7(ةدابع نب دعس ديب راصتألا ءاولو «ةثراح نب ديز ديب نيرجاهملا

 رئاس نمو شيرق نم اوناك ًءاوس ةنيدملا ىلإ نيرجاهملا ةفاك دئاق وه ديز ناكف
 لبق ةنيدملا ىلإ اورجاه نم لك لمشي نيرجاهملا مساف ةيناميلا نم مهبلغأو لئابقلا ةيقب
 هتيمدقأ ىلع ةلالد هل قدنخلا ةوزغ يف ديز ىلإ نيرجاهملا ةدايقو ءاول دانسإو .ةكم حتف

 ةدابع نب دعس ناك امنيب «نيرجاهملا ةباحصلا عيمج ىلع هايإ ٍكَي هللا لوسر ميدقتو
 .ةرونملا ةنيدملا لهأ نويناميلا جرزخلاو سوألا مه نيذلا راصنألا دئاق

 .لجر يتئام يف يراصنألا ملسأ نب ةملس ثعببي كي هللا لوسر ناكو»

 هنأ كلذو ءريبكتلا نورهظيو ةنيدملا نوسرحي «لجر ةئامثالث يف ةثراح نب ديزو

 نسرح.ىلغ رشن نب ةدابغ ناكو. :ةظيرف يدب نم يرارذلا ىلع: فاك نانك

 . "00ةليل لك هنوسرحي راصنألا نم هريغ عم كي هللا لوسر

 رئاس يف ليلجلا هرود يراصنألا ذاعم نب دعس ميظعلا يباحصلل ناك دقو

 نب دعس مدقت ثيح قدنخلا ةوزغ ىتحو ردب ةعقوم يفو ٌدَْي هللا لوسر عم دهاشملا

 وهو «هتبرح هدي يفو عردلا جراخ اهلك هعارذو هصلقم هل عرد هيلعو فوفصلا ذاعم
 : يبلكلا ةثراح نب ةنادعس نب لمح لوقب لثمتي

 لجألاَناَح اذإ توملاب ٌسأبال  لَمَخاجيهلا كردي اليلق ٌتْبل
 هللا نضر ذاعم هزي دعس تبيض (لجألا ةاحب اذإ كرملا نأ ان: ىوريو

 ةرشع دجنو زاجحلا رافك نم اهئافلحو شيرق ددع ناكو «دهشتسا مث مهسب هنع

 . مهنع يراصنألا تباث نب ناسح لاق ءفالآ

 بالسألا َءنغمو ٍلوسرلا َلْثَفق دهرا ة يشل اوهور اذإ نكح.

 باقعألا ولع ُمهِظيغباوُدُر مهِديَأب نيرداق انيلع اًوَدَعَو
 تانيمرألا 1 ةلنَصَر دونجو مهعمج قرفت ةفصعم هبوبسعي

 باوثّريخرجألا يفمهّباثأو مهلاتق نينمؤملا ُهلإلا ىفكو

 رخاوأ يف ةظيرق ينب ةوزغ هلي يبنلا عم ديز دهش قدنخلا ةوزغ باقعأ يفو
 .ةرجهلل سمخ ةنس ةدعقلا يذ

 11 اما نع خد سلدنالا شانلا دعم قيال ب ثألا نوؤيع: .(3
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 هتاجوز بنو «ةنيدملا ىلع ديز فالختسا

 ماشه نبا ركذ دقو هو هللا لوسر عم قلطصملا ينب ةورغ ديز دهشي ملو

 ه ةنس نابعش ىف اهنأ دعس نبا نع سانلا ديس نبا لقن امئيب «ه" نابعش ىف اهنأ

 ركذ امك وه ةوزغلا كلت يف ديز ةكراشم مدع ببس ناكو .اهدعب قدنخلاو ةرجهلل

 ناك اوفو ١" 1(ةيدعلا لع ةةقراخع ب هوو هلعمما هكا: لوسودنآ)' ةكضب كرا
 ىتلا هفالختسا ةرتف نإف «ةسداسلا وأ ةسماخلا ةنسلا ىف ةنيدملا ىلع ديز فالختسا

 تناك دقف «ةعبرألا ديز تاجوز ىلإ ةراشإلل ةضرف ودبت «ءفصنو رهش زواجتت مل
 - ةنيدملا يف  ديز جوزت امك .ديز نب ةماسأ ةدلاو نميأ مأ ةكرب ةديسلا نهلوأ

 *ئىورا مآو مهريرك انه قفا اهمأ) : موثلك ما تناكو ؛ةيقع تنب موثلك ما ةدسسلا

 ءديز تنب ةيقرو .ديز نب ديز :موثلك مأ هل تدلوف «(بلطملا دبع تنب ءاضيبلا
 اهقلط املو «مشاه نب بلطملا دبع نب بهل يبأ تنب ةرد) ًاضيأ دبز جوزت دقو
 وأ ةسماخلا ةنسلا يف كلذو .(ماوعلا نب ريبزلا تخأ يهو ماوعلا تنب ًادنه جوزت

 . ةرجهلل ةسداسلا

 تبكي ةبهيمأ ةقيا نفر: ناصح تحب شيز ةديسلا عورتا: دق ديز: ناكو

 اهجاوز ناكو «ةرونملا ةنيدملاب هِي هللا لوسر اهايإ َهَجَّوَز ء.مشاه نب بلطملا دبع

 ءاهنيبو ديز نيب ةيجوزلا ةايحلا ترثعت مث هْْليَو هللا لوسر رايتخال ةيبلت ديز نم
 :هل لاكوأس ديز اهقلط نأ دعوت لبق - انههتيب عالصإلا 285 هللا لوس. لواتخف

 هتيلوؤسم ةيِكك هللا لوسر لمحتف «كلذ يف ديز بغري ملف (كجوز كيلع كسمأ)

 .اهجوزتو هيلإ اهّمّضف هتمع ةنبا هاجتو لشافلا جاوزلا كلذ ءازإ

 ميركلا نآرقلا يف ةثراح نب ديز ديلخت

 عيرشت لازنإل هيهلإ ةمكح ديز ةقلطم بنديزب ةكي هللا لوسر جاوز يف ناك دقل
 ةؤنبلاو ىنبتلا نيب زييمتلاو ةدئاس تناك ىتلا لماكلا ىنبتلا ةداع ءاغلإب يوامس

 ىلإ بنديزب هِي دمحم يبنلا جاوز ىدأ دقف ءرومألا نم ديدعلا نييبتو ةيقيقحلا

 ينبتلا نم لكشلا كلذ تغلأ يتلا ةينآرقلا تايآلا هللا لزنأف ؟هنبا ةقلطم بألا جوزتي
 را سك ا ممر 58 0 95 0 8

 طسقأ وه مهِياَسأل مهوعدا # :ىلاعت لاقو «؟مكئانبأ مكؤايعدأ ناك امو» :ىلاعت هلوقب

 (دمحم نب ديز) ىعدي ديز دعي مل مويلا كلذ لنمو .5 : بازحألا] © هلأ َدْنِع

 . (ةثراح نب ديز) هيبأل ىعدي حبصأو

 و 1 ؟ كحح :سلدتالا سانلا نيس ننال بزتألا نوع -(1)
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 اهتم ممرك كلا نآرقلا نم تايآ ةثراح نب ديز يف لزنو : ريثك نبا ظفاحلا لاق
 مشوْعَدَأ # ياس را : بازحألا] دان مكان لحج اَمَوا : لاعتهلوق
 # مُكلاَحَر ند لح أ بأ لكك ناك ان # :صتلابعمل ةيئوسقو 4 دّللأ َلْنِع طسفأ وه ْمِهِنَإِمَِ

 لع قرأ رم تحسب ريع 2 كي 1ك ؤ: :ىلاعت هلوقو [5 ٠ :بازحألا]

 هندي قمم هلق لأ نع هو سأل ىو هم هام ككل يق يف هلأ أَو كَ
 نم ًادحأ ىلاعت هللا مسي ملو) ريثك نبا لاقو [”7 :بازحألا] 4 هك دتحوو ارطو
 .''”(هريغ نآرقلا يف ها

 ىنعم نأب لوقلاك ةرصاق ةرظن ةيرابخألا تاياورلاو ريسافتلا ضعب ىف ىتأي دقو
 ىنعم كردت ال ةرصاق ةرظن يهو «قتعلاب يأ هيلع تمعنأو مالسإلاب يأ هيلع هللا معنأ
 تناك دقو «ةيدفلا عفدلو هتداعتسال اوهجوت هفاطتخا دعب هناكم اوفرع امدنع هلهأ نأ
 رمألا يهتني ةيدفلا عفدبف يبسلا وأ فطخلا ةلاح يف كلذ زواجتت ال برعلا ةداع
 ءاهز لبق كلذ ناكو ةيدف نودب هقتعأ ًادمحم ديز راتخأ املو «هتيرح صخشلا ديعتسيو

 نأ امك نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ كلذب لاق الو ةيآلا دوصقم كلذ سيلو ءةنس نيثالث
 ىلع مالسإلاب هللا معنأ دقف ءرصقأ ةرظن مالسإلاب يأ هيلع هللا معنأ ىنعم نأب لوقلا
 معنأ دقف هريغ دحأ ىلع هب معني مل ديز ىلع هللا هب معنأ ام نأ حيحصلاو «سانلا عيمج
 هيلع هللا معنأو ةباحصلا لوأو نيملسملا لوأ ناكف مالسإلا ىلإ قبسلا ةمعنب هيلع هللا
 هريغ نآرقلا يف ةباحصلا نم ًادحأ ىلاعت هللا مسي ملف نآرقلا يف همسا ديلختو ركذ ةمعنب
 هانبت هنأب لَك هللا لوسر هيلع معنأو :دبألا ىلإ لجو ّرع هللا نم ديلخت مظعأ كلذب لانف
 معنأو «مالسإلا دعب ةنس ةرشع سمخ ءاهز مث مالسإلا لبق ام ذنم ٍكو دمحمل أنبا ناكو

 ىف ءاج دقو ِهِدِلَي هللا لوسر بيبح وهن ًاميظع ًابح هبحي ناكو هيلإ سانلا ّبحأ هنأب هيلع
 وف هيلع ُثمعنأو هيلع هللا معنأ نم ٍيلِإ سانلا ُبحأ» :لاق يي هللا لوسر نأ باعيتسالا
 نم ِرََل ا ديم نك اما : ىلاعت هلوقب مظعأو لجأ ًارمأ تايآلا تنّيَبو . ةثراح نب دي
 لَ دمحمل نوكي ال نأ هللا ةمكح تناك دقف 4 نعل مَئاَو هَل لوُس او ملي
 الا نر السلا شمل روز ةططاس يستر. جاب الو دارنا )داخل
 فرع دقف ءديزل ميركت الإ هيبأ ىلإ ديز ةوعد يف سيلو .مالسإلا يف ىروش
 مهيف نيذلا لئاوألا برعلاو نميلا كولم ءابس نب ريمح ينب ليلس هنإ كلذب عيمجلا
 يراصنألا تباث نب ناسح لاق

 دع ةييسلا انيفاؤعت ذأ ْتَرَكْذ اذإ اههشع ةديرتسلا تاريخا ةيفاوت
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 قدنخلا ةوزغ دعب ةثراح نب ديز ايارس
 ةيبرحلا ايارسلاو تاوزغلا ىف ةباحصلا ةذاقو ءارمأ نم ةثراح نب ديز ناك دقل

 نب ةملس يباحصلا نع يراخبلا جرخأ) :ينالقسعلا لاق «ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا ذنم

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو) :ينالقسعلا لاق . (ِةو هللا لوسر انيلع هرمؤي

 نمت ولو ءمهيلع ُهَرَمَأ الإ ةيّرَّس يف ةثراح نب ديز ِهِْكي هللا لوسر ثعبام»

 .[ةباصإلا /05 55 ص] .1«يوق دانسإب هبيش يبأ نب ركب وبأ هجرخأ .هفلختسال

 يبأ نب ركب وبأ ظفاحلا مامإلاو دمحأ مامإلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ام :لوقت تناك ةشئاع نأ ىهبلا نع دواد نب لئاو نع ديبع نب دمحم انثدح : ةبيش

 هذعب ىقيب ولو مهيلع ِةَرَمَأ الإ ةيّرَّس يف ةثراح نب ديز هلي هللا لوسر ثعب

 ٌدانسإ اذهو .هب ديبع نب دمحم نع ناملس نب دمحأ نع يئاسنلا هاورو . هفلختسال

 . 07(. . حيحصلا طرش ىلع يوق ٌدْيَج

 قدنخلا ةوزغ دعي ةثراح نب ديز اهداق كلا تاوّرغلاو ايارسلا تلصاوت دقو

 :يهو ةظيرق ىنبو

 (ه5 يناثلا عيبر) مومَجلا ىلإ ديز ةوزغ

 ٌموُمَجلا ةثراح نب ديز ةوزغ» اهنأب ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا اهيلإ راشأ دقو

 نب ديز ةيرس» ناونعب رثألا نويع يف سانلا ديس نبا اهركذو ''”؛ميَلُس ينب ضرأ نم
 ةنس رخآلا عيبر رهش يف يهو) :دعس نبا لاق (مومَجْلاب ميلس ينب ىلإ ةثراح

 درو ىتح راسف «ميلس ينب وزغل ةثراح نبا ديز ِةْكو هللا لوسر ثعب :ثيح ء(تس

 - درب ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم لخن نطبو ءاهراسي نع لخن نطب ةيحان  مومجلا

 ةجيلخ ىرشسألا ئف:ناكف. . ءاشو امعت بانضأو ءنيكرشملا نم ةعامج ديز رسأف

 ةميلحل هلي هللا لوسر بهو «باصأ امب ةثراح نب ديز لفق املف ءاهجوزو ةينزملا

 "عم امهُبكر َحارىَّئحٌةميلح ْثتَنَوالو لوسملا ىتخأ ام كرمعل

 . ميلس ينبو مومجلا ةقطنم ةيمالسإلا ةلودلا ةطلس تلمش ةوزغلا كلتبو

 (ه" لوألا ىدامج) صيعلا ىلإ ديز ةيرس

 ١. 0 ؛ ص حج  ةياهنلاو ةياديلا 000
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 اهنيبو - صيعلا ىلإ ديز ةيرس ىهو. ةباحصلا نم نيعبسو ةئام يف ةثراح نب ديز

 - رحبلا لحاس دنع عقتو - ةليل ةورملا يذ نيبو اهئيبو ءلايل عبرأ ةنيدملا نيبو

 ةضف ذئموي ذِخأو ءاهيف امو اهذخأف «صيعلا يف شيرق ريع ةثراح نب ؛ ليز ضرتعاف

 عيبرلا نب صاعلا وبأ مهنم «ريعلا يف ناك نمم ًاسان رسأو «ةيمأ نب ناوفصل ةريثك

 تدانو «ةتراج اذ: دالك هلا لوس كن, ينيوي_.ضاعلا ىأ ناععتساف 2 ةريااطلا وب مدقر

 لوسر لاقف . صاعلا ابأ ٌتَجَأ دق ىنإ :رجفلا ِمكَي هللا لوسر ىلص ثيح سانلا ىف
 قدح اهدناع ذر يدك نم انرخا نقر هاذه جس يقرب يطال: هلال

 تس ةئس لوألا ىدامج يف صيعلا ىلإ ديز ةيرس تناكو :دعس نبا لاق
 5 شعلل

 دجنب فّرطلا ىلإ ديز ةيرس
 ةيحان نم ٌفّرطلا ًاضيأ ةثراح نب ديز ىزغو) :ثوعبلاو ايارسلا يف ماشه نبا لاق

 وهو «فرطلا ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس) : نساكلا ليس با لاقو .(قارعلا قيرط نم ٍلْخَن

 : (ةنيدملا عما اليم نيثالثو ةتنم ىلع «ليخنلا نود ضارملا نم بيرق ءام

 ءدجن نم ةقطنملا كلتب ودبلا بارعألاو ةبلعث ينب ىلع ةوزغلا كلت تناكو
 لاقو) بارعإلا تبرهو «(ثمأ تمأ :مهراعش ناك) هعم نيذلاو ديز لصو املف
 لا (مهيلإ راس لَك هللا لوسر نوكي نأ اوفاخو : : مكاحلا هنع ركذ اميف يدقاولا
 معنلاب ديز حّبصو «بارعألا تبرهو ًءاشو ًامعن ديز باصأف) : نمانلا كيب نا

 . (لايل عبرأ باغو اديك قليرولو ءاريعب نورشع يهو «ةنيدملا

 (ه* بجر) ىرشلا يداو ىلإ ىلوألا ديز ةيرس
 عئاضب هعمو «ماشلا ىلإ ةراجت يف ةثراح نب ديز جرخ) :دعس نبا لاق

 تان نب هرازف ينب نم سان هيقل «ىرقلا يداو نود ناك املف لك يبنلا باحصأل

 ارغ) : الئاق مانع نبا: اهركو يتلا ةيرسلا كلب اسس وه تدور 0

 ٌفَتْراَو .هباحصأ نم سان بيصأف «ةرازف ينب هب ىقلف ءىْرُقْلا يداو ةثراح نب

 0 ا 0 059 0

 اودحاو ةباحضأ اوباضأو:ةوباصأ ةراوق ىتب.نأ دعس نبا: لاقو: :(نتارتخ ني:ورجع
 يف ًارئاس ناك امنإو هيبرح ةيرس يف نكي مل هنإ كلذ نم نيبتيو .'"'”(مهعم ناك ام
 ينبو نيملسملا نيب هورس عارض كامي وحي مر «ليلق رفن هعمو ماشلا ىلإ ةراجت

 ينب موجهب ئجوف ءزاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف مهتقطنمب ٌرَّم املف «ةرازف
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 يهو (ةّفْرَق مأ) اهل لاقي زوجع ةأرما ةكراشم وأ ريبدتب كلذ ناكو .ردب نب ةرازف

 ةفْق مأ نم ّرَعَأ ٌتنُك ْوَل) :لاقيف لثملا اهب برضُي ناكو ءاهموق نم فرش تيب يف)
 يف قّلعي تناك اهنأل .ةفرق مأ نم رعأ :اولاق امنإو ؛سانلا ديس نبا لاق (ّتدز ام

 .(مرحم وذ اهل مهلك ءأفيس نوسمخ اهتيب
 كلذ يف (ىلتقلا نيب نم ديز َتَتراَو) ءهعم نيذلا ضعبو ديز بيصأ املف

 كلذ ناكو ءاوضمو مهعم ناك ام ةرازف ونب ذخأ «ةرازف ينب ةليبق نم رداغلا موجهلا

 ماش نتا خللا ةنيدملا ىلإ هرثؤم حارجب باصُم وهو كيز داعف نفت بجر يف

 ىلآ ةثراح نب ديز مدق امل) :هنإ دعس نباو سانلا ديس نباو قاحسإ نباو
 لبتسا الف .هرازف ينب وزغي ىتح هبانج نم لْسِغ ُهَسْأَر َسَمَي ال نأ - مسقأ

 ديس نبأ لاق ؛(ةرازف ينب ىلإ شيج يف مو هللا لوسر هثعب «هحارج نم  ىفاعت
 بجر يف امهادحإ «ىرقلا يداوب ناتيرس ديزل ءدعس نبا نع تيث اذكو) سانلا
 شيج سأر ىلع قلطناف هحارج نم ىفاعت امدنع ةيناثلا تناكو .(ناضمر يف ةيناثلاو

 .ىرقلا يداو ىلإ ةباحصلا نم

 (ه"5 ناضمر) ىرقلا يداو ىلإ ةيناثلا ديز ةوزغ
 يف ةرازف ينب ىلإ كو هللا لوسر هثعب هحارج نم ديز ُلَبَتْسا املف) : ماشه نبا لاق ظ

 رحسملا نب سيق ديز باحصأ نم ناكو .(مهيف .باصأو «ىرقلا يداوب مهلتقف «شيج
 كام يدلل ورا راب يززب هيو كادر يو رب دع اورسللا

 أ

 يأ

 0١62و كال ان | يف وزو يفإو 0 يل راسب

 0 مم ص ارامل ةيستلا فيلدع ثّووك

 3 رار تر بمب كايف ها

 ردب نب ةفيذح دنع تناكو ءردب نب ةعمز تنب ةمطاف يهو هفرق مأ رسأ متو

 نب ديز رمأف ء(َتدز ام َةَفْرِق مأ نم ّرعأ تنك ول) :اهيف لاقي يتلا يهو ةريبك ًازوجع

 لوسر اهّبسل اهلتق امنإ ًاديز نأ ىبالودلا ركذو) : سانلا ديس نبا لاق .اهلتقب ةثراح

 نوكي نأ زوجيو ءهسرف مسا نوكي نأ زوجي :درو) : ةيوبنلا ةريسلاب تيبلا شماه يف ءاج )١(
 ينب دحأ وهو «شادخ نب رمع نب درو) وه امنإو ئطاخ ريسفت وهو (سرفلل ًافصو
 نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ملس نب دوس نب ثيل نب ديز نب ميذه نب دعس

 يرمعيلا سيق ىعسف «ىرقلا يداو ىلإ ىلوألا ديز ةيرس يف ةرازف ونب هتلتق دقو (ريمح
 .ةوزغلا هذه يف هلتاق لتقو هرأتب ذخألل

 عضوملا :ةارعملاو .حمرلا يأ نانسلا :يبضعقلاو .ءادعألا ىلع ةراغلا ريثك :رواغملا (؟)

 .قوي : يكذيو .ءيش هرتسي ال يذلا
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 12007 0 اهو

 ء«ةفرق مأ ةنبا :ىرسألا نم ناكو «ةرازف ينب نم ةعامج ديز رسأو

 يداوو ةرازف ينب ةقطنم حتف ةوزغلا كلت يف ديزل متف «يرازفلا ةدعسم نب هللا دبعو
 ىلاعأب ىرقلا يداو ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا ةطلس تدتماف زاجحلا يلاعأب ىرقلا
 تا نأ دعس نب دمحمو قاحسإ نب دمحم ركذو) لالا نيم جتا لاق .زاجحلا

 ركب ايأ ثعب هيي هللا لوسر نأ ءملسم حيحص يف انيوُر دقو . . ةثراح نب ديز ةيرسلا

 نكلو ةيرسلا كلت يف ركب وبأ ناك دقف ضراعت كلانه سيلو .(ةرازف ينب ىلإ

 يذلا ثيدحلاو مدقتملا ةشئاع ثيدح كلذ دكؤيو ةثراح نب , ديز ناك اهدئاقو اهريمأ

 هرمؤي تاوزغ عبس ةثراح نب ديز عم ازغ هنأب عوكألا نب ةملس نع يراخبلا هجرخأ

 يذلا وه ةملس ناكو) ,ىرقلا يداوب ةرازف ىنب ةوزغ اهنمو .انيلع هِي هللا لوسر

 مأ ثنب تناك) :سانلا ديس نباو ماش نبا لاق ترزلا كلك تالق ما فدي سا
 اهيهوف ع ٌةَمَلَس هلك كي هللا لوسر اهلأسف .اهباصأ يذلا وه ناك .عوكألا نب ةملسل ةفرق

 نبا لاق ا م م ا بهو يبأ نب نْرَح هلاخل اهادهأف هل

 ًانايرع هيلإ ماقف ٍةِككَي يبنلا باب عرقف «ةوزغلا كلت نم ةثراح نب , ديز مدقو) : دعس

 كلت تناك كفقالام ل د .هلأسو هلّبقو هقنتعا ىتح «هبوث ّرجي

 ةنيدملا مدقو نايعش يف قلطصملا ىنب ازغ هلك يبنلا ناكو «ناضمر ىف ةوزغلا

 1 ا اع ا

 (ه5 لاوش) ْنَيَذِم ىلإ ديز ةّيِرَس

 يهو - . نيدم ىلإ ةثراح نب ديز ةدايقب ةباحصلا نم ةيرس ِدل هللا لوسر ثعبو

 - لاوش يف دبع هللا لوسر ثععب امك - زاجحلا يلاعأب ىرّقلا يداو لحاسو يلاعأب

 .ربيخ ىلإ يراصنألا ةحاور نب هللا دبع ةدايقب ةباحصلا نم ةيرس

 باصأف «نيدم ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس قاحسإ نبا ركذو) :سانلا ديس نبا لاق
 ىلإ ةيمالسإلا ةطلسلا تدتماف  (سانلا نم ٌعمج اهيفو لحاوسلا يهو انيم لهأ نم ًايبس
 نبا لاق «عيبلل مهضرع متو «ةنيدملا ىلإ يبسلاب ديز داعف اهلحاسو ةقطنملا كلت

 ؛نوكبي مهو كي هللا لوسر جرخف :دالوألاو تاهمألا نيب ينعي «مهنيب قرُْمَت) قاحسإ
 عم ناكو .اعيمج الإ مهوعيبت ال :لاقف . مهنيب قّرُف هللا لوسر اي : : ليقف ؟مهل ام :لاقف

 . (هل خأو بلاط يبأ نب يلع ىلوم هريمض ةيرسلا كلت يف ةثراح نب ديز
 هباحصأو يدوهيلا مازر نب ريسب ىلإ تناكف ةحاور نب هللا دبع ةيرس امأو



 هللا لوسر ىلإ ةحاور نب هللا دبع مهب مدقف «دوهيلا نم نيثالث عم ٌُهرسأ متف «ربيخب

 كلت يف ةحاور نب هللا دبع باحصأ نم ناكو «ةيرجه " لاوش يف ةنيدملاب ِبَك
 .يريمحلا يعاضقلا ينهجلا سينأ نب هللا دبع يباحصلا ةوزغلا

 يَمْسِح ةوزغ ىلإ ربيخ ةوزغو ةيبيدخلا حلص
 ديري ال ًارمتعم ةنيدملا نم نيملسملاب يك هللا لوسر راس ه5 ةدعقلا يذ يفو

 عم راس ةثراح نب , ديز نأل يثيللا هللا دبع نب هليمن ةنيدملا ىلع فلختساو ءأبرح

 مغرلابو «ةرمعلا ءادأل ةكم ىلإ ريسملا يف يأ «ةيبيدحلا ةوزغ يف ِدَقكَي هللا لوسر

 ىلإ ريسملا كلذ ىدأ دقف «ةرمعلا ءادأ نم نيملسملاو هل ىبنلا تعنم ًاشيرق نأ نم

 قحلي نأو ةنداهملا ىلع صن يذلاو شيرقو يي هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلص دقع
 قاحللا دارأ ْنَمِل قيرطلا نيمأت نم كلذ هينعي امب «هب قاحللا ديري نم هي يبنلاب

 . ةميظع دئاوف حلصلا كلذل ناكو ءاهريغو ةكم وأ نميلا نم دي يبنلاب

 نبا لاقو . ًافصنو ًارهش هتوزغ يف ماقأ ِهْلك هللا لوسر نأ :دئاغ نبأ ركذو

 هللا لوسر فرصنا مث «ةليل نيرشع لاقيو ءاموي رشع ةعضب ةيبيدحلاب ماقأ : :لدعس

 ١[. : حتفلا] © ام اعتق كَل انحف َنِإ 9 حعتفلا ةروس هيلع تلزن ناجنضب اوناك املف دي

 هللا لوسر ناكو ..ه1 ةجحلا يذ لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ هلي هللا لوسر داعو

 نيب ةنمآ تتاب قيرطلا نأل كلذو ةيبيدحلا ةنداهم دعب نميلا لهأ مودقب رشبي يي

 ةروس لوزن دعبو «ةنيدملاب وهو ّهكَي هللا لوسر لاقو .ةرونملا ةنيدملاو نميلا

 (مهتدئفأ ةنيل مهبولق ةقيقر موق . .نميلا لهأ ءاجو حتتفلا ءاج ءربكأ هللا» :حتفلا

 لاق «لاق معطم نب ريبج نع يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ جرخأو ثيدحلا
 . «ضرألا لهأ ٌريخ ْمُه «باحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع علطي) :ِةْيي هللا لوسر

 نب ديز ناكو «ربيخ ًايزاغ نيملسملاب كلي هللا لوسر راس هال مرحم يفو

 رصنلاب تجوتت يتلا ربيخ ةوزغ يف ٌةْدكَي يبنلا عم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «ةثراح
 بكاوم ربيخ ىلإو ةنيدملا ىلإ تلصو «ربيخب هك هللا لوسر اميفو ء«هال رفص يف

 ورمع نب ليفطلا بكوم مهلئاوأ نم ناكو «باحسلا مهّنأك اوعباتت نيذلا نميلا لهأ

 بكومو :«سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث يف ةريره وبأ هعمو يسودلا

 رماع يبأ بكومو «هموق نم الجر نيعبسو ةسمخ يف ةممح نب ورمع نب بدنج
 «ةبلعث نب داَّمِضو «رعاشألا نم نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم يبأو يرعشألا

 نب ديز خأ نبا  يبلكلا ةلّبَج نب ورمعو «ينادمهلا يبحرألا طمن كلام نب سيقو
 : يبلكلا ةلبج نب ورمع لاقو «بلك ناسرف نم ةعامج يف  ةثراح

 اركنُم ٌتُْشِعام ناثوألل ٌتحيصأو .. 2 ىدقلاب ءاج ذإ هللا لوسر ٌتْبَجَأ
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 بسسس سس ااا ا يبي بي 7 ب ل0 ب ب سس سم

 ىدامجو رفص نيب ام ربيخ ةوزغ دعب ةنيدملاب ِةِكي يبنلا ىلإ مهمودق ناك
 ندرألاب ةريبك ةينامي ةليبق يهو ماذج ةليبق تملسأ ة ةرتفلا كلت يفو 2ها# هس لوألا
 لوسر بتكف يماذجلا ديز نب ةعافر هلي هللا لوسر ىلإ مدق ثيح زاجحلا يلاعأو
 نأ ثبلي مل مث" ماشه نبا لاق ءاوباجتساف مالسإلا ىلإ مهوعدي ًاباتك هعم هيلي هللا
 ه0 هاا كير لعب ني ور ١ بيتا رص راع م يت ب ل

 هيلع راغأ (رانش) هل لاقي ماذج ةيدوأ نم ٍداوب ناك اذإ ىتح ءهل ةراجت هعمو هيلإ

 نب ديز ةوزغ ببس كلذ ناكف ء(ِناعَّلُصلا دينهلا نب ٌصوُع هنباو صوع نب دينُهلا
 . يمسح ضرأ ىلإ ةثراح

 (ها/ يناثلا ىدامج) ىَمْسِح ضرأ ىلإ ديز ةوزغ
 هزاجأ دقو ءرصيق دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لبقأ) : سانلا ديس نبا لاق

 ىرُقلا يداو ءارو يهو  يمسحب ماذُج نم سان يف (صوع) هنباو دينهلا هيقلف ءهاسكو
 ينب نم رفن كلذب عمسف .بوث لمس الإ هيلع اوكرتي ملف قيرطلا هيلع اوعطقف -
 هربخأف ِةِكي يبنلا ىلع ةيحد مّدقو .هعاتم ةيحدل اوذقنتساف مهيلإ اورفنف «بيبضلا
 .[رثألا نويع ١4 ١ص] (ةيحد هعمو لجر ةئامسمخ يف ةثراح نب ديز ثعبف «كلذب

 بحاص رصيق دنع نم ِمَدَق يبلكلا ةيحد نأ ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذو
 هنباو صوُع نب ُدْيَُهلا هيلع راغأف ؛هل ةراجت هعم ناكو هيلإ ٍَو يبنلا هثعب نيح مورلا
 غلبف ءهعم ناك ءيش لك اباصأف (ماَدُج نم نطب : : ْميَلِضلاَو) - ناِعَّلَصلا دينهلا نب صوع
 دينهلا ىلإ اورفنف :باجأو ملسأ ناك نمم ديز نب هعافر طهر ِبِيَبُصلا نم اموق كلذ
 تدل نبا انأ :لاقف يعلضلا رقشأ ن يي لك وب يفق ل اولتتقاف .مهوقل ىتح ءهنباو
 ءهتبكر باصأف مهسب يبيبضلا لاعج يبأ نب نامعنلا ىمرف - ىَنْبَل ىعدت مأ هل تناكو

 .هنباو دينُهلا دي يف ناك ام بيبضلا ونب ذقنتساف - ىَنْبْل نبا انأو اهذخ :هباصأ نيح لاقف
 مد هاقستساو .هربخ هربخأف لَو هللا لوسر ىلع مدق ىتح ةيحد راسف «ةيحد ىلع هوُدرف

 ديز ةوزغ جاه يذلا كلذف ,ةثراح نب ديز مهيلإ ِةِْكَي هللا لوسر ثعبف .هئباو دينهلا
 . [ةيوبنلا ةريسلا - 4 /87١ص] .ًاشيج هعم ثعبو «ىّمْسِح ضرأب ٌَماذجِل

 وبأ هديق «لوألا روسكم ىلغِف لاثم ىلع يَمْسِحو) :سانلا ديس نيا لاق
 هبوضُت دعب هب ماقأ نافوطلا يف ءاملا نأ اوركذو :ماذج ضرأ نم عضوم «يلع
 زاجحلا يلاعأ ىلإ ماشلا ينادأو ندرألاب اهقطانمو ماذج تناك دقو .(ةنس نينامث
 . ةينامورلا ةيروطاربمألاب ةطبترم

 ىلإ يبلكلا ةيحد هعمو ةباحصلا نم ةئامسمخ يف ةنيدملا نم ديز قلطناف
 «ةرذع ينب نم ليلد هعمو تاهنلاب نكرر: ليللاب ويشي دز ناكوذ يفسح نفزأ
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 نم نافطُع تناك) :ماشه نبا لاق .(موقلا ىلع حيصلا عم مجه ىتح ديز لبقأف
 ل ةّرح ةّرحلا نولزني ميذه نب دعسو نامالس نم ناك نمو لئاوو ماذج

 تب رتاسو ؛بيبضلا يني: نم سان هعمو .ملعي مل (ةّيِر عارك) يف ديز نب ةعافرو

 اح وو د ديز شيج لبقأو . اقُرَشُم ليِسَي امم ةّرحلا ةيحان نم ناَدِم يداوب ٍبيبُضلا

 نراك : سانلا ديس نبا لاق «(ةّرَجلا لّبِق نم صغاملاب راغأف «جالؤألا ةيحان نم

 مهتيشام ىلع اوراغأو «هئباو دينهلا اولتقو ءاوعجوأف مهيف ذ اولتقف «موقلا ىلع
 ل «ريعب ففلأ معُتلا ْنِم 0 .مهيلاهأو مهمعُنو

 وأ لام نم اودجو ام اوعمج) :ماشه نبا لاقو : (نايبمعلاو هانبنلا نم: ةنام تيسلا

 . فنحألا ينب نم نيلجرو هنباو دينهلا اولتقو عسانا

 ءمهنم ُْرَمَت بكر ءَناَدَم ءاَمْيَقِب شيجلاو «بيبضلا ونب كلذب تعمس املف
 ةفيلخ نب ةيحد بحص دق ناسح ناكو - يبيبضلا ةّلِم نب ناسح بكر نميف ناكو
 ءةجاجعلا اهل لاقي سرف ئلع ناسح بكرف باتكلا مأ هملعف كلذ لبق يبلكلا

 هل لاقي هل سرف ىلع ورمع نب ديز وبأو «لاغر هل لاقُي هل سرف ىلع ةّلِم نب فينأو

 مهل لاقف :مهنوردتبي شيجلا نم ُرَفَن لبقأ شيجلا نم اوند اذإ ىتح اوقلطناف .ْرِمَش

 ديز دنع اوفقو املف «ةثراح نب ديز ريمألا ىلإ مهوقفارف . نوملْسُم ُموق انإ :ناسح

 لاف .ناسح اهأرقف «باتكلا مأ أرقاف :ديز هل لاقف .نوملسم موق انِإ :ناسح لاق

 الإ اهنم اوءاج يتلا موقلا َةَرْعُت انيلع مّرَح دق هللا نأ شيجلا يف اودان : ةثراح نب ديز

 يف يدع نب ربو يبأ ةأرما يهو  ةّلِم نب ناسح تخأ تناكو '' قل م

 :هيعلُصلا ٍرْرِفلا مأ تلافو ا” ننعي تنشف ءاهدك- لوول لاقق:ىراسألا

 - ديز يبأو فينأ عم فرصناو ناسح اهكرتف - ؟مكتاهمأ نوُرّذَتو مكتانبب نوقلطنتأ

 ىوقحب تذخأ دق ناسح تخأ تناكو ءرزفلا مأ تلاق امب ديز شيجلا ضعب ربخأف

 لاقو “'هْيَوْقَح نم اهادي ْتَكْفَف ناسح تخأب رمأ «ثدح امب ديز ملع املف ءديز

 اوطبهي نأ شيجلا ىَهّنو ُةَمْكُح ٌنكيف هللا مكحي ىتح كمع تانب عم يسلجا :اهل
 . هايحاصو ناسح هئم ءاج يذلا بيبضلا يداو ىلإ

 هموق لاجر نم ةينامث بحطصأ مث «بيبضلا يداو ىلإ داعف ناسح امأو

 ىتح) يماذججلا ديز نب ةعافر ىلإ يلاتلا مويلا يف اوراسف ءديز وبأو فينأ مهنيب

 هل لامن ليل ةذغ ني فلاته وقع َرَحلا ٍرهظب َةَيِر عارُكب ةعافر اوحّبَص
 كباتك اَهَّرَعغ دق ىراَسأ ِماَذج ءاسنو :ضرغملا ثلغت ةدلاحل كنإ :ةله نب ناسح

 .دهعلا ضفنو ساخ :رئخحو .اهنومحي يتلا مهتيحان : موقلا ةرغت 000

 .رصخلا  نوكسف حتفب  وقحلا :هيوقح (0)
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 ٍلَمَجِب ةعافر اعدف  (ماذج ىلإ ةعافر عم ِلَي هللا لوسر باتك ينعي) هب تئج يذلا

 :لوقي وهو ُهّلْحَر هيلع ٌدْشَي لعجف «هل
 اع ىداشتوأ يح شلا لع

 :نيظ: قم نيركات كوتقملا: ىيصخلا نحل راكم نينماوع كو اذكر
 ديك هللا لوسر ىلإ اوضم ةنيدملا اولخد املف «لايل ثالث ةنيدملا ىلإ اوراسف ءةّرَحلا

 نم اولاعت نأ هديب مهيلإ راشأف لي هللا لوسر مهآر اولخد املف «يوبنلا دجسملاب

 لاقف «ىلتقلاو ىرسألا رمأبو هلجأ ْنِم اوءاج امب هوملكف «هيلإ اوتأف «سانلا ءارو

 ال ءملعأ هللا لوسر اي تنأ) :ةعافر لاقف «؟ىلتقلاب ٌعنِصأ فيك)» : هيلع هنا لوشر

 اذ اجل '”ىلطأ :ورمع نب ديز وبأ لاقف .ًامارح كل لحن الو «ًالالح كيلع مّرَتُن

 :يَع هللا لوسر لامتف .هذه يمَّدَق تحت وهف َلِتُق ْنَمو ءانح ناك نحنا لوس

 ١ . (ديز وبأ قَدَص»

 يلا: تعي - (ِيلَع اي ْمُهَعَم بكرا" : بلاط يبأ نب يلعل ِةِْكَك هللا لوسر لاق مث

 يا اا ور رب ا
 نم ثوعبم هنأب ًاناهرب نوكيل هفيس هاطعأف .«اذه يفيَّس ْذَحَف» :لاق ءهللا لوسر
 ىلع هولمحف ءاهبكرأ ةلحار هللا لوسر اي يل سيل» :ُيلع لاقف  ديز ىلإ ِةلو يبنلا

 شيجلاو ةئراح نب ديز اوُقَلَف ءاوراسف . .لاحكملا هل.لاقُي يماذجلا ورمع نبا ةبلعثل ريعب

 ِِلَط هللا لوسر ثعب) :سانلا ديس نبا لاق كلذ يفو ءماذُج ضرأ نم نيتلحفلا ءافيفب

 ّيلع هجوتف .مهلاومأو مهمرح نيبو مهنيب ىلخُي نأ هرمأي ةثراح نب ديز ىلإ ًايلع مهعم

 ديز دَرَف دلك هللا لوسر رمأ هغلبأف  ةورملا يذو ةنيدملا نيب يهو  نيتلحفلاب ًاديز ىقلو
 .[رثألا نويع ١4١ ص] «مهل ذخأ ناك ام لك موقلا ىلإ

 جئاتن ماذج ضرأ نم اهرواج امو يمسح ىلإ ةثراح نب ديز ةوزغل ناكو

 ءاوضنا ديكأتو تيبثت يفو «قرطلا عاطقو نيدسفُملا ىلع ءاضقلا يف «ةيباجيإ راثآو

 ىراسألا قالطا ناك امك «ةيمالسإلا ةطلسلاو ةلودلا راطإ يف ماذج ةليبقو ضرأ

 هنا سكول ةنراع خب ,ديز رمأف «مالسإلا ةحامس ديكأت يف ًاميكح ًاجهن لاومألاو

 ءاعيمج مهدر متف «هباحصأو يماذجلا ديز نب ةعافرل ليإلاو ناومالاو فرسألا

 ةنيدملا ىلإ هشيج عم داع ماذج ضرأ يف رمألا بابتتسا ىلإ ديز نأمطا املو

  زاجحلا يلاعأب  ىرقلا يداو ءاجرإب مالسإلا ةبيهو ةدايس تطسبنا دقو ةرونملا
 . ماشلا ينادأ ىلإ ماذج قطانمو



 ماشلا ىلإ ةيمالسإ ةوزغ لوأ . .ةّتؤم ةوزغ

 رخاوأ ص اوماقف 00 نم نوسجوي اوذخأ ماشلا يف مورلا نإ مث

 ا 0 يدزألا ريمع نب ثرحلا ص هللا 1 ءماشلا ينادأب ةيبرعلا

 هيلع ضبقلاب يناسغلا ورمع نبا ًاليبحرش مورلا رمأ «ماشلاب ناروحو ىَّرْصضُب كلم
 ورمع نب ليبحرش يدزألا ريمع نب ثرحلل ضرعف) سانلا ديس نبا لاق .هلتقو
 .هريغ ِهلِلَه يبنلل لوسر لتقُي ملو .هقنع ٌبرضف همدق مث ًاطابر هقئوأف يناسغلا
  (هتّؤم ةوزغ ببس كلذ ناكف .هنع ربخلا هغلب نيح ِةيِلَم ىبنلا ىلع كلذ دتشاف

 انه تناك دقن ةةيجولا ايجيش يلو هوفر تاببا كحا كلا ناك انمزو

 لمع يف ةكراشملل ماشلا يف ةيحيسملا ةيبرعلا لئابقلل رافنتساو ةينامور تاكرحت
 امو رلا عناق معلا فرق كناكور# ةيكاسالاةنرعلا ةلؤذلا:تردخ تدهتس للامور
 ةنيدملاب نيملسملاو هلك هلا وسو ةعباتموب ةقرعم .لحتم بدهم ةنبس: لكاوأو علطما ىف

 . ماشلاب مهعم ْنَمو مورلا وزغل شيج هيجوت كي هللا لوسر ررقف «ةرونملا
 ةدايقب ةباحصلا نم مهلك لتاقم فالآ ةثالث نم شيج زيهجتب ديكو هللا لوسر ماقف

 . ةلودلا مايقو ةرجهلا ذنم وزغلل ريسي شيج ربكأ كلذ ناكو «يبلكلا ةئراح نب ديز

 ْنِم اوملسأ نيذلا ضعب سمن امبرو «ةرونملا ةنيدملا يف ِةِكَي هللا لوسر ةدايقب ةيمالسإلا
 شيجلا كلذ لكل ًاريمأ ديز نوكي نأ اهريغو دحأ ةعقوم دعب ِلو يبنلاب اوقحتلاو شيرق
 وه  نآرقلا يف ركذلاب هللا هفرش يذلا  ًاديز نأ مهنع باغو «2"”ةباحصلا كئلوأ لكر
 ىري امبرو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ مدقأو لوأو نيملسملا لوأ

 كلذ يف ةريطخ ةفزاجم ناك ماشلا ىلإ شيجلا كلذ ِدلي هللا لوسر هيجوت نأ ضعبلا

 ةثالثلا هفآلأب شيجلا كلذ نأو  دجنو زاجحلا نم اهريغو ةكم حتفل قباسلا  نمزلا

 عقاولاو «ماشلا يف مههجاويس يذلا مورلا شيجل لمتحملا مجحلاب ةنراقم اليئض ربتعي

 نكي مل اذإف ةمواقملا ىلع مالسإلا ميمصت ىلع ناهرب اهنأ يف لثمتت ةوزغلا ةيمهأ نأ

 يلاعأو ةنيدملا يف مالسإلا ىلع بوثولل مهراكنا نع ةوعج ارتيس مورلا نإف رصنلا

 هيا ةريبك ةميق هل ةوزغلا كلت يف دهشتسي ْنَم داهشتسا نأ امك «ةيبرعلا ةريزجلا

 .هللا ليبس يف داهجلا بوردو ماشلا ريرحت برد ىلع

 مهيلع ٌرَمأو ًاثعب ثعب ( هللا لوسر نأ) :رمع نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا جرخأ )١(
 اونعطت نإ» : هل هللأ لوسر لاقف «هترمأ ىف سائلا ضعب نعطف «ةثراح نب ديز نب ةفاشأ

 ؟ج]  ؛ةرامألل ًاقيلخل ناك هنأ هللا ميأو «لبق نم هيبأ ةرمإ يف نونعطت متنك دقف هترمأ يف
 .![ةياهنلاو ةيادبلا ؟ 0 ؛ص
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 رهش نم سيمخلا موي يف ةرونملا ةنيدملا نم قالطنالل شيجلا ايهتاملو 2

 ةثالث مه ةيفدلا ىكيسلا قللد عدوي ٌةككَو هللا لوسر جرخ ء.ه4 ةنس لوألا ىدامج

 ء«ةحاور نب هللا دبع مهيفو  ةثراح نب ديز مهريمأ ةدايقب ةباحصلا نم فالأآ

 («يدنكلا هنسح نب ليبحرشو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «بلاط يبأ نب رفعجو
 (ةريره وبأو «نضاغعلا نيىوزرمعو :ديلولا ني دلاخو .يقرتمهع نم دادقملاو

 لَك هللا لوسر ذخأو  ةباحصلا رابك نم تائملاو «رونلا يذ ورمع نب ليفطلاو

 لاق مث «ةمداقلا ةكرعملا بيغ أرقي ناك امّنأكو ءهوجو ةثالث ةقيمع تارظنب لمأتي
 ْنِإف «سانلا ىلع بلاط يبأ نب رقعجف «ةثراح نب ديز ٌبيِصأ ْنِإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ٍهكَو هللا لوسر جرخو شيجلا جرخو .(«سانلا ىلع ةحاور نب هللا دبعف رفعج بيصأ
 « لخنلا ىمسي عضوم يف مهعم نيذلاو ةحاور نباو ًارفعجو ًاديز عدّوف ءمُهْعْيَسُي
 :هل تايبأ يف يراصنألا ةحاور نب هللا دبع لاق اوراس املف

- 2 3 

 ٍليلخو عّيَشُم 9 هرْيخ لَخُنلا يف ُهَّتْعَدَو ئرما ىلع ُمالَّسلا فلخ

 دانك ل ا مالا ةثراح نب ديز ةدايقب شيجلا ىضّممو

 ربخملا مهاتأ ناعم يف ْمُه امئيبو ءماشلا يف ندرألاب ةمصاع ةريبك ةئيدم ناعم تناكو

 ضرأ نم (بآم) يف اوعمجت مهنإو نامورلا نم فلأ ةثام يف مورلا كلم لقره مودقب

 تارشع اودشحف ء«مهعم اودشحي نأب ماشلاب ةيبرعلا لئابقلا ءارمأ اومزلأ دقو ءاقلبلا

 شيجلا رواشتف ءاقلبلاب بآم يف مورلا شيج ىلإ اومضنا نيذلا برعلا نم فلالآلا
 ةنيدملا ىلإ ةدوعلا مهضعب ىأرف ءرمألا يف نوركفي نيموي اوثكمو ناعم يف يمالسإلا

 ' كك هللا لوسر ىلإ بتكن) :اولاقف طسوأ أايأر مهضعب ىأرو ءةهجاوم نود ةرونملا
 امئيب . (هيلإ ىضمنف هرمأب انرمأي نأ امإو لاجرلاب انَّذِمُي نأ امإف ءانودع ددعب هربخنف

 مهجر امنإ لي هللا لوسر نأل عجشأو نسحأ ايأر ديز هعمو ةحاور نب هللا دبع ىأر
 ىدحأ يه امنإف ءاوقلطنإ) : ةحاور نب هللا دبع لاقف ءودعلا لاتقل ةنيدملا نم

 ساروا دق للا ولت ١ ساكلا:ول قفح ةةدايتش نزار نوه !اننإ ا دحلا

 ناكمب مهنم ةقرف تلزن دق مورلا ناكو «ءاقلبلا ىلإ يمالسإلا شيجلا قلطناف

 يهو ءاقلبلاب (هتْؤُم) ىَمَسُت ةيرق راوجب نوملسملا لزنف «ءاقلبلاب (فراشم) ىَمَسْي
 نبا اوقل اذإ ىتح نوملسملا قلطنا) :ريثك نبا لاقو «هتؤم ةوزغ تيمّس اهمساب يتلا
 يبأ نبا قلغأف «مورلاو برعلا ىراصن نم عومج اهبو هتؤمب يناسغلا ةربس يبأ
 اولتتقاف  هتؤمب  رمحأ عرز ىلع اوقتلا مث «مايأ ةثالث نصحلا نيملسملا نود ةربس

 هتؤم ىلإ اهفراشمو بآم نم مورلا شيج عئالط لوصو دنع كلذو  .(ًاديدش الاتق

 .ةيرجه 8 ةنس لوألا ىدامج رهش نم ةعمج موي يف هتْؤُم ةعقوم ترادف -
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 هنع هللا ىضر ةثراح نب ديز داهشتسإ

 رفعجو ديز قلطنا  ماشلا ضرأ نم ءاقلبلاب هتوُم ةعقوم موي - مويلا كلذ يفو

 نامورلا فوفص اومحتقاف نيملسملا ناسرف نم ةبكوك ىف ةحاور نب هللا دبعو

 لوسر ةيار ىرسيلا هديب لمحي ةثراح نب ديز ناكو ءريظنلا ةعطقنم ةلاسيب اولتاقو
 دلاخ دمحم دلاخ فصو دقو ؛مورلا ناسرف - ىنمُيلا هديو  هفيسب لدنجُيو ِةَْك هللا

 .«مورلا شويج الو ءاقلبلا لامر هيلاوح ىري ديز نكي مل ..» :الئاق فقوملا كلذ
 ُموي مويلا نأ ُهِئبْنُت مالعألاك هينيع مامأ قفخت ٌرْضْحْلا اهفَرْفَرَو ةنجلا يباور تناك لب

 ىلإ باوبألا حتفي امنإ هيلتاقم سؤر حّوطُي ال «لتاقُيو ءُبرضي وهو ناكو . ِهِفاَفِز
 ةنجلا ىلإ اهقيرط يف يهو هحور تناكو «هللا راوجو ءدلخلا تانجو «مالسلا راد

 مد هْحُمَضُي لب . معانلا ريرحلا هفلي ال ءاهبحاص نامثج رصبت يهو ةروبحم مستبت
 . ؟'6هللا ليبس يف لاس روهط

 ديحتملا نق كدوبعي ةلكدلا ل رتسو تاك ةووتملا :ةنيدحلا7 تقاولا :تناذ نك امتي
 ديل هللا لرعو دعص) :لاق ةداتق ىبأ نع ثيدحلا ريثك نبا ركذ دو :ةقوبتلا

 :لاقف هلك هللا لوسر ىلع سانلا عمتجاف .(هعماج ةالصلا يِدوُنَ رمأف «ربنملا

 كهل رفغتسأف ءًاديهش ديز ليُقَك ءودعلا اوقلف ءاوقلطنا مهنإ ءاذه مكشيج نع مكربخأ)
 سانلا ىقتلا امل :لاق مزح نب ورمع نب ركب يبأ نب هللا دبع نعو)  ثيدحلا .خلا

 رظني وهف ماشلا نيبو هنيب ام هل هللا فشكو ءربنملا ىلع ِةَِْي هللا لوسر سلج ؛هتؤمب

 ببحف ناطيشلا ءاجف ةئراح نب ديز ةيارلا ذخأ : كي هللا لوسر لاقف ءمهكرتعم ىلإ
 بولق يف ناميإلا مكحتسا نيح نالأ :ديز لاقف «توملا هيلإ هّركو ةايحلا هيلإ

 كي هللا لوسر هيلع ىلصف ءدهشتسا ىتح امدق ىَضَمَف ءايندلا ىلإ ببحُت نينمؤملا
 . "”(ديهش وهو ةنجلا لخد دقف هل اورفغتسا :لاقو

 ..) :هثراح ني ديز داهشتسال مدقتملا هفصو يف دلاخ دمحم دلاخ لاقو

 اهبحاص نامثج رصبت يهو ةروبحم مستبت ةنجلا ىلإ اهقيرط يف يهو هحور تناكو

 اهتماستبا عستت مث «هللا ليبس يف لاس روهط مد هْحمْضُي لب معانلا ريرحلا هفلي ال

 ةيارلا ٍبوَص مهسلاك عفدني ًارفعج ءارمألا يناث رصبُت يهو ةئناهلا ةنئمطملا
 هللا :لرتعرب لاق حيف دلاكا ل قف مقوي "3121101 بيعت نأ لبق «ايليحيلو ءايفلعل

 ةبارلا ذخأ مقال دنيز داهشتسا نع هقيذح دعب يوبنلا دجسملاب ثدحتي وهو'

 .""4ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (؟١)

 .4 57ص ا١ج  ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلاو 71 37ص ؟ج ها ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 220
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 نيح نالأ :لاقف ؛توملا هيلإ هّركو ةايحلا هيلإ ببحف ناطيشلا ةأجف بلاط يبأ نب رفعج
 ءاجو 4. .دهشتسا ىتح ًامدُق ىضم مث ءايندلا ينينمي نينمؤملا بولق يف ناميإلا مكحتسا
 دق هنإ اونظو راصنألا هوجو تريغت ىتح َتَمَص يلي هللا لوسر نأ ةيوبنلا ةريسلا ىف
 ةيارلا ذخأ لا : ل هللا لوسر لاق مث رك يلام عمو ةساور نورالا يع ىف ذاك
 يوبنلا تمصلا ةظحل نأ رهاظلاو ''”(ًاديهش ليُق ىتح اهب لتاقف ةحاور نب هللا دبع
 فوفص ىلإ قلطناو ةحاور نب هللا دبع ةيارلا اهيف ذخأ ىتلا ةظحللا ىه «كلت

 0 :لوقي وهو ءودعلا

 ٍتيِلَص ذَق ٍتْوَملا ٌماَمِحاَذه يرسم سلا لإ يشتاادي

 ٍتيِطهأدقف يتينمتامو

 .دهشتسا ىتح ةحاور نب هللا دبع لتاقف

 - يمالسإلا شيجلا ثيح ىلإ عجرف يراصنألا مقرأ نب تباث ةيارلا ذخأ مث

 امنإو (بآم) يف اوناك مورلا ةيبلاغ نأو «ةلماش ةهجاوم عوقو مدع رهاظلاو]

 ديز ريمألا اهيف مالسإلا ناسرف نم ةبكوك مهيلإ ُتْفْلَدَف ءهتؤُم ىلإ مهنم ةقرف تلصو
 ءراصنألا نم ةسمخ مهعم دهشتساو ةثالثلا دهشتساف «ةحاور نب هللا دبعو رفعجو

 يا م ا يكرتا كلل ا ترو حر راسا هلال
 ام :لاق «تنأ :اولاق ءمكنم لجر ىلع اوُحِلَطْصا نيملسملا رشعم اي :تباث لاقف -

 ةنيدملا ىلإ اوداعو مهب بحسناف ديلولا نب دلاخ ريمأت ىلع اوقفتاف . لعافب انأ

 ذخأ :قاحسا نبا لاقو «باحسنالا كلذ ةنيدملا يف ضعبلا دقتناو «ةرونملا

 لوسر لاقف «هللا ليبس نم متررف رارف اي :نولوقيو بارتلاب مهيلع نوثحي نايبصلا
 نب ناسح فَصَو دقو .«لجو ّزع هللا ءاش نإ راركلا مهنكلو رارفلاب اوسيلا» : كو هللا

 «يبلكلا ةكراح نب ديز : : مهو ؛(نينمؤملا رايخ) مهنأب هتؤمب اودهشتسا نيذلا تباث

 يجرزخلا سيق * ني دابعو «يراصنألا ةحاور نب هللا دبعو «بلاط يبأ نب رفعجو

 ةفاضإلاب .يراصنألا ورمع نب هقاّرَسو «يراصنألا نامعنلا ني ثرحلاو «يراصنألا

 :هتؤم ءادهش يثري تباث نب ناسح لاقف ءراصنألا نم نيلجر ىلإ

 ل واقل ااا قو دمع تريلا يدع يحتترات
 "أتي مُهَدْغَبًافلخو ءَبوُعَش اوُدَراوَن نينمؤملا َراَيِج ُتيأر..

 .577ص ”ج ب ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو - 75 5ص ؟ج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 . مونلا نم 5 ٠ رهسمو ٠ 0 ربا را ينيوأت ©
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 قع مب اهضملا وذ مه ةَنْوُمِب 1 نات آثنَقُهَللاَنَدِهْبي الف

 ٌرِطْحتَةِّيئِملاٌباَبْسوأعيمج اوُعِباتت نيح هللاٌدِبَعو درو
 دعم ىلع
 6 1 ب

 نك صر لاق ومب نفناريعسو يذلا ايناس ةفيدننلا لمآ يقمع دكا اذلو
 : شيجلا عم ةتؤم نم عجر

 رّبقأ سسمر يف هللا دبعو ٌديزو ٌرفعَجو ٌتعجر ينأ انزح ىََك

 ٍرْيَغَمملا عم ىولَبْلِل ُتْفْلخو مهليبسل اوّضم امل مهَّبحن اوضق
 ىلع نيملسملا ةردق تعبثأ اهنأل ىباجيإ ريثأت تاذ هتؤم ةوزغ تناك دقلو

 ةريزجلا يلاعأ ةمجاهم ةركف نع نوعجارتي مورلا تلعجو «ماشلا لخاد ىلإ مدقتلا
 ةصاخو ماشلا ينادأ قطانمب يمالسإ طاشن نم كلذ ىلت امل ًاباب تحتفو «ةيبرعلا

 شيجلاو ٍةو هللا لوسر ةافو ىتحو (ه5 بجر يف) كوبت ةوزغ نمو ةكم حتف دعب

 .هأ١ عيبر يف ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلا وزغل ٌئيهتم

 نيذلاو ةثراح نب ديز داهشتسا ىلع ةباحصلاو يي هللا لوسر نزخ ناك دقو

 ُريْخ يه أتايبأ ةثراح نب ديز يثري يراصنألا تباث نب ناسح لاقو ءاقيمع ًانزح هعم
 ْ 2 0 تياث نبا ةاسع لاك تييح «ةميظعلا ةتريبسل مانخ

 ""روُبٌقلاَّلهأٍءاَخَّرلا يف يرُكذاو ٍروُرْنملا ِكِعمَدب يدوجب ُنْيَع
 ' ٍريوُغَّتلاَةَعْفَو يفاوُحاَرَمْوَي اهيفناكاموًةتْوُم يركذاو
 ادْيَر مل اوُرَداَعَو اوسحاَر موسي

  ًاعيسصج أًَرط مانألا رْيخ ُبِح

 (ةاوِسال ينلادمحأ ُْمَكاَذ

 200 ّ و 5 ا 21
 روساملاو كيرضلا ىّوامَّمعِن

 يرورسسو أعم هل ينرخ كاذ-

 رورو دعا تاك تت اوكا يقلل رتئام ديا نت اني
 سمخ نبا وهو) ءه4 ةنس لوألا ىدامج ىف ةثراح نب ديز داهشتسا ناكو

 مأ تلاق كلذلو «تاوئنس ثالني و هللا لوسر ةافو لبق كلذو ؛(ةنس نيسمخو
 الإ ٍةّيِرَس يف ةثراح نب ًاديز لَو هللا لوسر ثعب ام) :اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا
 .هيلع هناوضرو هللا ةمحرف .(ُهَمَلْخَتْسال هدعب ىَّقَب ولو «مهيلع ُهَرَمأ

 نبل ل
 م6 مي «رف

 ىدحإ معزتو .ديلولا نب دلاخ عم اوداعو اوبحسناو لاتقلا نع اورخأت نيذلا ديري (رخأتي --

 . مالسب ةدوعلاو باحسنالا مت امنإو كلذ ةحص الو «دلاخ ةدايقب حتفو راصتنا عوقو :تاياورلا
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 ئربمحلا ئيبلكلا ةفيلخ نب ةَبحد
 - لقره ىلإ ٍةِكَك يبنلا لوسرو ليربج هيبش -

 ةفيلخ نب ةيحد وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا مالعأو ةباحصلا رابك نم
 : ناونعب باي دربملا سابعلا وبأ درفأ دقو «مالسلا هيلع ليربج هيبش يريمحلا يبلكلا
 نب ةيخد مهنمولا : و ل ل او وا

 ا ا ِهِلَم ليربج ناك ءُيِبْلَكلا ةفيلخ
 :لاقف ؛مالسلا هيلع ليربج هيلع طبهو قّدْنَحلا نم لك هللا لوسر فرصنا

 نأ كرمأي هللا نإ ءَّدْعَب اًهتحلسأ ةكئالملا تعضو ام ؛ مكحالس ْمَتعضو دقأ ءدمحم

 سانلا ٍةَكَي هللا لوسر رمأف ,مهب لِزْأَرُمَف مهيلإ رئاس اذ انأ اهو ةظيَرُق ينب ىلإ ريست

 ؟دحأ مكب ٌّرَمُأ :لوقيف «سانلاب ٌرَمَي لعجف ءةظيرق ينب يد ل! سمعا اوُلَصُي الا
 لوقيف .ةظيرُق ينب وحن ٌرَخ ٌةفيطق اهيلع ةلغب ىلع ةفيلخ نب ٌةيحو انب َرَم : نولوقيف
 اذه ريغ يف مالسلا هيلع لازي ال ناكو . كلذ دعب ٌةيحد ّوَم مث ٠ ليئاربج كاذ ْ:ِدْيِيك

 . '17(يِدَجَتلا خيشلا ةروص يف سيلبإ رهظ امك «هتروص يف لزني مويلا

 يبلكلا ةيحدب ًايهابتم ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل لاق كلذ يفو

 : ةنميلا ةمانال

 "تيريللا سن نم انرق ' ةعتمو :لئرسج ةننهاتمو
 . ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 ؛ةروُصلا نسح يف لثملا هي ُبرضُي ناكو ءاليمج ًالجر يبلكلا ةيحد ناك»

 يفو ٠ ةملس مأ ثيدح يف كلذ ءاج ءهتروص ىلع لزني مالسلا هيلع ليربج ناكو

 : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع حيحص دانسإب يئاسنلا ىورو ةشئاع ثيدح

 .يبلكلا ةيحد ةروص يف لَك يبنلا يتأي ليربج ناك

 ناك :لاق َِْي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يناربطلا جرخأو

 . يبلكلا ةيحد ةروص ىلع ينيتأي ليربج

 .؟ا/7ص اجا - دربملا 1 يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(

 ينادمهلا دمحأ نب نسحلل - نميلا رخافم يف ةغمادلا ةديصق (؟)
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 تجرخ الإ ءأرصعُم قبت مل ةئيدملا لخد اذإ ةيحد ناك :سابع نبا لاقو
 , دولا رات

 : باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع ن نبا لاقو

 ايا ع هللا لوسر ناك»

 م

 ا ا :وه يبلكلا ةيحدو

 نب بعك نب فوع نب ركب نب فوع نب رماع نب ركب نب رماع نب جرزخ نب سيقلا
 نب - يبلكلا - بلك نب روث نب ةديفر نب ديز نب يدع نب فوع نب رماع نب فوع
 نب ورمع نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو
 تحابس) ما ودل ل يرو 77 (ءابش ب وسمح ب كللاف زب ليز نيا ةود
 تتوب: نم ةبحد ناو " روس ف مالسملا ةيلع ل رصتمالا يذلا دكت هللا لوسر

 نساتلا .نسحأ نم اوناك مهنأب مهتويب نم نيثكت رهتشا نيذلا ريمح لايقأ ةلالسو

 حدمي ىيدقعلا ةمقلع نب ورمع يلهاجلا رعاشلا لاق ءةباهمو الالجو لانج ةروص

 نزي يذ نب فيس كلملا دهع يف ريمح لايقأ نم وهو يريمحلاو رمع نب ةعرز
 : يدقعلا ةمقلع نب ورمع لاق «يريمحلا

 (**لاَش ورجل كو ئىطمل | ُمْدَأ هب لمد ْنَم ٌرِيخ ورمع نبا ٌعرُز

 حابِص ءنيِمُعَنُم هوججبولاٌضْيب رّيْمِحِلواقمْنِهِدِيِصبوُمْسَي
 حاضولاةميذج لآٌوُشلاو ههِشْرَعِكَئَهُمْنِموأ ءرْمَش ْنِم

 لايقأ تويب نم ةميذج لآو كتهُم لآو رمش لآو ورمع نب ةعرز لآ ناك ثيح

 نب رجح مهنمو حاّبصلا «نيمعتملا ؛هوجولا ضايبو ةماسولاب نيفورعملا ريمح
 : يبلكلا ورمع نب كلام لوقي هيفو :ينادمهلا لاق «يريمحلا ورمع نب ةعرز

 د1 دو رجخب وأةعْرْرِب رخفت ىَعَم

 نا كل يي : ورَمَع ءانتسبأ نس تاداشلا عه

 5 ل ا ناكو

 لئابق رئاسو بلك ةليبقو نالوخ ةليبق فيس مهب ذمأ ثيح نزي يذ نب فيس

 .4ا" ص ا١ج - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .477ص ١ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)

 .50١١ص  حرفلا نيسح دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 .لويخلا ديري : حاش درجأ لكو .لبإلا دولج :ّيطملا مدأ .لبإلا يشم نم عون لومذلا :تلمذ (4)

 .5١1ص 7١ج - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (5)
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 اهنكست تناك يتلا نمنيلا ةارس نم اهيلي امو ةدعض: يف نيمح نب كلام نب ةعاضق

 ةعرز نب رجح نب نبأ نبأ لوق كلذ ىلإ ريشي اممو «هسيب لفسأ ىلإ دتمتو ةعاضق

 : ليلكإلاب تايبأ يف
 ('!لْمَولا جبت وأ ءاروح ْنِم عْرَجلا وأ ةشيب لفسأب ثّلح ٌةيصاَضُف

 ناك مهنمو ء«فوع ونب مه بلك ةليبق نم ةلعص يحاون نونكسي اوناك نيذلاف

 نب ديز دلاو ليحارش نب ةثراح مهنمو «ةدعصب ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقع

 يوذ ريمح لايقأ تويب نم ةيحد ناكو ؛«يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد مهنمو «ةثراح

 يا ثا
 نزل تكن تذل

 ةنيذملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةيحد ناك دقو
 دمحم ىبنلا ةوعدو رمأب نميلاب ةدعص ىف هتقطنمب وهو عمس هنأ رهاظلاو «ةرونملا

 «ديحوتلا نيد ىلإ وعدي نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث ءملسأو «هيلإ راسف «ةكمب هك
 لوسر باحصأ نيب ىلوألا فوفصلا يف هناكم ذخأو ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه مث
 دهشي مل هنأ هترجه نمز ىلع لدي اممو «ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا لئاوأ ذنم ِةِلَك هللا
 يف  دحأ ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا نم ناك هنكلو ه7 ةنس  ردب ةعقوم
 :ىبلكلا ةيحدا :ريثك نبا ظفاحلا لاق ءدهاشملا نم اهدعب امو ها لاوش

 ىف ءاجو * ”'«اهدعب ام دهشو ءأردب دهشي مل نكلو ءاميدق ملسأ «ليلج يباحص

 ناك : ىبطرقلا لاقو :«اردب دهس جلو أ دهش « روهشم ىباحصأال هنأ ةباصإلا

 . «ةباحصلا رابك نم ىبلكلا ةيحد

 2 جاوا
 كد 000

 ةنسلا يف ةرونملا ةنيدملاب دقو هللا لوسر ىلإ نميلا نم يبلكلا ةيحد رجاه دقل

 قبت مل ! ةنيدملا لخد اذإ ناكو «ءاضيبلا هتلغب ةوهص ًايظعمم ناكو ءةرجهلل ةثلاثلا

 ناكف ءالالجو لايسعو ةزريص نمافلا نمسا ناك هنأل هيلإ'نلقنتا هجرت الإ اريفعف

 هّيسي يي هللا لوسر ناكو «يبلكلا ةيحد ةروصب ٍي يبنلا يتأي مالسلا هيلع ليربج

 ثيدح نم يذمرتلا جرخأل : يتالقسعلا لاق همالسلا هيلغ زب يبلكلا ةيحد
 .امهسبلف َنْيَمْح هيي يبنلا يل ىدهأ يبلكلا ة ةيحد نأ :ةريغملا

 هللا لوسر اي ُتلُق : لاق ةيحد نع يبعشلا قيرط نع هدنسم يف دمحأ ىورو

 )١( الإكليل  ؟ج - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل ص<1١7.
  90:27/نع محد ريثك نبا اد ةياهنلاو ةياذبلا
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 كلذ لعفي امنإ :لاق ؟اهبكرتف ًالغب كل جتنّيف ءسرف ىلع ًارامح كل لمحا الأ

 .نوملعي ال نيذلا

 يناطعأف « يطابق يبنلا ىلإ ّيدهأ :ةيحبد رع ةزاد>سآ ندم ىفو: د
 501 ا

 ةعقوم دهش دقف هللا ليبس يف نيدهاجملا ةباحصلا نم يبلكلا ةيحد ناكو

 تبع ناقش ين وىرخألا ردي ةعق ومو دعا كارشا ىف: لك هلا لوسر عمادخا
 . يبلكلا ةثراح نب , ديز عمو دك هللا لوسر عم دهاشملا نم امهريغو

 يف ةرونملا ةنيدملا وزغل دجنو زاجحلا رافك نم اهفالحأ شيرق تدشح املو
 ةباحصلا نم ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناك قدنخلا ةوزغ يهو - ه6 ةنس لاوش

 ناكر : قدنخلا ةوزغ يف هنإ ذِإ «قدنخلا ةوزغ يف شيرقل اودصت نيذلا نيرجاهملا

 نمم ناكف 1 عم نيب قاصنألا ءاولو ةثراح نب ديز ديب نيرجاهملا ءاول

 : ةفيلخ نب ةيحد : ىبلكلا ةثراح نب ديز ةدايقب نيرجاهملا ةباحصلا نم قدنخلا دهش

 هللا ضباب دقو يجر طوي ملكا راج ؛ ديز نب ةماسأو «يبلكلا ةنادعس نب لمحو
 رش نينمؤملا هللا ىفكو ةنيدملا نم اوبحسناف قدنخلا ةوزغ يف اهبازحأو ًاشيرق ىلاعت
 :نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق .قددخلا موي هلزنم ىلإ لَك هللا لوسر عجرو «لاتقلا

 كالَذِل عاتراف «بابلا قد ْذِإ يدنع وه انينف :قدتخلا موي كو يبنلا عجرا)

 ئكتم هلي يبنلاو ةّباد ىلع لجر اذإف انين كرد رد كلر

 تنك يذلا لجرلا كلذ ْنَم :ٌتلق لخد املف ٌتْعَج رف ملكي ةئادلا ةقوعم: ىلع

 لك ني ديسنب : كلك ؟ةيهيشت نما تلات جمعا" ل :لاق ؟هملكت
 . "”«ةظيرق ينب ىلإ يضمأ نأ ينرمأ «ليربج كاذ :لاق . يبلكلا

 نيملسملاو كي ىبنلاب ردغلا اولواحو اورمأت دق دوهيلا ةظيرق ونب ناكو

 املف «كلذ نم اونكمتي ملف «قدنخلا مايأ يف شيرق عم كلذ ىلع اوقفتاو «ةئيدملاب
 ةروص يف ليربج ىتأ «لاتقلا رش نينمؤملا هللا ىفكو بازحألاو شيرق تبحسنا
 نيملسملا كي هللا لوسر رمأف ءةظيرق ينب لاتقل ريسملاب ِةْلكَي يبنلا رمأو يبلكلا ةيحد

 نم نيقب عبسل كلذو ةظيرق ينب ىلإ هو هللا لوسر راسف «ةظيرق ينب ىلإ ريسملاب
 .ةرجهلل سمخ ةنس ةدعقلا يذ

 . بايثلا نم عون : يطابقلاو - 575 ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 3و1 نص نع ن سادلا ديس نبا يريتسلاو:يزاغملا ىف رتثآلا قويع «8)
 .0١4و ١823ص ؟ج - سانلا ديس نبا . ريسلاو يزاغملا ىف رثألا نويع (9)
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 سس سس ل يي ا ل بل ل ببسي | بسسس

 2س ا ل ا

 مع 0

 ْمُهَنوُصُح ُلِزْلَرُي ةظْيَرُق يِنَب ىلإ ٌتِعْب «ليرْبج َكِلَذ :ِلَك هللا لوسر لاقفا

 . هب وُلُد يف َبْعَرلا ْفِذُقَيو

 . ةظيرق ينب ىلع رصنلا متو '”«كلذ دعب ٌةيحد ٌّرَم مث» :دربملا سابعلا وبأ لاق
 دع دع د

 لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ىلإ ةيحد ثعب
 نم لدنجلا ةمودب نيذلا مالسإ يف يساسأ رود يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدل ناكو

 تناك بلك ةليبق نأ كلذو «ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق

 ينادأ ىلإ زاجحلا يلاعأب اهيلي امو لدنجلا ةمود ةقطنم ىلإ يريمحلا رصعلا يف تلقتنا
 ةمود اوكلتماف ةيريمح ةيركسع تايماحو ةيراجت تانطوتسمك كلانه اورقتساف ماشلا

 نب ةنانك نب هللا دبع نب لبأ نب بانج ونب) مٌّهو «زاجحلا يلاعأب اهيلإ امو لدنجلا
 ةليبق نم ةقرفلا كلت تناكو (بلك نب ةديفر نب - تاللا  ديز نب يدع نب ر ففوع نب ركب

 «بانج نب ريهز نب يدع ونب :مهو «نوطب ةثالث ىلإ نوعرفتي لدنجلا ةمودب بلك
 كلم نم لوأ يف ناك» :نودلخ نبا لاق . بانج نب ريهز ونبو ؛«بانج نب ميلع ولبو

 9(يبلكلا بانج نب ريهز نب ةفانق نب ةناجد : لدنجلا ةمود

 نأ ةباصإلاب ةيحد ةمجرت يف ءاجو ه1 داحلو ياكل يداوم رب ايفل
 نوكي نأ نكمي الف هدحو ناك هنأ امبو .«هدحو ةَيِرَس د هيلع هللا لوسر هثعب) : : ةيحد

 لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ةوعدل هي هللا لوسر نم ًائوعبم ناك امنإو «ةيبرح ةّيِرْس
 نب يدع ونبو «بائج نب ريهز ولبو «بانج نب ميلع ونب مهو ,مالسولا ىلإ

 نب ةثراح ميسر تاكو « بانج نب ري ريهز ونبو ميلع ونب ةيحدل باجتساف « باتج

 ةثراح نب ْنْطَق هنباو ع باكل تادج ني مبلع نب بيعت نين وصح نيتكبازا وب نط

 .؟ 057 ص ؟ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ة ةريسلا 230

 بو م قي ةريعلا نقابعلا بآل تلماحلا" 50

 .7١١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 يبلكلا نطق نب ةثراح كلذكو ةثراح نب , نطق دفوو ءامهموق عم املسأف «يبلكلا

 ةثراح نب نطق لاقو «ةباحصلا نم امهو «ةرونملا ةنيدملاب ِةَِك هللا لوسر ىلإ

 : كو هللا لوسرل

 بعك نم ةمورألا يف ًاراضن َتَبَن اهلج ةيزبلا ندين ان هتاكوأر

 ٍبْضَعلا لل يف سانللادباماذإ ههجو ةنس ردَبلا ْنأك َرَعَأ

 تايلور اكسل يف يسافلا كفو اهجاجوعا دعب قَحلا ليبس َتْمَقَأ

 لدنجلا ةمودب بلك فئاوطو نطق نب ةثراحل دهع باتك هلي هللا لوسر بتكو

 فئاوط نم اهيلي امو لدنجلا ةمود لهأل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه

 . نطق نب ةثراح عم بلك

 ىلعو رشْعلا ةيراجلا ىلع .لخنلا نم ةنماضلا مكلو لعّبلا نم ٌةيحاضلا انل

 «ةالصلا نوميقت .مكتدراف َدَعُت الو مكتخراس عمجُت الو ءرشُعلا فصن ةرئاغلا

 . تاتبلا رشع مكنم ذخؤي الو «تابنلا مكيلع ٌرظحُي ال . ةاكزلا نوتؤتو

 هللا ةمذ [مكل]و ؛ءافولاو حصُنلا مكيلع انلو «قاثيملاو دهعلا كلذب مكل
2000 

 (هلوسر ةمذدو

 ءاهنودؤي ىتلا ةاكزلل ًاليصفت نمضتي ًايناث ًاباتك ِدِكي هللا لوسر مهل بتكو

 .(مُهَرَهاظ نمو مهفالحأو نياتعح قمل . هللا لوس دنحم نه فاتك أذه)

 : باتكلا ةمتاح يفو

 . '”(يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو سنا ناقل كديصو «ةدابع نب دعس دهشاا

 اتارتصل ميمو اكو نون ا رع يق ونون ارئاكل بانع ب ىدخ يب يحاهانأو

 00 ا ا ا ؛ يبلكلا

 غبصألا ةنباب فوع نب نمحرلا دبع جوزتو - هيلإ ماعد نأ قبس دق ةيحد ذاك يلا

 نبال ةباحصلا تاقبط 187 - ١١ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 .7”ةو 15ص ١ج دعس



 »0 04 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 53

 دق ناك ةثراح نأ ودبيو «ركذلا فلاس باتكلا دلي هللا لوسر هل بتك يذلا يبلكلا

 ًاباتك لك هللا لوسر بتك نمزلا نم ةرتفب باتكلا كلذ دعبف ءايتع ربكلا نم غلب
 :ظفلب باتكلا ًادبيو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ًاضيأ هيف دهش

 مالسإلا هّرأظ نمو اهفالحأو بلك رئامعل «هللا لوسر دمحم نم باتك اذها
 :بِتُك هنأ هتمتاخ يف ءاجو «يميلعلا ةثراح نب نطق عم ءاهريغ نم

 «ةدايع نب دعسو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد :مهنم ؛دوهش رضحمباا
 ا نب هللا دبعو

 ةوق ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف لدنجلا ةمودب نيذلا بلك ةليبق مالسإ ناك دقو
 يف مهنكامأ بلك ةليبق لاجرو ناسرف نم تارشعلا ذخأ دقف «نيملسملاو مالسإلل
 امل ِةكَي هللا لوسر شيج يف اوناكو ْهلَو هللا لوسر باحصأ عم ةنمؤملا فوفصلا
 هللا لوسر نيب ةنداهملاو حلصلا اهيف مت يتلاو ةيبيدحلا ةوزغ يف هِي هللا لوسر راس
 نعي ةزوقملا ةيداملاو نميلا نين قيرطلا :فتنأتك د ه" ةدعقلا يذ ىف شيرقو ّهكَع
 للك هللا لوسر: ىلإ نميلا نم لوصولا يف ناميإلا بكاوم ةيباسيو :ة ري دجلا عدت
 ةدعصب ةعاضق لئابق نم مهريغو بلك نم لاجرو يبلكلا ةلبج نب ورمع مهنم ناكو
 .ةيرجه 7 ةنس علطم يف بلك ةليبق مالسإلا لمش ذإ ءاهيلإ امو

 اميف ةيناميلا ماذجج ةليبق نم تيعملا ينب ماا يف رود يبلكلا ةيحدل ناكو
 : ماذج امأو» ةردع نيا 9 «(ةبقعلا) ةليأ ىلإ زاجحلا يلاعأب لدنجلا ةمود يلي
 «ةمرخم ونبو «ْبِّيِبُض ونبو «مارح ونبو «نافطغ لثم «ةريثك لئابقو ٌعستم نْطبف
 ناعم يف ةسايرلا مهل تناكو . ةليأ يلاوح مهرايد تناكو «ةثافن وئبو .ةجعب ونبو
 يماذججلا يبيبضلا ديز نب ةَعافِر ًامالسإ مهلوأ ناكو [ها] . «ماشلا نم اهلوخ امو
 هللا لوسر ىلع مدقو» :ةيوبنلا ةريسل !| يف ماشه نبا لاق . . يبيبُلا ةّلِه نب ناسحو
 لوسرل ىدهأف «يبيبضلا مث يماذجلا ديز نب ةعافر ربيخ- لبق ةيبيدحلا ةّنْدُه يف هي
 . هموق ىلإ ًاباتك لَك هللا لوسر هل بتكو ءهمالسإ نسحف ءملسأو ءًامالغ هلأ للا
 ءاَلْجّرلا ةّرح ٍةَرَحْلا ىلإ اوراس مث ءاوملسأو اوباجأ هموق ىلع ةعافر مدق املف
 مود ناك دو ا ا ل ؟”(اهولزنف
 نواب ديو رورم ءابن يف ءاجو ءها/ علطم يف ُهْفي هللا لوسر ىلإ ديز نب ةعافر

 عامسألا عاتمإ يفور ديرفلا دقعلا يف دوهشلا ءامسأ تءاجو ”١97 ص ب ةيسايسلا قئاثئولا 010
 .2«يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ا هللا دبع ءدعساا : يلي امك يزيرقملل

 .580و 77ص ؛ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ةف
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 0 ا ا 0ك تا صل اعلا ا نانا ة داو ووسط مس لا

 ناك : هنأ هال يناثلا ىدامج يف - ماشلاب رصيق ىلإ ةريسم نم هتدوع دنع ماذج

 (170باعكلا مأ هملعق كلذ لبق ةفيلخ نب ةّيشد بحص دق يبيبضلا َةَّلِم نب ناّسَح

 حلص نيب ام نييماذجلا بيبضلا ينب مالسإ يف رود هل ناك ةيحد نأ ىلع كلذ لديو

 رجول 6 فس علطمب وأ نيك ةررغوب ةيودحلا
 دامب علم ماع
 ان ماو >3

 دي يرلكلا ةقيلخب نب ةيدسب هريس ىف تناربلا هلخإو لخآ نم ناك دقلو

 كلذلو .ةينامورلا ةيروطاربمالا روطاربما لقره رصيقلا ىلإ هايإ هل 2 هللا لوسر

لم لقره ىلإ هللا لوسر لوسر» هنأب خيراتلا بدو ةباجتلا جارك عضو
 (مورلا ك

 ريفس هنع هللا يضر يبلكلا ةيحد» :ظفلب ةيسايسلا قئاثولا باتك ىف هركذ ءاجو

 77( لا ماسلا هيلع ىلا

 ىلإ ةيحو فحبانأ ىلع ةسيراتلا ردايعملاو ةيوشلا ةرهلا تنك عفبخأ هدو

 عجرو ه1 ةدعقلا يذ يف ةيبيدحلا حلص ناك دقو ؛ةيبيدحلا حلص دعب ناك لقره

 يف اهب اورقتساو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيبيدحلا نم نوملسملاو لك يبنلا
 يذ

 تاذلابو ءها/ ةنس لئاوأ يف يبلكلا ةيحد ثعب نمز نوكي يلاتلابو ه1 ةجيحلا

 ةنس عيبر رهش يف ةيحد ثعب نوكيف هال رفص ىف  ربيخ ةوزغ نم ةدوعلا دعب

 هيلا ه4 بجر يف كوبت تناكو ""(لكره ىلإ يبلكلا
 ا

 - امهيناثو هال عيبر يف اهقلوا «لقره ىلإ ةيحدل نيثعب مامأ اننإ د «نيخيراتلا

 رسيبعتمب و « لقره ىلإ ِةلَي يبنلا ةلاسرل نيتغيص دوجو كلذ دكؤيو ه8 بجر يف

 يبنلا لوسر وه ةيحد ناكو «نيترم هيلإ بتك ِمِْلَي يبنلا نأل «نيتلاسر دوجو حصأ

 ةمهملا كلتل ِِلَي هللا لوسر هراتخ أ لقو ريمسلاب هفصو حيتي امم نيترملا يف ٠ دي

 ةباهم هلو ةروص سانلا نسحأو مسوأ ناك دقف ةذف ةيصخش اذ ناك هنأل هيلا

 مالسإلا ماع فراع وهف ةباحصلا نايك نمو مالسإلا ولا ةنيقباسلا نم وهو «ءاهبو

 ةشفانمو ءرومأ نم نييبتلا مزلتسي دق ام نييبت هل حيتت ةفرعم ةنسلاو ميركلا نآرقلابو

 دقق ةينايرشلاةغللا اضيأ فرعي»ناك امير «ةلاسرلا ميلست دعب شاقن نم أرطي دق ام

 .5806و 5 7١/ص ؛ج  ماشه نبأ  ةيوبنلا ةريسلا غ3

 حيحص نع ٠١ 5ص - لقره ىلإ قي هللا لوسر باتك  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (؟)
 . ةحيحصلا خيراتلا بتكو ردسلا بلكو ةيوبنلا ةريسلا بتكو «يراخبلا
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 تناك يتلا ةيحيسملا ةنايدلا ةغل تناكو ةميدق ةيبرغ ةجنيل ةيماوألا ةينايرسلا تناك
 نم اهيف ناك ىتلا بلك ةليبق اهنمو نميلاب ةيريمحلا قطانملاو لئابقلا يف ةرشتنم
 تناك امك لدنجلا ةمود ىف وأ نارجن نم برقلاب ةدعص يف ءاوس ةسسيستلا+ نولي
 ١ . ماشلاب ةرشتنم ةينايرسلا

 ىلإ اهنئمو قشم د ىلإ هال عيبر يف  ةرونملا ةنيدملا نم يبلكلا ةيحد ىضم دقو

 0 ا والا ا ا

 اش سل ل ل
 :اهصن يلي اميفو ءاهايإ ًالماح ءاج يتلا ةيوبنلا ةلاسرلا - تابشب - أرقي

 ىلع مالس .مورلا ميظع لِقْرِم ىلإ هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا
 . ىدهلا عبتا نم

 كرجأ ُهّللا كنتؤي ملسأ «ملست ْمِلْسَأ .مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف :دعب امأ
 اَمَسْيَي موس ةملكم ل ولات بتكلا لمأَيطو نييسيرألا مثإ كيلعف تيلوت نإف ءنيترم

 اوكري نإ رك نود نم اًباَبْرَأ اًضعِب اضع َدِحََسَي ال ديل ع

 .[14 :نارمع لآ] ")4 تروئيش اًمأي أدهش

 ربخ يف ِةكَي يبنلا ةلاسر نم لقره فقوم نييرابخإلا تاياور تركذ دقو
 متكو ملسأ هنأ ىلإ تاياورلا ضعب بهذت ثيح «سفنلا هيلإ نئمطت ال امبر ليوط
 امتيب «نامورلا نيدلا لاجر فاخ هنكلو مالسولا ىلع ةلشوأ هنأ وأ ءهمالسإ

 باجأ هنأ وه سفنلا هيلإ نئمطت أم ةياغف .كلذ ديؤت ال لقرهل ةقحاللا فقاوملا
 ىلإ بهذا» :ىبلكلا ةيحدل لاق هنأ ةيخيراتلا تاياورلا تركذ دقف ,.نسح باوجب
 ْ .«يكلُم عدأ نأ ديرأ ال نكلو .هعم ينأ هربخأف «مكيبن

 عجرف هةدكَو هللا لوسر ىلإ ةيده ريناند ةيحد عم ثعبا لقره نأ ةياورلا فيضتو
 ىلع ديبع وبأ قلع دقو .؛ريناندلا مسقو . (نَّدك» : هك هللا لوسر لاقف «هربخأف ةيحد
 هيلإ تلصو امنإ «لقره نم ِةكَي هللا لوسر ىلإ تلصو يتلا ريناندلا ىرأ : 000

 . ةيرهيع 8 ةنبب. لفرع ىلإ ىبلكلا ةيحدل يناثلا" فعبلا ىف نيئاثالا نوكتف **

 هال لوألا ىدامج يف لقره دنع نم ةيحد عجر دقف لوألا ثعبلا رك
 هيلع راغأف «ةرونملا ةنيدملا ًادصاق زاجحلا يلاعأ يف ماذج ةقطنمب ةيحد رم ثيح

 حيحص نع ٠ 5 نصح لقره ىلإ قو هللا لوسر باتك يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا لف
 . ةحيحصلا خيراتلا بتكو نئسلا بتكو ةيوبنلا 5 ةريسلا بتكو .يراخبلا

 ١١. 4ص - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا ق قئاثولا  مالس نب مساقلا ديبع يبأل - نلاومألا تانك 9
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 كك اا ا اا اسس ل ال

 مدق» :هنأ ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج كلذ يفو «نويعلضلا هتريشعو صوُع نب دينهلا

 ؛هيلإ كي هلا لوسر هثعب نيح مورلا بحاص رصيق دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ُةيحِ

 يلع ناغأ (راننت) هل لاتقب ماذج ةيدوأ نم داوب ناك اذإ ىتح «هل ةراجبت هعمو

 ءيش لك اباصأف ءِناّيِعَلَصلا دينهلا نب ٌُصوُع هئباو صوُع نب ُدِيتُهلا ةفيلخ نب ةيحد

 ملسأ ناك نمم ديز نب ةعافر طهر بيِبّضلا ينب نم ًاموق كلذ غلبف .هعم ناك

 هودرف ءهنباو دينهلا دي يف ناك ام اوذقنتساف . . .هنياو دينهلا ىلإ اورفنف «باجأو

 دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لبقأ» هنأ رثألا نويع يف ءاج كلذكو «ةيخِد ىلع

 اوعطقف «ىَمْسِحِب ماذج نم سان يف هنباو دينهلا هيقلف ءهاسكو هزاجأ دقو ء«رصيق

 ييويقلا يي وم رثت كلل قعدت هعبوت لكس ال :ةيلغا اوك رثر كف قورطلا كلم
 . "'!«هعاتم ةيحدل اوذقنتساف مهيلإ اورفتف

 ةياهن يف  ةرونملا ةنيدملاب هِي هللا لوسر ىلع مدق ىتح يبلكلا ٌةيْحخِد ىَّضَمَف

 هللا لوسر باتك هملس امدنع لقره عم هئاقل جئاتنب هربخأف - هال لوألا ىدامج

 تلال وو ا و ل ( ةيَع

 ثعبف «(ىَمْسِح) ضرأ يف اهل ضرعت يتلا قيرطلا عطق ةثداحب هربخأ امك ء(يكلم

 ةيحد هعمو ةباحصلا نم لجر ةئامسمخ يف يبلكلا ةثراح نب ديز كي هللا لوسر

 يف كلذو  زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يلي اميف  ىَمْسِح ضرأ ىلإ ىبلكلا

 ةطلس تيبثتو . هتباصعو دينهلا ىلع ء ءاضقلا متف ؛'ةرجهلل عبس ةنس يناثلا ىدامج

 ثحبملا يف ةوزغلا كلت ركذ فلس دقو «ماذج ضرأ نم ةقطنملا كلت يف مالسإلا

 . ةثراح نب ديز نع قباسلا

 ه4 بجر ىلإ ها/ بجر نم ةرتفلا ملاعم
 نم هتدوع دعب يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد اهدهش يتلا ةماهلا ثادحألا نم ناكو

 : يلي ام ىَمْسِح ةوزغ نمو لقره ىلإ ىلوألا هتثعب
 لاوغ ينب ىلإ - هال ناضمر يف - ىردخللا ىلكلا كادبغ نب بلاغ يره

 0 ا ا رك ارو يقر اجلا ةلعلا نم ورد نيعلا مضب -

 الجر نيثالثو ةئام يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ يباحصلا مهيلإ ل 4 هللا لوسر ثعب

 نزيمسلا 2030

 ١8١. ص

 مث (تس ةنس ةرخآلا ىدامج يف) يمسح ةوزغ نأ رثألا نويع يف ءاج 20
 عطق هنأب اهببس ركذ

 .هال ةئس اهنأ باوصلاف «رصيق دنع نم هتدوع دنع ةيحد ىلع قيرطلا

 ؟ج - سانلا ديس نبال  رثألا نويع - ١85 ص ؛ج  ماشه نبال  ةيوبنلا ة
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 ناكو «.ةثراح نب ب ديز نب ةماسأ مهيف ناكو :ةعاضنو بلك ف ميتدلاب ةاجملا نم

 «دجن ةيحانب ودعلا ىلع اومجهف «كاذموي ةئنس ةرشع سمخ نبا اعفاي ًاباش ةماسأ

 . ةنيدملا ىلإ اوداعو «ةديج مئانغ اومنغو ءودعلا نم ةعامج اولتقف

 ةرم ينب ىلإ ةيرس يف يراصنألا دعس نب ريشب ثعب دق ِةِكَي هللا لوسر ناكو -
 : وحلا ناهي كيس اجرب رع ةلطوب وت عيبه ان هال نابعش يف  كدف ةقطنمب
 يبحلا يتغيف دعب نب تكد يقام مق < لابتلا نم عارخ , نيباصم ةنئيدملا ىلإ اوعجرف

 داعو ءاملسأف مهنم نيلجر رسأف .مهدالب ايلع ىلإ اوبرهف نافطغ ىلإ ةيرس يف هلي

 كي هللا لوسر ثعب) مث هال لاوش يف ةيرسلا كلت تناكو ء؛ةنيدملا ىلإ مئانغلاب

 رفص يف كدفب دعس نب ريشب باحصأ باصم ىلإ ةيرس يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ
 ةباصإ يف ةيبلكلا ةّيرسلا كلت تحجنو (اهيف ةئراح نب ديز نب ةماسأ جرخو ءه4
 . ةنيدملا ىلإ رفظلاب تداعو ءكدفب ةرم ينب

 يدزألا ةريمع نب ثرحلا لتقب ةنيدملا ىلإ ربخلا ىتأ ه4 ةنس عيبر يفو -

 ماشلا ىلإ باتكب هثعب ِةْلي يبنلا نإ ليقو ءماشلاب ىرصب كلم ىلإ ِةِكَي هللا لوسر
 يناسغلا ورمع نب ليبحرش هلتقف «ماشلاب ىرصب كلم ىلإ ليقو «مورلا كلم ىلإ

 ءربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف «هريغ لك يبنلل لوسر لتقُي ملو «مورلا رمأب
 ةيبرعلا لئابقلا ىلإ مالسإلا دادتما عنمل ينامور طاشن راطإ يف ًاضيأ كلذ ناك دقو

 دفنة ةساف «ةثراح نب ديز ةدايقب ماشلا ىلإ اشيج جلي هللا لوسر ثعبف ؛ماشلاب

 مدقت دقو ه/ ةنس لوألا ىدامج يف هتؤم ةوزغ يهو ةوزغلا كلت يف ةثراح نب ديز

 . هنع هللا يضر هثراح نب , ليز ثحبم يف اهركذ

 ناسرف نم تائملا # دو هللا وسو عدكم كو يبل تا يان حو ياو

 نب بلاغو «ةفيلخ نب ةيحدو «ةثراح نب , ديز نب ةماسأ مهنم «ةعاضقو بلك لاجرو

 نب نطقو :؛يبلكلا هنادعس نب لمحو «يبلكلا ةلبج نب ورمعو «يبلكلا هللا دبع
 نم مهلاثمأو ءرماع نب ةبقعو «يعاضقلا ينهجلا سينأ نب هللا دبعو «ةثراح
 موي دي هللا لوسر فيدر ةثراح نب , ديز نب ةماسأ ناكو «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ةيبلاغلا نولثمي نويناميلا ناكو ؟')ةنس ةرشع عبس نبا ٍذئموي ةماسأ ناكو ةكم حتف

 جرزخلاو سوألا ٍبناج ىلإف ؛ةكم حتف موي ِةَِي هللا لوسر شيج يف ىمظعلا
 ا ل يل ةييئامبلا

 تارصعلاو سود رع كاملا ةقامصا تاورتإ رع تاجلا ناك كاك م هللا لوسر

 لاقو ةنس نورشع هلو هَ يبنلا تامو مالسإلا يف ةماسأ دلو» ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق )١(

 :ةراحضلا زيت نف ةباضإلا باج “1 نعد :4ةرشع ىتامثا : ةمفيتع بأ نبا



 58 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ب

 هللا لوسر شيج يف ةينميلا لئابقلا نم مهريغو رعاشألا نمو معثخ نمو ةليجب نم
 : يراصنألا تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع لاق «ةكم حتف موي هلك

07 00 2. 

 مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةيحدل يناثلا ثعبلا

 عم كوبت ةوزغ اودهش نيذلا ةباحصلا رابك نم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناكو

 نبال قشمد خيرات يف ءاج دقو «ةيرجه 4 بجر يف كوبت تناكو ِةلَو هللا لوسر
 ثعبف «كوبت هو هللا لوسر مدق» :هنأ دشار يبأ نب ديعس نع دمحأ دنسمو ركاسع

 .''”(لقره ىلإ يبلكلا ةيحد

 هعم ثعب دقو «مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةيحدل يناثلا ثعبلا وه كلذ ناكو

 اهيف ٍةكي هللا لوسر هل لاق يتلا ىلوألا ةلاسرلا نع زيمتت لقره ىلإ ةلاسر لي هللا لوسر
 امأ .؟نييسيرألا مثإ كيلع نإف تيلوت نإف «نيترم كرجأ هللا كتؤي ملسأ ءملست ْمِلْسَأ»

 .ه9 بجر يف لقره ىلإ ف يبنلا لوسر يبلكلا ةيحد اهلمح يتلا ةيوبنلا ةلاسرلا
 : يلي امك اهصن ناكف «صمح ةنيدمب هرصق يف لقره ىلع ةيحد اهأرقو

 . مورلا كلم لقره ىلإ هللا لوسر دمحم نم»
 . مهيلع ام كيلعو نيملسملل ام َكَّلَف ّتملسأ نإف «مالسإلا ىلإ َكوُعدأ ينإ

 اولتاق :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف ةيزجلا طعأف مالسإلا يف لخدت مل نإف
 نونيدي الو هلوسرو هللا مْرَح ام نومّرَحُي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا

 . نورغاص ْمُهو دي نع ةيزجلا اوطعُي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد

 اوطعُي وأ ءهيف اولخدي نأ مالسإلا نيبو نيحالفلا نيب لُحَت الف الإو
 . "”ىهتنا . (ةيزحملا

 نمآ هنأب ًاعابطنا يطعي امب لقره فقوم نع تاياورلا ضعب تثدحت دقو

 هفقاوم عم ضراعتت تاياورلا كلت نأ امبو ءملسي نأ داك وأ «ملسأو دل هللا لوسرب

 امك وه صوصنلاو تاياورلا هتركذ ام حجرأ نإف «ثادحألا راسم عمو ةقحاللا

 نأ ديرأ ال نكلو ءهعم ينأ هربخأف مكيبن ىلإ بهذا :يبلكلا ةيحدل لاق هنأ  مدقت

 .7١١؟ص ب يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - :17ص اج  ركاسع نبال قشمد خيرات )010(

 - يدنشقلقلل ىشعألا حبص - ١١١ ص هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()

 ١. الا/ص
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 لاقف «هربخأف ةيحد عجرف كي هللا لوسر ىلإ ةيده ريناند هعم ثعبو .يكلُم عدأ

 تلصو يتلا ريناندلا ىرأ» :ديبع وبأ لاق «ريناتدلا مسقو .ُبَذُك :ِهكك هللا لوسر

 تعقو دقو «باوصلا وهو «كوبتب هيلإ تلصو امنإ « لقره نم ِةْكَك هللا لوسر ىلإ

 «سراف كلم زيوربا ىرسك نيبو مورلا كلم لقره نيب برح (م579) ه4 ةنس

 مورلا دقع مث «بيلصلا أوداعتساو نئاذملا اولخدو سرفلا ىلع مورلا بلغت اهيفو

 ماشلا يف مورلا دض تاوزغب مايقلا مدعب اهبجومب سرفلا دهَعت ةيقافتا سرافو
 عم عارص حتف مدع ىلع لقره صرح بابسأ نم فورظلا كلت تناكو ءايكرتو

 عم اهثعب يتلا  ريئاندلا  ةيدهلاو ِةْيْيَك هللا لوسر ىلع روكذملا هباوجو نيملسملا

 الف الإو» :ِةَْ هللا لوسر لوق لقره ىلإ ِةْكَق هللا لوسر باتك يف ءاج دقو

 نيحالفلاب دوصقملاو «ةيزجلا اوطعي وأ ءهيف اولخدي نأ مالسإلا نيبو نيحالفلا نيب لُحت
 - ه8 ناضمر ىلإ بجر)  كوبت ةوزغ ةرتف تناك دقو ءماشلاب ةيبرعلا لئابقلا

 : هنإ ْذِإ ءمالسإلا ةطلس يف وأ مالسإلا يف ماشلا ينادأ ىلإ كوبتو لدنجلا

 «ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق نم نوطب كوبتو لدنجلا ةمود نكست تناك -

 عم هنولوادتي ةربو نب بلك يف َكْلُم ةعاضّقل ناكو» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو
 «ةينارصتلا نيد ىف اولخدو كوبتو .لدنجلا ةمود بلكل تناكف ءةدنك نم نوكسلا

 كوبتو لدنجلا ةمود ىلع يأ) بلك ىلع ةعبابتلا مهالو نيذلا كولملا ةيرذ نم يدنك

 ىلإ اورشتنا مرج ونبو نارمع ونب ب ةعاضق نم يأ - ْمُهْئمو  (يريمحلا رصعلا يف

 نيب ام لزنت ةنيهج تناكو .كركلا لبج نم ةارشلا لابجو ماشلا نم ةارشلا لابجو ةزغ

 نبا لاق .«. .ةعاضق نم ْيِلَب ةليبق نطاوم ةليأ ةبقع ىلإ مهيلامش يفو ءبرثيو عبني

 ولبو مارح وليو «نافطغ لثم « ةريثك لئابقو عستم ٌُنطبف : ماذج امأو» :نودلخ

 تناكو :ةليأ ىلاوح مهرايد تناكو (ةثافُث ولئبو «ةجعب ونئبو «ةمرخم ونبو «ٌبّيبض

 طبترت اهقطانمو لئابقلا كلت تناكو ''”«ماشلا نم اهلوح امو ناعم يف ةسايرلا مهل

 «ةيحيسملاب نيدت اهلئابق تناكو كوبتو لدنجلا ةمود كلذ يف امب ةينامورلا ةطلسلاب

 .(مورلا ضرأ) ىلإ اهنأب كوبت ةوزغ صوصنلا فصت كلذل

 ةيحدل ناكو هال ةنسو ه7 ةنس ذنم مالسإلاب نيدت بلك ةليبق تذخأ دقو

 )١( ص ؟دج  نودلخ نبا خيرات ١1١ 58و 7.
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 فئاوطو يبلكلا نطق نب ةئراحل ِةكَي هللا لوسر بتكو «كلذ يف ًايسيئر رود يبلكلا

 يف دهشو ؛(يميلعلا ةثراح نب نطق عم ءاهريغ نم مالسإلا هرأظ نمو اهفالحأو

 . (سينأ نب هللا دبعو «ةدابع نب دعسو «ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد) باتكلا ةمتاخ

 ,ديلولا نب دلاخ ةيعمب ةيرّس «كوبت نم هي هللا لوسر هيلإ ثعب دقو (كلملا دبع
 تلمكتسا كلذبو (ًاباتك هل بتكو كي هللا لوسر ىلإ كلملا دبع نب رديكأ) ئتأف

 نيا دحيم يلو اقكلا هتيم ب لاييخ ربتا ارب ونال لا كرر عير

 (ءابرج لهأو حُرْذأ لهأ) ىلإو (ةنقم لهأ) ىلإو (ةليأ لهأ تاورسو ةليأ كلم ةبؤر
 نبا لاق ؛ةحلاصملا ىلإ اوباجتساف  ماشلا نم نيطسلفو ندرألاب ًاعيمج يهو -

 . ةيزجلا هاطعأو هو هللا لوسر حلاصف د م

 : ةليأ لهأو ةبؤر نب ةنحيل هيو هللا لوسر باتك ةمتاخ يف ءاجو '' ”ًاباتك هل بتكو

 نسع كلزكو:؟ "هللا لوسر نذإب ةنسح نب ليبحرشو تلصلا نب , ميهج باتك اذهو»

 يف رانيد ةئام مهيلع ْنإ) : : هيف ءاجو ابرج لهأو حرذأ لم ًادهع ِةَيكي هللا لوسر

 . كوبتب هلك هللا لوسرو ه4 بجر يف باتكلا نأل كلذو ؟' ”(ةبيط ةيفاو بجر لك

 ءاباتك ِدللكَي هللا لوسر هل بتكو ىماذجلا ىفوعلا رمحأ نب كلام باجتسا كلذكو

 مرِإ مهل َنِإ) بانك كَ هللا لوسر مهل بتكو نييماذجلا ةعيبر نب لافج ونب باجتساو
 تايصخش نم ديدعلا ملسأو .نيطسلفو ندرألاب مرإ ةقطنمو .(دحأ مهيلع اهلخي ال

 عم مهضعب ىلإ بتك َوقَي هللا لوسر ناكو «ةيروسو ءاقلبلا يف ناسغ لكابقو

 هللا لوسر مهل بتكو لَك هللا لوسر ىلإ اوبتكو اوباجتساف «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد
 ناضمر يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت نم كي هللا لوسر عجر دقو ادوهعو أبتك كي
 يثافُتلا ورمع نب ةورف باتك هاتأ ةرونملا ةنيدملاب ِكَك هللا لوسر امنيبو ءه5
 مورلل ًالماع ةورف ناكا :ماشه نبا لاق «ماشلا نم اهلوح امو ناعم كلم يماذجلا

 دقو ''”«ماشلا ضرأ نم اهلوح امو ناعم هلزنم ناكو ؛برعلا نم مهيلي نم ىلع
 : الئاق ٍةف هللا لوسر ىلإ يماذجسلا ةورف بتك

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .هب قّدصم مالسإلاب رقم ينإ ؛هللا لوسر دمحم ىلإلا

 . هللأ لوسر [ليَحَيَم نأو

 .7١١ص  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - 18١ ص ؛ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (0)

 .١55ص ؛ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (0)



 ١١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحئافلاو ةياحصلا ءامظع 101

 . ""”مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع كب رّشب يذلا تنأ

 ةلغبب ْوَكو هللا لوسر ىلإ يماذجلا ورمع نب ةورف ثعبو» :يزوجلا نبا لاق
 نئس يف ءاجو ''”بهذلاب صّوخم سدنس ءابقبو «باوثأبو هرامحو سرفو ءاضيب
 اهنم يناطعأف .يطابق َةْكي هللا لوسر ىلإ ّيدهأ» :لاق يبلكلا ةيحد نع دواد يبأ

 لَك هللا لوسر ىلإ ةورف ةيده نم نوكت امبر باوثألا نم عون يطابقلاو .«ةيطبق
 «ريسي دمأب ةنيدملا ىلإ كوبت نم هتدوع دعب ِهِكَي هللا لوسر ىلإ همالسإب بتك امدنع
 نأ ماشه نبا ةريس يف ءاج دقو ه١٠ ةنس لئاوأ يف امإو ه4 ةنس رخاوأ يف امإ

 هللا لوسر بتكف ءاهلئاوأ يف نوكيف (ةرجهلل ةرشع ةنس يف) ةورف باتكو مالسإ
 . يماذجلا ورمع نب ةورف ىلإ ُهكَك

 .مكلبق امع رّبخو هب تلسرأ ام ْعّلَبو .«كلوسر انيلع مدق دقف «لعب امأ»

 . مكمالسإب اناتأو

 ةالصلا تمقأو ءهلوسرو هللا تعطأو تحلصأ نإ هادهب كاده هللا ْنِإو

 ْ , رنا هقيزتاو

 يف ةورذ لثمي ماشلا نم اهلوح امو ناعم مكاح يماذجلا ةورف مالسإ ناكو
 ةلودلا ةعاط يف وأ مالسإلا نيد يف ماشلاب ةيبرعلا لئابقلا لوخدو مالسإلا راشتنا
 قشمد ىف ىتحو لب نيطسلفو ندرألا ىف يقي هللا لوسر ةماعزب ةيمالسإلا ةيبرعلا
 هنإ ْذِإ  اهنم ّرّمو  اهيلإ راس دق يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناك يتلا ةنساسغلا رايدو

 نب ةلبج ملسأو» :لاق يزوجلا نبا نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج
 كلم مهيألا نب ةلبج ناك دقو '' كي هللا لوسر ىلإ همالسإب بتكو يناسغلا مهيألا
 ماشلاب مالسإلل راشتنالا كلذ ناكو «ةيروسو  قشمد  قّلِج يف برعلاو ناسغ
 ةينامورلا ةلودلا قلقو مامتهأ لحم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا يف ءاوضنالا كلذو
 ةلودلا ةبراحمب ةلوغشم تناك ىتلا ةينامورلا ةلودلا نأ ودبيو «لقره اهكلمو

 عم عارص يف لوخدلا كاذنآ اهتحلصم نم نكي مل (م559) ه9 ةنس ةيسرافلا
 ةيقافتا ىلإ سرفلاو نامورلا لصوت مث ّْكَو هللا لوسر عمو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا

 كلت ىلإ مورلا نأمطا املف ءاهتاقالعل طباوض تعضوو امهنيب عارصلا تهنأ
 ماشلاب مالسإلا راشتنا عنمل ةبرض هيجاوتب ه٠ ةنس لئاوأ يف  اوماق «ةهبجلا

 ع لم مف
 نو تو عد

 .١؟75ص  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - 50ص ١ج  يزيرقملل عامسألا عاتمإ 0

 .5١1١ص
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 ماشلا ىلإ ديز نب ةماسأ ةّيرَسو يماذخلا ةورف لثق

 مايق يف ماشلاب مالسإلا نيدل يملسلا راشتنالا دض ينامورلا لمعلا لئمت دقو
 هل لاقي ءام عضوم ىلإ هوذخأف ءَناَعَم مكاح يماذجلا ورمع نب ةورف رسيحيم : مورلا

 :ةورف لاق كلذ يفو «نيطسلفب ىرْفَع

 ٍلجانملاباَهُفاَرطْأٍةَبْئَسُم اهمأ لْخّملا برْضَي مل ٍةقان ىلع

 لأ لاق لتقلل هومدق املف «هولتقو هوبلص مث ةورف تيدعتب مورلا ماقو

 : هيراقأ

 نماسسو ىو ينزل ةلب . يشناب يونا سلا ةاورنج
 ةورف مهفرع نيذلا ةباحصلا نم نيملسملا ءامعز مه نيملسملا ةاَرَّسو

 ءامعزلا رئاس مث يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لاثمأ يماذجلا

 رمص رهش يف هنع هللا يضر يماذجلا ةورف لتقو بلص ناكو «ةباحصلا نم ةداقلاو

 مل هعم نيذلاو ِلَي هللا لوسر نأ كش الو ء«ةيرجه ٠١ ةنس لوألا عيبر رهش وأ

 لوسر ثعب دّقف ءريطخلا ىنامورلا ناودعلا كاذ راكنتسابو ةورف ىلع نزحلاب اوفتكي

 ةباحصلا رابك هعمو يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلا ىلإ ًاشيج يقي هللا
 ورمع نب دادقملاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو ؛يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد مهيفو ةداقلا

 .ةرونملا ةنيدملاب راصنألاو نيرجاهملا رابكو «فوع نب نمحرلا دبعو ىينارهبلا

 ىلإ ديز نب ةماسأ ةيرس :امهادحإ «نيتعقاو نيب تجمد تاياورلا نأ رهاظلاو

 كَم هللا لوسر هزهج يذلا شيجلا : ةيناثلاو - ه١١ ةنس يناثلا عيبر يف  ماشلا

 امم ه١١ ةنس لئاوأ يف ِلي يبنلا ةافو ليبُق ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلاب مورلا وزغل

 كَ هللا لوسر ةافو دعب تناك ىلوألا ةعقاولا نأو ءمتت مل ةوزغلا رابتعا ىلإ ىدأ

 هللا لوسر نأ ىلع ثيداحألاو صوصنلا نم ديدعلا لدت امنيب ءركب ىبأ فالختساو

 «ةرجهلل رشع ةنس ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلا ىلإ ًاشيج لعفلاب ثعب هب
 غلبي نأ لبق ٍةلكَي هللا لوسر هَّرَمَأ١ هنأ عماجلا باتكب ديز نب ةماسأ ةمجرت يف ءاجو

 لَك هللا لوسر نأ ركاسع نبا خيرات يفو .ًاقفوُم ًارفظُم ناكف هرمع نم نيرشعلا
 :ناونعب رثألا كويع باتك يف ءاجو 7 يهز درك نبأ دفا نوح لق ةفانمأ لمعتسا

 سانلا هيفي هللا لوسر رمأ) : هنأ (ءاقلبلا ةيحانب ةارشلا ضرأ ىلإ ديز نب ةماسأ ةّيرَس)
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 عضوم ىلإ رس :هل لاقف ديز نب ةماسأ اعد دغلا نم ناك املف «مورلا وزغل ؤيهتلاب

 ريسلا عرسأو «مهيلع ْرِغَأَف «شيجلا اذه كتيلو دقف «ليخلا مهئطوأف «(كيبأ) لتقم

 نويعلا مدقو «ءالدألا كعم ذخو «مهيف ثبللا للقاف هللا كرفظ نإف ةرابكأالا 'قنفت

 ْرْعا :هل لاق مث «هديب ًءاول ةماسأل ٌهِْلَك هللا لوسر دقع حبصأ املف .كعم عئالطلاو

 قبي ملف . .ًادوقعم هئاولب ةماسأ جرخف «هللاب رفك نم لتاقف هللا ليبس يفو ءهللا مسب

 نكلو .(ةوزغلا كلت ىف بدتنا الإ راصنألاو نيلوألا نيرجاهملا هوجو نم دحأ
 ناك ةماسأ ريم ناو هك اللا لوسر ةافو: ليبق ام" ةعقاوي كلذ جمد: ىلإ دوعت ةْياَورلا
 ضرأ يهو «ىَئْبَأ ىلإ رخآلا عيبر رهش يف ةماسأ راسف) «ركب يبأ فالختسا دعب

 يف ليخلا لاجأو «تاراغلا مهيلع نشف «ةليل نيرشع اهيلإ راسف «ءاقلبلا ةيحان ةارشلا

 سرف ىلع ةماسأ ناكو «مَنَعو ىَبَسو «هيلع فرشأ ْنّم ودعلا ْنِم لتقو «مهتاصرع
 «لايل عست يف ىرقلا يداو هشيجب دروف ءريسلا  عرسأ يأ  ْذغأ مث . .(هحبس) هيبأ

 اني ةكدملا ب ىلإ فاح ءريسلا يف دعب دصق مث «مهتمالسب ةنيدملا ىلإ ًاريشب ثعب مث

 همامأ ءاوللاو ءهحبس هيبأ سرف ىلع ةنيدملا لخدو . .دحأ نيملسملا نم بيصأ امو

 ءابيرقت يناثلا ىدامج رهش ىف هتدوع تناكف .(يوبنلا دجسملا باب ىلإ ىهتنا ىتح

 يضتقي امنإو ءاهيف ةماقإلل كلذ نكي ملو «ىرقلا يداو ىلإ كلذ دعب ةماسأ راس دقو

 ةيناودع تالامتحا يأ ةهجاومل ةيمالسإ ةوق سأر ىلع اهيف طبار هنأ ثادحألا ريس

 نب ةماسأ ازغ امنيح صمح ةنيدم يف مورلا كلم لقره ناك دقو .مورلا بناج نم

 ديس نبا لاق ءامناغ املاس عجرو ءادعألاب كتفو ركذلا ةفلاس ءاقلبلا ةيحان ديز

 ملف «ءاقلبلاب نونوكي ةطبار ثعبف «ةماسأ عنص ام صمحب وهو لقره غلبو) :سانلا

 كلت نأ كلذ ىضتقمو .(ركب يبأ ةفالخ يف ماشلا ىلإ ثوعبلا تمدق ىتح كانه لزت

 ةوزغلا كلتب ةماسأ ماق امنيح ءركب يبأ ةفالخ لبق اهعضو مت ءاقلبلاب ةينامورلا ةطبارلا
 يداو ىف ةوزغلا كلت دعب طبار ةماسأ نأو ِةَك هللا لوسر دهع ىف ءاقلبلا ةيحان ىلإ

 هللا لوسر عم عادولا ةجح دهش ةماسأ نآل ةجحلا يذو يناثلا ىدامج نيب ام ىرقلا
 .ةوزغلا كلت يف ةماسأ عم ةيحد ناك دقو قع

 تي ل

 يبلكلا ةيحد تخأب ٍةِكي هللا لوسر جاوز

 ةيحد تخأ يبلكلا ةفيلخ تنب فارش ةديسلاب قو هللا لوسر جوزت دقو
 نبا دنع اهركذب حيرصتلا درو دقو») : ةباصإلاب اهتمجرت يف ينالقسعلا لاق . يبلكلا

 هللا لوسر جوزت «ليذهلا تنب ةلوخ تكله امل :لاق يماطقلا نع ماشه نع دعس

 ليذلا يف ىسوم وبأ دروأو . . .يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد تخأ ةفيلخ تنب فارش هي
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 ل ا 0

 ا كنود ام :ةشئاع تلاقف . كنم ةرعش لك ترعشقا

 ريغ هجاوزأ نم هتايح يف هي هللا لوسر دنع تمت ْمْلا : يربطلا ريرج نبا لاقو

 يبلع ةفلخ وب ةيحد تخأ ةفيلخ تنب فارشو «ةجيدخو «ةميزخ تنب بنيز

 اهجوزت «ةيحد تخأ «ةفيلخ تنب فارش» :باعيتسالا ىف ىبطرقلا لاقو

 يبنلا نأب ينالقسعلا هركذ ام ىضتقم امنيب ''”(اهب هلوخد لبق تكلهف ِةِلَك هللا لوسر

 و ا ا و ا اتا جا رو ا كد

 تفوت نأ ىلإ ْهْلكَك يبنلا تاجوز نم اهريغك هتجوز تناكو هزل وق قع يع هلل

 ماشلا تاحوتف باحر يف

 ءانفب حبا لاق كلذ ينو ناك قزح داو ني ماسلا لإ. ذاق دكار الغلا

 ليخلا عئطوي نأ هرمأو ءماشلا ىلإ ةثراح نب ديز نب ةماسأ ٍةْكَي هللا لوسر ثعبلا

 ةماسأ عم َبَعْوأو ؛«سانلا زّمجتف «نيطسلف ضرأ نم ٌموُراَدلاو ءاَقْلَبْلا ٌموخت

 هضبق يذلا هاوكشب ِهكي هللا لوسر ئِدّتْبا كلذ ىلع سانلا انيبف «نولوألا نورجاهملا

 رهش لوأ يف وأ ءرفص نم َنيقِب لايل ىف ءهتمحرو هتمارك نم هب دارأ ام ىلإ هيف هللا

 «مورلا وزغل ؤيهتلاب سانلا ٍةِلَك هللا لوسر رمأ» :رثألا نويع يف ءاجو .لوألا عيبر

 ٠" سيمخلا موي - فرجلاب ركسعو ًادوقعم هئاولب جرخف «هديب ءاوللا ةماسأل دقعو

 يف بدتنا الإ راصنألاو نيلوألا نيرجاهملا هوجو نم دحأ قبي ملف -اه١١ رفص

 «حارجلا نب ةديبع وبأو «باطخلا نب رمعو ةركيودا .مهلم ءةوزغلا كلت

 ملكتف ءملسأ نب ةملسو «نامعنلا نب ةداتقو «ديز نب ديعسو «صاقو يبأ نب دعسو

 يي هللا لوسر بضغف .نيلوألا نيرجاهملا ىلع مالغلا اذه لمعتسي :اولاقو موق

 م يا اي ا
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 مْيأو ءهلبق نم هيبأ ةرامإ يف متنعط دقف هايإ يترامإ يف متنعط نئلو «ةماسأ يريمأت
 لكل ناليخمل هنأو «ةرامإلل قيلخل هدعب نم هنبا نإو «ةرامإلل ًاقيلخل ناك نإ ءهللا

 لخدف لزن مث . مكرايخ نم هنإف ءأريخ هب اوصوتساف  ريخ لكل ةّئضمل يأ
 نوعدوي ةماسأ عم نوجرخي نيذلا نوملسملا ءاجو «لوألا عيبر ٠١ يف كلذو ءهتيب

 :لوقي لعجف ِةْكَي هللا لوسر لقثو «فرجلاب ركسعملا ىلإ نوجرخيو هك هللا لوسر
 ةماسأ لخدف هعجو كي هللا لوسرب دتشا دحألا موي ناك املف .ةماسأ ثعب اوذفنا

 ىلع امهعضي مث «ءامسلا ىلإ هيدي عفري لعجف ءرومغم لَو يبنلاو هركسعم نم
 موي لخد مث ؛هركسعم ىلإ ةماسأ عجرو يل وعدي هنأ تفرعف :ةماسأ لاق .ةماسأ
 ةماسأ هعدوف «هللا ةكرب ىلع دغأ :هل لاقف اقيفُم هَ هللا لوسر حبصأو «نينثإلا

 مأ هّمأ لوسر اذإ بوكرلا ديري وه امنيبف ؛ليحرلاب سانلا رمأف «؛هركسعم ىلإ جرخو
 ةديبع وبأو ورمع هعم لبقأو لبقأف «تومي هللا لوسر نإ :لوقي ءاج دق نميأ
 لخدو لوألا عيبر ١١ نينثإلا موي يفوتف «تومي وهو هلي هللا لوسر ىلإ اوهتناف
 . «ةنيدملا ىلإ فرجلاب اوركسع نيذلا نوملسملا

 تضرعت ديز نب ةماسأ ةدايقب شيجلا ثعب ةيلمع نأ نيسرادلا ضعب ىريو
 باشلا يباحصلا كلذ ىلوتي نأ مهيلع رع نيذلا تايصخشلا ضعب نم ةدمعتملا ةلقرعلل

 لوقت تاياورلا نكلو ءراصنألاو نيرجاهملا ةرمإو ةدايق يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ
 نم مغرلاب «ةماسأ ةدايقب شيجلا هيجوتب ماق ةفالخلاب عيوب امل قيدصلا ركب ابأ نأ

 نب رمع يف ةماسأ ركب وبأ مّلك» هنأو «قطانملا ضعب يف ثعقو يتلا ةدرلا تاكرح
 يناثلا عيبر رهش علطم يف شيجلاب ةماسأ جرخو « لعفف فلختلا يف هل نذأي نأ باطخلا

 ةنيدملا ىلإ داع مث - يناثلا عيبر ٠١ يف  ءاقلبلاب ىَتْبَأ ةقطنم ىلع ةراغلا نشف ءه١

 مهنوقلتي ةنيدملا لهأو نيرجاهملا يف ركب وبأ جرخو ءدحأ نيملسملا نم بصي ملو
 دجسملا ىلإ ىهتنا ىتح «هحبس هيبأ سرف ىلع ةماسأ لخدو «مهتمالسب ًارورس
 امل» هنأ عماجلا باتك يف ءاجو ''"(هتيب ىلإ فرصنا مث نيتعكر ىلصف لخدف «يوبتنلا
 دعب كلذ نوكي نأ دب الو "هنكسف ىرقلا يداو ىلإ ةماسأ َلَحَر ِةكَ هللا لوسر يفوت
 ؛ هيلع كك هللا لوسر هرمأ يذلا شيجلا مجحب نكت مل يتلا ةيرسلا كلت نم هتدوع
 «كلذ نم رثكأب حمسي ب ال ركب يبأ ةفالخ لوأ يف عضولا نآل (ةيزمر) ةيرس تناك امبرو

 ةايحلا ودبي اميف د لرسم لجل ىف كلكم ىرقلا يدر ىف ةمابأ تتم دلو

 . يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد اهتداق نم ناك يتلا ماشلا حوتف دهشي ملف «ةيركسعلاو ةيسايسلا

 حام ريلمع منع
 ان زيزت يذق

 .,"51ص اج - ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
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 اوضاخو ماشلا حوتف اودهش نيذلا ةباحصلا رابك نم يبلكلا ةيحد ناك دقل

 يف ماشلا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا قالطنا ذنم نامورلا دض اهكراعم
 مهتيبلاغ لتاقم فلأ سأر ىلع كومريلا ةعقوم يبلكلا ةيحد دهش دقو «ه١ رفص

 يف ءاج كلذ يفو «لدنجلا ةمودو ةدعصب ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق ناسرف نم
 «ةيناميلا نم (ةقرف) سودرك ىلع ناكف كومريلا دهش» :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت

 كومريلا ةعقوم يف يمالسإلا شيجلا ناك دقو ؟'7ةَّرَّملا نكيسوا يشيل كزحو

 لك ىلعو ؛لتاقم فلأ سودرك لك مضي سودرك 5 ىلإ مهميسقت متف (©960)

 يف ينالقسعلا لاق «مهنم ًادحاو يبلكلا ةيحد ناكف ل دا نينا نسوةرك

 . «سودرك ىلع ناكو كومريلا ةيحد دهش» :ةباصإلا

 حتف يف مهماهسإ هتماعزب بلك ةليبق لاجرو ناسرفلو يبلكلا ةيحدل ناك مث
 يبأ نب ديزي قشمد ىلع ةديبع وبأ فلختساو «حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب قشمد

 يبأ نب ديزي عم قشمدب يقّبو» :يربطلا لاق «.(«صمح) ىلإ راس امنيح نايفس

 نب مهسو ةيرع وا شرت نو ررطم وس دع سلا لجل دارك حن ويم
 يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ديزي ثعبو .يتاش رينا دع وب حاشمو .همزه نب رفاسملا

 «ناروحو ةينّتّبلا ىلإ يريشقلا ءارهزلا ابأو ءرْمْذَت ىلإ قشمد حتف دعب ليخ يِف

 ناك كلذبو (”7هيلع اثعُي ام حتف ىلع مايقلا ايَلوو «قشمد حلص ىلع امهوحلاصف

 «مالسإلا يف رمدتل ريمأ لوأو اهل ةعباتلا قطانملاو رمدت حتاف وه يبلكلا ةيحد

 بلك ناسرفو ةيحد دهش يتلا ماشلا ةيالو راطإ يف قشمد لامعأ نم رمدت تناكو

 .ه15 ةنس نيطسلفو صمح حتف اهنمو اهتاحوتف رئاس

 نكسو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو رمدت ةرمإ يبلكلا ةيحد ىلوت دقو
 :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ ىفو «قشمد اولزن نيذلا ةباحصلا نم وهو قشمد ةنيدمب

 كلذون :(6زملا نكسر ىقمم لزت) + نالتسعلا لاقو (قشمد يبرغ ةزملاب ةيحد ماقأ)
 ءماشلا ىلع مث قشمد ىلع نايفس يبأ نب ديزي ةيالوو «باطخلا نب رمع ةفالخ ذنم

 ن157نايفس.ىبأ نب ؛ ةيواعم ماشلا ىلع رمع لمعتسا اه ١8 ةئس ديزي يفوت املف
 ةيالوو رمع ةفالخ ىف رمدتل ًاريمأو قشمدب ةباحصلا رابك نم ةيحد ناكف ( ها“

 ينب نم ءهقينأ نب لدحب تنب نوسيم ةديسلا ةيواعم جوزت دقو ءماشلل ةيواعم

 .قشمدب ه76 ةنس ةيواعم نب ديزي هل تبجنأف «يريمحلا يبلكلا بانج نب ةثراح

 )١( ب نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ص7١7.
 .58ص ؛ج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ءامعز نم يبلكلا كلام نب ناسح اهوخأ نبا مث يبلكلا لدحب نب كلام اهوخأ ناكو

 اريمأ ىبلكلا كلام نب ناسح ناكو» :يربطلا لاق «نيطسلفب اورقتسا نيذلا ةيناميلا

  ©«نيطسلف لهأ ديس ناكو: ةهدعب ةيؤاعمنب ديزيل مث «ةيؤاعمل نيطسلف ىلع

 لفابق سبق يبلكلا ناسح ناك» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو

 '”(ماشلاب ناطحق

 هللا يضر يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ ءابنأ ثحبملا اذه يف انركذ دقو

 ىلإ ةماسأ لحر كك هللا لوسر يفوت امل» :هنأ عماجلا باتك يف ءاج دقو «هنع

 ىلإ دعب داعو ؛ةّرملا نكسف «ةيواعم مايأ قشمد ىلإ لقتنا مث ءهنكسف ىرقلا يداو
 ةفالخ يف رودو لمع يأ لوتي مل هنأ نم مغرلاب ةماسأ نأ ىلإ انه ريشنو !ةنيدملا

 : ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج ام كلذب لصتي اممو ءرمع ريدقت لحم ناك دقف رمع

 - [ءاطعلا يف ينعي] - يل ضرف امم رثكأ ةماسأل رمع ضرف :رمع نب هللا دبع لاق»

 لوسر ىلإ بحأ ناك هابأ نإو ءكنم هللا لوسر ىلإ بحأ ناك هنإ :لاقف ءهتلأسف

 ةرات نكسي ناكف ىرقلا يداو يف ضرأ ةماسأل ناك دقو .«حيحص «كيبأ نم هللا

 اددع نامثع عطقأ نافع نب نامثع ةفالخلا ىلوت املو «ةرونملا ةنيدملاب ةراتو اهب

 لاق «ديز نب ةماسأ مهنم ناكف قارعلا داوس يف ًاضرأ ةباحصلا رابك نم ًادودحم

 رساي نب رامع عطقاو «نيرهنلاب اضرأ دوعسم نب هللا دبع نامثع عطقا) : يرذالبلا
 - اهعاب داوسلاب اضرأ ديز نب ةماسأ عطقاو ءانبعص ترألا نب بابخ عطقاو هانا

 نب هللا دبع :ِةْلَو يبنلا باحصأ نم رفن ةسمخ نامثع عطقا :ةحلط نب ىسوم لاقو

 نب ةماسأو «ترآلا نب بابخو «ماوعلا نب ريبزلاو «كلام نب دعسو ءدوعسم

 ه0 ةجحلا يذ ىف نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقمب ةنتفلا تعقو املو *””(دي ديز

 رهشأ ناك تي «تارطألا ميدعتاولزتعا جيذلا ةباسحملا نم ةيذ نب ةماسأ قاك
 .«كلام نب دعسو ل ءرمع نب هللا دبع) اولزتعا نيذلا ةيباحصلا

 نكسف ؛«قشمد ىلإ ةماسأ لقتنا) ةيواعمل رمألا عمتجا الر "لس وب هيمو

 ةيحد ىلإ ةماسأ لاقتنا ناك دقف «ةّرملا نكسي ناك ىبلكلا ةيحد نأ امبو (ةَّزملا

 ءايع ريكلا نم علب نأ ىلإ قفسدب نكات ةيسد لوي ملوي «ههفنع ةياتمب وعر: يبلكلا
 ماقأ» :ريثك نبا لاقو «ةيواعم ةفالخ ىلإ شاعو ةزملا ةيحد نكس» :ينالقسعلا لاق

 .777ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 .6 5 ص ا١ج - ديز نب ةماسأ ةمجرت  باعيتسالا وف



 ىف فرطم اب لاقو «ةرجهلل نيسمخ ةنس ةيواعم ةفالخ ىف تام نأ ىلإ ةّرزملاب ةيحد

 500 يحذلا ةيرقب  يبلكلا ةيحد  ليلجلا يباحصلا اذه ربقو# : عماجلا باتك

 داعو «ةياهنلاو ةيادبلا ىف امك ه٠0 ةنس تناكف هتافو امأ «نيطسلفب ةرصانلا

 يف ةماسأ يفوتا :ييطرفلا لاق ىفوت نأ ىلإ اهب شاعف ةنيدملا ىلإ ديز نب ةماسأ

 ليربج هيبش ةافو نم ثاوئس ميرا دعب كلذو (ةرجهلل 55 ةئس ةيواعم ةفالخ

 .هاضرأو هنع هللا يضر يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 تو 2 17 0
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 اكل
 : ١ سم 0

 يدنكلا ةلسخ نب ليبحرش
 - نيطسلف ريمأو ندرألا حتاف

 نب ليبْخَرُش وه نيحتافلا ءامظعو مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأو ةباحصلا رابك ْنِم

 دبع نب فيرطغلا نب ورمع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش وهو «يدنكلا ةَئْسَح
 نم ثراحلا قب قانع نب ريفع نب ةدتك وه ةدعكو ؟١؟يريكلا كلام ني ةماكج نيلإ

 . ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرُم
 طاشنو ةراجت بحاص - ليبحرش دلاو  يدنكلا عاطملا نب هللا دبع ناكو

 (يبرعلا جيلخلا يهو) نيرحبلا ةقطنمو نميلاب تومرضح ةقطنم نيب ام يراجت

 لهأ نم ةَئْسَح ةديسلا ليبحرش مأ هتجوز تناكو ؛ةيلهاجلا يف كلذو ءةكمو
 نب هللا دبع انني ."ةيلؤدعلا ىشنلا ثهنت اهيلإ نقلا ةزنوحتلا دعنا نق( يلؤدع
 ةتسحت ةديِسلا هتعوزو ليخرش هنباحم اهب ماقأ دقف ةكمب ةراجت بحاض ناك عاطملا
 عم ةتسح ةديسلا تلوتف «عاطملا نب هللا دبع يفوت ةكمب مهتماقإ ءانثأو «ليبحرش مأ

 مساب ليبحرش رهتشاف .ةكمب مهل ناك يذلا يراجتلا طاشنلا ةرادإ ليبحرش

 بيبح نب رمعم نب نايفس هل لاقي الجر همأ تجوزت مث «ةنسح نب ليبحرش
 ينب نم حيحصلا بسنلاو لصألا يف هنكلو «شيرق نم حّْمُج ينب نم يحمجلا
 يحمجلا رمعم نب هايتي هل ليقف يحمُجلا رمعم هانبت جرزخلاو سوألا نم قيرُز
 تايفس ينبا ةدانجو ارباج هل تدلوف ةنسح ةديسلا هتجوزتف قيرز نب نايفس وه امنإو

 هلع نيحم:لخاو: «الوسزو اين ادم هللا فنعي املو هنأ نم لييجرف اقيقكامهو

 راسم مامتهاب عباتي ليبحرش ناك «ةكمب ديحوتلا نيد ىلإ ايعاد هتلاسر غالبإ يف
 وه دادقملاو «ليبحرشل اقيدص ينارهبلا ورمع نب دادقملا ناكو «نيدلا اذه ميلاعتو

 نب ورمع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش) هنأب باعيتسالا يف ليبحرش بسن ءاج )١(
 نب فيرطغلا نب هللا دبع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش) :ةباصإلا يفو .(ةدنك

 نب هللا دبع نب ليبحرش) عماجلا باتك يفو (يدنكلا كلام نب ةماثج نب ىزعلا دبع

 .(يمرضحلا يدنكلا فيرطغلا نب عاطملا

 ٠ ١15. ص - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ذخأو ليبحرش ملسأ نأ ثبل ام مث «ةيوبنلا ةثعبلا رجف يف ةكمب ملسأ نم عباس
 ليبحرش ةمجرت يف ءاج كلذ يفو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا لئاوأ نيب هناكم
 تيبلا ىلإ مالسإلا رون ليبحرش لخدأو .2'"«ةكمب ًاميدق ملسأ» هنأ ةباصإلا باتكب
 كلذكو ةدانجو رباج همأل هاوخأ ملسأو ةنسح همأ تملسأف «هدارفأ دحأ وه يذلا

 .ةكمب مالسإلا رون اهلخد ىتلا تويبلا لئاوأ نم تيبلا كلذ ناكف «نايفس امهوبأ

 ءاذيإ دتشا امنيح ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةباحصلا نم ليبحرش ناك مث
 ةشبحلا ضرأ ىلإ جورخلاب ِهِكَي هللا لوسر مهيلع راشأف «ةكمب نيملسملل شيرق
 . "”«ًاجرف مكل هللا لعجي ىتح قدص ضرأ يهو ُدحأ هدنع ملظُي ال ًاكلم اهب ّنِإ) :ًالئاق
 نيذلا ءامسأ رثآلا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو
 نيذلاو ةكمب نيميقملا نييئاميلا نم ديدعلا مهنيب نم ناكو «ةشبحلا ىلإ اورجاه

 نب ليبيحرشو «ينارهبلا ورمع نب دادقملا :مهو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم اوناك

 رماع نب فوع نب بّشَعُمو ءيسودلا ةمطاف يبأ نب بيقْيَعُمو ءيدنكلا ةنسح
 ديس نبا لاق "”نميلا لهأ نم ةلوخ نب دعسو ؛«يديبزلا ءزج نب ةئمحمو ؛يعازخلا
 ناقوس عا نيب ا نالاغع ةكحلا نا تردضل دو بينا نسيراععو ١» ىتاكلا
 امك «يرعشألا رماع وبأ ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةكمب نيميقملا ريغ نييناميلا نم
 ةدانجو رباج همأل هيوخأو «ةنسح ةديسلا هتدلاو ةنسح نب ليبحرش عم ترجاه

 ةشبحلا ىلإ ةرجهلا تناكو ءجرزخلاو سوألا نم لصألا يف مهو نايفس امهيبأو
 ةباحص ةثالث نيرجاهملا نيب نم ناكو «ةيوينلا ةثعبلل ةسماخلا ةنسلا نم بجر يف

 تنب ءامسأ هتأرماو بلاط يبأ نب رفعج :مهو تايناميلا مهتاجوز عم شيرق نم
 تنب ةنيمأ هتأرماو ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخو «ةيناميلا ةيمعتخلا سيمع
 دقو «ةيعازخلا ةلمرح مأ هتأرماو سيق نب مهجو ؛ةيناميلا ةيعازخلا دعسأ نب فلخ

 ىسوم وبأ رحبأ ةنداهملا تعقواملف «ةيرجه "1 ةدعقلا يذ يف شيرقو هو هللا

 ةشبحلا ىلإ نميلا لحاس نم ةنيفسب نييرعشالا نم نيسمخ ىف هتوخأو يرعشألا

 هللا لوسرو اولصوف ةرونئملا ةئيدملا ىلإ ًاعيمج اوقلطناف «كانه نيرجاهملاب اوقتلاف

 علطضا مويلا كلذ ذنمو ءهال مرحم ىف هب اوقتلاو هيلإ اوهجوتف ربيخ ةوزغ ىف

 هو هللا لوسر باحر يف زيمتم رودب ليبحرش

 )١( اج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص١57.

 )( -ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع ١6ص ١ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ج١ ص١55.
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 هيلإ دنسأف ءريبدتلاو ريكفتلا ديجي امك ريبعتلاو ةباتكلا ديجي ليبحرش ناك دقو

 «ّيحولا ةبتك دحأ ليبحرش ناكو «دوهعلاو لئاسرلا نم ريثك ةباتك هيي هللا لوسر

 يدنكلا ةنسح نب ليبحرش) هنأب الإ ماشلا حوتف باتك يف يدقاولا مامإلا هركذي الو

 . "7ىحولا ةبتك دحأ) هنأ تباثلاو (ِلي هللا لوسرل ىحولا بتاك

 هرمأو «ةيبرعلا ةغللاو ةباتكلاب قئاثولاو دوهعلاو لئاسرلا بتكي ليبحرش ناكو

 تناكو ةميدق ةيبرع ةباتك يهو ةيمارألا ةينايرسلا ةباتكلاو ةغللا ملعتي نأ يي هللا لوسر

 ةينايرسلاب ًابوتكم ناك  اهريغو ماشلا يف برعلا دنع  ليجنإلا نأل ةغلاب ةيمهأ تاذ

 ليبحرش ةمجرت يف ءاجو «ةيربعلا ةغللا ملعتب «هرمأ امك ةيحيسملاب نونيدي اوناك نمم

 «ةنيدملا نابش نم ةيربعلاو ةينايرسلا نيتغللا ملعتي نأ دع ىبنلا هرمأ) 3 عماجلا باتكبي

 . '7هنوؤش لك يف ذِي يبنلا رس بتاك حبصألا هنأو

 هيَ هللا لوسر دهع يف ماشلاب ليبحرش ماهمو بتك

 لصتت اثوعبم وأ ادهاشو ابتاك ليبحرش مسا اهيف يتأي يتلا ةيوبنلا بتكلاو قئاثولاف

 :كللذا نفو ءماشلاب

 نيطسلفب مُحَل نم نييرادلل يوبنلا باتكلا
 ىلإ نميلا نم تلقتنا يتلا ةيئابسلا ةيناميلا ةيبرعلا لئابقلا نم مخل ةليبق تناك

 لئابقلاف .«تاسغو .هلماعو ءماذجو ءمخل ىهو «مالسإلا لبق ام روصع يف ماشلا

 نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرُم نب ثرحلا نب يدع ونب هلماعو ماذجو مخل ثالثلا

 بوعش وذ عستم نطبف مَحَل امأ» :نودلخ نبا لاق .ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرع

 ماذج زواجت مخل تناكو ؟"”مخل نب ةرامن نب بيبح نب ئناه نب رادلا :مهنم «لئابقو

 : ىلهاجلا يريمحلا ناشيج نب ناسح لاق كلذ ىفو .ماشلا قطانم نم ديدعلا يف

 رّيَجّتلاو العلا يفأمخل كلانه ثكراشو تلح ثيح ْماَذَج ُتَلَحَو

 مخللو « سلبان ىلإ ةلمرلا لوح ام اهطلاخي نمو مخلل ناك» : ينادمهلا لاق

 رهنو كومريلا يداو اهيف ىمري يتلا ةتيملا ةريحبلا مث رغُرز ىلإ كوبت زاج ام ًاضيأ

 ةينثبلاو ناروح يفو اهيلي امو نالوجلا يف نكاسم ًاضيأ مخلل تناكو . .ندرألا

 .757ص  فرطماب دمحم - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
 . ١1ص  حرفلا دمحمل . نودلخ نيا خيرات يف نميلا 68
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 نب رادلا ونب ناكو ''”(ناروح ضرأ نم صقش يفو ةارشلا لابجو ىون ةئنيدمو
 نييرادلا ةقطنم تناكو «ماشلا يف برعلا نم ملسأ نم لوأ «نويرادلا مهو :«ئناه

 مدقو «ميهاربإ تيبو «نوطرملاو ؛نونيع تيبو «ليلخلا نوربح : يه نيطسلفب
 اويحصو اوملسأف نييرادلا نم رفن يف ِةْكَو هللا لوسر ىلإ يرادلا سوأ نب ميمت

 لكي هللا لوسر بتكو «ةكم حتف دعب ةيناث ةرم اومدق مث ةكم حتف لبق هيو هللا لوسر
 فين الْوَرْبحَتَو ؛نونيع تيب مهل" نب ًاباتك نييرادللو يرادلا سوأ نب ميمتل

 « سيق نب مهجو هللا دبع خب سابغ دهش ديالا ىلإ نهي ذو .موطرمو ءميهاربإ

 :ةنسح نب ليصرش ننكو :لهش يأ ن7 بتكو: ةنشخ قب: ليخرتشو

 ىلع لدي (يمخللا روهج نب دايز) ىلإ ًاباتك ًاضيأ ِةْكَك هللا لوسر بتك دقو
 هنإف ممَع نم ىتأ نم نإ) :باتكلا يف ءاجو «نيطسلفب مخل نم هتريشع عم همالسإ
 :ممع) :ةباحصلا مجعم يف عناق نبا لاق . لي هللا لوسر دمحمو هللا نامأب نمأآ

 . نما نم اهبمجم مشل ةليق نألا مشل نم نب يدب "”(نميلا نم نب
 كلت لدتو «"”(هحَل نم سدح نم ملسأ نمل) ًاباتك ِقو هللا لوسر بتكو

 كي هللا لوسر دهع ذنم ماشلاو نيطسلفب مُحَل ةليبق يف مالسإلا راشتنا ىلع بتكلا
 ل ةعساقلا ةنشلاو- ةماعلا ةنيملاب

 ماشلاب ماذج ءامعزو ةليأ كلم ىلإ ةنسح نب ليبحرش ثعب

 ثحعب ةهق بجر ىف ةكلو ةوزغ ىف لوب ىلإ ِةيو هللا لوسر راس املو

 . ماشلاب ةيناميلا ماذج ةليبق نم ةبؤر نب ةنحي

 ونبو «نافطغ لثم «ةريثك لئابقو ٌعستم ُنطبف :ماذج امأو) :نودلخ نبا لاق

 تناكو «ةليأ يلاوح مهرايد تناكو «ةثافث ونبو «ةمرخم ونبو ءْبيِبَض ونبو ؛مارح

 ,؟7/7 ص - ىنادمهلل برعلا ةريزج ةفص )١(

 نيتعألا مبس نيغانا ؟9 نم نقلا كيمس لييمتا_ ىرعلا نيفلل ةيسادسلا قتاقرلا 05)
 .ينالطسقلاو «ركاسع نيآو « يزيرقملل يراسلا ءوضلاو .يدنشقلقلل

 ريبكلا مجنعملا - ١؟8ص - يوبتلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا عناق نبال ةباحصلا مجعم (؟)
 .ال8ص د يناربطلل
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 . ةيحيسملاب نونيدي اوناكو ''”ماشلا نم اهلوح امو ناعم يف ةسايرلا مهل

 ْنَكأ مل ينإف ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف ؛متنأ مّلِس "”هليأ لهأ تاورسو
 ؛ . .هلوسر لسرو .ةهلوسرو هللا عطأو ,ةيزحلا طعأ وأ مِلْسَأَ . مكيلإ بتكا ىتح مكلتاقأل

 هللا ةملك هنأ ميرم نبا حيسملابو .هلسرو هبثكو هللأب نمؤأ « قحعلاب هني هللا لوسر ىنإف

 : باتكلا يف ماكي هللا لوسر لاق مث . هِي هللا لوسر هنأ هب ٌنمؤأ ينإو

 هيلع كوضاق امهم مهنإف :يئاطلا ديز نب ٌتيَرْحو «ةلمرح وبأو «ليبحرش يلسُر َنإو)

 . " ”(مُتْغْطأ نإ | مكيلع مالسلاو .ددكَي هللا لوسر دمحم ةمذو هللا ةمذ مكل نإو : هئيضر دقف

 كلذ لديو (انقم لهأ اوزهجو) :ةبؤر نب ةنحيل ِدِْكَي هللا لوسر باتك يف ءاجو

 ةكلذكو د ابلاخع تالثإ تفليأ توتح ىعو (انقع لهأ) :تلمق يعرف هيمن نلَع
 .(ناعم)و (مرإ) يفو (ءايرج) يفو (حْرذأ) يف ماذج ءامعز

 يف لوخدلا يلاتلابو «ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ ةبؤر نب ةنحُي باجتساف

 ةيعمب كوبت يف َةِْكك هللا لوسر ىلإ ةنحُي ىتأو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا ناطلس

 حلاصف تلي يح او زر ندم يبا ل «ةنسح ني ليبحر ش

 خيرات يف ءاجو ' *”«ًاباتك مهل يو هللا لوسر بتكف بتكف «ةيزجلا هاطعأو ملكي هللا لوسر

 دالك ىبنلا هاسكو ءءاضيب ةلغب هلي يبنلل ةليأ كلم ىدهأو . .» : يراخبلاو ىبوقعيلا

 ا بتكو اد

 ةليأ لهأو ةبؤُر نب نحل كي يبنلا نذإب ليبحرش باتك

 ةنحُيل ؛هللا لوسر يبنلا دمحمو هللا ْنِم ُهَنَمَأ هذه . 0

 دمحم ٌةمِدو للا ُهّنِذ مهل .رحبلاو ٌرّبلا يف ْمِهَتَراَيَسو ْمِهِيَفُس «ةليأ لهأو ةبؤر نب

 ثدحأ ْنَمَف .رحبلا لهأو نميلا لهأو ماشلا لهأ نم مهعم ناك ْنَمِلَو (ةاكَو يبنلا

 .1؟8.ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)

 ةينميلا دنسملا شوقن يف درو دقف «ديسلا ىنعمب (ةبؤر نب ةنحُي /رم) :هلوق يف (رم) ةملك ()
 ْ ٠ (ههاليس) دمتي (مهازتا

 . ةنسح نب ليبحرش عم ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا ةباحصلا نم ناكو سيق نب مهج وه ةلمرح وبأ (")
 .١18ص ةج - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا ()

 .رجح نبال بلاطملاو .ملسمو ؛يراخبلاو ؛١/7 ص ؟ج يبوقعيلا خيرات نع ةيسايسلا قئاثولا (0)



 هنإو . سانلا ْنِم ُهَذْحأ ْنَمِل ُبيط هنإو :ةيسنق روف هلام الوش ةلادنإف ًاثَدَح مهنم

 .رحب وأ ٌّرَب نم هنوديرُي ًاقيرط الو هنودرَي ٍءام نم اوعَتْمُي نأ ٌلحَي ال

 ا( ِهَِيَكَع هللا لوسر نذأب ةنسح نب ليبحرشو تلصلا نب مهج باتك اذهو

 00 ا

 دوصقملاف «(نميلا لهأو ماشلا لهأ نم مهعم ناك نملو) : باتكلا يف هلوقف

 لئابق ضعبو ماذجو مخل مهو ةيناميلا لئابقلا نم كانه نونكسي نيذلا نميلا لهأب

 ةنوعم ماشلاب ماذُجو مخل نم يحلا اذه لعج هللا نإ) : ديلي هللا لوسر لاق

 ءابْرَجو خرذأ لهأو لافج ينبو يماذجلا كلام مالسإ
 ركذ دقف «نيطسلفو ندرألاب ماذُج لئابق ءامعز ليبحرش ةمهم تلمش دقو

 اهلوح امو ناعم يف ةساير مهل تناك) هنأو (ةليأ يلاوح) ماذج رايد نأ نودلخ نبا

 ؛مهبوعش نم نيبعش يف ىلوألا مهنطاوم يف موب ما 0

 ةيرب نم ملزألا ىلإ كركلا نم مهو «ةبقع ونب :ةيناثلا فرعثو .نيطسلف نم كركلا
 نم ةزغو 00 ةرغ دودح لا ةنيدملاو رصم نيب ام ةلئاتسلا نامضو «زاجحلا

 نيدم نيب ام ماذجل ناك» : هلأ ينادمهلا يد . (ةعاضق نوطب ىدحإ مرجع نطاوم

 0 ةدراولاو ةراقبلا» ىف نوطب ماذُج نم تناك امك  «خرذأ ىلإف كو لإ

 ماذج نم ناكو «اكع ةيحان ىلإف نومايلاو نوجللا ىلإ ةيربط يلي اميفو ..ةزغو
 .ندرألا رهن ةفضب مرإ ةقطنم لهأ لافج ونب اضيأ

 مهل بتكو ةيزجلا ءادأو ةحلاصملا ىلإ ةليأ ل لهأو ةيؤُر نب ةنحُي باجتسا دقو

 نيبو - ءاَبْرَج لهأو حّرْذُأ لهأ باجتسا امك ؛ ديلي هللا لوسر نذإب دهعلا باتك ليبحرش

 ةنحُي عم مهنم دفو ىتأف  ندرألاب ءارتبلا ةقطنمب ٌحُّرْذأو  لايل ثالث ةريسم ءابرجو حرذأ

 : مهل ِدْلَك يبنلا بتكف .كوبت يف كلي هللا لوسر ىلإ ليبحرشو ةبؤر نب

 .ءابرج لهألو ؛ حُرذأ لهأل ؛يبنلا دمحم نم باتك اذه . ميحرلا ن نمحرلا هنأ عدا

 هللاو .ةبيط ٌةيفاو بجر لك يف رانيد ةئام مهيلع نإو .دمحم نامأو هللا نامأب نونمآ مهنإ

 لئالد  يدقاولل يزاغملا دعس نبا تاقيط نع  7١١ص ب ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()

 .هيوجنز نبال لاومألا يتقهيبلل ة وبنلا

 .7ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)
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 . "70. .نيملسملا نم مهيلإ ءاَجَل نمو نيملسملل ناسحإلاو حصُنلاب مهيلع ليفك

 ,كوبتب هلي هللا لوسر ىلإ مدقو ؛يماذجلا يفوعلا رمحأ نب كلام ملسأو

 ةعبرأ اهضرع كلج نيم يأ د مدأ نم ةعطق يف - ًاباتك كلك هللا لوسر هل بتكذ

 هللا لوسر دمحم نم باتك اذه :ميحرلا نمحرلا هللا مسب)  ربش ردق اهلوطو عباصأ

 اوتآو ةالصلا اوماقأ ام مهل ًانامأ «نيملسملا نم هعبتا ْنَمِلَو يماذجلا رمحأ نب كلامل

 .«لجو رع هللا نامأب نونمآ مهف «نيكرشملا اوفلاخو مناغملا نم سمُّخلا اوّدأو «ةاكزلا

 . (هللا لوسر دمحم نامأو

 مهل بتكو «نييماذجلا ديز نب ةعيبر نب لافج ونب وكي هللا لوسر ىلإ مدقو
 : ًاباتك هلي هللا لوسر

 مهقاح ْنَمَف ءاهيف مهقاحُي الو اهيلع مهبلغي ن أ دحأ مهيلع اهّلحَي ال مر مهل ن نإ)
 . '”0قح مهّقحو ءهل ٌقح الف

 ةبرع يداوو تيملا رحبلا نيب يهو (ومارأ) اهمسا ناكو ندرألاب مرإ ةقطنمو
 ندرألاب ماذجو مخل لئابق نيب , مالسإلا رشتن ةعنا كلذيبو «نيطسلفو ندرألا نم

 ةرشاعلا ةنسلا لئاوأ يف ناعم ريمأ يماذجلا ورمع نب ةورف ملسأ مث «نيطسلفو

 ىلإو رصم لامعأ نم سيبلب ىلإ ماشلاب ماذجج قطانمو لئابق تحبصأف  ةرجهلل
 لاق ماذج يفو «ةيمالسإلا ةلودلاب طبترتو ةيزجلا يدؤت امإو ةيمالسإ امإ شيرعلا

 يرذعلا رمعم نب ليمج

 مازإ قلل امويتدمزأاذإ نطوم لك يف هللا فويس ٌماذج

 مارسحو هسب لج نمماشلاى لإ ىرقلا يدك يطع وس اهاويتي عه
 مانج فكاهتلاندجملانع ٍةليبق فكأًأموي ٌثرصق اذإ

 ةيرَس ٌةِيَو هللا لوسر ثعب يماذجلا ورمع نب ةورف لتق ريبدتب مورلا ماق املو
 هعمو «يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلاب ءاقلبلا ةقطنم ىلإ ةيبرح

 ودعلا ىلع ةيرسلا كلت تراغأف «ةباحصلا نم هريغو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش

 املف  ةيرجه١٠١ ةنس ىدامج رهش ىف  ةرونملا ةنيدملا ىلإ تعجرو ءاقلبلا ةيحانب

 زيزعت متو ندرألاب ءاقلبلا يف تطبار ةوق ثعب ةراغلا كلتب مورلا كلم لقره ملع
 . ماشلا ينادأو ندرألاو ءاقلبلاب ةينامورلا تاوقلا

 جام خام مل
 تي تدي و

 لئالد  يدقاولل يزاغملا دعس نبا تاقبط نع ١١ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 . هيوجنز نبال لاومألا - يقهيبلل ةوبنلا
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 ءديز نب ةماسأ ةدايقب شيج زيهجتب ِةِلي هللا لوسر ماق ه١١ ةنس لئاوأ يفو

 ىلإ ىدأ ِةِكَي هللا لوسر ضرم نكلو «نيطسلف ضرأ نم موُرادلاو ءاقلبلا وزغب هرمأو

 ةتيدملا : نم خسرف ةفاسم ىلع فْرَجبلا يف شيجلاو ةماسأ ماقأ ثيح شيجلا ريسم مدع

 عيبر ١١ يف ِِكي هللا لوسر يفوت نأ ثبل امو , لَ هللا لوسر يف ضاق ُهّللا ام اورظنيل

 : هنإ ْذِإ «شيجلا كلذ يف ليبحرش نكي ملو «ةنيدملا ىلإ شيجلا داعف ه١١ لوألا

 وهو كي هللا لوسر تامف ءرصم ىلإ ةنّسَح نب ليبحرش ِِكَو هللا لوسر ثعباا
0 

 لئابق ىلع قيدصلا ركببوبأ هالو ةروتملا ةتيدملا ىلإ لير نك ذاع املو

 يف رمألا رقتسا نأ ىلإ اهالوتو لئابقلاو تاهجلا كلت يف رومألا طبضب ليبحرش
 سال ل او .ةيرجه ١١ ةنس ةيبرعلا ةريزجلا رئاس

 ماشلا حتفل شويج ةعبرأ هيجوتو زيهجت مت دقف هما 0 قيدصلا ركب وبأ ههجو
 لب «ةعبرألا شويجلا كلت ىدحإ دئاقو ريمأ ليبحرش ناكف ه١١؟ ةنس رخاوأ يف -

 .ةعيرألا شويجلا كلت نم ىناثلا شيجلا وأ لوألا شيجلا دئاق وه ناك

 ءنيطسلف زيها وهو « عابرألا ءارمأ لا ليبحرش ناك#» : نيتك نبأ لظفاحلا لاق

 يف ناك كلذكو ءماشلا شيج عبر ىلع اريمأ ماشلا ىلإ قيدصلا ركب وبأ هرَهَج

 9ع ةلؤدلا

 عابرأ نم عبُر ىلع ًاريمأ ةنسح نب ليبحرش ناك» :يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو
 .©"”«ماشلا

 حوتف يف ركب وبأ هريس نمم ليبحرش ناك» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 .©”«ماشلا عابرأ نم عبر ىلع رمع هالوو . ماشلا

 تق 0

 .577ص - فرطمابل عماجلا - ”١47 ص 7ج - ةنسح نب ليبحرش ةمجرت  ةباصإلا )١(
 .57”ص الج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .57١ص ؟ج - ينالقسعلل ةباصإلا - ١4١ ص - يبطرقلل باعيتسالا (9)
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 - مورلا نم ماشلا ذخألو داهجلل نميلا لهأ رفنتسي نميلا ىلإ يراصنألا كلام نب سنأ

 ركب يبأ باتكب نميلا ىلإ هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىتأف  مورلا نم اهريرحت يأ

 - ذئموي نميلا ريمأ ناكو «مورلا نم ماشلا ذخأو داهجلل نميلا لهأ رفنتسي قيدصلا

 نب سيق ىباحصلا ءاعئصب هعمو صاعلا نب ديعس نب نابأ ىباحصلا -ه١؟ ةئس

 نميلل ديعس نب نابأ ةيالو راطإ يف - نميلا قطانم لامع ةيقب ناكو «يدارملا حوشكم
 يف صاعلا نب ديعس نب دلاخو «نارجن يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا مهنم -

 لئابق دئاق يريمحلا عالكلا وذ عفيمس ناكو «يدارملا كيسم ني ةورف عمو جحذم

 هعمو تومرضح يف لهج يبأ نب ةمركعو ءاهفيلاخمو دّئَجلا ةقطنم يف ريمح

 رئاس ىلإ كلام نب سنأ هجتاف ءيدنكلا دوسألا نب طمسلاو يدنكلا سيق نب ثعشألا

 نأ ثبل امو «ريسملل اوأيهتف ءركب يبأ باتك مهيلع ءارقو ةيسيئرلا نميلا قطانمو ندم
 :يربطلا ريرج نبا لاق «ةرونملا ةنيدملا ىلإ نميلا لئابقو ناسرف بكاوم تقلطنا

 ريرجو يريمحلا عالكلا وذ مهيفو نميلا يرفنتسم لئاوأ ركب يبأ ىلع ِمِدَق»١
 ماشلل ركب وبأ جاتها كلذ دنعو . .يدارملا حوشكم نب سيقو يلجبلا هللا دبع نب

 عالكلا وذ مهيفو نيرفنتسملا لوصو َقَفاَو ..» :نودلخ نبا لاقو .«هرمأ ُهاَنَعو

 .2©”(ماشلاب ركب وبأ متها دئنيحو . .رّيْمِح هعمو

 تو تي ل

 نب ليبحرش ةدايقب امهدحأ نيشيج هيجوتو زيهجتب  ءدب يذ ئداب ركب وبأ ماقو
 ديعس نب دلاخ ناكو «ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةدايقب يناثلاو يدنكلا ةَئْسَح
 ةباحصلا نم دلاخ ناكو «نميلا لهأ يرفنتسم لئاوأ عم اومدق نيذلا نميلا لامع نم

 نم ناك مث «ةيناميلا ةيعازخلا فلخ تدب ةنيمأ هتجوز عم ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا
 هثعبف «نميلا لهأ يرفنتسم لئاوأ عم مدق مث «نميلا قطانم ىلع كي هللا لوسر لامع

 «لتاقم فالآ ةثالث سأر ىلع ةنسح نب ليبحرشو «لتاقم فالآ ةثالث سأر ىلع ركب وبأ

 حوتف يف ءاجو «ةيرجه ١١ ةنس رخاوأ يف كلذو «هشيج ىلع ءاول امهنم لكل دقعو
 : هنأ يرذالبلل نادلبلا

 «صاعلا نب ديعس نب دلاخ «لاجر ةثالثل ةيولأ ةثالث ركب وبأ دقع»

 دقع امنإو ءكلذك سيلو «©”نايفس يبأ نب ديزيو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو
 :هسفن يرذالبلا ركذ امك مث «ديعس نب دلاخل ًءاولو ةنسح نب ليبحرشل ءاول زكب وبأ

 87 ص "لج  نودلخ نبا خيرات - يربطلا خيرات كل
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 يذب هيقلف ديعس نب دلاخ ءاول ذخأل يسودلا ىورأ ابأ قيدصلا ركب وبأ هّجَو»

 لاقيو . .نايفس يبأ نب , ديزي ىلإ هعفدف ءركب يبأ ىلع هب دروو هنم ءاوللا ذخأف .ةورملا

 و را ل ( كيعس نب دلاخ ىلإ بتك ركب ابأ نإ

 0 ا اا

 فاللآ كن الث مهو تءاعلللا نيل شيجلاب راسف (« نأيقس نأ ب د كيري ةريمإ خبصأ يذلا

 :مورلا نم فالآ ةينامث يف ةقراطبلا نم ةسمخ ةدايقب ينامور شيج مهيقلف - لجر
 نأ اونظو مهتلقل برعلا يف مورلا عمط دقو «لاتقلا يف ْمُه امنيبو» .مهومجاهف

 يدنكلا ةنسح نب ليبحرش عم - يناثلا  نيملسملا شيج لبقأ ءدحأ مهءارو سيل

 ةدعلا الإ قيدصلا ركب يبأ ىلإ اهثعبو مئانغلاو لاملا ليبحرش عمجف . ليبحرش ىلع

 عفر ةنيدملا ىلإ سوأ نب دادش وهو كلذب ليبحرش لوسر لصو املق املف ءحالسلاو

 .'"”«ريبكتلاو ليلهتلاب مهتاوصأ نوملسملا

 رفص يف  ءاقلبلاب يدنكلا ليبحرش ةدايقب يمالسإلا يبرعلا رصنلا كلذ ناكف

 ىلإ نودفاوتي داهجلل نورفنتسملا ناكو دي م و عا#

 شيج لك مضي ءشويج ةثالث ىلإ نيملسملا ميسقت و ميظنت متف «ةرونملا ةنيدملا

 ضنا د ليزي ةدايقب 00001 «لئاقم ةئامسمخو فالآ ةعبس

 نيركسعم سشويجلا ماقم لعبال :كلذو .حارجلا نب ةديبع ىبأ ةدايقب ةيلاتلاو نايشس

 فالآ ةعبس ةثالثلا ءارمألا نم ريمأ لك عم ثعبلا ناكف  مرحم رهش يف - فرّجلاب
 اوراس مث . .مهيف نوكي ءاول ةليبق لكل اودقعي نأ ءارمألا ركب وبأ رمأو هادي

 ديزي لؤتو «ةيباجلا ةديبع وبأ لزنو «ندرألا ليبحرش لزنف . لكما راش ليكم ىف

 عبارلا شيجلا نيوكت متف نيرفنتسملا نم ديزملا ةنيدملا ىلإ لصو مث .'"”«ءاقلبلا
 «نيطسلف برغ هاجتاب مهب ورمع راسف شيجلا 1

 نب ليبحر ش نأ نيك نبا لاق كلذلو «صاعلا نب ورمعو 6( ةدذيبع يبأو «ديزيو

 شيج عبر ىلع أريمأ ماشلا ىلإ ركب وبأ هزهج . . .عابرألا ءارمأ دحأ) :ةّئْسَح
 . (ندرألا ليبحرش لزنف) :يدقاولا لاقو .(ةيرّمُعلا ةلودلا يف ناك كلذكو ءماشلا

 )١( ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف ١١0 و1١5.

 ) )0.5ص - يدقاولل  ماشلا حوتف
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 نيطسلف بلغأو ندرألل ليبحرش حينف

 رفص يف اهلخدف ندرألا ىلإ هشيجب يدنكلا ةنسح' نب ليبحرش ىضم دقل

 (ءابرجلاو «حرذأ :ءارتبلا)و (ناعم) نم اهالاو امو (شرج) ةقطنم حتتفاف ءه٠
 «ديرإ) ىلإ (تلصلاو «كرخلا) قطانمو (ةبرع يداو اهنمو ومارأ : مرإ) ةقطنمو

 اهيلإ امو راوغألا ةقطنم يهو ءاهضرأ عيمجو ندرألا داوس) كلذكو (سأر تيبو

 ةيربط ىلإ ليبحرش مدقت مث «نيطسلفب ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا نم
 لوأ عيبرو رغص يرهش يف ءاهحتتفاف نيطسلفب ندرألا رهنل ةيبرغلا ةعضلا قطانمو

 اهلهأ نإف ةيربط الخ ام ةونع ندرألا يدنكلا ةنسح نب لييح رش حتتفإلا

 ءمهلزانمو مهسئانكو مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهلهأ َنّمَأ نأ ىلع هوحلاص

 :اهفوم ةسلسملا ةحسل ضعسإو

 ندرألا داوسو «نالوجو «سّدَقو ءسار تيبو «شرجو «قيفأو «ةيسوسو ؛نايلب

 . "7:اهضرأ عيمج و

 يلت مث ءاهريغو حرذأو ناعم كلذكو «ماذجج ةليبق نطاوم نم تناكو ءندرآلا

 ىتلا سأر تيب ةنيدم دبرإ ةقطنم ةدعاق تناكو «دبرإو نولجع ةقطنم شرج ةقطنم

 ناك يتلا ةيسيئرلا قطانملاو ندملا نم يهو ءاهايإ ليبحرش حتف يرذالبلا ركذ
 «ةيلهاجلاب ينامورلا مكحلا لظ يف ماشلاب برعلا ءارمأ ةنساسغلا ناطلس اهلمشي

 مهيألا نب ةلّبَج ىلإ دَفَو امل ناسغ نئادم يف يراصنألا تباث نب ناسح اهركذ دقو

 نانوضتلاف كوفرسلا ئتتغأ يبس ناعمه كزدتسسا نادنلانمل

 نالوجلاةباجف ءيناوحلاف سأر تيب ىلإ مساج ئَمحف

 يناودلاروصقلاف ءءاكسف ءايرادف نابت يه تا مقحلاف

 نع مُداقت -(ٌقكحو) ره دلايف ةنغج لآل ىتغم كاذ

 .177ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
 يف ةروكذملا سالو .نامورلا ةطلس تحت ماشلاب برعلا كولم ةنساسغلا مه ةنفج ونب 220
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 - ليبحرشسش ىضم دقو «ةيروس موخت يف (سار ثس) اهتمصاع يتلا ديرإ عقتو

 ءادأ ىلع احلَص «ندرألا داوس ضرأ عيمجو راوغألا حتتفاف - سار تيب نم

 ىنثتساو «مهلزانمو مهسئانكو مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهلهأ َنّمأو «ةيزجلا

 حتتفاف نيطسلف لخاد مدقت مث .ةقطنمو ةنيدم لك يف اعضوم نيملسملا دجسمل

 ليبحر ش ةمجرت ىف ءاج دقو «يرذالبلا هوكذ يذلا حلصلا ىلع ةيربط ةئيدم

 .57١/17ص] «ةيربط حتتفا يذلا» هنأ ةباصإلاب

 امو (ناسيب) ءانثتساب «نيطسلف قطانم نم ةيريط رواج ام ليبحرش حتتفا دقو

 هبيترت يف ناسيب حتف أبن يتأيسو ءه14١ ةنس ىلإ ناسيبل هحتف لجأت ثيح اهيلإ

 .اكع ىلإ ةيربط نم مدقت ليبحرش نإ ْذِإ «ينمزلا

 ةيروفصو روصو اكعل ليبحرش حتف

 يتلا ةيناميلا ةيبرعلا ةلماع ةليبق - نيطسلفب  اكعو ةيربط نكست تناك دقل
 «مالسإلا لبق ةميدقلا روصعلا يف مخلو ماذُج عم ماشلا ىلإ نميلا نم تلقتنا

 نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةّرم نب ثراحلا نب يدع نب ةلماع ثرحلا :وه هلماعو

 «يدع نب ثرحلا همساو «ةلماع امأو) :نودلخ نبأ لاق .أبس نب نالهك نب ديز

 نطب ْمُهو «ةيعاضقلا همأب ةلماع ثرحلا يمُّس امنإو ؛ماَدجو محل ةوخإ مهو

  ةيتارفلا  ةريزجلا ضرأب برعلا كلُم ناكو .ماشلا ةيربب مهنطاومو «عستم

 ءايزلا اكلُم مهرخآ ناكو «ةلماع ينب نم ناسح نب برظلا ينب يف ماشلا فراشمو

 «ناسح نب برظلا ينب رمأ ضرقناو ءايزلا تكله املف :عديمسلا نيورمع عت

 يف ناسح نب برظلا ينب كلُم ناك دقو «''”(ةعاضق نوطب نم خونت ٌبرعلا كَّلَم
 ينادمهلا ركذ دقو «ناسغ مث معاجضلاو خونت مهالت مث ماشلاب نامورلا ةطلس راطإ

 ىلع فرشملا ةلماع لبجو «ندرألا رهنل ةرواجملا ةلماع رايد» : الئاق هلماع نطاوم

 71 2 5 . 2 5 - ب
 ةيربط ىلإ ةنسح نب ليبحرش راس املف *'ةرحبلا وحنو رحبلا لبق نم اكعو ةيربط
 ةيبرعلا ةلودلا ةطلس ىف لوخدلاو ةحلاصملا ىلإ نويلماعلا اهلهأ باجتسا

 فرشت ىتلا ةينيطسلفلا اكع ةنيدمو ةلماع لبج ىلاهأ باجتسا كلذك «ةيمالسإلا

 امو روص ةقطنم موخت ىلعو «نيطسلف لامش يف طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع

 ىلع  نييلماعلا  اكع لهأ ةحلاصمب ليبحرش ماقف «نانبلو ةيروس نم اهرواج

 روص نكست تناكو - ًايلاح نانبلب  روص ةقطنم ىلإ مدقت مث ؛«ةيربط لهأ حلص

 .1؟9ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 23

 1/2 ض:- ىنادعولا ليج نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (*0)
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 براح ةنيدم تناك دقو «ناسغو ةعاضقو ةلماع نم ةيبرع لئابق اديصو ةيروفصو

 لصتي اممو ءروصو اديص قطانم يف برعلا ىلع يناسغلا ريمألا رقم اديص يف
 : يناسغلا ينفجلا ثراحلا نب ورمع كلملل ةيلهاجلا يف ينايبذلا ةغبانلا لوق كلذب

 براخ دنع يتلاءاديصبُرِبقو ٍقلَِجب ُرْبَق :نيربقلل ناك نثل

 براحُمملا ضرأ عمجلاب نسمتليل هموق ديس ينفجلا ثراحللو

 نب جرعألا ثراحلا كلملا ركذف ةنساسغلا ماشلا كولم نودلخ نبا ركذ دقو

 ىنب يذلا ورمع نب نامعنلا مث «ثراحلا نب رذنملا مهنم كلم مث) :لاقو «ةلَبج

 رصق ىنعي .(ةغبانلا رعش ىف روكذم وهو «اديص دنع براح رصقو ءاديوسلا رصق

 نيل رخل ةكيرادلا ييتحو «نافورتل اان فاس ءارماو كوم ناك وتو برا
 اذه ثراحلا رفاس) دقو (م559 0 578) نم هدهع ناكو ماشلاب برعلا كلم ةلبج

 نوؤش يف (ناينتسوج) ينامورلا رصيقلا ضوافيل ةينيطنطسقلا ىلإ م0517 ةنس

 ةنس تامو «هيسرك ىلع هقلخي نم يفو  ةريحلا برعو سرُفلا عم  برحلا
 (م018 - )51١ نم هدهع ناكو ثراحلا نب رذنملا هنبا ثراحلا فّلَخ مث 8
 دفو يذلا ثراحلا نب ورمع مهنمو «ماشلاب برعلا قطانم ىلع ءارمأ هتوخأ ناكو

 مدقت امدنعو «ءاديصب براح رصق ىنب يذلا نامعنلاو «تباث نب ناسحو ةغبانلا هيلإ

 ه١ عيبر رهش يف  ةيروفصو اديصو روص ىلإ اكع نم هّئسَح نب ليبحرش
 ىلع ليبحرش مهحلاصف يناسغلا مهريمأو مه ةحلاصملل اديصو روص لهأ باجتسا

 ءاكع ليبحرش حتتفاو» .يرذالبلا لاق كلذ يفو ءاكع لهأ حلاص امك ةيربط حلص

 . '"”(هيرفصو ءروصو

 ىَرْصُب ةعقومو نالوجلا حتف
 ةيروس يف  ناروحو نالوجلا ةقطنم ىلإ اهرواج امو روص نم ليبحرش ىضم مث

 . ل عسّدقو 2 :قيفآو ؛ ةهيسوسو «نايلب حنه : هنإ يرذالبلا ركذ تيد

 زايد ره تناك ناروح ةعطاقم رئاسو نالوجلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 كلذ يفو «نامورلا ةطلس راطإ يف مهمكح قطانم نمو ماشلاب ةيناميلا ناسغ ةليبق
 دالب ىف نوميقي اوناك : ةنفج دالوأ مهو ءةنساسغلا ةكلمم» :يروخافلا انح لاق

 ىلإ داليملل ثلاثلا نرقلا نم مهدهع دتما دقو ءاهلوح امو ىرصُب يأ «ناروح

 .177و 7١١ص .. يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 ةمصاع تناك رم ٍيرنه)و (هكدلوت) قزرشتسملا لاق" ”«يمالسإلا حتفلا

 دتمإ) :نيمأ دمحأ لاقو ماعلا ةيباجلا يف نييناسغلا ةنفج ينب ةلود يسركو

 نأ ءارعشلا لوق نم ًانايحأ مهفُّيو . .ءاقلبلاو نراوح يتعطاقم ىلع ةنساسغلا مكح

 سيلو ' ”.«ةمصاعلا اهنإ ىلع ْقَلِج نوركذي ًانايحأو ؛«مهتمصاع ةيباجلاو نالوجلا
 ةطوغب قلج يف ميقي  ىلعألا  يناسغلا كلملا ناك دقف «كلذ يف ضراعت كلانه

 نالوجلا ةيباج يف هبراقأ نم يناسغ كلم تقولا تاذ يف كانه ناك ءقشتمد

 روهظ دنعو ةيلهاجلاب - قلج يف كلملا ناك دقو «ناروح ةعطاقمب ىَرصَب ةنيدمو
 ىرصُبو نالوجلا يف كلملا ناك امئيب «يناسغلا مهيألا نب ةلّبج  مالسإلا

 نب ناسح رعش نمو «نامورلا ةطلس راطإ يف كلذو .يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا

 : ةيلهاجلاب قلج يف مهيألا نب .:هلمج لتع. وهو .تيات

 دشأ ني ءاق لسا قود نستوت له لس تاني ليكن > رظنا

 درفلاك تاحسلا هيلع جلغلا .لبج اهنودو «ىرصُب نود ْنِم ٠

 : تباث نب ناسح لاقو

 لرألا ناحولا: يبن يلج اسوي َمِهُثمثان ٌةباصع رد هلل

 ٍلَصْفَملا ميركلاةيرامنباربق :ُمُهيِبأ ربق لوح ةَئْفَج دالوأ

 «لرالا زاروطسللا هدب ءٍفونألا مش ءمهُباسحأ ٌةميرك ءهوجولا ضيب

 -باث نب ناسح لاق مهيألا نب ةلّبَجلو

 ينامي للكرش ٌةمورلا ىلإ ماشلاب ككلُم نإفاهنرهشأ

 ىلع وهو مالسإلا ءاجو «مهيألا نب هلّبَج كلُم لحفتساو» :نودلخ نبا لاق

 - يروخاف انح  ميدقلا يبرعلا بدألا خيرات (0)

 .م1985 - توريب  ليجلا راد  ا/لا/لص

 رمع .د  ةتساسغلاو ةرذانملا لالظ يف رعشلا (0)

 باتكلل ةيرصملا ةئيهلا - 9”7ص  نيدلا فرش

 .ماة41-

 ناقد طب ننما دمحأ  مالسإلا رجف 00

 يه قلج تناكف «قشمد يه قلج ةنيدمو

 كولملا رقمو ةمصاع يهو «قشمد ةطوغ
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 ىلإ بتك وي هللا لوسر ناك دقو «. .ةلبج ملسأ ماشلا نوملسملا حتتفا املو ءهكلُم

 امهنم ًالك وعدي نيباتك يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإو يناسغلا مهيألا نب ةلبج
 لوسر ىلإ همالسإب بتكو «مهيألا نب ةلّبج ملسأف) يزوجلا نبا لاق «مالسإلا ىلإ

 ايلاوم ناكف نالوجلاو ىرصُب ىف كلملا وهو رمش ىبأ نب ثراحلا امأ 2006 هللا
 هل مورلا ميركت دادزاف ِةكَي يبنلا لوسر ىلإ ءاسأف «ةينارصنلل ًابصعتُم نامورلل

 ىتح مورلا نع همالسإ متك ىلإ رطضا امبرف مهيألا نب ةلبج امأ هيلع مهدامتعاو

 راس «ماشلا ىلإ ةثالثلا شويجلا ثعب امل قيدصلا ركب ابأ نأ ركذ فلس دقو

 امنيب «نالوجلا يف ةيباجلا ةقطنمب لزن ىتح ءاقلبلا نم هشيجب حارجلا نب ةديبع وبأ

 نم لبقأ مث ءروصو اكعو ةيربط حتتفاف ندرألا نم يدنكلا هئسح نب ليبحرش ىضم

 «قطانملا ضعبو نالوج حتتفاق «ناروح ةعطاقمو نالوجلا ىلإ اهرواج امو روص

 ةينامور تاوق اهبو ماشلاب أريبك ًايراجت ًازكرم تناك يتلا ىرصُب ةنيدمل ضرعتي ملو
 ءاهيلإ امو ىرصُي ةنيدم ليبحرش ىدافتف ءرمش يبأ نب ثراحلا رقم اهنأ امك «هفيثك
 ىقتلاف «حارجلا نب ةديبع وبأ ناك اهيف يتلا هيباجلا ىلإ نالوجللا نم ىضمو

 قلطناف «كلذ ةديبع وبأ بوصتساف «ىرصُب وزغ يف هرواشف «ةديبع يبأب ليبحرش
 . ىَرْصُب ةنيدم ىلإ ليبحرش

 ةرماع ةلهآ  ىَرْضُب - تناكو «سراف فالآ ةعبرأ يف ىرصب ىلإ ِةكَي هللا لوسر

 دالنو نشيل ىصقأ نم مهتراجتو مهعئاضبب اهتودصقي برعلا ناكو «سانلاب

 (”سامور همسا مورلا دنع ردقلاو نأشلا ميظع ٌقيرطب ىرصُب ىلع ناكو . .زاجحلا

 هيلإ سانلا عمتجيو هيلع سلجيل يسرك مهقيرطبل بصنُي مسوملا مايأ يف ناك اذإف

 رمأو « ىرصب ةنيدم فراشمب هشيجو ليبحرش ركسعف (هركسعو هنسح نب ليبحرش

 بسانم ناكم ىلإ جرخو «موقلا مالك عمسي ىتح ءيشب اوموقي ال نأ هموق قيرطبلا
 . مهريمأ ابلاط نيملسملا ىدانو ةنيدملا باب دنع

 .ل* ٠ص - يزوجلا نبال ءافولا ساتك نع - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 ناك دقو «كلملا بئان ىنعمب ىهو 281005 سوكيرتب اهلصأ ةينامور ةملك :قيرطب (؟)

 وهو 2طز1ة2هط ةص0 2ةاةمئانو بقل لمحي  ناسغ كولم رهشأ  ىناسغلا ةلبج نب ثراحلا

 (م517-059/) نم ةلبج نب ثراحلا دهع ناكو «ينامورلا رصيقلا روطاربمألا دعب بقل ىلعأ
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 : ليبحرش لاق ؟متنأ نم :سامور قيرطبلا هل لاقف « ليبحرش هيلإ مدقتفا

 لاق . ليجنإلاو ةاروتلا يف توعنملا يبنلا هللا لوسر دمحم باحصأ نم نحن

 ركب وبأ هدعب رمألا لوو هيلإ هللا هضبق : ليبحرش لاق ؟هب هللا لعف ام :قيرطبلا

 مكنأب ملعأ دق :قيرطبلا لاقف - مالسإلا ىلإ هموقو هاعد مث  ةفاحق يبأ نب قيتع
 نكلو «ريثك عمج يف نحنو ريثك عمج يف متسل ْذِإ مكيلع ٌقِفشَأ انأو . .قحلا ىلع
 ناك ولو يبحاص ركب ابأ نأ برعلا اخأ اي ملعاو .مكل ضرعتتن ال اّنإف اوعجرا

 نأ امإ «ثالث ىدحإب الإ مكنع حربن انسل :ليبحرش لاقف . .!ينلتاق ام ًارضاح

 رمألا ناك ول :قيرطبلا لاقف «برحلا وأ ةيزجلا اودؤت وأ «مالسإلا نيد يف اولخدت

 انأو نوعمتجم موقلاو مورلا ءالؤهو «قحلا ىلع مكنأ ملعأ ينأل مكلتاقأ ام َيلإ

 . (مهدنع ام رظانو مهيلإ عجار

 راشأو «رمألاب مهربخأو «ةنيدملا لخاد مهعم نمو مورلا ىلإ قيرطبلا عجرف
 بوثولاب اوُمَهو .اوشَوّشو «همالك نم مورلا بضغف) «ةيزجلا اودؤي نأب مهيلع
 نأ ودبيو  (موقلا مكنود نآلاو ء«مكنيد ةيمح ىرأ نأ ٌثدرأ امنإ :لاقف ءهيلع

 كلذ مهل لاق هيلع بوثولاب اوّمَه املف ءناسغ نم ايبرع لصألا يف ناك قيرطبلا

 ىلع ةلمحلل ىرصب ةنيدم نم اوجرخو «لويخلاو عوردلاب مورلا زهجمتف  مالكلا
 هشيجو ليبحرشو «ًافلأ رشع انثا ىرصب لهأ نم مهعم نمو مورلا ناكف «نيملسملا
 هنأ ودبيف «ةئامسمخو فالآ ةعبس لصألا يف ليبحرش شيج ناك دقو «فالآ ةعبرأ

 روصو نيطسلفو ندرألاب اهحتتفا يتلا قطانملاو ندملا يف هشيج نم تايماح كرت
 اوجرخ نيذلا مورلا ناكو «فالآ ةعبرأ ىرصب يف هعم نيذلا ناك ثيحب ءاهريغو

 . لتاقم فلأ رشع انثا هلاتقل

 لوسر نأ اوملعإ :لاقو هباحصأ ظعو «كلذ ةنسح نب ليبحرش ىأر املف»

 ليبحرش لمح مث نآرقلا نم تايآ ءارقو . .فويسلا لالظ تحت ةنجلا :لاق دي هللا

 نب هللا ديبع لاق . .مورلا مهيلع لمحو . .ىرصُب شيج ىلع نوملسملا لمحو

 دقو مورلا نيبو اننيب لاتقلا لزي مل :- ليبحرش شيج ناسرف دحأ وهو يدع
 ىلإ هيدي عفر دق ةنسح نب ليبحرش ُتيأرف «ماركلا ربص مهل انربصو انيف اوعمط
 موقلا ىلع انرصنا ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي يح اي :لوقي وهو ءامسلا
 انيلع تفرشأ دق ةربغ انيأر ىتح هءاعدو همالك ليبحرش متتسا ام هللاوف «نيرفاكلا

 مالعألا انل تحالف «ليخلا قباوس اهتحت انيأر تبرق املف «ناروح بوص نم

 نيدل رصنلاب رشبأ ليبحرش اي :يداني امهدحأ ناسراف انيلإ قباس دقو «ةيمالسإلا
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 نب عفار اهلمحي باقعلا ةيار تفودكأو «بناج لك نم ركاسعلا ثقف ريكو . . هللا

 "ل يئاطلا ة ةريمع

 اوت تركيب هوجو يذلا شيلا يف ةيصلا نم رم نيا كو

 0 ل ةريحلا

 ب نمعلا نيع نم"كيلولا خد , للاخ راسو «يراصنألا مارح نب ورمع نب دعس رمتلا نيع

 ةريمع نب عفأر ناكو «نيملسملا نم لجر ةئامئامث يف . ه١ لوألا عيبر رهش يف

 جرخ ىتح ةوامسلا ةيداب نم ايوارحص اقيرط مهب كلسف مهدئارو مهليلد وه يئاطلا

 ملعو «ةيباجلا يف حارجلا نب ةديبع يبأب دلاخ ىقتلاف «مايأ ةسمخ يف ماشلا ىلإ مهب

 « ليبحر ش معدل ىرصب ىلإ ريسملاب دلاخ ردابف «ىرصب حتفل ليبحرش ريسمب هنم

 لاق ء«باقعلا ةيار يئاطلا ةريمع نب عفار عم تناكو «مورلا لتاقي ليبحرشو لصوف

 «باقعلا ةيارلا ىمسُت برعلاو .ِدقَي هللا لوسرل تناك ءادوس ةيار يهو) :يرذالبلا

 - اهيلع ةموسرم يأ - يلطف هيك ريل نم ضاع ل را زارع لإ

 ىلع اوفرشأ هعم نيذلا دونجلاو ناسرفلاو دلاخ لصو املف ذ "”(حصأ لوألا ربخلاو

 مامإلا لاق «يئاطلا ةريمع نب عفار عم باقعلا ةيار تفرشأو « ليبحر ش شيج

 دلاخ ىلع ليبحرش لبقأو ءضعب ىلع مهضعب ملسي نوملسملا لبقأف» :يدقاولا
 اهيفو قارعلاو ماشلا ءانيم ىرصُي نأ تملع امأ ليبحرش اي :دلاخ لاقف ءهيلع ملسي

 هلك :لاق .نيملسملا نم كعم نميو كسفنب تررغ فيكف مهتقراطبو مورلا ركاسع

 ةلئاغ هدنع سيلو ةينلا صلاخ لجر ةديبع وبأ :للاخ لاف «ةديبع يبأ ىأرب

 . «مهيلع انّرصان هللا نإ : ليبحرش لاقف . . برحلا

 ءدارألا الخال حرت مهلا رخو .رابدألا نوكرشملا ىلوف :بزعلا مينا

 ىلإ ريانا وحلا يفادزرب هرراولا تعيب زل داك ادلب ار ل

 اوحتفو مورلا سرح ضعب اولتقف بابلا 0 نم ةئام عم ليبحرش
 كلذبو «نامألا اوبلطو مورلا مزهناف ةنيدملا ىلإ يمالسإلا شيجلا لخدف «باوبألا
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 كلذ ريغو ةيزجلا ءادأ ىلع ىرصُب لهأ حلاصو «ىرصب حتف نيملسملاو ليبحرشل مت

 ثكمو ؛ليبحرش حوتف نم اهريغو اكعو ةيربط لهأ لثم ةحلاصملا طورش نم

 نب ةديبع يبأ ىلإ هعم نيذلاو ديلولا نب دلاخ داع امنيب ءناروحو ىرصب يف ليبحرش
 بها زب يناثلا عير. ف يرضي ةيدمل لطسوس مق ناكو دعم نيذلاو:حارجلا

 كومريلاو نيدانجأ يتعقوم يف ليبحرش
 دقف «ةدحاو ةعقوم سيلو نيدانجأ يف نيتعقوم تدهش ماشلا حوتف نأ ودبي

 ىدامج نم تلخ تس ةليل تناك نيدانجأ ةعقوم نأ) :ماشلا حوتف يف يدقاولا ركذ

 اهنإف يلاتلابو .(ةليل نيرشعو ثالثب ركب ىبأ ةافو لبق كلذو .ه١ ةنس لوألا

 نبا لاق (ته1 ىناقلا ىدامج ىف تناك) كوم ريلاةعقوم نإ ذإ .«كومرزلا ةعقاوم لبق
 ركب يبأ تومب ةنيدملا نم ديربلا مدق كومريلاب لاتقلا يف سانلا امنيبو) نودلخ

 كومريلاب رصنلا متو «ه١ يناثلا ىدامج 7١ يف ركب وبأ يفوت دقو (رمع ةيالوو
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم تيقب مايأل ..) يربطلا لاق «يناثلا ىدامج رخاوأ يف

 نأ امهريغو نودلخ نباو يربطلا ركذ مث .(باطخلا نب رمع ةفالخ يف ه٠

 ةنس ثادحأ ىف نيدانجأ ةعقوم يربطلا ركذف «كومريلا دعب تناك نيدانجأ ةعقوم

 انناك نيدانجا و كرتوبلا انآ قيضرؤملا نقعن لزق ىلإ تاقولا تاق ورق راش رن
 ةنس بجر يف كومريلا ةعقو تناك) نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو ءه0١ ةنس يف
 كومريلا نمز لوح ةاورلا نيب فالتخا ءازإب انسل انثإ رهاظلاو ء(ةرشع سمخ

 ه7 ةنس لوألا ىدامج ىف امهادحإ ناتعقوم نيدانجأ تدهش امنإو «نيدانجأو

 تقوم ةودانعلا فثييعصا تائار لا نأ امنو:ككتاة ةنرم نقل فوبلا دين ىوخألاو
 . كومريلاو نيدانجأ نمز يف فالتخالاو سابتلالا عقو ةدحاو

 نب ليبحرش ناك ثيح ه١ لوألا ىدامج ىف ىلوألا نيداتجأ تناك دقل

 ناكو ه1 يناثلا عيبر يف اهحاتتفا ذنم ناروحب ىرصُب ةنيدم يف يدنكلا ةنسح

 قيرط ىلع  رفّصلا جرمو ةيباجلا يف حارجلا نب ةديبع يبأ عم ديلولا نب دلاخ

 - صمح يف ناكو  مورلا كلم لقره نأب ىرصُب يف وهو ليبحرش ملعف  قشمد
 شيجلا كلذ دئاق لقره رمأو «نيدانجأ ىلإ مورلا نم أافلأ نيعست هيجوتو دشحب ماق

 ليبحرش بتكف «ندرألاو نيطسلف ىلإو قشمد ىلإ شيجلا كلذ نم تاوق هيجوتب
 نب دلاخ عم تنك) :فيرط نب حور لاق .ةديبع يبأو ديلولا نب دلاخ ىلإ كلذب
 نم يدنكلا هنسح نب ليبحرش هثعب دقو يمرضحلا ديعس نب دابُع انيلع درو ذإ ديلولا
 كلذ دلاخ عمس املف ءأفلأ نيعست يف نيدانجأ نم مورلا ريسمب ًادلاخ ُمِلْعُي ءىرصُب



 هب ثعب دق يمرضحلا ديعس نب دابع اذه ةديبع ابأ اي :هل لاقو ةديبع يبأ ىلإ بكر

 عمج نم ىلع ًانالف ىلُو دق لقره مورلا ةيغاط نأ ُرِبْخُي «ةنسح نب ليبحرش

 نأ :ةديبع وبأ لاقف ؟يأرلا نم ىرت امف ءأفلأ نوعست مهو مورلا نم نيدانجأب

 ا وع كول نمويجلاب - نوقرفتم ِةكَك هللا لوسر باحصأ

 وصلاو «نيطسلفب صاعلا نب ورمعو ءاقلبلاب نايفس يبأ نب , ديزيو ناروحب لبج

 00 ا لا مهيلإ بتكت نأ

 نيذلا ةعبرألا ءارمألا ةدايقب شويج ةعبرأ ماشلاب ةيمالسإلا شويجلا تناك دقو

 «ناروح ىرصُبو ندرألاب هشيجو ليبحرش مهو ؛هشيج ىلع ًاريمأ مهنم لك ناك

 «نيطسلف نم ةقطنم يف صاعلا نب ورمعو «ءاقلبلاب هشيج عم نايفس يبأ نب , ليزيو

 مدق نيذلا ناسرفلا عم ديلولا نب دلاخ هيلإ مضناو ةيباجلا يف حارجلا نب ةديبع وبأو

 غلبو) :نودلخ نبا لاق «شويجلا عامتجا ةديبع وبأو دلاخ ىأرف «بارعلا نمد

 ةعبرألا شويجلا عامتجا ىلع ةقفاوملاب ركب يبأ سابك ناكف  (كلذب ركب يبأ باتك

 ءارمألا ىلإ دلاخل بتكف - شويجلل ةماعلا ةدايقلا دلاخ ةيلوتب نرتقاو .كلذي ًارمأ
 دحاو لك ءارقف» :يدقاولا لاق «مهشويجب مودقلاب ورمعو ديزيو ليبحرش : ةثالثلا

 ىلوألا نيدانجأ ةعقوم ترادف ''”«نيدانجأ ىلإ مهعيمج اوراسف «هباتك ءارمألا نم
 شيجلا ةنميم دئاق ليبحرش ناكو ه١ لوألا ىدامجج ” يف  مورلا عم
 نب ةديبع وبأ ةداقلا نم ناك امك «شيجلا بلق دئاق ديلولا نب دلاخو «يمالسإلا

 عالكلا وذو « لبج نب ذاعمو «نايفس يبأ نب , كيزيو .«حوشكملا نب سيقو ١ حارجلا

 نب ريرجو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو «يسودلا ورمع نب بدنجو ء«يريمحلا
 كلت يف نيملسملا فيلح رصنلا ناكو .ءورمع نب دادقملاو ءيلجبلا هللا دبع

 ىبأ ةافو لبق كلذو ه١ لوألا ىدامج ” ىف نيدانجأب ىلوألا ةيخيراتلا ةعقوملا

 ٠ ١ .ةليل نيرشعو ثالثب ركب

 2 عاد داو ف

 تادادمإلا ثعبو «لحف ةقطنم ىلإ أفلأ نينامث لقره ثعب دقف «ةهجاوملا تاهبج
 عمتجاف ,كومريلا يف عمجتلاب مه رمأو .قشمدو كومريلاو ةصوقايلاب مورلا ىلإ

 قدنخ يداولاو .كومريلاب يمالسإلا شيجعلا عمتجا كلذكو .كومريلاب مهبلغأ

 ءارمألا عم اهنم نورشعو ةعبس الا نيثالثو ةتس لئموي نوملسملا ناكو) « ء مهنيب
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 كيم . لا رج ىف نيياسبلا نيحتافلاو ةياحتطلا ءانطت انش
 هعم ءاج لاقيو - ديلولا نب دلاخ عم قارعلا شيج دادمإ نم فالآ ةثالثو «ةعبرألا

 ابلاغ  اوملسأ نيذلا ماشلا برع نم فالآ ةتسو  نورخآلا مهب قحل امبرف ةئامنامث

 «لتاقم فلأ سودرك لك مضي «ًاسدورك 77 ىلإ شيجلا ميظنتو ميسقت متو «(-

 :قرِف ثالث ىلإ سيداركلا ميسقت متو «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك لك ىلعو

 نم: ةعومجت لكل: :ةرسيملا نييداركو ةنميملا سيداركر :كلقلا نييَارَك

 : تناكف «ماع دئاق ةثالثلا سيداركلا

 «صاعلا ني ورمع هعمو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب :ةنميملا سيدارك

 عالكلا وذ :ةنميملا سيداركل نييناميلا ةداقلا نم ناكو «سودرك ىلع امهنم لكو

 نب ورمعو «سودرك ىلع ةممح نب ورمع نب بدنجو «سودرك ىلع يريمحلا
 «سودرك ىلع يدنكلا دوسألا نب طمسلاو ءسدورك ىلع يديبُرلا برك ىدعم

 . يثراحلا سيق نب هللا دبعو «سودرك ىلع ينوكسلا جيد نب ةيواعمو

 نم ناكو «ءسودرك ىلع وهو «نايفس يبأ نب ديزي ةدايقب :ةرسيملا سيدارك
 ددحت ملو ؛«سودرك ىلع يريمحلا ميلظ وذ تشوح :ةرستيملا نسيدارك ةداق

 مهنم «بلقلا وأ ةرسيملا وأ ةنميملا يف سيداركلا ءارمأ نم ددع عقوم تاياورلا

 . سودرك ىلع يكعلا قورسمو «سودرك ىلع يلجبلا هللا دبع نب ريرج
 ةداق نم ناكو «ءسودرك يلع وهو «حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب : بلقلا سيدارك

 يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرماو «سودرك ىلع يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد : بلقلا سيدارك
 يلع يرعشألا منغ نب ضايعو «سودرك ىلع سنحي نب ديزيو «سودرك ىلع
 ىلإ (ناسرفلا) ليخلا ميسقت مت امك .سدورك ىلع ورمع نب دادقملاو «سودرك
 نب سيق ةدايقب ةرسيملا ءارو ةقرفو ءديلولا نب دلاخ ةدايقب ةنميملا ءارو ةقرف  :نيتقرف

 . يدارملا حوشكم

 قيقحت يف مهماهسإ شيجلاو ةباحصلا رئاسو ةداقلا ةباحصلا كئلوأ لكل ناكو

 - كومريلاب لاتقلا ءانثأ قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا يفوت دقو «كومريلا ةعقومب رصنلا

 كلذب باتكلا ىتأو «باطخلا نب رمع ةفالخلا ىلوتو يناثلا ىدامج 7١ يف
 ةديبع وبأ متكف .ديلولا نب دلاخ نع ًالدب ةماعلا ةدايقلا حارجلا نب ةديبع يبأ ةيلوتبو

 ةدايقلا ةديبع وبأ ىلوت مث يناثلا ىدامج رخاوأ يف ةعقوملا ةياهن ىلإ كلذ دلاخو

 ىلإ كومريلا راصتتنا أبنب يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا ةديبع وبأ ثعبو «ةماعلا
 ىلع يريمحلا بعك نب ريشب كومريلا يف ةديبع وبأ فلختساو «باطخلا نب رمع
 ها بجر يف كلذو «نيملسملا نم ةوق نهأر
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 ليبحرش ةدايقب ناسيب حاتتفاو (لحف) ةعقوم
 يبأ ةدايقب قشمد نيدصاق كومريلاو ىلوألا نيدانجأ دعب نوملسملا هجوت

 افلأ نينامث ثعب دق مورلا كلم لقره ناكو «ةداقلاو ءارمألا هعمو حارجلا نب ةديبع

 دئاقلاو (قرادت) هيخأ ةدايقب نيطسلفب ناسيب نم برقلاب (لحف) ةقطنم ىلإ مورلا نم
 اودمصي نأ اوهرك) :نيملسملا نإ مث «قشمدب مورلا ىلإ ددملاب ثعب امك (رالقس)

 ءازإب ْنَم نأ اوملعو «لحف يف أفلأ نونامث مهفلخو - قشمد ءازإب - لقره شيجل

 ىدحإ بهذت انهو ''”(لس مهدعب ماشلا نإو «نورظني مهيلإو مورلا ةَئجُج لحف
 ريسم ةيناث ةياور ركذتو «لحف ىلإ اعيمج اوراس نيملسملا نأ ىلإ تاياورلا
 ىضم هنإ ذإ باوصلا وهو « لحف ىلإ ةداقلا نم ددعو صاعلا نب ورمعو ليبحرش

 لو ا ل تامكسا د هاجتاب شيجلا نم ةقرف يف ةديبع وبأ

 نبا لاق كلذ يفو «ليبحرش مهريمأ ناكو «لحف ىلإ ةداقلا ضعبو ورمعو

 0 .مهب نوملسملا رفظف «مورلا مهتتّبَق ءلحف ىلإ ءارمألا لصو» :نودلخ

 نوملسملا لونا 0 ا ا
 مورلا مهرععاو «ةدغرلا تاذ ىمسُت لاحوأو 0 «لحف ىف

 ءاليل مهموجه ناكف «ةرغ ىلع نوملسملا نوكي نأ اجر دقو ءرالقس مهيلعو
 لع ل ف ردع ل رس ا اكو

 «مهورظانُي ملو نوملسملا مهصفاغ) مهيلع اومجهو مورلا مهرتغا املف .
 مويلا لاوطو مهتليل اولتتقاف (طقا وول ةوملسملا هنا ام لات دشأ لسفب ارا
 هيلي يذلاو رالقس مهدتاق بيصأو مورلا راح دقو «ليللا ملظ اظأف) ليللا ىتح يلاتلا

 مورلا تملسأو ءرفظ نسحأ و تلا ل ؟نيووطتست مهي

 يف مهولتقف ءاولجو دقو مهب نوملسملا قحلو «هوبكرف «لحولا ىلإ مهتميزه
 ءغادرلا يف مهلتقم ناكو «لحف يف مورلا ةميزه تناكف» :يربطلا لاق .(لحولا

 رغفظ» :نودلخ نبا لاقو ''"«ديرشلا الإ مهنم ملسي مل أفلأ نونامثلا بيصأف

 ةعقو يف سانلا ىلع ناكو «ًافلأ نونامث مهنم لتقف ,.مهومزهو مورلاب نوملسملا

 يذ نم اتيقب نيتليلل لحف ةعقوم تناكو» :يرذالبلا لاق '”«ةنسح نب ليبحرش لحف
 يذ 58 ىف يأ "9(باطخلا نب رمع ةفالخ ىف ةرجهلا نم ةرشع ثاللث ةنس ةدعقلا

 ْ ْ .ها١ ةئس ةدعقلا

 .ه؟ص ةج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .6١٠و الملص ؟ج ل نودلخ نيا خيرات هه

 .77١؟ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف رف
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 فالآ نكلو ءأفلأ نيرشع زواجتي ال لحف ةعقوم يف يمالسإلا شيجلا ناكو
 ىلإ اومضنا ماشلاب اوملسأ دق اوناك نيذلا ةعاضقو ناسغو مخلو ماذج لئابق نم

 املف - ه١ لوأ عيبر يف  اهلهأ حلاصو ةيربط حتف نأ قبس دق ليبحرش ناكو
 نكي مل امنيب «ًابلاغ مهترطيس تحت ةيربط تتاب «لحف ىلإ شيجلا كلذ لقره ثعب
 ه1 ةدعقلا يذ 58 يف  لحف ةعقوم يف رصنلا مت املف «ناسيب حتف قبس دق

 اهب ناكو - ه١ ةجحلا يذ يف  ناسيب ىلإ لحف نم نيملسملاب ليبحرش مدقت
 راس) :نودلخ نبأ لاق كلذ يفو «اهحتتفا ىتح مهلتاقو مهرصاحف ؛ مورلا نم ةوف

 لبقف «نوقابلا هحلاصو ءاهتلتاقم لتقف ءاهرصاحو ناسيب ىلإ سانلاب ليبحرش
 ناسيب ىلإ سانلا يف ٌدَهَن « لحف ةعقو نم ليبحرش عرف امل) : يربطلا لاقو . (مهنم

 روعألا ىبأ ةدايقب ةرق ثعب ناسيبل لييحرش ةرصاشم ءانثاو  (امايآ اهرصاحت

 نيلتاقملا لتقو «ناسيب ليبحرش حتف املف ءاهب مورلا رصاحف ةيربط ىلإ يملسلا
 املف ءاهل ارصاحم ةيربط ىلع ىملسلا ووعألا ا ناكر . ناسبن لهأ حلاصو .مورلا

 نع هركذ مدقت يذلا حلصلا ىلع كلذو «(ليبحرش اوحلاص «ناسيب نأش مهغلب

 رهن يتفض يأ  ندرألا حتف لمكف) :نودلخ نبا لاق «يرذالبلل نادلبلا حوتف

 . (رمع ىلإ حتفلاب اوبتكو ءاهارقو اهنئادم يف داوقلا تلزنو ءًاحلص - ندرألا

 ةيناثلا نيدانجأ ىلإ . . قشمد حتف يف ليبحرش

 ثيح ىلإ  ناسيب حتف دعب - شيجلاو ةداقلا نم هعم نيذلاو ليبحرش داع مث
 ةديبع وبأ ناكو  رفصلا جرم  جرملا يف هعم نيذلاو حارجسلا نب ةديبع وبأ ناك

 ءها5١ ةنس مرحملا لهتسم يف رفّصلا جرم يف مورلا اومزهو اوبراح هعم نيذلاو

 نب ورمعو ةنسح نب ليبحرش اهلالخ لصو «ةليل ةرشع سمخ جرملاب اوماقأف
 ةليل ةرشع عبرأل قشمد ةنيدم ىلإ اوراس مث :يرذالبلا لاق «شيجلا ةيقبو صاعلا

 «ةونع اهسئانكو  قشمد ةطوغ ب ةطوُعلا اوذخأف «ةرشع عبرأ ةنس مرحملا نم تيقب

 يف يقرشلا بابلا ىلع ديلولا نب دلاخ لزنف ءاهباوبأ اوقلغأو ةنيدملا لهأ نصحتو
 انرت باب ىلع صاعلا ني نرمع لونو «ةنيبغ وبا ةبلإ ممتع قالا ةسمخ ءاهز
 ؛ةيباجلا باب ىلع ةديبع وبأ لزنو «سيدارفلا باب ىلع ةنسح نب ليبحرش لزنو
 رماع نب رميوع ءادردلا وبأ لعجو «ناسيك باي ىلع نايفس يبأ نب ديزي لزنو

 باب ىلع يدارملا حوشكم نب سيق لزن» كلذكو ''"«ةزربب ةحلسم ىلع يجرزخلا

 )١( يرذالبلل نادلبلا حوتف - :5ص - يدقاولل  ماشلا حوتف - ص9؟١ - 17١.
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 عيمج نم قشمد ةنيدم ءارمألا كئلوأ رصاحف  قشمد قرش بونج يف  «جرفلا
 يف يريمحلا عالكلا اذ ةديبع وبأ هجوف «صمح ةنيدمب لقره ناكو «تاهاجتالا

 تادادمإلا لوصو عنمل صمحو قشمد نيب عالكلا وذ طبارف نيملسملا نم شيج

 نيعبس قشمد نوملسملا رصاحف» :نودلخ نبا لاق ءقشمدب ديوموولا ىلإ لقره نم

 نم شيج يف عالكلا وذ لقره نيبو مهنيب اولعج دقو ءرهشأ ةتس ليقو هليل

 :يربطلا لاق تي قشمد ىلإ ددملا لقره ثعبو ؛«نيملسملا

 لصت ال دادمإلا نأ قشمد لهأ نقيأ املو . .عالكلا يذ عم يتلا لويخلا 0

 «مهيف نوملسملا عمطو» :نودلخ نبا لاق ”مرءاجر عطقناو ءاونهو

 وهو  بابلا حتفو .هتيحان نم روسلا روستف يلايللا ضعب , يف دلاخ 0

 .«هوقل نم لك اولتقف يقرشلا بابلا ةيحان يأ - د يقرشلا بابلا

 ءارمألا ىلإ قشمد يحاون لهأ عزفوا .ةيحانلا كلت يف قى قشمد فقسأ دلاخ حلاصو

 تاكو ءاحلص مهيحاون نم اولخدف «لوخدلاو حلصلاب مهل اودانف مهنولي نيذلا

 .اها5١ بجر يف حتفلا

 باب يف ةديبع وبأو «سيدارفلا باب دنع هتاوق سأر ىلع ليبحرش ناكو
 اهتاسؤزرو قيشسو كاقسا ئلطهق +تاوبألا ةيتيددتع كزمألا ةيقبزن :ةيباجلا
 .حلصلا باتك مهل بتكي نأب ًادلاخ رمأو «كلذ ىلإ ةديبع وبأ مهباجأف ةحلاصملا
 هعم بحطصاو ماقف :«قشمد مالتسال انعم ْمُك ( ةليبع يبذل اولاق مث 57 :يدقاولا لاق

 نب ديزيو «ةنسح نب ليبحر شو :ةريره وبأو « لبج نب ذاعم "مهم ةيتسفلا ناعا

 0” ءحوشكملا نب سيقو ؛كديلولا نب دلاخو «نايفس ىيبأ

 عم اهوملستو قشمد اولخد نيذلا هباحصلا ءارمأ دحأ ليبحرش ناكف ''”«خلا
 000 تاثك خيراتو هه4 بجر يف قشمد حتف ناكو) :يرذالبلا لاق «ةديبع

 ا ل ءه16 ةنس رخآلا عيبر رهش يف اهحلصب
 ادناجمت قشمد فقسأ ىتأ كومريلاب مهل عمجت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا عمجت املف
 باتكلا يف تبثأو « 00 د عل را ا
 تقولاب هخرأف ءمهريغو «ةنسح نب ليس رشو نابفسا يلا نبذ ؛ ديزيو ةديبع يبأ ةداهش

 ىف ةط رتل عيبر وهو  هددج يذلا

 مث ه54١ بجر يف قشمد اوحتتفا نيذلا ةداقلا ءارمألا نم ليبحرش ناك دقل

 يناثلا عيبر يف  اهفقسأو قشمد لهأل حلصلا باتك ديدجت ىلع دوهشلا نم ناك

 كومريلا رهن دنع مورلا عومج ةهجاومل ضرهنلل نوملسملا عمجت امنيح - ه0

 )١( يرذالبلل نادلبلا حوتف - ؛ةص - يدقاولل - ماشلا حوتف - ص79؟١7 -17١.
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 بجرو ه5١ بجر - نيئمزلا نيبو ءه6١ بجر ىف تراد ىتلا ةيناثلا نيدانجأ ىف

 ةعقوم نمز يف فالتخالاو سابتلالا ىلإ اهبيترت مدع ىدأ ثادحأ تعقو ه6
 : يلي اميف ثادحألا كلت ملاغم لثمتتو «قشمد حتفو نيدانجأو كومريلا

 -ها5١ بجر يف - قشمد حتفب تجوتت يتلاو قشمدب مورلا راصح ةرتف يف -
 ةقطنمت ىرخأ ةنهه. ف ةيمالسإو ةهج نم ةيسراف ادوشح لهشت قارعلا تناك

 صاقو ىبأ نب دعس ىلإ ةيسداقلا ىف نيملسملل ةماعلا ةدايقلا رمع دنسأو «ةيسداقلا

 «قشمم حتفه كلذ دانثأو هةيسداقلا' ىلإ ةريزجلا ةيقيو نميلا نم سائلا: نفتعساو

 لصوف «.حتفلاب رمع ىلإ اوثعبو ه5١ بجر يف قشمد حتف ناك) :نودلخ نبا لاق
 ىلعو ةبتع نب مشاه مهيلعو اوجرخف قارعلا ىلإ قارعلا دنج فرصي نأب هباتك
 نب سيق ثعبا :ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك» :يرذالبلا لاقو .(عاقعقلا هتمدقم

 ىلإ الجعتم مدقف «قلخ سيق عم بدتناف ءهعم بدتنا نميف ةيسداقلا ىلإ حوشكم
 نب ليبحرشو «برك يدعم نب ورمع ةيسداقلا ىلإ ىضم كلذكو «ةيسداقلا

 جيدح نب ةيواعمو «يرعشألا منغ نب ضايعو ءيدنكلا دوسألا نب طمسلا
 نأ لوقلا نكمي ءهتليبق ناسرف هعم دئاق لك نأ امبو «ةداقلا نم ديدعلاو ءىنوكسلا
 . أرثؤم ًاضافخنا ضفخنا مايغلا نوح

 «نايفس يبأ نب ديزي قشمد ىلع ةديبع وبأ فلختسا ماشلا يف امنيب -

 ةنسح نب ليبحرش هجوت امنيب «صمح ىلإ شيجلا نم ةوق يف ةديبع وبأ راسو
 هجوتو «ندرألا شيج ريمأ هتفصب ندرألا ىلإ شيجلا نم ةوق يف يدنكلا

 عم قشمدب يقبو» :يربطلا لاق ءنيطسلف برغ ةقطنم ىلإ صاعلا نب ورمع
 «ةيزغ نب رمش نب ورمع :مهنم ءددع نميلا لهأ داوق نم نايفس يبأ نب ديزي
 ةفيلخ نب ةيحد ديزي ثعبو .عفاش نب هللا دبع نب عفاشمو ءرفاسملا نب مهسو

 «ناروحو ةنيثبلا ىلإ يريشقلا ءارهزلا ابأو ءرمدت ىلإ ليخ يف يبلكلا
 امأ .هيلإ اثعُبو هاحتف ام ىلع مايقلا اَيلُوو ءقشمد حلص ىلع امهوحلاصف
 ءديلولا نب دلاخ هيف ناكف ءصمح ىلإ ةديبع يبأ عم راس يذلا شيجلا
 كلذ ضرعت دقف ءيدنكلا دوسألا نب طمسلاو ءيراصنألا تماصلا نب ةدابعو

 تحبصأف ةيتارفلا ةريزجلا لهأو نامورلا لقره رفنتسا ثيح «راصحلل شيجلا

 ةعقوم دعب ام قايس يف الإ كلذ ركذت ال تاياورلا نكلو «ةريبك ةوق مورلل

 نبا لاق  ةيرجه ١6 ةنس مرحم يف  ةيسداقلاب نيملسملا راصتناو ةيسداقلا

  ةريزجلا لهأ ىلإ ًاشيج زهجي نأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ رمع بتكفا :ريثك
 ريمأ نوكيو «حارجلا نب ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام نيذلا  ةيتارغلا
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 ودع نأ هتيحص يفو ضايع اهيلإ ر أسف «يرعشألا منغ نب ضايع شيجلا

 اوضاخو ماشلا نم اوءاج نيدلا ةداقلا ةدوع تاميلعتلا تلمتشو رع دال |

 نودلخ نبال ةياور يف ءاج دقو :«مهلاجرو مهناسرف عم ماشلا ىلإ ةيسداقلا ةعقوم

 دنج نم  كومريلا رهن ةعقوم لبق ماشلا ىلإ قارعلا نم اولصو نيذلا ددع نأ

 نيب سم ممم أ كلر كلت يلا تادحألا سيرو .(فالآ ةعست) اوناك قارعلا

 ءجيدح نب نب ةيواعمو « برك يدعم نب ورمعو .طمسلا نب ليبحرشو .حوشكملا

 كي كا ل رول د ملا ع يي

 ةوهئاوملا قطر هللالا تعقل علما نوح فيل انج وي شادو دبل
 ةئام ءاهز مورلا ناكو «نيدانجأو كومريلا رهن 0 0 عيرلا عومج

 حلصلا باتك ديدجت متف ءأفلأ نيعبرأ ءاهز نوملسملا غلب امنيب ءافلأ نيرشعو

 نب ةديبع وبأ هيف دهش يذلاو - اق .ةننب ىنادلا مر يفاع قشمد لهأو فقسأل

 .نايفس نبأ نب ديزيو ءةنسح نب ليبحرشو . حارجلا

 كوضريلا» نبهت ةقطنق ىلإ ا قشمد نم نوملسملا ىضم ه15 ةنس عيبر يفو -

 بجر يف تناك كومريلا ةعقوم نأ تاياورلا نم ةفئاط ركذت كلذلو .ةصوقايلاو

 اوماقأف «؟ مهليب قدنخ كومريلا يداوو نيملسملا لايحب مورلا عمتجا) هلأَف يبيها

 يلا ةمساحلا ةكرعملا تعقو مث - بجر ىلإ يناثلا عيبرا نم - (رهشأ ةثالث هتئازإب

 ناك دقو (كومريلا رهن ةعقوم) مساب اهزييمت نكميو كاملا مسأب تاياورلا

 :نودلخ نبأ لاق ؛ىربك ةميزع اهيف مورلا م زهناو «اهتداق رابك نم ةنسح نب ليبحرش

 يف قرغلاو لتقلا نيب د اومسقتو ءافلأ نيعبرأو ةئام اوناكو ؛ةميزهلا ىلع مورلا عباتتو)

 وخأ قرادت لتقو «مهناسرفو مورلا ديداتص لتمو «قدنخلا يف ىوهلاو ءةصوقايلا

 هنأو «(نيدانجأ يف لقره وخأ قرادت لتقم ناك) رخآ عضوم يف لاق مث (لقره

 ام ىلإ دلخأو لحتتراف صمح نود وهو لقره ىلإ  كومريلاب  ةميزهلا تهتنا)

 ةعقوم تناك كلذبو (ةيكاطنأ ىلإ صمح نم برهف ءًابعر ئلُمو هدي ىف طقسو هبلق

 . ماشلا حوتف يف تاراصتتالا مظعأ يه ةيناثلا نيدانجأو كومريلا رهن

 اهريمأ وه يتلا  ةزغ /افاي - نيطسلف برغ ةقطنم ىلإ صاعلا نب ورمع هجوتو ءاهشيج

 .الا ص الج ب ريثك نبا - ةياهللاو ةيادبلا 000
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 0 د ىلإ حارجلا نب ةديبع وبأ داع امديب ؛ ”اهخيج دئافر

 هو ىيلإ اولبقأف «ءارمألا ةديبع وبأ اعدف 0

 . يدنكلا ةنسح- نب ليبحرش مهنم ناكو ه5١ ةنس اهيحاونو سدقلا حتفل تايارلا مهل

 ني د

 سدقلا حتفل ةيولألا ةديبع وبأ مهل دقع ءارمأ ةعبس عباس ليبحرش ناك

 وبأ هجو ثيح «هشيجب ريمأ موي لك يف سدقلا ىلإ مههيجوتب ماقو ءاهيحاونو

 نب ديزيو فالآ ةسمخ- يف صاعلا نب ورمعو فالآ ةسمخ يف ديلولا نب ًادلاخ ةديبع
 نيد لييسرف ةدييس وبأ اعد هتدا :ىدقاولا ءانإلا#لاق "قالا ةنييفح ىف نايتس ىلأ
 لهأ نم سراف فالآ ةسمخ هيلإ مضو ةيار هل دقعو كي يبنلا حو بتاك ةئنسح

 الزب اهيلع كيفي لوناو نيدعملا كب تيب مداقت ىتح كم ْنَمِ رس : ل لانو وسلا
 ةديبع وبأ دقع مث ةسدقلا لإ هني يهود نزاع 1 كلل د طاع

 :يدقاولا لاق . سماخلا مويلا يف راسف فالآ ةسمخ يف ةبجن نب بيسملل ةيار

 ةسمخ هيلإ مضو يدارملا حوشكملا ةريبه نب سيقل ةسداس ةيار ةديبع وبأ دقعو»

 يف يئاطلا ليخلا ديز نب لهلهم نب ةورعل هعباس ةيار دقع مث «مهئارو هرّيسو فالآ
 ءارمأ ةعبسلا تراسو ء«أفلأ نيثالثو ةسمخ مهحرس نم ةلمج ناكف «فالآ ةسمخ

 مهيلع لزني موي لك يفف هللا ءادعأ بهريل كلذو ءريمأ موي لك يف .مايأ ديس

 ءاهيحاونو سدقملا تيب راصح يف مهعم كرتشاو ةديبع ربا وادم قالا ةةيحم مأ
 5 نم سدقلا لهأ بلط مث» :يرذالبلا لاق .ءكلذ تللخت يتلا تاشوانملا يفو

 يلوتملا نوكي نأ ىلع . .ماشلا لهأ هيلع حلوص ام لثم ىلع حلصلاو نامألا ةديبع

 ىلإ رمع مدقف «كلذب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتكف «هسفن باطخلا نب رمع مهل دقعلل
 .'"”(هب مهل بتكو ءاهلهأ حلص دقعف .سدقملا تيب

 ريمأ عم سدقلا اولخد نيذلا ءارمألا ةباحصلا نم ةنسح نب ليبحرش ناكف

 يمالسإلا يبرعلا اهرصع قورشو سدقلا عمنا اكتمل عع يحرم

 ةعاضقو مُحَلو ماذجج نم نويحيسم برع سدقلا لهأ ناك دقو ءه١ ةنس دلاخلا
 ماشلاو نيطسلف ءاجرأ مظعم يف لاحلا ناك امك لئاوألا نيينيطسلفلا برعلا ةيقبو

 .ريسي دمأب حتفلا دعي مالسإلا نيد يف مهنم نوريثك لخد مث

 )١( ص - يدقاولا  ماشلا حوتف ١55 - ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ١55.
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 نيطسلفو ندرألل ليبحرش ةيالو
 يبلغأو ندرألل حتافلا دئاقلا وه يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ناك دقل

 رجفو تاحوتفلا نع ةيخيراتلا رداصملا ىف ندرألاب هوصقملاو ءنيطسلف
 :ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا يف ةعقاولا نيطسلف قطانم وه مالسإلا
 يف ءاجف «نيطسلفو ندرألا ىلع ًايلاو ًاريمأ حبصأ ةنسح نب ليبحرش نإ مث
 ريمأ وهو «عابرألا ءارمأ دحأ» هنسح نب ليبحرش نأ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 لاقو .«ماشلا عابرأ نم عبر ىلع رمع هالو» :ينالقسعلا لاقو «نيطسلف

 . «ماشلا عابرأ نم عبر ىلع ًاريمأ ناك» : يبطرقلا

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ ماشلا ميسقت مت رمع ةفالخ يف ماشلا حتف ذنم هنأ كلذ

 «نيطسلفو «نذرآلا نهو:(دانجأ) ىمست ةيناكو: نيمأ اهتم لكل ةيركسع ةثرادإ

 دادس دفنت نحل ىف [يلدحا ققاولا قر دذالجا لاق يمحو نقسوو
 «ندرألا كلذكو ارك مس نال ا ديس ويطسلا ةرملطملا نيب :مهضعب لاقف

 دنج اهل ةيحان لك تيمّس :مهضعي لاقو . صمح كلذكو «قشمد كلذكو

 . "”(ادنج اهب مهعامطأ نوضبقي

 امهدحأ نإ ذإ «نيينعملاو نيفيرعتلا نيب ضراعت الو فالتخا ال نأ ىرنو

 مسق لك ناك دقف ءأعم امهلمشي (دنج) حلطصم ناكو يركسع يناثلاو يرادإ

 - ًادنج  ًاشيج مسق لكل ناك امك  تاظفاحم ةباثمب  (روُك) قطانم ةدع مضي

 ةعبرألا ماسقألا نم مسق لكل ناكو ءمسقلا كلذب ةيلاملا مهتاقاقحتسا نوضبقي

 دئاقو ريمأ وه ةنسح نب ليبحرش ناكف «ءشيجلا دئاق تقولا تاذ ىف وه ريمأ

 ره ندوألاب دوصقملا نأل (نيطسلف ريمأ) هناي زيكك هبا هفصو لا «ندرألا

 ةيالو نأ امك ء«ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا يف ةعقاولا نيطسلف قطانم

 اهحتتقا ىعلا - (نيطسلف لامش) اكعو ةيربط .قطانم لمشت تناك ليبحربشك
 يذلا يطل ندرألا مسق راطإ يف تناك سدقلا قطانم نأ امك ليبحرش

 «ليبحرش ةرامإو ةدايق زكرم تناك ساومع ةنيدم نإ ذإ «ليبحرش هريمأ
 . "”سدقملا تيب فانكأ نم تناكو «سدقلا ىرق نم يه ساومعو

 .171/ص - نادلبلا حوتف )١(
 ناكو ءاهتاهجو (ةزغو :دللاو ءافاي) قطانم ناكف «نيطسلف دنج) ىَمُس يذلا مسقلا امأ (0)

 ءرصم حتف يف يمالسإلا شيجبلاا ةدايق ىلوتي نأ لبق صاعلا نب ورمع مسقلا كلذ ريمأ

 تح نب ديزيو صمح مسق ريمأ تماصلا نب ةدابع ناك امنيب ل ه١1 ةنس  رصمل أريمأ حبصيو
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 ساومع نوعاط يف تام نأ ىلإ اهل ًاريمأ لزي ملو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع
 هللا ةمحر مهيلع يراصنألا لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ه8١ ةنس

 .هتاوضرو

 يفوتو ماعلا اهدئاقو ماشلا يلاو وه يذلا ةديبع وبأ يفوت املف «قشمد مسق ريمأ نايفس يبأ <

 ةنس رخآ تامف نايفس يبأ نب ديزي ماشلا ىلوتو .ه8١ ةنس ساومع نوعاط يف ليبحرش عم
 يراصنألا تماصلا نب ةدايع حبصأو «نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ىلع رمع لمعتساف ه

 نب ةدابع يفوت دقو ءصمحل ًاريمأ يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو «نيطسلفل ًاريمأ ًايضاق
 تيبب فورعم هربقو «نيطسلفب ءاضقلا ىلوت نم لوأ وهو سدقلاب ه8 ماع تماصلا

 «.ساتملا
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 ينَرَْبلا وْرمَع نب داق
 - ةباحصلا نم سراف لوأ

 نب ورمع نب دادقملا وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا قبسأ ْنِمو ةباحصلا رابك ْنِم
 دادقملا ناك :باعيتسالا ىف ىبطرقلا ربلا دبع نبا لاق «يريمحلا ىنارهبلا ةبلعت

 دوعسم نب هللا دبع نعو كي يبنلا باحصأ نم رايخلا رابكلا ءابجنلا ءالضفلا نم

 . ''1دادقملا مهنم ةعبس مالسإلا رهظأ نم لوأ :لاق هنع هللا يضر

0 

 نب ورمع نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ءارهب) ةليبق نم ''”ىينارهبلا

 نم ةليبق :ُءاَرْهَبا :يريمحلا ناوشن لاق "؟ءابس نب ريمح نب كلام نب ديز نب ةّرُم
 ريغ ىلع نوني «ينارهب :مهيلإ ةبسنلاو «فاحلا نب ورمع نب ءارهب دلو مهو عملا

 : مهيلإ ةبسنلاو «نميلا نم ةليبق :ُيلب» :ناوشن لاق «ّيلبو نالوخ ةوخأ مهو ؟؟ سايق
 : يولبلا طرق نب ملثملا لاق .ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب يلب دلو مهو , يولب

 ةليبقو «نالوخ ةليبق ؛نوطب ةعبرأ ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نم عرفت دقف
 تنلناكف ءةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهم ةليبقو ءارهب ةليبقو َّىلب

 نب ةرهم ةليبق امئيب «ءارهبو ّىلب اهرواجتو ةدعص يفو ءاعنصو برأم نيب نالوخ

 نب ورمع ريسم ببس رسفي دق اذهو «تومرضح قرش ةرهملا ةقطنم يف ناديح

 هنإ ْذِإ «ةيلهاجلا ىف تومرضح ىلإ ةدعص ىف هتقطنم نم  دادقملا دلاو  ةبلعت

 نوكي نأ نكميو ءامهادحإ هتريشع تناكو ءارهب نم نيتريشع نيب رأث ةيضق تعقو

 .4ا/7 ص - يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(

 .15 5ص 77ج - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ةف

 ١١١. ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا هةر

 .957١”و ١84 ص اج - يريمحلا ديعس نب ناوشن  مولكلا نم مالك ءاردو مولعلا سمش 20
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 مسا ناكو ءتومرضح ىلإ راسو هتليبق ةقرافم راتخاف ءرأثلا ةيضق يف ًافدهتسم

 ةرهملاو تومرضح ةماعز تناكو «ةرهملاو تومرضح ةقطنم لمشي تومرضح

 : ىبلكلا نبا لاق» :ةباصإلا ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق كانه رقتساف ةدنك ةليبقل

 ناكف «ةدنك فلاحف «تومرضحب قحلف «هموق يف ًامد باصأ ةبلعث نب ورمع ناك
 . ؟"”(دادقملا هل تدلوف ةأرما كانه جوزتو «يدنكلا هل لاقي

 عع 2 قلع وِ اء

 نيرشعو ةعبسب ةيوبنلا ةثعبلا لبق تومرضحب ورمع نب دادقملا دلوم ناكف
 يدنكلا رمش يبأ نبا نيبو هنيب عقوف ءاعاجك ابا ناكو كروم مهجن ادق «( ةئس

 نم ًارفم دادقملا دجي مل امبرو «فيسلاب هتزرابم رمش يبأ نبا بلطف ءماصخ

 نيب عقو» هلأ عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو ءةكم ىلإ دادقملا برهف 00

 هلجر دادقملا برضف ءماصخ يدنكلا رجخ نب رمش نباو هابص يف دادقملا

 1 ىلإ برشصو :فيسلاب

 رجعت عيومل ىف نيبو هنيب عقو دادقملا ربك امل : هنأ ةباصإلا يف ءاجو

 ةرابع ريشتو ”ةكم ىلإ برهو «فيسلاب هلجر دادقملا برضف ءماصخ يدنكلا
 لبق ةكمب هقاحل نوكيف ءًأبيرقت ةنس نيرشع نبا ٍذئموي ناك هنأ ىلإ (دادقملا ربك امل)
 نيميقملاو راجتلا نم ديدعلا ةكمب ناك دقو «تاونس عبس وحنب ةيوبنلا ةثعبلا
 رفوتتف ةرسأ وأ ًاصخش ةكمب ميقي نم فلاحي نأ ةدئاسلا ةداعلا نم ناكو «نييناميلا
 نب ثوغي دبع نب دوسألا ةفلاحم كانه نييناميلا ىضعب هل ًايهف «ةيامحلا كلذب هل

 بهو نب ثوغي دبع نب دوسألا) :نودلخ- نبا لاق ءةرهز نب فائم ديع نب بهو

 نب دادقملا فلاح املف .(هيلإ بِستف «دادقملا ىنبتف د يخأ ِلِكَع هللا لوسر لاخ

 هيبأ ىلإ بتكف «ةكمب دادقملا لاوحأ ترقتسا «هانبت مث ثوغي دبع نب دوسألا ورمع
 .ةكمب هعم شاعو هوبأ مدقف «هيلإ مدقي نأو ةكمب ةديج هلاوحأ نأب ةبلعث نب ورمع
 يبنلا مع ةئنبا بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض دادقملا- جوزتو» : ينالقسعلا لاق

 .دادقملا نبا وه دبعمو ءدبعم وبأ ىّتكي دادقملا ناكو لك

0 5 
 تي 0300

 قبسأ نم دادقملا ناك «ةكمب هتوعد أدبو رو ع ايم هللا ثعب املو

 .40 ص ؟”ج د ينالقسعلا رجح نبا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000

 .088ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)
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 ءمالسإلا اورهظأ نيذلا ةياحصلا لوأ اوناك ةعبس عباس وهف ءمالسإلا ىلإ نيقباسلا

 :دوعسم نب هللا دبع نعو .أميدق دادقملا ملسأ» :ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو

 دعس نبال ةباحصلا تاقبط يف ءاج كلذكو .«مهيف هركذف ةعبس همالسإ رهظأ نم لوأ

 نأ غماجلا باتحب هتمجرت ىف ءاجو :ىيطرعلل باعيتسالاو ريثألا ن ةباغلا دِسأو

 :دلاخ دمحم دلاخ لاقو «مالسإلا رهظأ نم لوأ اوناك نيذلا ةعبسلا دحأ وها

 الماح ؛هوئلعأو مهمالسإب اورهاج ةعبس عباسو «مالسإلل نيركبملا نم دادقملا»

 مالسإ نوكيف '”«نييراوحلا ةطبغو لاجرلا ةعاجش يف ءاهتمقنو شيرق ىذأ نم هبيصن
 .ةنس نيرشعو عبس نبا ٍذئموي وهو ةيوبنلا ةثعبلل ىلوألا ةنسلا يف دادقملا

 يعاضقلا يبلكلا ةثراح نب ديز ةعبسلا نم نأ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 يف ءاجو «بلاط بأ نب يىلعو «ءقيدصلا ركب وبأو ء«نيملسملا لوأ يريمحلا

 .هوبأو وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم رامع ناك» :ةباصإلاب رساي نب رامع ةمجرت
 ركذف ةعبس همالسا رهظأ نم لوأ نأ :دوعسم نم هللا دبع نب رز نع مصاع لاق

 : ةعبسلا نم نأ نقيتملا نم هرحي كلابو جام نبا هكيرحاا رضا ار راع يح
 .ورمع نب دادقملاو «بلاط يبأ نب يلعو .«قيدصلا ركب وبأو .ةثراح نب ديز

 . مهنع هللا يضر .رساي نب رامعو

 هّللأ لوسر ءاقفرو ءارزوو ءابجن هللا مهلعج نيذلا ةباحصلا نم دادقملا ناكو

 يبن نكي مل :ِةقي هللا لوسر لاق» : يبطرقلل باعيتسالا باتكب ءاج كلذ يفو ديك
 لَك يبنلا مهركذف ءرشع ةعبرأ ٌتيطعأ ينإو ءءاقفرو ءارزوو ءابجن ةعبس يطعأ الإ

 .[باعيتسالا 577 ”ص] ورمع نب دادقملا مهنم ركذف (ثيدحلا يف

 نم ةعبرأ بحب ىنرمأ لجو ّرع هللا نأ :ِةلي ىبنلا لاق» : ةباصإلا يف ءاجو

 .دادقملاو «يلع :لاق ؟ْمُه ْنَم هللا لوسر اي ليقف «مهبحُي هنأ ينربخأو يباحصأ

 . (هجام ناو يذمرتلا هجرخأ ءرذ وبأو «ناملسو

 ةنسلا نم بجر ىف  ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةباحصلا نم دادقملا ناكو

 ةيلاتلا ةنسلا يفو  كاذنآ ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا غلب دقو  ةيوبنلا ةثعبلل ةسماخلا

 ةتكدسلا ىلإ ةيوبتلا ةرجهلا لبق مهضعب عجر مث «ةأرماو الجر نينامث ءاهز -

 ؟ نيتتس قحتي ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق اوعجر نيذلا نم داذقملا تاكو .ةرونملا

 ىهو «نميلا ىف هتليبقب ةقالعو تالاصتا دادقملل تناك ةرتفلا كلت ذنم امبرو

 لوسر ىلإ ءارهب دفو مودق يهو ةنيدملاب ةقحال ةعقاو نم اهكاردإ نكمي تاللاصتا
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 نميلا نم ءارهب دفو مدق» :هنأ رثألا نويع يف ءاج دقف «ةرونملا ةنيدملاب لَو هللا

 مهيلإ جرخف «دادقملا تيب ىلإ مهلحاور نودوقي اولبقأف ءالجر رشع ةثالث مهو

 طباورو ةف الع ىلع لدي كلف 7” ةمانأ اوماقأو "7 . مهلزنأو مهب بحرف دادقملا

 . برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا دعب امبرو ءةرجهلا
0 0 

 (ةرونملا ةنيدملا) برثي ىلإ دادقملا ةرحه

 لاق «ةيوبنلا ةرجهلا ةيادب يف برثي ىلإ اورجاه نيذلا ةباحصلا نم دادقملا ناك دقل

 دهاشملاو اردب دهشو «نيترجهلا رجاهو ءاميدق دادقملا ملسأ) : ىنالقسعلا رجح نبا

 . ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا «نيترجهلاب ىنعيو .(أاهدعب

 «ةنس نيثالثو عبس نبا  ةرجهلل ىلوألا ةنسلا علطم يف يأ  ٍلئموي دادقملا ناكو

 ."”(مدآ :نيعأ ةرعشلا ننتك ًاليوط دادقملا ناك) :ًالئاق ةياحنصلا لأ هفصو دقو

 لوأ يف هي هللا لوسر عم راصنألا تويب نم دحاو تيب يف دادقملا لزن دقو

 لص هللا لوسر انرشع ةنيدملا انلزن امل» :دادقملا لاق كلذ ىفو «ءةنيدملا ىلإ ةرجهلا

 ملو .ِةيَك هللا لوسر عم اوناك نيذلا ةرشعلا يف تنكف «تيب لك يف ةرشع ةرشع

 يح يف صاخلا هلزنم دادقملل حبصأ دعب اميفو ." ”«اهنبل ءازجتن ةاش الإ انل نكي
 تنب ةميرك نع» :ءارهب ىنب دفو ربخ ىف ءاج دقف «ةرونملا ةنيدملاب ةليدح ىنب

 نم ءارهب دفو ِمَّدَق :تلاق «بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض اهمأ نع دادقملا

 باب ىلإ اوهتنا ىتح مهلحاور نودوقي اولبقأف ءالجر رشع ةثالث مه و«نميلا

 حبصأ هترسأو دادقملا نأ ىلع كلذ لديو ''”«ةليدح ىينبب انلزنم يف نحنو دادقملا

 ءارزوو ءابجن نم دادقملا ناكو «ةليدح ىنب يف ةرونملا ةنيدملاب فورعم لزنم مهل

 . ةرونملا ةنيدملاب يك هللا لوسر ءاقفرو

 دادقملل دلاخلا ىخيراتلا فتوملا

 يف هِي هللا لوسر ةبراحمل اهئايربكو اهئاليخو اهسأب يف شيرق تلبقأ املو

 2 م اخ شاثلا ديس قنا حثألا قويه (0)

 :ةرهسلا ديدش 0 يأ : مدآو .ةريبك نويبع وذ : نيعأ 00

 نب سيقلا ئرما نب موثلك لزنم ين دك هللا لوسر لوزن ناكو "7 ص  باعيتسالا 00

 0 طا ني ا نفاثلا كيس ما بورتال نويع“(5)
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 خيراتلا اهدلخ يتلا فقاوملا نم ناك  ردب ةعقوم يف يأ  ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا

 يضر يراصنأل! ذاعم نب دعس فقومو يريمحلا ىنارهبلا ورمع نب دادقملا فقوم
 0 :هادقملا فقوم نع دوعسم نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا لاق دقلو ءامهنع هللا

 تعلط امم ّىلإ تح «ةيحاص نوكأ :نأل «ءادهعم ةادقنلا نم تدهش .ذقل»

 .«سمشلا هيلع

 امم لإ بحأ ءةيحاص نوكأ نأل ءادهشم دادقملا نم ثدهش دقل٠:لاقو

 ْ . اعيمج ضرألا يف
 تعمج يتلا شيرق رمأ يف مهرواشي هباحصأ خلو هللا لوسر عمج دقف

 هباحصأ ِِكَي هللا لوسر رواشف «نيملسملاو ْهيك هللا لوسر ةبراحمل تلبقأو اهعومج
 + نتيرف اكمل مهدادعتسا ىدم ولبيل

 ناق امك كت لوقت ل هلاؤ نإ "هللا لوسو ان»: < قع نبا "ضو ذادقحلا لاقق

 ُلِتاَقُت اًنكلو «نودعاق انُهمل اَنِإ اَلِتاَقَف َكُبَرَو َتْنَأ ْبَهْذا :ىسومل ىسوم باحصأ
 . كلامش نعو كنيمي نعو كفلخ ْنِمو كيدي نيب ْنِم

 7 يينعا و ةدسو كللذل هيعو قري هلك اذألا لوسر" نأ رق ةدرغيسم خبالاَق

 : هنأ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاجو

 لوقن ال هللاو كعم نحدف «ُهَّللا كارأ امل ُضما .هللا لوُسر اي :دادقملا لاق»
 لب .:ةودغاف انيهانإ ةلئاقفت كترو ثنا نهذا + نسوملا لئتازسإ ؤكب.كلاق امك فلل

 ول «قحلاب كثعب يذلاوف .نولِتاقُم امكعم اَنِإ اًلِتاقف َكِّبرو ّتنأ ٌبهذا :كل لوقن

 نع ّنَلِتاَقُتلو (2"”هغُّلْبَت ىتح هنود نم كعم انذلاجل دامغلا ٍكْرَب ىلإ انب ترس
 ."70كل هللا ُحَتْفَي ىتح كفلَخ ْنِمو «؛كيدي نيبو «كراسي نعو ؛كنيمي

 دلاخ لاق كلذ يفو «نينمؤملا عومج يف غلابلا اهريثأت دادقملا تاملكل ناكو

 قرشأو لوسرلا هجو للهتو .ءفوذقملا صاصرلاك تاملكلا تقلطنا» :دلاخ دمحم

 ةسامح حلاصلا نمؤملا عمجلا يف تّرَسو دادقملل اهاعد ةحلاص ةوعد نع همف

 عون اهعانقإو اهتوقب تددح ىيتلاو ورمع نب دادقملا اهقلطأ يتلا ةلصافلا تاملكلا

 دادقملا تاملك تغلب دقل . . .اثيدح ديري نمل ثيدحلا زارطو الوق دارأ ْنَمِل لوقلا

 .76!4ص ب دوعسم نب هللا دبع ثيدح  باعيتسالا )١(

 وهو رجح ىصقأ :وه لاقيو «نميلا ةيحانب عضوم :داّمِْغلا ِكْرَب» :ةريسلا شماه يف ءاج (؟)
 .دادقملا شاع اهب يتلا تومرضحب رجبح يداو ىصقأ

 ,105 757” ص ؟ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (9)
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 ءرمع كلذكو مالكلا نسحأف ملكت دق ركب وبأ ناكو ''"2نينمؤملا ةدئفأ نم اهتياغ
 رودصو ةريسلا بتك هتاملك تظفحو بابلألا همالك لهذأ دادقملا ملكت املف

 هللا لوسر لاق مث) .ًاريخ هل اعدو :دادقملا مالكل ِةيِكَ هللا لوسر ّرسو ةباحصلا

 ددع مهنأ كلذو ءراصنألا ديري امنإ . :ماشه نبا لاق (سانلا اهيأ ّيلع اوريشأ :هكي

 :لاق ؟هللا لوسر اي انديرت كّنأك :لاقو راصنألا ميعز ذاعم نب دعس ماقف»  سانلا

 . لجأ

 ضئاف «قحلا وه هب تعج ام نأ اندهشو :كانقَّدَّصو «كب اّنَمآ دقل دعس لاقف
 رحبلا انب تْضَرْعَتْسا ول قحلاب كثعب يذلاوف «كعم ُنحنف َتذرأ امل هللا لوُسر اي

 انوُدَع انب يقلت نأ ةركن امو ؛دحاو لجر انِم َفْلَخَت ام كعم ه 00

 هب ُرَقَت ام انِم َكيِرُي هللا لعلو ىاقّللا يف ُقُّدُص ءبرحلا يف ُرُّبَّصل اَنِإ ٠

 مث «كلذ هطّْشَنو و ل م و

 . "'!«اوُرِشْبَأو اوريِس :لاق

 ذاعم نب دعسو - ءابس نب ريمح ليلس د ورمع نب دادقملا تاملك تناك دقلو

 ةباحصلا قلطناف ءةدحاو ةيناميإ ةينامي ةاكشم نم ٌعَبْنَت  ءابس نب نالهك ليلس -

 .ردب ىلإ يي هللا لوسر ةدايقب

 ياع عامر
 2 اناني 23
0 

 (ردب ةعقوم ىف ةباحتصلا نم سراف وأ

 يف ردب ةعقوم تناكو ه١ ناضمر ١١ يف ةنيدملا نم ِهيِلَك هللا لوسر جرخو

 نم ةسمخو ةئامثالث ردب ةعقوم ىف كي هللا لوسر شيج ناكو ه" ناضمر ١١

 نم سراف لوأ دادقملا ناكف فادقلا ريغ نسون نل مين كيسا ةباحصلا

 . ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو ؛ ةياحصلا

 .هريغ سرف ىلع اهيف ناك هنأ تبثي مل هنأ ىتح «ردب موي ًاسراف دادقملا ناك١

 : لاق رز نع مصاع نع شايع نع ركب يبأ قيرط نم يوغبلا ركذو
 .دادقملا هللا ليبس يف سرف ىلع لتاق نم لوأ

 سرق :ليقور. "هيف ايل :لاقيذل سرق: ىلع اردي دادقملا دهش كو
 موي نيملسملا ناسرف ناك» :دلاخ دمحم دلاخ لاقو ©”9(ةجرعب) اهل لاقي دادقملا

 ١185. ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر 23
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 امنيب «ماوعلا نب ريبزلاو «دثرم يبأ نب دئرمو ءورمع نب دادقملا :ريغ ال ةثالث ردب
 تبثي مل :ينالقسعلا ركذ امك نكلو .«البإ نيبكار وأ «ةاشم نيدهاجملا ةيقب ناك

 ربخ نوكي دق كلذلو ءورمع نب دادقملا ريغ سرف ىلع ردب ةعقوم ىف ناك هنأ

 - ةيرجه 4 نابعش يف  ةيناثلا ردب ةعقوم يف ماوعلا نب ريبزلاو دئرم يبأ نب دثرم
 نم نكي مل ثيح ه7 ناضمر ١7 يف  ىلوألا ىربكلا ردب ةعقوم يف سيلو

 . هللا ليبس يف سرف ىلع لتاق نم لوأ وهو ءدادقملا ريغ سرف ىلع نيملسملا

 اوجرخ دقو «أريعب نيعبس ردب موي هلو هللا لوسر باحصأ لبإ تناكف لبإلا امأ
 ردب ةعقوم يف نيملسملا عيمج ناكو «ةاشم ةيقبلاو «ريعب ىلع ةثالث لك مهو ردب ىلإ
 : سانلا ديس نبأو ماشه نباو قاحسإ نبا لاق كلذ يفو «ةياحصلا نم ةسمخو ةئامثالث

 نوتسو ةعبرأ مهنم نورجاهملا ناك رفن ةسمخو لجر ةئامثالث يف ِدلَي هللا لوسر جرخ»

 لوسر باحصأو شيج نم ىمظعلا ةيبلاغلا نإف كلذبو «راصنألا نم مهرئاسو ءالجر

 :ِهّنِإ ذِإ «نييناميلا نم اوناك ردب ةعقوم يف لب هلل
 نيعبراو دحاوو ناحام' :راضنألا ْمُهَو نييناميلا جرزخلاو سوألا ددع ناك

 .11/ جرزخلا نمو 75 سوألا ْنِم ءايباحص

 ورمع نب دادقملا :مهلمو «نييناميلا نم نيرجاهملا ثلث ءاهز نأكو

 ىشخم وبأو «يسنعلا رساي نب رامعو «يبلكلا ةثراح نب ديزو «ينارهبلا

 ذاعم نب دشار نب ةعتلب يبأ ورمع نب بطاحو ؛«يئاطلا يشخم نب ديوس
 «يعازخلا ناشبغ نب ةلضن نب ورمع دبع نب ريمع نيلامشلا وذو «يمخللا
 نب نامعنلاو «يولبلا راين نب ئناه ةدرب وبأو «يولبلا قراط نب هللا دبعو

 ,يولبلا ةبلعث نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ليقع وبأو «يولبلا ديبع نب رّصَع

 يعاضقلا يولبلا بهو نب ةيزغ نب داوسو «ينهجلا ءابغزلا يبأ نب يدع وبأو
 : تاق ود نون نبأ ةوكا تراجلاو ىضاعلار اذلاخ جدا يدنا وهو ىرتسلا
 هوخأو «ةبلعث نب ثاحبو «ساحسحلا نب ةديعو «يولبلا دايز نب رذجملاو

 يخأ ءارهب ينب نم ةيواعم نب دلاخ نب ةعيبر نب ةبتعو «يولبلا ةبلعث نب هللا دبع
 لهأ نم مشج نب ديز نب سايإ نب ورمعو «ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب يلب
 نيرجاهملا نييناميلا نم رشع ةعست ءالؤهف «ينهجلا رماع نب ةبقعو «نميلا
 تعال تافتر 110: نفث نييملايهنلاب در يقر كح درا رقي اودهش ويلا

 كوبت ةوزغو ردب ةعقوم نيب ام
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 ىلع ًافقاو رصبلا حمل لثم يف دادقملا نوكيو الإ ؛ةعزف ةنيدملا يف عمسُت نكت ملو
 :ةماتيعت اقم وإ هينزق ةويدع اطقم هلل هللا ل وشنو تناذ

 نم ليخ يف يرازفلا ردب نب ةفيذح نب نيصح نب ةئييع راغأ) ةرم تاذو
 هل ةأرماو رافغ ينب نم لجر اهيفو «ةباغلاب ِةِقي هللا لوسر حاقل ىلع «نافطغ
 نب ةملس مهب مهرذن نم لوأ ناكو «حاقللا يف ةأرملا اولمتحاو لجرلا اولتقف

 هللا لوسر غلبو) «ةراغلاب سانلا غلبأو ةنيدملا ىلإ ةملس داعف  عوكألا نب ورمع

 ىلإ ىهتنا نم لوأ ناكف «عزفلا عزفلا :ةنيدملا يف خرصف «عوكألا نبا حايص كي
 ديز نب دعسو ءرشب نب دابع مث ءورمع نب دادقملا ناسرفلا نم وو هللا لوسر

 . ةداتق قد .ةلاضن نب زرحمو «نصحم نب ةشاكعو «ريهظ نب ديسأو «يراصتألا

 هللا لوسر ىلإ اوعمتجا املف «قيرز ينب وخأ تماص نب ديز نب ديبع شايع وبأو
 كقحلأ ىتح موقلا بلط يف جرخا :لاق مث «ديز نب دعس مهيلع َرَّمأ ءو#
 ودعلا ازغف «سانلا يف ِةل هللا لوسر جرخ مث ودعلاب اوقحلو اوجرخف '"(سانلاب
 يف تناكو «ةباغلا ةوزغ اهل لاقيو دَّرَق يذ ةوزغ ببس كلذ ناكف :دّرَق يذ) يف

 . ''”ةرجهلا نم تس ةئس لوألا عيبر

 ةيرس يف ورمع نب دادقملا ِةِكَي هللا لوسر ثعب ءاهريغ وأ «ةوزغلا كلت يفو
 ديز 00 نأ اندنع تبثلاو) :دعس نبا لاق «ةطيقللا ىنب باصأف ءةباحصلا نم

 :ثداق دب ناوبخ قزق ةادكلا هود نامل نكلو «ةيوجللا هل رم

 0اويتسللا سئاوش انيق تلذي "انها طيش الو[ دكتور

 ناسرفلا دئاق ورمع نب.دادقملاو ةيرسلا ريمأ ديز نب دعس نوكي نأ نكميو

 :تباث نب ناسح لاق كلذلو

 (داديةسمسلا سرواونف ةادسعغ)

 طه" ةدعقلا يذ يف  ةيبيدحلا ةوزغ هدي هللا لوسر عم دادقملا دهشو

 نميلا لهأ نم نمؤم ةئامعبس لوصو تفداص يتلاو - هال رفص يف - ربيخ ةوزغو
 دادقملا ناكف «ةرونملا ةنيدملاب راصنألاو نيرجاهملا فوفص يف مهنكامأ اوذخأ

 يف  ةكم حتف موي ِهْلي هللا لوسر شيج يف راصنألا عم ةنيدملاب نم رئاسو مهايإو
 ِدلِيَو هللا لوسر عم دهاشملا نم ةكم حتف دعب ام دادقملا دهش امك ه8 ناضمر

 .ةيرجه 9 بجر يف كوبت ىلإ هعم راسو

 )١( 4ص ؟ج - ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع ١١ و1١8.
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 هللا لوسر ثعب# : هنأ «ةباصإلا باتكب (دادقملا نب دبعم) ةمجرت 2 ءاجو

 اي ةرامإلا تيأر فيك :ِلَ# يبنلا هل لاق عجر املف «دادقملا اهيلع َرّمأ «ةّيِرَس هلي
 وأ - ينود مهارأ انأو ٌتعجرو مهدحأك انأو هللا لوسر اي ٌتجرخ :لاق ؟دبعم ابأ

 لاقف «اهرش ُهّللا ُهاقو ْنَم الإ دبعم ابأ اي ةرامإلا كلذك» : هِي ىبنلا لاقف  ىل ديبعلاك
 . ؟نيلجر ىلع َنّرمأتأ ال قحلاب كعب يذلاو :دادقملا

 تارامإلا ىدحإ قي هللا لوسر هالو» : دادقملا 3 للاخت كمحيم دلاثخح لاقو

 قدص يف دادقملا باجأف ؟ةرامإلا ٌتدجو فيك :يبنلا هلأس عجر املف ءأموي
 «ينود ًاعيمج مهو «سانلا قوف تنك ول امك يسفن ىلإ ْدشنأ ينتاعج دقل : ميظع

 نا ةوصقملا نأ يوت ا . مويلا دعب نينثا ىلع َنَوُمأتأ ال «قحلاب كثعب يذلاو

 . داهجلا ريغ يف دحأ ىلع رمأتي ال
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 "6 لل لوسر ىلإ ءارهي دفو مودق

 ةدعص ةقطنم يف هتليبقو هتيرشعب ةقيثو طباورو ةقالع دادقملل ناك دقلو

 يلاعأ ةارسو ةدعص ةقطنمب نالوخو َىِلَب ةليبق كلذكو ءارهب «ةليبق يهو «نميلاب
 ىلإ ءارهب دقو مدق املز.6 يي مالسإلا ناشقلا يف ةماهسسإ ةادقملل ناكر.« نببلا
 :رثألا نويع يف ءاج دقف .هدنع اولزنو دادقملا ىلإ مهلوصو ناك ِةِكَي هللا لوسر

 ا ا ل ير ا ملا يول

 اوهتنا ىتح مهلحاور نودوقي اولبقأف ءالجر رشع ةثالث مهو نميلا نم ءارهب دفو

 ء«مهب بحرف دادقملا مهيلإ جرخف ءةليدح ينبب انلزنم يف نحنو ءدادقملا باب ىلإ
 وبأ لمحف ('اوُلِجَي نأ لبق اهانأيه دق انك سيح نم ةنفجب «مهءاجو ءمهلزنأو

 ةلكألا كلت نم لازي ام ناكو ءاولهن ىتح اهنم اولكأف ءماعطلا مهيلإ دادقملا دبعم

 ةردس عم دي هللا لوسر ىلإ اهب انثعب مث «ةريغص ةعصق يف اهانلعجن (ةيقب
 ؟اذهب .تلسرأ ةعابض :ة]ك هللا لوسر لاقف «ةملس مأ تيب.يف ةتدجوف (يتالوم

 ؟دبعم يبأ فيض لعف ام:لاق مث . يِعض : :لاق هللا لوسر اي معن :ةردس تلاق

 مهعم تلكأو اولهن ىتح تيبلا يف هعم ْنَمو ِخِْكَي هللا لوسر لكأف . اندبح :تبلاف

 ءةعصقلا يف يقب امب ةردس تعجرف . مكفيص ىلإ يقي امل هذا :لاق مث ءةردس

 امو مهيلع اهددرن (ةنيدملاب مهتماقإ ةدم ةليط يأ) اوماقأ ام فيضلا اهنم لكأف

 ءانيلإ ماعطلا بحأ نم انلهنتل كنإ دبعم ابأ اي :نولوقي فيضلا لعج ىتح ؛«ضيغت

 .نمسلاو طقألاو رمتلا نم عونصملا ماعطلا :سيحلا )١(
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 مكتنيدم نأ انل َرِكُذ دقو - ًانايحأ يأ - نيحلا يف الإ اذه لثم ىلع ردقن اَنُك امو
 - ''”عبشلا وأ - عمشلا يف كدنع نحنو ءهوحن وأ ٌقلعلا وه امنإ ماعطلا ةليلق

 عباصأ ةكرب هذهف ءاهّدرو ءالكأ اهنم لكأ هنأ ِْكَي هللا لوسر ربخب دبعم وبأ مهربخأف
 اوملعتو ءأمايأ اوماقأو ءهللا لوسر هنأ دهشت :نولوقي اولعجف ء«هللا لوسر

 مهل رمأو «هوعدوف ِةَِي هللا لوسر اوؤاج مث هلي هللا لوسر اوبحص دقو «ضفئارفلا

 ."”«نميلاب مهيلهأ ىلإ اوفرصنا مث «زئاوجب
 دنع اولزنف - ه9 لوأ عيبر يف  َيِلَب دفو ِةِلك هللا لوسر ىلإ كاذنآ مّدقو

 .يموق ءالؤه :لاقف دلي هللا لوسر ىلع عفيور مهب ماكو ؛«يولبلا تباث نب عفيور
 ىلإ مكاده يذلا هلل دمحلا :مهل لاقو «كموقبو كب ًابحرم ْ:ِكَي هللا لوسر لاقف
 . "”«رانلا يف وهف مالسإلا ريغ ىلع تام نم لكف ؛مالسإلا

 ًائراق ًاظفاح ناكو ِةكَي هللا لوسر ءاقفرو ءارزوو ءابجن نم دادقملا لزي ملو

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يبطرقلا ربلا دبع نبا ركذو «ىلاعت هللا باتكل

 عفري رخآ عمسو «باوأ :لاقف نآرقلاب هتوص عفريو أرقي لجر عمس هك يبنلا نإ)
 , 7( ةريع ةيفادقملا لوألا اذإف ةلطتق-عءارمت : لاقت هفؤيم

 (كّبحُي هنأب ينأبنأو ءكّبحُب ينرمأ هللا نإ) :دادقملل ِةَي هللا لوسر لاقو

 ىلإ َمِلك هللا لوسر لقتنا نأ ىلإ ِكَي هللا لوسر بيبحو هللا بيبح دادقملا ناكف

 «يلعألا قفل
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 ةيتارغلا ةريزحلاو ماشلا حوتف يف دادقملا

 ءماشلا حوتفو كومريلا ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا رابك نم دادقملا ناكو

 ئراقلا ناكو» :لاقو كومريلا ةعقوم ىف ةباحصلا سيداركلا ءارمأ يربطلا ركذ دقو

 ديه فاوكلا ةزؤسا ا رقو لأ ناديك دعو كلف هلا: لوهتو سر ىذلا هللا يوي هفاققملا
 دادقملا ةءارقبو ؟'”6كلذ ىلع كلذ دعب سائلا لزي ملو ؛لافنألا ةروس يهو ءاقللا
 يف - ةيناثلا نيدانجأ كومريلا رهن ةعقوم يف مث كومريلا ةعقوم يف داهجلا ةروسل

 . شيعلا نم هب غلبتي أم يهو .ةقلع عمج :قلعلا 200

 .١770ص اج  رثألا نويع (0)
 .١15١ص - لوسرلا لوح لاجر 417/5 صضص ب باعيتسالا (9)

 .”4ص ةج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 . ةيناثلا نيدانجأو كومريلا يف نيبملا

 منغ نب ضايعل ًادقع دقعأ) :ةديبع يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك مث

 ىلإ نحا انانك يققكو .ركب رايدو ةعيبر ضرأ ىلإ أشيج هعم زهجو يرعشألا

 2 ثتعبو ءركب رايدو سرفلا ةعسر ضرأ ىلإ ريسملاو ةيالولاب منغ نب ضايع

 هيلإ ملسف «ةيربط يف ةديبع يبأ ىلع درو نأ ىلإ راسف يدارملا سيق 5 نب ةدعاس عم

 مداخل ةنوع أ قل ةقرحفالا منش ني فايع ىناثلا باكل لير يعن ات

 قطانمو ندم ءاجرأ ىلإ شيجلا كلذ ىضمو .؟١ًاحلص (ةقرلا) اوحتفف «ةئنسلا
 نب رامعو ءدلاخو «دادقملا هعمو يرعشألا منغ نب ضايع ةدايقب ةيتارفلا ةريزجلا

 (ايز) نيتعلعلا اوحتفف «ةباحصلا نم مهريغو .«يدارملا حوشكم نب سيقو «رساي

 حتف ىلإ ًالوصو 0 0 تل ل ل ا

 يدوجلا لبج لهأو نوصحلا ىلإ ضايع لحترا مث) :يدقاولا لاق ه1 ىلوألا

 ناكو (جاتهلا) ةعلق ىلع اولزن ىتح ءاحلص اهوحتفف «ضرفلا يذو ناويسلاو

 :ضايع لاقف  مورلا ةقراطب نم  أدينع ًارابج ناكو (سويلك نب سوناي) اهبحاص

 نب ورمعو ديز نب ديعسو رامعو دادقملاو دلاخ ضهنف هللا ةكرب ىلع اومزعا

 (9ةعلقلا ىلإ اوراسو ءحوشكملا ةريبه نب سيقو ةبجن نب بيسملاو برك يدعم

 حتف متف ةينيمرأ ضرأ اولخد ىتح اهدعب ام اوحتتفاو ءديدش لاتق دعب اهحتف متف

 ةينيمرأ نم اهيلي امو ةيتارفلا ةريزجلا حوتف تلمتكاو (طالخأ) ضرأو (نزرأ) ضرأ

 . ماشلا ىلإ دادقملا داعو ه9١ ةنس يرعشألا منغ نب ضايع ةدايقب

00 2 

 رصم حوتف يف دادقملل ريبكلا رودلا ملاعم
 :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق ءريبك رود رصم حوتف يف دادقملل نأك دقو

 نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتك) :يرذالبلا لاق (رصم حتف دادقملا دهش)

 يف رصم ىلإ نيملسملاب ورمع ريسم ناكو . .رصم ىلإ صوخشلاب هرمأي صاعلا
 «ةباحصلا نم هعم نم ماشلا ريمأ رواشف (ءامرفلا ىتأ مث شيرعلا لزنف ه5١ ةنس

 ١١. 1و ه6 ص ؟ج - يدقاولا  ماشلا حوتف زل
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 نم ةعبرأ ثعباف :هل ليقف . سراف فالآ ةعبرأ :لاق ؟لسرت نأ كدهج مك :هل ليقف
 ءديلولا نب دلاخ ؛اولاق ؟ةعبرألا ْنَم :لاقف . سراف فالآ ةعيرأ ماقم مهف نيملسملا

 رم امر ميدلعا و: فاعف ؛ يعخنلا ثرحلا نب كلامو ؟رساب نب ناععو .دادقملاو

 اذإ «ةليأ ةبقع نم اوبرق املف ءرصم نوديري أوضمو ةعاطؤ انس :اولاقف ءهيلع

 نب رمع مههجو دق مهريغو ئيط نم سراف فلأ ءاهز اهيلع ليخو اياطمب مه

 .مهيلع اوملس مهوأر املف «نوع نب راشبو سيق نب ةعافر عم رصم ىلإ باطخلا

 مهتاوصأ تعفتراو ملام هادتملاو ا راميعو اندلاع واردامل :ومتلا :[ورستختاو

 هال رام ءمهمودقل ناكف هااعمج اوواسو .ريبكتلاو ليلهتلاب

 - نويلباب ةعلق يهو رصم ةنيدم حتف يف ًامساح ًارود صاعلا نب ورمع ةدايقب

 0 11 ةك ةيردنكسإلا نوملسملا حتتفا مث ه7 ١ ةنس كلذو ءطويرم ةنيدم

 نب ةيواعم عم حتفلاب باطخلا نب رمع ىلإ صاعلا نب ورمع بتكف) : : يرذالبلا

 سلا عندا ثعبو ينوكسلا مث يدنكلا جيدخ

 طايمد ةنيدمل دادقملا َحْنَق

 مهرمأو ةباحصلا رد اشراف ةوعيرأ ةعمو دادتنلا نفانلا نيورمع محبا ف

 كرمابلا اهريمأ ناكو «طايمد ىلإ اوراسف ءدادقملا مهيلع َرّمَأو طاش ىلإ نيدكعلاب
 دازلا نم راصحلا ةلآ اهيف عمجو دلبلا نّصَح دق ناكو .«سقوقملا كلملا لاخ
 مهنم انيلإ نوذفني موق نإ :لاقو مهتلق ىلإ رظنو ةباحصلا هيلع فرشأ املف «هريغو
 ًاروهشم ًاسراف ربكألا هدلو ناكو «لقع ةلق وأ زجع يفل مهنإ اندالب اوكلميل نيعبرأ
 ةمأل ٌسسبال وهو ةباحصلا ىلإ جرخف «كرمابلا نب ريره همساو «لينلا دالب عيمج يف

 ءهلتقف هنعطف هيلع لمحو يدتكلا تووزألا نب , رارض هل زربف «زاربلا بلطو هبرح

 كرمابلا نإ مث «دلبلا لخاد ىلإ مهوأجلاف طايمد ركسع ىلع نوملسملا لمحو
 محبا ملاع يدع يهدم ناحو دلو لتق هيلع بعص دقو هتلود بابرأب عمتجا

 .ةيزجلا ءادأ ىلع برعلا ةحلاصمب مهيلع راشأف ءرمألا يف هوراشتساف «ناجريدلا

 ال نأ ةداهشب ميكحلا ق قطنف «هقنع برضب رمأ ميكحلا نم كلذ كرمابلا عمس املف
 بهأتلاب رمأو .هلتق همالك كرمابلا عمس املف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ

 املف .ءروسلل ةقصالم هراد تناكو :هيبأ لئاضف ثرو نبا ميكحلل ناكو .(برحلل

 نم :هل اولاق هوأر املف «ةباحصلا دصقو هنم جرخو ًاعساو ًابقن بقن ليللا ناك
 اولخداو اوموقف هنم تجرخو ًابقن ُتبقن دقو مكلجأ نم لِيق دق يبأ نإ :لاق ؟تنأ

 .؟؟17؟ص - يرذالبلا  نادليلا حوتف )١(
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 هل لاقف . كلتق دارأ ةليحلا هذهب كثعب يذلا نإ «ءكليو :رارض هل لاقف ءةنيدملا

 لاق مث) :يدقاولا مامإلا لاق .ريخلا ىلإ هللا كقفو رارض اي لهمت :دادقملا

 امتاكو هيدي نيب صخش ىلإ ريشي وهو مانملا يف هللا لوسز تنآز ينإ :دادقملا

 - ميدألا نم ُهَقْطْنُم هطسو ىلع ناكو نآلا هيلع وه ام ىلع هتيأرف مالغلا اذه لمأتأ
 فشكا مالغ اي :لاق دادقملا نأ مث «هبوث تحت يهو هضف ُقلح اهيفو  دلجلا يأ

 نأ دهشأ  ميكحلا نبا  لاقف ءاهنيعب ةقطنملا نأو «هبوث نع فشكف «كيوث نع

 . (هوحفاصف نوملسملا ماقف هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 اولخدف مهيديأب هوعسوف بقنلا مهب لخد نأ ىلإ ميكحلا نبا مهب ىضم مث

 نسا مهيلع فاطف الجر نونامث مع ونب ميكحلل ناكو) :قاحسإ نبأ لاق : عن

 املف ؛«(مهرخآ نع اوملسأو هعم اولبقأف «لعف امب مهربخأو ليللا يف ميكحلا

 مهتاوصأ اوعفرو ةباحصلا جرخو اهوكسماف باوبألا ىلإ اوجرخ دغلا ناك

 كلذ لعف يذلا نأو اهوكلم دق مهنأ اوملع دلبلا لهأ مهيلإ رظن املف ءريبكتلاب
 مع ونبو ةباحصلا هلعف ام ىلإ رظني كلملا فقوف «ميكحلا ناجريدلا مع ونب

 نبا كرهاتلا كلملل ناكو : ةنيدملا زوسو اوبأ اوذخأ مهنأ رعشو ناجريدلا

 انأو قحلا رهظ لاقف ءاطش همسا  ناجريدلا ميكحلا ذيمالت نم  بيبل لقاع

 ييحأ نع :لاقو هداوج كرحو هللا لوو دمعتي ناو هللا الإ هلإ ال نأ دعشا

 ةباحصلاو دادقملاب اوقحلو لجر فلأ ءاهز هعبتف «ىنعبتيلف ىناملغو ىلاجر ْنِم

 ىلإ هوعدي كرمابلا كلملا ىلإ دادقملا ثعب ٍذدئدنعو .اوملسأو مهحالسي اوقلاو

 الإ كلذ اطش يدلو لعف ام :لاق اطش هدلو لعف ام كرمابلا رظن املف «مالسإلا
 اذإ :اولاق كلذ هعلود: تابرآ رظن املف» دوب قحلو ملسأف «قحلا فرع دقو

 دادقملا ئديأ ىلع اعيمج اوملسأف نحت انقوقو امف املسأ دق هدلوو كلعلا ناك

 اولخد يذلا بقنلا دادقملا حتفو) :يدقاولا مامإلا لاق . ةباحصلا نم هعم نمو

 مهدنع دادقملا كرتو «ميكحلا نسا وهو ميتيلا نماي ةايسسق نان هتاحبن رمأو هنم

 .'"'”(مهيلع هللا حتف امب ًارْمَع اوثدحو «ةيردنكسا ىلإ هباحصأو دادقملا عجرو

 «طايمد دعب اهحتف متف سيئت ةريزج اهل لاقي ةريزج طايمد نم برقلاب ناكو
 اعماج نوملسملا ىنبو ءملسي مل نم ىلع ةيزجلا عضو متو ءاهلهأ ضعب ملسأو

 . عماوج رئازجلا عيمج يف اونبو « سيلت يف

 .05و 54و 05ص ؟ج  يدقاولا  ماشلا حوتف )١(
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 ءامرفلا ةعلقلا دادقملا حتف

 يهو (ءامرفلا) ةامسملا ةعلقلا حتفل سوأ نب الاله صاعلا نب ورمع ثعبو

 لآ نب ةرم نب تماصلا مهيلعو موق اهيفو ءاهقرش يلي امم سيئت ةريحب بناج ىلع
 ةرم نب تماصلا رمأف «نيملسملا نم ةعامج يف سوأ نب لاله اهيلإ راسف «سادرم
 اهيلع ردقي ملف ءمهس فلأ اومرف لجر فلأ اهب ناكو ماهسلاب مهومري نأ هباحصأ

 هيلإ لسرأف) .هدجنتسيو عقو امب هربخي صاعلا نب ورمع ىلإ ثعبف «سوأ نب لاله
 ملسأ نمم فالآ ةثالث هعم لسرأو «مالسإلا ركسع نم ةثامسمخ ىف دادقملا :ورمع

 ةرم نب تماصلاب لزنف ءلاتقلل اهلهأ بهأت ءامرفلا ىلع دادقملا لزن املف «طبقلا نم

 نأ ىلع دادقملا حلاصف ءنيعُّم الو رصان هل سيل هنأل موقلا ديب هنأ ملعف ءهب لزن ام

 ءمنغ نم سأر فلأو ةقان ةئامعبرأو بهذلا نم لاقثم فالآ ةعبرأ نيملسملل يدؤي

 هباجأف «هنامأب لحترا الإو مالسإلا ىلإ ناد ءاش نإف ةنسلا مامت ىلإ هولهمي نأو

 حتف دعب دادقملا دي ىلع ًاحلص ءامرغلا حتف مت كلذبو "كلذ ىلإ دادقملا
 ناك ءامرفلاو شيرعلا حتف نأ يرذالبلا ركذ دقو - ه١1 ةنس  طايمدو ةيردنكسإلا

 ءامرفلاب اوّرم نيملسملا نأ رهاظلاف - ه١٠ ةنس  نويلباب ةعلق - رصم ةنيدم حتف لبق

 ىلإ نوملسملا راس اهنمو سيئنت ةريزجو طايمد حتف مت املف ءاهولتاقي ملو كاذنا
 .ةيرجه ٠١ ةنس ناضمر يف ليقو ءه١5 ةنس دادقملا اهحتتفاف ءامرفلا

 شيرعلاو ةدراولاو ةراقبلا حتف

 ىلإ ءامرفلا نم امهشيجب اراس سوأ نب لالهو دادقملا نأ يدقاولا ركذو

 ملسأف «فرشألا نب رقابلا اهيلع ناكو ةراقبلا ىلع اولزنف) :يدقاولا لاق «ةراقبلا

 ةدراولا ىلإ اولحترا مث ءاحلص هوحتفف ديشملا رصقلا ىلإ اوضمو ؛ءهعم نمو وه
 ةراقبلا حتف نأ باوصألاو "'"اهلهأ مهحلاصف شيرعلا ىلإ اولحتراو ءاهلهأ اهملسف
 ةراقبلا نكسي ناك» دقو ه١ ةنس  رصم حتف ةيادب يف ناك شيرعلاو ةدراولاو

 ثعبف "ماج نم ةضايب ينبل نيطلاخم ءمْحَل نم ةدشار ونب شيرعلاو ةدراولاو

 :ةراقبلا ىلع اولزنف .سوأ نب لالهو دادقملا ةيعمب ًاشيج صاعلا نب ورمع مهيلإ '
 باجتساو «ةدراولا لهأ كلذكو ءهعم نمو وه يمخللا فرشألا نب رقابلا ملسأف

 ىلإ هعم نيذلاو دادقملا داع مث «دادقملا مهحلاصف ةحلاصملا ىلإ شيرعلا لهأ

 - نويلباب - رصم ةنيدم حتف دهشو «صاعلا نب ورمع ةدايقب يمالسألا شيجلا

 .25و 25و 6” ص ؟”ج - يدقاولا  ماشلا حوتف 2600

 .1١؟8ص  نودلخ نيا خيرات يف نميلا 69
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 رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف
 هيجوتب صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك ىتأ مث

 «ةباحصلا ةداقلاو ءارمألا ورمع ىعدتساف «ديعصلاو سانهأو ءاسنهبلا حتفل شويجلا

 وهو (ه١١1 ةنس ليقو ه١7 ةنس لوألا عيبر يف كلذو) طاطسفلاب هيلإ اوعمتجاف

 «ةزيجلاب شويجلا عامتجا ىلع اوقفتاف «نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع ءارقف - بوصألا

 ةرشع مهنم بدتناف ءافلأ رشع ةتس مهتدع تناكف يناثلا عيبر يف شويجلا تلماكتف

 نيرشعل ةيولألا ورمع دقعو ءرصم ديعصو سانهأو ءاسنهبلا حتفل سراف فالآ
 نب دلاخ نيرشعلا ءارمألا نم ناكف «سراف ةئامسمخ ىلع مهنم لك ًاريمأ ًايباحص

 يبأ نب نمحرلا دبع «سابعلا نب لضفلا ءرساي نب , رامع «ورمع نب دادقملا ءديلولا

 «باطخلا نب رمع نب هللا دبع .ماوعلا نب ريبزلا ؛يراصنألا ةناجد وب «قيدصلا ركب

 وتشاالا كلام ؛يئاطلا متاح نب يدع «يريمحلا عالكلا وذ « ينهجلا رماع نب ةبقع

 نب مناغ «يرافغلا رذ وبأ «ةبعش نب ةريغملا «يراصنألا هللا دبع نب رباج «يعخنلا

 حوشكملا ةريبه نب سيقو «ةبجن نب بيسملاو «يدنكلا ليبحرش «يرعشألا ضايع
 دالب ءاجرأ يف اوقرفتو شويجلاب اوضمف «ةباحصلا نم تائملا مهعمو «يدارملا
 رصم حوتف بعصأ اهتاهجو رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف تناكف «ديعصلاو ءاسنهبلا
 شيج هعمو مورلا ةقراطبلا مظعأ نم ءاسنهبلا ريمأ سويلطبلا ناكو :اةاهجن اهعديشأو

 يفو «ةليوط ةرتف هشيج عم نوملسملا لتاقتو «نادوسلاو ةبونلاو ديعصلاو مورلا نم
 الواجتو اكراعتف «دادقملا هل زربف «ةزرابملا سويلطب بلط» :كراعملا ىدحإ

 ةيلهاجلا ىف ًابورح تيقالو اعالق تنخيتفو ًاكولم ثلتاق :ةادقملا لاق .ءانعاطتو
 انلتاقتف .هنم ًاسارم بعصأ الو ًأسأب دشأ الو سويلطبلا نم عدخأ رأ ملف مالسإلاو
 ةثالثب وهو هيلع لتاقت فيك كسرف ءارجأ ام :لاقو ّيلإ تفتلاو «ناداوجلا لك ىتح

 .همئاوق ىلإ رظنأ يسأر تأطأط يسرف ىلع يتقفش نمف :دادقملا لاق «لجرأ

 نانع يولو «يسأر يف ًاليلق ترثأو ةذوخلا تعطق ةيوق ةبرض سويلطبلا ينبرضف
 نوملسملا لمحف ؛هشيجب سويلطب قحلو «هب قحلي ملف .دادقملا هعبتتف (هسرف

 نم تانملا دهشتساو " سويلطبلا ةونعت نه ريثكلا اولثقف ًاديدش ًالاتق اولتاقتف

 هل قيدص لاقف .دادقملا نب هللا دبع كراعملا كلت يف ءادهشلا نم ناكو «نيملسملا

 :ةريغملا نب , دايز وه ةباحصلا ءاثبأ نم

 اماغرض ناك دق ًاسراف (يبُّدْبَتْلو») مد كنم عمدلا ضيفب يدوج نيع اي
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 اماددق هللامكحوايانملاهب ثمكح دق هللادبع ٌدرفلا ٌديسلا

 اماجه ءادعألا ىقتلم يف ناكدق ىتف ريخ «دادقملا ُمّلَعلا (ىتفلا) ُلْجَن
 مث «ةديدش كراعم طسو ءرهشأ ةعست ءاسنهبلا ةنيدم نوملسملا رصاحو

 ىلإ نوملسملا عفدناف «بابلا اوحتفو اولخدف نيملسملا نم نوعبرأ روسلا قلست
 عالكلا وذو ءدادقملاو ءروزألا.نب رارض نيلخادلا لئاوأ نم ناكف «بابلا

 كلامو :«يدنكلا ليبحرشو «سابعلا نب لضفلاو ماوعلا نب ريبزلاو «يريمحلا

 نب نمحترلا ديعر + عوتلخملا ني سلو «ةريره وبأو «تماصلا نب ةدابعو ءرتشألا
 ةنيدملا اولخدو ءأضعب مهضعب ولتي ناسرفلا قفدتو ءريشب نب نامعنلاو ءركب يبأ
 هللا رصنف «باوبألا نيبو عراوشلاو ةقزألا يف اولتتقاو «لاتق دشأ مورلا اولتاقف

 مهنم رسأو :«مهعابتاو مورلا نم أفلأ نيثالث وحن يف سويلطبلا لّتقو «نيملسملا
 . باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف كلذو ءءاسنهبلا حتف متف ءأفلأ نورشع

 رخآ ىلإ ةنيدم دعب ةنيدم اهوحتفف ء«رصم ديعص ىلإ ةباحصلا راس مث
 ىعاضقلا ىنهجلا رماع نب ةبقعو ورمع نب دادقملا ناكو «ةبونلا داليو ديعصلا

 ينو: خقفلا ىف: ارمجاس نيذلا ةداقلاءازمألا نم: نتركمللا يدع وب ةيواعفو

 نودهاجملا رقتسا ثيح رصم بونجو ديعصلاب يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت
 يف تاو نسم يعش نق تدادتملا عم'ازئاك نيدلا ب نلعو ءازون ةلمق نف
 ءالسك ىلإ رصم ديعص يف رصم حتف نابإ اونكس ءارهب ةليبق نأ :عماجلا باتك

 سيسأت يف اومهاسف ١١4[ ص] ةشبحلاب لكاندلا قطانمو ايرتيرالاو نادوسلاب

 . ةعساشلا ءاجرألا كلت يف مالسإلا رصع

 هنع هللا ىضر دادقملا ةافو

 تامف يمنا ناوبشي ننكر شرا لق كر ونصح تيوتا دكحلا داعو

 ىلإ فرجا م رعهاطلا هاه زوكف + نب نيكس ا وهو فرك هضرا ىف
 نفُدو «يوبنلا دجسملاب سانلاو نافع نب نامثع ةفيلخلا هيلع ىلصو ةنيدملا

 تناكو «ةيوبنلا ثيداحألاو نئسلا بتك ىف ًاثيدح 54 دادقمللو «ةرونملا ةنيدملاب

 :ىلامت هللا ناوضوو ةمحر .هيلعف' م0167 /ها# ةنس د[ذقملا ةاقو
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 - ةفوكلا ةيالو ريمأو جحذم قالمع

 رساي نب رامع وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا ىبسأ ْنِمَو ةباحضلا رابك ْنِم

 بتك هتفصو دقف ءهمسج ىف ًاقالمعو .هفقاوم يف ًاقالمع ناك يذلا يسنعلا

 :اهلوقب ةباحصلا مجارت

 7 لا ودا دعب يلا اليوط واي قيوم فاك
 :اولاقف ةأورلا هفصوو

 7 يكتملا قبب اه ايكو ١ روشأ «كليرط رافع ناكد

 يف نميلاب جحذم لئابقو رئاشع ضعب ٍتامِس نم قالمعلا مسجلا كلذ ناكو
 : تباث نب ناسح لاق مهيفو «تايدلا نب نادملا دبع وئب مهنمو (ةيلهاجلا

 نات ذو نبكي هنت ى لكل . امتار اذإ لوسفست انكسك كنكو
 نادسلا دعبع ينحني انيس ”اينايدن عطب شملا ايها كانك

 :رعاشلا لاق مهيفو ءجحذم لايقأ نم نايدلا نب نادملا دبع ونب ناكو

 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب «ُتيبلاو
 ماجور لواط ةزروباب يعادل عك نب كرجل يي ماكو

 ىلإ بعك نب ثرحلا ينب دفو مدق املو ءدنهلا حامرو فويس مهنأك اوناكف

 لاق ءهوحن نيمداق مهآر املف كو هللا لوسر ىلإ اومدقت «برشيب ٌدْفَو هللا لوسر

 ينب ءالؤه هللا لوسر اي :هل ليثت ؟دنهلا لاجر مناك نيالا ءالؤم نما : لَك هللا لوسر

 : لئاقلا يثراحلا سنأ نبا مهنم ناكو 6ع ني فيرخلا

 ردم اومُم نيذلا ريخلا ثرحلاونب 6 جحذم ةماه هللادمحب ٌنحنو

 فرش

 .4الا/ص - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 .؟5 55ص ب دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ()

 .١717ص - يرذالبلل  نادلبلا موتف (9)

 .5154 ص مج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 05

 ١. 8ا/ ص ؟ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 20
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 نايدلا نب نادملا دبع ينب تامِس نم ناك رساي نب رامعل قالمعلا لاوطلا مسجلاف
 ةيسنعلا ةريشعلا مهنمو جحذم لئابقو رئاشع نم مهريغو بعك نب ثرحلا ينبو

 . نميلاب سنع ةقطنم ىف  رامع وبأ  رماع نب رساي اهنم ناك ىتلا ةيجحذملا

 نيصحلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نب رماع نب رساي وه  رامع وبأ  رسايو
2020 : 5 2 . - 95 8 

 جحذم نب سنع نب رماع نب ةثراح نب فوع نب ةبلعث ينب نم ءميدولا نب

 نب ديز نب بيرع نب  بجشي - ورمع نب ديز نب ددأ نب جحذم كلام وه جحذمو
 ."”ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك

 يراجت طاشن يف راس دق ناك «عبار مهل خأ نع ثحببلل  ايلاح رامذ ةظفاحمب - سنع
 تصضمو (برثيو ةكم وأ ماشلا وأ قارعلاب ةرّيحلا وأ نيرحبلا لثم) نميلا جراخ ىلإ

 ةثالثلا هتوخإ رفاسف ءعجري مل هنكلو ءاهيف عجري نأ ضرتفملا نم ناك يتلا ةرتعلا

 ىهتناو ةكمن ادي ةسبلا نأ ودبيو «قطانملا نم اهريغو ةكم ىف اوثحيف «هنع ثحبلل

 هاوخأ داعو .ةكم يف ءاقبلا رساي ررقف ؛مهيخأ نع ربخ يأ نع اورثعي ملف قةكمب

 : باعيتسالا باتك ىف ءاج كلذ" ىفو ةةرمنلا ىلإ كلامو ثراحلا

 ثرحلا هل لاقي امهدحأ ءهل نيوخأ عم ةكم مدق ءرامع تلاو اريشأت نإ]

 ماقاو .نميلا ىلإ كلامو ثرحلا عجرف «عبار مهل خأ بلط يف «كلام يناثلاو

 .«ةكمب رساي

 :الئاق أبنلا كلذ دلاخ دمحم دلاخ غاص دقو

 ثصحبمسيو دل اخأ كتلطي نميلا وق: ةنلس مع «رامع دلاو ءرمأع نب رسأي جرخا

 .[58ص] «ةفيذح ابأ ًافلاحُم اهنطوتساف «ماقملا هل باط ةكم يفو .هنع

 يتأي ةكم نأل هيخأ ربخ يصقتسي نأ ةكمب رساي ةماقإ بابسأ نم ناك امبرو

 قيرط نع يتأيس داع اذإ هاخأ نألو «مساوملا يف جحلاو ةراجتلل نوريثك اهيلإ

 :نتوئسلا كلذ ىلع تعباتتو (ةراجتلاب لغتشاو قكمب :وساي (ةكمف ع ةكم

 ْذِإ ءيموزخملا ةريغملا نب ةفيذح ابأ  ةكمب هرارقتسا ذنم  رساي فلاح دقو

 ء«ةكم نم ةرسأ وأ ةيصخش فلاحي نأ دب ال اهريغو ةراجتلل ةكمب ميقي نم لك نإ

 - نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ١7ص ١٠ج  ينادمهلا دمحأ نب ةسسحلا  ليلكأإلا 22

 .١١؟١ ص
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 . مهنم هّنأك نوكي ةيلهاجلا يف موقلا فيلح نأل ةيامحلا كلذب هل رفوتتف

 هل تيجنأف «طايخ تنب يمس يه ةيبرع ةأرما ةكمب رماع نب رساي جوزتو
 هللا ثعب املف «ةيلهاجلا ىف كلذ ناكو ءرساي نبي هللا دبعو «رساي نب رامع

 ةلوهجم ةعقاو كلذ تقبس دقو ؛مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم رساي لآ ناك ْهيَو ًادمحم
 مه امنيب يموزخملا ةفيذح يبأل يلاوم رساي لآ ةروريص ببس يهو «ةيلهاجلا يف
 ؟يلاوم اوسيلو ءافلح

 رتل رتماب ةيلاويم يلكرعلا وكانك «كلذ ريسفتل ةلواحم يبطرقلا مْدَق دقل

 نم ةفئاطو يدقاولا لاقو . .» :لاق مث ؛موزخم ينبل فيلح رساي نب رامع نإو موزخم

 رد ول يسال ناقل رس قام هلا ١ ساو لإ د ذنلاو بيلو محلا لأ

 موزخم ينب ضعبل َهَمْأ جوزت ًارساي هابأ نأل موزخم ينبل ىلوم ارامع هنبا نأ الإ ء.جحذم

 '”«موزخم ينبل ىلوم  رامع يأ وه انه ْنِمَق ءًارامع هل تدلوف

 ةفيذح يبأل وأ  موزخم ينبل ةمأ تناك طايخ تنب ةّيمّس نأب لوقلا نكلو

 ملف «موزخم ينبل ىلوم رامع نوكي نأ هيلع بترتي ال ءرساي اهجوزتف  يموزخملا
 ٌةمأ تناك ةيمٌّس نأب لوقلا حص اذإو ءًايئاهن ةيلهاجلا يف رمألا اذه لثم كانه نكي

 جاوزلان ءاهب رساي جوزت مث رساي نم اهنمث ضبق وأ اهقتعأ هنأ دب الف ةفيذح 7

 !و رامع ىلع رصتقي مل ءالولا نإ مث ؛ةلوهجملا ةطقنلا كلت رسفي نأ نكمي ال

 .تاياورلا لوقت اميف «ةفيذح يبأ يلاوم مهنأل رساي لآ بيذعت متف رساي لمش
 اير كود ينس ناك امو لاوس ىلا ءاقلح نم لوععلا كتذ»نأ :قرت:ةكلذت

 ساني هرظعي ناك: ئذلا حألا عرس مدع نإوت + ةقيذح بآل شان ىلع تمكارت
 ةفعاضم افاعضأ هيلع فعاضتو مكارت يذلا ابرلا عفد ىلع رساي ةردق مدع وأ ءةكمب

 ةفيذح يبأل يلاوم ىلإ ءافلح نم رساي لآ لوحت ببس نوكي نأ : نكمي ةفيذح يبأل

 000 هللاو «ةيوبنلا ةثعبلا ليبق يموزخملا

 ساي نيب رامعو 0 لآ 0 0

 اي هتباو يل 0 .مالمإلا هللا ءاج امل» : : يبطرقلا لاق .مالسلا ىلإ نيقباسلا

 ("”«مالسإلا لوأ يف اميدق مهمالسإ ناكو .رساي نب , رامع وخأ هللا كيعو :ةيمسو

 .8ا/ ص  باعيتسالا 2000

 .0 7١ص "ج ب ةباصإلا 757 ا/ص  باعيتسالا هه



 1056 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ١ هك

 لاق ءهونلعأو مالسإلاب رهاج نم لوأ مه لاجر ةعبس عباس رامع ناكو

 نع رز نع مصاع لاق . .هوبأو وه نيلوألا نيقباسلا نم رامع ناكر : ينالقسعلا

 7( باو نبأ

 لضيرعت نكيرنق تنقل ؛دايدزالاو ومنلا يف نينمؤملا عمج ذخأ املو

 مل شيرق فقوم نكلو «ىذألا عاونأب نيئمؤملاو هي هللا لوسر يذؤتو «نينمؤملاب
 باذعلا عاونأ دشأ مهبيذعت يف شيرق تذخأف نيفعضتسُملل ةبسنلاب ىذألا دنع فقي

 باذعلا ميحج نم مهيلع نوبصيو «ةبهتلملا ةكم ءاضمر ىلإ موي لك مهب نوجرخي
 مهيلع ْرَمي هيلي هللا لوسر ناكو ءهدومص مظعأ رساي لآ دومص ناكف ءانونفو اناولأ

 نوكي ام مظعأ رساي لآ ربص دقلو ؛«ةنجلا مكدعوم نإف ءرساي لآ ًاربص» :لوقيو
 3 دق باذعلا تاكو ؛ةكم ءاضضم ري رسأي لآ ل دنع هللا لوسر جرخ موي تاذو هيلا

 هادانق . ملم لك تاذجلا ام ليفت « هللا لوسر ايلا :رامع لاقف « + ميومط# كتتفا

 ' 7( (ةنحعلا مكدعوم نإف «رساي لآ ًاريص « ناظقيلا ايأ اريصأا ٠ العاق لوسرلا

 مأ ةّيمّسو يسدعلا رماع نب رساي ناك  ةرجهلل ةسماخلا ةنسلا يف موي تاذو

 ةيفاك ةديدشلا سمشلا ةرارح .تناكو (ةييتلملا ةكم ءاضمر ىف نابذعُي رامع

 ا ا ويلا ل وبل و وي ولا ءامهبيذعتل

 0م 0 ا ل 00

 .«نامزألا لك يف ءافرشللو .ءروصعلا لك يف نينمؤملل ةميظع

 رماع نب رساي حور اهب تقحل ىتح ءامسلا ىلإ ةّيمُس حور تعفترا نأ امو

 ةيمسو رساي تثام) هنإ ْذِإ ءمالسإلا يف نيديهش هلوأ ةيمسو رسأي ناكف ء«يسنعلا

 . (ةيورنلا ةقحبلا م ةسفاخلا ةحبتلا نحت ىف ةكمت ةريكرشملا باذع تحت

 - جحذم قالمع  رساي نب رامع ربصو دومص اهلهذأ دق شيرق تناكو

 بّذعُي رامع ناك) :مكحلا نب ورمع لاق «باذعلا ناولأ دشأب هبيذعت تفعاضف

 .01؟صا7ج  ةباصإلا 579 ص  باعيتسالا )١(

 .ناظقيلا وبأ ىنكُي رامع ناك ءرساي نب رامع وه :ناظقيلا وبأ 0)
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 سات76 ١2:22 س27 تف79ٍف0ٍشصس هو مس ل ا ل سيب ب |!( يي“ _ مسا

 امالسو ادرب ينوك ران اي :هلوقيو هسأر ىلع هدي ٌرِميو ؛هب رمي ديك هللا لوسر ناكف

 . (ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب تنك امك «رامع ىلع

 ءاضمرلا ىلع بلصلا ْنِم «ةيناطيشلا بيلاسألا لكب رامع بيذعت متو
 مهيلإ ىحوأو ءرانلاب ىكلاو قرحلا ىلإ :ةسهتلعلا ةراجحلا تحت «ةرعتسملا

 ةيملتم ٌمُيلَكَو رك ْنَماْلِإ© :ةميركلا ةيآلاب هلوسر ىلإ لجو ّرع هللا ىحوأ امنيب
 ..نيسأي قي نام ىف ثلزق تلا الا سو[ : لحنلا] © نيّميِإلأ

 ىتح ءاملا يف هوطَغ مث ّيكلاو قرحلاب ًارامع نوكرشملا بذع «موي تاذف
 ءاذك لق ءريخب انتهلآ ركذا :هل نولوقي مهو .لوهلا كلذ تحت هيعو دقفي ناك
 هلاق ام رّكذتو هّيعو داعتسا املف «نوؤاشي امب مهتهلآ يف لوقلا مهءارو ددري ذلخأف

 لعجف «يكبي هافلأف ءهيلإ لبقأ دق كي هللا لوسرب اذإف «مثإلاو مدنلاب روعش هباصأ
 لاق .اذكو اذك َتْلُقَف «ءاملا يف كوطغف رافكلا كذخأ :هل لوقيو هديب هعومد حسمي
 ءاذه كلوق لث ه٠ اوداخ نإ: يبقي وهوتال لاقف: ثلا :لوشو اي جمعت : راعغ
 ثيَمظُم مر : لجو ل يتلا ةميركلا ةيآلا 3 التو
 .هسفن ةئيكس رامع درتساف 4 نميإلا

1 

1 

1 

 هناسلب اودارأ ام مهاطعأ مث هللا يف بذَغ نمم رامع ناك) :يبطرقلا لاق
 ٍ مر رخل رع - مخ مم م . ٠ - م 1

 ام اذهو 4 نتميإلاب يم ُمْيَو رك ْنمالِإْ :هيف تلزنف «هبلق ناميإلاب نأمطاو
 هيبأ نع نايبظ يبأ نبا سوباق نع نايفس ىورو) :لاق .(ريسفتلا لهأ هيلع عمجأ

 هي ىْشْمُي ارث مل انْلَعَجَو ُهئْييِحَلَد اًعِيم نك نَم وأ : لجو زع هللا هلوق يف سابع نبا نع
 جِراَتي سيل يملُظلا ف هتك سمك » . رساي نب رامع وه لاق [177 :ماعنألا] © ساّنلآ ف
 . [باعيتسالا 98"4ص] (ماشه نبا لهج وبأ وه لاق [١١١؟ :ماعنألا] # يت

 : د ع

 ه0 بجر يف  ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب نيملسملل هلو هللا لوسر نذأ املو

 لاق كلذ يفو «ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةباحصلا نم رساي نب رامع ناك
 ىف فلتخا) :ىنالقسعلا لاقو (نيتلبقلا ىلصو «ةشبحلا ىلإ رامع رجاه) :يبطرقلا
 ره نالدخالا يب ذأ نماظلاو. «رثألا نريع فما كلذكو : (ةعيحلا ىلإ هلرجع
 ىلإ ةرجهلا لبق ينارهبلا ورمع نب دادقملا عم ركبم تقو يف ةشبحلا نم هتدوع
 «نميلاب ةرتف اثكمف نميلا ىلإ نيرخآ عم امهتدوع تناك امبرو «نيتنس وحنب برثي
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 سوأللا ةنيدم ىلإ نيرجاهملاو ِهّيكي هللا لوسر عم ًارجاهف ْهلك هللا لوسر ىلإ اداع مث
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر راصنأ جرزخلاو

 تي دن عدم راع

 ةنيدملاب هتريس ملاعمو . . رامع ةرجه

 ةمجرت يف يبطرقلا لاق «نيرجاهملا ةباحصلا رابك نم رساي نب رامع ناك دقل

 ةرجهلا علطم ذنم ةنيدملاب رامع رقتساف «(نيلوألا نيرجاهملا نم وهو) :رامع

 - اهيف ٌةْلَك يبتلا رارقتسا رثإ  ةرونملا ةنيدملاب يوبنلا دجسملا ءائب ءانثأو «ةيوبتلا
 ةكرشلا مترا دل ةباعتسلا دعا ناكونددجيملا نم نتا ناد ندي نامع ناك
 : يهو «هتوص عفريو لمعلا ءانثأ اهدشني رامع ذخأف

 ادجاسملا رَمْعَي ْنَم يِوَتْسَي ال
 اهعافر ابق ويبين تاز

 ادتاه رايهغلا نبيع ري نيمو

 بضاغف شيرق نم لجر ماقف «مهب ضِرعُي ًارامع ْنأ نيدعاقلا نم رفن نظف

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو بضغ ِةَي هللا لوسر ملع املف «لوقلا ضعبب ًارامع

 نيب ام ةَدْلِج ًارامَع َّنِإ !رانلا ىلإ هنوعديو «ةنجلا ىلإ مهوعدي ِهراّمَعِلو ْمُهَّل ام١
 . (يفنأو َىَئْيَع
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 ملل : ذلئاق يهركذ قيذلا هل هللا لوسر.ءاقفرو ءابجتتو ءاززو نم ناهغ ناكو

 مهركذف (رشع ةعبرأ تيطعأ ينإو ؛ءاقفرو ءارزوو ءابجن ةعبس يطعأ د[ نما نكي

 .  رساي نب رامع مهنم نأ ركذو هلك يبنلا

 . (هِشاشُم ىلإ ًاناميإ ئِلُم ًارامع نإ)» لي هللا لوسر لاقو) :يبطرقلا لاق

 نع دحأ نام :ىلات اهنه للا نتفر ةشئاغ عرب نمهمتت نصوح نلإ < قوؤفو
 تعمس ينإف رساي نب رامع الإ ءُتلق الإ هيف لوقأ نأ ءاشأ لك هللا لوسر باحصأ

 . (هيمدق صمخأ ىلإ اناميإ ارامع عئلَم :لوقي هِي هللا لوسر 000 8 0 5 4 0 م قالَ ن5

 دم د

 لوأ شيرق اهيف تدبكت يتلا ردب ةعقوم يف مالسإلا لاطبأ نم رامع ناكو

 .نيناميلا نم مهتيبلاغ انباع

 .5794و ؟ا/"ص  باعيتسالا (0)
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 نم نأب رثألا نويع يف ءاج ام دادقملا نع قباسلا ثحبملا يف انركذ دقو
 نيو الا زم نوعيرأو دسار ناكئاه رد ةسفارم اوذنوب# قيزللا ةنيمحو ةنامكلكلا
 . يي هللا لوسر راصنأ نييناميلا جرزخلاو

 ءاهز ناك نوتسو ةعبرأ مهددعو أردب اودهش نيذلا نيرجاهملا نيب ؛ نم نإو

 (ةينامتلا نيرجاهملا' كعلوأ.نه رشع ةعسك ءامسأ انركذ.نقو باجل نس كذكلا

 نب هللا دبع) وهو «يجحذملا يمهلسلا دعس نب هللا دبع ًاضيأ مهنم نأ انه ركذنو

 ةظم نب ةقدص نب ريثك نب ثراحلا نب رميوع نب سيسب نب ريمع.نب رباج نب دعس
 فلاحو ةكم نكس) :هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو (جحذم نم يمهلسلا مهلس نب

 ادمحم هثبا هل تدلوف م ا الا ءًاشيرق

 . "”(ًاضيأ لي يبنلا جوز ةملس مأ تخأ هتحت تناكو «ةنيدملاب

 نع

 تانك هرب ىف ءاجترتلل» يفوا :دهاخملا ني ودب دعي ان وامع ديحو

 ةعيب تناكو "”(ناوضرلا ةعيبو «قدنخلاو ءأدحأو ءأردب دهش) :هنأ عماجلا
 ىلإ ةيبيدحلا حلص ىدأ دقو - ه5 ةنس ةدعقلا يذ يف ةيبيدحلا ةوزغ يف ناوضرلا

 نم للي هللا لوسر ىلإ قفدتت نينمؤملا بكاوم تذخأف ءةنيدملا ىلإ قيرطلا نيمأت
 شيج يف رامع ناكف «نيملسملاو مالسإلا ةكوش تمظاعتو  ها/ ةنس - نميلا
 كلذب تايحضتلا تجوتت ثيح ه8 ناضمر يف ةكم حتف موي وك هللا لوسر

 . ةرونملا ةئيدملا ىلإ ِكي هللا لوسر بكوم يف رامع داع مث «نيبملا حتفلاو رصنلا
 ع

 دنع هتناكم تناكو يلي هللا لوسر ءاقفرو ءارزوو ءابجن نم رامع لزي ملو

 رامع بضغل بضغي ناك ِخَب هللا لوسر نأ ىتح ءاَولع الإ دادزت ال ِةكَي هللا لوسر
 نيب رباع مهافت ءوس موي تاذ عقو دقف «رامعل ءيسي نأ لواحي نم ىلع بضغيو
 ينيب ناك١ :دلاخ لاق كلذ يفو «يموزخملا ديلولا نب دلاخ نيبو رساي نب رامع
 عفرف ءهيلإ ثئجف هلك يبنلا ىلإ يناكشف هل تظلغأف مالك رامع نيبو

 : لاقف هسأر ِةَيِكلَك هللا لوسر

 . هللا هضغبأ ًارامع ضَعْبَأ نمو ُهّللا هاداع ًارامع داع ْنَمل
 31 رم هيأ كلذ انيق“ :نلاقت لاق
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 15ه عت ةيابمألا 9
 4٠. ؟ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)
 .4978 ص  باعيتسالا - 4١2ص ب رامع ةمجرت  ةباصإلا (9)
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 عجر املو ِةو هللا لوسر عم كوبت ةوزغ رامع دهش ه9 بجر يفو
 نميلا لئابق نم ٌدوفو هرا[تناب ناك «ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت نم ديكو هللا لوسر

 تافارز ةنيدملا ىلإ لوصولا ىف دوفولا نم ديدعلا تذخأ امك «كوبت ىف وهو اوءاج

 ييفرألا بنا ني كلام ةفاصربب ليكبو دنئاخ دقو مهند نح ةاكو ءاناذحوو
 «.ءارهب دوفوو «يدنكلا سف نبونعتالا ةماعزب تومرضحو ةدنك دفوو «ينادمهلا

 نأ لوقلا نكمي دوفوو ءاسؤرو تايصخش نيمداقلا نم ناكو ؛«عئئييطو «ريمحو

 ءجحذم دوفوو تايصخش مهو ءرساي نب رامع حايتراو مامتها لحم ناك مهمودق

 دفو مدق امدنعف ءمهموق نم مدقي نمب نوجهتبي ةنيدملاب نيرجاهملا ةباحصلا ناك دقف
 ىلإ يولبلا تباث نب عفيور مهبحطصإ يلب دفر مدق امدنعو ءدادقملا دنع اولزن ءارهب

 .كموقبو كب ًابحرم :ّهكَي هللا لوسر لاقف «يموق ءالؤه :هل لاقو ِديكك هللا لوسر

 راب نم رام ءاجم :هنأ ةباحصلا مجارتو ثيدحلا بتك يف ءاج دقلو

 «بّيطملا ةسعلاب يأ : ةكَو يبنلا لاقف .ءهتوص ففرعف ايون ؛ يبنلا ىلع نذأتسي

 . هل اوثذن]

 ةرتفلا كلت يف ةمحدزم ةنيدملا تناك دقو «كلذ ةبسانم رداصملا ركذت ملو
  رامع موق  جحذم لئابق دوفوو تايصخشو ءاسؤر نيمداقلا نم ناكو ءدوفولاب

 دارم ناسرف نم ةعامج يف يدارملا كيسُم نب ةورف ٌةْأكي هللا لوسر ىلإ دفو دقف

 نم ديب ينب ناسرف نم ةبكوك يف يديبُرلا برك يدعم نب ورمع دفوو ءجحذمو
 00 ل را ا ءجحذم

 نب ةعيبر مدق. .» : يتداعسعلا افا( يعل ارو ب دورا سبح ليقوم كلوز
 هل لاقف «لكأف ء ءاشعلا ىلإ هاعدف ىشعتي هدجوف ٌةقَو يبنلا ىلع يسنعلا ءاور

 لاقف ءاهلاقف ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ : لق لك ىبنلا
 ةبهرلا امأو كيدي يف يه ام هللاوف ةبغرلا امأ :لاقف ؟ابهار مأ ًابغارأ :ِلَي يبنلا
 . سنع ْنِم بيطخ بر : ليو ىبنلا لاق هيفو . . كشويج انغلبت ام داليبل اَنأ هللاوف

 نب ثرحلا ينب دقو جحذم دوفو رخآ ناكو ©" ”(هدالب ىلإ عجار وهو ةعيبر تامو

 يذ ردص ىلإ وأ ءلاوش ىلإ اوثكمف رشع ةنس ىلوألا ىدامج يف اومدق «بعك
 :ديويلا ل ا دافور 4 دعا

 .8*6للرص ١ج - ىسنعلا ةعيبر ةمجرت  ةباصإلا (0)
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 ملو ؛ ديكو هللا لوسر عم عادولا ةجح رامع دهش ه٠ ةنس ةجحشلا يذ ىفو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لقتنا ىتح ِةِكَي هللا لوسر ءاقفرو ءارزو نم رامع لزي

 . ىلعألا قيفرلا ىلإ
 ؛ لي هللا لوسر نع رامع اهاور «ًايوبن ًاثيدح نوتسو نانثا رساي ني رامعلو

 دبعو «سابع نبأو «يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج رامع نع ىورو
 .نيعباتلا نم ةعامجو «ليفطلا وبأو «يعازخلا سال وبأو ءرفعج نب هللا

 نع) : ينالقسعلا لاق :(رامع يدَمِب اوُدَتْما) :لوقي هيب هللا لوسر ناكو

 .رمعو ركب يبأ يدعب ْنِم نْيَذّللاِب اوُدَتْقا» : لاق ٍعِدكَت هلل هللا لوسر نأ ناميلا نب ةفيذح

 . '''هجام نباو يذمرتلا هجرخأ ؛راَّمَع يدَهِب اوُدَتْمَأو

 ةماميلا ىف نيدترملل رامع ةبراحم

 نيدترعلا ناعسمو مدل هيا وكاعإا يف رقازللا هعااوسبا ياي دوي نانسخل ناكاو
 نيذلا ةباحصلا رابك نم رامع ناكف «قيدصلاركب يبأ ةفالخ يف ةماميلاو دجنب
 ديت ىف نيلزفلار هياكل ةملتم# احمل رك هثعب يذلا شيجلا ىف اوقلطنا
 الو «ةبرض هفيسل وبنت ال ناكف . عزعزتي ال ناميإب لاتقلا رامع ضاخ مق .هماميلاو

 :لوقي وهو فوفصلا قرتخي ودعلا هيلع رثاكت املك ناكو «ةبغر هللا نع هذخأت

 . مهل ٌمَلَع هثأك هنوعبتي ةباحصلا نم ريثك ناكو (هبْحّصو ًأدمحم ءةبحألا ئقلأ مويلا

 شيج نيبو «نيملسملا نيب ةمساحلا ةعقوملا يهو ؛ةماميلا ةعقوم يفو
 وذ يسودلا ورمع نب ليفطلا مهتيب ةباحصلا نم ددع دهشتسا ؛باذكلا ةمليسم
 تايث نكلو ءرقهقتي نأ يمالسإلا نتي :يجلا داكو «حارجي نورخآ بيصأو ءرونلا

 امف «ةكرعملا ىف رامع نذأ تعطق دقف «نيملسملل ةودق ناك لسابلا هداهجو رامع

 :باطخلا نب رمع نب هللا دبع لاق هييجرلا لكسر ور رم زغ حرج
 رم اف: : حيصي فرشأ دقو ةرخص ىلع ةماميلا مريروساب وب نادع ٌتيأر)

 دق هنذأ ىلإ رظْنأ انأو .ئلإ اومله رساي نب رامع انأ ءنورفت ةنجلا ْنِمُأ نيملسملا
 :دلاخ دمحم دلاخ لوقيو (29(لاتق دشأ لتاقُي وهو كيك يهف تَعِطُق

 رامع مايأ نم ٌموي ناكو «ةماميلا موي هللا ليبس يف رام هذآ تبيصأ دقل»

 ةمليسم شيج يف ٌدّصحي فصاع لاسبتسا يف قالمعلا اذه قلطنا ْدإ «ةديجملا

 . 0(رامدلاو ايانملا هيلإ يدهُيو .؛باذكلا

 :0/ هو د هتاعيتسالا ت81 قف نافع ةنفئرت د اةبانصإلا 0
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 هقيقحت يف رامعل ناك ًارصن لطابلا ىلع قحلا راضتناب ةماميلا ةعقوم تجوتتف
 يف ةفالخلا ةلودو.مالسإلا ةطلس تخسرت دقو ةنيدملا ىلإ رامع داغو ءديجم رود
 نم ةئيدملاب رامع ناكف «ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ ىف ةخسار ىه امك ةماميلاو دجن

 لئاوأ يف ناك كلذكو ءرومألا يف قيدصلا ركب وبأ مهريشتسي نيذلا ةباحصلا رابك
 .باطخلا نب رمع ةفالخ

 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا حوتفل رامع دوهش
 ةريزجلاو ماشلاب تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ رساي نب رامع قلطناو

 امك ءرامع خيرات نم ةرتفلا كلت ركذب متهت مل تاياورلا بلغأ نأل ًارظنو «ةيتارفلا
 «سابتلالا نم ولخي ال تاياورلا يف ثادحألا راسمو حوتفلا كلت نمزو بيترت نأ

 .ةقدلا نم ءيشب كلذ نمر هسترتو رامع اهدهش يتلا حوتفلا نييبت ديفملا نم نإف

 نيملسملاو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ تادادمإلاب باطخلا نب رمع ثعب دقل -
 ةيسداقلا دعب قارعلاب ىمالسإلا شيجلا دئاق صاقو ىبأ نب دعس ىلإ بتكو «قشمدب

 ًاعومتج اوعمجتو نصمحي نيملسملا اورصاخ اوئاك نيذلا مورلا لاتقل تادادمإ كب
 ةديبع وبأ راسف «نوملسملا اهب عمتجاو قشمد ىلإ تادادمإلا تلصوف «ةريبك

 رهن يف مورلا عم ةكرعملا تعقوو  ه5١ يناثلا عيبر يف  قشمد نم نيملسملاب
 اودهش نيذلا ةباحصلا نم رامع ناكو  ه5١ بجر - ىف ةيناثلا نيدانجأو كومريلا

 ةيربط يف ةديبع يبأ عم رامع دوجو ليلدب «نيبملا رصنلاب تللكت يتلا ةعقوملا كلت
 .ةعقوملا كلت دعب

 اشيج هجوي نأب باطخلا نب رمع باتك ةيربط يف وهو ةديبع يبأ ىلإ لصوو -
 ةديبع وبأ دقعف) :يدقاولا لاق ؛يرعشألا منع نب ضايع هريمأ نوكي ةريزجلا دالب ىلإ
 «ةحلطو «.ديلولا نب دلاخ مهنيب يباحص فلأ مهنم «فالآ ةينامث ىلع ضايعل

 اوحتتفاف  لاوش يف  ةيربط نم شيجلاب ضايع راسف . .رساي نب رامعو «دادقملاو

 دئاق صاقو يبأ نب دعس ىلإ ًاضيأ بتك دق باطخلا نب رمع ناكو ''”نًاحلص «ةقرلا)
 عم اوألامت نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ ًأشيج ثعبي نأ) :قارعلاب يمالسإلا شيجلا
 : نيهذلا لاف «ىرعشألا يدوم ىبا ةذايقب قارعلا نم ناس: ىذلا نيحلا ةاكو """(ءوؤلا
 . "' (يرعشألا ىسوم وبأ اهب قفاوف ةريزجلا ىلإ ًاضايع ةديبع وبأ هجو)

 .605ص ؟ج - يدقاولل  ماشلا حوتق (')

 .97 ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 ىلع اهلهأ هحلاصف اهرلا لزنف ىسوم وبأ هعمو ضايع راس) :ريثك نبا لاقو
 نم ةفئاطو ؛نيبيصنو «نارح  ًايوس  احتتفا مث) :يبهذلا لاقو (ةيزجلا

 حتفل ًانمز - يدقاولا هركذ يذلا - لاوش رهشف نمزلا ديدحت كلذ حيتيو ''”(ةريزجلا
 شيجو ضايع شيج ىقتلا مث ءه57١ ةنس لاوش وه امنإو ه ١ ةنس سيل (ةقرلا)
 ةرتفلا ىف كلذ نوكيف (نيبيصن)و (نارح)و (طاسيمس)و (اهرلا) احتتفاف ىسوم ىبأ

 هديبع يبأ ىلإ راس ىسوم ابأ نأل ه١ رفص ىلاوح ىلإ ه5١ ةنس ةدعقلا يذ 58
 ةنس ةرصبلا ىلع رمع هالوف «ءباطخلا نب رمع ىلإ راس مث ه١ ةنس ماشلاب

 . «ءاهريمأ حبصأ هنا ةيتارفلا ةريزجلا دالب حعتف ضايع لصاو امنيب هدهاآك

 (نارح)و (طاسيمس)و (اهُولا)و (ةقرلا) حوتف رساي نب رامع دهش دقو -

 ضايع اهداق يتلا حوتفلا رامع دهش مث «ىسوم يبأو منغ نب ضايع عم (نيبيصن)و

 حتفو (نيدرام) ةعلقو (روباخلا) نئادمو (ءايسيقرف) حتتف اهنمو ه1 لاوش ذنم

 .سهاآل ىلوألا ىدامج يف (دمآ)و (نيقرافايم) حتف ىلإ الوصو (نيعلا شسأو)

 «ناويسلاو «يدوجللا لبجو نوصحلا ىلإ ضايع لحترا مث :يدقاولا لاق

 هللا ةكرب ىلع اومزعا : ضايع لاقف ؛(جاتهلا) ةعلق ىلع اولزن ىتح «ًاحلص اهوحتفف

 :برك يدعم نب ورمعو «ديز نب ديعسو «رساي نب رامعو «دادقملاو ءدلاخ ضهنف

 ودم يحارب اك وا عاتولاا ضلت ىلإ (رراتوم جرشكملاو ةرييخ هنو سقو «ةييسملاو

 روخث نم يهو ء.ديدش لاتق دعب ةعلقلا حاتتفا متف ؛مورلا ةقراطب نم (سويلك نب سوناي)

 .ه17 بجر يف اهحتف ناكو ءايلاح ايكرت بونج يف ةيتارفلا ةريزجلا
 :ةينيمرأ دالب ىلإ مهشيجب ةباحصلا كئلوأو رساي نب رامعو ضايع لخد مث -

 ةعساش قطانم اوحاتجاو يدع داهج دعب (طالخأ) ميلقإو (نزرأ) ميلقإ اوحتتفاف

 اومنغو ءةيزجلا ىلع اهلهأ اوحلاصو «ميدقلا عساولا اهلولدمب ةينيمرأ دالب نم
 ضرأ ىلإ اوداع مث ه4١ ةنس كلذو «ةيمالسإلا تايماحلا اورشنو «ةرفاولا مئانغلا

 هيلإ ثعبو مهيلع هللا حتف امب رمع ىلإ بتكو «لصوملاب ضايع لزنف ةريزجلا

 كلت نم رساي نب رامع عجرو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش عم مئانغلا سمخب
 .ةيرجه ١8 ةنس رخاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ حوتفلا

 ةفوكلا ىلع رساي نب رامع ةيالو
 ناكف «ةفوكلا ةيالول أيلاو ًاريمأ رساي نب رامع حبصأ ه9١ ماع لئاوأ يفو

 . 57ص ا/ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 . قارعلل يمالسإلا حتفلا ذنم قارعلا نم اهيلإ امو ةفوكلا ءارمأ يناث رامع

 تناك رمع ةفالخ يف يمالسإلا يبرعلا حتفلا ذنم قارعلا نأ نايبلا نع ينغو

 ةنس اهطاطتخا مت يتلا ةرصبلا ةنيدم اهتمصاعو ةرصبلا ةيالو :امهالوأ ؛ناتيالو

 ابأ باطخلا نب رمع ىلو دقو ةرصبلا ةيالول ةمصاعو ةريبك ةنيدم تحبصأ مث ه4

 اهتمصاعو ةفوكلا ةيالو :ةيناثلاو .ةيرجه ١5 ةنس ةرصبلا ىلع يرعشألا ىسوم

 تحبصأف ه11 ةنس صاقو يبأ نب دعس ةيالو يف اهطاطتخا متو ةفوكلا ةنيدم

 يبأ نب دعس ةفوكلا ةالو لوأ ناكو «قارعلا نم عساو مسقل ةمصاع ةفوكلا

 ةفوكلا لهأ نأ ىورُيو «نيتنئس ءاهز ةفوكلا طاطتخا ذنم هتيالو تناكو ءصاقو

 الو «ةيوسلاب مسقي الو «ةالصلا نسحُي ال هنإ) اومعزو باطخلا نب رمع ىلإ هوكش

 لو ًاريمأ مهل ضر ال مهللا) ةفوكلا لهأل لاق ًادعس نأو (ةيمضقلا يف لدعي

 لاق كلذ يفو .ةفوكلا ىلع هالوو رامع رايتخاب ماق رمع هلزع املو ء(ريمأب مهضرُت

 :دلاخ دمحم دلاخ

 ٍةَقِد يف نيملسملا ةالو راتخي باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك نيحا»

 نب نامع نلعغ ةدنكأ هنن يف ًامود ناعقت هائيع تناك «هريصم ٌراتخي نم ايو

 .«ةفوكلا هالوو هيلإ عراس !ذكهو ءرساي

 مكاحلاو تاقبطلا يف دعس نبا هركذ ًاياتك رامع ةيلوتب ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكو
 : هيف لاق ءظافحلا ةركذت يف يبهذلاو نيعقوملا مالعإ يف ميقلأ نباو كردتسملا يف

 ًاملعم دوعسم نب هللا دبعو «أريمأ رساي نب رامع مكيلإ ٌتثعب ينإف :دعب امأا
 امهب اودتقاف ءردب لهأ نم تلك هللا لوسر باحصأ نم ءابجُتلا نم امهو ءاريزوو
 . "هامه كح

0 

 نيتنس ءاهز دعب كلذو ه1 ةنس لئاوأ يف ةفوكلا ىلع رامع ةيلوت تناكو

 نيحتافلا نه افلأ نورشغ اهيرقتساو ءدهألال ةنس اهمسأت ةقاكؤ:::ةقوكلا نييسأت' ره

 نم ًافلأ رشع انثا مهنم أفلأ نيرشع ةفوكلا لهأ دنج ناك) ثيح مهتالايعب برعلا
 مهسأو) يرذالبلا لاق (سانلا رئاسو رضمو ةعيبر نم فالآ ةينامثو «نميلا لهأ

 - 187”ص ”ج دعس نبال تاقبطلا نع 54١7 ب هللا ديمح دمحم ب ةيسايسلا قئاثولا (0)

 را ع "ج  مكاحبلل كردتسملا  17١*ص ١ج - يرذالبلل فارشألا باسنأ
 نتس - ١ص ١ج . يبهذلل ظافحلا ةركذت ١١5 ص ٌةلجل ميشلان نيا نيعقوزملا

 ,.١١5؟ص ىينطقرادلا
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 ءانف اهنود ام كرتو د ا ا

 ونثا - نميلا لهأ ينعي  اَنُك) : ينادمهلا يبعشلا مامإلا لاق .(ةرامألا رادو دجسملل
 ةيحانلاب انمهس جرخو ءةفوكلا لهأ رثكأ اَنأ ىرت الأ «فالآ ةينامث رازن تناكو ءأافلأ رشع

 ةيقرشلا
 007 نيود 0

 ِ + هت اخ 3 3

222252525292322 00 

 ساحل ماتم هنزل او كلا طنا
 ١ 0 . م

 ةفوكلل ةيلبقلا ططخلاو ةفوكلا ةنيدم ةطراخ مث ةفوكلا

 حلطصم نأ ودبيو «ةفوكلا بونج يف  ةدنكو جحذمو - اهبرغ يف  دزألاو هليجب

 - ابونج  جحذمو ةدنك نيب اميفو «ةنيدملاب سيلو رهنلاب لصتي ةيقرشلا ةيحانلا
 ناكر. :يرسان ىنب راهع ودعا هن. نرعلا ةراغألا ناد هتاكا نذل وتقود طوب قادم
 يحاونو نئادملا يحاونو ةعساشلا ةفوكلا داوس يحاونو ةريحلا يحاون ةفوكلا عبتت

 .ناريإ موخت ىلإ ناولح

 لاق «ةالصلا ريمأو شيجلا دئاق تقولا تاذ ىف وهو ةفوكلا ريمأ رامع ناك دقف

 .؟15ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 ناك امنيب (مهشويجو ةفوكلا لهأ ةالص ىلع رساي نب رامع ناك) : يرذالبلا
 رمع باتك ىف ءاج دقو ماعلا ديب رع ويضر واممل ايزو رهين ني الج

 ًاملعم دوعسم نب هللا دبعو ءأريمأ رساي نب رامع مكيلإ تثعب تثعب) : ةفوكلا لهأل

 .(مكلام تيب ىلع دوعسم نب هللا دبع تلعج دقو) :لاق مث .(خلا اع

 لمعتساف (داوسلا ىلع فينح نب نامثعو ةفيذحو) :يرذالبلا ةياور فيضتو
 نيد من نانع ةحرو «ةلجمت ءاوو' ام ىلغ ةامبلا ند ةنيلخ) .ةزيساب نب زامغ
 باطخيلا نب رمغ رمأبو «(داوسلا ضرأ ةحاسمو ةلجد نود ام ىلع يراصنألا

 فينح نب نامثع ثعبو «ةلجد ءارو ام ىلع ناميلا نب ةفيذح) :رساي نب رامعو

 ئلو باطخلا نب رمع رمأبو «(داوسلا ضرأ ةحاسمو ةلجد نود ام ىلع يراصنألا

 ةفوكلا داوس  داوسل !! ضرأ يراصنألا فينح نب نامثع حسم) ::رساي خي رامغ

 عضوف - بيرج نويلم يأ - بيرج فلأ فلأ نيثالثو ةتس اهدجوف  قارعلاو

 «مهارد ةرشع لخدلا بيرج ىلع لعجو «ًازيفقو ًامهرد بيرج لك ىلع جارخلا
 ةثالث بصقلا بيرج ىلعو «مهارد ةرشع  بنعلا يأ  مركلا بيرج ىلعو
 ئلعو .نيمهرد ريعشلا بيرج ىلعو ءمهارد ةعبرأ ّرّبلا بيرج ىلعو ءمهارد

 اكوكم زيفقلا ناك :مالس نب مساقلا لاق]  ةزفقأ ةرشعو مهارد ةرشع رجشلا بيرج

 داوسلا لهأ نم نيملسملا ريغ لاجرلا سوؤر ىلع لعجو .- [نافرباشلا ىعدي مهل

 نب رمع ىلإ هلك كلذب بتكو .رشع ىنثاو ؛نيرشعو ةعبرأو ءامهرد نيعبرأو ةينامث
 داوسلا جارخ ناك) :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع يرذالبلا ركذو .(هزاجأف باطخلا
 .ةفوكلل رامع ةيالو ذنمو يف كلذو «(مهرد فلأ ةئام باطخلا نب رمع دهع ىلع

 د د 00 0 1

 هللا دبع نب ريرج ريمألا يناميلا يباحصلا قارعلا داوس حتتفا يذلا ناكو

 لاق (ءالولجب ةفيثك ليخ يف هللا دبع نب ريرج ناك)و «ءالولج ةعقوم يف سرفلا
 نم ةيقب اهبو  ءالولج ةدعاق يهو  نيقناخ هللا دبع نب ريرج ىتأو) :يرذالبلا
 بناج نم داوسلا يحاون يف نوريغي نوملسملا ىضمو . .مهلتقف مجاعألا دنج

 تناكو ءنوملسملا اهيلع بلغ الإ ةيحان ةلجد داوس نم قبي ملو «يقرشلا هلجد

  داوسلا عبر ةليجب باطخلا نب رمع ىطعأو . .ه15 ةنس رخآ يف ه ءالولج ةعقو

 0007 رمع ىلع ريرج دقو مث ؛نينس ثالث هوذخأف - ا

 ضرأ لع وا هعمل نات ينإو ءمكل تلعج ام اق نيكل لرومب
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 - هيجارخ داوسلا ضرأ رمع لعجو  (هليجيو ريرج يأ) اولعفو لعفف .داوسلا
 يرهشلا بتارلا يأ) ءاطعلا يف (مهرد) نيفلأ نم مهل ضرف نأب هليجب ضوَعَو
 ىلإ رساي نب رامع عم ريرج عجرو .(رانيد ةئامعبرأب ًاريرج رمع زاجأو «(نيملسملل
 غلبف «مدقتملا وحنلا ىلع قارعلا داوس ىلع جارخلا ميظنتب رامع ماقو قارعلا

 .ايونس مهرد فلأ فلأ ةئام جارخعلا
 عمان تان اذ 1 ,

 ةفوكلل رامع ةيالو يف تاحوتفلا ملاعم

 امدنع (ناولح) يف اميقم ةيسرافلا ةيروطاربمألا كلم درجدزي ىرسك ناك

 ثكمف ه1 ةنس لئاوأو ةيرجه ١7 ةنس رخآ يف داوسلاو ءالولج نوملسملا حتتفا

 نب دعس ةيالو يف كلذو «؛ةفيثك ليخ هعمو ءالولج يف ًادئاق ًاريمأ هللا دبع نب ريرج
 نأ هرمأو «نيملسملا نم فالآ ةثالث هيلإ هجو ًادعس نأ مث) ؛ةفوكلل صاقو يبأ
 رخاوأ يف رمع تاميلعت ىلع ءانب كلذ ناكو «(ناولح ىلإ هعم نمبو مهب ضهني
 درجدزي ىرسك غلبف «ناولح ىلإ مالسإلا دنجو ناسرفب ريرج قلطناف ء«ه8١ ةنس
 يف نيذلا يرارذلاو ءاسنلاو هتنازخو هناسرفو هتلود لاجرو هترواسأ عمجف كلذ

 ريرج تاب امل» :يرذالبلا لاق .ناريإ دالب يف ناهبصأ ىلإ قارعلا رداغو ناولح
 ًاحلص ناولح ريرج حتفف «ناهبصأ ةيحان ىلإ درجدزي بره «ناولح نم برقلاب
 مهنم بحأ نمل لعجو «مهلاومأو مهئامد ىلع مهَتَّمأو اهلهأ نع فك نأ ىلع
 جورخو ناولح حتف نمازت دقو ««مهل ضرعتي ال نأ - سراف دالب ىلإ  جورخلا

 امو ةفوكلا ىلع ًايلاو رساي نب رامع مودق عم ناهبصأ ىلإ قارعلا نم درجدزي ىرسك
 . ةفوكلل رامع ةيالو راطإ يف اهيلع ًاريمأ ناولح يف ريرج ماقأو «قارعلا نم اهيلإ

 ناي تو دن جامو جامع عل

 ىلع نيسامرق حتفو ءاهحتفي ملف رونيدلا وحن ريرج ىضمو ء«يلجبلا سيق نب ةرزع

 رامع باتك هاتأ مث ''”(اهيلع ايلاو اهب ماقأف ناولح مدقو .ناولح هيلع حتف ام لثم
 هب قحل مث ريرج اهيلإ راسف (رتست) يف يرعشألا ىسوم يبأ تاوق ةدناسمل ريسملاب

 . ةفوكلا دنج- ىف رامع

 ىساوم انآ نأ اهببس: ناكو: 4 ةكسراعلا كرامملا نم وثست ةعقزم شئاكؤ

 .598ص . نادلبلا حوتف ()
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 امهيلي امو زاوهألا حتتفاف ة ةرصبلا نم نيملسملاب راس ةرصبلا ةيالو ثيمأ يرعشألا

  زمرهمارو زاوهألا مكاح مهنمو ةيزجلا ءادأ ىلع اهماكح ضعب حلاصو سراف نم

 ىلإ بحسنا امل درجدزي نأ مث «زاوهألا نم (رْثسُت) تناكو ها ةحس ثللذَو

 سس" ناك": نق ةكترم بسس ىف ريتك ىنا'لاغ +شضرفلا "نضيرعت نك نخا ناهبضأ
 مهدصقو مهدالبل برعلا كلمب مهبنؤيو سراف لهأ ضرحي ناك درجدزي نأ كلذ

 اودهاعتو اوكرحتف سراف لهأو زاوهألا لهأ ىلإ بتكف .ءمهنوصح يف مهايإ

 ىف مهدوشح اوعمجف (2''(ةرصبلا اودصقي نأو «نيملسملا برح ىلع اودقاعتو
 ىرسك كلملل بئان وهو (زاوهألا كلم) هنأب فصوي يذلا (نازّمرهلا) ةدايقب رّثست
 يرعشألا ىسوم وبأ ملع املف نر ل درح درب هَهَحَو) ينئادملا لاقو ء«درحج درزي

 .مهيلع موجهلاب ةدابملا ررق ارواح عع

 تكف همظدخو ودذعلا ةكوش اهنرو رعت ىلإ سمو وأ راس) : يرذالبلا لاق

 «ةفوكلا لهأ يف هيلإ ريسملاب هرمأي رساي نب نافع لا يح احلا ةديتم يع ىلا

 يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ماقأ» :هنإ يرذالبلا ركذو .«يلجبلا ًاريرج رامع مدَقَف
 نأ هملعي رامع هيلإ بتكف «ةفوكلا رساي نب رامع مدق نأ ىلإ ًاهيلع ًايلاو ناولح
 سيق نب هرزع ريرج فلختساف رع يعاب اجو نا وما تال رع

 . "'”«ةرشع عست ةنس كلذو ءىسوم ابأ نأ ع راسو .«ناولح ىلع ىلجبلا

 هيلإ لصوف ءرتست ىلإ ةرصبلا ةيالو شيجب راس دق يرعشألا نيهوم ونبأ ناكو

 ةيالو دنج يف رساي نب رامع لصو نأ ثبل امو «ناولح نم هناسرفب يلجبلا ريرج
 وبأ - شيج - ةنميم ىلع ناكف ءرْئسُت ىتح رامع راسو» :يرذالبلا لاق «ةفوكلا

 ليخلا ئلبعو «يسودسلا روث نب ةأزجم هترسيم ىلعو «كلام قب ءاربلا ىفوم

 ةتزسيم'ىلعو ,غىزاضتالا تزاغ ني ءاربلا نافع ةتميس ىلع ناكو كلان نب"نسنأ

 نب نامعنلا هتلاجر ىلعو ؛«يراصنألا بعك نب ةظرق هليخ ىلعو «ناميلا نب ةفيذح

 دلاخ لاق كلذلو «يرعشألا ىسوم وبأ ةماعلا ةدايقلا ىلوت دقو .«ينزأملا نرقم
 ريمأ ةذهأ دقو ةعقوملا هذه لطب ىسوم وبأ ناك رّْيسُت ةعقوم يفوا) :دلاخ دمحم

 ... نسماي كك ب رامع مهسأر ىلع نيملسملا نم ةلئاه دادعأب ٍكتموي رمع نينمؤملا

 نارمرُلا ةدايقب سرفلا شيجو ء«ىسوم يبأ ةدايقب نيملسملا شيج « ناشيجلا قتلا

 ءاديدش الاتق اولتاقت» :يرذالبلا لاق «. .ًاسأبو ةوارض كراعملا دشأ نم ةكرعم يف

 مهنإ ريثك نبا ركذو («..رتست باب اوغلب ىتح ةفوكلا لهاو ةرصبلا لهأ لمحو

 .85ص الج  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .5144ص  نادلبلا حوتف (؟)
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 اهومحتقاو مهقدانخ مهولخدأ ىتح نوملسملا مهمزه مث .ةددعتم أمايأ اوفحازت»

 ىلإ سرفلا بحسنا» ثيح «. .هب اونصحتف دلبلا ىلإ نوكرشملا ءاجلف ؛مهيلع
 وبأ ضقنأو ءاهومحتقا مث .«ةليوط ًامايأ نوملسملا اهرصاحف «ةنصحُملا رتست ةنيدم
 .«سرفلا ةداقو نازمرهلا ملستساو ءريطخلا لقعملا ىلع ىلوتساف ءمهيلع ىسوم

 رصنلاو حتفلا مت املو «سراف دالب حوتف يف تاراصتنالا مظعأ نم رتست حتف ناكف

 باطخلا نب رمع ةرايزب ريرج هعمو رامع ماق مث «ةفوكلا ىلإ رساي نب رامع داع
 توؤش يف ثحابتلا متو «هليجبل ناك يذلا ةلجد داوس عبر نع ريرج لزانت ثيح
 ةيرجه ١9 ةنس رخاوأ يف كلذو «ةفوكلا ىلإ رامع عجرو «كلذ ريغو تاحوتفلا

 ءاهحتتفاف ناولح يلي امم لابجلا ةقطنم ىلإ اهنم راسو ناولح ىلإ ريرج عجر امك
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 نولازي امو سراف دالب ءاجرأ يف سرفلا رفنتسي لازي ام درجدزي ىرسك ناكو

 وه اميف درجدزي ىضمف «نيملسملل رصنلا متو رْثسُت ةعقوم تعقو امنيح هيلإ نوقفدتي
 ٠١ ةنس يف  دنواهن ىلإ ناهبصأ نم مههيجوتب ماق فيثك شيج هيلإ عمتجاف هيلع

 ناولح نم درجدزي بره امل» :  هنأ دنواهن ةعقوم ببس ىف يرذالبلا ركذ ثيح دنواهن

 «نيهاملاو ناذَمَهو ناهبصأو سموقو ّيرلا لهأو سرفلا تبتاكت «ةرشع عست ةنس يف

 مهتيار اوجرخأو (هاشنادرم) مهيلع َرَّمأف - ناهبصأ يف  درجدزي ىلإ اوعمجتو
 ناك دقو. :ةيفلأ ةئاف لاقيو افلأ نيدس لقموي ةيكرشملا ةدنع تناكو (نايباكشفردلا)

 فاخ مث هسفنب مهوُرْغَي نأ رمع ّمُهَف «مهربخب باطخلا نب رمع ىلإ بتك رساي نب رامع

 . .مهماش ْنِم ماشلا لهأ يزغُي نأ هيلع ريشأو ءاهنيقو دعشت ترعلا زها زيفعيتا

 دنواهن ىلإ مهعيمج ةفوكلا لهأ شيجو رامع هيجوت الو ةرصبلا لهأ شيجو يرعشألا
 ىلإ رمع بتك امنإو «ةفوكلا لامعأو ةرصبلا ىلع نولوتسي وأ سرفلا بلغتي نأ ةيشخ
 مهرمأي ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكفاا : الئاق يرذالبلا هركذي يذلا باتكلا رساي نب رامع

 . "”«اتعب ةرصبلا لهأ نم َتَعَّبو ءمهرايدو مهدلب ظفحل مهثلث ىقبّيو مهاثلث ريسي نأ

 بتك يذلا وهو دنواهن ةعقوم يف ةفوكلا ةيالو ريمأ وه رساي نب رامع نأ امبو
 نب رمع باتك نإف «كلذ نأشب هاري امو دنواهنب يسرافلا عمجلا ريخب رمع ىلإ

  0حوتف البلدان  ص٠١" - ١0١",
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 ماق يذلا وهو ءرساي نب رامع ةفوكلا ريمأ ىلإ هنإ ذب ال ةفوكلا لهأ ىلإ باطخلا

 ةيالو لهأ يثلث هيجوتب رمع تاميلعتل أقفو «دنواهن ىلإ شيجلا هيجوتو زيهجتب

 ريمألاف بيصأ نإف نرقم نب نامعنلا) شيجلا ةدايق ىلوتي نأو دنواهن ىلإ ةفوكلا
 نإف «ةريغملاف تفيض نإف هللا دبع نب ريرج ريمألاف بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذح

 نب رامع باونو لامع نم ةسمخلا كئلوأ ناكو «(يدنكلا سيق نب ثعشألاف تمض

 ةداقلا نم هيف ناكو دنواهن ىلإ شيجلا ىضمف «ةفوكلا ةيالو قطانم ىف رساي

 . ليخلا ديز نب ةورعو «برك يدعم نب ؤرمعو .ءحوشكملا نب سيق اضيأ ةباحصلا

 مننا و يبأ ةدايقب ةرصبلا ددم لصو امك «مهلاثمأو «ىعازخلا ليدب نب هللا دبعو

 ةيادب يف يمالسإلا شيجلا ةدايق نرقم نب نامعنلا ىلوت دقو «دنواهن ىلإ يرعشألا

 نب ةفيذح هيأرلا ذخأ مث ءدنواهن موي لوتقم لوأ نامعنلا ناك ثيح دنواهن ةعقوم

 مث اوزجاحت مث سيمخلا موي ءاعيرألا عود للواهت ةعقوم تلصاوتو 1 نيكل

 : حتفلا كلذ يمّسف) «دنواهن يف نوملسملا رفظو سرفلا مزهناف ةعمجلا موي اولتتقا

 هيجوتب ماقو ةفوكلل رامع ةيالو يف ةرجهلل نيرشع ةنس دنواهن تناكو (حوتفلا حتف

 . حتفلاو رصنلا أبني رمع ىلإ ثوعبم
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 ني

 دالب  يبتسدو ّيرلا ميلقإ حتفل ًاشيج رامع ثعب دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعبو
 نب رمع ةفيلخلا ىلإ الوسر ثعب وأ بتك دق رامع ناكو  ناريإ لامشب  مليدلا
 رمأ لكش ىلع ةقفاوملاب رمع باتك ءاجف دالبلا كلت حتف ةركفو ةيمهأ نأشب باطخلا

 لاق كلذ يفو «يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع يناميلا يباحصلا ةدايقب اهحتفل شيج هيجوتب
 ىلع هلماع وهو رساي نب رامع ىلإ باطخلا نب رمع بتك» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا
 ىلإ يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ثعبي نأ هرمأي «دنواهن ةعقو نم نيرهش دعب «ةفوكلا
 جايدلا اهل تعش كاناعجب ىلإ ةارزض انين سقف ءةنفالا ةينازمث يف يعدو قزلا
 ةورع فلختسا مث .مهحاتجاو ءمهلتقف «مهيلع هللا هرهظأف ؛هولتاقف ّيرلا لهأ مهدمأو

 حتفلا أبني - رمع ىلإ ههجوي نأ هلأسو رامع ىلع مدقو  ّيرلا ىلع  هاخأ ديز نب ةلظنح

 املف  رامع ههجوف  هرسي امب هيتأي نأ ٌبحأف رسجلا ربخب هيلع مداقلا ناك هنأ كلذو -

 انرهظأو انرصُن دقف هللا دمحإ لب :ةورع لاقف «ءنوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاق رمع هأر

 ءه٠١ ٠ ةنس طساوأ يف حعتفلا كلذ ناكو .«ريشبلا  رمع  هامسف «هثيدحب هثدحو «هللا

 .ةفوكلل رامع ةيالو حوتف رخآ وهو ءاهرخاوأ امبرو
 1 ل تع

 تو 02 ت3

 ."ث01 :7:٠ ص -تنادلبلا حوتف (1)
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 20 داو 1 ا اوزان اانا 9531331 كك حال تلال

 لادعلا ىف اميظع الاف نيشس تماد: ىقلااج ةفوكلل هعبالو نيف راسع ناكذ
 ًاريس.ةعيالو يف قامع زان نقؤ» :دلاخ دمحم دلاخ لاق ءعضاوتلاو دهُزلاو عرولاو
 هل لاق موي تاذو . .اوداك وأ هيلع اوُبَلأت ىتح هلّْمَحَت ايندلا يف نيعماطلا ىلع قش
 هديب يذلا ريمألا ديزي الف (نّدألا عّدجأ اي) : ةفوكلا ريمأ وهو ةماعلا نم دحاو

 0 (ةللا ليبتم نقف تييضأ دقل + كي نارا :هيتاشا لوفي نأ ىلع ةطليبلا

 نم يرتشي ةفوكلا ريمأ وهو رساي نب رامع ٌتْيأر) :ليذهلا يبأ نبا لاقو
 . (هراد ىلإ اهب يضميو هرهظ قوف اهلمحيو لبحب اهطبري مث ءاهئاتِق

 ىلإ ةفوكلا لهأ تاحوتف تدتماو «رامع دهع يف ةفوكلا ةيالو تعسوت دقو
 ىلوت ثيح ءاضقلا كلذكو «لاملا تيبو جارخلا ميظنت متو «ناريإ لامشو برغ
 ةقوكلا لهأ يف رامع راسو .؛يدنكلا حيرش يضاقلا رامع دهع ذنم ةفوكلا ءاضق

 ا دب

 ىقتلاو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ًاهجوتم ةفوكلا رامع رداغ ه١ ماع رخاوأ يفو
 نأ تاياورلا ىدحإ لوقتو ''”ةفوكلا ةيالو نم رمع هافعأف «باطخلا نب رمع ةفيلخلاب
 هلزعف «ةسايسلاب هل ملع ال «فيعض) هنإ اومعزو رمع ىلإ هوكش ةفوكلا لهأ ضعب
 مولا دولا "كو (ةنفش ني ةرتغملا ةقزخلا ىلغ نلوو .رمع
 عقاولاو «(ةالصلا نسحُي ال) صاقو يبأ نب دعس نأب مهمعز لثم وه (ةيسايسلاب

 يدلل وه رامع لملو كلذ اولي ملو ىلعألا للا رامسي توبوضي اوئاك ةفوكلا ل
 ءًاماع نيتسلا زواج دق ذئموي رامع ناكو عةفوكلا ةيالو نم هيفعي نأ رمع نم بلط

 كلذو رصم ىلإ ىضمو ؛هللا ليبس يف داهجلا ةلصاومل باجتسا هنكلو «نيعبسلا لاقيو
 .ةيرجه ٠١ ةنس رخاوأ يف اهيلع هتيالو ءاهتناو ةفوكلا نم همودق روف

 رصم حوتف يف رامع ةكراشم

 هثعب يذلا شيجلل ًاددم ءرصم ىلإ اوقلطنا نيذلا ةباحصلا نم رامع ناك دقل
 ةوق هيجوتب ماشلا ريمأ ىلإ رمع بتك ثيح «صاعلا نب ورمع ةدايقب رصم ىلإ رمع

 نم ًاددم رمع ثعب تقولا تاذ يفو «صاعلا نب ورمع شيجل ًاددم ماشلا نم

 ٍكيلولا حرب , دلاخ عم ماشلاب ناك رساي نب رامع نأ يدقاولا ةياور يف ءاجف .ةنيدملا

 مهثعب نم هيلع مزع امب مهربخأو ماشلا ريمأ مهاعدت ترجلا نب , كلامو دادقملاو

 ةبقع نم اوبرق املف ءرصم نوديري اوضمو «ةعاطو اعمس :اولاققف) ءرصم ىلإ ًاددم

 .(رهشأ ةعستو ةنس) ةقوكلل رامع ةيالو تناك :يرذآلبلا لاق )١(
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 ىلإ باطخلا نب رمع مههجو دق مهريغو ئيط نم سراف فلأ ءاهزب مُه اذإ ةةلكأ

 رصنلاب اورشبتساو مهيلع اوملس مهوأر ملفا ء لوع نب راشيوب نسك نب ةعافر عما رسب

 ا 3 يي ارراطو لا ا

 تل نا ل ل ا ل ا

 ةيقب عم مهداهجو مهتمهاسمل ناك ثيح ه١٠ ةئس نم ةريخألا ةثالثلا روهشلا يف

 طاطتخاو «نويلباب) رصم ةنيدم حتف يف أمساح ًاريثأت صاعلا نب ورمع ةدايقب نيملسملا

 سانهأ ميلقأ حتفل لتاقم فالآ ةرشع ثعبب صاعلا نب ورمع ىلإ رَّمُع بتكو

 نب رامع مهنمو رصمب نيذلا ةباحصلا رابك صاعلا نب ورمع اعدف «ديعصلاو ءاسنهبلاو

 (ه١7 ةنس ليقو) ه١١ لوألا عيبر يف كلذو «نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع ءارقو رساي

 كلذ ىلع ةباحصلا نم نيرشعل ةيولألا ورمع دّقعو «ةزيجلا يف شيجلا عيمجت متف

 ةئامسمخ ىلع هرّمأو دادقملا صاعلا نب ورمع ىعدتسا مث . .) :يدقاولا لاق ءرامع

 سراف ةئامسمخ ىلع ِهّرَّمأو رساي نب رامع هدعب نم ىعدتسا مث . .ةيارلا همَّلَّسو سراف

 ؛نيدناستم اوقلطنا نيرشعلا ةداقلا ةباحصلل ةيولألا دع لمتكا املو . (ةنارلا ةملسمو

 جرم ةعقوم يفو «ةونعو ًاحلص قطانملاو نوصحلاو ىرقلا مهيديأ ىلع هللا حتفف

 ىوا - دئاق ناكو ادي ايلات ل لتاق) رد ةقطنمو روشه

 ليخلا نم ةبكبك يف رامع ىلع اولمحو مورلا بضغ اهدنعف .هلتقف هردص يف حمرلاب

 مورلا ىلع نولسملا لمحو  داوجلا يأ  هولتقف هيلع اورئاكتو هتحت نم داوجلا اورقعف

 ةديدع كراعم اوضاخف ءاسنهبلا ىلإ نوملسملا ىضمو «ةقطنملا كلت حتف متف (مهومزهف

 «باطخلا نب رمع ةفالخ رخاوأ يف ديعصلاو ءاسنهبلا حتفب تجوتت رهشأ ةعست ةليط

 رصم يف لازي ام رساي نب رامعو ه1 ةجحلا يذ رخاوأ يف هنع هللا يضر رمع يفوتو

 ةفالخ دهع لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ عجر مث مالسإلا رشن يف مهاسيو هللا ليبس يف دهاجي

 )8 )1١ص ؟ج  يدقاولل  ماشلا حوتف 7.
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 ةريخألا رامع تاونس

 نم ًاريدقتو «نامثع ةفالخ يف ًايتع ربكلا نم غلب دق رساي نب رامع ناك
 نامثع ماق ةيوبنلا ةثعبلا ذنم ديجملا هخيراتو ميظعلا هداهجو رساي نب رامعل نامثع
 نامثع عطقا) :ثيح ةباحصلا رابك نم ددعو وه قارعلا داوس يف ًاضرأ رامع حنمب
 عطقأو ءانيبسا ضرأ رساي نب رامع عطقأو «نيرهنلاب ًاضرأ دوعسم نب هللا دبع
 «ةحلط عطقأو . .زمره ةيرق صاقو يبأ نب دعس عطقأو ءابنعص ترألا نب بابخ

 .«يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يئاطلا متاح نب يدعو ءديز نب ةماسأو ءريبزلاو

 . (داوسلاب عئاطق يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 «بلاط يبأ نب يلع بناج ىلإ اوفقو نيذلا ةباحصلا رابك نم رامع ناكو

 لتقم دعب تعقو يتلا ىربكلا ةنتفلا عارص يف يلع عم قحلا نأب رامع نيقي ناكو
 بلغأو رامع نيقي يف قحلا بناج لثمُي بلاط يبأ نب ىلع اهيف ناك يتلاو نامثع

 باتك يف ءاجو  هالا/ رفص يف يلع عم نيفص ةعقوم رامع دهشو «ةباحصلا
 هنإ كلذ نم ودبيو ''!أماع نوعستو ةثالث هرمُعو نيفص ةعقوم دهش) هنإ عماجلا

 «نسلا كلذ يف وهو ًالاتق ضوخي نأ نكمملا نم نكي ملو رمعلا ةياغ غلب دق ناك
 رفص 94 سيمخلا موي الوتقم رامع تام نيفص يف ناملسملا ناشيجلا محتلا املف
 ىدانتو ةباحصلا نم هريغو رامع لتقمل نيبناجلا نم نوملسملا عاتراف هاا
 حور تنكسو «يىلاتلا مويلا حابص يف برحلا تهتناق ءامدلا نقح ىلإ نوملسملا
 .دولخعلا تانج يف هنع هللا يضر رساي نب رامع

 نإو رساي نب رامع اولتق.نيذلا مه نيفص ةعقوم يف ماشلا شيج نأ ىلع تاياورلا قفتت )١(
 نأ ماشلا لهأو نايفس يبأ نب ةيواعم ىفن دقو «ةيغابلا ةئفلا ًارامع لتقت» :لاق كي يبنلا

 اخيش ناك هنأ ىتعيو +4هب اوءاج نيذلا هلتق امتإ» :ةيواعم لاقو ءارامع اولعق دق اوئوكي

 نيشيجلا ماحتلا دنع هلتقم ىلإ ىدأ نسلا كلذ يف وهو لاتقلا نديم ىلإ هب ءيجملاف ًازوجع
 .ملعأ هللاو .ًادوصقم نكي مل هلتق نإو
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 يدارُملا كِيَسُم نب ةَوزْ
 - ججحذم ىلع ِهِكَو هللا لوسر ريمأ -

 نب كشنمو نب ورق 7 عسسنمو ةارم يعز ليلجلا ياحيفلا حاكم ووردت

 ا داما نين قلل اه ل ند اينوك نوب ةيومعلا ني تلمس ىبكرجلا
 سوو قب دال رشف بر ل كرجل دارو جدل دعو يكل

 . "بس نب نالهك نب ديز نب ْبيِرَع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب

 :آبس_ةروس لوزن عم ُهْكَ هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف ةدافو 000 دقلو
 رم ا او مكي ِقْذو نم أو امش نبوي نع نب هيا مه دم يف امسل ناك دَقل#

 0 نب ةورف لأسف ءأبس نع تايآلا خلا . ٠.116 :ابسا] 4 دش َتي
 . اب نع فيدخل, تحمل اذه اذه تدل ؟وعب ناس نعل ىلا

 تي عام خا

 نب هللا دبع نع ةعيهل نبا انثدح ءدمحأ مامإلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 ٍلِيَك يبنلا لأس  كيسم نب ةورف وهو الجر نأ : سابعلا نب هللا دبع نع ةلعد

 دلو لجر وه لب : هِي هللا لوسر لاقف 1 يقوا ما ةارما مأ لجرا : وه أام.ابس نع

 .«جحذمف دووااميلا اماق ؛ةعبرا ميش ماضل ابر جب يما بلاي ودمت 4

 .ماذجو ءمخلف ةيماشلا امأو ءريمحو «ءرامئأو .نويرعشالاو ءدزالاو ءةدنكو

 كيسم نب ةورف نأ ريسفتلا يف انركذ دقو :ريثك نبا لاق .ناسغو «ةلماعو

 . كانه هظافلأو ثيدحلا اذه قرط انيصقتسا امك «كلذ نع لئاسلا وه ىفيطغلا

 «نميلا ضرأب ةعبابتلا مهيف ناك دقو ءاهلك لئابقلا هذه عمجي أبس نأ دوصقملاو

 نب كيسم نب ةورف) هنأ هيف ءاجو - 94١ص "لج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 ع ت ةباحصصلا زييمت زييمت يف 5 .(يدارملا ينفيطغلا بيرك نس ةملس نب ثرحلا

 0 | نب كيسم نب ةورف) هنأ ةباصإلا يف ءاجو ٠ ص

 ا ا يي

 ١". ص ١٠ج - ينادمهلا نسحلل ليلكإلا  ١17١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 .7''2«ًاعبت رحشلاو تومرضح عم نميلا َكَّلَم نم لك ىمست برعلا تناكو

 ًاضيأ ثيدحلا اذه ءاج دقو «لجر مسا أبس نأ ثيدحلا اذه دئاوف لوأو

 50 مأشتو ةتس مهنم نمايتف ءةرشع دلوأ :برعلا نم لجر أبس) ظفلب
 هيلع دوه يبنلا نب ناطحق نب ايس قو هت | اني نور دث ثيفحلا ىف ةريعتلا

 قالا اضن دز نام نو تشو بحشو وب اسر كلما وك دكر (؟”(مالسلا
 ءانبب ماقو ةدحاو ةكلمم يف نميلا قطانمو لئابق تدحوت هتماعزب يذلا بجشي نب
 دالبلا تيمس ةمصاعلا ةنيدملا مسابو همسابو «برأم يف (أبس) اهامس ةمصاع ةنيدم

 يف نميلا قطانم لكو نميلا لئابق لك عمجي (ًأابس) مسا ناكف (أبس) ةكلمملاو

 ناديرو ءأبس) :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ًايرادإ نميلا ميسقت متو «ىلوألا أبس ةكلمم روصع
 درايش نيذلا أبس ةعبابت روصع يف كلذو (تنامي) رحشلاو «ءتومرضحو «(ريمح)

 يف امب اهعيمج نميلا مكحيو كلمي ْنَم الإ عّبُت بقلب ىمسُي ال ناكو ريثك نبا مهيلإ
 ةعبابتلا كولملا لمحي ثيح (نامعو ةرهمو رحشلا) يهو تناميو تومرضح كلذ
 1 تناك كنوع رمحمب ناديوو هون ابتع كالخ)ا عقلا ةديدقلا ةيضيلا هقيتلا نكوكت ىف

 ةروكذملا ةرشعلا أبس لئابق ىدحإ (جحذم) نأ ىروسشلا ثيدحلا يف ءاج دقو

 كولم روصع يف ةميدقلا ةيئابسلا ةينميلا دنسملا شوقن كلذ دكؤتو «ثيدحلا يف

 دعس) ليقلا مساي برأم يف سيقلب مرحم نم دنسم شقن اهنمو «ةعبابتلا ريمحو أبس
 ممرحو جحذمو ةدنك بارعأ ريبك) هنأب شقنلا يف هسفن فصي ثيح (ْنَدَج نب بلات

 ةداق رايك نم هنأو (تناميو تومرضحو ريمحو أبس بارعأ لكو «لإديزو لهابو

 ."”(تناميو تومرضحو ناديروذو أبس كلم معنهُي رساي) ٌهرمآ

 (عّبُت) وهو لوألا دعسأ برك يبأ كلملل دئسم شقن يف جحذم ركذ ءاج امك
 لك هتعاطأو «ةبعكلا اسك نم لوأ وهو ًانمؤم ناكو ميركلا نآرقلا يف روكذملا

 يف ءاجو ءاهريغو  تاملظلا يداو  امأادو سرافو لباب دالب ازغو برعلا ةريزج
 :الياق ىوكلا: يف. تكراش يتلا :لئابقلا ركذ هيأ تارتلا تتكو ليلكإلا

 نا تحييحسو ةزنح بيش ةزأ : دزألاو اهكولمو ريمح لواقم يعمو

 نادمه ئىرّذلاو جحذم بلقلاو ًاعمانتدنكو انتعاضُق يعمو

 0000 0 ريثك نبا - ةياتلاو ةيادبلا 00(
 «ناطحق نب د ءآدلو رشع ةثالث ناطحق بجنأ)  نيوكتلا رفس  ةاروتلا ىف ةرف

1 
 18 مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئابس شوقن رف
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 دعي ىلعا دجتي تسلا لداع رجم يف دنئسم شقن ىلع روثعلا مت دقو

 ناديروذو أبس كلم دعسأ برك وبأ) كلملا مساب الا يتئام
 طبارو ناكملا كلذب َرَّم دعسأ برك ابأ نأ شقنلا لجسيو (. .تنامُيو تومرضحو

 2 يخدماو (دزألا):دسأو «ريمحو «تومرضحو ءءابس :بعشأ) هشيج عم هيف

 ماد ضرأو «ايديم) م د ي م ضرأ» تغلب يتلا هتاوزغ يف اوكراش نيذلا (ةدنكو

 .زاقوقلا تاهج يف اماد ضرأو (ناريإ لامش :يديم) يه ايديم ضرأو 0”'2(اماد)
 (ضرألاو تاوامسلا يذ « نمحرلا ؛هللا) ةدايعب دعسأ برك ىبأ دهع شوقن قطنتو

 ؛مرعلا ليس لبق أبس ةكلمم يف ًادئاس ناك يذلا فينحلا ديحوتلا نيد وه كلذو
 نيد نع اوضرعا يأ :[17 :أابس] © مرا َلْيَس بلع اَنَلسْرأَف اضعف 3 :ىلاعت لاق
 روصع يف نميلا ءاجرأ يف ًادئاس ناك هنأ دنسملا شوقن دكؤت يذلا فينحلا ديحوتلا

 لوألا مرعلا ليس وهو «ميركلا نآرقلا يف روكذملا مرعلا ليس لبق ةعبابتلا أبس كولم
 .أبس يدايأ تقرفتو أبس ةكلمم تككفت هدعب يذلا

 دلع دبع د

 اهركذ يتلاو مرعلا ليس دعب نميلاب تيقب يتلا أبس لئابق ىدحإ جحذم تناكو
 ل ل ل ا

 نسما و2 1 يقكأ ريثك نبا لاق كلذ يفو مربعا ليس دعو كللد اكو «(ةعبرأ مهنم مأشتو

 وهو ءاهب مهرثكأ ماقأ لب مرعلا ليسب اوبيصأ امل نميلا نم نم اوجرخ أبس عيمج
 مهنم ماشت امنإو نميلا نم اوجرخي مل ابس لئابق عيمج نأ مدقتملا ثيدحلا ىضتقم

 وه رامنأو - رامنأو نويرعشألاو دزآلاو ةدنكو جحذم مهو ةتس نميلاب يقبو ةعبرأ

 رمتساو «نميلا يف اوماقأ أبس نم لئابق تس ءالؤهف «ريمحو  معثخو ةليجب وبأ

 ."”«ةعبابتلاو كلُملا مهيق

 مرعلا ليس عقو امل هنأب ةيخيراتلاو ةيشوقنلا انتاسارد تايطعم عم كلذ قفتيو

 أبس,لئابق ضعب ترجاهو «نميلا لك مضت تناك يتلا أبس ةكلمم تككفت لوألا

 دقو «نميلا يف تيقب أبس لئابق رثكأ امنيب  ةلماعو ماذجو مخل مهنمو - ماشلا ىلإ
 - ريثك نبا لاق امك  ثيحب «كلامم تس نميلا يف تيقب يتلا لئابقلا تسسأ

 اهزكرم ناكو نيعم ةكلمم : يه كلامملا كلتو «(ةعبابتلاو .«كلملا مهيف رمتسا)

 آبس براكم ةلودو «ةدنك ةماعزب تومرضح ةكلممو «جحذم ةماعزب فوجلا ةقطنمب

 ناسوأ ةكلممو «نابتق ةكلممو ءريمح نم نالوخو دزألا ةماعزب برأم يف

 .11 ص ”ج 0 ة ةهفآإ
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 مث ''”ةيريمحلا رافظ ةنيدم تناك ثيح نادير قطانم يف ريمح ةلودو «ةيريمحلا

 . ةيريمحلا مث ةينيعملا ةلحرملا كلت خيراتو شوقن يف يخيرات رودو ركذ جحذمل

 دقو «نيعم ةكلمم تسسأ يتلا ةيسيئرلا لئابقلا ىدحإ جحذم تناك دقلف

 جحذم ديدحتلاب مهو ءأبس لئابق نم بسنلاو لصألا يف مهو (نيعم) ةكلمملا

 ينيعملا دتسملا شقنلا يف ءاج دقو ءريمح نب كلام نب ةعاضقو سوألاو ئيطو

 ءامعز عئناه ولبو «جححذم ةليبق ءامعز دار وجب *: ناك دقو ني «عئناه

 نب - رباحي هللا دبع نب فيطغ ينب نم نيعم كولمو ءامعز ناكو «ئيط ةليبق
 كيسمم نب ةورف ةيلهاجلا يف لاق كلذ يفو «جحذم نب رباحُي دارم نب ةيجان

 :يدارسلا ىفيطقلا

 انكيفكلا نود ونش كلنا ةنينق .اتميطتع يدبج تاكل لبخل

 انيبأينبو يتوخإمعنأو ئلع ءآنود .شقارب اًمكلقمو

 دقو «يدارملا يرباحيلا فيطغ ينب نم اوناك شقاربو نيعم كولم نإ لوقي
 ةيسايسلاو ةينيدلا ناتمض اعلا ات. لغ ىهو شقاربو تاواترق) ىكستو 2:قيعتف كاك
 فاس نا # تاوجلاو ةديذلا ةفاعزلا دارتنل تناكف هفوعتلا ةقطقس يعم ةكلدمل

 سكرت م برأم يف دارم قطانمو ءرامذو ءءاضيبلاو «هويشو  نيبأ  قلاوعلا
 ىلإو ًايرغ رمحألا رحبلا لحاس ىلإو فئاطلا موخت ىلإ ثيلثتو نارجنو فوجلاو
 نم فوجلا نكست ئيط تناكو) :نودلخ نبا لاق ءًاقرش تومرضحب رسكلا يداو

 نب ورمع نب ئناه ينبل ةيلهاجلا يف ئيط ىلع ةسايرلا تناكو . .نميلا ضرأ
 ينب ركذ ءاج دقو (جحذم نب ئيط) لاقيو '' ”(جحذم وخأ ئيطو «ئيط نب ثوغلا

 اومدق ءٌوََج ءاسؤر ئناه ينب) نأ ركذي شقن اهنمو ةينيعملا دنسملا شوقن يف ئناه
 ةليبق تلقتنا دقو (”(نيعم كلم برك عبُت مهرمآ دهع يف «نيعم دبعم ىلإ ًانابرق

 .ًايلاح بإ ةظفاحمب ةدسلا ةقطنم ىف رافظ ةئيدم )١(
 .لموه 7674 مقر  يرخف ١ مقر ينيعملا شقنلا (5)
 .179ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 9

 .تومرضحو نيعم كلم ليإ قداص شقنو - يفيلاه 585 - يناه ينب شقن (:)



 4/١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 18

 قرطلا نيمأتل دجن يف ىملسو اجأ ىلبج ىلإو (وج) ةماميلا ىلإ فوجلا نم ئيط
 رصعلاو ينيعملا رصعلا يف  ماشلاو ةريحلا ىلإ  اهيلع ةرطيسلاو ةيراجتلا
 «ماشلا موخت ىلإ ترشتنا يتلا ةيريمحلا ةعاضق لئابق نم ديدعلا كلذكو «يريمحلا

 ناك تيحب «نمزلا كلذ ذنم ةدنكو تومرضحب ةقيثو طباور نيعم ةكلممل تناكو

 كلم) بقل شوقنلا يف اولمح دقو تومرضحو نيعم نومكحي نيعم كولم ضعب
 نابتق كلاممو أبس براكم ةلودب ةقالع نيعمل ناك امك '”(تومرضحو نيعم
 .رصعلا كلذ يف ةيريمحلا رافظو ناسوأو

 راع نكي غمئع
 ن6 جن تقإ

 تلمش يتلا ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف ةينميلا لئابقلاو كلامملا تدحوت مث

 نب عوشأ عفيمس) ليقلا ميعزلل دنسم شقن يف جحذم ركذ ءاجو :«نميلا لك

 ناسرف يف عفيمس ةطبارم شقنلا لجسي (يريمحلا نزي يذ نب لمكي ليبحرش
 يريمحلا كلملا رمأب «نارجن ةقطنم يف (نيينزيلا ةامرلاو «ةدنكو «جحذم نم)

 عفيمس متتخيو (0018) يريمحلا ميوقتلا نم 777 ةنس يف (راثيراسأ فسوب)

 ٌيلعلا نمحرلاب ذيعتسيو ءءامسلا ةيامح يف دنسملا اذه عضو) :هنأ ًالئاق شقنلا

 وذ ميمت هغاص .نمحرلا مساب ٌمِدَقَو رِطُّسَو غيِص .هسمط لواحي عداخم لك نم
 رصعلا كلذ شوقن نم هريغو شقنلا كلذ لديو "”(دمحمب .يدهبرلا ةيذح
 بحاصو ديحوتلا نيد وهو «(تاومسلا يذ ءَىَلَعْلا .نمحرلا ءهللا) ةدابع ىلع

 نم جلطملا تبع شو نيحأ ىدلا» نؤيد نيبافيس كلحلا دج نع شقلان اذه

 يف رتاوتمو فورعم وه امك نيتنسب دمحم دلوم دعب ِةْلَو دمحم يبنلاب مشاه
 . نميلا يف ةيلهاجلا رصع أدب نزي يذ نب فيس دهع ىهتنا املف «خيراتلا بتك

 ةيلهاجلا يف . .ةورفو . . جحذم أبن
 «يريمحلا نزي يذ نب فيس كلملا ةافو دعب ًايسايس ًاماسقنا نميلا تمسقتا

 كلذ ىدأو «قطانملا ضعبو ءاعنص ةمصاعلا يف مكحلا ىلع سرُفلا رطيس ثيح

 ملاعم نم ناكو مهقطانم مكحب نميلا لئابقو قطانم لايقأو ءاوذأ بلغأ لالقتسا ىلإ

 :نميلا يف يسايسلا عقاولا

 . تومرضحو نيعم كلم ليإ قداص شقنو  ىيفيلاه 448 - يناه ينب شقن 01(

 .ماج 1١78 مقر - نزي يذ نب عوشأ عفيمس شقن (1)
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 لايقأو ءاوذأ اهمكحب لقتسا  دْئَجْلا فيلاخم يهو  ريمح قطانم نإ

 نب ثراحلا مهزربأ نم ناكو «هفالخمو هتقطنم ىلع اكلم مهنم لك تابو ريمح
 ليق نامعنلا نب دهفو ءنزي يذ نب فيس ني هعرزو ؛ْنيِعَر وذ لالك دبع
 . '''عالكلا وذ عفيمسو «رفاعملا

 نب سيق كلملا مهسأر ىلعو ةدنك لايقأ اهمكحب لقتسا تومرضح نإ -

 0 نب فعالا انلاو ىددكلا برك قلعت
 خئاشمو ءامعز اهمكحي ناك (ليكبو دشاح) نادمه لئابقو قطانم نإ

 . يطعانلا راعشملا وذ كلام مهربكأ ناكو «نادمه لايقأو

 تناك ةعاضقو ةارسلاو ةؤنش دزأو معثخو ةليجبو جحذم لئابقو قطانم نإ -

 .اهقطانمو اهلئابق ءامعز مكح تحت

 تناكو «قطانملا ضعبو ءاعنص ىلع ًارصتقم ناك يسرافلا مكحلا نإ -

 زمره نب زيوربا ىرسك لماع ناساس نب ناذاب نميلاب يسرافلا مكاحلا رقم ءاعنص

 ميلا: ىف

 لاجر لاجرلا ريخ) :ثيدحلا يف اهركذ ءاجو «ةريبك ةليبق جحذم تناكو

 ةاقث هلاجر ثيدحلا اذهو (جحذم ةنجلا يف ةليبق رثكأو «نامي ناميإلا «نميلا

 نميلا لهأ لاجرلا رايخ) ةسّبَع نب ورمع ثيدح هل دهشيو «لاسرإ هيفو
 هَرقأو مكاحلا هححصو .تاقث هلاجرو يناربطلاو دمحأ هجرخأ :نامي ناميإلاو

 جحذم ركذ ًاعم امهيفو «هلثم ًاعوفرم لبج نب ذاعم نع يناربطلا ىورو «يبهذلا

 . (ةدنكو تومرضحو

 نب بيرع نب ديز نب ددأ نب كلام همساو ءججحلم اها :نودلخ نبا لاق

 ةريشعلا دعس مهنمو .جحذم نب رباحي همساو دارم مهنمف ءأبس نب نالهك نب ديز

 ديبزو «ةريشعلا دعس نب ىفعج :مهنم «ةريثك بوعش مهل ميظع نطب جحذم نب
 امأف «ةيلسمو ءاهرو «عخنلا :جحذم نوطب نمو .ةريشعلا دعس نب بعص نب

 ورمع نب رماع نب ةيلسمو ؛جحذم نب دلج نب َةّلُع نب ورمع نب رسج وهف عخنلا

 ثرحلاف :بعك نب ثرحلا ونب امأو «ةلع نب برح نب هبنم نبا اهرو هدلج نب
 ركذنو . "”(نارجن يحاونب مهرايدو جحذم نب دلج نب ةلع نب بعك نبا مهوبأ

 .باتكلا اذه يف ةصاخ ثحابم مهلو ةباحصلا نم مهو مالسإلا ءامعزلا كنلوأ كردأ )١(

 177١ ىض -نودلخ نبأ خيرات يف نعسلا هه
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 : يلاعلا لودجلا يف ةيسيئرلا جحذم لئابق نوطب

 ابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددا

 | ةرتملا دعس ][ يحط نب ةلج ]عجم نب دارس عجم نب تعا

 امكح] [ ا سدآ] [بعص) [يقتج] دل

 عج [تا

 جحذم لئابق نأل كلذو ءاهميعز جحذم نم ةليبقو نطب لكل ناك دقو

 نم ًاقطانم ةيلاحلا ءامسألاب لمشت «نميلا نم ةعساش ًاقطانم نكست تناك كلت
 ريسعو نارجنو فوجلاو برأمو ءاضيبلاو هوبشو رامذو نيبأ تاظفاحم

 ءامعز زربأ ناكو «قيثو يلبق طابرب طبترت تناك اهنكلو ءايلعلا نميلا تاورسو
 دبع نت ديزيو «يثراحلا نانق نب نيصحلاو «يدارملا كيسم نب ةورف جحذم

 حوشكملا نب سيقو «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «نايدلا نب نادملا
 جحذم تضاخ ءامعزلا كئلوأ ةسائربو «يسنعلا بعك نب ةلهبعو «يدارملا

 . مدرلا موي ةعقوم
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 مدّرلا موي ةعقومو . . جحذم ةروث

 هل لاق» «ةرونملا ةنيدملاب َِيِلكَي هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف دفو امدنع

 هللا لوسر اي :لاقف ؟ِمْدّرلا َمْوَي ٌكَمْوَق َباَصَأ ام َكَءاَس لَه ةورف اي : هي هللا لوسر
 لاقف .كلذ هؤسي الو مْدَّرلا موي يموق ٌباَصأ ام لثِم ِهَمْوُق ُبيصُي اذ ْنَم
 . "اريح الإ مالسإلا يف َكَمْوَق ْدِزَي ْمَل َكِلَذ نإ امأ : يلي هللا لوسر

 ةغلاب ةعقوم تناك اهنأ ىلع مدرلا موي ةعقومل يلي هللا لوسر ركذ لديو

 ةقطنم يف ةعقوملا كلت تراد دقو «برعلا ةريزج رئاس ىلإ اهب ملعلا دتما ةيمهألا

 ةليبقو جحذم ةليبق نيب فوجلاب باذم يداو يف (مزرلا) لاقيو (مدرلا) ىمسُن
 نأ ليلكإلا يف ءاج دقو «جحذم ىلع نادمه اهيف تيلغتف (ليكبو دشاح) نادمه

 نأل نميلاب ةيلهاجلا ةرتف نم يهو ءةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف تناك مدرلا ةعقوم
 .سوجملا سرفلا مكح تحت ءاعنص تناكو ءاتملسأ دق انوكت مل نادمهو اجحذم

 :لاق ثيح مدرلا ةعقوم نع هتديصق يف كيسم نب ةورف مهيلإ راشأ نيذلا
 ايتينوعمحا نود اينانهاحيس“> .ةمكرا حد ايس كن انو

 امنإو ءنادمهو جحذم نيب ةيلبق ةكرعم نكت مل مدرلا ةعقوم نأ كلذ ىدؤمو

 ىف رداصملا تركذ دقو (سرفلا ةلود) ىهو (انيرخآ ةلود) نادمه ءارو تناك

 اذامل «كردت ملو ءركذت ملو ؛نادمهو جحذم نيب اهنأ ةعقوملا كلت نع اهثيدح
 يف جحذم لاتقل تراسو نادمه تعمجت اذاملو فوجلا يف جحذم تعمتجا

 ببسو مدرلا ةعقوم ةيفلخ كاردإ حيتت نادمهو سرُفلا فلح ةعقاو نكلو «فوجلا

 اهريسمو (ليكبو دشاح) نادمه عامتجا ببسو فوجلا ةقطنم يف جحذم عمجت

 . جحذم لاتقل

 «(نادمهو سراف نيب , فلحلا) ربخ ءاعنص خيرات يف يزارلا خرؤملا ركذ دقل

 اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج عمتجاا :هصن ىلي ام ركذب فلحلا ريخ لهتساف

 ناكو «نميلا يف زمره نب ىرسك لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو
 نب نيصحلاو «يديبزلا برك يدعم نب ورمع مهيفو «فوجلا يف باذمب مهعامتجا
 نم ةعامجو ,ينالوخلا ديز نب ةسبئعو ,«يثراحلا نادل نب ني ةيربف «نانف

 ا اح اويل امم اركبس او كييسلا نقال و ةاسرملا

 ناك فوجلاب باذم ةقطنم يف اوعمتجا نيذلا كئلوأ نأ ىلإ انه ريشنو

 )١( ص ؛ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 75١.

 سرفلا ناسرف مه ةرواسألاو 5” ص - يزارلل  ءاعنص خيرات (؟) .
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 دعسو ديبز ينب ميعز يديبزلا برك يدعم نب ورمع ناك دقف .جحذم نم مهتيبلاغ

 جحذم دئاق يثراحلا نانق نب , نيصحلا ناكو ءاهعيمج جحذم سراف وهو ة ةريشعلا

 برحلا تعقو اذإ اوناكو عابرألا سراوف مهل لاقي ءانبأ ةعبرأ هل ناكو اهبورح يف

 يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي امأ ءاهيف جحذم عبر ةدايق مهنم لك ىلوتي

 نب ديزي لاق «نميلا لايقأ رابك نمو جحذم لايقأ نايدلا ونب ناكو نارجن ميعز ناكف
 :نايدلا نب نادملا ديع

 نميلاةرغمهيلإفونألاَّمُش مهقلت نايدلا ينب ّيح قلت نإ
 نزي يذلآالإو ٌييعرالإ وهبشْنِم نايدلل سانلا يف ناكام

 نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ ءامعز نم ناكف ينالوخلا ديز نب ةسبنع امأو
 نايسرفلا نك ةعامجو) يرازلا»لاق «عضتم ءاقلجا اوناكؤ ةدنعش: نقف ةفاضك
 نبا سيقو كيسم نب ةورف لاثمأ جحذم ءامعزو ناسرف ْنِم مهو «(فارشألاو

 نب سيقو نيصحلا نب باهشو يبنجلا سيق نب ةيواعم نب فيسو حوشكملا
 نم جحذم ءافلح مهعمو جحذم ةليبق لثمي دشحلاو عمجلا كلذ ناك دقف «نيصحلا
 ريسملاو ةروثلا وه عمجلا كلذ نم فدهلا ناكو «ةعاضق نم اهريغو نالوخ

 «اننك فيج ازعيسعو اميظف اركسغ اوركسحفا .ءاعئصب سرُفلاو ناذاب ةبراحمل

 .فوجلاب باذم يداو ةقطنم يف كلذو

 :هصن يلي ام يزارلا ركذ مث

 :ةرواسألا ليخ يف  ءاعنص نم  مهيلإ جرخف ناساس نب ناذاب كلذ ْعُلَبو
 ىلع اوضرعف «ةلماك ةدع ىف لجارو سراف نيب ام فالآ ةرشع يف نادمه تجرخو
 . "”«مهرصنتو ةرواسألا ليم ليمت لزت مل نادمه نأ كلذو . .فلحلاو ةرصُتلا ناذاب

 نم اهقطانم دتمت يتلا  (ليكبو دشاح) نادمه لئابق نأ كلذ نم نيبتيو
 لجارو نسزاف نيف , ام لتاقم فالآ ةرشع دشحب تماق - فوجلا ىلإ ءاعنص فراشم
 ا ةزواسالا نيرملا ةدتاينفو:ةرضانمل ءةلماك ةدع يف

 تقتلاف ءءاعنصب سرفلاو ناذاب ىلع موجهلل فوجلا يف اوعمجت نيذلا جحذم

 انتضر ةتقوجلا و ءاهتم يزد ان ةيلخ .ناننالا ريع ناكم ىف شوفلاو كاذب تادف

 نادمه نيب تافالخ دوجو ىلإ نادمه فقوم دوعيو (فلحلاو ةرصُنلا ناذاب ىلع
 وهو ىرخأ ةهج نم ءاعنصب سرفلاو نادمه نيب فلاحت دوجوو ةهج نم جحذمو

 ةرواسألا ليم ٌليمت لزت مل نادمه نأ كلذو) يزارلا لوق هيلإ ريشي قباس فلاحت

 )١( سرُلا ناسرف مه ةرواسألاو - 77ص - يزارلل  ءاعنص خيرات .
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 نيب  هديدجت وأ  هدقع مت يذلا فلحلا باتك صن يزارلا ركذ مث «(مهرصنتو

 اوقتلاو لتاقم فالآ ةرشعلا اوعمج نيذلا نادمه ءامعز نيبو ةهج نم سرفلاو ناذاب

 فلحلا باتكو فلحلا ركذ وه يزارلا عوضوم نأ امبو  ىرخأ ةهج نم - ناذابب
 تعقو يتلا ةهجاوملا ىلإو فلحلا ةرمث ىلإ قرطتي ملو «كلذب ىفتكا دقف ءطقف
 باذم يداو يف ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع أاركسع اوركسع) نيذلا نيرئاثلا عم
 ناذاب نيب مت قافثالا نم اعون نأ جاتنتسا نكميو ء.جحذم مُّه نيذلاو (فوجلاب

 فوجلاب نيعمتجملا نيرئاثلا جحذم ةبراحمو موجهلا نادمه ىلوتت نأ ىلع نادمهو

 ودبت ثيحب ؛ءاعنص ىلإ دوعيو «لاملاو لويخلاب نادمه معد ناذاب ىلوتي آو

 .جحذمو نادمه نيب اعارص برحلا

 ين نام جنان منال مح نم دارا تح مدرلا ةعقوم تراد دقل

 ءاعنصب سرفلا ناكو (ذو)و (ثوغي) ةدابعي نيدت جحذم ةيبلاغو (قوعي) ةدابعب

 يذلا زمره نب زيوربأ ىرسك اهكلمو ةيسرافلا ةلودلا نوعبتيو ةيسوجملاب نونئيدي
 موجهلاب نادمه نم لتاقم فالآ ةرشع ماق دقف «'''ءاعنص يف هل الماع ناذاب ناك
 هنق رج دق يفضو ارش" يبنجلا سيق نب ةيواعم نب فيس لاقو نيرئاثلا جحذم ىلع

 : الئاق فوجلاب باذم يداو نطب يف مهودع ليخ تلبقأ امل يلوطبلا

 يباورو فصافص نيب ٌَنرُبْعَي ًاحيافأ نثج ليخلا ٌتيأراملو

 ِباَّقُع ىوه ئطوملايبئوهت ةليجر نيديلا ةحباس ُتْبَوَق

 بارضو ةدججن سراوفمهنم  يتوعدل باجتساف يموق ثوعدو

 باذمن طب ْنعَّربو ُمُهاَرْحَأ انليخ لئاوأ تقحل اذإ ىتح

 ثيح «برحلا كلت يف جحذم ناسرفو ءامعز نم كيسم نب ةورف ناك دقو

 ناسرف نم ةسمخ االول (نافون) ىمسُي عضوم يف نادمه ةميزه ىلع جحذم تكشوأ

 : كيسم نب ةورف لاق كلذ يفو .جحذم تعجارتف لويخلاب اولصو نادمه

 نادصمهايفوو ءرارعانباو ناملسو ٌرَمْغَم الول هللاو

 ناسفوست الاون قوراوشت تنقتنل

 ءامعز نم ناكو «مورلا ةعقوم يف جحذم راسكنا ببس ودعلا ليخ ةفاثك تناكو

 بتكو م7١56 ماع ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا لتق يذلا وه فرس نب يوروبا فرسك ”(1)

 كلا باتك قزمف ه9 ةنس مث هال ةنس مالسإلا ىلإ هوعدي ِةِْقي يبنلا هيلإ
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 مرج ةليبق ةمزهنم تعجارت نأ ىلإ لتاقف ءبرك يدعم نب ورمع نيرئاثلا جحذم ناسرفو

 : هنع لاق يذلا مويلاب هبش ورمع فقوم ناكف «هدحو لتاقي ورمع يقب نأ ىلإو اهريغ

 ٍتّرطبساف تلّيخ عرزَلوادَّج اهثأك أروَر ليخلا ُتيأراملو

 ٍتَرعتسافاهوركم ىلع تدرو «ةرم لوأ سفنلا ىلإ تشاجف

 ٍتَّرك ٌليخلااذإنعطأملانأاذإ يدعاس ُلقْفُي ٌحمرلا لوقت َماَلَع
 كتراتزات تينراف شاك ةزدعو» فراق ةايتك [هريخت دا نينا

 تيري تايحا عع" فيو عابرتالا ياك ير
 ٍتْرجَأ حامرلاّنكلو ءُتقَطَت مهخلامر ينتقطنأ يموق نأولف

 ًاريبك ًاخيش ناكو يثراحلا نانق نب نيصحلا نيرئاثلا جحذم ءامعز نم ناكو

 :عابرألا سراوف مّهو بورحلا يف جحذم ةدايق نولوتي ةعبرألا هدالوأ ناك امنإو

 «نيصحلا نب دايزو «نيصحلا نب سيقو «نيصحلا نب باهشو «نيصحلا نب ديزي
 مهتلتقو «عابرألا سراوف مه) نيصحلا ءانبأ نأ يلامألا باتكو ليلكإلا يف ءاجو

 :كلذ يف لاقو «كلام نب عدجألا نادمه دئاق ناكو ءمدرلا موي يف نادمه

 (مانرألا ندراوست لنتق تنسو“ انهكلاحرو تئاكرم يكعلابسا

 . :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق «نادمه دئاق نكي مل عدجألا نأ باوصلاو

 مدرلا موي لت يذلا نأ مث (ينادمهلا ميرح نب كلام مدرلا موي نادمصه داق يذلا)

 (ةيلهاجلا يف برعلا مايأ) باتك يف ءاج كلذ يفو «عابرألا سراوف نم دحاو وه

 نأ كلذ دكؤيو «(عابرألا سراوف دحأ وهو مدرلا موي لَيُق نيصحلا نب باهش) نإ
 دبع نب ديزي عم ِةْكَي هللا لوسر ىلإ دفو نيصحلا نب سيق وهو عابرألا سراوف دحأ
 لتفم تيسنو) : عدجألا تيب زجع نوكي نأ نكميف 30 لا ع ةدس نادمعلا

 ينبو جحذم عم ناك امنإو نادمه عم نكي مل اذه عدجألا نإ مث «(عابرألا سراف

 نادمه ةعداو نم ينادمهلا يعداولا كلام نب عدجألا وهف ءبعك نب ثرحلا

 برك يدعم نب ورمع تخأ ةشبكب ًاجوزتم اذه عدجألا ناك دقو ءةدعصب
 لزنم هل ناكو) :ينادمهلا لاق «ةدعصب عدجألا لزنم يف هشبك تناكو '' ”يديبلا
 وبأ لاق «عابرألا سراوف تخأ نيصحلا تنب يه نارجدب ةأرما هل تناكو '”(نارجنب
 اذه لاق اهلو «نارجنب بعك نب ثرحلا ينب نم تناك عدجألا ةأرما نأ) :يركبلا ديبع

 .؟7 14 ص ؛ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريشلا 22320

 .45؟ص ١٠ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (")

 .1 77ص ب ينادمهلا نسحلل  ةغمادلا حرش (؟)
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 ("”(مدرلا مويدعب هلا

 مالو علا

 هناجر بئاكرسب ضيا

0 0 

 د ل

 مهئادعأ نمو يموق نم ناليخ..

 اوقساوتف مهنيب ةّنسألا اوضفخ
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 «نارجن ىلإ مرجو ديبُرو بعك نب ثرحلا ينب نم نيمرهتملا عم
 : عدجألا لاقف «اهلاحرو  لامجلا بئاكرلا نع

 (”'عابرألا سراوف لتق ِتْيَسْنَو

 عابلا بيحر هليامش ًاضحم

 "عءابرملا ةداسو ءاوللا لهأ

 عاسسنألاةدودشماهلاحرب

 مان لوكب هنيشتم . نأ سف يح ف

 عاردألا نسم ٍلَلُح يف نوشمي

 شيجو نيرئاثلا نم مهعم ْنَمو جحذم شيج  ناشيجلاو ناليخلا ىقتلا املف

 ةدعلاو عوردلاب اوشمو مهنيب ةئسألا ويضحك: رواسالا لو ميعت كر نادمه

 نيصخلا نب بتاهش لبق ءمدرلا م وي ةعقومب ةريخألا ةكرعملا ىف اولتاقتو ةلماكلا

 ءدئرم نب ورمعو يدارملا دئرمو ديزي نب ثراحلاو عابرألا سراوف نم هريغو
 ةيقب اهب تقحلف ءةكرعملا ناديم نم رارفلاو باحسنالاب اهريغو مرج ةليبق تردايبف ش

 ةباين - نادمه تبلغت كلذبو «نيعجارتم وأ نيمزهنم اوبحسناف جحذم نوطب لئابق

 ةريسلاو خيراتلا بتك تظفح دقو «مدرلا موي ةعقوم يف جحذم ىلع  سرفلا نع
 : مدرلا موي يف يدارملا كيسم نب ةورف لوق ةيوبنلا

 انيبْلَمْمْرِيَفَفْبَلْفُنْناو ًامدِق َنوِبلْعَف بِلْعَت نإف
 يبرز ةلودوا[ناناكبه نيكملو د ايقسسط نإ اهو

 انيس انيشة اوبس ك7 لاسم(:

 )١( ص  ىلاقلا يلع يبأل يلامألا باتك ىلع هيبنتلا 75.

 نوكي دقو «نيصحلا نب باهش ينعي (عابرألا سراف لتقم تيسنو) تيبلا زجبع نوكي دق )000
 ءائبأ يف ترمتسا عابرألا سراوف ةبترم نإو ؛هتوخإ نم ةثالثو باهش (عابرألا سراوف لتق)

 . مدرلا موي دعب عابرألا سراوف نم نيصحلا نب دايزو نيصحلا نب سيق حبصأف نيصحلا

 ةجوز ىهو اهل هجوم رعشلا نأل (نيصحلا تثن) ةسيتألاو (قيضحل ريصحلا ينبو) لصألا يف 02

 ١ ..نارجتب عدجألا

 هءارو ناك ثدح ام نكلو مازهنالاو نبجلا انتداع نقل عا «(انتداع) ىنعمب (اَنبِط) :هلوق 2

 .ًابلاغ سرفلا مهو انيرخأ ةلود

 ةراتو ناسنإلل ةرات نوكت يأ :لاجس (5)

 .لوادتلا نم كانه هتلودو

 (ٌلاجس (هترود) رهدلا كلذك) لصألا لعلو .هيلع
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 2610 2 2 م ساما م <
 انيقسن اد ةَراَضَع ثَسِل ولو - ىسيَص رت هي ديس اشم اسمنت

 0 يل اوبل نيلألا ةييقلا»» رفق تاو هيب يحتل تقلا اذإ
 انتويسش لنا لاَتيَرذِجَ تم تدلل نوبل نكح
 هتف اذ[ ارتكب نفت ولو. ةنللخ نإ ةردشلا لخلف
 نإ ةكش ىكفأ انيك 7 وييرت تاززش مخل نبلاف

 ةورف فقومو مدرلا موي دعب فوجلا نع جحذم ءالجإ
 نوطب ضعب نأ كلذو ءدوهعم ريغ يباع ارا هدرا يوما دلو

 «نيعم ةكلمم رصعو ميدقلا نمزلا ذنم فوجلا ةقطنم نوئكسي اوناك جحذم ةليبق
 دقو «(جحذدم نب سنع) نوطب ضعبو (هللا سوأ /سوألا)و (دارم /فيطُغ) مهنمو
 لوق كلذب لصتي اممو «ةينيعملا (لثي) شقارب شوقن يف (سوألاو «دارم) ركذ ءاج

 : كيسم نب ةورف
 انيعببلا زو نحس رنات ديت افيطغ يدج ُرباحُي ّلخأ
 *؟ طيبا يضر ص رش محو: يتلا نود سن عيا علت

 فوجلا يف نيذلا الج ءاب ب ها هنيه سس لهن مدرلا موي دعب نادمه تماقف

 مهقطابس يف تادنع ني رئاشع نيظوتو يينضازا ةرداصنو عخذم ةليبق نم

 ْ «جححلم نطاوم نم فوجلا تناك) ع ليلكإلا يف ءاج هك يفو .فوجلاب

 وه كيسم نب ةورف ناكو ءجحذم كلذ ءاس دقو مدرلا موي (نادمه اهنع مِهتّلَجَأَ

 نب ةلهبع هل لاقي نهاك ينيد ميعز جحذمل ناكو «ةيلهاجلا يف جحذم ءامعز ريبك
 جحذم ءالجإب نادمه تماق املف ءفوجلاب (ّبخ) ةقطنم يف ميقي يسنعلا بعك

 : كيسم نب ةورف لاق نادمه نم رئاشع نيطوتو
 نأ كفل نلبي هوت يني. يعامل وكيلا ل[ تريك اويغق
 يقفلاو ةلدفلا ةافيلحو انهي مكاسب ثق وسعي اولخو

 نأ تاياورلا ركذت يتلا ةلاسرلل حيحصلا نمزلاو ببسلا يه ةثداحلا كلتو

 «انيلع نودروتملا اهيأ) :اهيف ةلهبع لاق ثيح ناذاب لامع ىلإ اهبتك يسنعلا ةلهبع

 . مهتلاح تنسحتسا :!وطبغو .هتمعنو هتوارط :ءيشلا ةراضغ (0)

 :يلهاجللا يجحذملا يدوألا هوفألا لاق «موقلا ءامعز :موقلا تاورس (؟)

 اوداسسمهلاهج اذإةارس الو مهل ةاَرَّس ال ىضوف موقلا حلصي ال

 .١55ص ةج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا - كيسم نب ةورف تايبأ (9)

 .ينادمهلا نسحلل برعلا ةريزج ةغصو ليلكإلا ()
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 00011 ا ا 2220 11111# ا ب

 ©")(هيلع مّتْنَأ ام ىلع مثنأو «َمُتْعَمج ام اورفوو ءانضرأ نم متذخأ ام انيلع اوكسمأ
 يه امنإو «تاونس عبسب كلذ دعب تعقو يتلا ةلهبع ةدرب ةقالع ةلاسرلا كلتل سيلف
 لصتتو «(نودروتملا) مهامس دقو سرفلا عم نيفلاحتملا نادمه رئاشعل ةهجوم
 ؟ماجلا رو تبخل صبماوو مدرلا موي دعب اهنم جحذم ءالجإ مت يتلا ضرألاب
 يتلا ضرألا ةداعإو معيسام اورو و( ةومثع امي ظافتجالا مهيلع نضرعي وهف

 كلذ نكلو. .«(اتضرأ نم متذخأ ام انيلع اوكسمأ) اهنم جحذم ارجو: اهووفاض
 ةلهبع باتك هريغي ال أعقاو ًارمأ تابو هذيفنت مت يسرافلا ينادمهلا يباقعلا ءارجإلا
 ءالجإ متو ء.ه" ناضمر يف مدرلا موي ةعقوم تناك دقو «كيسم نب ةورف رعش الو

 .ًابيرقت ةيرجه 7” ةنس فوجلا نع جحذم

 76 4 تو هاما دع هع

 ِلِلَع دمحم يبنلا ىلإ هترجهو ةدنك كولمب ةورف راصنتسا

 ةسكن دعب اهدرفمب سرفلاو نادمه فلاحت ةهجاوم جحذم رودقمب نكي مل
 ةدنك نيبو جحذم نيب ناك دقو ء.جحذمو دارم نم فوجلاب نيذلا ءالجإو إو مدرلا موي

 راس كللدلو «يريمحلا رصعلا يفو ن مم تعض رام نادك تاع نوط رص ىف

 كولم ةدنك لايقأ ىلإ - جحذمو دارم هد نال هدرقمب  كيسم نب ةورف
  كلملا وهو  يدنكلا سيق نب ثعشألا مهسأر ىلع ناك نيذلا تومرضح
 طمسلا نب ليبحرشو يدنكلا دوسألا نب طمسلاو يدنكلا برك يدعم نب فيفعو
 كولم دنع ناك كيسم نب ةورف نأ ىلع ةباحصلا مجارتو تاياورلا قفتتو «يدنكلا
 كردت ملو كي يبنلا ىلإ دفوو ةدنك كولم قراف هنأو هي يبنلا ىلإ هتدافو لبق ةدنك
 : الئاق ىنالقسعلا رجح نبا هيلإ راشأ ام ىوس ؛ةدنك يف ةورف دوجو ببس تاياورلا
 نم اوباصأف نادمهو دارم نيب تناك يتلا ةعقولا ةدنك كولمل ةورف ةقرافم ببس ناك)
 هع لرب ل[ ار ل يلا ناقل (- مدرلا موي - مهيف اونخثأ ىتح دارم
 تومرضحو ةدنك نم ديري ناكف ءديلت فلح جحذم نيبو مهنيب نأل تومرضح ىف

 دنع ةرتف هعم نيذلاو ةورف ثكمف «نادمهو سرفلا دض برحلا يف جحذم ةرصانم

 بيجتست نأ عيطتست ال اهنأ ىلع ةدنك فقوم رقتسا مث تومرضحب ةدنك كولم
 يف دارم ةقطنم ىلإ داعو ةدنك كولم ةورف قراف كلذ دنعو ءجحذمو ةورف بلطل

 .ةرونملا ةنيدملاب ِك# دمحم يبنلا ىلإ هجوت مث برأم

 لي يبنلا لامع ىلإ ةدرلا يف ناك ةلهبع ب تاك نأ يربطلا خيرات ةياور يف سابتلا عقو دقل )١(
 .مدرلا موي دعب ناذمه رث ؟اشعو ناذاب لامع ىلإ هنأ حيحصلاو

 .١٠٠ص  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠١5 ص "دج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0)
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 ةدنك كولمل ًاقرافم ِهلَك هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف مدق) :يبطرقلا لاق

 لوصر ىلإ كلينت هب ران هةجرت) : ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو ''”(مهل ًادعابمو

 : هقيرط يف لاق ةورف ذ لحر املف) : : ينالقسعلا لاق «(ةدنك كولمل ًاقراغم كك هللا

 ل قع لا ناخب لولاك تقلا ةةطن كا او نكل

 اَهِئاَرْثنْسشُحواَهْلِضاَوْئوجْرَأ ٍدّمَحُم مامأ يتلجارُتْمَمَي
 : ةيوبنلا ةريسلا يف يناثلا كيلا ءاجو

 ها . نسخ اًهَلضاَوْف وججرأ ادْمَحُمْمُوأ يِجْلِجاَر ُتْبَوَك

 0 نسحو هلضاوف وُجْرَأ) :ةديبع وبأ ىندشنأ : ماشه نبا لاق

 يم عام :
 كارل من 3

 كي هللا لوسر باحر يف كيسم نب ةورف

 لَك هللا لوسر ىلإ ة ةريسمل قباس تقو ذنم نميلا يف كيسم نب ةورف ملسأ دقل

 يبنلاب ًانمؤم ناك دقف (ًادمحم ٌمؤأ يتلحار ُتْئَيَق) ورق لوم هيلع ل الينا نمو

 هموق ةوعد يف مهاس دق ناك هنأ لب ةنهدلا قرع هرتفب ريسملا كلذ لبق هيو دمحم

 ةورف ناكو) : يبطرقلا لاق « ءريسملا كلذ لبق نميلاب مالسإلا ىلإ جحذمو دارم نم

 يف دعس نباو ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو (ًانسحم ًارعاش ناكو ءهموق هوجو نم

 هنع يعخدلا ةربس وبأ ىور ام اهنم ثيداحأ هلو هموق هوجو نم ناك) :تاقبطلا

 الك .ىبلا نأ لغز. كيدسلا ءىموق: نمرود نمدزتامأ الا هلا لزسر اننكلق لا

 نباو يذمرتلاو دعس نبا هجرخأ .أبس نع هلأسو «مالسإلا ىلإ ءاعدلاب هاصوأ

 جحذم عم ةورف دفو) هنأ ينابيشلا ورمع يبأ نع ينالقسعلا ركذ مث .(نكسلا

 ةساوا: م1395 11 ويضر ىلع .مالقي مل ةورد نأ ليلحتلا نس نسيج ؛(اوُملِسَأَف

 ةنس رفص يف دفو) هنأ ءابنألا باتك يف ءاج دقف ء«تارم ثالث لب «نيترم لب .ءطقف

 هللا لوسر ىلع دفو) هنأ ةياهنلاو ةيادبلاو رثألا نويعو ةيوبنلا ةرينسلا يف ءاجو (عبس

 يبأ ريغ ركذو) ينالقسعلا لاق .ه9 ناضمر يف كلذو (كوبت نم هفرصنم هلي

 هللذ تين نأ كاردإ نكميو ء(رشع ةنس وأ عست ةنس ناك هتدافو نأ :قوسع

 . تارم ثالث ِةكو هللا لوسر ىلإ دفو هنأ وه نمزلا يف فالتخالا

 فرق

 )١( ص "بج ب ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا  7١58ص ب باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠١١.
 دقو «ةرورضلف رعش ىف ذم نإف دوام روف وسو وهو دكفلا نك طعس ىرغ :ايببلا .(9)

 ١ . اذ دمع كيسا ادع شوو
 هناكم يف ىوريو ءرش وأ ريخ نم لجرلا هب ثدحتي يذلا وه (اهئانث)و .دصقأ : ْمْوَأ هيف

 . ةيوبنلا ةريسلا - 50١ ص ؛ج - ءاطعلاو دوجلا ةياورلا هذه ىلع هب ينعيو (اهئارث)
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 :ىلوألا ةورف ةدافو ثيداحأو عئاقو

 «ىلوألا هتدافول ةقباس تاوئس ذنم نميلا يف ملسأ دق كيسم نب ةورف ناك

 «برشيو نميلا نيب قيرطلا تنمأت ه5 ةدعقلا يذ يف  ةيبيدحلا حلص عقو املف

 تومرضح يف ةدنك كولم دنع وهو ةيبيدحلا حلصو ةنداهملا أبن ةورف ىتأ امبرو
 املف «نادمه نم مهئافلحو سرفلا دض برح يف جحذم ةرصانمب مهعانقإ لواحي

 ّدشو برأم يف دارم ةقطنم ىلإ داعو ةدنك قراف قيرطلا نيمأتو ةنداهملا أبنب ملع

 بكوم يف ورمع نب ليفطلا هيف قلطنا يذلا تقولا تاذ يف يك دمحم ٌمْؤي هتلحار

 ىسوم يبأ ةيعمب نييرعشألا بكومو ؛ةريره وبأ هعمو سود نم نينمؤملا
 دوفو نع ءابنألا باتك يف ءاجف ءهال رفص يف ةنيدملا ىلإ اولصوف «يرعشألا
 :هصن يلي ام ةرجههلل عبس ةنس نميلا

 نيسمخو نينثأ يف يرعشألا ىسوم وبأ ةنيدملا ىلإ دفو هال ةنس رفص يف

 ملسأف يدارملا كيسم نب ةورف دفو اهيفو «ربيخ حتف بيقع نييرعشألا نم الجر
 دفو اهيفو «نامع جيسن نم ةّلح هاطعأو «ةيقوأ رشع يتنثاب لَك هللا لوسر هزاجأو
 .“"”«هيقفلا ظفاحلا يناميلا يسودلا رخص نب نمحرلا دبع ةريره وبأ

 ةورف ةدافوف ''”(يدارملا كيسم نب ةورف :دارم نم رجاهو) :ةرمس نبا لاقو
 حتفلا لبق هلي يبنلا ىلعو اومدق نيذلاف «ةكم حتف لبق اهنأل ةرجه يه كلت

 : ةيلاتلا عئاقولاو ثيداحألا ةورفل ىلوألا ةدافولاو ةرجهلا كلتب لصتتو نورجاهم

 َمْوَي ٌكَمْوَق ٌباَصَأ ام َكَءاَس ٌلَه «ةورف اي) :ةورفل لاق هك هللا لوسر نإ
 ال مدرلا موي يموق باصأ ام لثم هّمْوَُق ٌبيصي اذ ْنَم هللا لوسر اي :لاقف ؟مْدّرلا
 الإ مالسإلا يف كموق ْدَِي ْمَل َكِْذ َّنِإ امأ :ِلك هللا لوسر لاقف .كلذ هؤسي
 يف جحذم يق رشتني ذخأ دق ناك مالسإلا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسيو ''”(ًارْيَخ
 نادمه ىف رشتني ذخأ امك «ةورف ةدافو تقبسو مدرلا موي ةعقوم تلت يتلا ةرتفلا
 جحذم يف مالسإلا راشتنا نأ رهاظلاو «ينادمهلا يبحرألا كلام نب سيق ذي ىلع

 ةورف موق جحذم لمش مالسالا نأ دوصقملا سيلو «كيسم نب ةورف دي ىلع ناك
 .نوملسم جحذم يف حبصأو راشتنالا يف أدب امنإو

 نع هللا لوسر لأسف أبس ةروس ةورف عمس ةعباسلا ةنسلاب ةرتفلا كلت يفو -

  يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط - 18ص  ةرابز دمحم يتفملل  ءابنألا 0
 ١. ١ 5ص

 م: ني 7 د نماثلا دي نبال 6ترثألا لويع - 7١ نص ةج - ريثك نبا" ةياهتلاو. ةيادبلا 9
 .١15ص ؛ج ب ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا
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 ةتس مهنم نمايتف «ةرشع دلوأ «برعلا نم لجر أبس :هِلَو هللا لوسر لاقف ءأبس
 نب ةورف نأ ريسفتلا يف انركذ دقو) :ريثك نبا ظفاحلا لاق .ثيدحلا .ةعبرأ مأشتو

 لاقو .(هظافلأو ثيدحلا اذه قرط انيصقتساو كلذ نع لئاسلا وه يفيطغلا كيسم

 ضيبأ نب ديعسو يعخنلا ةربس وبأو يبعشلا هنع ىور) :ةورف ةمجرت يف يبطرقلا
 ام اهنم ثيداحأ هلو) : ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو .(نسح ثيدح ءأبس يف هثيدح

 . يموق نم ربدأ نم لتاقأ الأ هللا لوسر اي تلق :لاق هنع يعخدلا ةربس وبأ ىور

 دعس نبأ هجرخأ .أبس نع هلأسو «مالسإلا ىلإ ءاعدلاب هاصوأ هنأ هنعو .ثيدحلا

 . ايس نع ثيدحلا كلذ صن ركذ انفلسأ دقو .(نكسلا نباو يذمرتلاو دواد وبأو

 نودلخ نبا خيرات يف ءاجو «ةرونملا ةئيدملاب ةرتف كيسم نب ةورف ماقأ داقلو -

 ضئارفو نآرقلا ملعتو «يراصنألا ةدابع نب دعس ىلع كيسم نب ةورف لزن» : هنأ

 . ةنماثلا ةنسلا ىلإ هلك يبنلل هتبحصو ةنيدملاب ةورف ةماقإ تدتماو .2"”«مالسإلا
 يدْئلُجلا ينيا رفيجو ديبع ىلإ يراصنألا ديز ابأ ثعب) دق ِيلَك يبنلا ناكو -

 يراصنألا ديز وبأ مدقو "”(املسأف «مالسإلا ىلإ هيف امهوعدي هنم باتكب نامع يف
 ءابنألا ىف ءاج ام كلذب لصتي اممو «ةيرجه 4 ةنس ةنيدملاب ِةلِكي ىبنلا ىلإ نامع نم

 بأ مودق دعب كلذ نوكيف :ء(نامع عيست نم ةلخإل ةورق ىطعأ 6 هللا :لوسز نأب
  ةكم حتف ناك اهيفو ةنماثلا ةنسلا ىلإ ةنيدملاب ةورف ةماقإ دكؤي امم «نامع نم ديز
 - ةنارعجلا ىلإ فئالعلا نم َِي .ىبنلا فرصناو - لاوش ىف  فئاطلاو - ناضمر ىف

 ىلإ كيسم نب ةورف ةدوع تناك - ًابلاغ  ٍذئدنعو نميلا ىلإ ًاثوعب ثعبو - لاوش يف
 .نميلاب جحذمو دارم قطانم

 تل حو داع لي

 : ةيناثلا هتدافو لبق ام ملاعمو نميلا ىلإ ةورف ةدوع

 هتدافوو هترجه ذنم ةرونملا ةنيدملاب ِةْيلَك هللا لوسر باحر يف ةورف ثكم دقل

 ملعتو يراصنألا ةدابع نب دعس لزنمب لزنو هال ةنس عيبر رهش يف - ىلوألا

 هللا لوسر لوزن ىتح ةباحصلاو ِقَك هللا لوسر عم ناك مث ؛«مالسإلا ضئارفو نآرقلا

 ه8 ناضمر يف  ةكم حتف دعب ةنارعجلاب ِةْلي هللا لوسر لوزن ناكو « ةنارعجلاب كي

 ِهيَو هللا لوسر ثعب ةنارعجلا نمو ه4 لاوش يف  فئاطلا ةوزغ ءانثأو -

 اثوعب ثعب ةنارعجلا نم دلك هللا لوسر فرصنا امل» : سائلا ديس نبا لاق «ثرعيلا

 .5 2ص ؟دج  نودلخ نبا خيرات 010(

 .ال8 ص يرذالبلا . نادلبلا حوف رف



 او١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 151

 نيفكلا يذ ىلإ يسودلا ورمع نب ليفطلا ِكلي هللا لوسر ثعب) هنإ ْذِإ ''"«نميلا ىلإ
 ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج وو هللا لوسر ثعبو) :يبطرقلا لاق (ه4 لاوش يف

 نب رجاهملا تيعب) هلأ رثألا تنويع ىف ءعاجو ؛ مالسإلا قا مهوعدي (دّئِجلا فيلاخم)

 نيقدصملا هلي هللا لوسر ثعب) :هنأو (يريمحلا لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ
 ثعبو :تومرضت نلإ كيبل نب دايز فعبف:هشاتدعلا نوعمست نيذلا يأت

 1 ل ' ىو ع ع 1
 هموق ىلإ كيسم نب ةورف ةدوع تناك راطإلا كلذ يفو ' (ىيط ىلإ متاح نب يدع

 :كلذب لصتي اممو «نميلاب جحذمو دارم

 ْنِم ربدأ ْنَم لتاقأ الأ هللا لوسر اي لاق) : نميلا ىلإ ةدوعلل أيهت امل ةورف نإ -
 :ينالقسعلا لاق . (مالسإلا ىلإ ةوعدلاب كي هللا لوسر هاصوأو .ثيدحلا .يموق

 ءملسأ نم تاقدص ىلع ةورف ٌلَك هللا لوسر لمعتسا :ينابيشلا ورمع وبأ لاقا
 .«مهفلأتو سانلا عدا : هل لاقو

 جحذمو دارم قطانم ىلإ كلت هتدوع يف كيسم نب ةورف نأ كلذ نم نيبتيو
 ًاثوعبم ناكو «هموق نم  مِلسُي ْنَم  ملسأ نم تاقدص بقل ًاضوفم ًاثوعبم ناك
 . مالسإلا ىلإ جحذم هموق ةوعدل ٌهْكَي هللا لوسر نم

 ةليبق نميلا ىلإ كلت هتدوع يف ةورف اهب ّرم يتلا جحذم ةليبق نوطب لوأ تناكو -
 مهربخأ هنأ ودبيو - نارجن يلاعأ ةقطنمب  (جحذم نب دلج نب ةلع نب برح نب ءادص)

 ةدابع نب دعس نب سيق ةدايقب مهيلإ لصي نأ ثبلي نل اثعب ءايه دق ْهكَي هللا لوسر نأ
 رثألا نويع يف ءاج دقف ِهِْكَي هللا لوسر ىلإ مهنم ًادفو اوثعبي نأو مالسإلا ىلإ مهاعدو
 ع هللا لوسر نأ كلذو «ةرجهلل نامث ةنس ءادٌص دفو كي هللا لوسر ىلع مدق» : هنأ

 نب سيق مهيلع لمعتسا ًاثعب أيهو «نميلا ىلإ اثوعب ثعب ةنارعجلا نم فرصنا امل
 نب دايز وه  مهنم لجر مدقف .أدص اهيف نميلا نم ةيحان أطي نأ هرمأو «ةدابع نب دعس

 نب سيق لَ هللا لوسر درف «يموقب كل انأو شيجلا ددراف «يئارو نم ىلع ًادفاو
 يف لكي هللا لوسر ىلع مدق مث .هموق ىلإ - ثرحلا نب دايز  يئادصلا جرخو ؛دعس

 اولزنف يلع اولزني مهعد ءهللا لوسر اي :ةدابع نب دعس لاقف ءمهنم لجر رشع ةسمخ

 ءمالسإلا ىلع هوعيابف هو يبنلا ىلإ مهب حار مث «مهاسكو .مهمركأو ءمهابحف هيلع

 .مالسإلا مهيف اشفف .مهموق ىلإ اوعجرف ءانموق نم انءارو نم ىلع كل نحن :اولاقو

 1 رضا رسلاو يواقنلا ىفارثآلا قوتض. 0
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 رشع ةسمخلا مودق ناكو '!'عادولا ةجح يف لجر ةئام مهنم ِهِكَي هللا لوسر ىفاوف

 يف كلذ نوكيف «ةدابع نب دعس ىلع اولزنو ةئيدملاب وهو كي ىبنلا ىلإ ءادص نم ًالجر

 . ةيرجه 4 ةئس لئاوأ

 جحذم لئابقو قطانم يف مالسإلا ىلإ ةوعدلاب كيسم نب ةورف ماق دقلو -

 ذخأ دق مالسإلا ناكو «ةصاخ ةفصب ديبُرو ةريشعلا دعسو دارم ىفو «ةماع ةفصب

 لاقو يديبُرلا برك يدعم نب ورمع ملسأ دق نمم ناكو «كلذ لبق ام ذئم رشتني

 :اهنع انايبآ كلذ ف

 انايع ّييِبتلاَرأ مل نِإو يسفل ةئِقوم يىبنلاب يننإ

 تاو هكانتا ةساتمك كييبع ايم لعسلاو ةالدنملا ةنيلتعتت

 .«جحذم قطانمو لئابق يف مالسإلا رشتنا دقو الإ ه4 بجر رهش تأي ملو
 . كلذ يف رفاولا هماهسإ كيمس نب ةورفل ناكو

 :ِةَك هللا لوسر ىلإ ةيناثلا ةورف ةدافو

 لئابق ناسرف نم بكوم يف كيسم نب ةورف قلطنا ةيرجه 9 بجر رهش يف
 هللا لوسر نومؤي ديبُز ينب ناسرف يف يديبزلا برك يدعم نب ورمع هعمو جحذم
 ةيدوأ نم داو يف هرورم ءانثأ عمس يدارملا يفيطغلا سيق نب دعجلا نإ لاقيو هي

 :لوقي افتاه نميلا

 امزمزوميطحلابمتفقواماذإ اوغلب سرعملاٌبكرلا اهي الأ

 ةنيدملا ىلإ امهعم نيذلاو برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورف لصو دقو
 ةدافولا يه كلت تناكو «كوبت ةوزغ نم هفرصنم دلك هللا لوسرب اوقتلاف ةرونملا

 :ةيلاتلا ملاعملاو عئاقولاب ىلوألا هتدافو نع زيمتت ىتلاو ةورفل ةيناثلا

 - جحذم  هموق نكي ملو هدرفمب ناك ىلوألا هتدافو يف كيسم نب ةورف نإ

 سانلا عدا :هل لاقو ء«مالسإلا ىلإ هموق ةوعدب ِةِِكَي هللا لوسر هاصوأو ءاوملسأ دق

 لثمي دفو هعم ناكو اوملسأ دق جحذم هموق ناك ةيناثلا هتدافو يف امنيب ءمهفلأتو

 . «اوملسأف جحذم عم ةورف َدَقَو» :هنأ ةباصإلا يف ءاج كلذ يفو ءجحذم

 ."7؟ 4ص - ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(

 .الا/ ص ةدج ب ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 25)
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 يف ءاج كلذلو «ىلوألا هتدافو يف ةورف عم برك يدعم نب ورمع نكي ملو -

 لبق هك هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف مدق» :هنأ باعيتسالا يفو تاياورلا ضعب
 .(«برك يدعم نب ورمع مودق

 _--_ كلذ نق «هعم ورمع ناك جحذم دفو عم ةيناثلا ةورف ةدافو ىف امتحن

 كيسم نب ةورف عم حججحلم دفو يف ورمع ًانيلع مدقاا : لاق ةديبع يبأ نع يناهفصألا

 . "76ه ىبنلا ىلع يدارملا

 رهشأو ديبُز ينب سيئر وهف دفولا رئاسك نكي مل برك يدعم نب ورمع نكلو
 نبا لاق «ةريشعلا دعسو ديبز ينب نم لاجر ورمع عم ناكو «برعلاو نميلا ناسرف

 ىتح بكرف . .ديبز ينب نم سانا يف برك يدعم نب ورمع مدق» :ريثك نباو ماشه
 داع ىبنلا لبقأ» :ىنتاديلا لاقو هب نمآو ةهقدصو ءملسأف ِديِكَك هللا لوسر ىلع مدق

 عيابو ملسأف ءديبز ينب نم لاجر يف ورمع هكردأف «ةنيدملا ديري كوبت ةوزغ نم
 نم بجر يف تناكو كوبت نم ِهنِكَي هللا لوسر فرصنم كلذو .مالسإلا ىلع هموقل

 هللا لوسر امديب جحذم دفو عم ةنيدملا اومدق ورمعو ةورف ناك دقو ا

 نم لَك هللا لوسر لبقأ املف «ةدابع نب دعس لزنمب اولزنف «كوبت يف لازي ام هك

 لخدو هعيابف  ةنيدملا يحاوض يف  هيلإ جورخلاب ورمع رداب «ةنيدملا ديري كوبت
 تناك ؛«جحذم دفو ةيقب عم هاقتلاف ديو يبنلا لوخد ىتح ةورف رظتنا امنع «هعم

 .ه4 ناضمر رهش لئاوأ يف كوبت نم َهْلو يبنلا ةدوع

 لزتمب الزنو نمزلا نم ةرتف ةروئملا ةنيدملاب ورمعو ةورف ثكم دقو -

 (ةهرب ةئيدملاب ورمع ماقأ) باعيتسالا يف يبطرقلا لاق كلذ يفو «ةدابع نب دعس

 همركأف ةنيدملاب ةدابع نب دعس ىلع ورمع لزن) :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو

 ملعتو .ةدابع نب دعس ىلع كيسم نب ةورف 51 :نودلخ نرحأ لاقو دا( م

 .نيتدافولا يف كلذو «(مالسإلا ضئارفو ءنآرقلا

 وهو يدارملا حوشكم نب سيف ميعزلا ورمعو ةورفب قحل نأ ثبل امو

 ةشبك هتخأ عم حوشكم نب سيق لصو دقو برك يدعم نب ورمع تخأ نبا

 ِدِيَع ىبنلا ىلإ هب حارو دعس همركأف «ةدابع زم دعتس لزتم ا حوشكملا تني

 :ةةسبك هحخأ هةهعمو ةنيدملاب ةرتثف ماقأو «ةعيابو يطع هللا لويس اوم سيق يسكلاق

 يف ءاج دقو «صاعلا نب ديعس نب نايإ يباحصلا ةنيدملاب اهجوزتو اهبطخف
 سرافلا سيق تخأ «ةيدارملا حوشكم تنب ةشبك تناك) : ةباصإلاب اهتمجرت

 )١( "ص ١ةج - يناهفصألا جرف يبأل يناغألا 5.
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 اهايإ هَجَوَز «صاعلا نب ديعس نب نابإ اهجوزتو «لامجلاب ةفوصوم ءروهشملا
 ل انياوقلا

 قطانم ءاوذأو كولم ثوعبم لصو «ةنيدملاب سيقو ورمعو ةورف ةماقإ ءانثأو -

 يراصنألا لبج نب ذاعم ٌهْكَو هللا لوسر ثعبو ؛مهمالسإب ْةِيلَو هللا لوسر ىلإ ريمح

 طمن نب كلام ةماعزب نادمه دفو لصوو «نميلا لامع ىلع ًاريمأو (دّئّجلا) ىلإ

 هللا لوسر اوبحصف «يدنكلا سيق نب ثعشألا ةماعزب ةدنك دفو لصوو «ىنادمهلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 جحذم ىلع كيسم نب ةورف ةيلوت

 لَك هللا لوسر اوبحص نأ دعب نميلا ىلإ ةدوعلل سيقو ورمعو ةورف أيهت املو
 قطانم ىلع ًاريمأ الماع كيسم نب ةورف هي هللا لوسر لمعتسا ءرهشأ ةثالث ءاهز
 تلجس دقو - ه9 ةنس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف كلذو  اهعيمج جحذم لئابقو

 رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاجف «مجارتلاو خيراتلاو ةيوبنلا ةريسلا بتك كلذ

 :هصن يلي ام ةياهنلاو ةيادبلاو

 ثعيو ءاهلك جحذمو دْيَبْزو دارم ىلع كيسم نب ةورف دلي يبنلا لمعتساوا
 لوسر يفوت ىتح هدالب يف هعم ناكف .ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم

 كيسم نب ةورف مهيلعو ديبُز ينب نم هموق يف برك يدعم نب ورمع ماقأو كو هلل
 . اديك هللا لوسر يفوت (نأ ىلإ)

 :نودلخ نبا لاقو

 دقو . .برك يدعم نب ورمع لبق دفو هنأل ديبُز ينب ىلع كيسم نب ةورف ناكوا
 تاقدص ىلع أسيق قي هللا لوسر لمعتساو «سيق كلذكو املسأ ورمعو ةورف ناك

 ثعبو ءاهلك جحذمو ديبُزو دارم ىلع كيسم نب ةورف ِةَِي هللا لوسر لمعتساو .دارم

 يي نم ااا ل ف . 7 عا ب د هدد رق همم ناكذت ةكروملا ايلا ه1 كاع هد ل |: نت

 ةنعمتلا ءاهقف تاقبط يف يدعجلا ةرمس نبا لاقو

 دارم ىلع ع ىبنلا هلمعتساو «يدارملا كيسم نب ةورف :دارم نم رجاهواا

 .؛ج - حوشكم تنب ةشبك ةمجرت - ةباصإلا )١(
 - ةياهنلاو ةيادبلا - 75ص اج - رئألا نويع 550١ ص ؛ج ى ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (0)

 .ال٠ ص هج - ريثك نبا

 .؟ 17ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (9)
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 .''”(ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبُرو

 :ةورف ةمجرت يف ينابيشلا ورمع يبأ نعو يراخبلا نع ةباصإلا يف ءاجو
 نب دلاخ هعم ثعبو .اهلك جحذمو ديبزو دارم ىلع قي يبنلا هلمعتساو)ا

 . اويلي هللا لوسر يفوت ىتح هدالب يف هعم ناكف صاعلا نب ديعس

 ريمأو لماع ناك كيسم نب ةورف نأ رداصملاو صوصنلا كلت ةفاك نم نيبتيو

 سيقو ورمعو ةورف ةدوع ذنم اهعيمج جحذم قطانمو لئابق ىلع ِيِكَو هللا لوسر
 ةافو ىتحو ه9 ةنس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف - صاعلا نب ديعس نب دلاخ مهعمو

 ماعلا راطإلا نييبت انه ديفملا نمو -ه١١ ةنس لوألا عيبر يف  َِِي هللا لوسر

 :ةرتفلا كلت عئاقوو ملاعمل يلاتلا

 ناك يتلا ريمح قطانم يف ماه يخيرات ثدح ه4 بجر يف عقو دقل -

 مهل لاقي ناكو ةعساش ةقطنم مكحب القتسم مهنم لك ناكو ريمح ءاوذأ اهمكحي

 مهوعدي يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهيلإ ثعب دق ِِقي هللا لوسر ناكو ءريمح كولم
 وه  دحاو تقو يف ريمح ءاوذأ عيمج نلعأ مث «ًايجيردت كلذ متو ءمالسإلا ىلإ

 اباتكو الوسر كلذب اوثعبو ةيمالسإلا ةلودلا يف ءاوضنالاو مهمالسإ - ه9 بجر

 ءريمح كولم باتك ِةِلَي هللا لوسر ىلع مدق) :ماشه نبا لاق هِي هللا لوسر ىلإ
 ؛«لالك دبع نب ثراحلا مهو  «.مهمالسإب هيلإ مهلوسرو ءكوبت نم همَّدُقَم

 نزي وذ ةعرُر هيلإ ثعبو «رقاعمو نيعر وذ ليق نامعنلاو «لالك دبع نب ميعُنو

 يف روكذم وهو ريمح كولم ىلإ ِةَْي هللا لوسر باتك ماشه نبا ركذ مث (مهمالسإب
 نم مكيلإ تلسرأ دق ينإو) : لكك هللا لوسر لوق انه هنم انمهيو «رداصملا رث

 - سيق نب هللا دبعو «ليج نيبذاعم :مهملعو مهنيد ىلوأو يلهأ يحلاص

 مهريمأ نإو «مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو  ديز نب هللا دبعو
 9 ةنس لاوش يف وأ ءناضمر رخآ يف كلذ ناكو ''”(ًاريخ هب مكرمآو «لبج نب ذاعم
 ْذِإ نميلا رثكأ ىهو «ريمح قطانم ىلع كي هللا لوسر لامع كئلوأ ناكف ءةيرجه

 نيبأو ندعو جحلو بإو زعتو ةماهت تاظفاحمو قطانم ةيلاحلا تايمستلاب لمشت
 دّنَجْلا ةنيدم تناكو هوبش ةظفاحم نم ىندألا مسقلاو باصوو عادرو علاضلاو

 دقو (ٌْدَنَجلا فيلاخم) مساب فرعي ناكو «نميلا نم مسقلا كلذل ةيرادإلا ةمصاعلا

 ناك امنإو لامعلا نم أدحاو ذاعم نكي ملو ءُدَنَجلا ةنيدم ىلإ لبج نب ذاعم لصو

 )١( 4ص - يدعجلا ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط ١.
 ) )9ا نا فؤوبلا دهعلل ةيفاتسلا قئاثولا 1
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 :ريمح ءاوذأ ىلإ هباتك يف ِدَِْك هللا لوسر لاق ثيح «ريمح قطانم لامع عيمج ريمأ

 .(لبج نب ذاعم اعيمج مهريمأو)

 ىلع ًالماع يرعشألا ىسوم ابأ ِكي هللا لوسر ثعب ًابيرقت تقولا تاذ يفو -
 ثعبو «كع ةقدص ىلع ًالماع ةلاه يبأ نب رهاطلا هعمو رعاشألا فالخمو ةماهت
 لوسر ثعبو «ءروث نب ةشاكع هعمو توهرضخب نلغ الماع يراصنألا ديبل نب دايز

 لمعتساو صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو جحذم ىلع ًالماع كيسم نب ةورف يي هللا
 ةعاطب ًاعيمج مهرمأو «نادمه ىلع يبحرألا طمن كلام نب سيق ِةْكَو هللا لوسر

 ىلع ِةْيو هللا لوسر لماع وهو نميلا لامع عيمج ريمأ وه ذاعم ناكف «لبج نب ذاعم

 : هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ لاق «كلذب لصتي اممو ءاهعيمج نميلا

 انرمأو «نيدناستم انثعيف «نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ هيي يبنلا ينثعب)

 لبج نب ذاعم مق اذإ نأو ءرفنن الو رشبنو ءرسعن الو رسين نأو «رسايتن نأ

 ةسمخ سماخ) :هلوق دعب ىسوم يبأ ثيدحل فيس ةياور يف ءاجو '”(هانعواط
 نب رهاطلاو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو ذاعمو انأ) :لاق هنأ (نميلا فيلاخم ىلع

 عم ةقدصلا لامع نم ديعس نب دلاخ ناك امنإو ''”(روث نب ةشاكعو «ةلاه يبأ
 لماع ديبل نب دايز عم نوكسلا ةقدص ىلع ًالماع ةشاكع ناكو «كيسم نب ةورف

 ًاعيمج مهرمأ كي يبنلا نأ وه انه  ىسوم يبأ ثيدح نم مهملاو ء,تومرضح
 لوسر لامع عيمج ريمأ ناك لبج نب ذاعم نأ ىلع لدي امب «لبج نب ذاعم ةعاطب

 .ةيرجه 4 ةنس لاوش ذنم نميلا ىلع ِهَِكَي هللا

 هع هللا لوسر نأ نييبت ىلع ةيخيراتلا صوصنلاو تاياورلا تعمجأ دقو

 نأ يف كلذ ةيمهأ لثمتتو «(اهلك جحذمو ديبُرو دارم ىلع) كيسم نب ةورف لمعتسا

 : نيمسق ىلإ اهميسقت نكمي امنإو ةطبارتم نكت مل جحذم قطانم

 تناكو ءجحذم نوطب نم مهريغو سنعو دوأو عخنلاو ةيجانو دارم قطانم أ

 ةقطنم لازت امو «برأمو ءادحلاو سنعو ءاضيبلاو ناحيبو هوبش يف مهقطانم

 نم مسقلا كلذ زكرم يه دارم تناكف «برأم يف مويلا ىتح ةفورعم دارم

 ناكو ءدارم ةقطنم يف دك يبنلا .هالو امدنع ةورف رقم ناك دقو «جحذم قطانم

 ةورف نأ :نودلخ نبا ركذ دقف ءدارم ةقدص ىلع ًالماع حوشكملا نب سيق هعم
 ىلع ًاسيق هيي هللا لوسز لمعتسا) هنأو «حوشكم نب سيق هعمو دارم يف ناك
 .(دارم ةقدص

 .؟ ١*1 ص 7ج - يبطرقلل . باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
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 «ةريشعلا دعس نوطبو «بعك نب ثرحلا ينبو «بتججو «ءادصو ء«ديبُز قطانم - ب
 ثيلثت يف ديبُز ةقطنم تناكو ؛ةماهت يلاعأو ريسعو نارجن يف مهقطانم تناكو

 الماع كيسم نب ةورف ناكف «يديبزلا برك يدعم نب ورمع ةقطنم يهو نارجن
 ًالماع صاعلا نب ديعس نب دلاخ ناكو «ًاضيأ جحذم نم مسقلا كلذ ىلع ًاريمأ
 نيخرؤملا نم هريغو نودلخ نبا ركذ دقو ءجحذم نم مسقلا كلذ ةقدص ىلع

 لماعك كلذو (صاعلا نب ديعس نب دلاخ «عمرو نارجن نيب ام ىلع ناك) هنأ

 نب ةورف ةيالو راطإ يف ةيجحذملا لئابقلاو قطانملا كلت يف ةقدصلا ىلع

 ديبز يف ديعس نب دلاخ عم برك يدعم نب ورمع ناك دقو «جحذم ىلع كيسم
 تبثو) :ديعس نب دلاخ ةمجرت يف ينالقسعلا لاق «.جحذم نم قطانملا كلتو

 لَو يبنلا هثعب امل ديعس نب دلاخ حدم هنأ برك يدعم نب ورمع ناويد يف

 :اهيف لاق ةديصقب مهيلع اقدصم

 ©!ادماح لابلا معان عجرتو رست ًادلاخ تأت نإ ريخلا يغابل ٌتلقف

 ةينامي ديعس نب دلاخ مأ تناكو «ةباحصلا رايخ نم ديعس نب دلاخ ناك دقو
 تخأ ةشبك صاعلا نب ديعس نب نابأ جوزتو «ةيعازخلا دعس نب فلخ تنب ةنيمأ يهو

 كلتل ًارظنو «برك يدعم نب ورمع تخأ تنب ةشبك تناكو يدارملا حوشكم نب سيق
 نب ةورف عم ةقدصلا ىلع الماع صاعلا نب ديعس نب دلاخ ٍةَو هللا لوسر ثعب طباورلا
 نبا لاق «كلذب لصتي اممو ءديبز مسقو دارم مسق نيب لقئتي ةورف ناكو «كيسم

 كيسم نب ةورف مهيلعو «ديبُز ينب نم هموق يف برك يدعم نب ورمع ماقأ» :ماشه
 ءهموق ىلإ - ةنيدملا نم  ورمع عجر» :ينالقسعلا لاقو .اْةَْي هلا لوسر يفوت ىتح

 . لكي يبنلا تام ىتح كيسم نب ةورف مهيلع ناكو ًاعيطم ًاملسم ماقأف

 نم ةوعدب هرمأ جحذم ىلع كيسم نب ةورف لمعتسا امل ِةَِلَي هللا لوسر ناك دقو -

 ىلإ ةوعدلاب هاصوأ كي هللا لوسر نأ ةباصإلا يف ءاجو ءمالسإلا ىلإ جحذم نم ىقبت

 اذإف «مهفلأتو سانلا عدا : ِةِكي هللا لوسر هل لاق : ينابيشلا ورمع وبأ لاقو «مالسإلا

 :هلوق وه يوبنلا رمألا اذه يف ديدجلا نأ لوقلا نكميو .زغاو اهمنتغاف ةلفغلا تيأر

 لَك ىبنلا نأ ةديبع ىبأ نع ىناهفصألا ركذ كلذكو (زغاو ءاهمنتغاف «ةلفغلا تيأر اذإف)
 رمأ يذلا فرطلا تاياورلا ركذت ملو .(زغاو ءاهلبتهاف «ةلفغلا تيأر اذإ) :ةورفل لاق
 ناك اذإ امو «كلذل فورظلاو ةصرفلا تأيهت اذإ مهوزغب جحذم ىلع هريمأ ِةكي يبنلا

 ؟ناذاب مالسإ لبق ءاعنصب سوجملا سرفلا كلذب دوصقملا

 )١( الإصابة  نب دلاخ ةمجرت سعيد  ج١ ص/4١.
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 نب ةورف دوهج ةرمث نم ناك دقف ءجحذم ْنِم ىقبت ْنّم مالسإ ددصب امأف
 ِوْكَع هللا لوسر ىلإ امهيلك نم دفو ريسمو عخنلا ةليبقو اهرلا ةليبق مالسإ كيسم
 رشع ةسمخ يف جحذم نم اهرلا دفو مدق ةرشاعلا ةنسلا يفو) :نودلخ نبا لاق

 عم اوجحو مهنم رفن مدق مث ءاوفرصناو نآرقلا اوملعتو اوملسأف ءأسرف هودهأو ًارفن
 ىلع مدق) :هنإ عخنلا دفو نع رثألا نويع يف ءاجو .(عادولا ةجح دي هللا لوسر

 ةنس مرحم نم فصنلل اومدق «دفو رخآ مهو ءجحذم نم عخدلا دفو ِةِْلَك هللا لوسر

 نيِرقُم ٍةِي هللا لوسر اوءاج مث «فايضألا راد اولزنف «لجر يتئام يف ةرشع ىدحإ

 لمع نيب لقنتي ذاعم ناك دقو ''”(نميلاب لبج نب ذاعم اوعياب اوناك دقو «مالسإلاب
 يرعشألا ىسوم ىيبأ دنع ةراتو دّئّجلا يف ةرات نوكيف «نميلا لامع نم لماع لك

 جحذم يف كيسم نب ةورف دنع ةراتو تومرضح يف ديبل نب دايز دنع ةراتو ديبز يف
 ذاعم ناك) :تاقبطلا يف ةرمس وبأ لاق .نادمه يف يبحرألا كلام نب سيق دنعو

 ىلإ لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف ءتومرضحو نميلا لهأل ًالماع لبج نبا
 . "”تومرضحو نميلا يف لماع

 نبا لاق «نارجن يف بعك نب ثرحلا ونب :ةروهشملا جحذم لئابق نم ناكو
 ىلإ رشع ةنس ىدامج وأ عيبر يف ديلولا نب دلاخ ِِقَو هللا لوسر ثعبو» :نودلخ

 دلاخ بتكو ءاوملسأف . .مالسإلا ىلإ بعك نب ثرحلا ينب وعدي اهلوح امو نارجن
 ءماشه نبا ركذ كلذكو ««مهدفو عم مدقي نأ هيلإ بتكف ِخِْكي هللا لوسر ىلإ كلذب
 هللا لوسر هثعب ذنم صاعلا نب ديعس نب دلاخ وه اهلوح امو نارجن يف ناك يذلا امنيب
 خد ةلاح): اوقف :ةدقاخت) دبل ةمطم عقو ايناعلا ذأ ودير كيك وب ةورف معاقل

 ناك بعك نب ثرحلا ينب ىلإ هريسم نأو صاعلا نب ديعس نب دلاخ وه امنإو (ديلؤلا
 ىلإ جحذم نم ىقبت نم ةوعدب كيسم نب ةورفل هي هللا لوسر تاهيجوت راطإ يف
 راس مث «يناثلا عيبر يف بعك نب ثرحلا ونب ملسأ دقف رمألا ناك أيأو «مالسإلا
 لبقأف» :نودلخ نبا لاق «دلاخ عم لوألا ىدامج يف كي هللا لوسر ىلإ مهدفو

 - نانق نب  ةصغلا وذ نيصحلا نب سيق :مهنم ..بعك نب ثرحلا ينب دفو هعمو دلاخ

 «يدايزلا دارق نب هللا دبعو «لجحملا نب ديزيو ؛نايدلا نب نادملا دبع نب ديزيو
 لاقو ِةلك يبنلا مهمركأف «يبابضلا هللا دبع نب ورمعو يبابضلا هللا دبع نب دادشو

 :لاق ءادحأ بلغن نكن مل :اولاق  ؟ةيلهاجلا يف مكلتاق ْنَّم نويلغت متنك مب :مهل

 )١( ديس نبال رثألا نويع 78و ؟45ص - نودلخ نيا خيرات يف نميلا الناس  ج٠١
 ان

 ةرعسش ةمأل تءدرعبلا ءاهقف تاقبط ةول] الجعدي  ص١18.
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 را دو وحل 0 يع ا

 . "0رشع ةنس ةدعقلا يذ هل لا منيع

 يف جحذم ةداق نم نادملا دبع نب ديزيو نانق نب نيصحلا نب سيق ناك دقو

 عمتجا) :هنأب يزارلا هركذ ام نييبت انفلسأ ثيح «مدرلا موي ةعقومو جحذم ةروث

 لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسوؤرلا نم ةعامج

 يدعم نب ورمع مهيف ناكو «فوجلا نم باذمب مهعامتجا ناكو هرمرع نب ىرسك

 «فارشألاو ناسرفلا نم ةعامجو «ءنادملا دبع نب ديزيو «نانق نب نيصحلاو «سبرك

 نم مهيلإ جرخف ناذاب كلذ غلبف «ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسعف
 لتاقم فالآ ةرشع ىف نادمه هيلإ تجرخف  سرفلا  ةرواسألا ليخ ىف ءاعتص
 ء«فوجلاب نيرئاثلا جحذم ةيراحم نادمه تلوت مث .(ةرصئلاو فلحلا هيلع اوضرعو

 تدأ دق مدرلا موي ةعقوم تناكو «نيصحلا نب سيق ةوخأ عابرالا سراوف برحلا

 مهسفنأب ةقثلا مهيلإ ديعي نأ ِةِكَي يبنلا دارأ امبرو «بعك نب ثرحلا ينب ءافكنا ىلإ
 «كلذ ببس نع مهلأسو «ةيلهاجلا يف مهلتاق ْنَم نوبلغي اوناك مهنأب مهريكذتب ماقف
 0 :ملظب ًادحأ أدبن الو قرتفن الو عمتجن انك هللا لوسر اي) :اولاقف

 نك ريفر عجم عبح - عامتجا ةيمهأ ىلإ ةراشإ يوبنلا قيدصتلا كلذ يف ناكف

 عابرألا سراوف قينقش راتخا هللا لوسر نإ ع ع و 0

 اوعجرف) :بعك نب ثرحلا ينب دفو نع ماشه نبا لاق ل يكمل

 نب سيق كي هللا لوسر مهيلع َرَّمأو ءةدعقلا يذ ردص وأ لاوش نم ةيقب يف

 «جحذم ىلع كيسم نب ةورف ةيالو راطإ يف كلذو (يثراحلا نانق نب نيصحلا

 . (زغأو اهمنتغاف ةلفغلا تيأر اذإ) :هل لاق دق كي هللا لوسر ناك يذلاو

 ءاعتصب سرُفلا ىلع ه١٠ ةجحلا يذ ةروث
 نب ترحلا ىتن راق يي ال دارا رو يربو نيصخلاا ني يربح هومارس

 0 ا ا ا حملا نازجنت ىلإ بعك

 داو امتعب سرملا دزاصم ىلع ويصعب «ةعاضقو ةارسلا دزاو نادمهو جحذم

 ريرحتو ءاعنصب ا ا ا د
 و

 .778ص ؟ج  سانلا ديس نبال رثألا نويع-_ 8١77و ؟ 15ص نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
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 يف زمره نب ىرسك لماع ناك ناساس نب ناذاب) نأب يزارلا صن مدقت دقلو

 ناكو ةئس 78 مكح دقو «زمره نب زيوربأ ىرسك وه زمره نب ىرسكو (نميلا
 ةنس مالسإلا ىلإ هوعدي ِةْدَْي هللا لوسر هيلإ بتك دقو (م5756 - )594١ نم هدهع
 قزم :لاق كلذب هك هللا لوسر ملع املف هيك يبنلا باتك ىرسك قزمف (م571ها/
 ه4 ةنس مورلا كلم لقره عم ًابرح زمره نب زيوربأ ىرسك ضاخ دقلو ءهكلم هللا

 - نئادملا اولخدو سرفلا ىلع مورلا اهيف بلغت ةروهشم برح يهو ()
 نيتلودلا نيب ةيقافتا عيقوت كلذ دعب متو «بيلصلا اوداعتساو - ىرسك ةمصاع
 مورلل ةعباتلا ميلاقألا ىلع ءادتعالا مدعب سرفلا اهبجومب دهعت ةينامورلاو ةيسرافلا

 ناك (م179) ه4 ةنس يف هنأ ىلع  ةعطاق ةفصب كلذ لديو ءماشلاو ايكرت يف

 . "'”ةايحلا ديق ىلع زمره نب زيوربأ ىرسك

 لقره ىلإو ىرسك ىلإ بتك كي هللا لوسر نأ ركذب تاياورلا تفتكا دقلو

 نبا ركذ دقو «نيترم امهيلإ بتك هنإ ىلع لدي قيقحتلا نكلو «ةيرجه ا/ ةنس
 بجر يف - كوبت ةوزغ يف لقره ىلإ يبلكلا ةيحد ثعبو بتك َِلَي يبنلا نأ ركاسع
 ةرم ىرسك ىلإ دلو يبنلا بتك كلذكو «لقره ىلإ يناثلا باتكلا وه كلذو ه4
 ةدعقلا يذ يف  ةنارعجلا نم هلي هللا لوسر فارصناو ةكم حتف دعب كلذو «ةيناث

 هتدوع دنع مهيلإ نيثوعبملا ثعبو كولملا نم ددع ىلإ ْةْلق يبنلا بتك ثيح ه4
 زمره نب زيوربأ ىرسك قزمف «ه9 ةنس لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ ةكمو ةنارعجلا نم
 ةيناثلا ةرملا يف هنإ الإ نيترم باتكلا قيزمتب همايق نم عنام الو هِي يبنلا باتك
 بتكي :لاقو ِةْلَك يبنلا باتك قزم)  هنأب ةاورلا نم هريغو قاحسإ نبا هاور ام ناك

 ىلإ ثعبأ نأ نميلا يف هلماع وهو ناذاب ىلإ ىرسك بتك مث «يدبع وهو اذه ّيلإ
 هنافرهق ناذاب ثعبف «هب ينايتأيلف كدنع نم نيلجر  ًادمحم ينعي  لجرلا اذه

 ىلإ فرصني نأ امهعم ِِككَي دمحم ىلإ بتكو «سرفلا نم ةرسخرخ هعمو هيوناب
 هاشنهاش نإ :لاقو هيوناب هملكف «ةنيدملاب ْةِْكَو هللا لوسر ىلع امدقف «ىرسك

 قلطنتل ينئعبف كي ةيتأي نم كيلإ ثعبي نأب ناذآب كلملا ىلإ تدك دق ئرسك
 246 :يبنلا امهرخأف . كدالب برخيو كموق ُكلهُيو تملع نم وهف َتيبأ ْنِإَو « يعم
 رهش نم اذك ةليل هلتقف هيوريش هنبا ىرسك ىلع طلس هللا نأب ّيحولا هءاجو ءدغ ىلإ
 نبا ىلإ هيوسنملا ةياورلا يف ءاجانهو - .(لوألا ىدامج نم نيضم رشعل اذك
 وهو .(عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيضم رشعل اذك رهش نم اذك ةليل) : قاحسإ

 مورلا كلم لقره نيبو اذه  زمره نب ىرسك نيب برحلا ليلدب ئطاخ ديدحت
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 لتقم نأ ىلع لدي امم «ه84 ةنس رخاوأ يف امهنيب حلاصتلا مث (م579) ه9 ةنس

 نيضم عبسل) ناك امنإو «(عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيضم رشعل) نكي مل ىرسك
 ابهذا :امهل لاقو نييسرافلا نيلوسرلا ِةَي ىبنلا اعدف - (رشع ةئس ىلوألا ىدامج نم

 كتيطعأ تملسأ نإ) :هل الوقو ءهنبا دي ىلع ةليللا كبر لتق يبر نأ :ناذاب اربخأو
 كاف امينا ريخاو ناذار, ىلا اناهف د (ءاتبألا نفت كموق ىلع فاعكلنوب كالي تعاد
 ام ناذاب رظتناو «ّيبن وهف لاق امك رمألا ناك نإ :لاقف «ىرسك لتقم نع دمحم

 املف ىرسك لتقم دعب سرفلا ةكلمم يف ًابرطضم عضولا ناكو .سراف نم هيتأيس

 هيوريشل رمألا عامتجاو ىرسك لتقمب ناذاب ىلإ بتك ىرسك نب هيوريشل رمألا بتتسا
 كيلإ بتك يذلا - لجرلا كلذ ىلإ دمغاو ءكلَبِق ْنَمِم ةعيبلا ىلذخ) :هل لاقو

 ناذاب ىلإ ىرسك نبا بتك) هنإ ريثألا نبا ةياور يف ءاجو (هنهُت الف  هنأشب ىرسك
 حيحصلا نمزلا ناك دقو ؛«(دمحم يبنلا نع فكلابو «نميلاب هل ةعاطلا ذخأب هرمأي
 هيف ناك تقو وهو «ةرجهلل رشع ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش رهش يف كلذل

 جحذم ءامعز نم مهريغو يسنعلا دوسآلاو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع
 سرفلا ةبراحملا اهنم ريسملاو نارجنب ءاقتلالا ىلع اوعمجأو اوبتاكت دق نادمهو

 .تاياور ثالث ىرسك نبا باتك لوصو دعب ناذاب فقوم نأشب دجوتو . ءاعنصب

 مامإلا نع ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا اهركذ دقو : ىلوألا ةياورلا لوقت
 «لاق دق ِدِكَك يبنلا ناك امك ىرسك لتقمب ملعو ىرسك نبا باتك هاتأ امل ناذاب نأ يبعشلا

 . ''”(هلتقف يسنعلا دوسألا هقحلف كي يبنلا ىلإ نميلا نم ناذاب جرخ) :هنأو «ناذاب ملسأ

 توم امأو  هدحو  ناذاب مالسإ يف ةثلاثلا ةياورلا عم ةياورلا هذه قفتتو

 جورخ ناكو «ةدعقلا يذ رخآ يف ءاعنصب تامف ًاضيرم ناك هنإ باوصلاف ناذاب
 توم دعي ةجحلا يذ ىف ءاعنص ىلإ نارجنب اوعمجت نيذلاو ىسنعلا دوسألا ريسمو

 ْ تان ويت هكا كومو كاذب

 نب فيس اهاور دقف «بتكلا نم ديدعلا يف ةعئاشلا يهو :ةيناثلا ةياورلا امأ

 يربطلا هنع اهلقنو مهب قوثوملا ريغ نيرخأتملا نيصاصقلا نم وهو  يميمتلا رمع
 ىرسك نبا باتك ناذاب ىتأ امل :ةياورلا كلت لوقتو «بتكلا ةيقب يف ترشتناف

 هللا لوسر هلمعتساو ؛«نميلا يف اوناك نيذلا سرفلا نم ءانبألا هعم تملسأو ءملسأ

 ىلع ِهَّرّمأ ناذاب ملسأ نيح هلي هللا لوسر نأ :ةياورلا كلت معزتو «نميلا ىلع ِدْيِكَي
 رشع ةنس ةجحلا يذ يف ناذاب تام ىتح ًادحأ اهيف هعم لمعتسي ملو نميلا عيمج

 )١( اج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص١7١.
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 لبج نب ذاعم دّنَجلا ىلع ىلوف ؛ةعامج ىلع هلمع هك م يبنلا مَسَقف ٠ .ةرجهلل

 كع ىلعو 0 ارا الا ؛ ةيمأ نب ىلعيو

 كلتو . 000 0 ير ل ا

 نم عجر امل هنإ ِةَْي هللا لوسر بتك يف حيحصلاو تباثلاف «ةحيحص ريغ ةياورلا

 هعم ثعبو ريمح قطانمو دّنَجلا ىلع ليج نب ذاعم لمعتساو ثعب كوبت ةوزغ

 هورس روع ييسر ردم ل اي

 00 «ةلاه أ ند .:وهاطلا ةعفونم ةماهت د كعو نييرعشألا دالب

 دو 0 م و و ا ا

 سرا ايا يلع ادع ناكل كاس يدب دج هور لدار نيرا دام لح

 مدلل نيثوعبملا أبن يف نودلخ نيا رك د“كفو الإ سيل قطانملا كلتو ءاعنصب

 لاقو ىرسك لتقمب امهربخأ لو يبنلا نأ قي يبنلا ىلإ ىرسك رمأب ناذاب امهلسرأ
 ناك هنإ دكؤي اذهف ع(ءائبألا نم كموق ىلع كتكلم تملسأ نإ) :ناذابل الوق :امهل
 ىلع الماع نوكيس ملسي نيح هنإو ءاهلوح امو ءاعنص يف سرفلا ءانبألا ىلع أكلم

 ريمأ وه ناك يذلا لبج نب ذاعمل ةماعلا ةيالولا راطإ ىف كلذو ءطقف ءانبألاو ءاعنص

 .ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا ذنم نميلا لامع عيمج

 يف سانلا ديس نبا اهركذ دقو  تاياورلا حصأ يهو :ةثلاثلا ةياورلا ركذتو

 هترواصأ هيلإ تعمتجاف ءضيرم وهو ىرسك لتقمب ربخلا ناذاب ىتأ» : هنأ رثألا نويع
 اولخدأو لجرلا اذه اوعبتاف «ربدُم ُكِلَمو ٌلِبقُم ُكِلَم :لاقف ءانيلع رمت ْنَم :اولاقف
 كلذَو «ناذاب نب رش هنبا كيلمتنسرفلا ةرواسألا ماقف:.. ©17ناذاب تاهو ءةتيد.ىف
 اوعبتا) سرفلل ناذاب لوق نم نيبتيو «ةرجهلل رشع ةنس ةدعقلا يذ رهش رخاوأ ىف

 :تاذانب الإ لسا دف نكي ملل سرفلا نم ًاذجا نإ: مهني ىف الخد أو :لجرلا اذه

 نب رهش هنبا كيلمتب اوماقف «نيرفاك ًاسوجم اولاز ام ءانبألا سرفلا عيمج ناك امنيب
 ءاعنص  نميلا نم جرخو) ملسُي نأ دارأ هنأب ىلوألا ةياورلا يف دوصقملا وهو ناذاب

 ناذاب تام نيح هنأل كلذو «(هلتقف يسنعلا دوسألا هقحلف ِةِْكي يبنلا ىلإ ريسملل -

 نم يعم نيدلاو حالم ةاسرتو ءامعز ناك ؛ناذاب: ةيبرهش كيل نمرفلا ماقو

 يف ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسع دق ةارسلا دزاو نالوخو نادمه

 1 نع نساتلا ليس نبال ىزثألا نوع: 25)
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 يباحصلاو «يسنعلا ةلهبع دوسألا مهيف ناكو «ءاعنص ىلإ اوقلطناو ءنارجن

 ا «برك يدعم نب ورمع يباحصلاو ير م حفل

 نب ديزيو « لجحملا نب , ديزي يباحصلاو «نادملا دبع نب ديزي يباحصلاو « نيصحلا

 جحذم ناسرفو ءامعز نم مهريغو «يريمحلا ةرج يذ نبا ناثو «يدزألا لكفألا

 نم مهريسم نم مايأ ةرشعل) كلذو ءاعنص فراشم ىلإ ا!ولصوف «ةدنكو نادمهو

 ديري جرخ هنإ ليق يذلاو ءاعنص نم ناذاب نب رهش جورخ ناك كلذ دنعو «(نارجن

 ةنيدم نم جرخ هنإ بوصألاو «هلتقف يسنعلا دوسألا هقحلف ِةكك يبنلا ىلإ ريسملا

 ةقطنم يف يسرافلا شيجلا ركسعم يف اوركسعف «لاتقلل ةرواسألا شيج عم ءاعنص

 نويناميلا ركسع امئيب «ءاعنص ةنيدمل ميدقلا يلامشلا روسلا جراخ بوعش ّيح
 ركسعم ةهجاوم يف يدارملا حوشكم نب سيقو يسنعلا دوسألا مهيف نيذلا نورئاثلا

 ؛«ناشيجلا ىقتلاف  ةجحلا يذ يف كلذو  بوعش ّيح ةقطنمب يسرافلا شيجلا

 نب سيق ةدايقب نييناميلاو جحذم شيجو ناذاب نب رهش ةدايقب ءانبألا سرفلا شيج
 ةميزه سرفلا ةميزهو ناذاب نب رهش لتقم نع لاتقلا رفسأو «يدارملا حوشكم
 نم ةليل ةرشع سمخل) كلذو نيرئاثلل رصنلا مت ثيح ةعقوملا كلت يف ةقحاس

 نب رهش لتقم ناكو (ءاعنص موي) مساب ةعقوملا كلت ىمسُتو ؛«(نارجن نم مهريسم
 : يريمحلا.ةرج يذ نبا لاق كلذ يفو .«يدارملا حوشكم نب سيق دي ىلع ناذاب

 ءانقل سيف تاسسحألا ةيئاعن ةبصع ءاعنص مويانثأ َكرَمسْعْل
 مامُم سأر خوشكملا اهب َناَبأ ةبرضب (رهش) ّيَف اًمْعَدَج ةادغ

 ىلصو ءه١٠ ةنس ةجحلا يذ لئاوأ يف ءاعنص لوخدو رصنلا ناكو
 يتلا يهو بوعش ةقطنمب سرفلا ركسعم نم ةحاس يف ديعلا ةالص نوملسملا
 تيبس ١" ءاضضي ليغلا ةالص:ةين عنا ىللا (ةيضملا) مريلا كلذ لكن ةسنفا
 (كيسم نب ةورف) مساب سرفلا ىلع رصنلا اهيف متو ةعقوملا اهيف تراد يتلا ةقطنملا

 نب ةورف هانب ريغص دجسم اهيفو مويلا ىتح (كيسم نب ةورف) مسا لمحت لازت امو
 . هنع هللا يضر كيسم

 : يلي ام ىلإ هيبنتلا انه ديفملا نمو

 اوقفتاو اوبتاكت نيذلا جحذم ءامعز زربأ نم ناك يسنعلا ةلهبع دوسألا نأ
 دوسألا لصوو ء«ءاعنصب سرفلا ةبراحمل اهنم قالطنالاو نارجن يف عمجتلا ىلع

 نب ةورف عماج- ي يمُّسو ديلتلا دهشملا عقوم يف ثيدح دجسم ءانب ةنس نيرشع وحن لبق مت 200

 .ريغصلا ميدقلا كيسم نب ةورف عماج ريغ وهو كيسم
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 نب سيق لصوو «لتاقم ةئامعبس يف نارجن ىلإ فوجلاب بخ ةقطنم نم يسنعلا

 ىلإ نارجن نم اوقلطنا مث ء«ةارسلا دزأو ةدنكو نادمهو جحذم نم ةداقلا

 كلذ يف جحذم ءامعزو تايصخش زربأ ناك يسنعلا دوسألا نأ امبو ءءاعنص

 لوخدو رصنلا دعب ةؤبنلا ىعداو دترا هنإ مث ءاعنص نإ نيسحلاو نارجني عمجتلا

 عمجتلا ةعقاو نيب تاياورلا تجمد دقف -ه١1١ مرحم يف  ريسي دمأب ءاعنص

 دعب يسنعلا دوسألا ةدر نيبو  ةجحلا يذ يف  ءاعنص ىلإ ريسملاو نارجنب

 اوبتاكت امل جحذم ءامعز نأب ليق جمدلا كلذ ببسبو ءءاعنص ىف كلذ

 حوشكم نب سيق بثوو «نارجن نم صاعلا نب ديعس نب دلاخو مزح نب ورمع
 يسنعلا دوسالاب سيق قحلو ءدارم نم هولجاف دارم يف وهو كيسم نب ةورف ىلع

 هفلاخف صاعلا نب ديعس نب دلاخ عم برك يدعم نب ورمع ناكو «نارجت يف

 ىلإ يسنعلا دوسألا دنج رمأ ناكو «نارجن نم اوراس مث ءدوسألاب ورمع قحلو

 . ءاعئص لوخدو سرفلا

 تراشأ دقو - ه١١ مرحم يف  ةرتغب ءاعنص لوخد دعب اميف الإ ةؤبنلا ءاعدا

 :يربطلا لاق ثيح «ةيمهألا ةغلاب ةراشإ اهنكلو ةراشإ درجم كلذ ىلإ تاياورلا

 دوسألا) هنأب يبطرقلا هفصوو ''”(دعب ىداب ىتح هرمأب ًارتستم يسنعلا دوسألا ناك)
 نكمي ىلاتلابو ''”(ًارتستم كلذ لبق ناك) هنإ لاقو (ءاعنصب ىبنتملا باذكلا ىسنعلا
 نيذْلا ةباحصلا نم اناك صاعلا نب ديعس نب دلاخو لب كيسم نب ةورف نإ لوقلا

 مهعامتجا نم ةليل نيرشعو سمخل) كلذو ءاعنص موي ةعقوم يف سرفلا ىلع رصنلا

 يف اوكراش نيذلا نم ريثك عجر مث «ةجحلا يذ لئاوأ يف ءاعنص اولخدف (نارجنب

 ماقأ امنيب ءدارم ىلإ ةورف عجرو ءاهريغو نادمهو جحذم يف مهقطانم ىلإ ةعقوملا

 نب دلاخو «برك يدعم نب ورمعو «حوشكم نب سيق يسنعلا دوسألا عم ءاعنصب

 7١0. ص دج  يبطرقلل باعيتسالا - 7١4 ص ؟دج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
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 هيلع ءاضقلاو م اعنصب ةؤبنلل يبسنعلا دوسألا ءاعدإ

 هللا لوسرو ةيرجه ٠١ ةجحلا يذ يف ركذلا ةفلاس ءاعنص موي ةعقوم تناك
 ريمأ لبج نب ذاعم عادولا ةجح دهشو نميلا نم راس دق ناكو عادولا ةجح يف هك

 مزح نب ورمعو يلجبلا هللا دبع نب ريرجو يرعشألا ىسوم وبأو نميلا لامع
 :ةركوملا لئابقو قطانم ىتش نم فالالاو نميلا ءامعزو تايصخش نم ديدعلاو

 «ةجحلا يذ رخاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح نم ِمِْلَي هللا لوسر فرصناو

 ةدوعلاب اذاعم ِةَِلك هللا لوسر رمأ مث «ءامعزلاو لامعلا نم ددعو لبج نب ذاعم هعمو

 ىلع يراصنألا مزح نب ورمع ٍة هللا لوسر لمعتساو «نميلا ىلع ًاريمأ هلمع ىلإ
 ىلع ةيمأ يبأ نب رجاهملاو «(برأم) وأ (كع) ىلع ةلاه يبأ نب رهاطلاو «نارجن

 لك لمع يف لقئتي ناك هنأل - نوكسلا يف لزنو تومرضح ىلإ ذاعم هجوتف «ءاعنص
 مه يتلا مهلامعأ يف مهبلغأ ناكو :ةملامعأ ىلإ لامعلا :ةيقي: ةعوتودد نعيلا لامع
 امنيب (دارم نم ةيسحألا) يف ًاميقم ناكو جحذم لماع كيسم نب ةورف مهنمو اهيلع

 ىلع ًآالماع ٍةِي يبنلا هثعب يذلا يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا ء ءاعنص ىلإ لصو

 «صاعلا نب ديعس نب دلاخو ورمعو سيقو ىسنعلا دوسألا ءاعئصب تاكو « ءاعنص

 ىلع بلغتو يسنعلا دوسألا درمت «ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا لصو املف
 رهش يف كلذو «ءاعنصب ةؤبنلا ىعداو دترا مث ةيمأ نبأ نب وجتاهملا جرخأو ءاعنص

 قطنت ام وهو «كلذ لبق سيلو ءاعنص ىلإ رجاهملا لوصو دعب ه١١ ةنس مرحملا
 يف ماشه نبا ركذ دقف «ةقوثوملا رداصملاو صوصنلا نم ديدعلا هيلع لدتو هب
 ةيمأ قناني ؛ رجاهملا ثعبف . هئارمأو هلامع يي هللا لوسر ثعب) :ةنإ ةيوبثلا ةريسلا

 لماكلا باتك يف ءاج كلذكو ا وهو يسنعلا دومألا هيلع جرخف «ءاعنص ىلع

 ىلع ِةِكَك يبنلا هالو) :ةباصإلاب رجاهملا ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو 2'”ريثألا نبال
 لَم يبنلا ثعب» هنأ يزارلا خيرات يف ءاجو 2'”(يسنعلا دوسألا هيلع جرخف ءاعنص
 ءاعنص ىلع بلغو يسنعلا دوسألا هيلع جرخف ءءاعنص ىلع ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 يسنعلا دوسألا بلغ) :يرذالبلا لاقو ''"ةنيدملا ىلإ رجاهملا عجرف ءاهب وهو
 دترا مث 2"'”ديبل نب دايز ةيحان ىلإ رجاهملا ا رجاهملا جرخأو . . ءاعنص ىلع

 .هعم اوسيل نيذلا جورخ ىلع ضرتعي ملو ؛ءاعنصب ةؤبنلا ىعداو يسنعلا دوسألا
 امك ء ءاعنص موي ةعقوم يف نيملسملا نييناميلا نم اهولخد نيذلا بلغأ اهنم جرخف

 )١( ص اج - ريثألا نبال لماكلا - ١77ص ؛ج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا  7١5ةباصإلا -
 ص  75١5.غة1و /م٠١ص - يزارلل ءاعئص خيرات

 5ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 2ع ١١ الإصابة  ص ؟ج 586.
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 راتخا امنيب «برك يدعم نب ورمعو صاعلا نب ديعس نب دلاخ نايباحصلا اهنم جرخ
 رهاظتلاو نادمهو جحذم ناسرف نم ةعامج يف ءاعنصب ءاقبلا حوشكم نب سيق

 : هنأ ينالقسعلا ركذ دقو ٌةِيَك يبنلا تاميلعت يتأت نأ ىلإ يسنعلا دوسألل ءالولاب

 بلغ) :يرذالبلا لاقو ''"(اهلهأ بلاغ دق ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغ امل)
 امأو ""”(( ف نضاخلا يديم نيالا عرعر ةاتسر ىلع يعل ةوسألا
 اريسيو ءاعنص نم هعم جرخي نأب حوشكم نب سيق حصن دقف برك يدعم نب ورمع
 «سيق ضفرف ءاعنصب رامخلا يذ يسنعلا دوسألا عم ىقبي الو دي هللا لوسر ىلإ

 دوسألا ربخب هربخأو دارم يف كيسم نب ةورف ىلإ راسو ءاعنص نم ورمع جرخف

 . هيك هللا لوسر ىلإ ربخلاب ةورف قلطتاف «يسنعلا

 نم يسنعلا دوسألا لعف نع كي يبنلا ىلإ عقو ربخ لوأ ناك) :يربطلا لاق
 يسنعلا دوسألا نأب لك هللا لوسر كيسم نب ةورف ربخأف .''”(كيسم نب ةورف لبق
 دترا مث ءرجاهملا جرخأو ةيمأ يبأ نب رجاهملا لصو امدنع ءاعنص ىلع بلغت
 هللا لوسر ردايف «هتعاطب رهاظتي ءاعنصب هعم حوشكم نب سيق نأو :ةفشلا نقدآو

 :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةيخيراتلا رداصملا اهتركذ يتلا تاءارجإلا ذاختاب وِ

 حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورف ثعب يسنعلا دوسألا ربخ ْةِكَو هللا لوسر غلب امل)
 ريسملاو جحذم رافنتساب كيسم نب ةورف رمأ هنأ دوصقملاو '' (هتلواصمل يدارملا
 ءاعنص يف حوشكم نب سيق ىلإ ًاثوعبم لَو هللا لوسر ثعب امك ءدوسألا ةلواصمل
 «ىعازخلا سنحي نب ربو ثوعبملا ناكو ىسنعلا دوسألا ةلواصم ىلع لمعلاب هرمأي

 ناك لكي يبنلا نع هغلبأو نأشلا هأبنأو ًاسيق سنحي نب ربو ملعأ املف» :ريثك نبا لاق
 يف سيق ذخأف ''”ةهرمأ نم قيضو ّمَع يف ناك هنأل ءامسلا نم هيلع عقو امنأك
 نم ةعامج سيق عم ناكو ءءاعنص لخاد نم لمعلاو سرفلا ءانبألا ضعب ةلامتسا
 لبج نب ذاعم ىلإ ِهلي هللا لوسر بتك دقو «ءاعنص لخاد نادمهو جحذم ناسرف
 نب ريرج هلي هللا لوسر ثعبو ء«ءاعنص ىلإ هجوتلاب لامعلا رئاسو ىسوم يبأو
 قطانم ناسرفب ريسملاب ميلظ يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع

 ريمع ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ِةِ هللا لوسر ثعب امك ؛ءاعنص ىلإ ريمح
 ةلواصمل نادمه ناسرفب ريسملاب ينادمهلا بقاعلا ديغسو ينادمهلا نارم يذ

 .580 ض امج  ةباصإلا - 5١١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0
 نبال ةياهنلاو ةيادبلا - ١١ 5ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف 57ص ١ج - يريطلا خيرات 00
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 ءارمألا لبقأف «جحذم ناسرف كيسم نب ةورف رفنتسا امنيب «ءاعنصب يسنعلا دوسألا

 مهيلإ بتكف) ءءاعنص اورصاحو نميلا ءاجرأ نم ناسرفلاو ءامعزلاو لامعلاو

 . (انرمأ مربن ىتح ًائيش اوثدحُت ال نأ :حوشكم نب سيق

 ذيفنتو ريبدت يف هعم اكرتش هاف هيوذادو يمليدلا زوريف لامتسا دق سيق ناكو

 داب اك سك ماك عاملا ناك ملل : ريثك نبا لاق «ليللا يف يسنعلا دوسألا لتق

 هللا ربكأ هللا :لاقف «ةئيدملا روس سيق الع) : يرذالبلا ركذ امك ثيح (. .ةنيدملا

 جرخو «باذك ةلهبع نإو هللا نسر ا يعم ار لاالز ها الانا ةيدشأ يق

 ناسرفلاو لامعلاو ءارمألا مهو  نوملسملا لخدف «باوبألا اوحتفف سيق باحصأ

 سأرب سيق مهيلإ ىقلأ امل يسنعلا دوسألا باحضأ مزهناو  ءاعنصب نيطيحملا

 ءاعنص اولخد نيذلا ءامعزلاو ءارمألا نم ناكو '!”(هلهأو مالسإلا رهظو ءدوسألا
 ٌقَسآَو ء«يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «كيسم نب ةورفو هو ا

 ءميلظ وذ بشوحو «عالكلا وذ عفيمسو «نارم وذ ريمعو «يرعشألا ىسوم
 :نودلخ نبا لاق «ءاعنص ىف سانلاب لبج نب ذاعم ىلصو «ءاعنصي رمألا بتتساف

 ءامسلا نم ةعقاولا ربخ كيو ىبنلا ىتأ دق ناكو «ربخلاب لك هللا لوسر ىلإ اوبتكو»
 رفض نداوأ يف هلثقم ناكو .. «ةحرابلا ءاحتصب تاذكلا ىسعلا لك :اهنادغ ىف لاقف
 ماقأو «نميلا فيلاخم يف مهقطانمو مهلامعأ ىلإ ةداقلاو لامعلا مرو هدا ٠١ هن
 .نميلا عيمج ىلع ِِلَك هللا لوسر ريمأ هنأل ءاعنصب لبج نب ذاعم

 ةريخألا ةورف تاونس ملاعم

 اونب مهنإ ةيخيراتلا رداصملا تركذ نيذلا ةباحصلا نم كيسم نب ةورف ناكو

 «كيسم نب ةورفو «سنحي نب ربوو «لبج نب ذاعم مهو ءءاعنصب ريبكلا عماجلا
 ًاريمأ ةلمص ىلإ كيسم ني ةورفال رمتساو - داع دقو هولي هللا لوسر ةايح يف كلذو

 لوسر ةافو ىتح «ةقدصلا ىلع ًالماع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو جحذم ىلع

 ء«برك يدعم نب ورمع ةورف عم ناك كلذكو - ه١ :٠ :لؤأ عضو ئفاد دلع هللا

 الو .(خلا . . كلم رش ةورف كلم اندجو) : هوجهي لاقف ةورف نم بضغ هنأ ىورُيو

 جحذم ىلع أريمأ ناك كيسم نب ةورف نأ دكؤي وهف ةدئاف نم وجهلا كلذ ولخي

 نأ ةكسل اهواك( ةللم) هتان ؤرمغ هفصو ثيحب ركب يبأ ةفالخ يف كلذك رمتساو

 . برك يدعم نب ورمعو ةورف نيب دادولا داعو وجلا افص

 ليصفتلاب يسنعلا دوسألا رمأو ءاعنص موي هات يتايسو:ت 1١ص قرذالبل] تاقادلبلا حوتف )١(

 . يدارملا حوشكم نبا سيق نع ىيلاتلا ثحبملا يف
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 داهجلا نيدايم ىلإ ترك يدعم لباورمحو حوشكم نب سيق قلطنا دقو
 راطإ يف جحذم ىلع ًالماع ةورف ثكمو ه١ ةنس علطم يف ماشلاب تاحوتفلاو

 يف ينالقسعلا ركذ دقف «نميلا ىلع باطخلا نب رمع هالو يذلا هينم نب ىلعي ةيالو
 ىلع كايين ةورد يناطعا رو روع دعما ) هنأ عتاقتطلا نو لفت قرار ةباضقألا
 ١ .'”(جحشذم ةقدص

 يبرعلا شيجلل ًاددم اوقلطنا نيذلا ةداقلاو ءامعزلا نم كيسم نب ةورف ناك مث
 ءه1١/ ةنس اهطاطتخا مت امنيح ةفوكلاب ةورف نكسف «قارعلا حوتف يف يمالسإلا
 نكسا :كيسم نب ةورف نأ يوغبلا نعو دعس نبا نع ةباصإلا ىف ءاج كلذ يفو
 ىف دعوا دن لاف ةركلا ريكس نيذلا ةياغبصلا ىف قراشبلا ركو ةةنوكلا
 يف ةفوكلا ىلإ كيسم نب ةورف لقتنا» باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو ''”«نييفوكلا
 ةورف ناكو «برك يدعم نب ورمع ًاضيأ ةفوكلا نكس دقو ''”!اهنكسف رمع نمز
 ةعقومو ةفوكلل يسنعلا رساي نب رامع ةيالو يف ةفوكلاب حوشكملا نب سيقو ورمعو
 . ةيرجه 7١ ةنس دنواهن

 يذلا ّيحلا يف نكسو - هتايح رخاوأ يف  نميلا ىلإ كيسم نب ةورف داعو

 هربق يف هنفد متو يفوت نأ ىلإ ءاعنص يف  (كيسم نب ةورف ّيح)  همساب َيمُس

 كيسم نب ةورف دجسمو ربق مويلا ىتح ًامئاق لازي ام ثيح كيسم نب ةورف دجسمب
 .هاضرأو هنع هللا يضر

 5١١. ص ؟ج  باعيتسالا 7٠١0 ص ١7ج ب كيسم نب ةورف ةمجرت  ةباصإلا 2000
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 يدارملا حوشكم نب سيف
 - مالسإلا رجف يف نميلا لطب

 دالبو رصمو ماشلاو قارعلا تاحوتف يف مالسإلاو ةبورعلاو نميلا مالعأ نم

 ربلا دبع نبا هنع لاق .يدارملا حوشكم نب سيق يباحصلا ميعزلا وه سراف

 :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا

 تاحوتفلا يف حلاصا ركذ هلو «دنواهن حتف اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وها

 ءارغاش دلطت اسراق اعاجبت ناكو.ةلايرو ةدختاةبف تتاكو : ءاهرظو ةينةاعلاب

 : لئاقلا وهو . .يديبُزلا برك يدعم نب ورمع تخأ نبا وهو
 ملبس لانو ةباسعلالا ةيعدوو , اتريد هكقأل ئينعبتكالو لف

 ؟7(ءاطخيلا يف'ئشمي نيبحللا ىلإ هيديهل ٌتْئَرق دق كلثمو

 - ليزَعلا نب ثوغي دبع نب حوشكملا ةريبه نب سيق - ره وضحك نيستا
 . يدارملا دارم نب ةيجان نب رهاز نب نابثوع نب رماع نب ءادب نبا  ًارغصم نيتمجعمب

 ىلع برص هنأل حوشكملا هل ليق :يبلكلا نبا لاق .ةريبه هيبأل بقل :حوشكملاو

 6 مسا ال هيبأل ُبقل هنإف «فلأب حوشكم نبا بتكُي نأ يغبنيو .ّيوُك وأ هحشك

 هين مسأ يف تفلعشحا) :هثأ ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو

 طلخ عوقو وه فالتخالا ببس نأ عق ةاولاو !"”(هتبحص يف فلتخاو 0

 نب لاله نب حوشكم نب ثوغي دبع نب سيق) نيبو هنيب ةاورلا ضعب نم سابتلاو
 نيفص دهش يذلا «يلجبلا رامنأ نب سمحأ نب ملسأ نب رماع نب ورمع نب ثرحلا
 دهنلا يذلا ىلجملا عرتعجم ني فوعي دع نب نما ءازيص ف لتقو ؛ّىلع عم
 وهو ايباحص ناك يجحذملا يدارملا حوشكم نب سيق امنيب ءايباحص سيل نيفص

 رجح نبا كلذ كردأ دقو (يسنعلا دوسألا) لتقو :ناذاب نب رهش) لتق يذلا

 )١( ص ”ج - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا 1 7.

 .؟ اله - 77/4 ص اج - ىنالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)
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 نب سيق نيب قّرَف هنإف «ديرد نبا مالك نم باوصلا يل حضتا مث» :لاقف ينالقسعلا
 دهش يذلا يلجبلا حوشكملا نب سيق نيبو يسنعلا دوسألا لتق يذلا حوشكم
 . ًاعاجش ًاسراف يدارملا حوشكم نب سيق ناكو . .باوصلا وه اذهو «نيفص

 نب ورمع تخأ نبا وهو . .ةبحص هل نأب .ءارعشلا تاقبط يف يلع نب لبعد مزج
 : لئاقلا وهو . . برك يدعم

 املا ب ةيبحللا ةصدزو» انتل ةيينأل يفعل كلت

 ةيلهاجلا يف سيق ءابنأ نم
 ميعز وهف «ةيلهاجلا يف نيروهشملا جحذم ناسرفو ءامعز نم سيق ناك دقل

 ناقل" اكجو ناقو يقارب ةيااقا ارااو نرحل ند رخو حا نيم اشو

 هفصو دقو «بورحلا يف جحذم نوطبو لئابق نم اهيلي نمو دارم ةليبقل ماعلا يبرحلا
 ًاميعز حوشكملا نب + ناكا : الئاق يلاوحلا عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا

 ءًاديجم ًارعاشو ءادهعت اقراقو بك اهنكوفو ءدارم نم مث جحذم ءامعز نم ًاميظع

 نيأ يردت ال ىتح رس مث ءاّبّصلاو بونجلا بهم نيب ام رس :سيق لاقف ءهموق لزانم
 امهنيب فقأو ءةلمر كل ودبت ىتح ًاعبار رسف هايملا تعطقنا اذإف «ةرجشلا لظ

 . "”(«يموق لزانم ٌمثف :وأ .يموق لزانم ىلع ُدِرَت كنإف «قيرطلا

 ةظفاحمب ةبوجلا ةيحانو دارم لبج ةيحان ىهو دارم ةقطنم ىه سيق ةقطنمو

 يلاو فوجلا يف باذم يداو ةقطنم ىلإ دتمت دارم قطانم تناكو ."""ًايلاح برأم
 . ةيلهاجلا يف شقاربو نيعم

 سرُفلا ةبراحمل جحذم ءاسؤر عامتجا فوجلا نم ةقطنملا كلت تدهش دقو
 نم ةعامج عمتجا» :الئاق يزارلا هركذ يذلا عامتجالا وهو :ءاعنصب سوجيسملا

 يف زمره نب ىرسك لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسؤرلا

 ٠0 - ؟ا/ 5ص ؟ج - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 220

 0 عوكألا يلع نب دمحم قيقحت - عبيدلا نبال نويعلا ةرق (؟)

 يذلا يعدرقلا رصان يلع خيشلا ديهشلا مهنم ,يعدرقلا لآ انرصع يف دارم ةليبق  مالعأ نم ةه]

 ةكرح يف ةيغاطلا ردص ىلإ هتصاصر 0 نيدلا ديمح ىيحي مامإلا نايغطل ىدصت

 قيرط رصان يلع خيشلا لساوبلا دارم تالاجرو نايعأ نمو «م19544١ ماع ةيروتسدلا رارحألا

 يضاقلا هبر دبع ىلع ديقعلاو « نيفقثملا خئاشملا نمو ةيروهمجلاو ةروثلا تاالاجر نم وهو

 بلاغ خيشلاو «نارمن يلبقلا يلع خيشلاو «لساوبلا نبيموقلا نيينطولا ةداقلا طابضلا نم وهو
 . 2 .ةقيرعلا ةيئابسلا ةيجحذملا 5 تا نايعأو خئاشم نم مهلاثمأو ؛عادجألا
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 «برك يدعم نب ورمع مهيف ناكو «فوجلا يف باذمب مهعامتجا ناكو . نميلا

 ؛ ينالوخلا ميحس نب ةسبئعو ؛يثراحلا نادملا دبع نب ديزيو «ْنائَق ٠ نب نيصحلاو

 .افيثك اعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسعف «فارشألاو ناسرفلا نم ةعامجو

 فالآ ةرشع يف نادمه تجرخو «ةرواسألا ليخ يف مهيلإ جرخف تاذاب كلذ غلبو

 «كفلحلاو ة ةرصُنلا ناذاب ىلع اوضرعو ةلماك ةدع يف لجارو سراف نيب ام لتاقم

 لم لمار مااذانم نأ 5-0
 " مبستو روسالا

 0 جحذم ناسرفو ءامعز نم ناك ىتلا مدرلا موي ةعقوم تراد ثيح 56

 نب نيصحلاو 6 نادملا دبع نيدو ءبرك يدعم نب ورمعو «كيسم نب ةورف

 ا 5 نب ةيواعم نب فيسو «حوشكم نب سيقو - عابرألا سراوف دلاو

 اع نان اب اهب وجدنا ةفيثك ليخ اهعمو لتاقم فالآ ةرشع ىف نادمه تناكو

 ىلع نادمه تبلغتف «(ةرواسألا /سرُفلا) ءانبألا ضعب نادمه عم كرتشا امبرو

 لتقو «عابرألا سراوف هتوخأو نيصحلا نب باهش ةكرعملا يف لتق ثيح ءجحذم

 تبحسناف ودعلا قوفت جحذم تكردأ ٍذئدنعو يدارملا دئرم نب ورمعو دئرم

 :كيسم نب ةورف اهيف لاق يتلاو ةعقوملا كلت يف نادمه تبلغتف «جحذم

 انيبلغمريغفْبلغنْنِإو ًامدق نوبالغنٍبِلْغَتنِإَف
 ةيقح يخل ةتاووو ايتاعهتفانحتس»» ٠ :نيكتلو ةعحض | تن نإ انهو

 يف (سرُلا) ءانبألا نم ورمعو دئرم رأثب ذخأيس هنأب حوشكم نب سيق مسقأو
 ةدافوو مالسإ اهلبق ركذن يتلا ءاعئص موي ةعقوم يف ثدح ام وهو ء موي تاذ ءاعنص

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ سيق

 للك يبنلل هتبحصو سيق ةدافو
 «ركبم تقو ذنم نميلا تلصو دق ةكمب لي دمحم ىبنلا ةثعب ءابنأ تناك

 ىلإ اوداعو اوملسأ نيذلا وأ «ةراجتلاو جحلل ةكم نودصقي يذلا نيون نع فازم

 لاثمأ ةكمب ةثعبلا دعب ام تاونس ذنم مالسإلا ىلإ نوعدي نميلاب مهلئابقو مهقطانم
 طمن كلام نب سيقو يرعشألا رماع وبأو ةبلعث نب دامضو يسودلا ورمع نب ليفطلا
 - برك يدعم نب ورمع موق - ديبز ينب رايد تناكو «يرعشألا ىسوم وبأو يبحرألا
 ذنم هلي يبنلا روهظب ورمع عمسف «ةكم نم ةبيرق نارجن يلاعأب ثيلثت ةقطنم يف

 ١ ١ نصح قرارللا ءاعئص خيرات 22320



 212 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 5

 أبنلا ةفرعمل يدارملا حوشكم نب سيق هتخأ نبا عم ريسملا دارأف ءهركبم تقو

 نب سيقل لاق دق ورمع ناك» :هنإ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقف «نيقيلا

 لاقي شيرق ْنِم ًالجر نأ انل ركُذ دقو «كموق ديس كنإ «سيق اي :يدارملا حوُشْكَم
 ناك نإف هملع ملعن ىتح هيلإ انب قلطناف . ّيبن هنإ :لوقي زاجحلاب جرخ دق دمحم هل

 انملع كلذ ريغ ناك نإو .هانعبتا هانيقل اذإ «كيلع ىَّفْخَي نل هنإف لوقي امك ًايبن
 . 72كلذ سيق هيلع ىبأف . هملع

 ةثعبلا تاوئس يف ناك سيق عم ورمع مالك نأ ةياورلا كلت نم رهاظلاو
 بكرف) :ةياورلا لوقتو . .كاذنآأ برك يدعم نب ورمع ةركفب سيق لبقي ملو «ةكمب

 تاياورلا لوقت مث «(هب نمآو ءُهَقَدَصو «ملسأف ِةللَي هللا لوسر ىلع مدق ىتح ورمع .

 :كاذنآ سيقل لاق ًارمع نأ

 ةديكيش) ايهكتتيت اريجلا اتت قذ ةؤع فيز دسما

 (ةديشعتسا : هقررسعسمس ا هتلاو ةبجيبصحت أت هللا لو سر)

 يف - ءاعنص موي ةعقوم دعب (ءاعنص يذ موي) يف ئه امنإ تايبألا هذه امنيب

 نب ةورف عم ه5 بجر يف تناك امنإ لي يبنلا ىلإ ورمع ةدافوو ه١٠ ةجحلا يذ

 ىلع 885 يبنلا ىلإ ريسملا ةركف ورمع ضرع نيح نكت ملو «جحذم دفوو كيسم
 ورمع لجأ دقو - برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق  ركبم تقو ىف كلذ ناك دقف سيق

 اهتنو نميلا لئابق ىف ًايجيردت نيكني مالسإلا نيدلخا مق ةاذنا ريسلا ةركف
 يفيطغلا سيق نب دعجلا) دارم نم ملسأ نم لئاوأ نم ناكف «دارمو جحذم

 رفص يف ِةيِكَي هللا لوسر ىلإ ةورف رجاهو (يدارملا كيسم نب ةورف) مث (يدارملا

 «نميلاب ملسأ دق ورمع ناكو «مالسإلا ىلإ هموق وعدي نميلا ىلإ داع مث هال ةنس
 . هترسأو ةشبك هتخأو سيق ملسأ كلذكو

 هعمو جحذم نم دفو يف كيسم نب ةورف قلطنا ةيرجه 4 بجر يفو

 كوبت نم هفرصنم ِهِكَي هللا لوسر اوقلف ءديبز ينب نم سان يف برك يدعم نب ورمع
 مل هنأ ودبيو ء.حوشكم نب سيق امهب قحل نأ ثبل ام مث - ه9 ناضمر لئاوأ يف -

 ؛هعم ةشبك هتخلأ دوجول ورمعو ةورف عم جحذم بكوم سفن يف ريسي نأ يف بغري
 يف ةرونملا ةنيدملاب ٍةِكَي هللا لوسر َناّمؤي حوشكم تنب هشبك هتخأ هعمو سيق راسف

 نب دعس لزنمب ورمعو ةورف لزن دقو «جحذم بكوم يف ورمعو ةورف ريسم باقعأ

 )١( ص ة؛ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 757.
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 ىقتلاو «ةدابع نب دعس لزنمب الزن ةشبك هتخأو سيق لصو املف ؛«يراصنألا ةدابع

 كلذب لصتي اممو .ةرونملا ةئيدملاب ةرتف ثكمو ؛هعيابف دي هللا لوسرب سيق

 : ىلي ام ِةْنِيَم يبنلل هتبحصب و

 لَك يبنلا بحصو لَك يبنلا ىلإ دفوو ءملسأ دق ناك حوشكم نب سيق نإ

 - املسأ ورمعو ةورف ناك دقو) :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «ةرونملا ةنيدملاب ةرتف

 هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو .''"سيق كلذكو - لي يبنلا ىلع امدقو

 يبطرقلا لاقو .(ةبحص حوشكم نب سيقل نأب يلع نب لبعد مزج دقو) : ةباصإلاب

 :نودلخ نبا لاقو (دنواهن حتف اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وه) :سيق ةمجرت يف

 لضوضتلا رفاظتت كللوو "'*(هارع تاق قع اسك هلك هلآ لوسز:لهغتما)
 .ةباحصلا نم ًاسيق نأ ىلع لئالدلاو

 ء«حوشكم تنب ةشبك هتخأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ دفو امل سيق عم تناكو -

 نب دعس لزنمب سيق اهيخأ عم تلزن دقو «تايباحصلا ءاسنلا يف ةروكذم يهو

 لصو ةنيدملا يف مه امنيبو .«برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورف كلذكو ةدابع

 هللا لوسر بحصو ةنيدملاب ةرتف ماقأف «يدنكلا سيق نب ثعشألا ةماعزب ةدنك دفو

 ءروهشملا سرافلا سيق تخأ «ةيدارملا حوشكم تنب ةشبك تناك) :ةباضإلا

 "”(سيق اهوخأ هايإ اهّجَّوز «ءصاعلا نب ديعس نب نابإ اهجوزتو «لامجلاب ةفوصوم
 رباج نب دعس نب هللا دبع) جحذم نم ةنيدملاب نيرجاهملا ةباحصلا نم ناك دقو

 لِكَب يبنلا جوز ةملس مأ تخأ هتحت تناكو «ةنيدملاب ًادمحم هنبا هل تدلوف

 .ةرونملا ةنيدملاب تارهاصملا تعقو لقو 77 ([بضيأ

 ةيسرافلا ةيروطاربمإلا كلم زمره نب زيوربأ ىرسك بتك ناذللا نايسوجملا نايسرافلا

 فقوم وهو .ِةِلَك دمحم ىبنلاب هايتأيل امهثعبي نأب ءاعنص يف هلماع ناساس نب ناذاب ىلإ

 .؟ 47ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
 سيق نب ثعشألا جاوز ءانب يتأيسو  ؛ج  ةيدارملا حوشكم تنب ةشبك ةمجرت  ةباصإلا (؟)

 .فثعشاالاب.صاخلا ثحيبملا ىف كب: نبأ كحاب

 ," ١ص ؟ج  ىجحلملا ىمهلسلا دعس نب هللا دبع ةمجرت  ةباصإلا ةرذإ
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 نب زيوربأ ىرسك فافختساو رورغو «ةماع ةفصب يسوجملا يسرافلا رورغلا ةورذ لثمُي

 : ةيلاتلا تايفلخلا انه ركذن نأ ديفملا نمو .ةصاخ ةفصب زمره

 م١1 ماع ىلاوح ذنم كلذو .ةنس 78 زمره نب زيوربأ ىرسك مكح دقل -

 نزي يذ نب فيس ناورشونأ ىرسك مهب َدَمأ نيذلا سرُفلا نم ةئامتس وحن نميلاب ناكو

 ءءاعنص نم ةقطنمب فيس مهنكسأف  مدالا ماع  شابحألا ىلع ءاضقلا يف اومهاسو

 ىرسك ثعب دقف لالتحا ىلإ لوحتي يسرافلا معدلا ذخأ «نزي يذ نب فيس تام املف

 سرفلا نم فالآ ةعبرأ - ه594 ةنس  ثعب مث ءرحبلا قيرط نع سرُفلا نم ةوق زيوربأ
 .ناذاب مهمكاحو سرفلل اهيف مكحلا بتتساو «ءاعنصي اورقتساف ءأرب مهتالئاع عم

 ةريحلا يف ةرذانملا برعلا ةكلمم ىلع ءاضقلاب زمره نب زيوربأ ىرسك ماقو -

 نامعتلا تامف (ةرذانملا كولملا رخآ) رذنملا نب نامعنلا سبحب ماق هنإ ذإ اهلوح امو
 نامعنلا ثتوميو ما ماع يلاوح كلذ ناكو) ؛ وها 5 لاق « سبحللا يف

 اهلبق نم تلوو «ةريحلاب  ةرذانملا  نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ

 تدأ ثيح «2م7١5 ةنس ىلاوح كلذ ناكو '”(برعلا ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح

 موي لوأ اذه :لاق كك يبنلا نأ) يربطلا خيرات يف ءاج دقو .ءسرفلا تمزهناف
 راق يذ ةعقو تناك  ةديبع وبأ لاق (اورصُت يبو «سرفلا نم ٌبرعلا هيف تفصتنا
 . يب مجعلا نم ٌبرعلا ٍتْفصتنا مويلا : كلذ يف ٍكَي يبنلا لاقف ٌدْكَي يبنلا ثعُب دقو)

 نم ةنس نيرشعل ِهكي يبنلا عب دقو ''«راق يذ ةعقو موي وه اذإف ٌمويلا كلذ ظِفف
 000 م1١11 ةنس ىلاوح راق يذ تناكو م١٠11 ةنس زيوربأ ىرسك دهع

 ني رخل ةراصإ يلع رف علا يدكح تارت

 موخت يف مورلا ةميزه نم زمره نب زيوربأ ىرسك دهع يف سرفلا نكمتو -
 سدقملا تيب نم سدقملا بيلصلا اوذخأو اوبهنو اولتقف ماشلا اولخدو ماشلاو ايكرت

 ا . قارعلاب - د 0
 ري 7

 مورلا 5 زمره نب زيوربأ 0 ههحامب نترملا ياه نرخ كلملا ةدايقب مورلا

 .5 نص د ئرضصبلا ةديبع ىبأل - ضكاقنلا باتك (5)
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 ىرسك نأ ىلع كلذ لديو ءامهنيب ةقالعلا تحلصو «ءمورلاو سرفلا نيب ةيقافتا
 .ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا رخاوأ ىتح ةايحلا ديق ىلع ناك زمره نب زيوربأ

 كلم ىرسكو مورلا كلم لقره نم لك ىلإ ثعب دق وْ هللا لوسر ناكو -
 نب ةيحد لي هللا لوسر ثعب مث ءهال ةنس يف «مالسإلا ىلإ امهوعدي سرفلا
 ةبسنلاب رمألا نوكي كلذكو - ه9 بجر يف - ةيناث ةرم لقره ىلإ يبلكلا ةفيلخ
 ملو - ةيناثلا ةرملل امبر - قو يبنلا باتك ىرسك قزمف ءزمره نب زيوربأ ىرسكل
 قيزمت ىلع برعلاو هيو يبنلاب يسوجملا يسرافلا فافختسالاو رورغلا رصتقي

 ناذاب ىلإ بتك مث . يدبع وهو اذه ىلإ بتكي) :ىرسك لاق امنإو ِةيَو يبنلا باتك
 ّيبن هنأ لوقي يذلا  زاجحلاب يذلا لجرلا اذه ىلإ ثعبا ْنأ :نميلا يف هلماع وهو

 . ""”(هب ينايتأيلف نيدْلجج كدنع نم نيلجر -
 «ناذاب امهثعب ناذللا نالجرلا لصو ةنيدملا يف حوشكم نب سيق امنيبو -

 نامرهق هيوناب) هنأب امهيناث تاياورلا ركذتو (سرفلا نم ةرسخرخ) امهدحأ ناكو
 هنأو همسا يف عقو ًافيحصت نأ ودبيو «(سراف باتكب ًابتاك ًابساح ناكو ناذاب

 ملك يذلا وه ناكو برعلاب افافختسا سوجملا سرفلا دشأ نم ناكو .(هيوداد)

 - '”هاشنهاش نإ) :لاق ثيح «ةنيدملا ىلإ (ةرسخرخ) عم لصو امل لب يبنلا

 قلطنتل ينثعبو ؛كب هيتأي نم كيلإ ثعبي نأ ناذاب كلملا ىلإ بتك دق - ىرسك
 دفا توهتاو كنرق تلوم كل كلور تبلغ سوبف تنل ناز نب
 ىلع طلس هللا نأب يحولا هءاجف) «يلاتلا مويلا يف باوجلاب ِةِيي يبنلا امهدعوف
 ةيوذاد :لاقف.. اههريشأو 452: ىعلا اههاغلف بك ةليللا ىةلعتف.:ةيؤريش هننأ قويك

 انوا د للك ندلا لاقت ةلوقلا اذه قاع هقوكي رقت ام: يودت ره + قلل هيخاضو
 نلعب فاتك موب فلور كد اه تاهظمأ تينا قزح نسل لوقو عت تالاثب ةاريحلاو
 مالا فاك اذإ لاقف د: نيرلا هلت انيدءاربقعاو تاكان ىلزت ذاجفا ءاكألا نم نوف
 رشعل) اذك ةليل ىرسك لتقمب امهربخأ ٍةِكَي يبنلا نإ ليق دقو (َيبن وهف لاق امك

 .نييسرافلا نيثوعبملا مودق نمز نوكي دق كلذ ىلعو (ىلوألا ىدامج نم نيضم
 امبرو ةرجهلل رشع ةنس لوألا ىدامج لئاوأ يف ةنيدملاب ِةِلك يبنلا ىلإ نييسوجملا
 . ةنيدملاب لازي ام حوشكم نب سيق ناك

 مسقني نميلا ناكو «نميلا لئابقو قطانم ءاجرأ يف رشتنا دق مالسإلا ناكو
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 . كولملا كلم ينعي يسراف بقل :هاشنهاش (؟)
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 اهلمش دقو (دنجلا فيلاخم) ريمح قطانم مسق يهو «ةيسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ

 ه9 لاوش يف  لبج نب ذاعم مهريمأو لامعلا ِةْلَو يبنلا مهيلإ ثعبو مالسإلا

 ثعب دقو (تومرضح فيلاخم) نامع رافظو ةرهملاو تومرضح قطانم مسقو

 ةعاطب امهرمأو ءروث نب ةشاكع هعمو ًالماع يراصنألا ديبل نب دايز دك يبنلا مهيلإ
 طمن كلام نب سيق يل يبنلا لمعتسا ثيح (ءاعنص فيلاخم) مسقو .لبج نب ذاعم
 جحذم ىلع يدارملا كيسم نب ةورف لمعتساو (ليكبو دشاح) نادمه ىلع يبحرألا

 برك يدعم نب ورمع داعو ؛ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو
 لصو ثيح «ةرجهلل رشع ةنس ىلإ ةنيدملا يف حوشكم نب سيق ثكم امنيب ءامهعم
 نييجحذملا بعك نب ثرحلا ينب دفو - لوأ عيبر رهش يف وأ - يناثلا ىدامج يف

 ءاسؤر نم امهو  نايدلا نب نادملا دبع نب ديزيو يثراحلا نيصحلا نب سيق مهيفو

 نيصحلا نب سيق كي هللا لوسر َرَّمأ دقو - مدرلا موي ةعقوم يف فوجلاب نيرئاثلا
 عجر كلذكو  نابعش رهش يف  نارجن ىلإ اوعجرف بعك نب ثرحلا ينب ىلع

 ىلع أسيق ديو هللا لوسر لمعتسا» ثيح دارم ةقطنم ىلإ يدارملا حوشكم نب سيق
 جحذم ىلع ِةِْكَو يبنلا ريمأ كيسم نب ةورف عم دارم ةقطنمب سيق ناكف «(دارم ةقدص

 ىرسكل ًالماع ناذاب مهكلم لازي امو ءًاسوجم نولازي ام ءاعنصب سرفلا ناك امنيب
 .نميلاب مهذوفنو سرفلا ةطلسل ةعضاخلا قطانملاو ءاعنص ىلع

 اا رسل ل

 (ه١٠١ ةجحلا وذ) لوألا ءاعنص موي ةعقومل سيق ةدايق

 نادمهو نالوخو جحذم ءاسؤر رواشتو بتاكت ةدعقلا يذو نابعش نيب اميفو

 ىلع اوقفتاو ءءاعتشي سوحملا سرفلا يرجح نلع اوعمجلاو «ةارشلا هؤآو ةددكو

 دوسألا ناك دقو «ءاعنص ىلإ اهنم قالطنالاو نارجن يف مهلاجرو مهناسرفب عمجتلا

 جحذمل ينيدلا ميعزلاو نهاكلا وه ناكو جحذم ءاسؤر نم يسنعلا بعك نب ةلهبع
 نب دمحم يضاقلا هفصو دقو «فوجلاب (ٌبخ) ةقطنم يف هّرقم ناكو ةيلهاجلا ىف

 نيعلطتملاو نيقومرملا نميلا لايق دحأ يسنعلا دوسألا ناك» :ًالئاق عوكألا يلع
 .هتزئاج أطبتساف ءهحدمف سيق ىشعأ هيلإ دفو ءًاحدّمم ناكو .ناطلسلاو كلُملل
 ًابهذ لاقثم ةئامسمخ هاطعأف ًاضرع كيطعُت نكلو نيع اندنع سيل :دوسألا هل لاقف
 لاق ةنايييمح عنق ينكر فعالا قطعا هنأ بوصآلاو "درج ةنانيجبحو
 ىف ىناهفصألا كلذ ركذ دقو ءًأبهذ لاقثم ةئامسمخ اهتميق ًاللح هاطعأو ءأبهذ
 00 . يناغألا باتك

 .13ص س عبيدلا د نويعلا ةرك 2غ(
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 لب «نارجنب مستلا ىلع اوياج نينا ءاهسضتلا' زرنآ .ةرم يسنعلا دوسألا ناكو

 هوباجأف ءةماع آجحخذم يسنعلا دوسألا هنتاك# ؟ايلوقب ةبلإ كلذ ىنت ساياؤرلا نإ

 ةئامعبس يف نارجن ىفاوف ''”َبخ نم يسنعلا دوسألا جرخ هنأو «نارجن هودعوو
 هكر ناموا تاو تاور تذمر نارجسو هماررو ياي سا دو ,«لتاقم

 اياون يأ رهظأ دق نكي مل هنأل كلذو ءةباحصلا نم ديدعلا مهنيب ناك دقو «اهريغو

 يسنعلا دوسألا ناك» : يربطلا ريرج نبا لوق كذذ ىلإ ريشي اممو «مالسإلل ةفلاخم

 مهيفو نارجن ىلإ جحذم ناسرفو ءامعز دفاوتف "”«دعب ىداب ىتح هرمأب ًارتستم

 ينب ناسرف يف برك يدعم نب ورمعو دارم ناسرف يف يدارملا 0
 اوفاو نيذلا ةداقلا نم ناكو «بعك نب ثرحلا ينب يف نيصحلا نب سيقو ديبز

 نما كتاثوذ ريسع ةقطنم نم  ةارسلا دزأ ٍناسرف يف يدزألا لكفألا نب كيوي نارخعت

 دق ةدنك ناك) : هنأ نودلخ نبا ركذ دقو «نالوخ نم ناسرف يف يريمحلا ةرج يذ

 ناسرفو ءاسؤر مه نارجنب اودشتحا نيذلا نوكي كلذبو «(يسنعلا دوسألا اوعبات

 فلأ نيرشع نع ديزي ًاريبك ًاعمج نولثميو ةدنكو ةارسلا دزأو نالوخو جحذم لئابق

 كلذ يفو ؛ يدارملا حوشكم نب سيق شيجلا كلذل ةماعلا ةدايقلا ىلوت دقو «لتاقم

 هدنج ىلع هتفيلخ ناكو ءاعنص ىلإ نارجن نم يسنعلا دوسألا راس» :ريثألا نبا لاق

 نبا لاقو ' ”«جحذم ىلع برك يدعم نب ورمع ناكو «يدارملا حوشكم نب سيق
  ةدعقلا يذ يف  نارجنب مهعامتجا ناكو ««سيق ىلإ هدنج رمأ ناكو» نودلخ

 اعنص ىلإ اهنم اوقلطناو

 دخن د دل بكتسا دق: قرسشك قنا ةيؤرص نآك ةردقلا كلت" ىف"امني
 تفك ةيوريتكل رمآلا ب تعكسأ امللق ةلذي ىلع ةيوربأ ىرسك للعقم قلت هبارطيغا ةرتق

 ىلإ هيوريش بتكو  :نودلخ نبا لاق «ىرسك لتقمب هربخي ءاعنصب هلماع ناذاب ىلإ
 ناك يذلا لجرلا رظناو ءُْكَلْبِق نم ةعاطلا يل ْذْحَف اذه يباتك كءاج اذإف»  ناذاب

 هيف يرمأ كناري ع دول نهدف الق: وأ ةدتهت الق كيل هيف ناتك قربتك

 «تاياور ثالث هيوريش باتك لوصو دعب سرفلاو ناذاب فقوم نع دجوتو

 دان الا تيلساو .ملسأ هيوريش باتك ناذاب غلب امل) هنأ ةعئاشلا ةياورلا لوقت ثيح

 ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاجو . (نميلا ىلع لكي يبنلا هلمعتساو ءهعم سرُفلا

 (راّبخ فهك) يبطرقلا لاقو (َناّبَْح فهك ةراد تناك) يبسنعلا دوسألا نإ نودلخ نبا لاق )١(
 .ًايلاحح فوجلاب بح ةيحان دوصقملاو

 .؟١؛ص ”7ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)

 ,1 77ص ؟ج - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (9)
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 دوسألا هقحلف كي يبنلا ديري  ءاعنص يأ  نميلا نم ناذاب جرخ) هنأ يبعشلا مامإلا نع

 ىرسك لتقمب ناذاب ىتأ ربخلا نإ : سانلا ديس نبال رثألا نويع ىف ءاجو (هلتقف ىسنعلا

 لبقُم َكِلَم :مهل لاقف ؟انيلع رمؤت ْنَم :اولاقف هنرواسأ هيلإ تعوتجا) قيوم نيف
 كيلمتب اوماقف 2'"«ناذاب تامو «هنيد يف اولخداو لجرلا اذه اوعيتاف ءربدُم ُكِلَمو
 هلو يبنلا نأو مهمالسإب لَو يبنلا ىلإ اوبتك مهنأ ةعئاش ةياور لوقتف «ناذاب نب رهش

 ناك ءانبألا مالسإ نأ ركذت ةقوثوم تاياور نكلو ءءاعنص ىلع ناذاب نب رهش لمعتسا

 ايفاك نكي مل تقولا نأ رهاظلاو . حيحصلا  يتأيس امك وهو «يناثلا ءاعنص موي دعب

 قلطنا يذلا شيجلا نأل «لاتقلا ىلإ جورخلاو ناذاب نب رهش كيلمتل الإ ناذاب توم دعب

 . ءاعنص فراشم غلب دق ناك حوشكم نب سيق ةدايقب نارجن نم

 نيب تطلخ اهنأل يسنعلا دوسألا ىلإ ةماعزلا تبسن دق تاياورلا نأ ىرنو

 ؛دعب اميف ءاعنصي ىسنعلا دوسألا ةدر نيبو سرفلا ةيراحمل نارجن نم ريسملا كلذ

 :يربطلا لاق ء«ءاسؤرلا نم ًادحاو الإ ريسملا كلذ يف يسنعلا دوسألا نكي مل امنيب

 زوريفو هتيحان يف ينادمهلا رهش نب رماع يسنعلا دوسألا ضرتعا نم لوأ ناكوا»

 لماع ةتادتمبلا وهش نب نفاع ناكو: ءابلاغ ىرشأ اوعقؤف ”2١ ييكحات :نىف:ةيوذادو

 نيرئاثلا عم نادمه ةيبلاغ تناكو «نادمه نم ةقطنمب سرفلا ناوعأو لامع نم

 كلام نب سيق وه نادمه ىلع ِةيِفَو ىبنلا لماع ناك دقف «ءاعنص ىلإ نيفحازلا

 . ىطعانلا نارم وذ ريمع نادمه ذئاق ناكو ىبحرألا طمن نب كلام هعمو ىبحرألا

 نويناميلا ىضمو ءأريسأ عقوف سرفلل الماع ناك امنإف ينادمهلا رهش نب رماع امأ
 رخص نب ديبع نع يربطلا ىورو .يسنعلا دوسألا مهيفو ءاعنص ىلإ سيق ةدايقب

 نحن انيبفالا :لاق نوكسلا ةقطنم يف ذاعم عم ناكو لبج نب ذاعم باحصأ نم وهو

 كلذو «ناذاب نب رهش هيلإ جرخ دقو بوعشب ىسنعلا دوسألا اذه ليق ءرمألا رظنن

 محتلاف 2'”«ةربدلا نوكت نم ىلع انرظتناف - نارجن يف  همجنم نم ةليل نيرشعل
 ةدايقب نييناميلا نيرقاقلا نئحو ناذان ني وهش ةةايقي ةانبألا سرفلا نكي : ناشلعلا

 نب رهش) طقسف ءاعنص موي ةعقوم تراد ثيح بوعش ةقطنمب حوشكم نب سيق

 لاق .ةقحاس ةميزه ءانبألا سرُفلا مزهناو ءحوشكم نب سيق فيسب ًاعيرص (ناذاب

 ناذاب نب رهش لتق هنأ ربخلا اناتأف» : يربطلا خيراتب هتياور ةمتت يف رخص نب ديبع

 5 000000 نم ةليل نيرشعو سمخل كلذو فاعتضص ىلع مهبلغو ءانبألا مرهو

 .776 ص 7ج - يسلدنألا سانلا ديس نبال  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
 ." 07ص ”ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ثيح نارجنب نيرئاثلاو ءاسؤرلاو يسنعلا دوسألا عامتجا نم ًاموي نيرشعو سمخل
 «ةيخيراتلا ءاعنص موي ةعقوم يف رصنلا مت نأ ىلإ نييناميلا شيج ةدايق سيق ىلوت
 نب سيق ناك يسنعلا دوسألا رهظ امل» :عوكألا دمحم يضاقلا لاق كلذ يفو
 امهلوخدو رفظلاو رصنلا مت هدوهجب يذلا لطبلا هدئاقو ْمَلْعُملا هسراف وه حوشكم

 قافخإ دعب همسقأ دق ناك يذلا مسقلاب حوشكم نب سيق ىّفَوَو ''”2نيحتاف ءاعنص

 «ةكرحلا كلت يف اوطقس نيذلا جحذمو دارم ناسرف رأثب ذخأي نأب فوجلا ةكرح

 نم ديدعلاو ناذاب نب رهش كلملا لتقب ءاعنص موي ةعقوم يف مهرأثب سيق ذخأ دقف
 نب سيق لاقف «ةكرعملا يف هفيسب اوطقسف مهزراب نيذلا سرفلا ءانبألا ناسرف

 : ءاعنص موي يف حوشكم
 رشعمل ٌتدشتحاو يموقل تيفو

 مهّتيقل امل ءانبألا ىدل ٌتنكو

 : يريمحلا ةرجح يذ قو لاقو

 ٌهَبْصُع ءاعنص موياتأ َكرْمَعل

 ةبرصب (رهش) ئفاانعدج ةادغ

 ادئرموارمع ءايحألا ىلع اوباضأ

 اذييبِصأ ةزاروشلا يف ريس ايضاك

 مانكل ريع تانسحألا ةيئافت

 (9ءامٌّه سار حوشكملا اهب نابأ

 «نييناميلا رظن ةهجو نم ًاينطو ًايريرحت المع ءاعنص موي ةعقوم تناك دقو
 ناكو «مالسإلا عم ضراعتي ام كلذ يف اوكراش نيذلا ةداقلاو ءاسؤرلا دجي ملو
 دوجو نكلو «نيملسملا نم نييناميلا عيمج ناكو «ةباحصلا نم ديدعلا مهنيب
 ىلإ ىدأ ءءاعنص لوخد ىلإ نارجن يف عمجتلا ذنم يدايق عقوم يف يسنعلا وسال
 نام ةدبتلل ةثاعداو. هتدو امكدرب ىستعلا دوسألا ةدر:ناطإ! ىف كلذ تركذ كاياوزلا نأ
 ْ ْ .ريسي لمأي كلذ كعب

 رشع ةئس ةجحلا يذ يف تناكو  ءاعنص موي ةعقوم يف سرفلا ةميزه دعبف
 ذنم هعم اوناك نيذلا ةئامعبسلا هناسرف هعمو ءاعنصب يسنعلا دوسألا ماقأ - ةرجهلل
 «نيقومرملا ءاسؤرلا نم ناك هنأل هل نيصلخملا هعابتأو هلاجر مهو نارجن يف عمجتلا
 ناك هنأل نادمهو دارم نم ناسرف هعمو يدارملا حوشكم نب سيق ًاضيأ ءاعنصب ماقأو
 نب ورمع ًاضيأ ءاعنصب ناكو ؛كلذك رمتساو ءاعنص موي ةعقوم يف شيجلا دئاق
 «نييناميلا نم عيماجمو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو ةرج يذ نب تاثو برك يدعم

 .57ص  نويعلا ةرق شماه ()
 يذلا وه حوشكم نبا سيق نأل كلذو ؛(ةبرضب سنع ّيف انعدج ةادغ) تيبلا ردص ىوري (0)
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 ةجح يف كاذنأ ِةِي هللا لوسر ناكو ءمهقطانم ىلإ ناسرفلاو ءاسؤرلا ةيقب داعو

 ةنس ةجحلا يذ ةيقب يف ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح نم ْديُي يبنلا فرصناول : عادولا

 .مالسإلا ةلود يف اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا دالب تناكو .اه٠

 (ه١١ مرحم) سيق فقومو ةؤبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدا

 ثعب داعأ «ةرونملا ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح نم ِةِكي هللا لوسر فرصنا املو

 هجوتف  عادولا ةجح دهش دق ناك أذاعم نأل  نميلا لامع ىلع ًاريمأ لبج نب ذاعم
 ناك لامعلا نم اددع كي هللا لوسر ثعبو «تومرضح ىلإ اهنمو برأم ىلإ ذاعم
 يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملاو نارجن فالخم ىلع يراصنألا مزح نب ورمع مهنم

 دوسألا درمت ٍلئدنعو ء«ه١١ مرحم يف ءاعنص ىلإ جاهلا لصوف «ءاعئنص ىلع

 جرخأو «ءاعنص ىلع رطيسو بلغتف هلجأ نم لمعيو همتكي د ناك ام رهظأو يسنعلا
 ةريسلا ىف ءاجف «ةيخيراتلا صوصنلا كلذب ترتاوت دقو ءاهنم ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 ةباصإلا يفو يزارلل ءاعنص خيرات يفو ريثألا نبال لماكلا يفو ماشه نبال ةيوبنلا
 هيلع جرخف ء«ءاعنص ىلع ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب ٍةكي هللا لوسر نأ) : ينالقسعلل

 عجرف ؛ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغف) :يزارلا لاق (اهب وهو يسنعلا دوسألا
 جرخأو ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغ) :يرذالبلا لاقو «(ةنيدملا ىلإ رجاهملا

 3 ناكف ديبل نب دايز ةيحان ىلإ رجاهملا زاحناف ءاهنع رجاهملا

 ماق امنإو .بسحف ةئامعبسلا هعابتأ ىلع كلذ يف يسنعلا دوسألا دمتعي ملو

 « مهتالئاعب فالآ ةتس ءاهز اوتاك“ ةوذلا :سرملا ءاكألا ةلاهكسا لالخ نم هسفن ةيوقتب

 نيد ىلع اوناكو «ءاعنص موي ةعقوم ذنم ىرسأ ةباثمب سرفلا دونجو ةداق ناكو

 نم لوأ امهنأل هيوذادو يمليدلا زوريف ديكأت لكب ىرسألا نم ناكو ؛ةيسوجملا

 مث «ءاعنص ىلإ نارجن نم اوفحز امل نيرئاثلاو يسنعلا دوسألا براحو ضرتعا
 نامرهق هيوذاد ناك دقف «سرفلا دنع ةناكملا يف ناذاب نب رهش مهكلمل نايلاتلا امهنأ

 يسدعلا دوسألا قلطأف «يمليدلا :زوريف مع ةنبا ناذاب نب رهش ةجوز تناكو «ناذاب

 اهمساو ناذاب نب رهش ةأرماب جوزتو «سرفلا دونجو ةداقو هيوذادو زوريف حارس
 لمكتسا املف «هيوذاد هعمو يمليدلا زوريف ىلإ - سرفلا  ءانبألا رمأ دنسأو «(ذاز)

 ا ل ءاعنص ىلع هترطيس مكحأو هتوق زيزعت

 . ءاعنصب دوهشم

 )١( ص اج - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا 77 ١ص ؛ج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا 57١9 -
 ص  يرذالبلل نادلبلا حوتف - 55و م١٠ ص - يزارلا خيرات ١١.
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 هفصو يذلا ىسنعلا بعك نب ةلهبع دوسألا نأ كلذ ليصافت ركذ لبق ريشنو

 كللقلا نيعلظعلاو نيف زمرملا نمبلا لابقأ نه ناك# هاب عوكألا دمحم يضاقلا
 ًانهاك ناك» :هنأ نودلخ نبا ركذ دقف .ًانهاك تقولا تاذ ىف ناك دق ,««ناطلسلاو
 ءاذابعتش ًاتهاك ناك» :يربطلا لاقو ةهقطنم ةؤالحب بلخيو بيجاعألا لعفي اذوعشم
 ةريبك ةبترم ةناهكلا تناك دقو «؛هّقِطنم عمس نم بولق يبسيو بيجاعألا مهيري ناكو
 هل ضفرتي الو مالك هل دري ال ءاهمكحو ةليبقلا راشتسم نهاكلا ناكو) : ةيلهاجلا يف

 هل لاقيو «ديري امب هربخي نجلا نم ٌبحاص نهاك لكل نأ نودقتعي برعلا ناكو ءبلط

 نهاك ناك يسنعلا ةلهبع نأ امبو ''”0عجسلاب زاتمت ةيباطخ ةغل ناهكلل تناكو «يئرلا
 :جحذم لئابقل ىلعألا عجرملا وهف لئابقلا ءاسؤر نم ربكأ هتناكم تناك دقف جحذم
 . عيمجلا ىلع (دوسُملا ديسلا) ىنعمب (دوسآلا) هل لاقي ناكو

 هنأل) :يرذالبلا لاق «(رامخلا يذ) بقلب يسنعلا ةلهبع دوسألا رهتشا دقو
 ىَقلُي ناك هنأل رامخلا اذ هل لاقي ناك :يسدقملا لاقو .(ًادبأ ًارمتختم ًامتعُم ناك
 .!هيف مهمهيو .ههجو ىلع ًاقيقر ًارامخ

 ءانبألا لامتساو «ء اعنصب ةؤبنلا ءاعداو ةدرلا ىلع مزعلا يسنعلا دوسألا دع املو

 ةبحر) يف عامتجا ىلإ ء ءاعنصي نم لك اعد «ءاعنص ىلع هترطيس مكحأو «سرفلا
 ناديملا يف مهتحلسأب نيرشتنم  ةئامعبسلا  هدونج ناكو «سانلا عمتجاف «(ءاعنص
 هنأ سانلل نلعأ مث ءهيف مهمهُيو ههجو ىلع قيقرلا رامخلا عضي ناكو ءهسلجم راوجبو
 ملو ة ةؤبنلا ىعدا) : يسنعلا دوسألا نإ (ءاهتنالاو ءدبلا) باتك يف يسدقملا لاق ءّيبن

 : مهيلع ولتي لعجو ,يحولاب هنايتأي نيكلم ًاقيقشو ًاقيحُس نأ معزو تمم ةون ركدي
 رمح صئالق ىلع «ىدارفو ًابَّصٌُع نوجحي سرد تاسواشدلاو + ايم كن انجين انعلاو)

 . "”(ءاعنص يداو ىف ةبانج نم لسغ ال) نأ هيلإ ىحوأ ًاقيقش نأ معزو (ًابهصو

 «هيرح هعمو ناديملا طسو ىف يسنعلا دوسألا ماق) :هنلعأ ام نلعأ نأ دعيو
 ناديملا يف ئرخي داصخلا .لعجف ل ل ا اعد مث
 رقبلاو لبإلا نم يأ  رزجلا نم ةئام أيه دق ناكو . تام ىتح هنم ليست ءامدلاو

 .هيزجي ال طخلا يف اهسوؤرو اهقانعأ تناكو ءًالصاف أطخ اهلوح لعجو  منغلاو

 نهرحنف هدونج ضعب عم نهلبقتسا مث «هتبرحب اهنعطف رزجلا نم ةدحاوب اعدف
 . (اهنم ليست ءامدلاو ناديملا ىف رزججلا تلاجف «ةدحاو ةدحاو

 .84ص - يروخاف انح  يبرعلا بدألا خيرات يف عماجلا )١(
 ١١. ص "ج - ىسدقملل  ءاهتنالاو ءدبلا 0
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 مهقيدصت ةئامعبسلا يسنعلا دوسألا دونج نلعأ بيهرلا دهشملا كلذ طسوو

 لاق  (يمليدلا زوريفب اعد مث ءهسأر عفر مث «ضرألا ىلع هسأرب ٍتكأ مث) كب

 مدقت ًازوريف ن مكلو (روزجلا رحني امك هتبرحب هرحني نأ ُنمآ ُتنُك ام) نيرضاحلا دحأ

 نيدلا ت نسرفلا ءانبألاو وه هقيدصت نلعأو «نوكيس امم ًاقثاو يسنعلا دوسألا ىلإ

 ايندلا رمأ كب انل عمتجا دق) :هل لاقو ةلاييغ ةؤش ع اشوحم اولازاع اوقاك

 نم ىرسألا حارس قالطإب همايقو زوريف مع تنبب ةلهبع جاوز ينعي  (ةرخآلاو

 .(مهنيب رزجلا هذه مسقف ءاهلهأب

 حوشكم نب سيق اعدو عءهسأر عفر مث «ضرألا ىلع هسأرب ّبكأا مث

 لوفي اققش نا :هل لاقف . نادمهو جحذم نم ةرشع يف سيق هيلإ راسف «يدارملا

 مالكلا اذه لثم يف ذخأو .ايلعلا هسأر ةنق عطقا ةلهبع اي ةاغطلا نم حوشكم نبا نإ

 تنأو  كفلاخأ وأ  كلتاقأ نأ قحلا نم سيل هنإ :لاقف .هلتاق هنأ سيق نظ ىتح
 - كالملا  اقيقش نأ هربخأو «سيق مالكب يسنعلا ٌرُسَف ”تببحأ مب ينّرُمف «ئبن

 . شيجلا دئاق هنأو «هقدصي

 نب ورمعو صاعلا نب ديعس نب دلاخ مويلا كلذ يف ءاعنصب نأك دقلو

  ءاعنص ناكس نم نيملسملا نييناميلا نم عومجو ءةرج يذ نب تاثو برك يدعم

 ةجحلا يذ يف لوألا ءاعنص موي ةعقوم يف اهولخد نيذلا ْنِمو - باهش ينب لاثمأ

 نم ناكو ةؤبنلا ىعدا موي يسنعلا دوسألا نأ ودبيو «مهريغو جحذمو نادمه نم

 نبل نما نسانلل نلعأو ةةافتضب ةزامألا رضق“ ىلإ فوضلا هركذ' فلس اه ةزعأ

 بلغأ ءاعئص رداغف  نيموي وأ موي  ةمولعم ةرتف لالخ ءاعنص رداغيلف هعم

 امل» : هنأ ينالقسعلا لوق نم هكاردإ نكمي ام وهو ءاهت نيذلا ةزيملسملا هيناغبلا

 امأو اهنم اوجرخ يأ .2؟'”(اهلهأ بلاغ َّرَق ءاعنص ىلع ىسنعلا دوسألا بلغ

 امل يسنعلا دوسألا نإ :يرذالبلا ركذ دقف صاعلا نب ديعس نب دلاخ ىباحصلا

 نأ ىلع لدي اذهو “'”6صاعلا نب ديعس نب دلاخ اهنم جرخأ ءاعنص ىلع بلغ
 ةعقوم ذنم حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع عم ءاعنصب ناك ديعس نب دلاخ

 يف  ءاعنصي ةؤبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدا موي ىلإ  ةجحلا يذ يف  ءاعنص موي

 .1 41 نع ةييخ ن ريشك نبا  ةياهنلاو ةيادبلاو - ١5”ص ؟دج - يربطلا خيرات 200

 .5١١ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف 5860 ص لج  ةباصإلا ()
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 راهشلا يذ عم ءاقبلا مدعب حوشكم نب سيق عانقإ ورمع لواح دقف «تاياورلا هركذت
 زايغأو. فلكم هنأ | ينعي هشيجل دئاقك رامخلا يذ عم هئاقب نأو ءاعنصب يسنعلا دوسألا

 «ثدح امب هربخيو يو هللا لوسر ىلإ هعم ءاعنص نم ريسي نأب سيق ىلع ورمع

 - هتخأ نبا نم ًابضاغ ءاعنص نم ورمع راسف زوم ئأو هفّتو كلذ سيق خّبأف

 ىلإ دفو نيح اهلاق هنأ تاياورلا تمهوت يتلا تايبألا لاقو - حوشكم نبا سيق
 اهيف ركذ دقف اهتبسانمو اهنمز ىلع تايبألا لدت امنيب - ه4 بجر يف  ِةيَو يبنلا
 اهنمزف «ءيسنعلا دوسألا وهو (رّيمُخلا يذ) ريغصتلاب (رامخلا اذ) اهيف ركذو (ءاعنص)
 يف ةروهشملا هتايبأ لاق ثيح ءاعنصل ورمع ةرداغم دعب ه١١ مرحم رهش وه

 برك يدعم نب ورمع لوق يه تايبأ ةثالث اهنم حيحصلاو «.حوشكم نب سيق

 ةنمسزت ا ية حتا شو عن ةلودا

 يت ويف ست ربصأو تيب اح ايتن

 5 5 20 ل ا ا سل د تابت

 ءاقبلا سيق ىأر امنإو هل ًايلاوم ناك الو رامخلا يذ لثم سيق نكي ملو

 لكَ هللا لوسر تاميلعت ىتأت ىتح هقيدصتو يسنعلا دوسألا ةعاطب رهاظتلاو ءاعنصب
 لخادلا نم هيلع ءاضقلا وأ يسنعلا دوسألا ةلواصم هل حيتي ءاعنص يف هدوجو نأل
 ىأر ناك امنيب «ءاعنص جراخ- نم هتلوايضمل نتاع ويدلا ىلع ةيحاوملا :تصمتاوا
 5 ءاعنص يف سيق ءاقب مدع وه ورمع

 هربخأو ءجحذم ىلع ِةِكي هللا لوسر لماع كيسم نب ةورف ىلإ ورمع راس دقو
 ناكو «صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةورقب قحل كلذكو :ءاعتص يف ثدح ام لكب

 ةييدملاب لَك هللا لوسر ىلإ ةورف راس مث «دارم نم ةيسحألا ةقطنم يف ةورف
 نع ةكو يبنلا ىلإ عقو ربخ لوأ ناك» :يربطلا لاق «ثدح امب هربخأف «ةرونملا

 لكك يبنلا ردصأ كلذ ءوض ىلعو " «كيسم نب ةورف لبق نم يسنعلا دوسألا لعف
 .ءاعنصب يسنعلا دوسألا ةلواصمل لسرلاو بتكلا ثعبو تاهيجوتلا

 و
 4 2 م

 نبا ةريس يف ءاجو «ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف (هيتأت هللا لوسر) :اذكه تيبلا ردص ءاج 010
 . (هللا ءاقتاب كترمأ) ماشه

 . (هدعتت مزحلا رمأو .هيتأت هللا لوسر) تروضألاو. . (ةدعتت فورعمللو) ىورتو: (9)
 5١. 7ص ؟ج - يربطلا خيرات (0)
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 ءاعنصب سيق ءاقب بوصتسا ِِْلَو يبنلا نأ ىلع عئاقولاو تاهيجوتلا لدتو

 سيق ثعب ِهكَي يبنلا نأب نظلا ىلإ ىدأ امم ةهاوملا" ىف :نسيقرلا وودلا هبيلإ دكساو

 ايلا“ هلآ يرذالبلا خيرات يفو ينادمهلل ةغمادلا حرش يف ءاجن «تاهيجوتلا كلتب

 كيسم نب ةورفو حوشكم نب سيق ثعب يسنعلا دوسألا ربخ ِخلي هللا لوسر غلب

 ثعبو جحذم رافنتسال ةورف ثعب هلي هللا لوسر نأ كلذ لصأو ؟١"هتلواصمل

 تلمش ثيح «يعازخلا سنحي .نب ربو وه ءاعنصب حوشكم نب سيق ىلإ ًالوسر
 دوسألا ةلواصمل اههيجوتب ماق يتلا بتكلاو يلي هللا لوسر اهذختا يتلا تاءارجإلا

 :ثدح ام نع نيقيلا أبنلا لماكتيل يلي اميف هركذن ام يسنعلا

 هللا دبع نب ريرج يباحصلا  ريبكلا يناميلا ميعزلا ٍةِكَي هللا لوسر ثعب دقف -

 قحلل ةدوعلا ىلإ هوعدي ءاعنصب يسنعلا دوسألا ىلإ :امهالوأ نيتمهم يف ىلجبلا

 لوسر ثعب ةؤبنلا يسنعلا دوسألا ىعدا امل» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «مالسإلاو
 ةويالا نااملف "عينات «مالسإلا ىلإ هوعدي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِةِئ هللا

 لبج نب ذاعم غالبإ يهو ةيناثلا ةمهملا ذيفنت ىلإ هجوتو ءاعنص ريرج رداغ يسنعلا
 نفتضعلاب مخرب د نير تان (دئجلا فيلاخم) ريمح قطانم ءامعزو لامعو

 : لَو هللا لوسر نأ قئاثولا يف ءاج كلذ يفو ءيسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنص ىلإ

 يد وجو رجم يزل ةداكلا يذل تمس يل نادل 01 يع ني دوج تعا

 : لكك يبنلا نأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو ؟”يسنعلا دوسألا لاتق يف ميلظ

 و راكب ادأ ىف يمرساو مااظلاو يردن يسرع يتار ةاعع ىلا

 عم ناكو رخص نب ديبع نع يربطلا خيراتو قئاثولا يف ذ ءاجو «يسنعلا دوسألا

 انرمأي ٍِيَو يبنلا بتك انتءاج» : : لاق ترهر صعيب نوكشلا وأ دنكلا ىف لبج نب ذاع

 نم ًائيش هدنع اجر نم لك غلبُتو «يسنعلا دوسألا ةلواصمل لاجرلا ثعبن نأ اهيف

 ا رّْمْأ يذلاب كلذ يف ذاعم ماقف 2 و يبنلا نع كلذ

 ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ٍجِكَك هللا لوسر ثعب» :تقولا تاذ يفو -

 (ليكبو دبشاح) نادمه ادئاق امهو ا يذ بقاعلا نب ديعسو ؛نارم يذ: نيفع

 ىلإ باتكب ِةَك يبنلا ثعب امك «ءاعنصب يسنعلا دوسألا /ةلواصمل ريسملاب امهرمأي

 ىلإ كلذ لثمب كيسم نب ةورف ةيادبلا ذنم لي هللا لوسر ثعبو ' ”ةارهت لها
 .ديعس نب دلاخو ورمع هعم ناكو جحذم

 ١١. 4ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف - ينادمهلا نسحلل  ةغمادلا حرش 69
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 ىعداو دترا امل ىسنعلا دوسألا نأ ىهو ةماه ةقيقح كلذ لك نم نيبتتو -

 لانيغ اهيق نمبلا ءاجرأ ةيقب رئاس هناك ادقلا ةاحتتس ةنياطم هل رظيس زواجك ل ةزولا

 اعنص ىلإ ريسملاب مهيلإ ِة5 يبنلا ثعبو بتك نيذلا ءامعزلاو ةباحصلاو هنو يبنلا
 . ءاعنص ىلإ قالطنالل أيهتو سانلا اورفئتساف

 ىلإ ةيرس ةمهم يف يعازخلا سنحي نب ربو ثعب دق ِةِْكَو هللا لوسر ناكو -
 وللا ول ا حا سو م ل

 ةصاخو «بوصألا ناك ورمع يأر نأب سيق رعش امبرو ؛ءاعنصل برك يدعم نب ورمع

 ةدوعلا ىلإ هوعدي يسنعلا دوسألا ىلإ ِلَ# يبنلا نم ًاثوعبم هللا دبع نب ريرج لصو امدنع
 يأب سيق غالبإب منقي ملو ءاعنص ريرج رداغف كلذل بجتسي ملف مالسإلاو قحلا ىلإ
 هغلبأو هب ىقتلاو هب لصتا يذلا سنحُي نب ربو دوجوب ءيجوف نأ ثبلي مل هنكلو «ءيش

 هغلبأو «نأشلا هأبنأو ءأسيق ربو ملعأ املا :ريثك نبا ظفاحلا لاق هديك يبنلا تاهيجوتب
 دقو "90(هزمأ نيف قيضووب مغ ىف ناك هنألل داميسلا نم هيلع: قو اننأك ناك له يلا نع
 «يسنعلا دوسألا لاتقل حوشكم نبا سيق - ىلإ  ثعب ِِلَي يبنلا نإ» يرذالبلا ركذ
 ةليغ دوسألا لتق ىلع لمعلاب ِكَي يبنلا رمأبو كلذب ًاسيق ربو غلبأف ''”«ءانبألا ةلامتساو
 ءاجرأ يف ءاسؤرلاو لامعلا نار يكلاو لدول تيب دم دو يدا نار ندعم

 .سيقب نولصتي فوسو «ءاعنص ىلإ هجوتلاب نميلا

 يسنعلا دوسألا عم ةهجاوملل سيق ةدايق

 هعم ناكو «نادمهو جحذم نم نيملسم ناسرف ءاعنصب سيق عم ناك دقل

 - لمعي سنحي نب ربو مودق دعب سيق ذخأف «يريمحلا ةرج يذ نب تاث دئاقلا

 : كلذ لمش دقو «ةهجاوملل اديهمت تاهاجتا ةدع يف  ةيرس ةهصب

 ةوق اوتاب دق سرفلا ءانبألا ناك :مهمالسإ ةيادبو سرفلا ءانبألا ةلامتسا

 نب ربو عم سيقل ِهلَي يبنلا تاهيجوت نيب نم ناكو ءيسنعلا دوسألل ةيلاوم ةيساسأ
 «ىمليدلا زوريف سيق لامتساف» :يرذالبلا لاق (ءانيألا ةلامتسا)» سنحي

 ليقو ةناذاب الإ ب سرفلا»ةانبألا نم ةخأ امهلبق كسا دق نكي ملو 106 لسان يوذاد
 مدق» :هنأ سنحي نب ربو ةمجرت يف ينالقسعلا هركذ ام كلذ دكؤي اممو  هتافو

 خزرب نب نامعنلا تانب ىلع لزنف ِةْكي يبنلا دنع نم ءانبألا ىلع سنحي نب ربو

 ١١5. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)
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 ةمجرت يف ءاجو ''”«ملسأف دونكرم ىلإو ملسأف يمليدلا زوريف ىلإ ثعبو «نملسأف

 سنحي نب ربو ءاعنصب ءانبألا ىلع مدق نم لوأ ناك» :ةباصإلاب خزرب نب نامعنلا
 دونكرم ىلإو ملسأف يمليدلا زوريف ىلإ ثعبو «نملسأف نامعنلا تانب ىلع لزنف
 ءاعنص خيرات يف ءاجو ''”«ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغ امل كلذ ناكو .ملسأف
 ءهيوذاد ةجوز خزرب تنب ديعس مأ ءانبألا نم ملسأ نم لوأ ناك» :هنأ يزارلل

 نب ربو اهيلع ءارقف «ةلبقلا وحن نم ءاعنص ةنيدم بابب يتلا ةسيئكلا يف ١ م ناتو

 يمليدلا زوريف ىلإ ربو ثعب» ينالقسعلا ركذ امك مث 2” «تملسأف : نآرقلا ندين
 هيوذاد ايتأ مث «يمليدلا زوريف سيق لامتسااا 0 :ركذ امك وأ المان

 ملسأ دق نكي مل سرفلا ءانبألا نم ًأدحأ نأب نيقيلا أبنلا كلذ نم نيبتيو .«ملسأف

 تناك ءانبألا مالسإ ةيادب نإو - ه١٠ ةجحلا يذ يف لوألا ءاعنص موي ةعقوم يف

 متف -ه١١ رفص يف  ءاعنصب حوشكم نب سيق ىلإ سنحي نب ربو مودق دعب
 سنحي نب ربو ةمهم نأل «ةيرس ةفصبو ءطقف سرفلا ءانبألا كئلوأ مالسإو ةلامتسا
 رهظأف هيوذاد ايتأ مث ءاملسأف دونكرمو زوريف ةلامتساب سيقو وه ماقف «ةيرس تناك
 ترصتقا كلذلو «سرفلا ءانبألا اسيئر امه هيوذادو زوريف ناكو «مالسإلل ةباجتسالا

 لخاد ىسنعلا دوسألاب كتفلل لمع ةطخ راطإ ىف دونكرم ىلعو امهيلع ةلامتسالا

 2 يييرعلا لاس ىف سلا ةوبالل هانألا ةينابم دف جيباترا فم
 ال ةيرس تاعامتجا دقع يف سيق ذخأ دقو :دوسألاب كتفلل يرسلا لمعلا

 نبأ ركذ امك ثيحب - ابلاغ  ةرج يذ نب تاثو هيوذادو زوريفو سيق الإ اهرضحي

 ةطخ سيق عضو املك ناكو '"”«هيلع اودقاعتو دوسألاب كتفلا ىلع اوقفاوت» ند

 ةاوأالا ىعدتساا :موي تالف « يسنعلا دوسألا ىلإ وذنب اهيق تااهريتخ :يترستت

 : سيق لاقف دي ماوط رمل كاواملابو أ قاتلا درك اهارعسل ا 200 او او يلا
 لخدم لك كنم لخد اذإ ىتح هتمركأف سيق ىلإ تْدَمَع «لوقي :لاق ؟لوقي امو
 لاقف .هالعأ لج هيدا ءردغلا كل رمضأو كودع ليم لام كلثم ّرعلا يف راصو

 :دوسألا لاقف . . يسفن كب ثدحأ نأ نم يدنع لَجأو يسفن يف مظعأ تنأ : 00

 هيلع علطا اًّمع بئات كنأ نآلا فرعو ءُْكَّلَملا َقَدَص دقف كْلَملا ُبِذكُت َكَلاخأ ام
 هسفن طاحأ دقو الإ هلباقي ملف يسنعلا دوسألا ىلإ سيق هجوت موي تاذ مث "”«كنم
 كربخأ ملأ بلاجرلاب نصحت ىتمأ :راهخلا "اذ اي)٠:نميث:لاقف «هونجلا تارتشعب

 . سيق مودقب كلذل ةقالع ال نأ يسنعلا دوسألا رهظأف (قحلا

 )١( الإصابة  يزارلا خيرات 885 ص ١٠ج نامعنلا ةمجرت 71 ١ص جربو ةمجرت - ص٠١ 17.
 ) -)1ل اا روض: هع د رقك نبا د ةياينلاو ةيادبلا
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 فرعي الو «هيوذادو زوريف عم يرس عامتجا يف سيق ناك ةثلاث ةرم يفو
 اعدف يسنعلا دوسألا ثوعبم مهيلع لخد نوجمتجم مُه امنيبف «ةثالثلا الإ عامتجالاب

 :سيقل لاق هيدي نيب اولثم املف  هيوذاد كلذكو  رامخلا يذ ءاقلل زوريفو اسيق

 مطقت عل ناك: ءارعم اي هاون اي: لوفي اعيقتك نإ :ةةباذكلاب يترحتو قسلاب كرخأ ملأ
 هب فطف ءايلعلا كتبقر عطقي هدي سيق نم عطقت ْمَل نإ «كتنق فطق هالعأ سيق نم

 كلذ لعفأ نأ قحلا نم سيل هنإ :سيق لاقف .«كتنق فطق الإو هالعأ سيق ْنِم ْدْخو

 هرمأو هل دوسألا قّرف .موي لك اهتوُمأ تاتوم نم ىلإ ٌبحأ يلْثَّقف ءّيبن تنأو

 ينتلضفو ءأرهص ينترتخا دقل :زوريف لاقف «ًازوريف دوسألا بتاع مث (فارصنالاب
 ضعب بهذتو .(فارصنالاب هرمأو ءهقدصف «كنع ليمأ فيكف ءانبألا ىلع

 دوسألا ربخأ) :نودلخ نبا لاق امك هنأب ىسنعلا دوسألا ةفرعم ريسفت ىلإ تاياورلا

 اناظيش ناك دوسألا ةفارعم ندعم نأ قرتو: ب (هيوذادو زوريفو نسق: ردك ةتاظيف
 ناطيش نأب ةعبارلا ةرملا ثزيمت دقو «نجلا نم سيلو هيوذاد لثم سنألا نم ًانامرهق

 لخد ْذِإ ؛نورواشتي مه امنيبف» :هباحصأو سيقل يرس عامتجا دعومب هربخأ دوسألا

 ينغلبي اذامف : لاق . ىلب :اولاق ؟مكريغ ىلع مكفرشأ ملأ :لاقف «يسدعلا دوسألا

 داع درع ل ل ع ءمكنع

 .27( مويلا دعب  مكليقأف مكنع ينغلبي ال :لاقف .هذه انترم اَنْلِقُأ :اولاقو)

 يذ بتك مهتءاجا نأ ىلإ رطخو فوخ يف اوحبصأ مهنأ تاياورلا 1
 ناك دقف ةفداصم نكي مل كلذ نأ عقاولاو «رصنلا مهل نولذبي . .نارم يذو عالكلا

 . ءاعنص فراشم ىلإ مهمودق رظتنيو نوتأيس مهنأب ملعي سيق

 (يسنعلا دوسألا ةياهن) يناثلا ءاعتص موي

 نب سيق ىلإ سنحي نب ربو ثعب امل ِةِكَي هللا لوسر نأ نييبت فلس دقل
 تاذ يف ثعب «ءانبألا ةلامتساو يسنعلا دوسألا رمأ يف لمعلل ءاعنص يف حوشكم

 يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذو ىسوم يبأو ذاعم ىلإ لسُرلاو بتكلاب تقولا
 ريسملاو سانلا رافنتساب مهرمأي دوز يذ بقاعلاو ينادمهلا نارم يذ ريمعو ميلظ

 لامتساف «كلذب ًاسيق غلبأ سنحي نب ربو نأو «يسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنص ىلإ
 لامعلا لوصو مويل ًاديهمت ءاعنص لخاد يرسلا لمعلاب أدبو ءانبألا ضعب ربوو سيق
 فشكي ملو ءءاعنص ىلإ ريسملاب ِةِكو يبنلا مهيلإ بتك نيذلا ناسرفلاو ءاسؤرلاو

 ةأياقم دعي نون :ءامتجالا سعات ونور ءانبألا نم فلامجما نيذلل ةلاتملا كالت نيف

 )١( "دج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص١ه١” - ٠١".
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 دحاو ىلإ ةبوسنم ةياور لوقتف «ريخألا عامتجالا يف مهيلع يسنعلا دوسألا لوخد
 يذو ءنارم يذو «دوز يذ بتك انتءاجف» فوخو رطخ ةلاح يف اوناك مهنأب مهنم

 ىتح ائيش اوكرحي ال نأ مهانرمأو مهانبتاكف ءرصنلا انل اولذبو ؛ميلظ يذو «عالكلا

 تلصو نيذلاف حوضولا ىلإ رقتفي لكشب ةياورلا كلت تغيص دقو ' '”«انرمأ مربُث

 ىلإ ريسملاب دي يبنلا مهيلإ ثعبو بتك نيذلا ءاسؤرلاو لامعلا ْمُه بتكلا مهنم
 ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِةيِكي يبنلا ثعب ثيح ءاعنص
 ناكو «ءاعنص ىلإ  دئّلا فيلاخم ىهو  ريمح قطانم ناسرفو بئاتكب اوقلطناف

 دوز يذ بقاعلاو ينادمهلا نارم يذ ريمع ىلإ هللا دبع نب عرقألا ثعب دق كي يبنلا
 كيسم نب ةورف كلذكو «ءاعنص ىلإ ليكبو دشاح ناسرفب اوقلطناف نادمه ءاسؤرو

 لامعلا نم مهريغو نميلا لامع ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعمو 0

 سنت :نلا ا ويتك ءاعنص فراشم ىلإ مهلاجرو مهناسرفب اولصو املف ة ءاسؤرل
 ءعالكلا يذو ؛نارم يذو «دوز يذ بتك مهتءاجا : ريثألا نبا لاق نيذلا 0

 غلبو .انرمأ مربُت ىتح ًائيش اولعفت ال نأ مهوبتاكف ءرصنلا مهل نولذبي ءميلظ يذو

 سحي هلعجو يسنعلا دوسألا غلب يذلاف 0 سحاق :نستعلا'ةوشألا "كلذ
 ثيح .ءاعنص فراشم ىلإ مهلاجرو مهناسرفب ءاسؤرلاو لامغلا لوصو وه كالهلاب

 يذلا باتكلا امأو « عينم روس تاذ تناك يتلا ءاعنص ةنيدم لوح اورشتناو اوركسع

 ًالوسر اوثعب وأ - اوبتك مهنأ دب الف ء ءاعنصب نيلوهجم ىلإ اوبتكي نأ نكمي الف هويتك

 مربث ىتح ائيش اولعفت ال نأ» مهيلإ ثعب وأ - بتكف «حوشكم نب سيق ىلإ -
 حتفيو يسنعلا دوسألا ىلع ءاضقلا رمأ مربُي ىتح ءاعنص اومجاهي ال نأ ينعي «انرمأ
 .كلذل ةطخ عضو دق سيق ناكو ةنتاوبآلا

 د 7 1

 نم ةعومجم يف سيق هجوت يناثلا ءاعنص موي رجف ليبُق - ليللا يفو
 نييفيطُعلا نم ةعامجو يريمحلا ةرج يذ نبا مهنمو ءاعنصب ؛ نيذلا هباحنصأ

 زوريف سيق عم ناكو ءاعنص يلاعأب نادمغ يف يسنعلا دوسألا راد ىلإ نييدارملا

 زوريف مع تدب يه ىتلا يسنعلا دوسألا ةأرما (دازآ) عم اوقفتا دق اوناكو «يمليدلا

 «كلذ اولعفف «يسنعلا دوسألا مون عدخم اولخديو هرهظ نم تيبلا اوبقني نأ ىلع

 ةعئاش ةياور لوقتو . هسأرب حاطأو فيسلاب هيرضف يسنعلا دوسألا ىلإ سيق مدقتو

 لاقو ءهسأر عطق ًاسيق نأو يسنعلا دوسألا لتق يف اوكرتش :ا هيوذادو زوريفو ًاسيق نأ

 هيوداد ةكراشم ركذي ملو اهحبذ مث هقنع لتفف سيف هعمو زوريف لخد» :نودلخ نبا

 .707ص ١7ج - ريثألا نبال لماكلا - ١7ص اج - يربطلا خيرات )١(
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 دوسألا لتقب سيق مايق دهاشو سيق عم لخد دقف زوريف امأو «باوصلا وهو افا

 دوسألا ةأرمأ نال سيق عم لخد امئإو.لاتقو برح لجر زوريف نكي ملو يسنعلا

 نب سيق وه يسنعلا دوسألا لتق يذلا نأ حيحصلاف «زوريف مع ةنبا تناك يسنعلا

 : ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل لاق كلذ يفو «حوشكم

 انيفدرم فيطغ ْنِم عمجب رك يتلا وسال دو

: ِ 0 220 

 مهركذ نيذلا نييدارملا فيطغ تالاجر ل

 يذلا لوألا ءاعنص موي ذنم يريمحلا ةرج يذ نب تاث هعم ناك امك ينادمهلا

 موي ةليل يسنعلا دوسألا لتقل ريسملا يف مث ناذاب نب رهش سأرب سيق حاطأ هيف

 لاق هنأ ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتكب هتمجرت ىف ءاج ثيح ىناثلا ءاعتص

 :هكللذ نقف

 هوسحلا لعقل سمع تعروشج كقل نيهب يلع يرمعامو يرمغعل

 ديعسا ديعساو:ةوعوم ريق ىلع ةلشفقل اوزممس :هللا لوسفز: لاقو

 دمحم ةأصو نم رمأ ريخ ىلع ةمهب سراوف يفهيلإانرسف

 افا ةرج يذ نما لاقو

 مامَه سار حوشكملااهبنابأ ةبرضب (سنع) ّيف انعدج ةادغ

 «يناثلا ءاعنص موي رجف قورش ليبُق ةليللا كلت يف يسنعلا دوسألا متق مث دقو
 رعشي ملف ءاولخد ثيح نم تمصب يسنعلا دوسألا راد نم هعم نيذلاو سيق جرخو

 جحذم تاالاجر نم تاعامج هيجوتب سيق ماق مث «يسنعلا ذوسألا نمرخ معجب

 ثيح ىلإ ًاصخش ثعب امك «هتقوب مهربخأ يذلا ءادنلا نوعمسي امدنع اهحتفب
 .اوأيهتيل ءاعنص جراخ نيملسملاو نارم يذو ريرجو عالكلا يذو لبج نب ذاعم

 :لاقف ةنيدملا روس حوشكم نبا سيق العا :يرذالبلا ركذ امك ثيح ««. .ةنيدملا

 «باذك ةلهبع نإو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا

 . ليلكإلا بحاص ىينادمهلا نسحلل ةيخييراتلا ةغمادلا ةديصق ()
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 سأر سيق ىقلأ..٠ :ريثك نبا لاقو :*'”2بابلا اوحتفف سيق باحصأ جرخو
 مزهناف ءباذك ةلهبع نإو هللا ايسر دام نأ دهشأ :ىدانو يسنعلا ةوسألا

 ذاعم لخد باوبألا سيق باحصأ حتف امدنعف .''"هلهأو مالسإلا رهظو ءهباحصأ

 سأرب سيق ىقلأو ؛ءاعنصب نيطيحم اوناك نيذلا نييناميلا ناسرفلاو ءاسؤرلاو
 عم اوناك نيذلا لجر ةئامعبسلا مه نيذلاو دوسألا دونج قوف يسنعلا دوسألا

 نأ ثبل امو «ءانبألا سرُفلا نم مهدنج نيذلا ضعبو ةيادبلا ذنم يسنعلا دوسألا
 :يربطلا لاق ء«هلهأو مالسإلا رهظو ءاوملستساف يسنعلا دوسألا دونج مزهنا

 .(مالسإلا هللا زعأو «ءاعنص تصلخو)

 دلع د د 00 0

 اهنأب نظلا باوص مدع مدقت ام لك نم نيبتي يتلاو ءاعنصب ةوبنلل يسنعلا دوسألا
 جارخإب يسنعلا دوسألا ماق نيح ءاعنص ةنيدم لخاد تأدب دقف «نميلا تلمش

 طساوأ ىف كلذو «ةوبنلا ىعداو ءاعئنصب ةطلسلا ىلع رطيسو ةيمأ ىبأ نب رجاهملا

 مت نأ ىلإ ءاعنص اهقاطن زواجتي ملو ه١ مرحم رهش رخاوأ يف وأ  مرحم رهش

 يف وأ ءرفص رهش رخاوأ يف امإ ِهِْكي هللا لوسر ةايح يف كلذو يسنعلا دوسألا لتق
 ' ةافو لبق ءاعنصب يلا 0 : يبطرقلا لاق - ه١ 00

 دقو 25 6

 يلا ةليللا ءامسلا' نم. فك هللا وسر ىلإ ربختلا نتأ) لاف مع قيد دبع نع وعوو
 ؛ةحرابلا يسنعلا دوسألا لتُق :لاقف رْشِبُيل جرخف يسنعلا باذكلا دوسألا اهيف لتق
 نع ربخلا كلذ خيراتلا بتك تلقن دقو .(نيكرابُم تيب لهأ نم كرابم لجر هلتق

 ةعوضوم ةرابع ربخلا ىلإ فاضأ ثيح يميمتلا فيس وهو نيصاصقلا دحأ قيرط
 كلت فده ناك امبرو (ىمليدلا زوريف :لاق ؟هللا لوسر اي هلتق ْنَمَو : ليق) : ىه

 ةفاضإلا كلتب ءاملعلا ذخأي ملو لي هللا لوسر ةفرعم يف كيكشتلا ةفاضإلا

 نَّمِم يمليدلا زوريف نأ فالخ الو) يبطرقلا لوق وه هيلإ ابهذ ام ةياغو ةعوضوملا
 لخد هنأل قحتت نأ نكمي يسنعلا دوسألا لتق يف هتكراشمف 2"!(يسنعلا دوسألا لتق
 فيطغ ناسرفو يريمحلا ةرج يذ نبا ىلع كلذ قبطنيو هلتقم رضحو سيق عم
 سانلا لي يبنلا رشبو ربخأ دقو «يسنعلا دوسألا لتق نيح سيق عم اوناك نيذلا

 ١١. 5ص - يرذالبلا - "8١ص "جس 9 ريثك نبأ ب ةياهتلاو ةيادبلا 200

 .5١٠ص اج  يبطرقلل - باعيتسالا (؟)
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 صوصنلا ركذ مدقت دقو «كلذ نع دحأ هلأسي ملو هلتق يذلا مسا ركذي ملو هلتقمب

 . هنع هللا يضر حوشكم نبأ سيق وه دوسألا لتق يذلا نأب

 ناسرفلاو ءاسؤرلاو لامعلاو ذاعم لوخدو ىسنعلا دوسألا لتقم دعبو

 0 ؛ سانلاب لبج نب ذاعم ىلص - يناعلا ءاغضت موي غوملا علل نك نييئامبلا
 . . مهلامعأ ىلإ هك ف هللا لوسر باون عجارتو» : ريثك نبا لاق ءءاعنصب رمألا

 ها ريس م لا هللا لوسر ىلإ ربخلاب
 - اوقفتاو . . مهلامعأ ىلإ ِةِقو يبنلا باحصأ عجارتو ءاعنص تصلخ» هنأ نودلخ

 . «ربخلاب ِةْيلَي هللا لوسر ىلإ اوبتكو « لبج نب ذاعم ىلع  ءاعئصب

 نيذلا مه مهقطانمو مهلامعأ ىلإ اوعجر نيذلا ِلي يبنلا باحصأو باونف

 يطعانلا نارم يذ ريمع عجر امك «مويلأ كلذ يف مهلاجرو مهناسرفب اولخد

 ناسرف ادئاق امأو «مهتقطنم ىلإ (ليكبو دشاح) نادمه ناسرفب دوز يذ بقاعلاو

 وذ بشوح معجر دقف ميلظ وذ بشوحو يريمحلا عالكلا وذ امهو ريمح بئاتكو
 عم عالكلا وذ هجوت انيب (دنجلا فيلاخم) مهتقطنم ىلإ ريمح بئاتكو ناسرفب ميلظ

 ةنيدملا ىلإ هجوت كلذكو ةرونملا ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 نب ذاعم وه هو يبنلا ىلإ رب ربخلاب بتك يذلا نأ دب الو «يريمحلا هللا دبع نب عرقألا

 ءابلاغ يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم باتكلا ناكو نميلا لامع عيمج ريمأ هنأل لبج

 ماقأو «نميلا ءاجرأ يف مهلامعأ رئاسب مهلامعأ يف نيرقتسم نميلا قطانم لامع ناكو

 . سنحي نب ربوو حوشكم نبا سيق ءاعنصب ةباحصلا نم ذاعم عم

 ربو دي ىلع دونكرمو يمليدلا زوريف مالسإ نع صوصنلا ركذ انفلسأ دقو -

 نم ملسأ نم لوأ اوناكف (ملسأف هيوذاد ايتأ) امهنأو حوشكم نب سيقو سنحي نب
 دوسألا ىلع ءاضقلا مت املف ه١١ رفص لئاوأ يف كلذو ًارس مهمالسإ ناكو ءانبألا

 اوكسمت نيذلا ىلع ةيزجلا ذاعم ضرفو ءانيألا نم ريبك ددع ملسأ يسنعلا

 دوسألا لتُق امل» :هنأ يزارلا خرؤملا ركذ ثيح سرفلا ءانبألا نم ةيسوجملاب

 اوملسأ ءانبألا لك سيل نكلو ''”هقي هللا لوسر ىلإ مهمالسإب ءانبألا ثعب يسنعلا
 ذخأ لبج نب ذاعم نأ يرذالبلا ركذ دقف يسوجملا مهنيد ىلع مهنم ريثك يقب امنإو

 غلب نم لك ىلع ضرف» ثيح ِةكَي يبنلا اهددح دق ناكو نميلا سوجم نم ةيزجلا

 .«رفاعملا نم هتميق وأ «ًارانيد ةأرماو لجر نم نميلا سوجم نم ملحلا

 :ءلا دوسألا ىلع ءاضقلا أبن دعب  رداصملا نم ديدعلا تركذ دقو

 1١. ١ص - يزارلل  ءاعنص خيرات 220
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 ثيح ذاعم عضو فرعي ال هنأ ودبي يذلا سرُلا ءانبألا دالوأ دحأ ىلإ ةبوسنم ةياور
 ىلع اوقفتا مث «هيوذادو زوريفو سيق ءاعنص يف ةرامإلا عزانت) :هنأ هياورلا لوقت

 «كلذك سيل رمألا نأ عقاولاو .(ءاعنص يف سانلاب يلصي ذاعم ناكف «لبج نب ذاعم
 ءاعنصب ماقأو سوجملا نم ةيزجلا ذخأو ”افتيع نادرا ىلوتو سانلاب ذاعم ىلص دقف
 يل د0 هلا ارضردلاو دك ءاهيلأاوو نميلا ريمأ ةنأ ىنعمب ميلا لامع عطس رمادا

 : وبأ 0 . ”«لبج نب ذاعم مهريمأ نأ) ل 0 ثسعب امليح رّيمح 0 ل هياتك

 ذاعم ناك" :تاقبطلا يف ةرمس نبا لاقو ««انعواط ذاعم مدق اذإ 53 . .نيدناستم

 لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف يي يبنلا هر «تومرضحو نميلا ىلع ًالماع

 لبج نب داعم نإ) :ريثك نبا ظفاحلا لاقو 5 "”تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ

 عفدُت هيلإ ًاقذصمو بورحلا يف ًامكاحو نميلاب َهْلَي يبنلل ًايضاق ناك هنع هللا يضر

 داعم رقتسا دّمف 3 (سمخلا تاولصلا مهب يلصي سانلل رار ناكو .تاقدصلا

 ةافو ىتح نميلا قطانمو فيلاخم عيمج لامُع ىلع ًاريمأو نميلل ًايلاو هتفصب ءاعنصب

 لَو يبنلا لامع رئاسو ذاعم ءاقب ركب وبأ ٌرقأو» .ةرمحن نبا لاق , هيلع هللا لوسر

 ناكو «ركب يبا ةفالخ يف ةثالث وأ نيرهش ربحت خهيلل ايلاو اع فكمق ""ةينلاب

 «ةرونملا ةئيدملا ىلإ ًاهجوتم ءاعئص داعم رداغ مث «نميلا 0 رارقتسالا

 .ثلاثلا ء منصوب يف داق ينل را ونا نب يدك

10000 

 لبج نب ذاعم لزعب قيدصلا ركب يبأ مايق بابسأ ةيخيراتلا تاياورلا ركذت مل
 ةافو دعبف .يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتو نميلا ةيالو نم يراصنألا
 لَك يبنلا لامع ركاسو ذاعم ءاقي ركب وبأ َرَقَأ» :ةرمس نبا ركذ امكو هةلكَي هللا لوسر

 سنحي نب ريبوو يدارملا حوشكم نبأ سيق ءاعنصي ذاعم عم ناك دقو (نميلاب

 يمليدلا زوريف مهزربأ ناك نيذلا سرفلا ءانبألاب ةلفاح ءاعنص تناكو «يعازخلا
 .مهريغو ناذاب نب نارهمو يمليدلا شيشجو يسرافلا تنامرهملا هيوذادو

 .4 ج 7١١ ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()

 .18١ص - ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبيط (0)

 .7١1ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا
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 ىلإ ءاعنص لبج نب ذاعم رداغ ركب ىبأ ةفالخ نم ةثالث وأ نيرهش وحن دعبو
 نميلا ةيالو نم هئافعإو. ذاعم لزع هتيمتبت نكمي امنا ركب وبأ ماقو ةروتعلا ةنيدملا
 ركذ دقف «نميلأ يف اهب رجات ةراجت نم لام ىلع ذاعم لوصح لوح مالك ىرجو
 ىلإ لاملا اذه عفدتف ينعيطت نأ كل له) :ذاعمل لاق باطخلا نب رمع نأ ريثك نبا
 لسرأ :لاقف ركب يبأ ىلإ رّمُع قلطنا ءذاعم ئتأ املف .هلبقاف هكاطعأ نإف ركب يبأ

 هثعب امنإ لعفأل تنك ام :ركب وبأ لاقف ل

 ركب يبأ ىلإ قلطنإ ذاعم حبصأ املف فيك هيف لح تيسلف هويحسل هلك هلا كوسر
 :ركب وبأ لاقف ءًئيش همتكي مل هنأ هل فلحو هطوسب هءاج ىتح هب ءاج ءيش لكب

 لامي ةرجاتملاب ذاعم ماهتا نأ ىلإ ريشي كلذ نأ امبرو .2'”(ائيش هنم ذخآ ال كَل وه
 اهدي رك ينال ا قرانا نم الا دنا بيب كاك نيو ١ لق تر

 الإ سيلو هل قح وه ذاعم هيلع لصح ام نأ .نميلا نم هب ءاج ءيش لكب ذاعم هاتأ

 ناكو «نميلا ىلع يمليدلا زوريف ةيلوتب ماق هنكلو ءًائيش هنم ذخأي ملف ًاريسي ًائيش
 -ه١١ رفص يف - ءاعنصب حوشكم نب سيقو سنحي نب ربو دي ىلع ملسأ دق زوريف
 اويتكو ءانبألا ملسأ ( يسنعلا دوسألا لتق املا هلأ يزارلا ركذ دقو ءهيوذاد كلذكو

 ىقتلا هنأ لاقُيف ةنيدملا ىلإ كاذنآ يمليدلا زوريف راسف . ادلع هللا لوسر ىلإ مهمالسإب

 ةئيدملا ىلإ لصو ءانبألا مالسإو يسنعلا دوسألا لتقم ربخ نإ لاقُيو ِهْكَي هللا لوسرب
 ءءاعنص ىلإ عجر مث ركب يبأ ةفالخ لوأ يف زوريف مودق نوكيف يلو يبنلا ةافو دعب
 ذاعم لزع مت املف «لبج نب ذاعم ءاعدتسا ليبق ةنيدملا ىلإ راس هنأ ودبيف (هيوذاد) امأ

 :هصن يلي اميف زوريف ةيلوتب ًاباتك نميلا ةداق ىلإ قيدصلا ركب وبأ بتك

 نب ديعسو ءنارم يذ حلفأ نب ريمع ىلإ ٍةكَي هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ ومالا

 . فاني يذ رهشو «ميلظ يذ بشوحو ءعالكلا ىذ عقيمس و دوز يذ بقاعلا

 دق يّنإَف زوريفل اوعمساو ءمهوطوحو «مهأوان نم ىلع ءانبألا اونيعأف دي

 «زوريف ةيلوت باتك لصو امنيح ءاعنص يف حوشكم نب سيقو زوريف ناكو .' ؟”(هتيلو

 «(هيوذاد) هنأ ودبيو «ةيلوتلا باتك رضحأ يذلا صخشلا مسا تاياورلا ركذت ملو

 ةيلوتلا باتكل ركب ىبأ ةباتك دنع ًارضاح ناك يذلا صخشلا نأ ىلإ باتكلا ةغيص ريشتو

 كلذلو - سرفلا  ءانبألل ةءوانمو ةضراعم عوقو ىلإ زوريف ةيلوت يدؤت نأ عقوتي ناك
 لصو املو ءًاضيأ مهوطوحي نأو ءانبألا اونيعي نأب نميلا ةداقل ًارمأ باتكلا نمضت دقف

 .١١٠١؟١ ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 2200

 ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو - 78ص ١7ج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)
 .7” 57ص - هللا ليمح دمحم  ةدشأارلا
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 جهتبا امنيب زوريف ةيالوب هبيحرت حوشكم نبا سيق رهظأ «ءاعنص ىلإ زوريف ةيلوت باتك
 كلذ دوعي لهو هب مهراختفا ببس يردن ال يذلا هيوذادب اورختفاو زوريف هيلوتب ءانبألا
 .اعم امهيف مأ «زوريف ةيلوت يف مأ «لبج نب ذاعم لزع يف رود هل نأ ىلإ

 د ع

 اهب ثعبو  اهلاق تايبأ يف زوريف ةيلوتو ذاعم لزع ىلع لعف در لوأ رهظ دقو

 ءانبألا ىلإ نارجن ثيلثت يف ديبُز ينب ةقطنم نم يديبُزلا برك يدعم نب ورمع
 : (ءانبألا ًابطاخُم) ورمع لاق ثيح ؛ءاعنص يف حوشكم نبا سيق ىلإو سرفلا
 اًراَمِذْلا ٌمَضُف هيوذاد نكلو رخفب تجكل ةميوزأا» نأ امو

 ارافقلامكعومج يف برضيو مكيف ٌباصّيَس ًادنغ زورتينقو

 دقتنا برك يدعم نب ورمع نأ معزت ةياور قايس يف نيتيبلا يربطلا ركذ دقو

 تقيكلا وكلو :ءاهتضر ءاننالاو :روريقَو هيوذاد دض سيق اهداق يتلا ةروثلا ضراعو

 ُبِرْضَيو مهيف باصُيس ًازوريف نأب ديعولاو هيوذادو ءانبألا مولب ناقطني ىرن اميف

 .نميلا جراخ ىلإ . .ارافقلا مهعومج يف

 كلذ ناك دقف «سيق فقوم َماَلَو دقتنا برك يدعم نب ورمع نأب لوقلا امأ

 فصو عاش ثيح زوريف ةيلوت دعب ءاعنص يف ءانبألاو زوريف عم سيق نواعت ببسب

 :امهو سيق ىلإ امهثعب نيتيب ورمع لاقف «(ءانبألا بحاص) تاب دق هنأب سيق
 "وؤعملا الإ تابسألا لمتخَيل ا نكي ملو «ةافو نسخت علو َترَدَق
 | دوسُملا يح ٌرضِلاو رج ام اذإ هسفن طَّوَتُي نأ سيقل فيكو

 هل أيهتيو ططخُي حوشكم نبا سيق ناك ام برك يدعم نب ورمع كردُي ملو
 تاذ يف ماقو ءءائبألاو زوريف ةطلسل ءالولاب رهاظتي سيق ناك دقف ءءاعنص ف

 فدهتست ال سرفلا ءانبألا دض ةيرذج ةروثب مايقلل ةيرس ةئيهتو تالاصتاب تقولا
 نميلا نم سرفلا ءانبألا يفنو جارخإ فدهتست لب زوريف ةطلس ءاهنإ درجم

 ىلع هتحاس رصتقت مل ريبك ريكفتو لمع وهو «سراف دالب ىلإ ًارحبو أرب مهليحرتو
 نيرحبلا ىلإو نامع ىلإ نميلا نم هتاريثأت تدتما مث ءاعنص

)1 3 

 تا 3

 نب ذاعمل ءافولا نسحت 7 مل كنكلو (تردق) نوكي دقو .ءانبألا بحاص تاب هنأل :تردغ 60

 .اهيلع دوعت نم الإ ةيلوؤسملا لمحتي الو كموقلو لبج

 اعنصب سرفلا ءائيألا ىنعي «دوسملا ىح :هلوقو
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 ءاعنص نم ةيرس ةيوفش ةلاسرب هباحصأ نم ًأددع حوشكم نبا سيق ثعب دقل
 بقاعلا نب ديعسو نارم يذ ريمع ىلإو ميلظ يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذ ىلإ
 دقو «نميلا ءاجرأ يف نييناميلا ةداقلاو ءاوذألا نم مهريغو ينادمهلا دوز يذ

 :يلي امك ةلاسرلا ٌصّنو كلذ ةيخيراتلا رداصملا تركذ

 ءمكدالب يف عار ءانبألا) : نأ 0 عالكلا يذ ىلإ حوشكم نبا سيق لسرأ»

 .مهسوؤر 07 نأ يأرلا نم ىرأ دقو .مكيلع اولازي نل مهوكرتت نإو مكيف ءالَقُن
 ؛اندالب نم مهجرخأو .مهسوؤر لتقأ نأ» : :ىوريو ٠ . «اندالب ْنِم مهجرُخُنو

 ءانبألا اوئيعي نأب ءاسؤرلا ةداقلا ىلإ بتك دق ناك قيدصلا ركب ابأ نأ اميو

 ةلاسؤب ةيراثأ دقن عزوزتماا يعيطيو اوعي نأو مهوطوحي نأو مهئراني نم ىلع
 ةعساو تارواشم تّرجو «نميلا لئابقو قطانم ةداقو ءاوذأ نيب ًاشاقنو ًالدج سيق

 اهتركذ يتلا ةجيتنلا نع ترفسأو ءةيرس تناك اهنأل اهليصافت تاياورلا ركذت مل
 ١ : يهو ةيخيراتلا رداصملا

 ءاولزتعاو «ءانبألا اورصني ملو ءًأاسيق اوئلامي مل» :ءاوذألا ءاسؤرلا نإ ظ
 ظ ."7«كباحصأو مهبحاص تنأ .ءيش يف انهاه امم انسل :اولاقو

 يقبو .مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيقل باحتسا» :هنإو
 .؟”«نيلزؤتعم ءاسؤرلا

 ةلودلا رصع ذنم يبرح ماظن نميلاب ناك هنأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 قطانمو لئابق نأ يف ماظنلا كلذ لثمتيو مالسإلا ةيادبو ةيلهاجلا يفو ةيريمحلا
 لئابقو ناسرفو ءاسؤرو لايقأ لكف نادئاق وأ ماع يبرح دئاق اهل اهعيمج ريمح

 يف ريمح قطانم لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا دئاقلا كلذ ةدايق تحت نونوكي ريمح

 ميلظ يذ بشوح هعمو عالكلا يذ عفيمس ةبترمو زكرم وه كلذ ناكو بورحلا
 ةيولأ ةيلاحلا تايمستلاب لمشت ىتلا) ريمح لئابقو قطانمل نايبرحلا نادئاقلا امهف

 ةمتعو «عادرو «ءعلاضلاو ءندعو «نيبأو ءجحلو ءزعتو ءبإ :تاظفاحمو
 ىبرح دئاق (ليكبو دشاح) نادمه قطانمو لئابقل ناك كلذكو (ةديدحلاو «باصوو
 هعمو يدشاحلا يطعانلا نارم يذ ريمع ةبترمو زكرم وه كلذ ناكو «نادئاق وأ ماع
 يه يتلا نادمه لئابقو قطانمل نايبرحلا نادتاقلا امهف دوز يذ بقاعلا نب ديعس

 «نارمعو ءءاعنص تاظفاحم قطانم ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو) ليكبو دشاح

 يربطلل كولملاو ممألا خيرات - ان ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئائولا ()

 ./8ق ص ؟"بجج -
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 نب سيق ناكو ؛(نارجنو ةدعصو برأم نم يحاون ةدعو «تيوحملاو «ةجحو
 ةداقلا ينراحلا نيصحلا نب سيقو برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم

 رامذو ءاضيبلا تاظفاحمب جحذم قطانم لمشتو) جحذم قطانمو لئابقل نويبرخلا
 عىدتكلا نست نب ةعشألا ناك اهنيع(ةربش نع اهرواخ انو ةنانعنو نارتو ىفرامو

 .نامع زوافم ىلإ ةرهملاو تومرضحو ةدنكل ماعلا يبرحلا دئاقلا

 ىلوت نيح لوألا ءاعنص موي يف ةداقلا ءاسؤرلا كئلوأ بلغأ كراش دقو

 دوسألا ةلواصم رمأ يف ِهْلَي يبتلا ثعبو بتك امنيحو «حوشكم نبا سيق ةدايقلا
 ميلظ وذ بشوحو عالكلا وذ مه كك يبنلا مهيلإ ثعبو بتك نيذلا ناك يسنعلا
 ءاضقلا ىف اوكراشو ء«حوشكم نبا سيقو دوز وذ بقاعلا ديعسو نارم وذ ريمعو

 اونيعي ءا مهيلإو «يناثلا ءاعنص موي يف يسنعلا دوسألا ىلع

 ءانبألا دض ةروثلل مهوعدي سيق مهيلإ بتك مث ءزوريف اوعيطيو اوعمسيو ءانبألا
 «مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتساف) نميلا نم مهجارخإو

 نادمهو ريمح قطانم ناسرفو لئابق ةماع نأ ينعي كلذو «(نيلزتعم ءاسؤرل ١ يقبو

 يروثلا لمعلا دعومب سيق مهيلإ ثعب ذئدنعو «؛نوكراشي فوس جحذمو ريمحو

 : هنأ اهلوقب ةيخيرات صوصن هيلإ ريشت ام وهو ءءاعنص ىلإ لوصولاو

 هرمأو مهزمأ نوكيو ةهيلإ اولجعتي نأ معزمأو ءرسلا يف: سيق مهبئاكا
 .؟نميلا نم ءانبألا ئفن ىلع اوعمتجيو ءآدحاو

 بئاتك تناك (ه١١ بجر رهش لئاوأ يف ًابلاغ وهو) ددحملا دعوملا يفو

 : ءاعنص فراشمب نوطيحي جحذمو نادمه لاجرو ناسرفو ريمح

 :هيوذاد ىتأو ءربخلا اذه نم  جعزنملا يأ  قرفلاك زوريف ىلإ سيق ىتأف»

 مهاعد ًأسيق نإ مث «هيلإ اونأمطاف ؛هامهتي العلو ءامهيلع سبْلُيِل سيق امهراشتساف

 هلجاع هيوذاد هيلع لخد املف - شيشجو زوريفو ةي ل ماعط ىلإ دغلا نم
0 
 م

 ىلإ يدؤت ةليسو ريبدتب ماقو «هيوذاد لتقب ءافتكالا ررق دق ناك هنأ ودبيو

 هلجاع هيوذاد هيلع لخد املف. .» «بورهلا ةليسو هل حيتتو ءاعنص نم زوريف بوره

 ىلع نيتأرما - سيق لزنم نم برقلاب وهو  عمسف زوريف لبقأو ءهلتقف سيق

 نبا سيقل صاعلا نب ديعس نب نابأ لاقف» هيوذاد لتقب سيق مايق ةلأسم دعب اميف تريثأ )١(
 ناك هنأ دوصقملاو .«ًاملسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف ؟ًاملسم ًالجر تلعقأ :حوشكم
 . سرفلا نامرهقو نهاك هيوذاد ناك دقو «نيملسملا ىلع رماتيو مالسإلاب رهاظتي
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 ءًابراه زوريف ضكرف «هيوذاد لِتُق امك لوتقم اذه امهادحإ تلاق «ناثدحتت نيحطس

 نم أوناك زوريف لاوخأ نأل «نالوخ دالبب اقحل مث ءايوس ابرهف شيشج يقلو
 قحل امئيب جحذمو نادمهو ريمح بئاتك ءاعنص تلخد تقولا تاذ يفو «نالوخ

 زوريف بره. .) :نودلخ نبا لاق ثيح شيشجو زوريفب ناسرفلا ضعبو سيق

 ىلإ سيق داعو .«زوريف لاوخأ نالوخب اعنتماف ءامهرثأ يف سيق جرخو «شيشجو
 ءاعنص موي وهو - مويلا كلذ يف حاجنب اهذيفنت مت ةروثلا ةطخ نأب ًانئمطم ءاعنص

 ةرابعف «اهلوح ام ىّبَجو ءاعنصب سيق راث» يربطلا لوق هتقيقح زجوي يذلا  ثلاثلا
 يتلا تاريبعتلا نأو (ةروث) هنأب ثدح ام نع حيحصلا ريبعتلا يه «ءاعنصب سيق راثا

 ام ةقيقح كاردإ مدع ىلإ تدأ ةئطاخ تاريبعت يه (هدر) هنأب ثدح ام تفصو

 دعب اهتحص مدع نييبت تا تاي يتلا تاقيفلتلاو ماهوألا ضعب ءارو داك ف ثلج

 قئاثولا يف ددحم فده تاذ تناك ةروثلا كلت نأل ثدح ام ةقيقح همي اهكشما

 .نميلا نم سرفلا ءانبألا ينو جارخإ وهو ركذلا ةفلاس ةحييحصلا صوصنلاو
 دج دج د

 ثلاثلا ءاعنص موي يف حوشكم نبا سيق اهداق يتلا ةروثلا تحجن دقل

 ءاعنصب نيذلا سرفلا ءانبألا عيمجت متف «جحذمو نادمهو رّيْمِج لئابق هل تباجتساو

 تركذ ثيح - ءاعنص ةبحر لثم  عساو ناكم ىلإ مهدالوأو مهتالئاع عم اهريغو
 : هنأ ةيشيراتلا صوصنلا

 امأو ءممهلازع زئارب متم قرف ذأ فركاك يندد هعاع الا ىلإ: سيف دكا

 ءربلا يف اولَّمْحُيِل ةثلاثلا ةقرفلاب رمأو ءرحبلا يف اولَمْحُي نأ َرَمَأَ «ةيناغلا ةقرفلا

 ."”«أربو ارحب مهريسُي ْنَّم ثعبو :ركشرأ اوقحلإ :ًاعيمج مهل لاقو

 : يلي ام نييبت انه ديفملا نمو

 هعم نيذلاو حوشكم نبا سيق مايق ببس تاياورلا كردت ملو  ركذت مل -
 ءانبألل دوجولا كلذ ةيادب ىلإ ببسلا دوعيو «قرف ثالث ىلإ ءانبألا قيرفتو زييمتب

 : تاعومجم ثالث يف نميلا ىلإ مهمودق ناك ثيح سرفلا

 يذ نبا فيس كلملا ناورشونأ ىرسك مهب ّدَمأ نيذلا ْمُه :ىلوألا ةعومجملا

 عم اومهاسف «مليدلا نم مهتيبلاغ لجر ةئامتس وحن وناكو - م0ا/١ ةنس - نزي
 ءءاعنص نم ةقطنم يف فيس مهنكسأو «شابحألا ىلع ءاضقلا يف نييناميلا

 - ريثك نيبال خيراتلا يف لماكلا  ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا . لة ص ؟ج  قىربطلا خيرات 200

 .؟ 57ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا
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 نالوخ نم هلاوخأ ناك يذلا يمليدلا زوريف لثم  ةرهاصملاب نيينميلا عم اوجزتماو

 م١7 ةنس يناثلا ء امس عري يف ءاالا ني اياد 36 ريفا قالا كاجو

 اوقبي نأ حوشكم نبا سيق ٌرقأ يتلا ةقرفلا ْمُهو لك يبنلا ىلإ مهمالسإب اوبتكو -

 . مهلايع َرقأو نميلاب

 ارحب نميلا ىلإ زمره نب زيوربأ ىرسك مهثعب نيذلا ْمُه : ةيناثلا ةعومجملا

 ةباثمب اوناكو «سرفلا نم ةئثامنامث اوناكو م1١04 ةنس  نزي يذ نبا فيس ةافو دعب
 .ءاعئصب ةيسراف ةيركسع ةيماح

 م09 ةنس أرب نميلا ىلإ زيوربأ ىرسك مهثعب نيذلا ْمُه :ةثلاثلا ةعومجملا

 نع نميلا ىلإ مهتلئاع عم ةرواسألا سرفلا نم فالآ ةعبرأ ىرسك ثعب» ثيح -
 ةيسراف لالتحا ةوق  ةيناثلا ةعومجملاو ْمُه اوناكف :ءاعنصب اورقتساف ؛ربلا قيرط

 ملسأ امنيحو .هيوذاد موقو زمره نب زيوربأ ىرسك لماع ناذاب شيج ةرواسألا مهو

 مهيلع ضرفف مالسإلا نيد يف ةرواسألا لخدي مل - ًابلاغ ىلوألا ةعومجملا  ءانبألا

 ضرف» :هنأ يرذالبلا ركذ ثيح اهددح دق ِةِلك يبنلا ناك يتلا ةيزجلا لبج نب ذاعم

 نم هتميق وأ «ًارانيد ةأرماو لجر نم نميلا سوجم نم ملحلا غلب نم لك ىلع
 ةقرفلا مهو «ةيسوجملا نيد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا ناتعومجملا كلت تناكف .«رفاعملا

 يف اولمحي نأب رمأ يتلا ةثلاثلا ةقرفلاو رحبلا يف اولمحي نأب سيق رمأ يتلا ةيناثلا

 يف ًارحبو أرب مهضرأ ىلإ نميلا اورداغف : كرا اوقحلإ :ًاعيمج مهل لاقو ربلا
 .م١115 قفاوملا ه١١ بجر

 ىلإ مهريسيو مهقفاري ْنَم أرحب مهليحرتب رمأ يتلا ةقرفلا عم سيق ثعب دقو -
 (ةيجحللا ةرايسلا) ةرابع ًأسيق اوعبات نيذلا نع يربطلا ةياور ىف ءاج دقو ءرحبلا
 : رييستب اوماق نيذلا نييريمحلا جحل ةقطنم ناسرف مهنأ كلذ نم جتنتسن نأ نكميو
 ومب ليام رك يحل ىلإ هل تف رخبلا ىف اوله تأ نسق مآ ىلا ةقرقلا
 ىلإ اهنمو نامُع لحاس ىلإ مث تومرضح لحاس ىلإ بكارملا مهتلمح ثيحب
 واع كيلا يرد لطف د1 رد رسما تال را ناحل تدي . سراف ضرأ

 نب رفيج مهكلمو نامع لهأ دزألا برعلا ناك دقو «نامُع لحاس نم ةقطنم نولتحي
 (قاتسرلا) ةقطنم نولتحي سرفلا ناكو ِةكي هللا لوسر دهع يف اوملسأ يدنلُجلا

 ةعقاولا نامع تدهش مث ؛متيسوجم ىلع اوقبو (راحص) يف ةيركسع ةيماح مهلو
 ديدجلا نيدلا ىف لوخدلا سرفلا ضفر نيح» :ًالئاق رمع قوراف .د اهركذي ىتلا
 راحص يف ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح كلذكو «قاتسرلا يف مهدض ةلمح برعلا داق
 ىلإ يلرتاو يلتزم ع وبرملا دور ترحل نمي نأ طرشب تملستسا ىلا
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 بكارملاب مهرييست متف ©'"طرشلا كلذب برعلا لبَقو «جيلخلا نم يقرشلا لجاسلا

 . جيلخلا نم يقرشلا لحاسلا يف سراف ضرأب ًاعيمج اوقحلف

 فالآ ةعبرأ ءاهز اوناكف ءأرب مهرييستب حوشكم نبا سيق رمأ يتلا ةقرفلا امأ -
 ًأسيق اوعبات نيذلا نع يربطلا ةياور يف ءاج دقو ءمهتالئاعي ةرواسألا سرفلا نم

 (نازجتتو :ترامو ءاعتص» نيب ام ىسعلا دوسألا تاحصأ همت ةرايسلا تةلاقلا) ةزايغ
 ريطشسي هرمأ افعل هلأ رت( سيكل دروسألا توم دن تح انرر ةةاضو توا فانزكو
 قدا هلو هن يوسيلا قل ندع ىلإ :توفرشم» اهنس: نييتاع ةيرسلا هلل
 ةايح يف هيلع ءاضقلا متو كلهو ءاعنص زواجتي مل هرمأف كلذب يسنعلا دوسألل

 سيق وه نيرحبلا ىلإو تومرضح ىلإ قيرحلاك هرمأ راطتسا يذلا امنإو ءّهكَي يبنلا
 ناسرف مه نارجنو برأمو ءاعنص نيب ام ةرايسلاف ءسرُفلا ءالجإ رمأو حوشكم نب

 - سوجملا - سرُلا نم ارب مهليحرتب سيق رمأ نيذلا اوقفار نيذلا دارمو جحذم
 دقو «تومرضح يداو يف يدنكلا سيق نب ثعشألا ىلإ اهنمو برأم ىلإ مهتالئاعب
 دايز دض يدنكلا سيق نب ثعشألا ةدايقب ةكرح ةرتفلا تاذ ىف تومرضح تدهش

 اهذخأ ةقدصلا قون نم ةقان ببسب تومرضح يف ركب يبأ لماع يضايبلا ديبل نب
 ةدنك ناسرف ماقو تومرضح يف فقوملا ىلع ةرطيسلاب ثعشألا ماقف "'”طلغ دايز
 ىلإ برأمو ءاعتص نم مهليحرت مت نيذلا سرفلا ءانبألا رييستب تومرضحو
 راطتسا» رمألا نأ ليق كلذلو «نيرحبلا ىلإ تومرضح نم مهرييست متف تومرضح
 ناك دقو .«نيرحبلا لامعأ ىلإ تومرضحو ءاعنص نيب ام قيرحلا ةراطتساك

 «نيرحبلا ىلع هِي هللا لوسر لماعو ريمأ يمرضحلا نب ءالعلا ليلجلا يباحصلا
 رذنملا نيرحبلا ريمأ ناكو ًايلاح يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي نيرحبلا حلطصم ناكو

 ءالعلا دي ىلع برعلا نيرحبلا لهأو رذنملا ملسأف سرفلاب ًاطبترم يدبعلا يواس نب
 (رجه)و (نوباسلا)و (ةرازلا) يف يركسع دجاوت سرفلل ناكو «ءيمرضحلا نب

 ىلع ةيزجلا يمرضحلا نب ءالعلا ضرفو ةيسوجملا ةنايد ىلع اوقبف نيرحبلاب

 يقبف ةرونملا ةنيدملاب نيديفلا ركب ىأ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا راس مث ءمهضعب

 رورغلا رذنملا ةدايقب ةكرح نيرحبلا ةيالو يف تعقوف «لبج نب ذاعم لثم ةنيدملاب
 رجالا يزال نبا يخل التو يرجح يرام نير رمل ديو ردح ري داما

 نب رفيجب صاخلا ثحبملا رظناو تاثا نها رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم 2000

 . باتكلا اذه يف يدزألا ئدنلجلا

 نب ءالعلاب صاخلا ثحبملاو يدنكلا سيق نب ثعشألاب صاخلا ل ليصافت (90)

 . باتكلا اذه يف نيرحبلا ريم أ يمرضحلا
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 ىلإو (نوباسلا) ىلإ (رجه) نم مهليحرت متو - سوجملا  سرّملا نم امهريغو
 اهقيرحتلاك نمألا ناظتتلا»ةرايغت .هيصقملا وه كلذ نأ عرتو- 4" ”(ةنيزاذ) ةزيؤح

 نميلا نم أرب مهرييست مت نيذلا نإو .«نيرحبلا لامعأ ىلإ تومرضحو ءاعنص نيب
 ةدايقب اوناكو ءأرب وأ ارحب «سراف ضرأ ءمهضرأب اهنم اوقحل نيرحبلا ىلإ
 يسوجملا يسرافلا شيجلا فوفص يف مهنكامأ اوذخأف «يسرافلا ناذاب نب نارهم

 دض قارعلاب بيؤبلا ةعقوم ىف سوجملا سرفلا لئاق ناذاب نب نارهم ناك ثتيح
 نك 2 ف ردع ١17 هديا ةلادفمو جيف ب لكما هللا فدع ب رووعة دار يس عملا
 : لاقو ةزرابملا ًايلاط ىدانو «ناذاب نب نارهم زرب) : هنأ يربطلا

 ناذاب نيباينركنأنّمِلاَنأ كنارهم ينإف ينعاولأست نإ

 هيبأ عم ءاشن هنأل  ةيبرعلا ملكتي يأ  ًايبرع نارهم ناكو . .) : يربطلا لاق

 ًاعيرص ناذاب نب نارهم طقس دقو '”(نميلاب ىرسكل ًالماع هوبأ ناك ْذِإ «نميلاب
 ةوخأ طقس امك ه١ ةنس  بيوبلا ةعقوم يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج فيسب

 - لوألا ءاعنص موي ةعقوم يف حوشكم نبا سيق فيسب ًاعيرص ناذاب نب رهش
 دض ثلاثلا ءاعنص موي ةروث يف سيق فيسب اعيرص هيوذاد طقس امكو ه١ ةئس

 .ه١١ ةنس بجر يف نميلاب سرفلا ءانبألا

 سرفلا ءانبألا دض حوشكم نبا سيق ةروث ةيخيراتلا رداصملا تفصو دقو -

 لهأ ةدر) وأ (مالسإلا نع ةدر) اهنأب نميلا نم سرُملا ءانبألا ءالجإو هيوذاد لتقو

 رمع نب فيس نع يربطلا اهلقن ةياور تاريبعت ىلإ ًادانتسا (مالسإلا نع نميلا
 رصعلا يف قارعلاب سرفلل نيعياشملا نيرخأتملا نيصاصقلا دحأ وهو يميمتلا
 شويجلاو ةداقلا ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ يميمتلا فيس ةياور تمعز دقو «يسابعلا
 ءرحبلاو ربلا يف نميلا نم سيق مهرَيَّس نيذلا سرفلا ءانبألا ةرصانمل ةنيدملا نم
 ةميزهو يمليدلا زوريف عم ءاعنص ىلإ مهتداعإو ءانبألا سرفلا كئلوأ ذاقنتسا متو

 نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم نبا سيق رسأو نييناميلا
 رصتناو «نيدترملاب ةياورلا مهتفصو نيذلا نييناميلا ةداقلا نم مهريغو يدنكلا سيق

 «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ةيقب يف نميلا ةيالوو مكح زوريفل بتتساف ءانبألاو زوريف

 ثدح ام نإو «ةياورلا كلت معازم ةحص مدعب نيقيلا انيطعي ثحبلاو قيقدتلا نكلو
 لزع ببسب ءايتسا ناك امنإو (مالسإلا نع ةدر) هنأب فصوُي نأ حصي ال نميلا يف

 نب ءالعلاب صاخلا ثحبملاو يدنكلا سيق نب ثعشألاب صاخلا ثحبملا يف كلذ ليضافت )١(

 . باتكلا اذه يف نيرحيلا ريمأ يمرضحلا

 .,/8ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()



 "غ١ . مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 241

 ةيلوتو نميلا ىلع ْدَنِكو هللا لوسر لماع يراصنألا لبج نب ذاعم ليلجلا ىباحصلا

 تددح يذلا يروثلا لمعلا ىلإ زوريف ةيلوت تدأ دقو «يسرافلا يمليدلا زوريف
 ينادمهلا نارم يذ ريمعو يريمحلا عالكلا يذ ىلإ حوشكم نبا سيق ةلاسر هفده

 اولازي نل مهوكرتت نأو «مكدالب يف ٌعاَرُن ءانبألا نإ) :لاق ثيح نميلا ءاوذأو
 لزتعاف (اندالب نم مهجرخنو «مهسوؤر لتقن نأ «يأرلا نم ىرأ دقو «مكيلع
 نم ءانبألا يفن ىلع اوعمجأو) مهلئابق ةماع سيقل باجتساو ءاسؤرلا ءاوذألا

 هعم نيذلاو سيق ماهتا نكمي ام ةياغو ؛مالسإلا نع ةدر يأ كانه نكي ملف . (نميلا

 أاوئيعي نأبو زوريف ةيلوتب قيدصلا ركب أ ةقيلخلا باتكو رارقل لاثتمالا مر

 يف هلاوخأ ىلإ ءوجللاو بورهلا نم زوريف نيكمت متو نويناميلاو سيق راثف «ءانبألا

 ا ل ل ل

 بلغأ ءالجإو حوشكم نبا سيق ةروث دعب قيدصلا ركب وبأ مهثعب ب نيذلا نإ

 ىرعتلل انلاوعزو ريف ةةاعاوبع انبألا ذاقنتسال ع 0 ءائبألا سرفلا

 دقو كانه اورقتساو لعفلاب سراف دالبب اوقحل ًارحبو أرب نميلا نم مهليحرت مت نيذلاف

 اوقحلف نيرحبلا نمو نامُع نم مهليحرت مت نيذلا لثم كلذ يف مهلثم ًاسوجم اوناك

 نم ةثالث ثعب هنإف قيدصلا ركب وبأ مهثعب نيذلا يف حيحصلا امأ «سراف ضرأب

 يبأ نب رجاهملاو «صاعلا نب ديعس نب نابأو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ٍمُه ةباحصلا
 اريوج ركن وبأ ثعب) :نودلخ رك لاق كلذ يفو «لاجرلا نم ددع مهعمو «ةيمأ

 - اهب ماقأف - ناوضتن دا روركم راف ؛نارجنب ميقيو مالسإلا ىلع تبث نم رفنتسيل

 هرمأ نم حلصُيل  ءاعنص ىلإ - نميلا ىلإ ريسي نأب ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ رمأو
 دب ةلاخ نيج ناش ففاطل او كت نروح كر «تومرضح يف هلمع ىلإ ذفني مث

 - صاعلا نب ديعس نب نابأ هعم ناكو امهعم نمب صاعلا يبأ نب نمحرلا ديعو ديسأ
 قم نضاعلا نبأ وي نيرلا نمر كيسا ني ةلاخ دعم ناش كناطلا و كرم ووجب لو
 ةشاكعو يلجبلا هللا دبع نب ريرجب ٌرَّمو «صاعلا نب ديعس نب نابأ هعم ناكو  امهعم

 ورمع هءاجو «يدارملا كيسم نب ةورف هيلإ مضناو نارجنب ّرم مث هيلإ امهمضف روث نب

 ورمع باتف ءركب يبأ ىلإ امهثعبو امهقثوأف حوشكم نبا سيقو برك يدعم نب

 ىلإ بتكو «ءاعنص لزن ىتح رجاهملا راسو . .ءامهدرو ركب وبأ امهلاقأف «لاقتساو
 . "'”(تومرضحب ةدنك ىلإ ريسي نأب باوجلا هءاجف ءاعنص هلوخدب ركب يبأ

 يف رجاهملا ىلإ حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ءيجم .ةلوقمو

 سيق امأ لعفلاب نارجن ثيلثتب ديبُر ةقطنم يف ورمع ناك دقف «هبئاص ريغ نارجن

 .5508ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
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 هللا ين هب نيك ىضانلا هو نمعم دون نانا و ركتاهسلا ىقعلا دقو" ؟ءاهكمي ناك

 ىلإ امهب ثعبو ءامهقثوأ) ةرابعف «نارجن يف برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورفو

 ةيفلخو ةعيبطبو هوأر يذلا يأرلاب ركب يبأ ىلإ اوثعبو اوبتكو «نارجن يف نييناميلا
 مهفتي نأ ركب وبأ عاطتساف - نييئنميلا رظن ةهجو نم  حوشكم نبا سيق اهداق يتلا ةروثلا

 هجوتف «نميلا ىلع صاعلا نب ديعس نب نابأ ةيلوتب ثعبو «ثدح امع افعف «فقوملا

 ناكو  يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ةيمأ يبأ نب رجاهملا هعم ناك امبرو  ءاعنص ىلإ نابأ
 نم  رجاهملا هجوت امنيب :هعم نيذلاو ديعس نب نابأ لبقتساف ءاعنصب حوشكم نبا سيق

 «تومرضحو ةدنك يف هتمهمو هلمع ىلإ ىضم اهنمو برأم ىلإ  ءاعنص نم وأ نارجن

 ةنيدملاب كك هللا لوسر ىلإ دفو امل سيق اهوخأ هايإ اهجوز « سيق تخأ حوشكم

 ةباحصلا نم ديعس نب نابأ ناكو ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف هشبك هتخأ عم ةرونملا
 ةنس رخاوأ يف - قيدصلا .ركب يبأ لبق ْنِم أيلاو ًاريمأ ء ءاعنص ىلإ لصو املف « ءالضفلا

 يف هلاوخأ دنع ًاميقم ًاريجتسم يمليدلا زوريف ناكو «نميلا يف رومألا ترقتسا ه١

 ركذ دقو «ءاعنص ىلإ زوريف لبقأ ءاعنصب رمألا ىلوتو ديعس نب نابأ مدق املف «نالوخ

 وبأ ثعب املا :ًالئاق ءثدح امع نيقيلا ءابنلا ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا
 نب سيق هلتق يذلا هيوذاد مد يف زوريف هملك «نميلا ىلإ ديعس نب نابأ قيدصلا ركب

 .ًاملسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف ؟املسم ًالجر َتلَتَقُأ :سيقل نابأ لاقف ءحوشكم

 ءامكنيب ٌتيضق امب كل بتكأ انأو ركب يبأ  نينمؤملا ريمأب قحلإ :زوريفل نابأ لاقف

 باتك ىوتحم ينالقسعلا ركذي ملو  ىهتنا  «نابأ هبتك ام ركب وبأ - ىضمأف هل بتكف
 6_0 لقو .باطخلا نب رمع كلذكو قيدصلا ركب وبأ هّرَقَأو ءانضفأ يذلا ديعس نب نابأ

 يف ًايلج ًارمأ ركب وبأ  دجي ملف هيوذاد لتق رمأ ركب يبأ دنع ٌرطخ» هنإ نودلخ نبا
 مالسإلاب رهاظتي ناك هيوذاد نأب ةيوق ةلدأ هدنع تناك جوضخم ندا نسف نأ ىادتيو ؛ «هرمأ

 نرتقا دقو «نابأ هبتك ام ركب وبأ ل ل

 دنس ق :قادا :ىارب هقللذ ناك ويسر « ءاعئص ىلإ دوعي الو ةئيدملاب زوريف ميقي نأب كلذ

 - حوشكم نبا سيق ثكم امنيب ءاهب يفوت ئتح ةنيدملاب زوريف ماقأ دقف «زوريف ةبغرب وأ

 «تومرضحو ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ ثعب» ةحيحص ةياور يف يربطلا لاق )١1(
 هّمَّضف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىذاح ىتح ىضم مث «؛فئاطلاب ٌرمو «ًاقيرط ةكم رجاهملا ذختاف
 سيق برك يدعم نب ورمع قرافو . كيسم نب ةورف هيلإ مضناف «نارجن لهأ ىلع مذق مث هيلإ
 .[يربطلا خيرات  :ج /8ص]  ؛رجاهملا ىلع لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو
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 نأ ىلإ نميلا ىلع قيدصلا ركب يبأ لماع صاعلا نب ديعس نب نابأ عم  ءاعنصب ادئاق
 رفنتسي -ه17 ةنس رخاوأ يف  يراضنألا كلام نب سنأ يباحصلا ءاعنص ىلإ لصو

 . ماشلاب مورلا داهجل نميلا لهأ
 م د

 ماشلاب داهجلل نميلا لهأو حوشكم نبا قالطنإ
 يراصنألا كلام نب سنأ اهيلإ لصو امل ءاعنص يف حوشكم نب سيق ناك

 نم ماشلا ذدَحأَو داهجلل ْنَميلا لهأ هيف رفنتسي يذلا قيدصلا ركب يبأ تانكي

 ىلإ ريسملل نميلا لهأ ثحيو ركب يبأ باتك أرقي كلام نب سنأ ناكو ءمورلا

 ةقطنم نم ىَضَم دقف «نميلاب ةيسيئرلا قطانملاو ندملا نم ةنيدم لك يف داهجلا

 يريمحلا عالكلا وذ اهيفو  (اهفيلاخمو دّنَجلا) ريمح قطانم ىلإ ةماهتو ةارسلا
 نب سنأ لبقأ مث ءريسملل نوأيهتي اوذخأو اوباجتساف .ريمح لايقأو ءاوذأو

 - حوشكم نب سيقو صاعلا نب ديعس نب نابأ ريمألا اهيفو  ءاعنص ىللإ كلام
 ثعبو ةباجتسالاب هعم نيذلاو حوشكم نب سيق ردابف ءركب يبأ باتكب مهغلبأف
 امنيب «داتعلاو عوردلاو حالسلاب ريسملل نوأيهتي اوذخأف جحذمو دارم ىلإ سيق

 ىضمو ءركب يبأ باتكب مهغلبأف نادمه ةقطنمو طعان ىلإ كلام نب سنأ ىضم
 لهأ ريرج رفنتساف  يلجبلا هللا دبع نب ريرج اهيف ناكو  اهفيلاخمو نارجن ىلإ
 ركب ال :لاقو ةنيدهلا ىلإ كلاه نيب سنأ داهو ييسملل ةارسلاو نارحت فيلاكم

 نئلإ رداتو الإ دحا ىلع كانك تأرقام ب هللا هللا لوشر ةقيلخ.اي» قيدنفلا
 درزلاو ديدعلا ددعلا ىف اوزهجت دقو «كتوعد باجأو هلوسرو هللا ةعاط

 نحيلا لاطبأ عودقب ًارشبم هللا لوسو ةفيلخ اين: كيلإ تلبقأ دقو... . دينقنلا
 ماقأو «ءاريثك هللا دمحو ركب وبأ رسف .مهئاقل ىلإ ْبهأتف . .اهكولمو اهناعجشو
 يبأ ىلإ اولبقأف ةنيدملا لهأل موقلا ةربغ تحال دغلا نم ناك اذإ ىتح كلذ هموي

 ةيولألا اورشنو مهتنيز اورهظأو ةنيدملا لهأ عم بكرف «هوربخأف ركب
 اهضعب ولتي بكاوملاو بئاتكلا تفرشأ ىتح ليلقلا الإ ناك امف «ةيمالسإلا

 يريمحلا عالكلا وذ مهمدقتي ريمح لئابق الوصو نميلا لهأ لوأ ناكف .ًاضعب
 ءمالسلاب راشأ هباحصأ رابكو قيدصلا ركب يبأ نم برق املف ءهنع هللا يضر

 :- (اهنم «ينميلا لمازلا بولسأب ًاتايبأ هباحصأ نم ةعيلطو وه)  ًادشنُم لاقو

 بترلاب نولاعلاو قباوسلا لهأ دلولاو نيلهألاب ٌرَيْمِح كتنأ

 ٍبضُملاب برحلا ةادغ ةامكلا اودرُي ةفجاشم وش ةفراطق سا

 هللا يضر يدارملا حوشكم نبا سيق مهمدقتي جحذمو دارم بئاتك تلبقأ مث
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 وه)  ًادشنُم لاقو ؛مالسلاب سيق راشأ هباحصأو ركب يبأ نم برق املف  هنع

 :- (ينميلا لمازلا بولسأب هباحصأ نم ةعيلطو
 داوم نيف دعا «ناجيعتلا4وذ اتفازرتساتب تكاعم تعتأ

 "”«داجيلا يلسألاب مورلاديبُث انارتيككمامأاًكْمِيَقف

 ءءاعنصب هيلإ اوعمتجاف جحذمو دارم ناسرفو بئاتك رفنتسا دق سيق ناكو
 : هلوق كلذ ىلع لديو «ةنيدملا ىلإ اهنم راسف

 يماس ثيللاك جج دم لكب قدرت ءاعتضص نم لخلا تبل

 يبأ ىلإ ةيلاتلا مايألا لالخ 320 لهأ بكاومو بئاتك تعباتتو
 لاق كلذ يفو «ماشلا حتف ىلع مزعلا ركب وبأ دقع كلذ دنعو «ةرونملا ةنيدملاب ركب

 عالكلا وذ مهيفو نميلا يرفنتسم لئاوأ ركب يبأ ىلع مدق» :يربطلا ريرج نبا

 ماشلل ركب وبأ جاتها كلذ دنعو ءحوشكم نب سيقو هللا دبع نب ريرجو يريمحلا
 .«ماشلاب ركب وبأ متهأ ٍذئنيحو» :نودلخ نبا لاقو ؟هرمأ هانعو
 قشمد حتفو كومريلا يف سيق رود ملاعم

 ذنم ماشلا حوتف اودهش نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم حوشكم نبا سيق ناك دقو

 يناثلا ىدامج يف  كومريلا ةعقوم ىتحو - ل اهقالطناو اهتيادب

 سودرك لك مضي :ًاسودرك "5 ىلإ ىمالسإلا ىبرعلا نايحلا ميسقت ميسقت مت ثيح هي

 نب سيقو ديلولا نب دلاخ ناكو «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك لك ةوقيو + «لتاقم فلأ

 ءًاسودرك 75 ىلإ شيجلا ميسقت مت ثيح ءمظعأو ةيمهأ رثكأ يدايق عقوم يف حوشكم

 ةقرفو «ديلولا نب دلاخ ةدايقب ةنميملا ةقرف) ؛نيتقرف ىلإ (ناسرفلا) ليخلا ميسقت متو

 بفصن دئاق حوشكم نبا سيق ناك كلذبو ««يدارملا حوشكم نب سيق ةدايقب ة ةرسيملا

 مورلا ىلع رصنلاب تجوتت يتلا كومريلا ةعقومب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناسرفو ليخ
 فالختساو ركب يبأ ةافو نم مايأ دعب كلذ ناكو - ه1 ةئس يناثلا ىدامج رخاوأ يف -

 هللا دبع نب ريرج يباحصلا حارجلا نب ةديبع وبأ ثعب رصنلا مت املف «باطخلا نب رمع
 ةدايقب كومريلا يف ةوق ءاقبإ متو .باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ رصنلا أبنب يلجبلا
 يمالسإلا شيجلاو ةديبع يبأ عم حوشكم نب سيق قلطناو «يريمحلا بعك نب ريشب
 يتلا ماشلا حوتف راسم ركذي ةقحال ةديصق يف حوشكم نب سيق لاق دقو «ءقشمد بوص
 :سيق لاق ؛جحذمو دارم ناسرف عم اهدهش

 ."ص ١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف  فويسلا :لسألا )١(
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 ماشلادلبلاو كومريلا ىلإ بلك رايدو ىرققلا يداو ىلإ

 ءاسهجتسلاك لفات امان طبع ايييحع هيردلا تسون ا انحلت

 هاجتا يف قلطنا يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا عم لويخلا سيق فطع دقو
 ناكو ه5١ ةنس مرحم يف قشمد ىلإ اومدقتو رْفّصلا جرم اوحتتفاف «قشمد ةنيدم

 رشتناف يح هدرا ون روطدسل ني ساكس قاما كعب ناكوا يئادرو سوح

 شيجلا ميسقتب + حارجلا نب ديم وبأ ماق ثيح قشمد اورصاحو يمالسإلا شيجلا

 دقو باوبأ ةهجاوم يف تسلا قرفلا تظبارف - ةينامث وأ - قرف تس ىلإ
 ةداقلا دحأ حوشكم نب سيق ناكف ةباحصلا نم دئاق ريمأ ةقرف لك سأر ىلعو

 تطبار يتلا تسلا قرفلا سأر ىلع قشمد حتف راصح اوداق نيذلا ةتسلا ةباحصلا

 :نم لك مهو قشمد باوبأ ةهجاوم يف

 . ةيباجلا باب دنع حارجلا نب ةديبع وبأ -

 لاق لا ) قطو لايقل اموت باب دنع يدنكلا ةنسح نب ليبحرش -

 .*7(نسيدارفلا تاب كثَع ليبحرش لون) :ىرذؤلبلا
 .ىقرشلا بايلا دنع ديلولا نب دلاخ-

 بونج ةيحان يف 2 "جرفلا باب دنع يدارملا حوشكملا ةريبه نب سيق -

 .- قشمد قرش
 سك يلا اول يذلا رجصلا تا ير نأ ضورم
 دنع وربع لدنز  ىراقاللا لاقو 7 ييداوفلا ةماب نفع وماعلا زي ىدمك د

 7 وييق ارفلا بنات نع يت وتل :ل قو د انت بكا

 وبأو ''”يقرشلا بابلا ئلع فحزلا ركسع يف يئاطلا ةريمع نب عفار ناكو

 (""ةزربب ةحلسم ىلع يجرزخلا رماع نب رميوع ءادردلا

 قشسمد نيو رب ام ريمح ناسرف نم ةوق سأر ىلع يريمحلا عالكلا وذ ناكو -

 املف) : يربطلا لاق ناقل ىلإ نيستا ف ناكركا نما حلا وصوب صير

 لهأ نقيأ اهلا عالكلا يذ عم يتلا لويخلا اهتجشأ لقره ددمو 0

 . 0( يىواج عطقناو اونَّمو مهيلإ لصت ال دادمإلا نأ قشم

 .فوحزلاو قيناجملابو لابنلاب يمارتلاب رودت قشمد لوح كراعملا تناكو

 .5"7ص ١ج  يدقاولل  ماشلا حوتف (0)

 .171 يع دن ئرذاللل بنادلبلا 0 مف
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 قشمدب نيذلاو مورلا سأي املف :نقاعلا ني هلع ةيذانأ هيف بتييمأ قدم ناكو
 نامألاو حلصلا نوبلطي ةديبع يبأ ىلإ اوثعب «لقره نم تدادمإلا لوصو نم
 مالتسال انعم مث :هل اولاق مث ء.حلصلا باتك ةباتك متو «كلذ ىلإ مهباجأف
 قشمد اولخدف ًايباحص نوثالثو ةسمخ هعم بكرو ةديبع وبأ ماقف «ةنيدملا

 نب ليبحرشو «حارجلا نب ةديبع وبأ مهنم ناكو - ه5١ بجر يف  اهوملستو

 «نايفس يبأ نب ديزيو «حوشكم نب سيقو «ديلولا نب دلاخو «يدنكلا ةنسح

 نب ميعنو «لبج نب ذاعمو «ةريره وبأو «يريمحلا عالكلا وذو «صاعلا نب ورمعو

 لفون نب ريرجو «نامعنلا نب ناسحو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو ءورمع
 ءءادردلا وبأو ءبرك يدعم نب ورمعو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «يريمحلا
 . (مهنع هللا يضر «يئاطلا ةريمع نب عفارو

 ةيسداقلا يف حوشكم نب سيق محالم
 ةباحصلا ةداق رابك نم حوشكم نب سيق ناك يتلا قشمد مالتساو حتف دعب

 باطخلا نب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتك - ه5١ بجر يف  اهوملتساو اهوحتف نيذلا
 . ةيسداقلا ىلإ حوشكم نب سيق هيجوتب ةديبع يبأ ىلإ رمغ بدك «قشمد حتف أبنب

 نب ريرج هيجوتب رمع مايق ذنم تمدتحا دق قارعلاب سرفلا عم كراعملا تناكو

 يف سرُفلاب ةريبك ةميزه ريرج قحلأ ثيح قارعلا ىلإ شيج يف يلجبلا هللا دبع
 ءاهريغو رابنألاو ةريحلا يحاون ريرج حتتفا مث ه١ ناضمر يف  بيوبلا ةعقوم

 وه ريرج ناكو قارعلا ىلإ مهريغو نميلا لهأ يرفنتسم نم تادادمإلا رمع ثعبو
 سرُفلا ثعب مث  ه84١ ةنس  ًاريمأ صاقو ىبأ نب ًادعس رمع ثعب نأ ىلإ ريمألا

 رمع ىتأو سرفلا ةهجاوم يف ةيسداقلاب نوملسملا عمتجاف متسر ةدايقب ًاقيثك ًاشيج
 ثعبي نأب ةماع ًاباتك ةديبع يبأ ىلإ رمع بتكف -ه4١ بجر يف - قشمد حتف أبن
 يف دعسل ًاددم قارعلا ىلإ شيجلا نم ماشلا حتف اودهشو قارعلا نم اوؤاج نيذلا

 حوتف يف ءاج كلذ يفو «ةيسداقلا ىلإ ًاسيق ثعبي نأب ًاصاخ ًاباتكو «ةيسداقلا
 ىلإ حوشكم نب سيق ثعبإ :ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك» :هنإ يرذالبلل نادلبلا
 .؟7«ةيسداقلا ىلإ ًالجعتم مدقف «قلخ سيق عم بدتناف ءهعم بدتنأ نميف ةيسداقلا

 : ةيسداقلا دعب هل ةديصق يف كلذ ركذي حوشكم نب سيق لاقو

 يماس «ثيللاك ءججدم لكب ىدرت ءاعنص نم ليخلا ٌتبَْلَج

 .707ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 ماشلادلبلاف كومريلاىىلإ بلك رايدف ىرقلا يداو ىلإ
 [قىشعد : ماشلا دلبلاب ينعي]

 ماهسلاك لهاوص اهانفطع اهنع مورلاانيوز نأ املف

 ايو واني ماوت تين درا مرووتت هني يبس 301[

 مغفطلاةبزارملاءانبأو ىرسك عمج كلانه انضهانف

 «تومرضحو ةدنك ناسرف يف يدنكلا سيق نب ثعشألا ةيسداقلا ىلإ لصو امك

 ناسرف يف ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو «ديبز ينب ناسرف يف برك يدعم نب ورمعو
 «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو «رعاشألا ناسرف يف يرعشألا ىسوم وبأو ءنوكسلا

 ىلإ بوصو بدح لك نم برعلا ناسرفلاو ءامعزلا قفدتو .ءكيسم نب ةورفو
 كنت باكو ةيسرافلا ةيروطاربمألا شيج عم ىربكلا ةهجاوملا ثيح ةيسداقلا

 ةليرط الاقن اوضاخ نيذلا نييناميلل ةصاخ ةفصبو «برعلل ةيمهألا ةغلاب ةهجاوملا

 لوألا ءاعنص موي يف ءاعنصب سرفلا ىلع حوشكم نب سيق ةدايقب رصنلا مت نأ ىلإ
 - حوشكم نب سيق ةدايقب ثلاثلا ءاعنص موي يف نميلا نم سوجملا سرفلا ءالجإ متو
 داقو «نامع يف راحصو قاتسرلا نم سرملا ءالجإ مت امك -(ه١ بجر يف)

 نأ ىلإ يسوجملا يسرافلا دوجولا نم نيرحبلا ريرحت كراعم يمرضحلا نب ءالعلا
 لالتحالا ةدوع نإف ةيسداقلا يف برعلا رصتني مل اذإف ه١ ةنس كلذ لمتكا

 تناك» :يربطلا لاق . اهتاق الامعتسا ناك يمالسإلا ىبرعلا ناطلسلا لاوزو يسرافلا

 نيب اميفو ندع ىلإ بيذعلا نيب ام «ةيسداقلاب سراف لهأو برعلا ةعقو ٌعَقَوَت برعلا

 . رظنت اهيلإ ةخيصم دلب لك يف تناكو ءاهب هلاوزو مهكلُم تابث نأ نوري «ةليأو ةلبألا
 ام رظنأ ىتح هيف رظنأ ال :لوقيف رمألا ٌديِرُّيل لجرلا ناك ىتح ءاهرمأ نم نوكي ام

 9 عخنلا ةرهاح ةأرما ترب + ةيسداقلا ةعقو تناك املك: ةيسدانقلا رمأ نم نوكي

 : لوقت يهو - ءاعنص يف - ءاعنص لبج ىلع - جحذم

 ٍدرغم جان للك ينعلايحو 2 اهعولط دنع سمشلا ينع ِكتيح
 يي عج اوضح رسول ناس ةيعخن ةبصع ينع كتيحو

 ٍدَنَهُم نيترفشلاقيقرلكب هدونج نوبرضي ىرسكل اوماقأ
 را طايعلا ون فوهات ٍلكلكب اوخانأ يعادلا بون اذإ

 . لويخلا ينعي :يماود اهيصاون ةقشرم )١(
 . (ةينمي ةبصع) :نودلخ نبا خيرات شماه يف ءاجو «ةيجحذم ةبصع يأ :ةيعخن ةبصع (؟)

 .١5١ص ةج - يربطلا خيرات - (درججُم لطايغلا دوسم توملا ىلإ) :بوصألا نوكي دق (*)
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 امنيب ةيسداقلاب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةرسيم دئاق حوشكم نب سيق ناكو

 ناكف نيملسملل ماعلا دئاقلاو ريمآلا امأ « يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنميملا دئاق ناك
 نكمتي ملو بيذعلا رصق يف ماقأف ضرم هباصأ دق ناك هنإ الإ صاقو يبأ نب دعس
 ءءاسنلا قرع هب ناك» ًادعس نأ نودلخ نبا لاق ءةيسداقلا ةعقوم روضح نم

 نيح بيذعلا رصق يف دعس ناكف .«سولجلا اهعم عيطتسي ال ليمامد هعم هتباصأو

 نيماطسملا ةنيص ىلعراكا : ريثك نب ظفاحلا ركذ امك امنيب ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا

 دقو . ”(حوشكم نبا سيق ةرسيملا ىلعو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةيسداقلاب

 :لاقف حوشكم نب سيق ماق» :يربطلا لاق :داهجلا ىلع شيجلا ٌتِحي_ سيق"فقو

 ةالصلا هيلع دمحمب مكمركأو مالسإلاب مكيلع ْنَم دق هللا نإ ءبرعلا رشعم اي
 متنأ ْذِإ دعب «دحاو مكرمأو ةدحاو مكتوعد ًاناوخأ هللا ةمعنب متحبصأف .مالسلاو

 .بائذلا فاطتخا ًاضعب مكضعب فطتخيو دسألا وُذَع ضعب ىلع مكضعب ودعي

 دق ماشلا لهأ نم مكناوخإ نإف «سراف حتف هللا نم اوَّرِجَنَتو .مكرصني هللا اورصناف

 . "”(رمُحلا نوصحلاو رمُحلا روصقلا لاثتنإو ماشلا حتف مهل هللا زجنأ
 مايأ لوأ يف يسرافلا شيجلاب اومحتلاو ءنوملسملا رّبكو سيق رّبك مث

 - ثاوغأ موي هل لاقُيو  ةيسداقلا مايأ يناث يف مث  ثامرأ موي هل لاقيو  ةيسداقلا

 .حالسلا اهيف ذفني آل ؛عورد مهيلع سرُفلا نم ةبيتك تناك) : مويلا كلذ يفو

 مهعورد يف لمعت ال فويسلا نأ اؤرف فويسلاب مهودلاجف نوملسملا مهل فلدزاف

 .«ةصاخ ةدنك نم ةئامعبس يف سيق نب ثعشألا مهيلع لمحف ءاوعدتراف ديدحلا

 ةنميم ىلإ مهلايفأ هيجوتب سرفلا ماق مويلا كلذ يفو ''”«مهدئاق لتقو ءمهلازأف
 لاق «ةليجب ناسرف اهيفو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج اهدئاق ناك يتلا يمالسإلا شيجلا

 اوهجوف «ةليجبب هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نأ سلا ملع) :يربطلا
 لويخ لُجرأ تحت نوقلُي اولعجو «نيليف نيملسملا رئاس ىلإو اليف رشع ةتس

 ال مهنم ٌراوسإ ناكو  لايفألا قوف نم  باشنلاب مهنوقشريو ديدحلا كسح هليجب
 كلذ قّث روث ابأ اي :برك يدعم نب ورمعل ةليجب تلاقف «هباشن هل طقست داكي
 نب ورمع مطحو) :يرذالبلا لاق ال ا نر يي سما ءيسراملا

 ليفلا لتقم نإف اهميطارخ مكفويس اومزلأ :لاقو ةليفلا نم ًاليف برك يدعم
 قيدانص نم اهرهظ قوف ام رسكو ميطحت وه ًاليف مطح هنأب دوصقملاو "”(هموطرخ

 .57”ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 11 ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)

 .؟57ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (9)
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 برك يدعم .نب ورمع لعف امك نوملسملا لعفف «سرفلا ةامرلاو دونجلا لمحت
 ظ :اهئداتع اويطحو ةليقلا ودليفن

 - سامع موي هل لاقُيو ثلاثلا مويلا يف ة اوحبصأ مثا :نودلخ نبا لاق

 اهب لاجرلا اوقدحأو ةليفلا ىلع قيدانصلا اوداعأو مهفقاوم ىلع سرقلا حبصأ دقو
 نب سيق مهيف ناكو . .ايرضو ًانعط ب بئاتكلا تفحازؤتف . اهّنضو عطَقُت نأ اهنومحي

 قرخف سيق ربك مث ءهعم نوملسملا ربكو ربك بلقلا طلاخ املف يدارملا حوشكم

 هيف نيتفئاطلا نأ الإ ادودت سامع موي وهو مويلا اذه ناكو . . قيتعلا ْئلإ فوفصلا

 ها ري وك ا ع هب ل

 . «قيتعلاو ل ل م «مهئارو نم

 ا ل ا ا م ميم

 كلذكو ةاسزقلا نم ناعئام ا 2 ءا«اهنم نوملسملا

 هباحصأب ورمع راغأف «مهفلخ نم مجاعألا انيتأف انضخ ول :الاقف «ةحيلط

 «مجاعألا مهب تراث» مث «مهولتاقف سرفلا ركسعم لفسأ ىلع ةحيلط باحصأو

 يف  يدارملا حوشكم نب سيق ثعبف «ناك يذلا ىشخ دعس ناكو» :يربطلا لاق

 ناك املك مهول سيف عرج ,مهيلع تنآف مهتقحل نإ :هل لاقو  لجر ةئامعبس

 - سيق - هنهّنُق .هباحصأو ًارمع نودركي نيرعلا و مرقلا جو عضاخسلا دع

 ادعس" نأ وعل اذ نم. ناك شيف ررسع»ثأ بوصألا لعلو . «ورمع نع سانلا

 راغأ» :ريرهلا ةليل أبن يف نودلخ نبا لاق  بيذعلا ةقطنمب هرصق يف ًاضيرم ناك

 ءدعس نذأ نود سانلا مهفحاز» :نودلخ نبا لاق ثيح لاتقلل اوقلطنا هعم نيذلاو

 مث .هليجب مث «ءعخنلا مث ءدسأ ونب لمح مث «هموقو عاقعقلا مهفحاز نم لوأو

 ثيح ىلإ ناسرفلا نم ةئامعبس يف حوشكم نب سيق قالطنا دعب كلذ ناكو ءا(هدنك

 ناكو «ةضاخمملا دنع مهركسعم لفسأب سرفلا لتاقي برك يدعم نب ورمع ناك

 لفسأ يف سرفلا عم هماحتلاو سيق قالطنا نيملسملا شيج ىأر املف «برك يدعم
 عم هباحصأو عاقعقلا فحز نم لوأ ناكو .مهعمجأب نوملسملا فحز د
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 لاق  هليجب مث «يعخنلا بعك نب ديرد ةدايقب ةيجحذملا عخنلا ةليبق مث دسأ ينب

 ةدايقب ةدنك مث «ريرج ةدايقب اوفحزف  نيملسملا عبر هليجب تناك :يربطلا

 ليللا مالظ اوقرتخاف «شيجلا ةيقب مث «طمسلا نب ليبحرشو سيق نب ثعشألا
 دق سرُفلا ناكو «سرفلا ركسعم لخاد لاتقلا يف ورمعو حوشكم نب سيقب اوقحلو

 نوملسملا ماق امنيب ءافص رشع ةثالث يف مهفوفصو مهبئاتك ميظنتب اوماقف اوهبنت
 - ةيمارملا هيف فصو  ةاشملا  ةلاجّرلا هيف فص ؛فوفص ةثالث يف مهسفنأ ميظنتب
 : يربطلا لاق  ةاشملا  ةلاجّرلا مامأ  ناسرفلا  لويخلا هيف ٌففصو - لابيلا ةامر
 الإ ىبأ دق مكودع نأ :لاقف نيملسملا نم هيلي نميف حوشكم نب سيق ماقوا
 اوفحز اذإ موقلا نإف «ةلاجّرلا اهعم سيل ليخلا لمحت نأ سيل يأرلاو «ةفحازملا

 اومدقي نأ اوقيطي ملو مهب اورقع مهعم لاجر ال ليخلا ىلع مهٌودع مهدراطو
 . .؟ةريبكتلا اورظتناو  مكعيمج - ةلمحلل اورسّيَتَف «مهيلع

 اوؤايهت دق نيملسملا نأ :عخنلا ءاول هعم ناكو يعخنلا بعك نب ديرد لاقوا)

 ناك الإ ٌدحأ ةليللا قبسي ال هنإف داهجلاو هللا ىلإ ةليللا نيملسملا اوقبساف ةفحازملل

 نم ىجنأ هنإف ًاسفن توملاب اوبيطو ةداهشلا يف مهوسفان .هَقّْبَس ردق ىلع هباوث
 .«متدرأ ام ةرخآلاف الإو ةايحلا نوديرُت متنك نإ توملا

 ترّبك اذإ :ًالئاق مهيلإ ثعب دق ناك صاقو يبأ نب دعس نأ ةياورلا لوقتو
 ةريبكتلا اورظتني مل مهنكلو (ةريبكتلا اورظتنأا) سيق مهل لاق كلذلو ءاوفحزاف اثالث

 ىلع اولمحو «ةريبكتلا اورظتني ملف ًادعس مهلك سانلا ىصع» ةياورلا لوقتو «ةثلاثلا
 ناك دعس ةريبكت عامس نأ عقاولاو .«مهرصناو مهل رفغا مهللا :دعس لاقف «سرُفلا
 مث قدنخلا ةقطنم نيملسملا نيبو هنيبو بيذعلا رصق يف ًاضيرم ناك هنأل ًاليحتسم

 ةهجاوم يف نوملسملا ناك اهلفسأ يف يتلا سرفلا ركسعم ةقطنم مث سيدق ةقطنم

 لاق .ودعلا ىلع اولمحو «نوملسملا ةداقلا رّبكو حوشكم نب سيق رّبكف «سرعلا
 ءريرهلا مهمالك «نوقطني ال حابصلا ىتح اهلوأ نم ةليللا كلت اودلتجاف» : يربطلا

 ديدحلا ليلص ناكف ريرهلا ةليل تدهش :سيلحلا نب سنأ لاق .ريرهلا ةليل تيمّسُف

 تعطقناو ءطق هلثم اوري مل ًارمأ اهيف مجعلاو برعلا ىأرو «نويقلا توصك اهيف

 هجو ناك اذإ ىتح «ءاعدلا قلع :دعس-لبقأو ءدعسو متسر نع رابخألاو تاوضألا

 مهنأ ىلع كلذب لدتسأف  مهركسعم ىلإ نوملسملا عجر يأ - سانلا ىهتنا حبصلا
 ديردو «حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ناك دقو «؟مهل ةبلغلاو نولعألا

 نيفلأ لتقم نع ترفسأ يتلا ريرهلا ةليل ةكرعم لاطبأ زربأ ءيعخنلا بعك نبا
 قيقحت ىلع نيملسملا مزع داقعنا يف ريبك ريثأت اهل ناكو «سرفلا نم ةئامسمخو
 .ةيسداقلا موي وهو ىلاتلا مويلا يف مساحلا رصنلا
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 « ىسوجملا يسرافلا شيجلاو ىمالسإلا ىبرعلا شيجلا نيب ةيسداقلا ىف ةمساحلاو

 نبأو « يمعثخلا نيمهسلا يذ نباو « برك يدعم نب ورمعو «سيق نب ثعشألاو

 اسفنأ ىخسأ الو توملا ىلع ءارجأ ءالؤه ننوكي ال :اولاقف ءيلالهلا نيد ٌربلا يذ

 يرذالبلا لاق . (يدارملا حوشكم نب سيق ةرسيملا ىلعو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 لتاق مث .مكنم توملاب ًاسفن ىخسأو ربصلاب ىلوأ فلقلا ءالؤه ننوكي الف ؛لتقلا

 ارق ءولمت متسر ندب دجْوَف» :يرذالبلا لاق مث 2. . متسر هللا لتقف .ًاديدش الاتق

 نبا سيق هلتق يذلا نأ بوصألاو ءمتسر لتق مهيلإ بسنُي صاخشأ ةدع يرذالبلا

 :يدقاولا لاق «ليف قوف ريرس رهظ ىلع مويلا كلذ يف متسر ناك دقف «حوشكم

 . .نوملسملا هب قحلو ؛ليعافألا ودعلاب كئموي لعفو برك يدعم نب ورمع لمحو)ا

 . . ليفلا طقسف هبوقرع مذجفف ليفلا برضف «ليف ىلع وهو متسر ىلع ورمع ذشو
 يف ىوهف هب بلقنا دق متسر ريرس قودنص ناكو (. .متسر ىلع ورمع لمحف

 هملع نب لالهو .«يلجبلا سمش دبع نب ريهز :ناسرفلا قيتعلاب متسر ناكم ىلإ

 .ورمع نب عاقعقلاو «دليوخ نب ةحيلطو ء«يثراحلا تايش نياويثكو «يميمتلا

 نم لك لمحو .هلجرب هّرجو متسر قوف هسفن برك يدعم نب ورمع ىمر تقولا تاذ

 هوبرضف باهش نب ريثكو ؛«يميمتلا هفلع نب لالهو «يلجبلا سمش دبع نب ريهز

 ريهز ليقو «هفلع نب لاله ليقو .برك يدعم نب ورمع ليقو «.حوشكم نب سيق هلتق
 برض يذلا وهف ماه رود ورمعل ناك دقو . . يثراحلا باهش نب ريثك ليقو ( يلجبلا

 ءحوشكم نب سيق وهف هلتقو هيلإ بثو يذلا امأو «قيتعلا يف هريرسب طقسف متسر ليف

 لاق ,هتوم دعب كلذ ناك امنإو هنعطف هيلإ بثو مث مهسب هامر هفلع نب لاله نأ ليقو
 كلذكو .«ىلجيبلا سمش دبع نب ريهز ليقو «هلتق هفلع نب لاله نإ ليقو» : يرذالبلا

 ءمرفلا ةذاقلا: رابك لأ نسمش ديعاوب ريهز لتق قلو :(هلدق: َباهش خي ريثك نأ ليق)
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 نيب ةاورلا ضعب دنع طلخو سابتلا عقو كلذلو «سونيلاجلا باهش نب ريثك لتقو
 نسحلا لاق . حوشكم نب سيق هلتق يذلا متسر دئاقلا كلملا نيبو سرفلا ةداقلا كئلوأ

 سيقو «باهش نب ريثك هلتق لاقيو ءحوشكم نب سيق متسر لتق يذلا نأ» :ينادمهلا

 تايبأ نادلبلا حوتف يف يرذالبلاو ةغمادلا حرش يف ينادمهلا ركذ دقو 272تبثأ

 ءاعنص نم ليخلا ٌتبلَج» اهلوأ يتلا هنع هللا يضر يدارملا حوشكم نب سيق يباحصلا

 : لاق ثيح «هفيسب متسر لتقمو ةيسداقلا ةعقوم اهيف ركذ دقو 2« قرت

 ىيناودايحينمارعت ةيتحفرس يي عهدي ةنيح اقل [كجتتا

 ءاتطيلا ةمزازدعنلا ةانضكنأو ىرسك عمج كلاتهانضهانف

 ماوحلاٌع ص ءبّرش هرماوض | ءٍفافخ ءةمدقُم ءدرجب ىلع
 مامهلا كلملا فقومل ثدصق  ثلاج ليشخشلاثتيأرنأاملف

 ماههجكالو لجقأ ال «فييبسم» . ”اهيرص قرويهف ةئزق بوِضأَف

 يرحل ةفاقلا فالملا يه قمر فاكر «ةييفاقلا اهي اايلاف لنك نيك كاسأو

 مهنم ددع هبرض نيملسملا ناسرف هيلإ عفادتو ءاليتق طقس املف ةيسداقلاب سرّفلل
 ةميزه هلتق يفو ءسرفلا ميظعو دئاق هنأل هيلإ اوعفادت امنإو فويسلاو لابنلاب
 : سانلا يف يدونو ءاوربكو هب نوملسملا فاطأ .«كله دق هنأ اونقيت املف «سرفلل

 . يسرافلا شيجلا بلق مزهناف ءمتسر لق

 باحسنإلاب سرفلا ىدانو «سوديلاجلا دئاقلا سرفلا رمأ ىلوت ٍفئدنعو -
 يف سرفلا غلبو :«مهيف اونخثأف نوملسملا مهب قحلو ءاوربعف «قيتعلا نم روبعلاو
 نب سيقو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهب قحلو) ؛ةلجد يف رهن عضوم مهمازهنا
 نب عاقعقلا دعس هجو مث «(سيق نب ثعشألاو «ءبرك يدعم دعب ورمعو «حوشكم
 ىضمو «ودعلا ةدراطم يف اوكرتشاف «ةوق يف يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو ورمع

 كلذبو «سونيلاجلا اقحلف ةويح نب ةرهزو يجحذملا يثراحلا باهش نب ريثك
 . ةيسداقلاب ميظعلا راصتنالا لمتكا

 تبسلا ةليلو ةعمجلا مويو سيمخلا موي ةيسداقلا لاتق ناكو) :يرذالبلا لاق

 موي وه موي لوأ نأ رداصملا ةيقب يف امنيب «(ةيسداقلا موي مث «ريرهلا ةليل يهو
 - سامع موي مث  ةعمجلا لباقيو  ثاوغأ موي مث - سيمخلا لباقيو  ثامرأ

 موي نوكيف  ةيسداقلا موي مث  دحألا ةليل نوكتف  ريرهلا ةليل مث - تبسلا لباقيو
 فيس ةياور نع ريثك نبا ركذو - نينثإلا موي  ودعلا ةدراطم تلصاوتو  دحألا

 ."79ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ةغمادلا حرش )١(
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 :ريثك نبا لاق .ةرشع عبرأ ةنس مرحم نم نينثإلا موي ناك) ةيسداقلا موي نأ يميمتلا

 كلذكو «(ةرشع سمخ ةنئس ىف تناك ةيسداقلا ةعقو نأ هريغو قاحسإ نيا ركذ دقو

 ريقك ميزا لاق .مييحيسلا شو (ةركتيلا ركع صح عينا هيماقلا نأ يرذالبلا ركذ
 نب ريرجو «برك يدعم نب ورمع لاثمأ ناعجشلا نم ةعامج ةيسداقلا يف ىلبأ"»

 «نييقيقحلا ةيسداقلا ةداقو لاطبأ مظعأ مه كئلوأو (حوشكم نب سيقو «هللا دبع

 ركذو «''”برك يدعم نب ورمع عم باطخلا نب رمع ىلإ حتفلا أبنب دعس ثعب دقو
 حلاص نطوم برك يدعم نب ورمعل ناك :لاق صاقو يبأ نب دعس نأ) :يدقاولا
 لاق رشم نب نسكت :هل ليقف ياللا طحنا نيازل رادجلا .يياكس يسداعلا وي

 . ةيسداقلا لاطبأ مظعأ امهنإ كلذ دكؤيو ''”«عاجشل ًاسيق نأو ءهسفنل لذيأ اذه

 ع عام ع
20 

 ماشلاب تاحوتفلاو داهجلا ىلإ سيق ةدوع

 اوناك نيذلا ةداقلاو حوشكم نب سيق قلطنا ةريسي ةرتفب ةيسداقلا ةعقوم باقعأ يف

 امل ًارظنو ء«ماشلا ىلإ نيدئاع اوقلطنا «ةيسداقلا اودهشو ماشلا نم مهناسرفب اومدق

 ثادحألا راسم كاردإ نإف «ماشلاب ثادحألا راسم لوح سابتلا نم تاياورلا فنتكي

 . ماشلا ىلإ سيق ةدوع دعب تاحوتفلا راسم مث كلذ قبس أم نييبت ,ت مرلتسي اهنمزو

 ةداقلاو حوشكم نب سيق ريسمو ه6 بجر يف - قشمد حتف دعبف -

 يف حارجلا نب ةديبع وبأ هجوت «ةيسداقلا يف نيملسملل ًاددم اوراس نيذلا ناسرفلاو
 لقره رفنتساف «مورلا كلم (لقره) رقم تناك يتلا صمح حتفل قشمد نم شيج

 اونكمتف «ةريبك ةوق مورلل تحبصأف «ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ لهأو نامورلا شويج

 نبا لاق ه4 ةنس رخحاوأ يف كلذو - «صمح يف ةديبع يبأ شيج راصح نم

 زجاني نأ يف نيملسملا ةديبع وبأ راشتساو «كلذب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتكر» :ريثك
 نب دلاخ الإ ءنصحتلاب راشأ مهلكف ءرمع رمأ ءيجي ب ىتح دلبلاب نصحتي وأ مورلا
 لكو «مورلا هب طاحأو صمحب نصحتن «مهعاطأو ل «ةزجانملاب راشأف ديلولا

 هدورالاب قص نا اخرش نايح نتعب مهرمأب هنع لوغشم ماشلا نادلب نم دلب

 ْمُه ام اوكرت ولو (نيطسلف ةهجب صاعلا نب ورمعو «قشمدب نايفس يبأ نب ديزيو
 ىلإ باطخلا نب رمع بتكو .هلك شيجلا يف ماظنلا مرخنال صمح ىلإ اولبقأو هيف
 يبأل ةدجن صمح ىلإ ورمع نب عاقعقلا عم سانلا بدني نأ صاقو يبأ نب دعس

 .50 ص ؟ج  هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا 000(

 ١", ص 4١ج - ىناهفصألل  ىناغألا (0)
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 خيذلا + ةيتارفلا - ةريرجلا لها ىلإ اشي تعبي نأ ةيلإ بتكو روض هتاف ةليع

 منغ نب ضايع ةريزجلا ىلإ شيجلا ريمأ نوكيو «ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام
 رهش ىلاوح ىف  ةيسداقلا ةعفوم لعب كلذل حيحصلا نفزلا تاك دقو ,071يرعالا

 دنجلا نم فالآ ةعبرأ يف ةداقلا 0 ا ف

 ماشلا شيج نم مه نيذلا ناسرفلاو ةداقلا امأ 57 ةذيبع ب ملا م ف ودا

 نامه بدال ىلإ نيدئاع رتل دق يداي احلا ادد ةيسداقلا ىلإ اومدقو

 نك :ميئاتمرت تاعسلا ةدانلا قم هرعو ا اعمر

 ئلغ ةبلغتلا خف نسلاد صمح ةهج يف هعم نيذلا شيجلاو حارجلا نب ةديبع وبأ

 . قشمد ىلإ ةدوعلاو راصحلا كف نم اونكمت امئإو تاياورلا ىدحإ يف امك مورلا

 ةفيفك اقويج مورلا كلما لقفز كعباد هقاق كس لئاوأ قفا قللذ ءانقازم

 شويج ةديبع يبأ ىلإ عمتجأ امنيب ؛ماشلا تاهج نم اهريغو كومريلا رهن ةقطنم ىلإ

 نب ورمعو نايفس ىيبأ نب ب ديزيو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب يتلا ماشلا

 .ةداقلا نم هريغو حوشكم نب سيق ةدايقب ةيسداقلا نم داع يذلا شيجلاو «صاعلا

 يتاثلا عيبد يف كلذو  مورلا ة ةهجاومل قشمد نم ريدملل :نودلسعلاو ةليبع ناءايك

 : الئاق قشمد لهأل حلصلا باتك نمز نع يرذالبلا هركذ ام ليلدب ( ةيرجه ١86 ةئس

 رخآلا عيبر يف اهحلصي دلاخ باتك خيراتو ه5١ ةنس بجر يف قشمد حتف ناك١

 ل ل ل ده 16 ةقيس

 ةديبع | ةداهش باتكلا يف تبثأو ( لعفف ةباحصلاو ةديبع 3 ا ًاباتك

 .«هددج يذلا تقول أأاب هخرأف . .مهريغو ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبأ نب د لكيزيو

 ةقطنمب مورلا نم مهل عمجت نم ىلإ ضوهنلاو ريسملل نيملسملا عمجت تقو وهو
 .ه5١ يناثلا عيبر يف كلذو ءكومريلا رهن

 نب ةديبع وبأ راشتسا امنيح ًايخيرات ًافقوم حوشكم نب سيقل ناك دقو -

 يف يدقاولا ركذ دقف «مورلا ةهجاوم رمأ يف هعم نيذلا ةداقلاو ةباحصلا حارجلا

 أ 32 : قبسلا 0 0 راشتسا امل ةديبغ 1 نأ ماشلا حوتف

 تالا 0 يع ل 2 :لاقو لجر - 0 دوريشتو

 .ل 6 ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 (ةديدملا نتن ايزق نوملستلا نوكيف ئرقلا داو نش ةنحرف ىف لزدتؤ كتاكم
 انيلإ اولبقأو انرثأ مورلا بلط اذإو باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم انيلإ لصت ةدجنلاو
 يل هرك اذه يعضوم نم ٌتحرب نإ ينإ :ةديبع وبأ لاقف .نيرهاظ مهيلع انك

 مث ءاهنع تحزنف هللا اهحتف نئادم تكرت لوقيو ينفنعيو كلذ باطخلا نب رمع

 اهيأ :لاقو يدارملا حوشكملا ةريبه نب سيق هيلإ ماقف «مكيأرب يلع اوريشأ :لاق

 هذه مورلل عدن فيكو «ماشلا نم انجرخ نإ نيملاس انلهأ ىلإ هللا انَدَر ال ءريمألا

 ءاندعو ةنجلاف انلتُق نإف ءدغرلا شيعلاو جابيدلاو ةضفلاو بهذلاو عورزلاو راهنألا

 ةريبه نب سيق هللاو قدص :ةديبع وبأ لاقف .ايندلا ميعن هبشي ال ميعن يف انكو

 انوصحو ًاروصق جالعألا ءالؤهل نوعدتأ نيملسملا رشاعم ايف «قطن قحلابو

 راد يف لجو ّرع هللا دنع مكلام عم ةضفو ًابهذو ًابارشو ًاماعطو ًاراهنأو نيتاسبو
 نم نيحرابب انسلو ءانل هلوق يف ةريبه نب سيق قدص دقل «باوثلا نسح نم ءاقبلا

 . نيمكاحلا ريخ وهو مهنيبو اننيب هللا مكحي ىتح اذه انلزنم
 «كتيالو ىلع كناعأو ريمألا اهيأ كلوق هللا قدص :لاقف ةريبه نب سيق ماقف

 . لجأ باوث انتوفي امف لجاع حتف انتاف نإف «هللا ءادعأ لتاقو هللا ىلع لكوتف

 عباتتو .كيأر يأرلاو ءكلو انل رفغو .كلضف نود وم وبأ لاقف

 .' هيأار نسحب نيملسملا لوق

 رهن ةقطنمب اولزن ىتح حارجللا نب ةديبع يبأ ةدايقب نوملسملا ىضمو -
 :نيب زييمتلا نم دب ال انهو ؛كومريلا

 ءارو  نيدانجأ ةعقوم اهتقبسو ماشلا حوتف ةيادب يف تعقو يتلا :كومريلا ةعقوم -أ

 ءركب ىبأ ةفالخ ىف ه١ لوألا ىدامج رهش ىف نيدانجأ تناكو - ًاقرش ةلمرلا

 ديلولا نب دلاخ ناكو ركب يبأ ةفالخ يف ًاضيأ تأدب يتلا كومريلا ةعقوم اهتلت مث
 رمع ىلوتو - يناثلا ىدامج ١١ يف ركب وبأ تامو «شويجلل ماعلا دئاقلا
 رخاوأ يف نيملسملل رصنلا متو «كومريلاب مورلل نوعقاوم نوملسملاو ؛ةفالخلا

 ةدايق حارجلا نب ةديبع يبأ ةيلوتب بتك دق رمع ناكو «ه11 يناثلا ىدامج

 .ه54١ بجر يف قشمد حتف ىلإ عئاقولا تعباتتو «شويجلا
 نأو ءاهسفن كومريلا ةعقوم اهنأب ضعبلا نظي يتلا :كومريلا رهن ةعقوم - ب

 بجر يف مأ ه١ يناثلا ىدامج يف تناك له اهنمز يف اوفلتخا نيخرؤملا

 تناك دقف «ناتعقوم امه امنإو ءاهعوقو نمز يف فالتخا رمألا سيلو هه65

 ماسلا حوش  5تحص١ ١ ف )١( ة؟ة ص اج  ىدقاولل  ماشلا حوتف و١8 1١.
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 نم اهيلإ نوملسملا قلطنا ةعقوملا هذه امئيب قشمد حتف لبق كومريلا ةعقوم
 دقو «حارجلا نب ةديبع يبأ ريمألا ةدايقب ه١ ةنس يناثلا عيبر يف قشمد

 تناكو) يرذالبلا لاق (كومريلا ةعقوم) مسالا سفنب ةيخيراتلا رداصملا اهتركذ
 ام وهو ؛«يدقاولا ركذ كلذكو «(ةرشع سمخ ةنس بجر ىف كومريلا ةعقو

 (كوفريلا) مالا ىفثنآل ارظنو « تادحألاو: عئاقولل ىتمزلا لسلستلا ةكؤي
 الو (كومريلا رهن ةعقوم) مساب ةعقوملا هذه زييمت نكمي «سابتلالا ىلإ يدؤي
 ءاجن دقو «ىلوألا ةعقوملا ناكم ريغ كومريلا رهن نم ناكم ىف تعقو اهنأ دب

 . (ةصوقاولا) هنأب ناكملا مسا

 نب دلاخل لاقو ءنيملسملا فوفص ةديبع وبأ بترو) :يدقاولا مامإلا لاق

 :هل لاقو سيق نب كاحضلاب ةديبع وبأ اعدو . .لاجرلاو ليخلا ىلع كتيلو دق :ديلولا

 كلذ كاحضلا لعفف «دلاخل اوعمست نأ مكرمأي ةديبع ابأ ريمألا نأ تايارلا باحصأ غلبأ

 ذاعم ىصوأو دلاخ- ىلع ذاعم ىنثأف (كلذ لثم هل لاقف لبج نب ذاعم ىلإ ىهتنا ىتح
 ليخ عمج ديلولا نب دلاخ نإ مث» «ةديبع يبأ رمأل لاثتمالاو دلاخ ةعاطب سانلا

 ةريبه نب سيق مهدحأ ىلع لعجف «عابرأ ةعبرأ مهمسقف  ناسرفلا يأ  نيملسملا

 يناثلا عبرلا ىلع لعجو .ليخلا هذه ىلع نكف برعلا سراف تنأ :هل لاقو يدارملا

 ىلع هسفن لعجو «ليفطلا نب رماع ثلاثلا عبرلا ىلعو «يسبعلا قورسم نب ةرسيم
 .افلأ نيعبرأ ءاهز يمالسإلا شيجلا ناكو 2'"فحزلا ركسع

 دقو ةاشملا ىوس ناسرفلا نم فلأ ةئام نم رثكأ اوناكف مورلا شيج امأو

 نب يدع لاق» ينمرألا ناهام كلملا شيجلا كلذ سأر ىلع مورلا كلم لقره لعج
 فوفصلا تناك :- اهرخآ ىلإ اهلوأ نم حوتفلا دهش نمم ناكو  ينادمهلا ثرحلا

 رهظأ دقو هلك نيملسملا ركسع لثم اهنم فص لك فص نيثالث ناهام اهفص يتلا
 املف «نابلصلاو مالعألاو تايارلا نم رثكأو نابهرلاو سوسقلا فوفصلا نيب ناهام

 هتحتو برح ةمالو بهذم عرد هيلع ةقلخلا ميظع قيرطب زرب «مهفوفص تلماكت
 بلطف «كلملا ريرس دنع فقي نمم مورلا ءامظع نم قيرطبلا ناكو .ءبهشأ سرف

 وهو اوملسأ نيذلا ماشلا لهأ نم دئاق نيملسملا نم هيلإ جرخف «ةزرابملا قيرطبلا
 نيملسملا وحن اعجار ىنثناف ههجو يف ةبرضب قيرطبلا هباصأف «ىرصُب بحاص
 لخدو قيرطبلا عجارتف نيملسملا ناسرف هب حاصف هكردي نأ داكو قيرطبلا هعبتاف

 نيملسملا نم ةعامج هذخأف ههجو ىلع مدلاو نيملسملا ركسع ىرصب بحاص
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 نب ةرسيم دارأف نوملسملا هنم بيهت دقو ةزرابملا بلطي قيرطبلا ذخأو ءهحارج اودشو

 قلخلا ميظع جلع اذهو ريبك خيش تنأ) :دلاخ هل لاقف هيلإ جورخلا يسبعلا قورسم

 دلاخ هداعأف جورخلا ليفطلا نب رماع دارأ مث (هيلإ جرخت نأ بحأ الو عاجش بابشلاو

 :هل لاقو يدزألا هللا دبع نب ثراحلل دلاخ حمسي مل كلذكو «قيرطبلل ًاؤفك سيل هنأل

 جرخي نأ بحأ امو اهرداصم فرعو هتبرجو بورحلا برج دق سراف اذهف جرخت ال
 نب سيق ىلإ رظنيو كلذ لوقي دلاخ لعجو «بورحلاب ريصب هلثم لجر الإ هيلإ
 ىلع زربأ :دلاخ لاقف ءهيلإ زربأ انأ «ينعت يايإ . .ناميلس ابأ اي : سيق لاقف «حوشكم

 هداوج ىرجأو حوشكم نب سيق جرخف .هيلع كنيعي هللاو ءهل ًأؤفك كنإف ىلاعت هللا مسا
 لِي هللا لوسر ةكرب ىلعو هللا مسب لوقي وهو قيرطبلا وحن ىضم مث هتكيرع نيل ىتح

 ناسرف نم ديدش سراف هنأ ملع هلاعف ىلإ قيرطبلا رظن املف قيرطبلا نم برقو

 دقف «هتفحج يف قيرطبلا اهاقلتف هتماه ىلع سيق هبرضف ازرابتو هيلإ دصقف نيملسملا
 هيلا هدم حرجا نيزك قو دا كساقاك ةيطينلا ىلإ ءلرهوو ةلمضتلا نمل كين
 هيلع هسفن قيرطبلا حرطف «ةبرضلا ىدافتف هقتاع لبح ىلع أسيق قيرطبلا برضو ؛هيلع
 جرخ دق هفيس نأ الإ ًارزش هيلإ رظني لعجو هنع دعبو هدي نم سيق بذجناف هرسأ ديري

 سيأ دقو لاتقلا ىلإ دوعيو ًافيس ذخأيل نيملسملا ركسع ديري هسرف نانع ىنثف هدي نم
 هريس يف سيق رصقف «هبلط يف ىعسو هرثأ يف قيرطبلا حاص ًاعجار فطع املف هسفن نم
 «قيرطبلا ىلإ عجرف) .جلعلا اذه نم برهتو ةداهشلا كدارم تنأ :هسفن يف لاقو

 دقل دلاخ اي :سيق لاقف .تعجر الإ هلوسرو هللاب كتلأس سيق اي :دلاخ هب حاصف

 راتخأ َمِلَق :لاق ءال :لاق ؟يلجأ يف ديزتأ كيلإ ٌتعجر نإ نكلو ميظعب ّيلع تمسقأ

 فطع هنأ مث (ىلاعت هللا نم نارفغلاب زوفأو ربصأ لب رانلا باحصأ نم نوكأو رارفلا

 دلاخ رظنو ؟''لطسو ىلع هعم ناك ًارجنخ- لتسا امنإو فيس هدي يف سيلو قيرطبلا ىلع
 بناوق عاقل سبق نلإ هعئديو يقيسلا اذه دحآي نم“: لاف فين هديب يف: سيلو نيف ىلإ
 هللاو تنأ :دلاخ لاقف «ناميلس ابأ اي انأ :قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا ديع لاقف ؟هلل
 املف «فيسلا هلوائي نأ ديري ًاسيق قحلو فيسلا نمحرلا دبع ذخأف «قيدصلا نبا اي اهل
 مهبحاص ىلع ًاسيق نواعي نأ ديري هنأ اونظ سيق قحل دقو نمحرلا دبع ىلإ مورلا ترظن
 ىلع نمحرلا دبع لمحو .فيسلا ًأسيق نمحرلا دبع لوانو .رخآ قيرطب هيلع جرخف

 اهب مشه ةبرض هبرضو قيرطبلا ىلع سيق لمحو . .هحمرب هنعطف هيلإ جرخ يذلا جلعلا
 الإ برعلا ءالؤه ام اولاق كلذ ىلإ مورلا رظن املف ءاعيرص ضرألا ىلإ طقسف هتماه

 ىلإ اعجرو نيقيرطبلا بالسأو حالس اذخأف نمحرلا دبعو سيق امأو . .نيطايش

 )١( ةّيبنجلا :وه سيق طسو يف يذلا رجنخلا .
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 اذخأف .هبلس هلف ًاسراف لَتَق ْنَم ءامكل وه :لاقف ةديبع ىبأ ىلإ بلسلا اعفدف نيملسملا
 .نيملسملا ليخ عبرل ًادئاق هعضوم يف سيق عجرو «بلسلا

 لمحو :؛نيملسملا ىلع اولمحي نأ مورلا فوفص نم ةرشع رمأ ناهام نإ مث

 نييشلا هيبورق يجني يلوا ردا وعي وبلا كلو. وج رلباعت «مهيلع َن دوملسملا

 : ةرشع نيملسملا نم دهشتساو «مورلا نم ُعْمَج لتق دقو «مهنيب ليللا قرفو
 نب هللا دبع وه راصنألا نم دحاوو «مراصو نزام امه تومرضح نم نالجر

 نبا ديوس وهو دارم نم دحاوو ؛«ةليجب نم ةثالثو «نافسع نم ةثالثو .مرخألا

 جرخف «ىلتقلا يف هنأ ملعف هدقف امل سيق هيلع نزحف) ءحوشكم نبا سيق يخأ

 اميفو «هوري ملف هيلع اوشتفو ةكرعملا عضوم اوتأ ىتح هموق نم لاجر هعم سيق
 مهو ةعقولا ناكم نوبلطي مورلا ةهج نم تلبقأ دق ران ىلإ سيق رظن كلذ يف ْمُه
 هللاوف مكران اودمخأ :هتع هتعامجل سيق لاقف ؛مهدنع ًاميظع ناك ًاقيرطب نوبلطي
 اوبهأتو ىلتقلا نيب مب اودقرو مهران اودمخأف .موقلا ءالؤه نم يخأ نبا رأثب نذل

 سيق عم ناكو : رعاك ةنعر در نازيقو هدام رجح مكين ذك وراامااذإو «لاتقلل

 :سيق لاقف «بعتلا انسم دقو ةعبس نحنو ةئام موقلا نإ هل اولاقف هموق نم ةعبس
 .هداهج قح هللا يف دهاجأو هريغ ديرأ ال توملا ٌبلطأ هللاو ينإف متنأ اوعجرا

 قيرطبلا نامثج اودجوف ىلتقلا نيب نورودي مورلا لبقأو .ماركلا ةفقو هعم اوفقوف

 «قيرطبلا اومرو بعرلا مهباصأو اولهذف هباحصأو سيق مهيف حاص ه هولمح املف

 هباحصأ لتقو ءالجر رشع ةتس مهنم سيق لتقف ءمهيف فيسلا نوملسملا ع عضوو

 لبقأف ءانينأ عمسف «هيخأ نبا بلطي سيق داعو .نيبراه نوقابلا تلفناو «موقلا رثكأ

 تعبت ينإ هامع اي :لاق هفرع املف «يدارملا نارهب نب ديوس هيخأ نبا وه اذإف هوحن

 روحلا ءالؤهو ءاميظع أرمأ اهنم جلاعأل ينإو يردص يف مهنم دحاو يننعطف مورلا

 لجأ لكل يخأ نباي :لاقو سيق ىكبف «ءيحور جورخ نورظني يئاذح يف نيعلا
 نأ ردقتفأ .مع اي هللاو تاهيه :لاقف «لوط كلجأ يف نوكي نأ لعلو باتك

 لبقأو ءهرهظ ىلع هلمحو «لجأ :لاق ؟كانه تومأف نيملسملا ركسع ىلإ ينلمحت

 وبأ عمسو .- هتميخ يأ  هتجسو ِهِلْخِر ىلإ هب دصقو :نيعاسلا رك دع ىلإ هب
 هل لاقف «هسأر دنع سلجف هسفنب دوجي مالغلا ىأرو هيلإ ىتأف سيق ءيجمب ةديبع
 يدانت روحلا هذهو «هللا ةرفغمب :لاقف ؟يخأ نبا اي كدجت فيك :ةديبع ؤبأ

 يف لتق نمب ةديبع ابأ سيق ربخأو «نوملسملاو ةديبع وبأ ىكبو تامف ءصنخخشتو
 .©0(رصنلا ةمالع كلذ نأ ملعو ًاديدش ًاحرف ةديبع وبأ حرفف «مورلا نم ةليللا كلت

 .اج ١77 ١7١ص - يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف )١(
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 ئجافم موجهل ًايهتي ناهام ناكو «مايأ ةعبس مويلا كلذ دعب لاتق عقي ملو
 اودجوف موجهلل مورلا لفاحج تجرخ نماثلا مويلا رجف ناك املف «نيملسملا ىلع

 رابكل ةدايقلا تايار دقع دق حارجلا نب ةديبع وبأ ناكو ءبرحلل نيبهأتم نيملسملا
 نب رامعو «يدنكلا ورمع نب دادقملاو ءلبج نب ذاعم :مهيفو ةداقلاو ةباحصلا

 ينهجلا سينأ نب هللا ديعو «نايفس يبأ نب ديزيو «ماوعلا نب ريبزلاو ءرساي

 مدغ نب ضايعو «برك يدعم نب ورمعو «يسودلا ةرامعو «ةريره وبأو «يريمحلا
 ىلع لعجو) :يدقاولا لاق .مهلاثمأو «عالكلا وذو «يرافغلا رذ وبأو «يرعشألا

 «نايفس يبأ نب ديزي نميألا حانجلا ىلعو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةلاجرلا

 . (يدارملا حوشكم نب سيق رسيألا حانجلا ىلعو

 موجهب  ه5١ بجر يف  كومريلا موي وهو مويلا كلذ يف برحلا تأدبو
 ًالاتق اولتاقف تومرضحو ريمحو جحذم اهيف ناكو نيملسملا ةنميم ىلع) مورلا
 ءاهز مهو مهيلع ريمألاو ديبُر ىلع مدقملا وه برك يدعم نب ورمع ناكو :اديدتت

 ريمح هعم تلمحو ةدحاو ةدش مورلا ىلع هعم اوذشف « لجارو سراف ةئامسمخ

 يبأ عم دزألاو سود تلمحو .مهنكامأ نم مورلا اولازأن نالوخو تومرضحو

 ريجرج لمحو . .يرعشألا منغ نب ضايع مهئاول بحاص ناكو ةقداص ةلمح ةريره
 فشكتاف يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ىلع مورلاو نمرألا نم ًافلأ نيثالث يف ينمرألا

 : لوقي وهو مورلا ىلع لمحي ليبحرش لعجف ةئامسمخ الإ هعم تبثي ملو هباحصأ

 فوفص ىلإ حوشكم نب سيق رظنو . .هباحصأ عجارتف ربصلا ربصلا مالسإلا لهأ اي
 ناكو «مهراعشب هباحصأو وه ىدانو هعم نمب سيق لمحف تعجارت دقو ليبحرش
 نب دلاخ ناكو ء«مورلا اوَدَّصف .(ْثِمُأ ْتِمُأ روصنم ايو .لزنا هللا رصن اي : مهراعش

 ةقحاس ةميزه مورلا مزهنا نأ ىلإ برحلا تلصاوتو ؛فحزلا ركسع ىلع ديلولا
 لابجلا يف مهنم ريثك قرفتو ء«مهلثم ةصوقايلا يف قرغو فالآلا تارشع مهنم لِتُقو
 رصتناف «ليللا فصتنم ىلإ نورسأيو نولتقي مهئارو نم نيملسملا لويخو ةيدوألاو
 .راصتنا مظعأ مويلا كلذ يف نوملسملا

 مورلا نم أفلأ نيعبرأ ءاهز هعمو رارفلا نم  مورلا دئاق  ناهام نكمتو

 اوقحلف ءاشيج مهيلإ ةديبع وبأ ثعيف  يدقاولا ركذ امك  قشمد هاجتاب اوراسف
 يدزألا ةلهج نب نامعنلا هاتأف «هداوج نع لّجرت دق ناهام ناكو) ءاولتاقتف ءمهب

 (يعؤوبريلا لاوخ نب مصاع هلتق يذلا نإ ليقو .نامعنلا هلتقف هسفن نع ىماحف
 نيذلا كلذكو ناهام عم نيذلا مورلا مزهناف «هلتق يف نامعنلا عم كرتشا هلعلو

 وخأ قرادت مورلا ءارمأ زربأ نم ناكو - نيطسلفب ةلمرلا لامش - نيدانجأب اوقحل
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 رخآ عضوم يف لاق مث «كومريلا يف قرادت لتقم ةياور نودلخ نبا ركذ دقو . لفره

 ل نوكيف : (نيدانجأ يف لقره وخأ قرادت لتقم ناك)

 :نودلخ نبا لاق «صمح ةنيدمب ًاميقم مورلا كلم لقره ناكو «ةيناثلا نيدانجأ
 لحتراف صمح نود وهو لقره ىلإ  كومريلاب مورلا ةميزه يأ - ةييزيلا تيهقنا»

 لقره ىلإ نيدانجأ ةعقو ربخ ىهتنا امل» : يرذالبلا لاقو .(اهع ارو انه ىلإ دلخأو

 دعب كلذو ««ةيكاطنأ ىلإ صمح نم برهف ءابعر ءيلمو هدي ىف طقسو هبلق بخن

 لإ ةلوبع يبأ عم سيق داعو ءه6١١ ةنس بجر ىف ةيناثلا نيدانجأو كومريلا ةعقوم

 .ةحوتفملا ماشلا قطانم يف مالسإلا ةطلس تيبثت متو قشمد

 نب ةديبع وبأ مهل دقع ءارمأ ةعبس عباس يدارملا حوشكم نب سيق ناكو

 ةديبع يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك ثيح ءاهيحاونو سدقلا حتفل ةيولألا حارجلا

 ىلإ 0 راحل رضا ريالا هر هكارد ةباحصلا ةديبع -

 ةباحصلا نم ةعيسل قرفلا ةدايق ةيولأ ةليغ 3 دّقعو و ؛مالسإلا دونجو 0

 ءحوشكم نب سيقو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو ةلبلولا ب , دلاخ مهو ءارمألا

 نب لهلهم نب ةورعو «ةبجت نب بيسملاو :نايفس' ىبأ نب ١ كيزيو ءصاعلا نب ورمعو

 هتقرغب راسف ءاهريمأ عم ةقرف موي لك يف هجوي ةديبع وبأ ناكو «يئاطلا ليخلا ليز

 ةنسح نب ليبحرش ةديبع وبأ اعد مث) :يدقاولا لاق ءورمعو «ديزيو ءدلاخ نم لك

 نم سراف فالآ ةسمخ هيلإ مضو ةيار هل دقعو هلي هللا لوسر ّيحو بتاك يدنكلا

 ردا يل عن ند بسلا ةدييغ يبا جر :كلتكوورا نطل لع ريس طلخم الو

 يدارملا حوشكم نب سيقل ةسداس ةيار ةديبع ونبأ دمعو :يدقاولا لاق «سماخلا

 نب ةورعل ةعباس ةيار دقع مث «سدقملا تيب ىلإ هرّيسو ءفالآ ةسمخ هيلإ ٌمضو

 ةسمخ مهحرس نم ةلمج ناكف ء«فالآ ةسمخ يف يئاطلا ليخلا ديز نب لهلهم

 . [ماشلا حوتف - ١ 85ص ] «هشيجب ريمأ مهيلع لزني موي لك يفف هللا ءادعأ

 كرا يلا حافلا يي نيزك كرام روت هوس اور ةقاكتم ىو هيحي يصاب الو
 عم كرتش ء"او ةديبع وبأ ىت تأ مث «ةيحانلا كلت نم سدقلا ةرصاحمب سيق ماقف .اهيف



 يتلاو كلذ تللخت يتلا تاشوانملا يفو اهيحاونو سدقلا راصح يف ةعبسلا ءارمألا

 مث «رهشأ ةعبرأ ترمتسا يتلا راصحلا ةرتف يف هناسرفو حوشكم نب سيق اهيف مهاس
 يف مهتبغر  ءامدقلا ماشلا برع نم مهو  نويحيسملا سدقلا لهأو فقسأ نلعأ

 نب رمع نيملسملا ةفيلخ حلصلا دقعل يلوتُملا نوكي نأ ىلع سدقلا ميلستو حلصلا

 ىلإ رمع ءاجف «كلذب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتكف «هسفنب سدقلا ملستيو باطخلا
 رابك عم سدقلا لخدو «حلصلا باتك مهل بتكو اهلهأ حلص دقعف : سدقملا في

 نب ذاعمو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو «حوشكم نب سيق ناكف «ءارمألاو ةباحصلا
 عم اهولخدو سدقلا حتف اودهش نيذلا ءارمألا ةباحصلا نم «يراصنألا لبج

 َرْمْأو ,ةيرجه ١ ةنس يمالسإلا يبرعلا اهرجف قورش موي باطخلا نب رمع
 ةنسح نب ليبحرش سدقلا اهنم يتلا نيطسلف قطانمو ندرألا ىلع باطخلا نب رمع
 . هنع هللا يضر يدنكلا
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 ءصمج ىلإ نيطسلف نم حارجلا نب ةديبع يبأ عم حوشكم نب سيق راسو
 رهن ةعقوم يف هشيج ةميزه أبن هاتأ امنيح صمح رداغ دق مورلا كلم لقره ناكو

 نب طمسلا ىباحصلا كاذئآ ةديبع وبأ ثعب دقو  ه65١ ةنس بجر ىف  كومريلا

 كلذ ةداق نم ناكو «صمح ىلإ شيج يف طمسلا نب ليبحرشو يدنكلا دوسألا

 اهولزن ىتح نيملسملا نيب أاططخ صمح مسق يدنكلا طمسلا نإ :يرذالبلا ركذو
 نق اذكاق اريمأ .طيسلا تكسو... (ةكورتم ةحاسو هلهأ الج ضوفرم لك يف مهنكسأو

 حوشكم نب سيق هعمو نيطسلف نم حارجلا نب ةديبع وبأ اهيلإ مدق نأ ىلإ صمح
 وبأ ىضمأف «نيملسملا نم شيج يف يراصنألا تماصلا نب ةدابعو ديلولا نب دلاخو

 صمح ميلقإ ىلع لمعتساو «صمح لهأل طمسلا هدقع يذلا حلصلا ةديبع
 . يراصنألا تماصلا نب ةدابع

 (نتسرلا) اهل لاقي صمح لامعأ نم ةقطنم ىلإ صمح نم ةديبع بأ واتف

 مكمن ال داتلاو لاسرلاب انريهشم اعينم ادصخ ناكو هقسرلا نوملسملا رضاحيف
 ىف الجر نيرشع اولعجي نأ ىلع هعم نيذلاو ةديبع ىبأ يأر رقتساف «هماحتقا

 قيدانص عم قيدانصلا لاخدإ متيو ةبختنملا ماعطلا قيدانص نم ًاقودنص نيرشع

 قيدانصلا دادعإ متف . نصحلا ىلإ اهنوقوسي نتسرلا يداوب ناكس ناك يتلا ماعطلا

 مهنم تاكو قيدانصلا اولخدف لاطبألا ديدانصلا م مريرشخ ةديبع وبأ بختتناو نيرشعلا
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 نب نمحرلا دبعو «يدارملا حوشكم نب سيق)  ماشلا حوتف يف يدقاولا ركذ امك
 روزألا نب رارضو «برك يدعم نب ورمعو «يريمحلا عالكلا وذو «قيدصلا ركب 5
 نب رفعج نب هللا دلبعو «لهج يبأ نب , ةمركعو «يعخدلا رتشألا نب كلامو «يدنكلا

 لوخد متو «ةيدوسلا اهل لاقي ةيرق ىلإ شيجلاب ةديبع وبأ لحتراو (. .بلاط يبأ
 ساطيقن) نصحلا ريمأ ناكو نتسرلا نصح ىلإ ماعطلا قيدانص عم نيرشعلا قيدانصلا
 راد ىلع اورطيسف قيدانصلا نم هعم نيذلاو سيق جرخ ليللا ناك املف (ينامورلا

 مهاطعأف «باوبألا حيتافم ديرن :اولاقو «هلهأو ساطيقن ةأرما ىلع اوضبقو ةرامإلا

 ديلولا نب دلاخ ناكو ء«ريبكتلاو ليلهتلاب مهتاوصأ اوعفرو باوبألا اوحتمف تامل

 ىلإ اوعفدنا ريبكتلا اوعمس املف نصحلا نم برقلاب اونمك دق نيملسملا نم فلأ عم

 مث «لاتق نودب نتسرلا لهأ ملستساو نتسرلا ىلع ءاليتسالا متو ؛هولخدف نصحلا

 «صمح ىلإ هلهأو ساطيقن لحرو «ةيزجلا نودؤي مهرثكأ يقبو مهضعب ملسأ
 نم لجر فلأ) هعم كرتو يركشيلا ةرم نب لاله نتسرلا ىلع ةديبع وبأ لمعتساو

 .(نتسرلا ظفحب مهاصوأو نميلا لهأ

 حلاصف (هامح) ىلإ  حوشكم نب سيق مهنيبو  هعم نيذلاو ةديبع وبأ راسو

 تعنتماف «(بلح) ىلإ نوملسملا مدقتو نيرسنق لهأو رزيش لهأ كلذكو ءاهلهأ

 مهناسرفب ةعلقلا ةرصاحم مهيلإ دنسأو ةداقلا نم ةسمخ ةديبع وبأ اعدف «بلح ةعلق

 راسو ؛قيدصلا نب ركب يبأ نب نمحرلا دبعو حوشكم نب سيق ةسمخلا نم ناكو
 ةعلق هعم نيذلاو حوشكم نب سيق رصاحو «ىرخألا بلح يحاون ىلإ ةديبع وبأ
 امك مالسإلا تايار اهقوف تفرفرو «ةعلقلا ءيفاجتساف ةديع ونبأ داع عج لح

 نم سيق عجر مث «ةيكاطنأ ىلإ بلحو نيرسنقو ردا رئاس يف تفرفر
 ديل د ىلإ ةديبع يبأ عم بلح

3 
2 

 ةنيمرأو سارق ةريزجلا يزل نزل سبل ةنضانب

 هيجوتب حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ بتك دق باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناكو

 رايد لمشي يذلا  ةيتارفلا ةريزجل ١| ميلقإ حتفل يرعشألا منغ نب ضايع ةدايقب شيج

 ل نيسملا»و ةنالولاب نفايه: ىلإ رخآ بانك ريس بنك و اد ايلا انقرت هضؤتن. نا ركلا

 ىلع مدق نأ ا ناسف «يدارملا سيف نب ةدعاس عم نيباتكلاب ثعبو «رايدلا كلت

 «ضايع ىلإ يناثلا باتكلا ملسو رمع باتك هيلإ ملسف «ةيربط يف وهو ةديبع يبأ
 ةباحصلا رابك نم ددع مهنيب لتاقم الا ةنئامث ىلع نضايعل ةليبت ؤبأ كدقعف

 نب و رمخو ءرساي نب رامعو ؛«ينارهبلا ورمع نب دادقملا مهنم «ةداقلاو
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 2121011111111 «برك يدعم

 حتفل ضايع ريسم ناك اذإو ه١ ةنس  ءالولج ةعقوم دعب مهب قحل امنإو

 نب سيق نوكي  امهريغو يدقاولاو ريثك نبا ركذ امك - ه1١/ ةنس ةيتارفلا ةريزجلا
 لعل + ةيريط نيف نكحلاب ضايق ريس لدغ هيلولا ؛ دلاخ كلذكو مهعم حوشكم
 اهتمو ةيتارفلا ةريزجلا قطانم ضعب حتتفاف كلذ لبق ناك ضايع ريسم نأ بوصألا

 ىدامج يف  (دمآ)و (نيقرافايم) مث  ه1١/ ةنس - (نيعلا سأر)و (روباخلا) نئادم

 ةريزجلا ميلقإ ىلإ نيرخآ عم قلطنا ءالولج نم سيق داع املو  ه4١ لوألا
 يدرس ل رصخ ولا « ضايع شيج يف يدايقلا هناكم ذخأو ةيتارفلا

 ناك يتلا (جاتهلا) ىلإ اوراس مث راسل هينف ناكر .يضرعلا يذو ناويسلاو

 تالق ف ةريبك ةعلق (جاتهلا) ا .اهحتف يف اماه اووف حوشكم نب سيقل

 - ركب رايد ثيح ةيتارفلا ةريزجلا لامش ةقطنمل ينامورلا مكاحلا رقم يهو ةنصحم
 (سويلك نب سوناي) ينامورلا مكاحلا كلذ مسا ناكو  ًايلاح ايكرت قرش بونج يف

 تاداعرلا (سوناي) بصن جاتهلا ىلإ نوملسملاو يرعشألا منغ نب ضايع مدقت املف
 «عينم نصح اذه لاقو هيلع مظعف كلذ ىلإ ضايع رظنف) «مهلاتقل ًايهتو قيناجملاو
 ءرشلا مهوقأ ذإو انوحلاص نيذلا دالبلا لهأ ىلع اوراغأ هنع انيضمو هانكرت ىتمو

 فراشم ىلع نوملسملاو ضايع لزنف «(هللا ءاش نإ هحتفن ىتح هنع ديحن نلف

 بلق ةقطنم هاجتا ىلإ ناسرفلا نم ةعامج يف حوشكم نب سيق راسو «جاتهلا
 امف «مهيلع راغأف مورلا نم ًابكوم ىأرف  جاتهلا نم ةديعبلا ريغ  ديدحلا نصحلاو
 نم ةعامج اهعمو ةيمور ةريمأ نوقفاري اوناكو ءسيق مهرسأف ءاوملستسا نأ ثبل

 ىلإ نيهجوتم اوناكو ةريمألا صخت ءايشأو لاومأ بكوملا يف ناكو ةقراطبلا تانب

 ىرسألاب ةدوعلا ىأر مئانغلا كلت لك منغو حوشكم نب سيق مهرسأ املف «جاتهلا
 . يرعشألا منغ نب ضايع ىلإ مئانغلاو

 هتجوز مودق عقوتي (سويلك نب سوناي) ينامورلا مكاحلا ناك (جاتهلا) يف امنيب

 فراشم يف نوملسحلا لزن املف ؛ديدحلا نصحلاو ُبَلُق ريمأ لوبري تنب انوريماا

 نأ سوناي ا وف) :يدقاولا لاق ءهيلإ اهلوصو رذعتيس هتجوز نأ فرع (جاتهلا)

 يطعي الو ردغيو هدنع هتجوز لصحت ىتح ةعيدخو أركمو هنم ةليح نيملسملا حلاصي

 دالب ريدم لجرلا كلذ ناكو برعلا ة ةرصنتم نم الجر ضايع ىلإ لسرأف « ةعاط اديعا

 نم ردكا برعلا ىلإ هليم ناكو ءدقاو نب فهرم همسا ناكو همع ونبو وه جاتهلا

 «ضايع ىلإ  اهطورشو ةحلاصملا ضرعب  (سوناي) ةلاسر ىدأ املف «مورلا

 ضايع ىلإ دقاو نب فهرم ٌّرسأ ٍدئدنعو (مهماقم لوطي الثل حلصلا ىلإ باجتسا
 ءهيلإ هتجوز لوصو دعب ردغلا يوني هنأو سوناي ينامورلا مكاحلا ايأون ةقيقحب
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 نيذلا ىرسألاو مئانغلاب حوشكم نب سيق لبقأ «كلذب ًاضايع ثدحُي ناك امنيبو

 دقاو نب فهرمو «مئانغلا هيلع ضرعو ضايع ىلع ملسو سيق لصوف) مهرس

 ىز اهيلعو اهنم سمشلا لجخت ةيمور ةاتف هيلع تضرع نأ ىلإ ءاهلماتي

 لقو # :ىلاعت هلوقل بدألا نولمعتسي ضرألا ىلإ نوملسملا قرطأف :كولملا

 ال نأ دهشأ لاق دقاو نب فهرم اهآر املف ["* : رونلا] © مِهردصبأ نم أوّضْحَي يؤمن

 اهيأ كلاب ام :ضايع هل لاقف .قحلا مكنيد نأو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ

 دحعبسف . مكيديأ يف هللا اهحرط دقو (سوناي) ةجوز (انوريم) هذه :لاك ؟لجرلا

 ال تي ْنِم ُقْرَيَو عير, هل لعجي هللا ٍقَسِ نمو 8# :لاق هسأر عفر املف هلل ًاركش ضايع
2 

 متكاو سوناي ىلإ عجرا :فهرمل ضايع لاق مث [” 2” :قالطلا] * بيتي
 هنم اندرأ امهمو ةعلقلا هذه انل ملسيف هلهأ دارأ نإ هل لقو تيأر امب هربخأو كمالسإ

 كلذ مظعف ىأر امب هثدحو سوناي ىلإ فهرم عجرف «نيملسملل حصنلا لمعتساو

 هب اوفو الإ الوق اولاق ام موقلا ءالؤه نإ :لاق ؟ىرت يذلا ام :فهرمل لاقو هيلع

 مهنم كل نمضأ انأو «كلام عيمجو كتجوز كوطعيو ةعلقلا مهل ملسُت نأ يأرلا نمو

 الإ ينتأت الو يسفنل قثوتسا ىتح لاجر ةرشعب ينتئاو مهيلإ لزنا : سوناي لاقف «كلذ

 فهرم لزتف «ةعلقلا مهل ٌتملس ديرأ امب ٌتقثوتسا اذإف هلعف يضميو هلوق لبقُي نمب

 ءرامعو «دادقملا) مهنيب ةباحصلا نم ةرشع ضايع هيلإ ثعبف (هربخأو ضايع ىلإ
 يدقاولا لاقو (قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «برك يدعم نب ورمعو «سيقو

 ةريزجلا حوتف يف دلاخ ةكراشمب لوقلا يرذالبلا ركذ دقو ءديلولا نب دلاخ مهنم نأ

 مزلو ةديبع يبأ دعب دحأ ءاول تحت رسي مل ًادلاخ نإ :لاقي) هنأو ضايع ةدايقب

 سوناي ىلإ ضايع مهلسرأ نيذلا ةرشعلا ةباحصلا راس دقو .(اهب تام ىتح صمح
 لخدو هولتقف مهب ردغلا لواح هنإ لاقيف ء.حوشكم نب سيق مهنيبو هتعلق اولخدف

 ركذ ثيح ءاحلص مت دق اهحتف نوكي دقو «ةونع اهحتف متف ةعلقلا نوملسملاو ضايع

 «(سوناي ةجوز مهنيبو «سيق مهب ىتأ نيذلا ىراسألا ضايع قلطأ) هنأ يدقاولا
 ءطاسرفو ساطسف نم جاتهلا قاتسر ىرق مهتعاطأو جاتهلا ةعلق نوملسملا كلتماو

 مهيلع تبرضو نامألا ضايع مهاطعأف نوصحلاو نانتمو ٍبلقو لابجلا لهأ) ىتأ مث
 نم ةئام هعم لعجو (جاتهلا) ىلع ًاملاس هالوم لمعتساو «مهدالب ىلإ مهدرو ةيزجلا

 حتف لمتكا كلذبو .(نيقرافايم) ىلإ شيجلاو ضايع عجرو «نيملسملا ناسرف
 .- ه9١ ةئس يرذالبلا لاقو  ه4١ ةنس رخاوأ يف ركب رايدو ةريزجلا

 - (نيقرافايم) نم نيملسملاب راسف ةينيمرأ حتف ىلع مزعلا ضايع دقع مث -
 نبا سيق اهنم ثعبو (ايراقوس) يف لزنف (نزراو سيلدب) ميلقإ لخدف - ه١ ةنس
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 امهثعب دقو «(انقوي) همساو اوملسأ نيذلا ةريزجلا نايعأ نم لجر عم حوشكم

 انقويو سيق راسف «(دنورس) همسا قيرطب وهو نزراو سيلدب بحاص ىلإ ضايع

 - مورلا ةغلب  ائقوي هملكف ءنصحلاب هرصق يف امهلبقتساف (سيلدب) نصح يف هيلإ
 ديحوت ىلإ كوعدن كيلإ انلسرأ منغ نب ضايع نيملسملا شيج ريمأ نإ) :هل لاقو
 كولملا نم مدقت نمب ربتعت نأو ءانيلع ام مكيلعو انل ام مكلو هيبن ةلاسرو هللا
 نأ ديرأ ٌتنك ينإ :سيلدب بحاص لاقف .نيكلاه اوحبصأ دقف ميلاقألا باحصأو

 نم دارأ نّمو «ينيد ىلع ىقبأ نأو ًائيش هيطعأو حلصلا بلط يف مكريمأ ىلإ لسرأ
 باوجلاب سيق هربخأف سيقل همالك انقوي مجرتف «(هعنمأ الف لخدي نأ يدلب لهأ
 يف عفدت نأ كبلق بيطي مكب :سيلدب بحاصل انقوي لاقف)  اذكو اذك هل لوقي نأو

 حلصلا كل تيضمأ اذإ ينإف ءدالبلا نم كدي تحت امو نزرأو سيلدب ىلع كحلص

 «سوق فلأو درز ةئامسمخو رانيد فلأ ةثام مهيطعأ :لاقف اوبرعلا هي يصودم

 يتكلمم يف ًاذفان يرمأ نوكي نأو تومأ ىتح يريغ يتكلمم ىلع ىلوُي ال نأ طرش

 سيقل همالك انقوي مجرتف  (مكح هيلع يل نوكي امو مكيلإ هرمأ نوكي ملسأ نمو
 - سيق  هاطعأو «هتركذ ام ىلع كدهع هع ب كا دق :انقوي لاق) مث

 ىلإ سيق بهذو) :يدقاولا لاق  هدنع انقوي ىقبو  (نيملسملاو هلوسرو هللا دهع

 ىلإ سيق عم اوراسو هعم نيذلاو ضايع ضهنف (مهنيب رقتسا امب هملعأف ضايع
 متف «دهعلا باتك اوبتكو «لزنم نسحأ يف مهلزنأو سيلدب قيرطب مهاقلتو سيلدب
 «ةرتف اهقطانمو سيلدب يف نوملسملا ماقأو ءحلصلا كلذب اهقطانمو سيلدب حتف

 .ةيمالسإلا ةلودلا راطإ يف توضناو

 كلم رقم وهو طالخأ ميلقإ ىلإ ريسملا نأشب ضايع عم انقوي ثدحت مث -
 :يدقاولا لاق «ريسملاب ةردابملا مزلتسي رمأب هربخأو انقوي هيلع راشأف «ةينيمرأ
 بيسملاو سيقو دلاخ هيلع علطُت نأ بجيف كلذك رمألا ناك اذإ ضايع لاقف)

 مهثدحو «مهاعدف .قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو برك يدعم نب ورمعو
 ةسمخ ريسي نأ ىلع مهيأر قفتاف «(يأرلا نم نورت ام :مهل لاقو «ثيدحلاب

 رقم طالخأ ةنيدم ىلإ هموق نم نيرشعو انقوي عم ناسرفلاو ةباحصلا نم نوثالثو
 «ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا وأ مالسإلا ىلإ هتوعدل اينيمرأ كلم سويطسوي كلملا

 ء«برك يدعم نب ورمعو «حوشكم نبا سيق مهنم ناكو طالخأ ةنيدم ىلإ اوقلطناف
 نب دلاخ مهنم نأ يدقاولا ركذيو ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو ءرامعو «دادقملاو
 ماشلاب اوناك مهنأ بوصألاو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو لبج نب ذاعمو ديلولا

 بجتسي ملف .طالخأ يف ةينيمرأ كلم ىلإ ةباحصلا نم هعم نيذلاو سيق راس دقو
 رومألا تلآو «طالخأ ىلإ شيجلاب ضايع راسو «ةيزجلا ءادأ ىلإ وأ مالسإلا ىلإ
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 نم اهل ةعباتلا قطانملاو طالخأ حتف متو نوملسملا رصتناف «طالخأ ةكرعم ىلإ

 سيق هعمو ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم ىلإ داع مث لامعلا ضايع لمعتساو «ةينيمرأ

 ضايع ثكمو «ةباحصلا نم مهريغو رساي نب رامعو برك يذعم نب قورمعو

 . ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ ىلع ايلاو ًاريمأ ةريزجلا ةقطنمب

 داعو «ةفوكلا ةيالؤل ريما زساب نين ناميع حبصأ ه19١ ةنس لئاوأ 5-008

 يبرعلا شيجلا قلطنا امئيحو ءاهب نكسو ةفوكلا ىلإ ءبرك يدعم نب ورمع

 . ناريإ يف دنواهن ىلإ مدقت يذلا شيجلا كلذ ةداق نم حوشكم نبا سيق ناك

 ناريإ يف دنواهن حتفل سيق دوهش
 نبا سيقو » : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 تاحوتفلا يف حلاص ركذ هلو «دنواهن حتف اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وه - : حوشكم

 01 رهان الظن انبراف عاتق ناكر« ةلاسبو دن هيف دخت اكو هاه نحو ةيسااقلاب

 شيجلا ةميزه تمت اهيف يتلا ةيسداقلا ةعقوم لاطبأ زربأ نم سيق ناك دقلو
 لاطبأ نم ناكو ماشلا ىلإ سيق لقتنا مث -ه5١ مرحم يف  قارعلاب يسرافلا
 سرفلا كلم ناكو  ه9١ ماع ىلإ  ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا تاحوتف

 (ناهبصأ) يف رقتساو قارعلا يف ناولح نم مث نئادملا نم بره دق درجدزي ىرسك

 قارعلا ىلع موجهلل نمرواف دالف لهأ هرصدري زعتعهساف: تهاد5 ةحس قازيإ ةالبب

 دباش48 ماع رخاوأ يف  دنواهن ةقطنم ىلإ مههيجوتب ماقو ةنملدسكلا ةيراحعمو

 ىلإ مهربخب بتك رساي نب رامع ناكو» :يرذالبلا لاق "02. .فلأ ةثام مهنم عمتجا
 تناكو ءةفوكلا ةيالو م ناك رساي نب رامع نأ كلذو 07 (باطخيلا نب رمع

 بتكف .ةفوكلا ةيالول ةعباتلا قارعلا قطانم ةهجاوم يف عقت ناريإ يف دنواهن ةقطنم

 بيصأ نإف شيجلا كلذ دئاق نوكي نأب نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع بتكو ءاهنع
 هللا دبع نب ريرج ريمألاف ةفيلح تيتضأ نإف «ناميلا نب ةفيذح ني نامعنلا

 1 نب طرت بفاستمالا 905
 .8١٠١ض الج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 5٠١. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()



 ؟1ل | .مالسرلا رحيف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 0 | ١1207

 ةريغملاف بيصأ نإف «يدارملا حوشكم نبا سيق ريمألاف رووخ هنيصأ نإف ءيلجبلا

 ةيالو ريمأ ىلإ رمع بتكو «يدنكلا سيق نب ثعشألاف,بيصأ نإف «ةبعش نب
 ةفوكلا شيجل ًاددم دنواهن ىلإ ةرصبلا دنجب ريسي نأب يرعشألا ىسوم ىبأ ةرصبلا

 عم حوشكم نبا سيق ناك ثيح ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ ىلإ ًاضيأ بتك هنأ ودبيو
 .دنواهن ىلإ ناسرفلاب اهنم سيق قلطناف يرعشألا منغ نب ضايع

 شيجلا ةدايق اولوتي نأب رمع بتك نيذلا ةباحصلا نم ةعبس عباس سيق ناكو
 نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع بتك) :هنأ يرذالبلا ركذ دقف ءدنواهن ىف ىمالسإلا
 ورد يكنأ نان ناسلا نيش دنع عيمالاف تبيع 1 3 ناتو نديجلا كلوش
 كن نب ثعشألاف بيصأ نإف «ةبعش نب ةريغملاق بيصأ نإف ؛ يلجبلا هّللأ دبع

 دودج رست نأ يرعشألا ىبسوم نأ ىلإ رمع بتك١ :هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذو

 جمشجا اذإو ءدنواهن ىلإ ريسي نأ نرقم نب نامعنلا ىلإ بتكو «دنواهن ىلإ ةرصبلا

 لتُق اذإف «نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا ىلع ريمألاو ءهشيج ىلع ريمأ لكف سانلا

 نإف ءحوشكم نبا سيقف لتق نإف هللا دبع نب ريرجف لتُق نإف :تاميلا نيب ةقيلحف

 ةعسلا نوكتف "يش نيف ةريغملا مهدحأ ةعبس ّدَع ىتح نالف مث نالفف سيق لتق
 «ةريغملاو :حوشكم نبا سيقو «ريرجو «ةفيذحو «نرقم ني نامعنلا : :مه

 . يرعشألا'  ىسوم وبأو ءسيق نب ثعشألاو

 برعلا ءاسؤرو ةباحصلا تاداس نيب حوشكم نبا ًاسيق ريثك نبا ركذ دقو

 ءافلأ نيثالث يف نيملسملا شيج ناكو» :ريثك نبا لاق ثيح «دنواهن اودهش نيذلا

 نا ويم «ريفغ مّجو ريثك قلخ برعلا ءاسؤرو ةياحصلا تاداس نم مكنت

 نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذحو «ىيلجبلا هللا دبع نب ريرجو ؛نينمؤملا ريمأ رمع

 سانلا راسف .يدارملا حوشكم نبا سيقو «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «ةبعش
 «مهبابقو مهمايخ اوبرضو ؛مهلاحر اوكرتو ءمهلاقثأ اوطحف ..دنواهن وحن
 خه رشع ةعبرأ ب ببقلاو مايخلا  اوبرض نيذلا ناك « «ةميظع ةميخ نامعنلل تبرضو

 ثعشألاو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «ناميلا نب ةفيذح) مهنم '""شيجلا فارشأ
 نب ديعسو :« يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو «ةبعش نب ة ةريغملاو «يدنكلا سيق نب

 ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأ كلذكو يمرضحلا رجح نب لئاوو «ينادمهلا سيق

 ءابخ) ورمعل ناك دقو «حوشكم نبا سيقو «برك يدعم نب ورمعو ؛يرعشألا
 .اهريغو كومريلا ةعقوم يف امك ةريبك ةميخ يأ (ريبك

 .١70ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)
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 ةدع تناكو» :يرذالبلا لاق «ءاعبرألا موي دنواهن يف برحلا تعلدناو

 لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكر . .فلأ ةئام لاقيو ءأفلأ نيتس ذئموي نيكرشملا

 . ''”(دنواهن موي يف

 يمالسإلا لكيلا ترنيم اع لاو «ناميلا نب ةفيذح ةماعلا ةدايقلا ىلوتف

 ةدجن هيف تناكو «تناسرفلا ةداق نم حوشكم نبأ سيق ناكو «يدنكلا سيق نب ثعشألا

 تللكتو :مايأ ةثالث ترمتسا يتلا دنواهن ةعقوم لاطبأو ناعجش نم سيق ناكف ءهلاسيو

 ةنس ليقو ه١ ةنس يف دنواهن ةعقوم تناكو ؟ املا مرو ىف ويصل كلو زيصللاب

 نأو ه9١ ةنس يف تناك يتلا يه رتست ةعقوم نأ باوصلاو ءها١1 ةنس ليقو ه8

 يف امبر - ةعمجلا موي يف ه؟ ٠ ةنس ةفوكلل رساي نب رامع ةيالو يف تناك دنواهن ةعقوم

 حتف دعب تقلطنا حوتفلا نأل (حوتفلا حتف) دنواهن حتف يَمُس دقو -ه١٠ بجر رهش

 ةويرخ ةدايقب اشي ريفا رن راهع فعن لتت «ةلوهسو رسب ناريإ دالب ءاجرأ ىلإ دنواهن

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفاو «مليدلا دالبو رلا ميلقإ حتتفاف ي نئاطلا ليدعلا يد نب
 ناهبصأ يرعشألا ونس وتفونأ حتتفاو «ناجيبرذأ سيق نو ةعشالا حتتفاو ءَناْذَمَه ميلقإ

 ىلإ  ًاقرش - ناريإ يف  دنواهن نم حوشكم نبا سيق قلطنا امنيب «سراف ميلاقأ ةيقبو

 .رصم تاحوتف يف ةكراشملل  ًابرغ  رصم

 رصم تاحوتف يف دارمو سيق ةكراشم

 ناك دقو ءرصم حتف اودهش يذلا ةداقلا ةباحصلا دحأ حوشكم نبا سيق ناك

 ناكو ءرصمل يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف أرفاو اماهسإ دارم ةليبق لاجرو ناسرفل

 ءرصم حتف يف نيزرابلا دارم تايصخش نم ةسمخ سماخ حوشكم نبا سيق

 . مه ةسمخلا ككئلوأو

 نصح محتقا يذلا وهو ءرصم حتف دهش «نيحتافلا لاطبألا ةداقلا نم «يباحص)

 نم ناكو «رصم حتف يف دارم تكرتش ها عماجلا باتك يف ءاجو (رصمب نويلباب

 نص مورلا نلع ميدل يذلا يدارملا ةّيجح نب ليحارش رصم يف نيزرابلا مهتداق
 4ك

 لاقو ”(ماوعلا نب ريبزلا نصحلا اذه هب محتقا يذلا مّلسلا ريغ مّلُس ىلع نويلباب

 وه ناكو ءرصم حتف دهش «لاطبألا دحأ :يدارملا ةيجح نب ليحارش» : ىنالقسعلا

 . [ةباصإلا - ؟ج ١50 ص] ؛«رصم تحتتف نيح نصحلا علط نم لوأ ريبزلاو

 1٠١. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 20

 .ةه او 5575و 7١6١ ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 223
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 ناك «نيحتافلا ةداقلا دحأ :يدارملا ََمُّس نب كيرش» دارم لاطبأ نم ناكو -

 نب ورمع طتخا املو (يدارملا رماع نب ملاسلا دأرم تايصخش نم ناكو

 رماع نب ملاس ناكو يدارملا رماع نب ملاس دجسملاب ناذالا ىلوت صاعلا نب ورمع

 ىف ناذألا ةمهم تلظ دقو .«طاطسفلاب صاعلا نب ورمع عماجب نينذؤملا سيئرلا

 ا للا نع ا ملاس دافحأو ءانبأ

 ةقرف تدهش ثيح (يدارملا سارف نبأ) حتفلا دعب رصمب ءاملعلا نم ناكو -

 «ديشر ةقطنمب اورقتساو رصم يف ديشر ةقطنم حتف حوشكم نبا سيق ةدايقب دارم نم

 نم وهو يدارملا سارف نب ميهاربإ نب ثراولا دبع ديشر لهأ نييدارملا نم ناكو)

 . 17(قلكت هللا لوسر ثيداحأ ةاور رابك

 ورمع مهل دقع نيذلا ةداقلا ةباحصلا دحأ يدارملا حوشكم نبا سيق ناكو -

 باطخلا نب رمع باتك ىتأ نيح ءاسنهبلاو رصم ديعص حتفل ةدايقلا ةيولأ صاعلا نب
 ورمع ىعدتساف ءرصم ديعصو ءاسنهبلا حتفل شويجلا هيجوتب صاعلا نب ورمع ىلإ
 رهش رشاع ءاعبرألا راهن كلذ ناكو) :يدقاولا لاق ءرصمب ةداقلا ةباحصلا رئاس

 نم تاداسلاو دانجألاو ءارمألا لبقأف «ه؟7 ةنس ليقو ه١1 ةنس لوألا عيبر

 نم غرف املف سانلاب ورمع بطخف ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا اوماقأف ةباحصلا

 (7(باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع أرقي ىتح اوقرفتي ال نأ رمأ هتبطخ
 مظعم كلذ رضح) :يدقاولا لاق «ةداقلا ةباحصلا ىلع وأ «مهيلع باتكلا أرق مث

 دلاخو ءرصمب شويجلا ريمأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لثم مهؤاربكو ةباحصلا
  حوشكم نبأ سيق وهو - يدارملا ةريبه نب سيقو (ناميلس ةتباو ديلولا نب

 لضفلاو ,ماوعلا نب ريبزلاو  ىينارهبلا ورمع نب دادقملا وهو  دوسألا نب دادقملاو

 «قيدصلا ركب ىبأ .نب نم رولا دبعو «باطخلا نب رمع نب هللا ديهعو :سايعلا نن

 «يقرشلا مرهلا نم ًابيرق ةزيجلا ةقطنم ىلإ شيجلا عيمجت ىلع اوقفتاف '"”(مهلاثمأو
 ءزخآلا عيبر رهش يف كلذو ركاسعلا تلماكت ىتح هلوح مهمايخ نوبرضي اولبقأف

 اهنم لك مضت ةبيتك نيرشع ىلإ مهميسقت متو «سراف فالآ ةرشع مهنم بدتناف

 .051و 7577و 75١ ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
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 نم نيرشعل ةدايقلا تايار ميلستب صاعلا ني ورمع ماقو ناسرفلا نم ةئامسمخ

 كئلوأ نم ناكف :ناسرفلا نم ةئامسمخ ىلع ًادئاق ًاريمأ مهنم دحاو لك «ةباحصلا

 رمع نب هللا دبعو ءورمع نب دادقملاو ( ماوعلا نب ريبزلا : نيرشعلا ةداقلا ةياحصلا

 حوشكم نبا سيقو «يراصنألا ةناجد وبأو ءرساي نب رامعو «باطخلا نب

 ةداقلا ةيقبو «يئاطلا متاح نب يدعو «يراصنألا هللا دبع نب رباجو «يريمحلا

 ميلقإ ءاجرأ ىلإ ًاعيمج اوقلطناو .هتبيتكب مهنم لك قلطناف «نيرشعلا ةباحصلا

 ءرهشأ ةعست ءاهز ةبونلاو ديعصلا لهأو مورلا نم هشيجو (ينامورلا سويلطب)

 نم لوأ دوعسم ناكو «بابلا اوحتفف «يراصنألا يردبلا دوعسم وبأ مهنم نيملسملا

 لاق «ةبيتك لك ريمأ ةدايقب ةنيدملا لخاد ىلإ نيملسملا بئاتك تعفدناف .بابلا حتف

 «دلاخ هدعب نم لخد مث «يدنكلا روزألا نب رارض لخد نم لوأ ناكف) :يدقاولا

 نب نمحرلا دبع مث ءماوعلا نب ريبزلا مث « يريمحلا عالكلا وذ هذعب نم لخد مث

 مث ءدادقملا مث «سايعلا نب لضفلا مث ءرفعج نب هللا دبع مث «قيدصلا ركب يبأ

 رذ وبأ مث «يراصنألا تماصلا نب ةدابع مث «رتشألا كلام مث . . يدنكلا ليبحرش

 نبا سيق وهو  يدارملا ةريبه نب سيق مث «يسودلا ةريره وبأ مث «يرافغلا

 مث «بزاع نب ءاربلا مث «هللا دبع نب رباج مث «يراصنألا ةناجد وبأ مث - حوشكم

 ةيقب مث «نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضر ديز نب ديعس مث يراصنألا ريشب نب نامعنلا

 ةنيدملا لخاد ًاديدش ًالاتق هشيجو سويلطبلا اولتاقف ءأضعب مهضعب ولتي نيملسملا
 طسوب ًافلأ نيثالث وحن نامورلا نم لِتُقو «باوبألا نيبو عراوشلاو ةقزألا يفو

 ةنيدمب ناك» :يدارملا لفون نبا لاق , لأ نيرشع وحن مهنم رِسأو ةدلبلا

 ةنيدم تناكو «هريغو لقبلا نوعيبي لاقب ةئتامعبرأ اهانحتف نيح ءاسنهبلا

 ءدنجلاب ةلهآ تناك ءاسنهبلا ةئيدم تحتف امل١ :لاهنملا نبا لاقو .؟'00. .ةميظع

 ديعصلا ءاجرأ ىلإ تاحوتفلا قالطناو مالسإلا راشتنال ةدعاق ةفيصا و ةءانسولا

 .179و ١١؟56ص 7١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف )١(

 .7ج 97١ص  يدقاولا  ماشلا حوتف (؟)
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 «باطخلا نب رمع ىلإ ءاسنهبلا حتفب ًاباتك صاعلا نب ورمع بتك دقو «ةبونلاو

 نوثالث هعمو ميعن وبأ راسف «يراصنألا ميعن يبأ عم مئانغلا سمخو باتكلا ثعبو

 يراصنألا ميعن وبأ لخدو «نوربكي مهو ةنيدملا اولخدف ناسرفلاو ةباحصلا نم

 حرفو رمع هجو للهتف «حتفلاو رصنلاب هربخأو باتكلا هلوانف باطخلا نب رمع ىلع
 هيلع ىنثأو هللا دمحو بطخف ةعماج ةالصلا سانلا يف ىدانو ءًاديدش احرف

 نكي مل ام ه17 ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو «نيبملا حتفلاو رصنلا كلذب مهربخأو

 دقو ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف كلذو ه7 ةنس لئاوأ يف

 .رصم ديعص يف دهاجي حوشكم نبا سيقو ه1 ةنس  رمع يفوت

 ةريخألا . . حوشكم نبا سيق تاونس

 حوتف يف هتكراشم وه يدارملا حوشكم نبا سيق نع ةقوثوملا ءابنألا رخآ نإ

 نامثع ةفالخ يف ةبونلا دالبو رصم ديعص حوتف تلصاوت ثيح رصم ديعصو ءاسنهبلا
 . ةيرتيرأ لحاسو نادوسلا يف نكاوس ىلإ هتلود تدتماو مالسإلا رشتنا ىتح نافع نب

 يف دارم رئاشع نم ديدعلا اهيف رقتسا يتلا ةفوكلا ىلإ حوشكم نبا سيق لقتنا مث
 ؛«يدارملا كيسم نب ةورفو «يديبّرلا برك يدعم نب ورمع اهيف رقتسا امك «حوتفلا
 ةفالخ يف برك يدعم نب ورمع يفوت نأ ثبل ام ثيح ةفوكلاب مهعم سيق رقتساف
 يف ينالقسعلا ركذ دقف حوشكم نبا سيق امأ «نميلا ىلإ كيسم نب ةورف داعو «نامثع

 بلاط يبأ نب يلع عم نيفص دهش حوشكم نبا سيق نأ يبطرقلا لوق ةباصإلاب هتمجرت
 ديرن ام :أولاق ءمكل ريخ يريغ :لاقف «مويلا انتيار ذخ دادش ابأ اي :ةليجب هل تلاقو

 لجر وهو «بهذُملا سرتلا بحاص نود مكب يهتنأ ال اهتذخأ نإ هللاوف :لاق «كريغ

 «سرتلا بحاص ىلإ لصو ىتح لمحو ةيارلا سيق ذخأف «ةيواعم سأر دنع ناك

 .لِتَقَف حامرلا هيلإ تعرشأو « سيق هلتقف اهعطقف هلجر برضف ةيواعمل يمور ضرتعاف
 مالك نم باوصلا يل حضتا مث «يلجب هنأ معز نم لوق يوقي اذهو) : ينالقسعلا لاق

 يذلا يلجبلا عوشكملا نب سبق نيبو يدارملا حوشكم نبا يبست نيب قرف ةنإخ ةيزت نبا

 . (باوصلا وه اذهو «نيفص دهش

 يف ءاجو «نيفص ةعقوم لبق تام يدارملا حوشكم نب سيق نأ كلذ ىدؤمو

 .هاضرأو هنع هللا يضرف (م561/ /هالال ةنس) تام هنأ عماجلا باتك
 يم ىلا ا
 و دنت زيان

 .770 ص ”ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 ىفدّصلا ىمَرضَحلا نب ءالعلا

 - جيلخلاو نيرحبلا ىلع هللا لوسر ٌريمأ

 ريمأ يفدصلا يمرضحلا نب ءاّلَعلا وه ِةْيلي هللا لوسر باحصأ رابك مالعأ ْنِم

 . جيلخلاو نيرحبلا ميلقإ ىلع دي هللا لوسر
 .ةباحصلا تاداس نم ىمرضحلا نب ءالعلا ناك» : ريثك نبا ظفاحلا هنع لاق

 ْ ."'”0ةوعدلا يباجُم «دابعلا ؛ءاملعلا

 . ةباحصلا ةيلع نم يمرضحلا نب نب ءالعلا ناك#» : ينادمهلا نسحلا هئع لاقو

 «رافكلا ىلع ةيزجلا برض ْنَم لوأو ءرفكلا .ضرأ يف ًادجسم ىَنَب ْنَّم لوأ وهو

 دمحم) ةفالخلا متاخ يف شقن ْنَم لوأو انيك رافكلا تشك 4 لواو

 0 (هّللإ لوسر

00 
2 

 نب ربكأ نب لس نب دامع نب هللا دبع نب ءالعلا :وه يمرضحلا نب ءالعلاو
 نب كلام نب ةويبأ نب ؛ دبأ نب جرزخ نب كلام نب فيوع نب كلام نب ةعيبر نب ديز

 لاق «ةيلهاجلا ذنم يمرضحلا بقلب ءالعلا دلاو رهتشا دقو 2" يفدصلا  فِيَّصلا
 فدّصلا مسأو ءفِدَّصلا دحأ ءدامع نب هللا دبع : يمرضحلا مس او) :ماشه نبا

 دهرا يعلو فرك لاقيو . ا ل كلام نب ورمع

 ءةدنك وخأ فِدَّصلا امنإو «ةدنك نم مث نوكسلا ينب نم فِدَّصلا سيلف «كلذك
 .أبس نب نالهك لئابق نم ءهدنكو فِدَّصلا يأ  امهو

 - حتفلاب - فِدَّصلاو ءْرَيْمِح ْنِم  مضلاب  فَدُصلا» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ليبحرش نب ببّسشلا نب عسيد نب ورمع نب فدصلا كلام دلو :فّدٌصلاو . .نالهك نم
 : عبت دعسأ لاق مهيفو ءرغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب

 ''(فُّدُصلاو مهنم ديصلا تومرضح اهتالع ْئَلَع يموق ٌرَيْنِح

 .3 ١ ص ايي دمحأ نب د نسحلل ليلكإلا 000

 .7 7١ص "اج - ريثك ريثك نبأ ل 1 ةياهئلاو ةيادبلا )30

 1١ ١. ص ؟ج  ماشه خبال - ةيوبتلا ةريسلا عرف
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 أبس نب رغصألا ريمح نب رغصألا تومرضح :وه دوصقملا تومرضحو
 .ريمح نم تومرضحو فّدّصلاف رغصألا

 :انبإ  ةدنكو فِدَّصلا يأ  امهو «ةدنك وخأ وهف فَِّصلا ةليبق دج ءفِدَّصلا امأ

 نب ددأ نب ةَّرُم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب يدنك نب ريفع نب ةيواعم نب عترم)
 ًاكلامو عترم نب ةدنك :نيدلو ٌعترم بجنأ دقف ''”(أبس نب كلام نب ديز نب بيرت

 نم هلاوخأ يف فدصلا كلام أشنف «ريمح نم ةأرما مهر :امهمأو «عترم نب فدصلا

 فدصلا لوخد ببس كلذ ناكو «ةدنك هيخأ نعو عترم هيبأ نع عطقناو «ةوبشب ريمح

 ةدنك تفلأت تومرضح يداو ىف ةدنك تلزن املف «رغصألا ريمح نب تومرضح يف

 : فدصلا نم ميدق رعاش لاقو «تابارقلاو رصاوألا !وركذتو «فدصلاو

 ُنِحْذُنِوٌميِنَئْسْنمهيلإٌنحنو اَنُديِدَعوُمْسَيَو وُمْسَن ْعَتْرَم ىلإ
 ةتس ْمُهَو ء.تومرضح يداو قطانمب اهنكاسم يف فدصلا ةليبق ترشتنا دقو

 نب ىملأو «فدصلا نب ميرحو «فدصلا نب راوخو «فدصلا نب مادج :نوطب

 نب دويبأ ينب نمو ءاهلك نوطب «ءفدصلا نب دويبأو «فدصلا نب جيرشو «فدصلا

 نب كلام نب فيوع نب كلام نب ةعيبر نب ديز نب ربكأ :ميعزلا ليقلا ناك فدصلا

 رصع يف تومرضحو فدصلا لايقأ نم ناكو «فدصلا نب دويبأ نب دبآ نب جرزخ
 دامع نب هللا دبع وهو «ربكأ ينب سأر يمرضحلا لآ» :ربكأ ينب ْنِمف «هيريمحلا ةلودلا

 تنكس يتلا ةيناميلا تايصخشلا زربأ نم دامع نب هللا دبع يمرضحلا ناك دقو
 فلاحو «ةكم نكس دق) :هنأ ةباصإلا باتك ىف ءاج ثيح .هيلهاجلاب ةكم ىف

 لك يف ةرسأو ةجيوز رمل تناك امنإو ظفلةكم يف: قكسي مل هنكلو "” (ةجأ زي ترحع
 هطاشن دتمي ايرث ًارجات يمرضحلا ناك دقف «برثيو ةكمو فئاطلاو نميلا نم

 . .نيرحبلا ىلإ كلذكو ماشلا ىلإ مث برثيو ةكمو فئاطلا ىلإ نميلا نم يراجتلا
 امك ناك هنأ كلذ ىلإ ريشي اممو «نميلا ىلإ زكارملاو قطانملا كلتو ةكم نِم مث

 مهتقطنمب فدصلا ءاسؤرو لايقأ مهو  ؛ربكأ ينب سأر»  ينادمهلا هفصو

 نميلا يف يتلا هتجوز تناك مهنمو تومرضح يداو يف نوكسلا ةليبقل ةرواجملا

 نب سرشألا دلو نم بيجُت نم ةأرما يهو ءدعس نب رفعج تنب حيرش مأ) يهو

 )١( الإكليل  ص ؟ج.  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل ١٠”.
 )( .448ص ؟7ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا
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 «يمرضحلا نب حيرش :ْمُه دالوأ ةثالث اهنم هل ناكو (ةدنك نب نوكسلا نب بيبش

 . يمرضحلا يتتبا ورمع مأو ةورف مأو

 يه فئاطلا نم ىتلا هتجوزو «فئاطلا يف ةرسأو ةجوز هل تناك كلذكو

 ناكو (نزاوه نم ةأرما يهو عوبري نب دابع نب فوع نب فيفع تنب بوضغلا)
 ونبو ءدامعو «ثراحلا دبعو «ةديبعو «ثراحلا :مه ءانبأ ةعبرأ اهنم هل

 . فئاطلا يف يمرضحلا

 نب بهو تنب ةكتاع) ىه هتجوز تناك دقف ءةكم ىف هترسأو هتجوز امأو

 نب مْدِه وبأ) مهو :ةعبرأ وأ دالوأ ةثاللث اهنمن هل ناكو (ةيشيرقلا يق نب:ناذلا ذبغ

 نب ورمع كلذكو «(يمرضحلا تنب ةبعصلاو «يمرضحلا نب ةبعشو «يمرضحلا
 نب ورمعل ناك دقو (يمرضحلا نب ءالعلا وخأ) هنأ ةباضإلا يف ءاج ثيح يمرضحلا
 درويليملا ايمجايك ماكثلا ىلإ ةيعوتم تناك حلا ناررق ريع نك راجل ص رصتلا
 لاق ؛موجهلا كلذ يف يمرضحلا نب ورمع لت ثيح ةرجهلل ىلوألا ةنسلا يف

 نأ ركذ مث ء(ردب ةعقو تناك هببسبو نيملسملل ٌسِمْح لام لوأ هلامو) : ينالقسعلا

 ديفح هنأ كلذ نم انل ودبيو .نينس عست هرمع ناك لوتقملا يمرضحلا نب ورمع
 تعقو يذلا :ورمع نب هللا دبع) :ًالئاق ىنادمهلا هركذ دقو ءهنبا سيلو يمرضحلا

 1 ردي قود يس يآ - هدير نلع

 نب كلام تنب ةرهز) هتجوز تناكف «برثي يف يمرضحلا ةرسأو ةجوز امأو

 «برثي يف ءانبأ ةعبس اهنم اهل ناكو (ةيناميلا ةيدزألا ةيسوألا بجحج نب ةعدجم
 «ةايعتلاو كلاب ةيعر :فللاهو ب ةحتلظ ىررمع راو: فالجلاو.ةيضاع)
 «يمرضحلا ءانبأ نم ةثالث نيروهشملا كي هللا لوسر باحصأ نم ناكدقو (ورمعو

 : ءالعلاو ءحيرشو «ةحلط مهو

 لي يبنلا اوعياب نيذلا ةباحصلا نم (يمرضحلا نب ورمع وبأ ةحلط) ناكو -

 ةحلط دهشو «ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو «برثي يف ناك هنأل راصنألا عم ةبقعلا ةعيب

 ًاردب دهش :ورمع نب ةحلط» :ليلكإلا يف ءاج دقو 1و هلا لوسر عفن راني ةيقوب

 هنأب يناذمهلا نع يطاشرلا هركذ كلذكو .رمع وبأ ةحلط بوصألاو .(«ةبقعلاو

 . (ةبقعلاو ًاردب دهش :ورمع وبأ ةحلط)

 نميلا يف اهعم ناكو نوكسلا ْنِم همأ يذلا  (يمرضحلا نب حيرش) يناثلاو -

 حيرش نب ةمرخم هنبا عم ِدكَم هللا لوسر باحصأ نيب هناكم ذخأو برثي ىلإ رجاهف -
 دبع نبا لاقو هلي هللا لوسر ةيار لماح» ناك هنأ ليلكإلا باتك ىف ىنادمهلا لاق
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 . (ْةْئو هللا لوسر باحصأ لضفأ نم ناك) هنأ باعيتسالا باتك ىف ىبطرقلا ربلا
 دنع ركُذ يمرضحلا نب حيرش نب ةمرخم َّنِإ) :ةناصإلا يف: ينالتشعلا لاقو

 .«نآرقلا دسوتي ال ّلجر كاذ :لاقف لكي هللا لوسر

 تاداس نم :ريثك نبا ظفاحلا ركذ امك وهو (ىمرضحلا نب ءالعلا) ثلاثلاو

 1 . (دابعلا «ءاملعلا «ةباحصلا

 222 2 تان دق 2

 ِدِلَم هللا لوسر ىلإ ءالعلا ةرحهو ةدافو

 نم وهف «ةيسوألا كلام تنب ةرهز ةديسلا يه يمرضحلا نب ءالعلا ةدلاو نإ
 برثي لهأ نيب ةحلط هوخأ ناكو «برثي يف اوأشنو اودِلُو نيذلا يمرضحلا ءانبأ

 برثي يف نكي مل ءالعلا نكلو ءردب ةعقوم َدَّهْشو ةبقعلا ةعيب دلي يبنلا أوعياب نيذلا
 برشي نم ىتأ دق ناك هنأ ودبيو «برثي جراخ نم ِةَِقي يبنلا ىلإ رجاهو َدَفَو امنإو
 ء«حيرش هيخأ عم رجاهو َدَفَو نأ ىلإ اهب ثكمف نميلاب تومرضح ىف هتقظنم ىلإ

 : هنأ ليلكإلا شماهو (برآلا غولب) يف ءاج ام هتدافو أبن نم ناكف

 ؟نآرقلا ْنِم أئيش أرقتأ :هل لاق ِةلكَي ىبنلا ىلع ىمرضحلا نب ءالعلا َدَفَو امل»

 زينب 6 ىعست ' ةبنينل ١» قانسصلا نفح رخأ يذلا ع) دداتع رم داو هك (نيبع ةروسأل ارق
 هل لاق مث .ةيفاك ةروسلا نإف ءَّفنُك :ي هللا لوسر هل لاقف (ئّشَحو فيسارش
 :هلوق ءاللعلا هدنعنأف ؟رعفلا نم اثيك لوقتا : هلك هللا لوس

 60 ْعَبْذُي دقف نيدأآلا كتيحت مهبولق هع ٍناغِضألا يوذ يِيَحَو

 0 نبت لف فيدحلا كلنعاوستخا نإ, "امركف هقعاف:ةركلاب اويسخد نإَف
 لفي مل كءارواؤيلابه يذلا 3و: ٠>ةتعامعسا هس كيذوتي يذلا نإَف

 . "”نامكحل رعشلا نم نإو ءارحسل نايبلا ْنِم نإ :كي هللا لوسر لاقف
 تايبألا هذه ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا ركذ» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 . '؟7(ًارحسل نايبلا نم ّنِإ) :اهعمس امل لاق كَم يبنلا نإو «يمرضحلا نب ءالعلل

 .(لعنلا غبدي دقف) ليلكإلا شماهو برألا غولب يفو (لغنلا عبدي دقف) ةباصإلا يف )١(
 :(لست الق فيدحلا كتغااومتك نإو) ءارعشلا مجعمو ةباصإلا يف تيبلا اذه زجع (؟)

 - عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا شماهو - ”١7 ص 7ج  برألا غولب 6

 ل
 نم لجرو «روزألا نب رماعو «عيبرلا نب سيق تايبألا هذهب لّثمت دقو - 7١ص ؟ج ةباصإلا (5)

 هب اودهشتساو اولثمت مهنإ باوصلاو «مهنم دحاو لكل رعشلا نإ ليقف «ةميزخ نب دسأ ينب دفو

 . حيحصلا وهو يمرضحلا نب ءالعلل رعشلا نوك عم كلذ ضراعتي الو «مهلاوحأ قفاو هنأل
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 هناكم ءالعلا ذخأ .«يمرضحلا نب ءالعلا هيف رجاهو دفو يذلا مويلا كلذ ذنمو

 ضئارفو نآرقلاب ًاملاع حبصأو كو هللا لوسر باحصأ نم ىلوألا فوفصلا يف
 ناك» :ًالئاق ةباحصلا نيب ءالعلا اهغلب يتلا ةبترملا ىلإ ينادمهلا راشأ دقو «مالسإلا
 .(دابعلا ءءاملعلا «ةباحصلا تاداس نم ناك» :ريثك نبا لاقو ؛ةباحصلا ةيلع نم

 حلصو ةوزغ ىلإ ًالوصو لي هللا لوسر عم دهاَّشّملا يمرضحلا نب ءالعلا دهشو
 حلص ىدأ ثيح - ه5 ةنس ةدعقلا يذ يف - شيرقو ٌةيَك يع هللا لوسر نيب ةيبيدحلا

 ىلإ ةيبيدحلا نم ِةِِكَي هللا لوسر داع املف «قرطلا نيمأتو ةنداهملا ىلإ ةيبيدحلا

 نيد ىلإ نيرحبلا دالب ماكحو لهأ ةوعدل يمرضحلا نب ءالعلا ثعبو راتخا ةنيدملا

 ةيمعأ كلذ نيز تيقكيو «نيرحبلا كلم يدبعلا يواس نب رذنملا مهنمو مالسإلا

 يواس نب رذنملا ىلإ دق 5 هللا لوسر باتك) باب (رثألا نويع) يف ءاج دقف : ةيشاشا

 دولا ةريشلا نيف ءاج كلذكو يي دجلا نادل ربعنا ك2 ين ريفسعلا نب ءالعلا عم

 ىلإ يتوضحلا نب ءالعلا ِِكَك هللا لوسر ثعب ..ةيبيدحلا دعب» هنإ ماشه نبال

 ىلإ ءالعلا ثعب هلي ىبنلا نأ كلذ نم نيبتيو ''”نيرحبلا كلم يواس نب رذنملا
 نأ كارقإ: ىف هكللذ ةيمهأ لتمر هه" ةنيس ةحسنلا ىذن ىقاوأ ةدعقلا ىف: يف نيرشبلا

 اهركذ يتلا ةرملا يهو ه4 ةئس نيرحبلا ىلإ ةيناث ةرم ءالعلا ثعب ِهَو يبنلا

 يمرضحلا نإ هكاضلا هلع هلا لوضو هوا ةيرجم 8 ةنيس تناك اهلا  القاق ئوذؤاتلا

 ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو ءمالسإلا ىلإ اهلهأ وعديل نيرحبلا ىلإ
 د ةلوأ تافه نيقملا نمو *' ةةيرفملا وأ مالسإلا ىلإ امهوعدي رجه نايزرم تخبيس

 يمرضحلا نب ءالعلا ِةِكي هللا لوسر ثعب يتلا نيرحبلا ضرأ عقاوو لولدم نييبت
 . مالسإلا ىلإ اهلهأ وعديل اهيلإ

 ءالعلا قلطنا اهيلإ يتلا نيرحبلا
 نامُع موخت نم دتمت يتلا يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي نيرحبلا مسا ناك دقل

 ْنِمو  ًالامش  قارعلا موخت ىتح اهلحاسو تيوكلا يهو همظاك ىلإ - ًابونج -
  ًابرغ  يلاخلا عبرلاو ةماميلا موخت ىلإ قرش  يبرعلا جيلخلا يف نيراد ةريزج
 تناك ثيح جيلخلا ضرأو ةريزجلا قرش نم اهيلإ امو ءاسحإلا ةقطنم كلذ يف امب

 .نيرحبلا ميلقأ ةمصاع (رَجَه) ةنيدم عقت

 ةيوبنلا ةريسلا 779 ص ”ج  يسلدنألا سانلا ديس نبال  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
 .؟ 94ص دج د ماشه نبا 5
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 ضرأ يهو نيرحبلا ضرأ انلمجأ اذإ» :برعلا ةريزج ةفص يف ينادمهلا لاق

 ملحمو ءءاسحالاو «فيطقلاو «ريقعلاو «ىمظعلا اهتنيدم رجه : ىهف «رقشملا

 «ةدوسلاو «ةريقتلاو ءرثب ةحلسمو «همظاكو «ناوفس ..اهب فوطي اممو «مهرهن

 وخلل نشأ فيفقلا ..ناجرقلاو (ةيرشلاو ,عماج يبأ يداوو

 ينادمهلا نوكي نأ داكيف «نيرحبلا مساب ضرألا كلت ةيمست ببس امأ

 دقف ةيمستلا كلتل حيحصلا ميدقلا ببسلا ىلإ راشأ يذلا ديحولا خرؤملا وه

 «مّلحُم اهرهن لجأ نم نيرحبلا تيمُّس :نيرحبلا» ضرأ نأ ينادمهلا ركذ

 نأ ينعي '''”(ُهَلاَهَف هيلع لزن ًاعّبُت نأ لاقُي :« نيرحبلا ْرَجَهِب ًاميظع ًارهن ناكو
 ءهمظعتسا رهنلا كلذ دهاشو نيرحبلا َْجَّه ىلإ راس امل نميلا كلم عّبُت كلملا

 كلت نم اهريغو ْرَجَه ضرأ يف يرجي ًاميظع ًارهن ناكو ملحم رهن وهو
 دتمت ضرألا كلت تناكف «يريمحلا رصعلا ىتحو ميدقلا نمزلا يف. ضرألا

 وهو جاجأ حلم : : يناثلاو ءملحُم رهن وهو تارف ْتْذَع :امهدحأ <« نيرحب نيب

 مّلِحُم رهن نأ مث . نيرحبلا ميسا صر نال قيم كلدلو «جيلخلا رحب

 رواجعيملا نبا هركذ اميف كلذ ىلجتيو اةيمسعلا لنضأ سانلا لهجف او

 نأ لاقي» : يقشمدلا رواجملا نبا لاق ثيح  يرجهلا عباسلا نرقلا يف

 . نيرحبلا يمس كلذ لجألف بذع رحب قوف حلام رحب يف ةريزج نيرحبلا

 «ترشو نيئافلا خبيب ناسنإ نضاغ اذإ :اولاق دالبلا لهأ نم ةعامج ىنثدحو

 يكل 7 كلت د اا احلف 07 ءام ا ًاتارف ًابْذَع ءام بوش

 د ٌءام 6 : ايفو( يدع عد نوف 0 رحب ) 6 تيبس لصأ

 يف نيرحب دوجو نمز ىلإ ناريشت امنإ (اجاجأ احلم ٌحخلام ُءام هالعأو ًاتارف
 رحب امهيناثو يبرعلا جيلخلا هايمو رحب وهو حلام رحب امهدحأ ضرألا كلت

 ميظعلا رهنلاك قفدتت تناك يتلا ملحُم يداو لويس هايم وهو تارف ٌبذع ءامو

 مساب اهعيمج ضرألا كلت تيمس كلذلو «جيلخلا ةقطنمو رجه ضرأ يف

 . نيرحبلا

 ) )1١ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص - ص١7 7.

 ص - يقشمدلا رواجملا نبال  زاجححلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا باتك (؟) 5٠١.
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 47٠١ ماعب خرؤم 'ميرأ ناشلم» ْعّبُتلا كلملل شقن اهنمو ةميدقلا ةيريمحلا ةينميلا

 هركذ ام هيقفاي دمحم .د زجوأ دقو «ةيداليم 05 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل

 ةدايق ىلوت ميْرَ ناشلم نأ) : لجسي شقنلا نأ كائاق نيرحبلاب لصتي اميف شقنلا

 اهلولدمب نيرحبلا يفو ةماميلاب فرعي ناكم يف ةصاخ نميلا جا يار اخ

 :ريمسلا هلودلا رفا زرنا ظلي طحن لجأ نو يكل كالجت تكناكو: "”(ميدقلا عس اولا

 ضرأ لئابقو قطانمو - شقنلا اهركذ يتلا  (ْرَجَه) ةئيدم ىلع ةعبابتلا اهكولمو

 (ْرَجَه) ةنيدم تناك دقو «نورق ةدعل ةيريمحلا ةلودلا يف توضنا يتلا نيرحبلا

 0 ل را عويس ا الا

 00 6 تارسأا نمو ..ةيراعل درع رجس كلر ركل رجولا»
 ءاجو «هلوصأ ءاملا حربي اال لخن هبو «رجه وحن نيرحبلاب :نمسملا)ا كإو («نيرحبلا

 رجه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو «ميظع نيرحبلاب ٌنصح :رقشملا) نأ ليلكإلا شماه يف

 ةنيدم تناك كلذكو نيرحبلا ضرأ مكاح رقم رقشملا رصق ناكو ''*نيرحبلا ةدعاق
 باون مكح تحت تناك دقف «ةديدع ةيسايس راوطأب نيرحبلا ضرأ ترم دقو « رجه

 مكح تحت تناكو «نمزلا نم ةرتف ةعبابتلا رصع ىف ةيريمحلا ةينميلا ةلودلا لامعو

 مث ءاهريغو ةعيبر نم ةراتو ةدنك نم ةراتو دزألا نم ةراتث «برع نييلحم ءارمأو كولم

 ا ١ 0 ناكو ةريحلا كولم 0 دفا

 ا ا ولا و هي

 خيرات يف يبتوعلا لاق «نييئابسلا دزألا نم لئابق اهمدقأ نم ناكو «ةعيبر ةليبقو

 ليخلاب مج ركسع يف اهلخد ْمُهَف نب كلام دزألا نم نامعب قحل ْنَّم لوأ» :نامع

 ءاسحإلا ىلع مهترطيس اوطسبف ىرخأ ةيدزأ تارجه تلاوت مث . .ددعلاو ةدعلاو
 :ناشيج نب ناسح لوق كلذب لصتي اممو "”«نيرحبلاو

 رقشتكلا نقرا دعب نام نضرأو هلك فيعيلاو نارحسلا انهل ٌدزأو

 ميت تراسل :نودلخ نبأ لاق «ةيريمحلا لئابقلا نضع نيرختبلا ىف تناكو

 .ما1185 ريمتبس - ٠١ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم ب هيقفاب كلمحم .د  ميرأ ناشلم شقن 200

 .١؟ 15و 77 نه. فزعلا ةريزج ةفص 20

 ١. 7ص ب رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم عر
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 وحن نييرعشألا نم ةقرفو «مهنم ةديفر ينب ضعبو ةيريمحلا ةعاضق نم تاللا

 ةرتفلا اهايإ مهكلُم ناكو ''”«اهوكلّمو اهب اوناك نم اولجأف ِءْرَجَه اولزنو نيرحبلا
 نوكسلاو هدنك نم رئاشع نيرحبلا تنكس كلذكو يريمحلا رصعلا يف نمزلا نم

 .اهريغو محل نمو ئيط نمو

 لثئاو نب ركب مهنمو .ةعيبر ةليبق نيرحبلا يف ةيسيئرلا ةليبقلا تناكو

 ىلإ نيرحبلا ىلإ ةماميلا نم لئاو نب ركب رايد) تناك ينادمهلا لاق «سيقلا دبعو
 مهنمو ءاهريغو ُْرَجَه يف اوناكف سيقلا دبع امأو "”«رحبلا ىلإ ةمظاك فيس
 هيلع تفضأ دقو «يمرضحلا نب ءالعلا هيلإ قو يبنلا ثعب يذلا يواس نب رذنملا

 كلملا نكي مل هنكلو «(نيرحبلا بحاص) وأ (نيرحبلا كلم) بقل تاياورلا ضعب

 لالتحالا لظ يف برعلا ماكحلا وأ كولملا مهأ ناك امنإو ديحولا مكاحلا وأ

 . نيرحبلا ضرا يف يسرافلا ذوفنلاو

 نم ريثك قلخ اهب ناكو «سرُفلا ةكلمم نم نيرحبلا تناك» :يرذالبلا لاق

 نب رذنملا هك هللا لوسر دهع ىلع سرفلا لْبِق ْنِم اهب برعلا ىلع ناكو «برعلا

 ىلإ اهلهأ اوعديل نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ِةِكي هللا لوسر هَّجَوَو . .يواس
 رجه نابزرم تخيبسا ىلإو قواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو «ةيزجلا وأ مالسإلا
 .«ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ امهوعدي

 ب ل

 نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا ثعبلا عئاقو

 نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ِلَي هللا لوسر هيجوت نيب تاياورلا زيمت مل
 ه/ ةنس  ةيناث ةرم ههيجوت نيبو  ه" ةدعقلا يذ يف - ةيبيدحلا نم داع نيح

 ثادحألا لسلستو قئاثولا قوطنم نكلو «نيترتفلا قئاثوو عئاقو تجمد امنإو

 ثعبلا عئاقول يلاتلا راسملا كاردإ حيتي نيرحبلا ضرأ يف عقاولا ملاعم ةفرعمو

 . نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا

 ةدعقلا يذ رخاوأ ىف  ةرونملا ةنيدملا نم ىمرضحلا نب ءالعلا قلطنا دقل -
 مرا: ىف ةيسئرلا ةماعلا تك ةييدم ىلإ يفوق تما ةنيب ةجتلا ىذن ىفاوأ

 «ًاريبك ًايراجت ًازكرم رجه ةنيدم تناك دقو  يواس نب رذنملا كلملا رقمو نيرحبلا
 يف تناكو «نيرحبلا ىلإ ةقباس ةرتف يف دتمي يمرضحلا لآل يراجتلا طاشنلا ناكو

 ١. : ' ص ؟دج  نودلخ نبا خيرات كلل

 رسكب فيس ىنعمو «تيوكلا لحاس وه همظاك فيِسو 5١ص  برعلا ةريزج ةفص (0)

 . رحبلا لحاس - نيسلا
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 كلذكو «تويوصتخ رو منو نيللا ةدنكو نوكسلا نم ةريثك ةينامي ثويب رجه ةنيدم

 فراعمو براقأ ءالعلل نوكي نأ دعبتسملا نم سيلو «ةرذانملاو مُْحلو ئيط نم

 هال ةنس علطم وأ به" ةجحلا يذ يف  ءالعلا اهيلإ لصو دقو «رجه ةنيدمب

 مث دم هللا لوسر باتك هيلع ءارقو ىدبعلا يواس نب رذنملا كلملا رصق ىلإ هجوتو

 لوسر دمحيم نم . مسرلا نع رلادلا نسا :يلي امك هَصَن ناكو «باتكلا هلوان

 ىلإ كوعدأ ينإف .دعب امأ ءىدُيلا عّبتا ْ نم ىلع ماكس .يواس نب رذنملا ىلإ هللا

 ىلإ ٌرهظيس ينيد نأ ْمَلْعْأو .كيدي تحت ام كل ُهّللا لعجي ءْمَلْسَت ْمِلْسَأَ ,.مالسإلا
 فاعلا ٌفخلا ىهتنُم

 هجو مكي هللا لوسر نأ يرذالبلا لاق يتلا (ةيزجلا) ركذ باتكلا اذه يف سيلو

 ىلإ امهوعدي رجه نابزرمو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو يمرضحلا نب ءالعلا
 لدي باتكلا اذه يف (ةيزجلا) ركذ مدعف «(ةرجهلل نامث ةنس) ةيزجلا وأ مالسإلا

 ةنس رخاوأ) ةيبيدحلا نم داع نيح ءالعلا عم هثعب يذلا ٍةكي يبنلا باتك هنأ ىلع
 . نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا ثعبلا يف (ه5

 202 ءمالسإلا ميلاعتو نآرقلاب ًافراع اع: ءاقل ءامدأ ةذلعلا ناك كقلو

 هيي ماشا ةوعد نييبتو «يواس نب رذنملا اهريثي نأ نكمي تالوأست يأ ىلع
 ةلدعلا نأب لوقلل ًاركبم ناك ةعرلا"ةركلو ؛مايق ريخ كلذب ءالعلا ماق دقو ءًايفاك

 ةنيدملا زواجتي مالسإلا هيف نكي مل تقو يف ءهمالسإ نلعي وأ ءملسي نأ نكمي ناك

 مهعيمج نيرحبلا دالب لهأ هيف ناك تقو يفو  ةهج نم  قطانملا ضعبو ةرونملا

 غالبإ يف ءالعلا يضمي نأ ىلع ضرتعي مل رذنملا نكلو «مالسإلا نيد ريغ ىلع

 .دالبلا ءاجرأ ىلإ مالسإلا ةوعد

 ىلإ اهلامعأو رجه ةنيدم لهأ ةوعد ىف ىمرضحلا نب , ءالعلا ذخأ دقو -

 ةيمشخللاو ةيريمحلاو ةيئاطلاو ةيدزألا رئاشعلا رم ديد مهنم ناكو ءمالسإلا

 مه نيذلا لئاو نب ركبو سيقلا دبع ةليبق مه ىمظعلا ةيبلاغلا نكلو «ةيمرضحلاو

 لوسر نأ» يقهيبلاو ديبع وبأو يبوقعيلاو تاقبطلا يف دعس نبا ركذ دقو «(ةعيبر)

 «نيترم كلذ نوكي نأ نكميو «مالسإلا ىلإ مهوعدي رجه لهأ ىلإ بتك ِِكَي هلل
 ًافيرعت تناكو ةيديهمت تناك ىلوألا ةرملا يف مالسإلا ىلإ مهايإ ءالعلا ةوعد نأو
 . مالسإلا نيدب

 نب رذنملا ىلإ ًاثوعبم نكي مل هنأل نيرحبلا دالب قطانم يف ءالعلا لقنت دقو -

 1 ةباحصلا تاقبط نع - ١5 ص 6 هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 000

 .يناقرزلاو نيلئاسلا مالعإو  ميقلا نبال داعملا دازو هدعس
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 لهأ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا كي هللا لوسر هَجَو» امنإو بسحف رجه لهأو يواس
 برع ماكحو كولم نيرحبلا ضرأب ناك دقو «مالسإلا ىلإ مهوعدي ًاعيمج نيرحبلا
 ندا ركذ امك مهنم «مالسإلا لإ مهاعدو ءالعلا مهيلإ هجوت يواس نب رذنملا ريغ

 ىلع (نيرحبلا بحاص) بقل لديو «(نيرحبلا بحاص لالهلا) تاقبطلا يف دعس

 رذنملا) مهنمو ءميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ نم ةقطنم مكحي ناك هنأ

 ءامعز مهنمو ءرجه نم ةبيرق ةقطنم يف ناكو (رذنملا نب نامعنلا كلملا نب رورغلا

 ءاسؤر نمو (اينارصن ناكو «ىلعملا نب دوراجلا) مهزربأ نم ناكو «لئابقلا

 نيرحبلا نقرأ نم ةينوتجلا قطاتملا نكست تناكو (جشالا فرع نبا) شيقلا دبغ
 ْنَم نامع دسأ) مساب قئاثولا يف مهركذ ءاج دقو «رذنملل نونيدي ال دزألا نم لئابق
 .ءالعلل ةيديهمتلا تالاصتالا مهتلمش ثيح (نيرحبلاب مهنم ناك

 كلذو 2«سرفلا ةكلمم نم نيرحبلا ضرأ تناك» :يرذالبلا لوق مدقت دقو -

 نب زيوربأ ىرسك اهكلمو ةيسرافلا ةيروطظاربمألا ذوفنو لالتحا تحت تناك اهنأل

 وه ةيسرافلا ةطلسلل لثمم  يواس نب رذنملا رقم رجه ةنيدم يف ناك دقو ءزمره
 نب رذنملا ىلإ» ءالعلا عم بتك ِهلَي يبنلا نأ يرذالبلا لوق يف روكذملا نايزرملا
 مكاح ريمأ كانه ناك دقف ىرسك لماع نكي ملو ؛«رجه نابزرم تخيبسا ىلإو يواس

 (نازمرهلا) وهو رقشملا نصح يف يسراف شيج هعمو رقشملا رصق يف هرقم يسراف
 «(شيشج نب زوريف ربعكملا) وهو (ةرازلا) يف هرقم يسراف مكاح كانه ناك امك

 . سرفلا كئلوأ ءالعلا تالاصتا لمشت ملو

 ا نيرحبلا نم يمرضحلا نب ءالعلا داع ايناقتح هال ةنس رخاوأ يفو -

 يف اهاضق يتلا لوألا ثعبلا ةرتف ةيمهأ لثمتتو «ةرونملا ةنيدملاب قي هللا لوسر

 دهعلا نع مزلي امب برعلا لئابقو ءامعز فيرعتو مالسإلل ديهمتلاب نيرحبلا
 رومألا نم كلذ ريغو يناكسلاو يسايسلا عقاولا ةفرعمو ءاصقتسابو ءديدجلا
 ساسأ وه هلك كلذ ناكو «ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ءاجرأ يف تامولعملاو

 . نيرحبلا ع م ةريسم يف ءالعلا هققح يذلا ميظعلا حاجنلا

00 

 ًالماح يمرضحلا نب , ءالعلا لكَ هللا لوسر ثعب ه8 ةنس نم عيبر رهش يف

 ضرأ تناك :ىرذالبلا مك امك  هنإ كلذ :«نيرحبيلا ىلإ ةيرحلاو مالسإلا لئاسر

 نب رذنملا سرُفلا لبق نم اهب برعلا ىلع ناكو . .سرُملا ةكلمم نم نيرحبلا
 ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ٍدكَي هللا لوسر ةّجو ؛ةرجهلل نامث ةنس تناك املف «يواس
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 ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو .ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ اهلهأ وعدي نيرحبلا
 نمز ماشه نبأ ركذ دقو ''”(ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ امهوعدي رجه نابزرم تخبيس
 رهش يلاوح يف نمزلا ريدقت نكميو ”«ةكم حتف لبق» هنأب ةنماثلا ةنسلا يف كلذ
 يذ يف ةنارعجلا نم ةفرصنم دنع ةكم حتف دعب اضيأ هثعب مث ةيرجه 8 ةنس نم عيبر

 .امهنم لك عئاقو نيب زييمتلا نكمي ملو ه4 ةدعقلا

 - ةيرجه 8 ةنس  ناسرفلا نم ةبكوك هعمو يمرضحلا نب ءالعلا قلطنا دقل -

 اهنيب نم ِةْقَك هللا لوسر نم بتك ةعست وحن هعمو «نيرحبلا يف رجه ةنيدم ىلإ
 تيخبسأ ىلإ باتكو «برعلا نيرحبلاو رجه لهأ ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ باتك
 ىرسك لماع نازمرهلا ىلإ باتكو ءرجه يف سوجملا سرفلا ىلإو رجه نابزرم
 هازغأ» :ًالئاق ءالعلل ريسملا كلذ ليلكإلا ىف ىنادمهلا ركذ دقو ءرقشملا نصح ىف
 : افاق هرعألا زينه ينفاتقلا تانفاو نتشملاو نوعا ىلإ هك لل لوسر
 رقشملا عم اهحتفو ءرجه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو «ميظع نيرحبلاب نصح رقشملا)
 . "”«ةرجهلل نامث ةنس يمرضحلا نب ءالعلا

 يبرحلا ىنعملاب ًاحتف نيرحبلا ةمصاع رجه ةنيدمل ءالعلا حتف نكي ملو -
 نب رذنملا كلملا رصق ىلإ هجوتو رجه ةنيدم ىلإ ءالعلا لصو امنإو .(حتف) ةملكل

 - نيرحبلاو رجه لهأ ىلإو رذنملا ىلإ كي هللا لوسر باتك هيلع ءارقف يواس
 امل ًايِهُم ناك يواس نب رذنملا نأ ودبيو ايركللا وأ مالسإلا ىلإ مهوعدي  برعلا
 .مالسإلا ىلإ هاعدو ِةِئَي هللا لوسر بتك ءالعلا هيلع ءارق املف «ءالعلا هب ىتأ

 لوسر ثعب» :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو .ملسأو يواس نب رذنملا باجتسا

 ىلع رذنملا ملسأف «نيرحبلا كلم يواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ِهكي هللا

 .©0(لدعلاو مالسإلا مهيف ماقأو «هيدي

 يمرضحلا نب ءالعلا ٌَْي هللا لوسر ثعبلا ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو

 . "”(همالسإ نسحف ءملسأف «يدبعلا يواس نب رذنملا ىلإ ةكم حتف لبق

 رجه لهأ ىلإ ِةِكَي هللا لوسر باتك ءالعلا هلوان يواس نب رذنملا ملسأ املف

 هعمو رذنملا ماقف ءمهيلع تتاعكلا أرقي يكل رجه ةئيدمب حريذلا برعلا نيرحبلاو

 لوسر باتك سابع نبا قيرط نع يرذالبلا ركذ دقو ءمهيلع باتكلا ةءارقب ءالعلا

 .88ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(
 *١5: ىيم حج - ماشع نبآلا د ةيوننلا ةريسلا :(9)

 ١". ص ؟ج - عوكألا قيقحت - ينادمهلل - ليلكإلا

 . 7ص ةج ب ريثك نبا ب ةياهتلاو ةيادبلا (5)
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 ةالصلا متمقأ اذإ مكنإف «دعب امأ» :هيف لاق هنأب نيرحبلا لهأ ىلإ ءالعلا عم دو هللا

 مكيلعف متيبأ نإو . .هيلع متملسأ ام مكلف . .هلوسرو هلل متحصنو ةاكزلا متيتآو
 لهأ ىلإ ءالعلا عم ِةْيَي هللا لوسر باتك ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا ركذو «ةيزجلا

 - نيرحبلا ْرَججَه لهأ يواس نب رذنملا عمجف «ليوط باتك وهو نيرحبلاو رجه
 مالسإلا ىلإ مهاعدو ابيطخ مهيف ءالعلا ماقو «باتكلا مهيلع أرقو  برعلا

 هيدي تحت ام ىلع اكلم يواس نب رذنملا ءاقب لثم ديدجلا دهعلا ميلاعتب مهربخأو
 كلذ ريغو نيملسملا ىلع يتلا ةقدصلا ضئارف لثمو سرفلل ًاعبات دعي ملو نيرحبلاب
 ملسأ لَك هللا لوسر باتك رذنملا مهيلع ءارقو ءالعلا اوعمس املف ومالا نك
 ا رول ل ا لا ل ب ا :اهيمس ودللا

 نيب اوناكف رجه لهأ اعدو ءملسأف يواس نب رذنملا ىلإ ِةْيِلَو هللا لوسر بتك» :لاق

 تح يلا ل و امأو هاوس اذ برعلا امأ ؛هراكو ضار
 : كانه برعلا عيمج - ملسأو) رذنملا ملسأ هنأ يرذالبلا ركذو «مهنم

 تحبصأ «ءالعلا دي ىلع رجه ةنيدمب برعلاو يواس نب رذتملا مالسإ دعبو

 نابزرم تخيبسأ) ىلإ رذنملاو ءالعلا هجوتو :ةيسالسالا ةييزعلا #رطيسلا تيت رجه

 ئرُقَف «دوهيلا عم مهعيمجت مت دقو ءرجه يف نيذلا سوجملا سرفلا ىلإو (رجه
 يف رجح نباو ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ركذ دقو هدو هللا لوسر باتك مهيلع
 ءمالسإلا لإ مرعي رع شرخ ىلإ هل هللا لوسر بتك)» هنإ ةيلاعلا بلاطملا

 نابزرم تخيبسأ) ملسأف 202. .ةيزجلا هيلع تبرُض ىتأ نمو ءهنم لبُق ملسأ نمف
 كلذكو هالسالا ىذ نركاكلا نديم ىف وعلا سرفلا رئاس لبقي هلو: (رجف
 دوهبلاو . نسوحتملا امأو «اوملساف هيزعلا امأ» : سابع قبا .لاق.كلذ. ققو' «دوهنلا
 ءادأ اوبحأو «مالسإلا دوهيلاو سوجملا ِهّرَك١ :يرذالبلا لاقو «ةيزجلاب اوضَرَف

 يمرضحلا ن نب ءالعلا ِةِكَي هللا لوسر هّجَو» امل هنإ يرذالبلا ركذ كلذكو .«ةيزجلا

 تكيساو فراس. ندكولا ملسأ ,ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ مهوعدي نيرحبلا لهأ ىلإ

 ىراصنلاو دوهيلاو سوجملا امأف . .كانه برعلا عيمج امهعم ملسأو ءرجه نابزرم
 نمحرلا هللا مسبا : هتخسن اذه ًاباتك مهنيبو هنيب بتكو «ءالعلا اوحلاص مهنإف
 نأ ىلع مهحلاص «نيرحبلا لهأ يمرضحلا نب ءالعلا هيلع حلاص ام اذه . ميحرلا
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف في مل ْنَمْف «رمثلا انومساقيو لمعلا انوفكي

 . «ارائيد ملاح لك نم ذخأ هنإف سوؤرلا ةيزج امأو . نيعمجأ

 ْرَجَه لهأو رذنملا مالسإب ِةْلو هللا لوسر ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا بتك دقو

 )١( يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - ص١58.
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 ىلع هباتك يف ءالعلا ىنثأو «سوجملا رمأبو مالسإلا ةعاط يف دالبلا لوخدو نيرحبلا
 بتكف كي هللا لوسر ىلإ بتكي نأب رذنملا ىلع ءالعلا راشأو «يواس نب رذنملا

 هللا لوسر اي دعب امأ) : هباتك يف لاقو دفع هلل هللا لوسر ىلإ همالسإب يواس نب رذنملا

 نم مهتم انين لك در السلا بح نب همت: نيرخيب لها لس نلت تارك يزن

 ةيميسا) شك فالذكو ا ”(كرمأ كلذ يف ثدحأف .دوهيو سوجم يضرأبو «ههرك

 رذنملا باتكو هباتك ءالعلا ثعبو لكي هللا لوسر ىلإ همالسإب ًاباتك (رجه نابزرم

 ل عرقألا ىتأف - يريمحلا هللا دبع نب عرقألا هنأ ودبيو - (عرقألا) عم تخيبسأ باتكو

 لوسر بتكف ؛ «بتكلا هاطعأو مالسإلا يف نيرحبلا رجه لوخدب هربخأو يَ هللا لوسر

 لوسر لاقو هْرََه نابزرم تخيبسأ ىلإو يواس نب رذنملا ىلإو ءالعلا ىلإ أبتك لَو هللا
 هتيسوجم وأ هتيدوهي ىلع ماقأ ْنَم" يواس نب رذنملا ىلإو ءالعلا ىلإ هباتك يف هيي هللا
 ىبأ ْنَمو «نمآ هنإف سوجملا نم مالسإلا بحأ ْنَمَق» :ىرخأ ةياور يفو «ةيزجلا هيلعف

 «ةيزجلا هيلع ثيرض ىبأ ْنَمَو» :ةثلاث ةياور يفو (يرِفاَعُملا ةميق نم رائيد ةيزجلا هيلعف
 رمأ يف ِْلكي هللا لوسر بتك» هنإو «ةأرما مهل حكنُت الو «ةحيبذ مهل لكؤي ال نأ ىلع

 ْنَمَو .انيلع ام مهيلعو انل ام مهلف ءاوملسأ نإف «مالسإلا مهيلع ضرعإ :رجه سوجم

 الو مهحئابذل لكأ ريغ يف  ىثنألاو ركذلا ىلع «رانيد هسأر ىلع  ةيزجلا هيلعف «ىبأ
 رجه يف سوجملا سرفلا ىلع ةيزجلا يمرضحلا نب ءالعلا ضرفف .2”«(مهئاسنل حاكن
 ناكو ءْرََجَه يف دجسم ءانبب ءالعلا ماقو «دوهيلا نم اهب ناك نم ىلع كلذكو «نيرحبلا
 نب ءالعلا نأ ليلكإلا يف ينادمهلا لاق كلذلو نيرحبلا ضرأب دجسم لوأ ءالعلا دجسسم
 يف ًادجسم ىّتب ْنَم لوأ وهو ءرقشملاو نيرحبل لا ىلإ لِي هللا لوسر هازغأل : : يمرضحلا

 :ةليل رافكلا تي نم لوأو «رافكلا ىلع ةيزجلا برض نم لوأو ءرفكلا ضرأ

 نصح ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا هجوت ءرجه ةنيدم يف رمألا بتتسا نأ دعبو -
 «ميظع نيرحبلاب نصح :رقشملا» :ليلكإلا شماه يف عوكألا هنع لاق يذلا رّفَشُملا
 يمرضحلا نب ءالعلا رقشملا عم اهحتفو «نيرحبلا ةدعاق رجه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو

 يف ءاجو «(نيرحبلاب ىرسك لماع نازمرهلا) رقم رقشملا نصح ناك دقو اه ةنس

 دمحم ْنِم)  «ىرسك لماع نازمرهلا ىلإ ِةِلَي هللا لوسر بتك» هنأ يوبنلا دهعلا قئاثو

 "لش ةلشأ «داسألا ىلإ كزعأ نإ ةاركززلا ىلإ وسو

 ملو .مالسإلا ىلإ هاعدو ِةِْكَي هللا لوسر باتك يمرضحلا نب ءالعلا هاطعأ دقو

 1 ضن قوشلا ةهفلل ةسايسلا 3 0(
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 ْمُه سرُلا نم ةيماح ةوق هعم ناكو «ملسأ هنأ وأ (نازمرهلا) فقوم رداصملا ركذت

 ىلإ لَك هللا لوسر ثعب» :يرذالبلا لوق نازمرهلا عم مهلمشيو (ىرسك عئاضو)
 لجر لك ىلع ًارانيد ةيزجلا مهيلع عضوف ءاوملسي ملف ءْرَجهِب ىرسك عئاضو
 .(رقشملا نصح ءالعلا حتف) ثيحب «هعم نيذلاو ءالعلا مهَنِيَب دق تاكو . .. تيرم

 كلذنو ,سوجملا ىلع ةيزجلا ضرف متو نيملسملا ديب رقشملا نصح حبصأف

 ءمالسإلا ةدايس تحت رقشملا نصحو اهل ةعباتلا يحاونلاو رجه ةنيدم تحيض

 .يسوجملا يسرافلا ذوفنلاو لالتحالا اهنم لازو

 ْنِم اهعم نمو سيقلا دبع ةليبق ىلإ مالسإلا ةوعدب يمرضحلا نب ءالعلا هجوتو
 نم قطانم ةدع نونكسيو نيرحبلا لئابق مهأ نم سيقلا دبع تناكو ركاز قيركت

 امنيب «ىلعملا نب , دوراجلا مهسيئر عم ةينارصنلاب نونيدي مهنم ةفئاط تناكو « نيرحبلا

 لوسر بستك دقو حالا فوك نب هلا نبع يستر قيحلا لع رع ةمئاظل ير ناك

 هللا لوسر باتك ءالعلا مهيلع أرقف «مالسإلا ىلإ مهوعدي سيقلا دبع ىلإ ًاباتك ٍهتِكَي هللا
 دقو هوكي هللا لوسر ىلإ مهمالسأب ءالعلا بتكو ءاوملسأف «مالسإلا ىلإ مهاعدو ُهْكك

 حتف دعب يناثلاو ةكم حتف لبق امهدحأ ِةْيكَي هللا لوسر ىلإ سيقلا دبع نم نادفو هجوت

 حتف دعب ِهكَك هللا لوسر ىلإ سيقلا دبع دفو مودق أبن ريثك نب ظفاحلا ركذ دقف ءةكم

 نبا ةياور قايس يف نكلو» :لاق مث  ريثك نبا امهركذ نيتياور كلذ دكؤت امك  ةكم
 ("”(ملعأ هللاو ٠. ةكم حتف لبق ناك سيقلا دبع دفو مودق نأ ىلع لدي ام سابع
 حتف دعب مث ةكم حتف لبق سيقلا دبع دفو مودق نيب ضراعت كلانه سيل نأ ودبيو

 مههجو دقو ىلعملا نب دوراجلا ةسائرب سيقلا ديع دفو :امهلوأ ناَدَمو اههنأل ءةكم

 مدق» سانلا ديس نبا لاق ءةكم حتف لبق هيلع اومدقو هلي هللا لوسر ىلإ ءالعلا

 همودق ربخ انيود لو .:..ًاينارصت ناكو  نسيقلا دبع دقو. ىف ىلعملا ني رشت, نب دوراجلا

 هيفو «سابعلا نب هللا دبع نع ؛هللا دبع نب يلع نع «َيلع نب ناميلس ثيدح نم
 : اهلوأ ًاتايبأ  هموق يف هيلع مدق نيح ِيَي يبنلا هداشنإ

 0 ار ينفذ تاع لاهو ةلاستا ىديقلا قييم ات

 ءةرونملا ةنيدملاب قلو هللا لوسر ىلإ هتريشع دفوو دوراجلا مودق ناكو

 نيذلا ْمُّه سيقلا دبع ةيبلاغ تناكو «نيرحبلا ىلإ اوداعو ًامايأ اوثكمف ءاوملسأف
 هللا لوسر ىلإ  ءالعلا عم  مهدفو مدق نيذلا ْمُهو ؛جشألا فوع نبا مهسيئر ناك

 . ةرونملا ةنيدملاب ِِك

 .48ص 90ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .بارسلا :لآلاو . ضرألا نم ةالفلا :دفدفلاو - ؟58ص ؟ج  رثألا نويع (؟)
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 نيرحبلا حتف دعب هِي هللا لوسر ىلإ ءالعلا مودق

 دي ىلع رقشملاو رجه حّتفو نيرحبلا يف برعلا مالسإ ىلاعت هللا متأ دقل
 ؛ةكم ىلإ ةنارعجلا نم هفرصنم «اهيلإ ديك هللا لوسر هثعب نيح يمرضحلا نب ءالعلا
 ةليجق كيلعا نأ ىلإ دعا ةدمقلا يق نيت ركاز ] لك كي ركاب ةكلعلا كنكوت

 ىلعملا نب دوراجلا ريسم دنع ديم هللا لوسر ىلإ مهمالسإب ءالعلا بتكو سيقلا دبع

 بتك مث - ه/ ةلس رخآ يف وأ - ةرونملا ةنيدملاب و يبنلا ىلإ هتريشع دفو يف
 . سيقلا دبع هوجو نم الجر نيرشعب هيلإ مدقي نأب ءالعلا ىلإ هك هللا لوسر

 ل ةنارعحلا نم ةفرصنم «نيرحبلا ىلإ ءالعلا ثعب امل دكت هللا لوسر ناكو

 يواس نب رذنملا مالسإ دهشو ءرَجَه ةنيدم هعم لخلف يي ىسودلا ةريره وبأ هعم ثعب

 ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا راس امنيب ء(َْجَه) يف ةريره وبأ ثكمف ءرجه لهأو
 يف ٌهَْي هللا لوسر ىلع ءالعلا مدقف « سيقلا دبع ةليبق هوجو هعمو َِلِكَك هللا لوسر

 بتك) :الئاق ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا هركذ يذلا مودقلا وهو ةرونملا ةنيدملا

 .سيقلا دبع نم الجر نيرشعب هيلع مدقي نأ يمرضحلا ن نب ءالعلا ىلإ ِةَك هللا لوسر
 ءالعلا فلختساو .  مضالا ترعب طالع محار .مهنم الجر نيرشعب هيلع مدقف

 ةياور يف ءاج هنأ الإ ؛كلذ نمو رتكذي ملو ”(يواس نب رذنملا نيرحبلا ىلع

 ىلإ ةنارعجلا نم هنرصنم ئمرضحلا نب ءالعلا ثعب ِةِلكَي هللا لوسر نأ» :ىناقرزلا

 ثحعب ِةْكَع ىبنلا نأ) :ةيلاعلا بلاطملا ىف ءاجو «نيرحبلا لهأو يواس ب رذعملا

 مدق ءالعلا نأ كاردإ نكمي كلذ ءوض ىلعو :(ةدعقلا يذ يف نيرحبلا ىلإ ءالعلا
 لوسر هيلإ دّهع مث ءه5 ةنس علطم يف وأ ةيرجه/ ةنس رخآ يف هل

 . ميدقلا عس ولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ ىلع ةلماكلا ةيالولب كي هلا
2 

 فيا لور لوخب ل نيرحبلا ناع هالغاةيألو

 هو هللا لوسر هثعب نيح أدبت مل نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلا ةيالو لإ

 ةرملا يه كلت لعلو ه5 ةدعقلا يذ يف ةيبيدحلا نم هفرصنم يواس نب , رذنملا ىلإ

 كيتأي ىتح ْمقأف كباجأ ن : ءالعلل لاق قط هللا لوسر نأ)» :يدقاولا كد كلا

 ةدعقلا يذ يف - هلي هللا لوسر هثعب نيح ءالعلا ةيالو أدبت مل كلذكو 7
 ا

 :مالسإلل  برعلا  نيرحبلا لهأو رذنملا ةباجتسا كاذنآ عقوتي ءالعلا ناكو ه4

 .الا/ ص ؟دجاو ١ ص اج دعس نبا  ةباحصلا تاقبط لل

 .504١و 5١ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (؟)
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 يل بتكاف هللا لوسر اي :ءالعلا لاق» هنإ يدقاولاو يعليزلا نع قئاثولا ىف ءاج دقف
 ثرحلاو منغلاو رقبلاو لبإلا ضئارف ِقي هللا لوسر هل بتكف نعم نوكن اباتك

 هللا لوسر بتكا هنإ دعس نبا تاقبط يف ءاجو "'”"اههجو ىلع ةضفلاو بهذلاو
 «لاومألاو رامثلاو مدغلاو رقبلاو لبولا يف ةقدصلا ضئارف هيف ًاباتك ء ءالعلل ّدْيِثك

 تناكف 0'2)«مهئارقف ىلع اهدريو مهئاينغأ نم ذخأي نأ هرمأو .كلذ ىلع مهقذدصي

 ىلإ مهوعدي نيرحبلا لهأو رذنملا ىلإ ِةلَو يبنلا لوسر هنأ يه ءالعلا ةفص
 اوُدأو هدي ىلع سانلا ملسأف «تاقدصلا ضبقي «ةقدصلا ىلع لماع هنإو «مالسإلا
 ديدعلا هدي ىلع ملسأو «سوجملا ىلع ةيزجلا ضرفب ماقو  ةاكزلا يهو - ةقدصلا

 ه4 ةنس رخآ - ِهلَو هللا لوسر ىلإ ءالعلا مدق مث «برعلا لئابقو ءامعز نم
 ًايلاو ًاريمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ههجو مث لي هللا لوسر عم ًامايأ ثكمف
 كي هللا لوسر بتك ثيح نيرحبلا ىلع ءالعلا ةيالو تأدب ٍذئدنعو «نيرحبلا ىلع
 ني ءالعلا نإو» :هصن يلي ام و هللا لوسر هيف لاق نيرحبلا لهأ ىلإ ًاباتك هعم
 ِجَّرَخ امو ءاهايارسو ءاهرضاحو ءاهرحبو ءاهَرَب ىلع هللا لوسر نيمأ يمرضحلا
 يف هراصنأو ءملاظلا ىلع هناوعأو «ميضلا نم هءارفح نيرخبلا لهاو ءاهتف
 مهلو .ٌةقرف اوديرُي الو ءالوق هولدبُي الو ءهقاثيمو هللا دهع كلذب مهيلع . محالملا

 «ةريسلا يف ٌُدصقلاو ءمكحلا يف ٌلدعلاو ؛ءيفلا يف ةكرشلا نيملسملا دنج ىلع
 . '"”(ههيلع دهشي هلوسرو هللاو .امهيلك نيقيرفلا يف هل ليدبت ال مكخ

 - ةيرجه 4 ةنس علطم يف  نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا لوصو ناكو

 ةلحرم تأدب ثيح «ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ خيرات يف لوحت ةطقن
 :يلي ام اهملاعم زربأ نم ناك ةديدج

 «نيرحبلا ضرأ ىلع كي هللا لوسر ريمأ حبصأ يمرضحلا نب ءالعلا نإ -
 ةيلاحلا تايمستلاب نيرحبلا ضرأ لمشتو ءاهايارسو ءاهرضاحو ءاهرحبو ءاهرَي
 تارامإلا ةلود ةقطنمو «ةيدوعسلا قرش نم اهيلإ امو فيطقلاو ءاسحألا قطانم)

 رزجلا كلذكو ء(تيوكلا ةلودو «نيرحبلا ةلودو ءرطق ةلودو «ةدحتملا ةيبرعلا

 ضرأ تدحوت كلذبو .(اهرحبو) ةملكب ةدوصقملا يهو جيلخلا يف ةيبرعلا
 ةيبرعلا ةلودلا راطإ يف يمرضحلا نب ءالعلا ةيالو تحت اهعيمج جيلخلاو نيرحبلا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةماعزب ةيمالسإلا

 امو  ءاسحألاب  ْرََجَه ةنيدم يف ًامكاح أكلم يواس نب رذنملا ثكم دقو -

 ه4: ضب ةيوبتلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا“ (5)
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 ءالعلا ةيالوو ةطلس راطإ يف كلذو «نيرحبلاو رجه قطانم نم هذي تحت ناك
 ٍميلقإ ماكحو لئابق ةيقب ءالعلا دي ىلع ملسأو «جيلخلاو نيرحبلا لكل ةلماشلا

 ًاياتك ١2"(نيرحبلاب مهنم ناك نم نامع دزأ ىلإ هلك هللا لوسر بتك» دقف «نيرحبلا
 ةقطنملا يهو نيرحبلاب نامع دزأ ةقطنم ىلإ ءالعلا هجوتف «مالسإلا ىلإ مهوعدي

 ولا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةقطنم يه ىتلاو نيرحبلا ضرأ نم ةيبونجلا

 ماكح نم ناكو دزألا ريغ نم ةقطنملا كلتب مهعم نمو نيرحبلا دزأ تملسأف

 ثيح نيرحبلا ضرأ نم ةيلامشلا ةقطنملا يف  (لالهلا) همسا مكاح نيرحبلا ضرأ

 لوسر باتك هلوانو هيلع أرقو يمرضحلا نب ءالعلا هيلإ هجوتف ابلاغ همظاكو رطق
 بحاص لالهلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم» :يلي امك باتكلا صن ناكو ِةْكَي هللا
 هل كيرش ال وه االإ هلإ ال يذلا هنا كيلإ دمحا ينإق تأ هلي :نيرحبلا
 .كل ريخ هنإف ةعامجلا يف لخدتو عيطّتو «هللاب نمؤت هدحو هللا ىلإ كوعدأو

 : "ولا عبتا ْنَم ىلع مالسلاو

 ركذ يتلا لئاو نب ركب رئاشع تملسأو نيرحبلا بحاص لالهلا ملسأف

 همظاكو .(رحبلا ىلإ همظاك فيس ىلإ نيرحبلا ىلإ ةماميلا نم) اهرايد نأ ينادمهلا

 .رحبلا ىلإ اهلحاس :اهقيسو «تيوكلا يه

 يف مالسإلا مئاعد ةباحصلا نم هعم نيذلاو يمرضحلا نب ءالعلا ىسرأو -

 وبأ ناكو ءيسودلا ةريره وبأ ليلجلا يباحصلا ءالعلا عم ناكو ؛«نيرحبلا ةيالو

 نم ةريره وبأ ناك امك ءْرَجَه ةنيدم يف نيملسملاب ةالصلاو ناذآلا ىلوتي ةريره

 لوسر نأ ةيلاعلا بلاطملا يف ءاجو (نوعظم نب ةمادق) ناك كلذكو «ةقدصلا 8

 ثعب  ةدعقلا يذ يف  نيرحبلا ىلع اريمأ يمرضحلا نب ءالعلا ثعب امل ِةكَي هلل

 تاس نقل وهل اكن عيبصأ ناك ةانلا يمال نأ يعكر نبل لإ لاك هعب
 هثعب يذلا ادلاقع نأ ودبيو «نيرحيلا ىلإ ديلولا نب دلاخ تعب ركذت ل رداصملا

 نأ يرذالبلا ركذ دقو (صاعلا نب ديعس نب دلاخ) وه ءالعلا عم ِجْي هلل لوسر

 نب دلاخ عجر دقو «(صاعلا نب ديعس نب نابأ) نيرحبلا ىلإ ثعب ِدْكَي هللا لوسر

 كيسم نب ةورف عم ِةكو هللا لوسر هثعبو ه9ةنس رخاوأ يف ةنيدملا ىلإ ديعس

 نب نابأ ثعب و هللا لوسر نأ ودبيو «نميلاب جحذم ةقدص ىلع ًالماع يدارملا
 .-صه١٠١ ةنس كلذ دعب ةفدصلل الماع نيرحمبلا ىلإ ديعس

 كلذكو ْرَجَه يف نيذلا سرفلا سوجملا ىلع ةيزجلا ضرفب ءالعلا ماق دقو -

 و ص وبطل يسايسلا قئانول اة يا ةووسلا ةيضاينلا قئاثولا .0)
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 قئاثولا باتك يف ءاجو .مهنم ةيزجلا ضبق ىلوتي يواس نب رذنملا ناكف ءدوهيلا
 : هنأ ةيوبنتلا لئاسرلاو دعس نبا تاقبط نع

 ابأو ةمادق كيلإ ٌثثعب ٌتثعب دق يّنإف :دعب امأ :ىواس نب 0

 نا كر 2 . كضرأ ةيزج نم كدنع عمتجا ام امهيلإ عفداف .ةري

 ىلإ ثثعب دق ينإف :دعب امأ :يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ ِةِي هللا لوسر ا
 فسناو : اهيهلجمم : ةيزيشلا نم هدنق عما اندةننم نع قي وه يواتب قي دعما
 . «ّيِبأ بتكو . مالسلاو .روشعلاو ةقدصلا نم كدنع عمتجا ام اهعم

 عم كي هللا لوسر ىلإ ةقدصلا نم ضافو عمتجا امو ةيزجلا ثعبب ءالعلا ماقف

 .ةيرجه 4 ةنس رخاوأ يف ةريره يبأ

 يف ينادمهلا هركذ ام يبي هللا لوسرل نيرحبلا هتيالو ىف ءالعلا ءابنأ نمو

 ا نا (هللا لوسر دمحم) :ةفالخلا تاح ف نش سالزأا :ءالعلا نأب ليلكإلا

 كَ هللا لوسر ناك» :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع

 ىلع هالو مث «نيرحبلا كلم ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ثعب دق
 7 مدقت دقو , 7 (ةفالخلا متاخ شقن نم لوأ وهو . .هيلع هللا اهحتف ْذِإ نيرحبلا

 نإ :عوكألا لوقو ؛رقشملاو نيرحبلا ِلَي هللا لوسر هازغأ» ءالعلا نأ ينادمهلا

 درت كلا نع رفتيو (يمرضحلا نب ءالعلا امهحتف) رجه ةنيدمو رقشملا نصح
 ءالعلا ناكو ا ا ا يبنلا هالو) ءالعلا نأ يبطرقلا

 . (هللا لوسر دمحم) - ةيالولا متاخ وهو  ةفالخلا متاخ يف شقن نم لوأ

 ىمرضحلا نب ءالعلا نإ» : تاقبطلاو ريثك نباو هجام نبا نع قئاثولا ىف ءاجو

 :ةوخالا نينار وك ناعينلا نعي ظئاشلا ىف نيرا نم هك هللا كوسرت ىلإ نيتك
 .(ملسي مل نمم ينعي) جارخلاو «ملسأ نمم رشعلا ذخأي نأ هرمأف ؟مهدحأ ملسيف
 ىلإ كي هللا لوسر ينثعب :لاق يمرضحلا نب ءالعلا نع هجام نبا ةياور يفو
 ذخأق ءمهدحأ ملسي ةوخإلا نيب نوكي طئاحلا تأ ثقكف ءرجه ىلإ وأ «نيرحبلا

 . جارخلا كرشملا نمو ءرشعلا ملسملا نم

 يف هسفنب أدبي نميف باب بدألا باتك  دواد يبأ نئس» نع قئاثولا يف ءاجو

 0 ا ا ب م بلا
 بتك هنأ :ةياور يفو .هسفنب أدب ِيلَي هيلإ بتك اذإ ناكف «نيرحبلا ىلع ِةِلَي يبنلا
 1 . ؛هسفنب أدبف ِلكَي يبنلا ىلإ

 ١. 47ص ؟دج - يبطرقلا ربلا ديع نبال  باعيتسالا 22320



 250 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ه0

 اهَرَب «نيرحبلا ضرأ ءاجرأ يف رشتنا دق مالسإلا ناك ةعساتلا ةنسلا يفو -
 يف ةيزجلا نودؤي نيذلا سوجملا سرفلا ءانثتساب كلذو «ءالعلا دي ىلع ءاهرحبو
 نايزرملا وهو ىرسك بحاص ربعكملا» نع ًائيش تاياورلا ركذت ملو .اهيلإ امو رجه

 ةرازلا يف ةيسرافلا تايماحلا نم هعم نيذلاو .ةرازلا نابزرم شيشج نب زوريف

 اوعنتما مث ل ءادأب اولبق مهنأ امإف «نيراد ةريزج ىلإ لحاسلاو ةباغلاو نوباسلاو

 لا سرفلا ةلودل نيعنات نرلازياام اوتاك ينينا أ امإو دك هللا لوسر ةافو دعب

 نع هدنسب يرذالبلا ركذ دقو .مهعم ًابرح ءالعلا حتفي ر ملو ير

 - ملسأ مهضعب نكلو ؛لاتق هك هللا لوسر مايل يف نيرحبلاب نكي ملا لام
 9 اءالعلا حلاص مهضعبو - 0

 ركذف «ريبك ًاغلبم نيرحبلاب روشعلاو تاقدصلا ضئافو ةيزجلا تغلب دقو
 نب ءالعلا ثعباا ل ا ا ا ع

 هنم رثكأ هاتأ ام ءافلأ نينامث نوكي نيرحبلا نم الام ِلي هللا لوسر ىلإ ينرتصحلا
 00 2 نيالا هني نطعاق# هلعب الزحةلبق

 ًاريمأ نيرحبلا ىف : ءالعلاو كو هللا لوسر يفوت ه١١ ةنس لوألا عيبر رهش يفو -

 هلو ع تريد ب ءالعلا نأ ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ ثيح ءاهيلع

 ركذو ' ؟ركب وبأ هرقأ ءاهيلع وهو ٌهْكَي هللا لوسر يفوتو «نيرحبلا ىلع كو هللا لوسر
 - نأو «فيطقلا اهنم نيرحبلا نم ةيحان ىلع ناك ءالعلا نإ :نولوقي موق» نأ يرذالبلا

 ىتلا ةقطنملا تناك ًايأو ''”(طخلا اهنم:ىرخأ ةيحان ىلع ناك صاعلا نب ديعس نب نابأ
 ؛نيرحبلا ريمأ وه ءالعلا ناك دقف كي هللا لوسر ةافو أبن لوصو دنع ءالعلا اهيف ناك
 ةنيدملاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ ءالعلا هجوت مث «ةقدصلا ىلع ًالماع ديعس نب نابأ ناكو

 هك هللا لوسر ةافو دعب ركب يبأ ىلإ اوهجوت ِهكي هللا لوسر لامع رثكأ نأل .ةرونملا

 ريمأ يمرضحلا نب ءالعلاو «نميلا ريمأ لبج نب ذاعم مهنمو ءركب يبأ فالختساو
 .مهريعو «نامَع لماع صاعلا نب ورمعو ء«نيرحبلا

 عقوو «نيرحبلا يف رومألا تضقتنا ةرونملا ةنيدملا يف ءالعلا ثوكم ءانثأو
 :ًالئاق يرذالبلا هركذي ام ثدح ٍذئدنعو (نيرحبلا لهأ ةدر) تاياورلا هيمست ام
 قيدصلا ركب ابأ نيرحبلا لهأ لأسف «ةنيدملا ىتأف نبل ص لا 0
 "70لعفف ءمهيلع ءالعلا دري نأ
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 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلل ءالعلا ةيالو
 ءركب يبأ ةفالخ لئاوأ يف ةرونملا ةئيدملاب يمرضحلا نب ءالعلا ءاقب ءانثأ

 ام لثمتيو «(نيرحبلا لهأ ةدر) تاياورلا هيمست ام عقو ثيح نيرحبلاب رمألا ضقتنا

 نب نامعنلا نب رورغلا رذنملا اوبصّت) برعلا نم مهريغو ةعيبر ةليبق نأ يف ثدح

 جرخو «ةريحلا يف رذنملا نب نامعنلا هوبأ ناك امك نيرحبلاب ًاكلم هوماقأف ءرذنملا
 لسرأو ءرجهو فيطقلا نيب لزن ىتح ةبلعث نب سيق ينب وخأ ةعيبر نب مطحلا

 نوكت ىتح نيرحبلاب تكلم ترفظ نإف ثبثا :لاقو رورغلا رذنملا ىلإ مطحلا

 «ةعيبر نم ةبلعث نب سيق دلو نم هعيض نب حيرش وه مطحلاو .ةريحلاب نامعنلاك
 :هلوقب مطحلا َئمُسو

 مطح قاوسب ليللااهفل دق

 هيف نصحت يذلا اثاوج نصح مطحلا رصاحف ءاثاوج ىلإ رورغلا رذنملا هثعبف

 :لئاقلا يبالكلا فذح نب هللا دبع مهنم «نيملسملا نم ةعامج

 انيعمجأةنيدملاَنايتفو ”ةكولأاركبابأغِيِبأ الأ

 انيرصحمم اثاوج يف ىراسأ انما كاتم تايشيرف كتل ليد

 ءايحأ نم مهريغو لئاو نب ركبو سيقلا دبع» نأ نودلخ نب خيرات يف ءاجو
 نسيفلا دبع امأك (ليلقب اهدعب نم واس نيودتنلا اذكر. فانرلا دعت اودتزا ةعبر

 مهغلب املف ءاوملسأف هموق اعدو ملسأو دفو دق ناكو ىلعُملا نب دوراجلا مهدرف

 ءايبنأ هلل نأ نوملعت :دوراجلا مهل لاقف «تام ام ًايبن ناك ول :اولاقو اودترا ةافولا

 قطن  دهشت مث ؛تام كي دمحمو اوتام مهنأ نوملعتو مهورت مل هِلْبَق نم

 نيبو ةعيبر رئاس نيب اولخو «مهمالسإ ىلع اوتبثو هعم اودهشتف - نيتداهشلاب
 لاق «ىقرت دق ناك ئواس ةيرذدتعلا نأ تياعلاو ؟”*«نينلتنملاو: قاس قب رذحَملا

 حتف لبق يمرضحلا نب ءالعلا ثعب هلو هللا لوسر ناك» ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا
 لبق كَ هللا لوسر دعب كله مث «همالسإ نسحف ملسأف «ىواس نب رذنملا ىلإ ةكم
 دعب كلذو "”«نيرحبلا ىلع ِةيو هللا لوسرل ًاريمأ هدنع ءالعلاو نيرحبلا لهأ ةّدر

 «نيرحبلاب لازي ام ءالعلا ناكو ءركب يبأ ةفالخ ةيادب يف يأ دَِكك هللا لوسر ةافو

 «نيرحببلا يف رمألا ضنا لمدنعو :ءاهيف يتب «ةزونملا ةنيدملا ىلإ هالعلا:ناسنوت

 : ةلاسرلا :ةكولألا :اكولأ (1)
 .الا"ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 00
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 ليلقب اهدعب نمو  ةافولا تناك امل» :ًالئاق ىلوألا ةياورلا نودلخ نبا كردتسا دقو

 هوماقأف ءرورغلا ىمسُي ناكو رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا اوبصنو ةعيبر تدترا -

 ترمتساو «مالسإلا ىلع سيقلا دبعو دوراجلا تبثو «ةريحلاب هموق ناك امك اكلم

 الخ ةعيبر نم نيرحبلاب نم رئاس دترا» يرذالبلا لاقو ''”«ةدرلا ىلع لئاو نب ركب
 نبا لاق (رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا مهيلع اورّمأو .هموق نم هعبت نمو دوراجلا

 نيراد ىلإ ثعبو ءرجهو فيطقلا نيب لزن ىتح ةعيبر نب مطحلا جرخو» نودلخ
 يخأ ديوس نب رورغملا ىلإ لسرأو «مهنيبو هنيب سيقلا دبع لعجيل اونماقأف
 نوكت ىتح نيرحبلاب كتكلم ترفظ نإف ثبثا ةهل'لاقو.ندذكسلا رب ونامعتلا

 رمألا بتتساو ''”«اثاوجب نيملسملا رصاحف ءاثاوج ىلإ هثعيو «ةريحلاب نامعنلاك

 ودبيو «اهريغو (طخلا)و (فيطقلا)و (رقشملا نصح)و (رجه) يف رورغلا رذنملل

 ركذ دقف «قطانملا ضعب نم ءالجإلا هبشي ام ىلإ اوضرعت سوجملا سرفلا نأ
 اوقحلف ء«فيطقلاب اوعمجت اوناك سوجم «ةرازلا نابزرم ىلإ مضنا» هنأ يرذالبلا

 ءاعنص يف يدارملا حوشكم نب سيق ةروث عم نيرحبلا ثادحأ تنمازت دقو «ةرازلاب

 نأب تاياؤرلا هيلإ تنراشأ امو ارحبو ارب نميلا نم ءاثبألا ننزفلا تلغأ ءالجإو
 ىف كلذ ناكو  نيرحبلا ىلإو تومرضح ىلإ ءاعنص نم قيرحلاك راطتسا رمألا
 هنا ووقلا دهتلل وتاب نرشيلا ءافنرا ثتلخا نا ودير تعهد نعي روق
 .نيرحبلا دالب ىلع هوكلمو «رذنملا نب نامعنلا

 ُلهأ لأس» :ًالئاق يرذالبلا هيلإ راشأ اَمِل قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا باجتساو
 امنإو «لزعُي مل ءالعلا نأ رهاظلاو .«لعفف «مهيلع ءالعلا دري نأ ركب ابأ نيرحبلا
 وأ «ةدرلا ىلإ تروطت يتلا ثادحألا كلت عوقو يف مهاس امم «ةنيدملاب ةرتف يقب

 نب ءالعلل ةرامإلا ءاول ركب وبأ دقعف «ةفيلخملاو ةلودلا ىلع جورخلاو درمتلا ىلإ

 قيرطلا يف وه اميفو نيرحبلا ىلإ نيملسملا نم ةعامج يف ءالعلا قلطناف يمرضحلا
 نم ناك» ىمرضحلا نب ءالعلا نأب ريثك نبا ظفاحلا اهركذ ىتلا ةثداحلا تثدح
 ًالزنم لزن هنأ ةورغلا هذه يف هل قفتا «ةوعدلا يباجم دابُعلا ءاملعلا ةباحصلا تاداس
 مهمايخو شيجلا.داز نم اهيلع امب لبإلا ترفن ىتح ضرألا ىلع سانلا رقتسي ملف

 ملو - اليل كلذ ناكو  مهبايث ىوس ءيش مهعم سيل ضرألا ىلع اوقبو «مهبارشو
 ءفصوُي الو دحُي ال ام ٌمّعلاو مهلا نم سانلا بكرف ؛دحاو ريعي ىلع اهنم اوردقي

 لاقف ءهيلإ سانلا عمتجاف ءالعلا يدانم ىدانف ءضعب ىلإ يصوي مهضعب لعجو
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 :لاق .ىلب :اولاق ؟هللا راصنأ متسلأ هللا ليبس يف متسلا سانلا اهيأ :ءالعل
 نيح حبصلا ةالصب يدونو .مكلاح لثم يف ناك نم هللا لذخي ال هللاوف ءاورشبأف

 «سانلا اثجو هيتبكر ىلع اثج ةالصلا ىضق املف «سانلاب ىلصف ءرجفلا علط

 سانلا لعجو «سمشلا تعلط ىتح هلثم سانلا لعفو هيدي عفرو ءاعدلا يف بصنو

 غلب املف ؛ءاعدلا يف دهتجي وهو ىرخأ دعب ةرم عملي سمشلا بارس ىلإ نورظني
 ىشمو ىشمف «حارقلا ءاملا نم ًاميظع ًاريدغ مهبناج ىلإ هللا قلخ دق ْذِإ ةئلاثلا

 سانلا دقفي مل . اهيلع امب جف لك نم لبإلا تلبقأو ءاولستغاو اوبرشف هيلإ سانلا

 تايآ نم.لسمانلا نياع امم اذه ناكق ءلهن دعب ًاللع لبإلا اوقسف «٠ ءاكلس مهتعتمأ نم

 '”«ةّيرَسلا هذه يف هللا

 ءاسؤر لبقأ ىتح نيرحبلا ةيالو ضرأ فراشم ىلإ ءالعلا لصو نإ امو -
 ءاجاا : نوردتخ نا لاق كلذ: نشوب هدبلإ ةريسقتاو نيرستلاو ةفاكتلا لئابق كاكرو
 لاثأ نب ةمامك رفتتسافةماميلاب مو «نيرحبلاب ةدرلا لهآ اعقل ىمرضحلا ني.ءالعلا
 فار املك و .ورمع وئبو بابرلا ونب , هلبقتساف ميمت ينب دالبي رم مث . . ةفينح- ينب يف

 ءالعلا ىلإ تاقدصلاب ءاجو مدق :ءالعلل ورمع ينبو بابرلا يِقْلَت مصاع نب سيق
 3 (*ذجه لزنو ه هركسع لثم ميمت ينب نم ءالعلا عم راسف . .لاتقلل هعم جرخو

 نب ءالعلا مهيلإ قيدصلا ركب وبأ ثعب» نيرحبلا لهأ نأ ريثك نبا لاقو

 لك ءاجو ءريبك لفحم يف لاثأ نب ةمامث هيلإ ءاج نيرحبلا ْنِم م اند املف ؛« يمرضحلا

 ءالعلا مهمركأف «يمرضحلا ني العلا شيعت ىلإ ارقاشناف نجاوتلا كلج غارفأ

 رئاشعلا لئابقلا ءاسؤر يحاونلا كلت ءارمأب دوصقملاو ''” (مهيلإ نسحأو مهب بحرو
 «ىلعملا نب دوراجلا ةسائرب سيقلا دبع مهنمو «نيرحبلا ضرأ بلغأو ةماميلا يف
 .لاتق نودب رجه ةنيدم ءالعلا لخدف ( مهريغو لئاؤ نب ركب رئاشعو

 ونئب هعمو ةعيبض نب مطحلا ةدايقب (اثاوج) يف (ةدرلا) ةعامج ترضحناو

 «مهرصاحف اثاوج نئلإ ءالعلا راسف ءاثاوج يف هيلإ عمتجا مهو ةيلعت نب نسف

 هيلاع اتاوصأو ةبلج يأ  ةديدش ةأضوض ءالعلا عمس ذإ ليللا يف نوملسملا امنيبف»

 مهيلإ لخدف فذح نب هللا دبع ماقف ؟ءالؤه ربخ انل فشكي لجر ْنَم :لاقف -
 «هشيج هعمو هروف نم ءالعلا بكرف :هربخأف ءالعلا ىلإ عجرف فراك مهدجوف

 مطحلا ناكو ءروسأمو لوتقمو جانو ٍدرتُمَف ًاباره اوّرفو «ىراكسلا كئلوأ اوسبكف
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 مداعلا باحصأ نم لجر ءاجف .هباكر عطقناف هداوج بكرو اشهد ماقف ءاسكات

 اعيرص عقوف «لعفأ ال :لاقف «ّيلع زهجأ :مطحلا هل لاقف ءاهعطقف هلجر برضف

 هلجر دجو املف مصاع نب سيق هلتق مث «ىبأيف ءهلتقي نأ هلأسي ذحأ هب ّرم املك
 لتقو ءاثاوج حتف ىتح ءالعلا مهرصاحا : يرذالبلا لاقو .«هلتق ىلع مدن ةعوطقم

 : يردبعلا ةبلعث نب كلام لاق هلتق يفو «ةعيبض نب حيرش مطحلا مساو ءمطحلا

 رجلا يتامبلا هّربلا ةيشاحبك ةديبصسي هةتاعادف اهييرش اككرت

 هبه ةئيدم رداغ دق ناكف ءرذنملا نب نامعتلا نب رورغلا رذثملا امأآو -

 (رجه) يف ناك يذلا نإو  رقشملا نصح يف ًالصأ ناك امبرو  رقشملاب نصحتو
 لاق ءامهنيب ةاورلا طلخ دقو ءرذنملا نب ديوس نب رورغملا وه (طخلا) ةنيدم يف مث

 هل لاقف «ينّرجأ : ءالعلل لاقو ءرذنملا نب ديوس نب رورغملا رّسأو) :نودلخ نبا

  هحارس قلطأ يأ  لسرأف .رورغملا انأ ىنكل :لاقف ؟سانلاب تررغ تنأ :ءالعلا

 زووخلا نلدملا' نأ :يرذذلبلا لاقز تقلي نيو هملسا نوركسلا نأ لاقيزب رجه ءاقأو
 نإ - بوصألا وهو  لاقيو ءرذنملا لتقو اهحتفف ءالعلا اهاتأف» «طخلا ةنيدمب قحل

 حلاص ىتح هيلإ لصوُي ملف ءهلوح ءاملا لسرأو ءرقشملا نصح لخدف اجن رذنملا

 !'”(لعُقَف بره مث نمأتسا هنإ :نولوقي ٌموقو ..اهالخف رقشملا ىلخُي نأ ىلع

 ءمكحلا ىلإ مطحلا حومطو رورغلا رذنملا حومط ىهتنا ةفيفطلا ةهجاوملا كلتبو
 .يمرضحلا نب ءالعلا دي ىلع نيرحبلا ةيالو يف رمألا بتتساو

 ةرازلاو ةباغلاو نوباسلل ءالعلا حتف

 قطاتمب ىسوجملا ىسرافلا ةوجولا ةيخحئاوم نق ءالعلا أدي ه١ ةنس ىف

 ةبراحم راطإ يف كلذ تاياورلا تركذ دقو «نيراد ةريزجو ةرازلاو ةباغلاو نوباسلا
 ىف ةيزجلا ءادأ ىلع ءالعلا اوحلاص دق اوناك سرفلا كئلوأ نأ ىنعي امم ةدرلا لهأ

 يبأ ةفالخ يف ةعاطلا نع اوجرخو ةيزجلا ءادأ نع اوعنتما مث ِكي هللا لوسر دهع

 ةيسرافلا ةلودلاو سرفلا مكح تحت تناك قطانملا كلت نأ بوصألا لعلو ءركب

 ءادأ ىلع اوحلوص نيذلا سوجملا سرفلاف ءاهيلع مالسإلا ةطلس دادتما قبسي ملو
 ملو (فيطقلا) ةنيدم ىلإ (رقشملا) نصحو (ْوِجَه) ةنيدمب اوناك نيذلا مه ةيزجلا

 نوباسلاو ةباغلاو ةرازلا يف ةيسرافلا ةيماحلاو تاوقلا ةحلاصملا كلت لمشت

 هيمسُتو شيشج نب زوريف نابزرملا قطانملا كلتب سرفلا دئاقو لماع ناكو ء«نيرادو
 .(ريعكملا) برعلا
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 نب زوريف همساو «ىرسك بحاص ربعكملا نصحت! :يرذالبلا لاق
 نع اوغنتماو فيطقلاب اوعمجت اوناك سوجم هيلإ مضناو ؛ةرازلا يف ءشيشج
 اهيلع رطيسي ةرازلا ريغ ناتقطتم كانه تناكو ««ءالعلا اهرصاحف «ةيزجلا ءادأ

 ةريزج ىلإ ةفاضإلاب ةباغلا ةنيدم ةقطنمو اهارقو نوباسلا ةقطنم ىهو سرُفلا
 نوباسلا يف ةيسرافلا تايماحلا ىلع تاراغلا نش يف ءالعلا أدب دقو «نيراد
 يلوتو نكي ونبأ يفوت كلذ يف وه امنيبو «ةرازلل هترصاحم ءانثأ ةباغلا يفو

 17 يناثلا ىدامج يف باطخلا نب رمع ةفالخلا

 ةيالو ىلع ًاريمأ يمرضحلا نب ءالعلا ّرقأ ةفالخلا رمع ىلوت املو
 تحت لازت ام يتلا قطانملا كلت ريرحت ىلع لمعلا يف ءالعلا ىضمف «نيرحبلا

 لاق «نيرادو ةرازلاو ةباغلاو نوباسلا يهو يبرعلا جيلخلا يف يسرافلا لالتحالا

 يف اهحتفو ركب يبأ ةفالخ يف اهحتفي ملف ةرازلا ىلع ءالعلا ماقأ» :يرذالبلا

 كانهو «ةونع رمع ةفالخ يف نيرادو نوباسلا ءالعلا حتف امك ءرمع ةفالخ لوأ

 . ؟ءالعلا قدنخب فرعي عضوم

 معلا مث «نوباسلا لوح هشيجل ًاقدنتخ رفحو ةووباسلا كا مداجلا أدب دقو

 ًالاتق ه هولتاقف ةباغلا ةنيدم يف ةيسرافلا ةيماحلا ارغ مث ءاهحتفو سرُملا مزهف نوباسلا

 يف  ةباغلاو نوباسلا حتفو ريرحت مث كلذبو ءنوملسملاو ءالعلا مهلتقف ًاديدش

 ةثيادَم زعمت ةاهييتنت رثع ةفالحب لوأ يف نويانلا فرق هالعلا ازغ»

 نب زوريف ربعكملا اهبو ةرازلا ىتأ مث ءمجعلا نم اهب ْنَم لّثقو ةباغلا
 .ا«اهرصحف شيشج

 ييصكملا رقمو جيلخلاب م تار يسيئرلا لقعملا ا تنكر

 ال ل الا ا رار

 ءالعلا ىتأف «ةباغلاو نوباسلا ىف تمزهنا ىتلا ةيسرافلا تايماحلا لولفو ءرقشملاو

 بلط ةكرعم  راصحلا ءانثأ  ةرازلا فراشم ىلع ترادو ءاهرصاحو ةرازلا ىلإ

 نكد ثللذ'نقو «يراصنألا كلام نب ءاربلا هيلإ جرخف ةزرابملا ىسرافلا نابزرملا اهيف

 قوف هنعطف كلام نب ءاربلا هزرابف ءزاربلا ىلإ ةرازلا نابزرم اعد» :هنأ يرذالبلا

 ناك اقمليو هيدي يف بهذ يراوسو نايزرملا بلس ذخأف لزن مث .هعرصف هبلص
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 لوأ تاكو (هترثكل رمع ُهَسْمْحُف ءرانيد فلأ نيعبرأ بلسلا ةميق غلبف .هقطنّمو هيلع
 .200مالسإلا يف سمخ بلس

 مث» «ءالعلا مهرصاحو - نابزرملا لتقم دعب  ةرازلا لخاد سرفلا نصحتو
 نم ةجراخلا نيعلا يهو موقلا برش ىلع ءالعلا لدو ًانيأتسُم ةرازلا نم لجر جرخ
 ثلث هل نأو «ةرازلا ميلست ىلع هوحلاص كلذ اوأر املف «ءالعلا اهذّسف «ةرازلا
 حلصلا كلذبو «اهجراخ مهل ناك ام فصنو ةضفو بهذ نم اهيف ام ثلثو ةنيدملا

 ناكو «نيراد ةريزج ىلإ هدونج بلغأو زوريف ربعكملا ءاجلو «ةرازلا حتف ءالعلل ْ
 ©97ةيرجه ١ ةنس لاوش وأ نابعش يف ةرازلا حعتف

 نب ءالعلا دقعو «ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا يف ةيسرافلا ل

 .نيراد حتفو ريرحت ىلع مزعلا يمرضحلا
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 د نب ءالعلا حتف

 يف ةريبك ةيراجتو ةيجيتارتسا ةيمهأ تاذ ةريبك ةريزج ْنيِراَد ةريزج تناك
 نيراد ةريزج تناك (نيرحبلا) ىمسُت جيلخلا ةقطنم تناك امنيبف «يبرعلا جيلخلا

 موي ةريسم نيرادو لحاسلا نيب ام ناكو» :يربطلا لاق «(نيرحبلا ءانيم) 95

 (نيرحبلا) ةريزج يه (نيراد) نوكت دقو "”6«تالاحلا ضعب يف رحبلا نفسل ةليلو

 نأل ًاميدق نيرحبلا دالب ءانيمب فصوت نيراد تناكو ءًايلاح يبرعلا جيلخلا يف

 (ْرَجَه) ىلإ ةريغص قراوزب لقنت مث دنهلا دالبو سراف نم ةراجتلاب اهيلإ لصت نفسلا
 : لاق ثيح سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا (نيراد) ركذ دقو «جيلخلا لحاس قطانمو

 بئاقحلا ٌرِجَب نيراد ْنِم َنْعَجَرَيو مهبايع ًافافخ ءانهدلاب نوّرُمَم

 ىلإ سرفلا لولق بحسنا ةرازلاو نوباسلا يمرضحلا نب ءالعلا حتتفا املو

 مر لقعناف .يبرعلا جيلخلا يف سرفلل لقعم رخآ ةنراق تناكف .نيراد ةريزج

 رخآ (نيراد) ةريزج- تتاب كلذبو

 يف ىرسك لماع ناك يذلا (نازمرهلا) وه نوكي دقو «زوريف ربعكملا سيل اذه نابزرملا (1)
 .ةرازلا ىلإ هيما كاجلا اهكفف:ابند نفتحلا عيت

 يف سرفلا نيبو نيملسملاو برعلا نيب رسجلا ةعقوم عم ةرازلا حتفو ءالعلا راصتنا نمأزت (؟)
 رئاسخب نوملسملا اهيف بيصأو ه١ نابعش يف رسجلا ةعقوم تناكو ؛قارعلاب ةريحلا دالب
 ميعزلا باطخلا نب رمع ثعبف «ةثراح نب ىنثملا مهدئاق عم اويحسناو اومزهناف ةريبك
 يتلا بيوبلا ةعقوم يف سرفلاب ةريبك ةميزه ريرج قحلأف يلجبلا هللا دبع نب ريرج يناميلا
 يراد ةريزسل ءاانلا مح دب جسار

 .550ص اج . يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (*)
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 مهب قلطناف «هوباجأف كلذ ىلإ نيملسملا برعلا رفنتساف ءاهحتف ىلع ءالعلا
 :نيثك نبا لاق كلذ يفو «نيراد. ىلإ لخاسلا نم قراوزلاب اوريسيلا لحاتسلا ىلإ
 رياجالا «ءاقعألا نو اهب نت ورغلا نيزاذ ىلإ ذب اويعذلا : نيمكسلا محامل لاا

 نأ ىأرف «نفسلا ىف ؛ اوبكريل رحبلا لحاس ىتأ ىتح مهب راسف ءأعيرس كلذ ىلإ

 نبا لاقو «. . هللا ءادعأ ُبهذي ىتح نفسلا يف مهيلإ نولصي ال ةديعب ةقشلا

 اولحتراف «رحبلا اوضرعتسي نأو نيراد ىلإ سانلا ءالعلا بدن» نودلخ
 لحاسلا نيب هايهملا ةليلق ةضاخم كانه تناك هنأ كلذو ««رحبلا اومحتقاو

 دقو .«لبإلا فافخأ رمغي ءام اهقوف ءاثيم ةلمر لثم ىلع» ةضاخم ىهو «نيرادو

 كلذ يفرح نارك هلا لاقي لفاوو سدرك نع سر هامل كلت ىلع دكاعلا لذ
 ىف العلا محن: «نيزاد: ىلإ ةضاختملا ىلع يركبلا نارك هند: يوذالبلا لاق
 0 ىلإ رحبلا ةماعلا نس ةفاكح

 تالا ممل ا مالا ا ا نروشم ميسو

 ءلجو ّنع هللا وعدي وهو ةيرحبلا ةضاخيملا هسرفب ءالعلا محتقاف «كلذ ىلإ ءالعلا

 فلخ ةيرحبلا ةضافملا لخاد نوريسي مهلبإو مهلويخب نوملسملا هب قحل ٍذئدنعو

 نبا ظفاحلا ركذ دقف ,عزعزتي ال قداص ناميإبو ةقثب ىلاعت هللا نوعدي مهو ءالعلا

 اي ميكح اي «نيمحارلا محرأ اي :لوقي وهو هسرفب رحبلا ءالعلا محتقا :هنأ ريثك

 الإ هلإ ال ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي ييحم اي يح اي ءدمص اي ءدحأ اي «ميرك
 مهب زاجأف «كلذ اولعفف ءاومحتقيو كلذ اولوقي نأ شيجلا رمأو .انبر اي تنأ

 الو لبإلا فافخأ رمغي ال ءام اهقوف ةثمد ةلمر لثم ىلع نوشمي هللا نذإب جيلخلا

 بدن» :نودلخ نبا لاقو .«هليلو موي نفسلل هتريسمو «ليخلا بكر ىلإ لصي
 ىلع رحبلا اومحتقاو ءاولحتراف ءرحبلا اوضرعتسي نأو نيراد ىلإ سانلا ءالعلا

 اي ميلح اي ميرك اي نيمحارلا محرأ اي :اوعدي مهلكو  لويخلاو لبإلا يأ - رهظلا

 اوزاجأف .انبر تنأ الإ هلإ ال مويق اي ّيح اي ىتوملا ييحم اي يح اي دمص اي دحأ

 ولا ا ل يباب يعش ايلا

 نم ةيسرافلا تايماحلا ةمجاهمب ءالعلا مهرمأ نيراد ةريزج اوغلب املف 2 «ةليلو

 ةمثره نب ةجفرعو يمرضحلا نب ءالعلا مهتمدقم يفو اهيلإ اوقلطناف تاهج ثالث
 لهأ رعشي ملف» :يرذالبلا لاق «يركبلا زاركو يدبعلا رذنملا نب فيفعو يدزألا

 مهتلتاقم اولتقف ءهجوأ ةثالث نم نوملسملا مهلتاقف ءاوجرخف ءريبكتلاب الإ نيراد

 .76ص 7ج - نودلخ نبا خيرات 775 ص "ج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0010(
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 :كلذ يف يركبلا زارك لاقو . ملسأ كلذ ربعكملا ىأر املف ءّيبسلاو يرارذلا اووحو

 ('!انيراد رافك ىلإًامدق ٌُتضخف  ًامحتقم رحبلا ضايح ءالعلا باه

 لاقف «يمرضحلا نب ءالعلا عم حتفلا كلذ دهش نمم رذنملا نب فيفع ناكو
 : كلذ يف

 ٍلجالجلاىدحإرافكلاب لزنأو هّرِخبَنَنَْةَللاَنأ رت ملأ
 لئاوألاراحبلا ٍقتْلَف نم بجعأب انءاجف َراحبلا ٌقَّش يذلا اًَنْوَمعَد

 ناك ءالعلا نأ يبطرقلاو ريثك نباو يراخبلا مهنمو ةمألا ءاملع ركذ دقو

 نيراد ىلإ جيلخلا يف ةيرحبلا ةضاخملا هايم قوف ريسملا كلذ نأو ةوعدلا باجم

 عم ناكو :ريثك نبا لاق «حتفلا كلذ يف سانلا اهنياع يتلا تاماركلا نم ناك

 ىلع هللا ىرجأ امو ءالعلا رمأ نم اهوأر ىتلا فقاوملاو دهاشملا هذه ىف نيملسملا

 ناكو همالسإ نسحف ءِذئيح ملسأف «بهار رجه لهأ نم ٌلجر «تامارك نم هيدي
8 8 1 

 , ”"”هنم نوعمسي ةباحصلا

 يف نوملسملا اهمنغ يتلا مئانغلا نأ نودلخ نباو يربطلا مهنمو نوخرؤملا ركذو

 يأ  سرافلا لفن غلبف مئانغلا ءالعلا ِمسَق» ثيح «مئانغلا مظعأ نم تناك نيراد حتف
 مئانغلا سمخ ىوس كلذو ««شيجلا ةرثك عم نيفلأ لجارلاو «فالآ ةتس  بكارلا

 نيراد ةريزج تناكو «نيراد حتف ءابن عم باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ ءالعلا هثعب يذلا

 دي ىلع اهحتفو اهريرحتبو «يبرعلا جيلخلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمولل ةدعاق رخا
 جيلخلا ةقطنم ءاجرأ يف ةبورعلاو ةيرحلاو مالسإلا تايار تقفخ يمرضحلا نب ءالعلا

 : نيرحبلا ىلع ءالعلا ىلو امل ِدكي هللا لوسر لوق كلذب متو «يبرعلا

 , رو" اهكح ىلضاشلا لوستو نيمأ يمرضحلا نب ءالعلا نإ

 يمالسإ يبرع شيج ققح «نيراد ةريزج ءالعلا اهيف حتف يتلا ةرتفلا تاذ يفو

 شويج ىلع ريبك راصتنا لوأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا يناميلا ميعزلا ةدايقب
 «ةيرجه ١ ناضمر يف ةريحلا ميلقإب ةليخنلاو بيوبلا ةعقوم يف كلذو قارعلاب سرُفلا
 تاراصتتنالا ةحتاف قارعلاب ةريحلا يف ريرج حوتفو جيلخلا يف ءالعلا حوتف تناكف

 .نينس عضب يف ةيسوجملا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا طوقس ىلإ تدأ يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا
 ا ماع خم
 انني دي نت

 .35ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)

 .5؟75ص ةج  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .58١ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 29
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 ارحب . . ةيسراف ةريزج لوأ حتف
 مضي يبرح يرحب لوظسأ نيوكتب ماق نم لوأ يمرضحلا نب ءالعلا ناكو

 وزغ ىف ركفي ءالعلا ناك دقف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيبرحلا بكارملاو نفسلا نم ًاددع

 .لوطسألا نيوكت لامكتسا دعب ارحب سراف دالب حتفو

 نم مالسإلا يف ةيرحب ةوزغ لوأ هيجوتب ه4١ ةنس لئاوأ يف  ءالعلا ماقف

 يناميلا ريمألا ةدايقب يسرافلا لحاسلا نم برقلاب ةيسراف ةريزج ىلإ جيلخلا لحاس
 «ةريزجلا كلت حتفو نفسلاب ةجفرع قلطناف يدزألا يقرابلا ةمثره نب ةجفرع دئاقلا

 : الئاق نادلبلا حوتف يف يرذالبلا حتفلا كلذ ىلإ راشأ دقو

 هَجَو «نيرحبلا ىلع باطخلا نب رمع لماع وهو ىمرضحلا نب ءالعلا ناكل

 بتك مث . سراف يلي امم رحبلا يف ةريزج حتفف ءدزألا نم يقرابلا ةمثره نب ةجفرع

 .©'76لعفف «ةبتع هب دمي نأ ءالعلا ىلإ رمع

 يرعشألا ىسوم وبأ مهيفو قارعلاب ةرصبلا ةقطنم ىلإ نيرحبلاو نميلا لهأ يرفنتسم
 ةبتع لزنا :نودلخ نبا لاق «يريمحلا نصحم نب ةفيذحو مهر يبأ نب ةربسو

 نب ةبتع ىلإ رمع بتك» :هنأ ريثك نبا ركذو '”6(ه84١ ةنس عيبر رهش يف ةرصبلا

 ةمثره نب ةجفرعب كدمي ءالعلا ىلإ ٌتبتك دقو :ًالئاق ةرصبلا ىلإ ههجو نيح ناوزغ
 ًاددم ةجفرع هيجوتب ءالعلا ىلإ رمع بتك كلذكو .؛هبّرقو هرشتساف كيلع مدق اذإف
 عم  هلعبو ءاهحتتفا يتلا ةيسرافلا ةريزجلا نم ءالعلا هاعدتساف «ةرصبلا يف ةبتعل

 رهشو عيبر رهش نيب اميف كلذو «ةرصبلا يف ةبتع ىلإ  نيرحببلا ةيالو دنج نم ةوق
 يرفنتسم نم تادادمإلا ثعب ىف رمع ذخأ ةرتفلا كلت ىفو .ةيرجه ١5 ةنس بجر

 ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلا ىلع ىلوو ةّيسداقلا ىلإ ماشلا نمو ةرصبلا نم نميلا
 ةريحلا ميلقإ يف ةيسداقلا ىلإ علطتت راظنألا تناك امنيبو ءصاقو يبأ نب دعس

 .رحبلا قيرط نع سراف دالب وزغل أيهتي ءالعلا ناك قارعلاب
 دلع دز

 ارحب . . سراف دالبل ءالعلا تاوق وزغ

 «ةيرجه ١5 ةنس لئاوأ يفو ءرحبلا قيرط نع سراف دالب حتف ةركف ذيفنتل يبرعلا

 .57/8ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ١(
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 نب دوراجلا ةدايقب ىلوألا «قرِف ثالث ىلإ تاوقلاو نفسلا ميسقتب ءالعلا ماق

 مهل دقعو ءرذنملا نب ديلخ ةدايقب ةثلاثلاو ءمامه نب راوسلا ةدايقب ةيناثلاو «ىلعملا
 مهل ددحو .جيلخلا لحاس يف بكارملاو نفسلا نتم ىلع ةدايقلا ةيولأ ءالعلا

 نفسلاب اوقلطنتاف ءسراف دالب ميلاقأ مهأ نم ناكو رخطصا ميلقإ حتف وهو فدهلا

 يمالسإ شيج لوأ شيجلا كلذ ناكف 6 نراك الع ىلإ جيلخلا نيرباع بكارملاو

 ب ةيوختبلا ضرأ ريمأ ها هتايحالص نم كلذ نأ ىري ءالعلا ناكو ءرحبلا يف وزغي

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناذئتسا ىلإ ةجاح ري ملف ءاهرحبو اهّوب  جيلخلا ةقطنم

 نيب ًادانجأ مهقّرَقو «هوباجأف سراف ىلإ سانلا يمرضحلا نب ءالعلا بَدن»
 .مهعيمج ىلع هّرّمأو «رذنملا نب 5 ؛مامه نب راوسلاو «ىلعملا نب دوراجلا

 ."قرغلا فوخ كلذ نع ىَهْنَي رمع ناكو رمع نذإ ريغب سراف ىلإ رحبلا يف مهلمحو

 تاكو ءرمع نذإ ريغب كلذو ءرحبلا ىف ف ءالعلا مهلمحف . . 7: نيقك خا ةلاقو

 دوتخلا توينعف «نيملسملا هيف ايزغأ ام ركب ابأو قي هللا لوسر نأل كلذ ةركي رْمَع

 «سراف ىلإ نيرحبلا نم

 نم تاوقلا تلزنو سراف لحاس ىلإ اهلوصوب ًاحاجن ءالعلا تاوق تققح دقو
 تاوقلا كلت تققح مث «نيملسملا نم دحأ قرغي ملو «سراف ضرأ تلخدو نفسلا
 وغلب ىتح رخطصا ميلقإ يحاونو ندم اوحتفف رخطصا ميلقإ مهلوخدب أديكأ اراصتنا

 ةداق اوحلاص رخطصا قطانم ماكح ضعب نإ لب «ميلقإلا كلذ يلي اميف (سواط) ةقطنم

 ا لا «ةيزجلا ءادأ ىلع ءالعلا شيج
 « ةيناثلا ةرملا هذهو «رخطصا نوملسملا حتتفا» : 5 ويك نما لاق تيوب ها# ةنف ةطضا

 نيف ازا نيج اهدسلا نور فحل الجل لج انا مدس كيعلا صخب كن اهلمأ ناكر

 .702١2سواط هل لاقُي ناكم يف سرفلاو ْمُه اوقتلاو رحبلا

 ةقطنم حتفب ءالعلا تاميلعت ذيفنت دنع اوفقوتي مل ءالعلا دنج ةداق نأ ودبيو

 وا ا ل ا

 دلح مهاتأ دشف (ةيحان 00 نم قيزاف لهأ مهيلع ىعادت» ثيحب رخطصإ ميلقإو

 دهعلا رخطصا لهأ ضقن ذئدنعو - سراف ميلقإ نم  ذبرهلا ةدايقب سراف لهاو

 .170ص 7 ج  ةياهنلاو ةيادبلا (1)
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 ذيرهلا) دايقب ىسراقلا شيجلاب ءالعلا دنج محتلاف :كريش نايزرملا ةدايقب اودشتحاو

 مهنيب اولاحف ءرخطصإ لهأ يف كرهش) جرخ انيب (سواط) يف (سراف لهأ هعمو

 لّتقو « سواطب اولتتقاو مهودهان مث «بلغ نمل ضرآألاو نفسلاو مهتبراحمل مدلج

 اوركسعف «قرطلا مهيلع سرفلا ذخأو «ةرصبلا وحن نوملسملا جرخ مث .ةميظع

 ىلإ ةدوعلل لحاسلاو رخطصا ىلإ (سواط) نم اوعجارت دق اوناكو .(اوعنتماو

 يف كرهش اودجوو ءاليبس رحبلا يف عوجرلا ىلإ اودجي ْمَل» :ريثك نبا لاق «مهنفس

 .«ودعلا نع اوعنتماو اوركسعف «قرطلا نيملسملا ىلع اوذخأ دق رخطصإ لهأ

 امب هوربخأو «يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ نفسلا ضعب تعجرو تبحسناو

 لحاس نيب عينم ناكم يف رذنملا نب ديلخ ةدايقب اوركسع دق دونجلا نايو ثدح

 نم ةوقب مهدمي ّيكل باطخلا نب رمع ىلإ ربخلاب ءالعلا ثعبف «ةرصبلاو رخطصا

 ةرصبلا ريمأ ناوزغ نب ةبتع ىلإ هتاميلعت رمع ردصأف ؛ةرصبلا يف نيملسملا شيج

 مهيف افلأ رشع ينثا ةبتع لسرأف ءاوكلهي نأ لبق سرافب نيملسملا ىلإ شيج ذافنإب#

 « سيق نب فئحالاو ءورمع نب مصاعو «نصحم نب ةفيذحو «ةمثره نب ةجفرع

 رذنملا نب اديلخ اوقل ىتح سانلاب لخاسف محي يبا نيب ةربس عيمجلا ىلعو

 نوكرشملا مزهناف ءاولتتقاف «ةيحان لك نم سراف لهأ مهيلع ىعادت دقو .ءركسعلاو

 ىلإ عوجرلاب ةبتع مهيلإ بتكو «مئانغلا نم اوباصأ امب نوملسملا ءافكنا مث ءاولتقو

 . ؟نيمناغ اهيلإ اوعجرف «ةرصبلا

 هنع هللا ىضر . . ءالعلا ةافو

 يمرضحلا ءالعلا ةيالو تهتنا سراف دالبل يرحبلا وزغلا كلذ باقعأ ىف

 نم هافعأف «هنذإ نودب وزغلا كلذب همايق باطخلا نب رمع هيلع ذخأ دقف «نيرحبلل
 ةريره ابأ هناكم ئلوو نيرحبلا نع رمغ هلزع» :ريثك نبا لاق © :ريرخبلا ةيالو

 .يرذالبلا لاقو ء«يسودلا

 نيرحبلا ىلع هلماع وهو يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ باطخلا نب رمع بتكا
 «ناوزغ نب ةبتع ناكم ةرصبلا هالو ةئيدملاب هيلع مدق املف . .هيلع مودقلاب هرمأي
 .«رشع ةسمخ ةنس لوأ يف وأ رشع ةعبرأ ةنس يف كلذو تام ىتح اهيلإ لصي ملف

 نم عجر دقف ةرشابم ةنيدملاب رمع ىلإ همودق دنع ةرصبلا ىلع هتيلوت نكي ملو
 رص نأ)» رمع هيلإ بتك مث «نيرحبلا ضرأب (جوت) ةقطنم يف ةماقإلا راتخاو ةنيدملا
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 نم ةعامج هعمو ةرصبلا ًادصاق ءالعلا راسف .«هلمع كتيلو دقف ناوزغ نب ةبتع ىلإ
 عضوم وهو  ةلمهملا نيسلابو هلوأ رسكب لايت هل لاقي عضومب يفوتف « هباحصأ
 . '"”«ميعاربلاف اهيلع سايت ىلخأ : ًةيبظ ركذو لبقم نبا لاق»لئاو نب ركب دالب نم

 هل لاقي عقومب يمرضحلا نب ءالعلا ةافو تناكو» :ينادمهلا نسحلا لاق

 ٌتغرف اذإ :هباحصأل لاق ةافولا هترضح املف «نيرحبلا نم ةرصبلا ديري وهو «سايت
 اولاه ىضق املف . .لئاو نب ركب ضرأ يف مكنإف اوضمأو «فيثكلا اذه يلع اوليهف
 نفشكتل هللاو :هيلع لاه نم ضعب لاقف  فيثكلا لمرلا بيثكلاو . .بيثكلا هيلع
 هنوبلطي اوبهذ هورفح املف «ًاربق هل اورفحي نأ هيأر مهارأف «عابسلا وأ حايرلا هنع

 207 اووف مف ءامسلا هب تيعذ امنأكف لوحي

 نم «يباحص . .يمرضحلا نب ءالعلا» :عماجلا باتك يف فرطماب لاقو
 . .ه/ ةنس نيرحبلا ِةلَب هللا لوسر هالو . .تومرضح نم هلصأ ..حوتفلا لاجر
 ةنيدملا درو لام لوأ ناكف مهجارخب اوثعبو ءالعلا دي ىلع نيرحبلا لهأ ملسأ دقو

 رمع مث ركب وبأ هّرقأ يك يبنلا ةافو دعبو . .افلأ نوعبس وهو نيرحبلا جارخ
 لوأ ناكف ءنفسلاب ه5١ ةنس سراف ئطاوش ىلإ ةمثره نب ةجفرع رّيس يذلا وهو
 رحبلا بكر ملسم لوأ ءالعلا نإ :لاقيو «مالسإلا يف سراف ضرأب ةريزج حتف نم

 ليقو (سايل) همسا ةيرق يف «قيرطلا يف تامف ةرصبلا ىلإ رمع ههجوو .وزغلل
 ميلقإ نم وهو (سايت) همسا عضوم يف تام هنأ باوصلاو " ”«نيرحبلا يف تام
 هنأ ليق كلذل ة ةرصبلا ىلإ قيرطلا ىلع  تيوكلا  ةمظاك ةقطنم يف نيرحبلا ةيالو

 . نيرحبلا يف تام

 رون رصبلا َدَّم ربقلا ناكم اذإ) ءهنامثج ىلع بيثكلا هباحصأ لاهأ املو
 «رشبلا ريخ اذه :اولاقف ؟اذه ْنَم :لاقف ل يل ٌألذلتي

 *”(يمرضحلا نبا اذه

 ليقو ؛ةيرجه ١١ ةنس ىف هيلع هللا ناوضر يمرضحلا نب ءالعلا ةافو تناكو
 .ةيرجه ١6 ةنس لوأ يف يفوت هنأ بوصألاو ءهال١ ةنس يفوت ليقو ه١ ةنس

 :سايت) نأ هيف ءاجو - ”١ص ؟ج - ليلكإلا شماه -778ص ١ج  مجعتسا ام مجعم )1١(
 ناكو «لئاو نب ركب دالب نم عضوم هنأ ليلكإلا يف امك باوصلاو .(ميمت دالب يف عضوم

 . تيوكلا يهو ةمظاك ةهج يف
 ."١ص ١ج - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا ()
 غ1 نصح قرظماب دمحم - نميلا ىلإ نييصنلا نيرخاهملا مالعإ لمشل عماجلا (5)
 ١560. ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (4)
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 يسودلا رخص نب ةَربَره وبا
  ديلكَي هللا لوسر ثيداحأ ظفاح

 ةريره وبأ وه روصعلاو ةنمزألا ربع ركذلا نيدلاخ ةباحصلا مالعأ ْنِم

 لكي هللا لوسر ثيداحأ ظفاح يناميلا يدزألا يسودلا رخص نب نمحرلا دبع

 ْنِم ملعلا لهأ ْنِم لجر ةئامنامث هنع ىور» :يراخبلا لاق 2''ءالسإلا ةيوارو

 ْنِم ةريره وبأ ناك" :ريثك نبا هنع لاقو "”مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا

 ىلع نيبترم مهانركذ دق ملعلا لهأ نم قئالخلا هنع ثّدَحو . ةباحصلا ظافُح

 ةريره وبأ..٠» :ءابنألا باتك يف ءاجو ؟7(ليمكتلا باتك يف مجعملا فورح

 عيمج :هيقفلا ظفاحلا «يناميلا يدزألا يسودلا رشص نب نمحرلا دبع

 ةبافتسضلا رقعكأ وهز اقيدح نومسو ةهبوار ةفاجتلتو ثألا ةنيباتخ وفوز

 ةعبسلا ةباحصلاو ؟”فلألا قوف يوبنلا ثيدحلا نم اوور نيذلا ةعبسلا

 ف نينا و ءاثيدح (07154) ةريره وبأ :ْمُه ثيدح فلألا قوف اوور نيذلا

 (5370) باطخلا نب رمع نب هللا دبعو ءاثيدح (١؟85) يراصنألا كلام

 )١550( سابع نب هللا دبعو ءاثيدح )١1١١( نينمؤملا مأ ةشئاعو ءاثيدح

 دع عسا قنأو ءاثيدح )١540( يراصنألا هللا دبع من رباتحو اكيد

 :هلوقب ملعلا لهأ ضعب مهرصح دقو ءاثيدح )١١70( يردخلا

 ْرَشَب رْيَخ «راتخملا نع ثيدحلا نم اولَقَن دق ٍفلألا قوف ٍبْحَّصلا نم ٌعْبَس
 ٌرَمَع نباو «سايبع نباو ٌةشئاع ها «رياج 7-0 «ةريره وبأ

 رصم يف ةفاقثلا ةرازو هتردصأ جاجعلا بيطخلل باتك ناونع وه «مالسإلا ةيوار ةريره وبأ» )١(
 .م1951 ةنس

 .7١1”ص هج ب ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
 مزح نبا ركذ) ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو 8١ص  ةرابز دمحم يتفملل  ءابنألا ()

 ةئامثالثو فالآ ةسمخ ىلع ةريره يبأ ثيدح نم ىوتحا دلخم نبا دنسم نأ

 . (ثيدح
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 ةمالسإ لبق ةريره يبأ نع نيقيلا أبنلا
 ةريره يبأ نم لينلل ةلواحم ىف ًاعساو ًالدج ءاوهألا يوذ ضعب راثأ دقل

 راطإلا اذه ىفو «ةيوبنلا ةنسلاب كيكشتلا فدهب ءديجملا هخيراتو ةذفلا هتيصخشو
 عننا نف'نسادلا هتتلعطيلا : الئاق ةريره يبأ نع همالك (ةّير وبأ دومحم) لهتسا

 ىلع فرعُي الف «ةريره يبأ مسا يف اوفلتخا ام لثم «مالسإلاو ةيلهاجلا يف دحأ

 مسا يف اوفلتخا كلذكو ءهب سانلا نيب ىعديل هلهأ هب هامس يذلا همسا قيقحتلا
 .«. .ًاريثك افالتخا هيبأ

 نم هنأ ءهلصأ نع فرع ام لَك ةّير وبأ دومحم لاقف (هتأشنو هلصأ) نع امأ

 امأ «ةيبونجلا برعلا لئابق ىدحإ سود نم مث ءدزأ ةليبق نم «مهف نب ميلّس ةريشع
 يف نميلا ِهِدْلَب يف هتايح نع سانلا فرعي مل «كلذكو ءائيش اهنع اوفرعي ملف هتأشن
 منغلا ىري ناك هنأ نم هسفن وه هلاق ام ريغ همالسإ لبق اهب اهاضق يتلا نينسلا ىدم

 1 اكو

 همساو هبسنو هلصأو ةريره يبأ نع ءاملعلا هفرعي ال ام كانه سيل نأ عقاولاو

 ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلإ هترجه لبقو همالسإ لبق نميلا يف هتايحو هتأشنو
 : كلذ نع نيقيلا أبنلا يلي اميفو «ةرونملا

 :نودلخ نبا لاق «ءسود نب منغ نب مُهَف نب ميلُّس ةريشع نم ةريره ابأ نأ -
 نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب  ةثلثملا ءاثلاب  ناثدع نب سود :وه سوّدو)
 نالهك نب ديز نب كلام نب تْبَن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب كلام نب ثرحلا

 بحاص يسودلا ةريره وبأ» :باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو «''”«أبس نب
 بعك نب ثراحلا نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نبا وه سودو . للي هللا لوسر
 ميو نب هللا نم تينت نبا نه ترشلاو ""*قوعلا ني دذألا قي رنضت خو ةللاع قب
 :رعغاشلا لاق لابس نب نالهك

 رخافملا لهأو نالهك نباديز نبا كلام نبا ثوغ نبا تبئلا ونب ٌنحنو

 رهاوجلا ريخ نونكملا رهوجلا ىلإ اهّييِجُتُف ءابس انوعدت نونامي
 يف سود ةقطنمب ةريبكلا سود ةليبق رئاشع نم مهف نب ميلَس ةريشع تناكو

 .57”ص ل ةّير وبأ دومحم  ةريره وبأ ةريضملا خيش 230

 ١. 57ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا مف

 ةياصإلاو - ١3ص ةج - ىبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا 02

 ١١ ١. ص ؛ج ه ىنالقسعلل
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 رخص ةيلهاجلا يف مهف نب ميلس ينب هوجو نم ناكف «نميلا يلاعأب ةارسلا ضرأ

 تيعص يبا نيب باتع نب ايرطبزب ىرشلا يذ لع ني رماعا: وهو ةريزق نبأ كلاو

 "سود نب منع نب مهف نب ميلس نب ةبلعت نب دعس نب هبنُم نب

 نيتملك نم نوكتي همسا ناك اميرو ءرخص :ىرشلا يذ دبع نب رماع مساو

 يريمحلا رصعلا يف نميلا تايصخشو لايقأ ءامسأ نم ٌريثك تناكو (رخص رماع)

 رخص رماع) مسا ناك  ًايلاغ - كلذكف «تعنو مسا :نيتملك نم نوكتت ةيلهاجلاو

 ةأرمأ ىرشلا يذ دبع نب رخص رماع جوزتف (يسودلا فيرط نب ىرشلا يذ دبع نب
 ةبلعث نب دعس نب هبنم نب بعص يبأ نب ثراحلا نب حيفص تنب ةنوميم) يه ةلضاف
 «ةريره يبأ دلاو وه ىرشلا يذ دبع نب رخص رماعف ""”(يسودلا مهف نب ميلس نب

 .ةريره يبأ مأ يه حيفُص تنب ةنوميمو

 «(«(سمش ديع) وه هب سانلا نيب , ىَعدُيِل هلهأ هب هامس يذلا ةريره يبأ مساو -

 مهملا نم سيلو اهترثك مهملا نم سيل ةريره يبأ مسا يف ةديدع لاوقأ دجوتو
 مسالاو لوقلا وه مهملا امنإو ءهمسا نع لاوقأ ةدع دوجوو سانلا فالتخا

 يف ءاج كلذ يفو «نمحرلا دبع ٍةكو هللا لوسر هامس مث سمش دبع وهو حيحصلا
 :هنأ ينالقسعلل ةباصإلا باتك

 يبأ نب هللا ديبع نع .يتيللا ديز نب ةماسأ نع نسح دانسإب يبالودلا جرخأ»

 ؛ىرشلا دبع نب رماع نب سمش دبع ةريره يبأ مسا ناك :الاق يربقملاو عفار
 . سودل منص مسا فرشلاو

 يبأ مسا : ةملس يبأ نعو رمع نب دمحم نع يوق دنسب ةميزخ نبا جرخأو -

 . سود نم مث دزألا نم سمش دبع ةريره
 ةريره يبأ مسا ناك :يبأ باتك يف ُثدجو :سيوأ يبأ نب ليعامسإ لاقو -

 هلت ىراخبلا نع .ئيدمرتلا ركذو نسخ دع

 يف يمسا ناك :ةريره يبأ نع انباحصأ ضعب يل لاق «قاحسإ نبا لاقو

 ابأ ٌتينكو نمحرلا دبع هي هللا لوسر ينامسف رخص نب سمش دبع ةيلهاجلا

 وبأ هجرخأ اذكهو . ةريره وبأ يل ليقف يمك يف اهتلمحف ةره تدجو ا ةريره

 ةباصإلاو ”5١ ص حا نيرا ربنا قي نزال نانجكالا فرحت ىف نايينمألا 000

 ا هل القل
 تنب ةنوميم ةريره يبأ مأ مسا :يناربطلاو دعس نباو دعس نبا لاق» :ريثك نبا لاق 6
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 نبا هجرخأو «قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي قيرط نم ىنكلا يف مكاحلا دمحأ
 . "7الوطم هجولا اذه نم ةدنم

 : يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاجو
 . سمش دبع ةريره يبأ مسا :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس سابع لاق 2

 . سمش دبع ةريره وبا : ميعن وبأ لاقو

 . سمش دبع ةيلهاجلا يف ةريره يبأ مسا ناك :يدع نب مثيهلا لاقو -

 يف ةريره يبأ مسا ناك :لاق سوأ يبأ نب ليعامسإ نع يراخبلا ركذو -

 , "72... سمش دبع ةيلهاجلا

 يف ةريره يأ مسأ ا نإ :لاقو .«يرهزلاو ىسوم نب لضملاو

 مسا نأب حيحصلا ملعلا ققحتي هلك كلذبو .''"هحيحص سمش دبع) ةيلهاجلا
 مسأ وهو ضف نش ع انا ىناقلا نزول نا لما هام كن فريش أ

 دبع كلملاو سمش دبع أبس كلملا هب يمس نم لوأ ناك ديلت يئابس ينامي

 يف ميدق رعاش لاق هيفو «ريمحو أبس كولم نم ْنَطَفو نميأ نيكلملا دلاو سمش

 : ليلكإلاب تايبأ

 نم رخآ ةريره وبأ ناكو «ناديروذو ءابس كلم نارمن سمش دبع كلملاو

 .نميلا خيرات يف سمش دبع هلهأ هامس

 ةرجهلا ليق هدلوم ناك دقف :ةمعلاب هدالب ىف هتايحو ةريره يبا ةأشن انه

 أشنف « ؟©2نميلا يلاعأ ةاَرّس يف سود ةرضاح ةقطنم يف *”'ةنس (77) وحنب ةيوبنلا
 :ةريره وبأ لاق كلذ يفو «ريعص وهو هوبأ تامو 2« سود ةرضاح يف عرعرتو

 .52-155؟<ص ةج ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 2000

 ةداضالاو نت 0 ؟ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
 كب ص عج - ينالقسعلل

 :هلوقو .ةئس 748 نبا وهو ه548 ليقو ه1 ةنس ىفوت هنأ ةريره يبأ دلوم نمز ىلع لدي (*)
 يف كلذ همودق ناكو «نيثالثلا ىلع تدز دق ذئموي انأو ربيخب قي هللا لوسر ىلع تمدق»
 .هال ةئس مرحم رهش

 نب دزألاو ةليجب ةارس مث ءمهفو يلع ينب ةارس اهنم :ةارسلا ضرأ» :ينادمهلا لاق (5)
 د7 08ص شرج ىللإ ءءونه نب رجحلاو «دماغو ؛«سودو «قرابو .عملاو ءنامالس

 .برعلا ةريزج ةفص
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 هترسأ تناكو «هلهأو هتدلاو فنك يف أشنف «بألا ميتي ينعي ''”«ًاميتي ٌتأشن»

 ءةمدعُت ةرسأ تناك الو ةسائر تاذو ةراجتو هارث تاذ نك ملف ءلاحلا ةطسوتم

 وهو ناكو ءا سود يف أطيسو ناك» هنأ ةريره يبأ ةمجرت يف ينالقسعلا ركذ دقو

 اهأري ناكو هّمُك يف اهلمحف ة ةريغص ةره ب ةرم تاذ  دجوو (هلهأ منغ ىعري) مالغ

 هنأ قاحسإ نبا ركذ كلذ يفو «ةريره وبأ هل ليقف «هقرافت ال داكتو اهب بعليو

 «ةريره وبأ يل ليقف يمك يف اهتلمحف ةره تدجو ينأل ةريره ابأ ٌتينك» :لاق
 يبأب تينك َمِل ةريره يبأل تلق :لاق عفار يبأ نب هللا ديبع نع يذمرتلا جرخأو

 1 يف ليللاب اهعضأ ٌُتنكف ةريغص ةره يل تناكو يلهأ منغ ىعرأ ٌتنك» :لاق ؟ةريره

 قايسلا لديو . «ةريره وبأ ينونكف ءاهب ٌتبعلف يعم اهب تبهذ راهنلا ناك اذإو ةرجش
 ٠ . هلهأ منغ ىعري ًامالغ ناك ذنم ةريره يبأب ىئُك هنأ ىلع

 لوقلا هيلإ تست نأ ةريره نبا ىلع هنالك نا( ةيردا هورحس) نعت دقو

 مايق ىلجتيو ««هنطب ماعطب اتا مدخي املج ًاريقف ناكو «منغلا ىعري ناك» : هنأب

 يف لصألا امنيب (منغلا ىعري ناك) :هلوق يف هعضوم نع مالكلا فيرحتب (ةّير وبأ)

 ندت ال ةينأل هلأ ةملك ةعتما ؛(هلهأ منغ ىعري ناك) وه مجارتلاو صوصنلا

 ناك هنأ دوصقملاف ؛ (سانلا مدخي ناك) هنأب لوقلا امأ مدعم ًاريقف نكي مل هنأ ىلع

 نم ةيناث ةلحرم كلذ نوكيف «سود ةرضاح يف هموق نم نيروسيملا دنع لمعي

 تعسوتف. «سود ءاربكو راجت ىدل لمعلا ىلإ هلهأ منغ ةياعر نم اهيف لقتنا هتايح

 ةيركفلا زكارملا نم تناك سود ةرضاح ّنآأل هفراعم تعستاو ةيركفلا هكزادم

 يذ) رقم يهف «نميلا يف ةيسيئرلاو ةماهلا ةيرادإلاو ةيلبقلاو ةيراجتلاو ةينيدلاو

 1 انعلا يف نومكتحي برعلا هيلإ ناك يذلا (يسودلا ةّمَمُح نب ورمع مكُحلا
 هدصقي ناكو فاّرع نهاك رهبششأ وهو براق نب , ديوس فاّرعلا نهاكلا اهيف ناكو

 ا ا ل ا
 اهنأ امك « ؛ةيحيسملاب نيدي نم اهيفو (ىرشلا يذ) منصلاو (نيفكلا يذ) مدصلا

 عمسي ةريره وبأ ناكو ؛ةيحيسملا ةنايدلا قطانم نم تناك يتلا (نارجن) نم برقلاب

 ناك» :ةريره يبأ لوق مامتهالا كلذ ىلع لدي اممو «لمأتيو ظفحيو بعوتسيو

 ْنَم يردأ ال يئكل ًاقلاخ قلخلل نإ :ةيلهاجلا يف لوقي هممح نب ورمع نب بدنج

 1١: نح مح تءريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .باتكلا اذه ىف ةممح نب ورمع نب بدنجب صاخلا ثحبمل لأ رظنا ()

 .باتكلا
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 ًاضيأ لمعلا امبرو  ةقيثولا ةفرعملاو ةريشعلا طباور هطبرت ةريره وبأ ناكو .2'"وه
 ءاسؤر نم ناك يذلا يسودلا وزمع نبا ريتطلابو هج ني ررمع نيا ضدتس ع

 يف ليفطلا اهيلإ هجوت يتلا ةكم ىلإ دتمي يراجتلا ليفطلا طاشن ناكو «سود راختو

 ىلإ داعو ليفطلا نمآف ءةكم يف هلك 6 هللا لوسرب ليفطلا ىقتلاف «ةيوبنلا ةثعبلا لئاوأ

 :ةيغ هللا يتهرب ةريرعوبأ علسأت ««مالسإلا ىلإ امك: وع دي قيلبلاب تقطن
 0 7 م

22 

 برثي ىلإ هترجهو . .ةريره يبأ مالسإ
 تمدختسا تاياورلا ضعب نكلو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةريره وبأ ناك دقل

 ةنيدملا - برقي يف ِهْكي هللا لوسر ىلإ ةريره يبأ ةرجهل اهركذ عضوم يف (ملسأ) ةملك

 ناك ةريره يبأ مالسإ امنيب «سابتلالا ىلإ ىدأ امم ةيرجهال ةنس مرحم يف  ةرونملا
 يلاوح يف كلذو ءمالسإلا ىلإ أسود وعدي ذخأو ةكم نم ورمع نب ليفطلا داع امنيح

 نب ليفطلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقف «ةيوبنلا ةثعبلا نم ةعبارلا ةنسلا
 اعدو ءهمأ ملست ملو هوبأ ملسأف مالسإلا ىلإ هيوبأ اعدف ءهموق ىلإ داعا :ةنأآ ورمغ

 ءاعد لماكلا باتك ىف دربملا سابعلا وبأ ركذو ''”(هدحو ةريره وبأ هباجأف هموق

 تلق هنغ لاق مرق هياوفدمل ةنيبج ىف روت هللا هيطعت تأت يفطلل هكواشا لوك
 :نولوقي اولعج ةارّسلاب هموق ىلع درو املف» :سابعلا وبأ لاق «هطوس يف رونلا لعجف
 جرف وبأ ركذو "7(ةمالعلا كلتب ىدتها نمم ةريره وبأ ناكو ءبِهَتْلَيَل لبجلا نإ
 يبنلا رمأ شيرق نم سان هل ركذ ةكم مدق امل ليفطلا نأ يبلكلا نبا قيرط نم يناهفصألا
 نيد وعفتلاو ضالخ ولا اوك يتلا هيلع الكت ءانأ ماتم معتم نأ هوواجتو 8 يحب
 ىلإ هموق اعدوالا : لاق نأ ىلإ هرونو هطوس ربخ- ركذ مث : هموق ىلإ داعو لاحلا يف ملسأف

 ا ةريره وبأ هباجأف مالسإلا

 ملو - ًابيرقت - يلاتلا مسوملا ىتح مالسإلا ىلإ اسود وعدي ليفطلا ثكمو

 رئاس نم ملسُي مل امنيب (ورمع) هنبا ملسأ كلذكو هتجوزو هوبأ الإ ملسأ دق نكي
 ا ذئموي ةريوش ربأ ناكر انيبف نبأ الإ سرد لوو

 1ع ا تالا بكس ملو تضرعأ ًاسود

 يف ِهِكَك هللا لوسرب ءاقللا كلذ يف ليفطلا عم ناك ةريره ابأ نأ ودبيو .«مهيلع هللا

 .1؟5ص اج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 .7 7 4 ص 7 حج - دربملا سابعلا ينال تا ةغللا يف لماكلا 22«,
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 ليفطلا مدق» :لاق ةريره يبأ نع يوق دنسب ءاقللا كلذ أبن يبطرقلا ركذ دقف «ةكم

 .اهيلع هللا عداف ْتَّيأو تصع دق ًاسود نإ هللا لوسر اي :لاقف هباحصأو ورمع نب
 ليفطلا لأس امدنعف «20:ههب تئاو أسود دها مهللا :لاقف . سود تكله :انلقف

 ىلع ِِلَ ىبنلا وعدي نأ نورضاحلا فاخ ءسود ىلع وعدي نأ نكي هللا لوسر

 اعدف ارضا ناك هنأ ىلع كلذ لديو «سود تكله :انلقف» ةريره وبأ لاق ءسود

 . ؛(نيملسم مهب تئاو اوف دهأ مهللا) : الئاق ةيادهلاب سودل ِةبََِي هللا لوسر

 ةدام طيحملا سوماقلا يف يدابآزوريفلا هركذ ام نمز وه ًاضيأ كلذ نأ ديو ش

 ابأ اي :لاقف ةّرِه ِهَّمُك يف ِهتِكَي يبنلا ىأر رخص نب نمحرلا ٌدبعو» :ًالئاق (ةره)
 «كلذ عم بسانتت نس يف ناك هنأ ىلع لدي هعم ةرهلا دوجوف 00'2هب رهتشاف ؛ةريره

 يف تبثو» :ريثك نبا لاق «ةنس ةرشع تس وأ ةنس ةرشع سمخ نبا ناك ثيحب

 . "70(ةريره ابأ اي) :هل لاق ٍدِيكَي هللا لوسر نأ حيحصلا

 دواد وبأ لاق» :ًالتاق ريثك نبا هركذ ام ًاضيأ نمزلاو مودقلا كلذب لصتي اممو
 يبأ نع «ةيلاعلا يبأ نع رانيد نب دلاخ .ةدلخ يبأ نع دحاو ريغو يسلايطلا

 عضوف « سود ْنِم : تلقف ؟كنأ قف : تع هللا لوسر لاق تثملسأ امل لاق ( ةريره

 ثيدحلا اذهف ")مريخ هيف الجر سود يف نأ ىرأ ٌتنك ام :لاقو «هتهبج ىلع هدي

 «تصع أسود نإ هللا لوسر اي) :ليفطلا لوق وهو لوألا فقوملاو ثيدحلاب طبتري
 ٌريخ مهف سيلو مالسإلا تبأو تصع اسود نأ ىري ليفطلا ناك دقف (مهيلع عداف

 ريكذتلا عم بسانتي فقوم وهو «كالهلاب مهيلع يلي هللا لوسر وعدي نأ ديريو
 عضوف «سود نم :لاقف ؟تنأ نّمَم) :ةريره يبأل ِةِلَي يبنلا لوق يف لثمتملا

 (ريخ هيف الجر سود يف نأ ىرأ ٌتنك ام :لاقو ةريره يبأ ةهبج ىلع هدي ٍهِلكَي يبنلا

 اعدو «ريخ هيف لجر سود يف نأب ليفطلل ريكذت كلذ يف سملن نأ نكميو

 . ةيادهلاب سودل دقي هللا لوسر

 ةريره يبأ مأل ٍةِي هللا لوسر ءاعد نع ثيدحلا ًاضيأ كلذب لصتي اممو

 ةرضاحب امهو ملسأو هباجأف مالسإلا ىلإ ليفطلا هاعد امل ةريره وبأ ناكو «ةيادهلاب

 هربخأ ةكمب ْةِكَي هللا لوسر مدق املف ءْتَبَأَف مالسإلا ىلإ هتدلاو وعدي ذخأ دق سود

 دبع انثدح» :لاق دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلاو ربخلا رهوج وهو «كلذب

 )١( "ص ةج  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا 7١.

 ؟ج - يدابآزوريفلل - طيحملا سوماقلا (؟) ص<١57.

 ) )9م8ج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ص”٠١ و٠١5.
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 ىمعألا يميحسلا ةنيذأ نب نمحرلا دبع نب ديزي نع رماع نب ةمركع نع نمحرلا
 مالسإلا ىلإ اهوعدأ تنك ينإو «ةكرشم ةأرما تناك يمأ نإ :لاق ةريره يبأ نع

 تأت هر ام و هللا لرسرلا ين يسيستاو ايري اهنرعف هيل وات تفاكو

 مالسإلا ىلإ يمأ وعدأ تنك ينإ هللا لوسر اي :تلقف ؟ىلكيأ انأو ِةَبِكي هللا لوسر

 ءاهيدهي نأ هللا عدأف ؛هركأ ام كيف ينتعمسأف ًاموي اهتوعد ينإو نع ىأت تباع
 تيدحلاو رقبلا اذه ءاوز:ريصعكباو:لوفشتا كقاوك" ”(ةريره يبأ مأ دها مهللا) :لاقف

 اهرشبيل ودعي جرخ :هنأب «ةيادهلاب ةريره يبأ مأل ِةْلي هللا لوسر ءاعد دعب ىرج ام
 «فاجم وه اذإ بابلا تيتأ املف» :ةريره وبأ لاق ءاهل يي هللا لوسر ءاعدب

 اي :يمأ تلاقف  اهعقو يأ - لجر فشخ ُتعمسو (ةشخشخ) ةضخضخ تعمسو

 نأ اهرامخ نع ْتَّلَجَعَو اهعرد تسبل دقو بابلا تحَتَف مث .تنأ امك ةريره ابأ

 ىلإ تعجرف «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإ :تلاقو ءهسبلت
 دقف رشبأ هللا لوسر اي :تلقف «نزحلا نم ٌتيكب امك حرفلا نم يكبأ ِْيي هللا لوسر
 «. .ةريره يبأ مأ هللا ىده دق «كءاعد هللا باجتسا

 عئاقولا طبر لالخ نم ةياورلا هذه يف راصتخالاو لازتخالا لامكتسا نكميو
 «نيملسم مهب تئاو ًاسود دها مهللا» :ِةْيكَي هللا لوسر لاق امل هنأب «ءثادحألا راسمو

 هللا لوسر لأسو ءاهبحُي هنأل ٌنيزح وهو هتدلاو رمأب كك هللا لوسر ةريره وبأ ربخأ
 نيم هللا لوسر لاقو «ةريره يبأ مأ دها مهللا» :لاقف ةيادهلاب اهل وعدي نأ ٍهِدَيَ

 وبأ هعم عجرو ليفطلا عجرف ««مهب ْقْفَرَثو ؛ْمُهِعداف .كموق ىلإ ْعَجرا» :ليفطلل
 همأ تناكو ؛«هلزنم ىلإ ودعي ةريره وبأ قلطنا ٍذئدنعو «سود ةرضاح ىلإ ةريره

 وحنلا ىلع همأ هتلبقتسا بابلا غلب املف ءاهناميإل فهلتي ناك امك هتدوعل فهلتت
 لوسر ىلإ ةظحللا سفن يف عجري ملو . ا ل ا

 هرمأ يذلا جهنملا جهتنا دق ناك يذلا ليفطلا عوجر دنع عجر امنإو «ةكمب ِدي هلل

 نب ورمع نب بدنج ملسأف «ةنسحلا ةظعوملاو قفرلاب هموق ةوعدب ُةِْكي هللا 0
 ربخأف ءةريره وبأ هعم عجرو ةكم ىلإ ليفطلا عجر مث «نوريثك ملسأو ءةممح
 وهو  ةريره وبأ لاقو «سود يف ومنيو رشتني مالسإلا نأب يو هللا لوسر ليفطلا

 مأ هللا ىده دق «كءاعد هللا باجتسا دقف رشنبأ هللا لوسر اي»  حرفلا عومد فرذي

 , نيتموملا هذابح ىلإ ماو يتيح نأ هللا وعدا هللا لوصوااي : :لاق مث .ةريره يبأ
 :ريثك نبا لاق «(اهيلإ مهببحو «نينمؤملا كدابع ىلإ همأو اذه كديبع ببح مهللا» :لاقف

 ثيدحلا اذهو «رامع نع ةمركع ثيدح نم ملسم  ثيدحلا اذه يأ  هأور دقو»

 .4١٠و ١٠”ص مج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 هردق امب هركذ هللا رهش دقو «سانلا عيمج ىلإ ٌبَبَحُم ةريره ابأ نإف ةؤبنلا لئالد نم
 عماوجلا يف سانلا سوؤر ىلع هنع ربخلا اذه داريإ نم هتياور نم نوكي نأ

 ىلع مامإلاو «ةبطخلا يدي نيب ةعمجلا موي تاصنإلا يف ميلاقألا رئاس يف ةددعتملا

 . ''"(هنع هللا يضر هل سانلا ةبحمو «ميلعلا زيزعلا هللا ريدقت نم اذهو «ربنملا

 نمزل ديدحت اهيف سيل ركذلا ةفلاس عئاقولاو تاياورلا نأ نايبلا نع ينغو

 ةريره يبأ ةرجهو موق دعب ةنيدملا يف اهنأ ضعبلا نظي دق ثيحب اهعوقو ناكمو
 ةمركملا ةكم يف اهنأ ىلع لدي هانركذ يذلا قايسلا امئيب هال ةنس علطم يف اهيلإ

 وبأ لاق :يعفاشلا لاق» ءاضيأ ةرتفلا كلتب لصتي اممو «تاونس ةدعب ةرجهلا لبق

 لجرلا لثم اهتزيجع نم اهفلخو ءرمق ةقلف اههجو نأك ةكمب ًادنه تيأر :ةريره
 شاع نإ امالغ ىرأل ينإ :لاقف هيلإ رظنف لجر ٌرمف «بعلي يبص اهعمو «سلاجلا
 يبأ نب ةيواعم وهو .هللا هتامأف هموق الإ دسي مل نإ :دنه تلاقف ءهموق ندوسيل

 ةرجهلا لبق ليفطلا دي ىلع نميلاب ملسأ ةريره ابأ نأ دكؤي كلذ لكو ''«نايفس
 دكأ دقو .نميلا ىلإ داع مث ءةكم يف هلي يبنلاب ىقتلاو تاونس سمخ وحنب

 :لاقو «ةكمب ِةيقَك يبنلاو ليفطلا دي ىلع نميلاب وهو ةريره يبأ مالسإ جاجعلا
 رابخأ عباتي نميلا يف يقبو ةيوبنلا ةرجهلا لبق ملسأ ةريره ابأ نأ حيحصلا)»

 ىلإ ليفطلاو ةريره وبأ رجاه مث . '؟ميركلا نآرقلا نم لزني ام ظفحيو نيملسملا
 .ةرجهلل 7 ةنس مرحم ىف هي يبنلا ىلإ اومدقف ةنيدملا

 : ثار ةباحيضلا مجارتو ةيخيراتلا رداصملا يف ءاج ام (ةّير وبأ دومحم) ركذ دقو

 «نويرعشألا مدق امك ءورمع نب ليفطلاو ةريره وبأ مهيفو نويسودلا ّمَدق»
 لكَ يبنلا ىلإ ةريره يبأ مودق رخأت اذامل» :لاق مث اهب هوقحلف ربيخب هللا لوسرو

 ىلإ ةّير وبأ دومحم بهذ دقو «؟ةرجهلا نم ؛ ةنس يف تناك يتلا ربيخ ةعقو ىلإ

 بابسأ نع يرابلا حتف يف ينالقسعلا رجح نبا ملكت دقل هلوقب ءادب ئطاخ جاتنتسا

 نم نوملسملا هيف ناك ام اوملع) مهنأب ِةَِكي يبنلا ىلإ مودقلا يف نييرعشألا رخأت
 عفدنا مث ""(هيلإ لوصولا اوبلطو اونمأ ةنداهملا مهتغلب املف ءرافكلا عم ةبراحملا
 ىلإ اومدقي مل نييرعشألا ءالؤه نإ» :ًالئاق ئطاخلا هجاتنتسا يف ةّير وبأ دومحم

 دعب هيلإ اوعره لب ءهعم اودهاجيو هورصنيل ةنحاطلا هبورح نمز يف ّةِلَي يبنلا

 .5١1و ١٠”ص هج .. ريثك نبال - ةياهئنلاو ةيادبلا (0)

 وبأ دمحم خيشلا ًاضيأ كلذ دكأ دقو ١7ص  جاجعلا بيطخلل  مالسإلا ةياور ةريره وبأ ()
 ,جاجعلا باتكل ةظيرقت يف ةرهز

 .؟ 5ص مج  ينالقسعلل  يرابلأ حتف 02
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 يالا نإ لاق مث .؛ ..مئانغلا اهنم منغو ءاهيف رصتنا يلا ةريبكلا تاوزغلا

 :عي يحاور اتنو نفاغتم املا نينلا ىررفشألا ناش للم «نيسراللازا يوه

 مئانغلا اهنم منغو اهيف رصتنا يتلا تاوزغلا دعب كك يبنلا ىلإ اومدقو اوملسأ مهنأ

 يف مهوكرشي نأ هباسصأ 26 هللا لوسر ملكنا «ربيخب دنيوي هللا لوسرو اومدق مهنأل

 نيقيلا أبتلا امأ «هحيحص ريغ ةّير وبأ دومحم تاجاتنتسا نكلو ''”«اولعفف «مئانغلا
 : ةيلاتلا طاقنلا يف لثمتيف

 يرعشألا ىسوم يبأو يسودلا ورمع نب ليفطلاو ةريره يبأ مودق نإ -
 كلذ نأ ينعي ال هال مرحم يف  ربيخب وهو َْكَي هللا لوسر ىلإ مهعم نيذلاو
 ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو ةكمب لاز ام كي هللا لوسرو اوملسأ دقف «مهمالسإ تقو

 ةرملا يف ةكمب ِةلَي هللا لوسر ىلع مدق امنيح ورمع نب ليفطلا نإ لب ؛تاونس ةدعب

 ِضرَعُف «ةكمب كي هللا لوسر ءاذيإ ىف تدامت دق شيرق تناك ةريخألاو ةثلاثلا
 يف ءاج كلذ يفو «نميلاب سود ةقطنم ىلإ رجاهي نأ ِةكَي هللا لوسر ىلع ليفطلا
 ٍ نصحت نفح كل له : هني هللا لوسرل ليفطلا لاق» هنأ ةباصإلا باتكب ليفطلا ةمجرت

 را ا ب ا ىنعي ؟هعئمو نيصح

 ناك» :هنأ ليلكإلا يف ءاج كلذ يفو «نادمه ةقطنم ىلإ ود ان نأ ِةِلَي يبنلا ىلع

 «كلذ يف نادمه رماؤي نأ ىلع ة ةرجهلاب هو هللا لوسرل معزت دق طمن نب سيق

 ةرجهلا ٍهِيَف يبنلا ىلع ضرع امل ليفطلا ناكو " ”«راصنألا ِةْلي يبنلا ىلع تردبف

 يف سود ةقطنم ىلإ ليفطلا عجرف «كلذ يف هك يبنلا بغري مل ءسود ةقطنم ىلإ
 اورمتساو «نادمه ةقطنم ىلإ طمن نب سيق عجر امك ةريره وبأ هعمو نميلا ةارس
 وبأو يرعشألا ىسوم وبأ ناك كلذكو مهقطانمو مهلئابق نيب مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف
 .ةرعاشألا ةقطنم يف يرعشألا رماع

 ليفطلا عجر» :يبطرقلا لاق ثيح ليفطلا نأش لثم ةريره يبأ نأش ناكو -

 ىلإ - ِهْلكَو هللا لوسر رجاه ىتح اهيف ًاميقم لزي ملف «سود ضرأ نم هموق دالب ىلإ
 نع ائيش تاياورلا ركذت ملو .«ربيخب وهو كي هللا لوسر ىلع مدق مث - ةنيدملا

 ربيخب وهو ٌدْلَي يبنلا ىلع ةريره يبأ عم همودق ىلإ ْةلُك يبنلا ةرجه ذنم ليفطلا
 را ب ا ا

 ةريره يبأ مودق رخأت اذامل) امأ «برثي ىلإ َهْيلَذ يبنلا رجاه نيح ةنس نيرشعو ةثالث

 - 78ص  ةّير وبأ دومحم - ةريضملا خيش ()

 .١؟ 6ص لج ب ورمع نب ليفطلا ةمجرت  ةباصإلا 000

 .١18ص ١١ج - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا رف
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 كلذ ىلع ةحيحصلا ةباجإلا نإف ؟(ها/ مرحم ىف ربيخ ةعقو ىتح ِةِلَي يبنلا ىلإ
 : ةيلاتلا رومألا كاردإ لالخ نم يتأت

 يف هعم نيذلا نيملسملاو ِهَي هللا لوسر نيب برحلا عالدنا نأ :لوآلا رمألا

 ىلإ ىدأ - ةهج نم  ةكم يف رافكلا نم مهيلإ ْنَمو شيرق نيبو  ةهج نم - برثي
 دقو «نيملسملا نم مهقطانمب رمي ْنَم ىلإ ضرعتلاب مهريغو نزاوهو شيرق مايق
 «برثي ىلإ ريسملا نودصقي مهو فئاطلا يف لتقلل نييناميلا نم ديدعلا ضرعت
 راس مث ةدعص يف هتليبق ةقطنم ىلإ ىتأ يبلكلا ةثراح نب ديز نأ كلذب لصتي اممو

 ىرتكا ةثراح نب ديز نإ :يبطرقلا ركذ ثيح «برثي ىلإ قيرطلا يهو فئاطلا ىلإ
 ناكو «لزنف «لزنا :هل لاقو هبرخ ىلإ يركُملا هب راسف «فئاطلا ىف ًالغب لجر نم
 «نيتعكر يلصأ ينعد :ديز هل لاق «هلتقي نأ دارأ املف «ةريثك ىلتق ةبرخلا يف
 ىلغ كلذ .لديوب . ؛انينشا متوتالع_مههقتت لقا مال وه كلتا ىلتع دقن ل 2لاتن
 نيدصاق نميلا قطانم نم نيمداقلا نيملسملل نوعطقتي اوناك هريغو لجرلا كلذ نأ

 تناك قيرطلا نكلو «لتقلا نم ةثراح نب ديز اجن دقو «فئاطلا قيرط نم برثي
 .ةكم وأ فئاطلا يف ءاوس «برثيو نميلا نيب رطاخملاب ةفوفحمو ةنمآ ريغ

 يف شيرق نيبو نميلا ةارس يف سود ةليبق نيب ةلكشم عوقو :يناثلا رمألا
 رهيزأ وبآ وهو. نايفس أل ًافلاحمو ةكمب اميقم ناك سود نم.رجلات لتقم"ببسب ةكم

 نب نايفس يبأ فيلح ناكو يسودلا رهيزأ ابأ ةريغملا نب ماشه لتق» ثيح يسودلا

 رهيزأ يبأ مدب بلطلا نايفس يبأ ةريشع تدارأو «نيقيرفلا نيب رشلا راثف ءبرح

 مهب تمشي نأ ةيشخ نايفس وبأ مهعنمف  ةريغملا نب ماشه ةريشع نم  يسودلا
 ضرأ ىلإ اوجرخ شيرق نم ًاسان نأ قفتا مث .ةرجهلا دعب كلذ ناكو «نوملسملا

 .رهيزأ يبأب مهلتق اودارأف سود نم موق مهب سحأف  اهنم اوَوَم ىأ ب .نيؤذ

 اوضمأف «ناليغ مأ اهل لاقي ءاسنلا طشمت تناك سود نم ةأرما مهتراجأف

 نم رورملا رطاخم ةفعاضم ىلإ تدأ رهيزأ ىبأ ةيضق نأ لوقلا نكميو .7'2«اهتراجإ

 1 .نييسودلل ةبسنلاب ةكم

 نأنشات لثم لعفلاب نه (نيبيسودلاو ةريره بأ ناشد نإ :فلاقلا رمألا
 ىلإ لوصولا اويلطو اوُنِمأ ةنداهملا مهتغلب امل» :ينالقسعلا لاق نيذلا «نييرعشألا
 نيب ةيبيدحلا حلص وه ةنداهملاب دوصقملاو (ةرونملا ةنيدملا يف َِ هللا لوسر

 ىنعمب تسيل (اونمأ) ةملكو ءةيرجه " ةنس ةدعقلا يذ يف شيرقو ِيدَي هللا لوسر

 .5475ص ؛ج  ةيسودلا ناليغ مأ ةمجرت  ةباصإلا )١(
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 قاحللا ديري ْنَم حبصأو ةنمآ تحبصأ قيرطلا نأ ىنعمب (اونِمأ) يه امنإو (اوملسأ)

 ةريره وبأ ناك دقلو «ةيبيدحلا حلص بجومب هل ضرعتي ال برثي يف ِةْلَي هللا لوسرب
 نم هعم نيذلاو يك هللا لوسر ءابنأ نوعباتي نميلاب مهريغو ةرعاشألاو نويسودلاو

 أبت مهاتأ املف «قيمع يركفو يحور طابرب مهعم نوطبتريو برثي يف نيملسملا
 . برثي ىف دي هللا لوسر ىلإ ريسملا ىلع مزعلا اودقع ةنداهملاو ةيبيدحلا حلص

 ليو هللا لوسر ىلإ ورمع نب ليفطلاو ةريره يبأ مودق ةعقاو نإ : عبارلا رمآلا

 امهئاقل ذنم هب اماق يذلا ريبكلا رودلا كاردإو ةفرعم حيتت ها/ ةنس مرحم رهش يف

 حلص أبن امهاتأ ىتحو نميلا يف سود ةقطنم ىلإ امهتدوعو ةكم يف ِةلِكَي هللا لوسرب
 ال رمأ وهو ءسود ةليبق يف مالسإلا ىلإ ةوعدلا وه رودلا كلذ :ةنداهملاو ةيبيدحلا

 ةنسلا نم ةرتفلا لالخ برثي يف اوناك نيذلا نيملسملا عم دجاوتلا نع ةيمهأ لقي

 رشن وه برغي يف اوناك نيذلل يسيئرلا رودلا نآل ةيبيدحلا حلص ىلإ ةرجهلل ىلوألا
 ةيملسملا هع ناك ”ةيوكش 5 ةنس رخاوأ يف قدنخلا ةوزغ تعقو امنيحو مالسإلا

 ةقطنمب مهعم نيذلاو سود ةليبق ددع نع ديزي ال ددع وهو ءملسم فاللآ ةثالث كانه

 وأ موي لك ناكو مالسإلا ىلإ ناوعدي ليفطلاو ةريره وبأ ناك ثيح نميلا يف ةارسلا

 ةريره يبأو ليفطلا دي ىلع هللا نيد يف سانلا نم ديزملا لوخد دهشي رهش لك
 امأ «ةيبيدحلا حلص لبق ةيفالسإ ةقطنم امهدي ىلع سود ةقطنم تحبصأ ثيحب

 بكوملا يف لثمتتف «كلذ ىلع برئيب لَ يبنلا ىلإ ليفطلاو ةريره يبأ مودق ةلالد

 ءربيخب و هللا لوسرو اولصو نيح برثي ىلإ امهعم رجاه يذلا ريبكلا يسودلا
 ادرف نيعست' وأ نينامث نسبل صوف ْنِم فيي لهأ نيعش وأ نيئامك امههيعم ناك كبح

 اوذخأو ِةكَك هللا لوسر ىلإ نيرجاهم اومدق اهلمكأب ةرسأ نوعست وأ نونامث امنإو
 عم ناك» :هنأ باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقف هِهيكي هللا لوسر باحصأ نيب مهنكامأ

 يبأو ليفطلا عم اوناك نيذلا مهو ''”«سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث ليفطلا
 وبأ مهيفو نويسودلا مدق» رداصم ةدع نع ةّير وبأ دومحم ركذ امك ثيح ةريره

 دمحم دلاخ ذاتسألا لاق كلذ ىفو ؛ربيخب هللا لوسرو ءورمع نب ليفطلاو ةريره

 نسوو حره ةزريمأ نيئامت ملعب لفاج بكوم اذإ ربيخ ىف ِليَي هللا لوسر امنيب» :دلاخ

 لوسر فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهناكمأ اوذخأو . .نيربكمو نيللهم اولبقأ دق

 ةسمخ هعمو يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنجلا مهدعب لصوو (”(.بمألا هللا

 .7714ص ؟ج - ورمع نب ليفطلا ةمجرت  باعيتسالا (0)

 .ال55 ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ()
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 ناكف ''"ًالجر ًالجر مِهَمِدَقُي بدنج ناكف» :ةريره وبأ لاق «سود نم ًالجر نوعبسو
 فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهناكم اوذخأ مث ِةِْلَك هللا لوسر ىلع ملسُي مهنم لك

 يبأو ليفطلا ةدايقب اومدق نيذلا سود نم ةرسأ نيعستلا وأ نينامثلا عم ِةْقي هللا لوسر

 ىلإ سود نم اومدق نيذلا نينمؤملا نم ريبكلا ددعلا كلذف ءامهنع هللا يضر ةريره

 يف ةريره يبأو ليفطلل ريبكلا رودلا ىلع هتلالد ئطخت ال دهاش وه كَ هللا لوسر

 يخيراتلا مودقلا كلذ ىتح ةيضاملا تاونسلا لالخ سود ةليبقو ةقطنمب مالسإلا رشن

 .ها/ ةنس مرحم رهش يف سود نم ةرسأ نيعست وأ نينامث سأر ىلع امهل

 ةكم حتف ىتح ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم ةريره يبأ ءابنأ

 ليبس ىلع نكي مل هال مرحم ىف هي هللا لوسر ىلإ ةريره يبأ مودق نإ ]
 نم وهف «ةرونملا ةنيدملاب ِةكَو هللا لوسر ىلإ ًارجاهم همودق ناك امنإو ةدافولا
 ءًارجاهم ةنيدملا َمّدَق» :هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقو «نيرجاهملا ةباحصلا

 ةرابع كلذكو «ةرجهلا ةفصب قطنت ''”«ًارجاهم ةنيدملا مدق» ةرابعف «ةفصلا نكسو

 يبأ نع كلام نبا ثيدحو ؛ًائنيكسم رجاهو ءأميتي أشن ةريره ابأ نأب ةبيتق نبا
 . "”«عابس ءارو حبصلا ٌتيلصف ًارجاهم ةنيدملا ٌتمدق» :لاق ةريره

 جرخ ِهِكَي هللا لوسر نأ اوملعف ةنيدملا ىلإ هعم نيذلاو ةريره وبأ لصو دقل
 مهب ىلصو «هب اوقتلاف «ةطفرع نب عابس ةنيدملاب فلختساو ربيخ يف دوهيلا وزغل
 «يدرواردلا» جرخأ ثيح «يوبنلا دجسملاب رجفلا ةالص نيملسملا نم مهريغبو

 تمدق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع كلام نب كارع نع مثيخ نع

 «ميرم ةروس نم ىلوألا ةدجسلا يف ءارقف عابس ءارو حبصلا ٌُتيلصف ًارجاهم ةنيدملا

 - نالف يبأل ليو :يسفن يف ُتلقف :ةريره وبأ لاق .نيففطملل ليو ةيناثلا يفو

 هسفنل هب ليكي لايكم نالايكم هل ناكو - (ةارّسلا يف دزألا ضرأب ناك لجرل)
 . "”/سانلا هب سخبي لايكمو

 ءربيخ يف ْهَي هللا لوسر عم لاتقلل سود تالاجرو ةريره وبأ قلطنا مث

 ىسوم وبأو ةشبحلا نم هعم اوداع نيذلاو بلاط يبأ نب رفعج قلطنا كلذكو

 ةريره وبأ لصوف «ربيخ يف ُهْلَب هللا لوسر عم لاتقلل رعاشألا تالاجرو يرعشألا

 لاق :ريثك نبا لاق «ةكرعملا ءاهتنا روف ءربيخ حتف ةكرعم موي يف هعم نيذلاو

 7١. 5ص ؟ج - ةريره ىبأ ةمجرت ١7ص ؟ج - ليفطلا ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 -٠١5١. ١١ص مع تا يثك بادن ةياهنلاو ةيادبلا )
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 ٍهكَو هللا لوسر عم تدهش) :لاق ةريره يبأ نع  بيسملا نب  ديعس نع يرهزلا
 نم غارفلا دعب هلوصو نيبو ربيخ حتف هدوهش نيب ضراعت كلانه سيلو (ربيخ
 ةنيدم نيملسملاو هو هللا لوسر لوخد مث ”كرمملا يتعطل عتاد «لاعقلا

 مويلا كلذ يف لك هللا لوسرب ةريره وبأ ىقتلاف «"' ”لاغقلا نم غارفلا دعب ربيخ

 سل تالا راي انهما و دره رب ليلا كلر نرخ راق تاعتا لدا

 ىف اولتاق نيذلا ىطعأف ةكرعملا ىف : اولتاق نيذلا لثم 85 هللا لوسر مهربتعا دقو

 ريح مئادعأ نم تلاظ:ىبأ نب ص تاس ا يبت الا وي ةيسودلاو ةكرشلا

 زواجتي ناك نيملسملا ددع نأل ًاريسي ًائيش ربيخ مئانغ نم دحاولا درفلا مهس ناكو

 ةيمهأ ينعي ال ربيخ مئانغ نم مهئاطعإ نع تاياورلا هتركذ امف ءلجر فالآ ةسمخ

 اضيأ امبرو «ربيخ حتف يف ثدح ام قايس يف كلذ ركذ ءاج امنإو مئانغلا كلت

 . ةلثامم ةلاح يأ يف اهب ءادتقالا متي ةيوبن ِةَئَسَك

 ةنيدملا ىلإ لصو موي هتمدخب موقي هل (دبع) مالغ ةريره يبأ عم ناكو
 ىلإ مهلوصول ةقباسلا ةليللا تناك املف «ربيخ ىلإ سود تالاجر عم اهنم قلطناو
 نع فقوتف هيلع رثعي ملف هنع ةريره وبأ ثحبف «دبعلا مالغلا كلذ عاض ربيخ
 لكك هللا لوسر ركسعم غلب ىتح راس دقف قيرطلا ّلض يذلا دبعلا مالغلا امأ «ثحبلا

 دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةريره يبأ مالغ هنأ مهربخأو «ربيخ يف نيملسملاو

 يف عمتجا يتلا ةليللا يف هل ُمالغ لض ةريره ابأ نأ يراخبلا حيحص يف تبث

 :دشني لعجو دك هللا لوسرب اهتحيبص

 تدك شكلا نساسوتا ىلتغ .:اينانسر اهلرن ب ةيقاب
 هجول ريح وه» ةريره وبأ لاقف «كمالغ اذه» هل لاق د15 هلا لوس ىلع علك العا

 ؛ هللا هجول دبعلا كلذ قتعي مث ؛هتمدخب موقي دبع مالغ هيدل ًالججر نأ كش الو 7 هلا

 ىلإ رجاه نيح لاحلا طسوتم ناك ةريره ابأ نأ ىلع لدت ةعق ةعقاولا كلتف ءأريقف سيل
 . اهب رقتساو ةرونملا ةنيدملا ىلإ هعم داعو ربيخ يف هب ىقتلاو دي 5 هللا لوسر

 كد ني يام خاج خا
 يف دنت مجد

 هنع يوز دقو ءةتس نيثالث نبات هال مرحم يف يأ - لس رود او

 7 ع
 7 «ةنس نيثالثلا ىلع تدز دق ذئموي انأو « ربيخب ديك هللا لوسرو ٌتمدق» :لاق هنأ

 مدآ  ةريره وبأ - ناك١  ريثك نبا ركذ اميف  لاقف ةاورلا دحأ هفصو دقو

 -7١١1”ص هج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .5١7صةج - ةريره ىبأ ةمجرت  ةباصإلا 0)
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 رجس نبا لق قو ”ةيفمتلا نرقآ «نيترفط اذ «نيبكنملا نيب ام كيعب «نوللا

 وهو «ةريره ابأ ُتيأر» :لاق ةبيبل نب نمحرلا دبع نع فصولا كلذ ينالقسعلا

 ةملكف قيقد ريغ فصو وهو ؟نيتينثلا ثرفأ ع نيتريغعض اذ « نيبكنملا نيب ام ليعب ءمدآ

 ضيبأ ناك امنإو كلذك ةريره وبأ نكي ملو (ةرمسلا ديدش رمسأ) ينعت (نوللا مدآ)

 ٌتلق :دلاخ نب ةرق قيرط نم دعس نبا جرخأ» :ينالقسعلا لاق كلذ يفو ء؛نوللا
 تاع امف تلك نيل ناك ال لاق ؟اهشوشخم ةريرغ'وبأ ناكأ : نير نب دمحمل
 مل هنأ ينعي (نوللا مدآ) هنأب هفصو يذلا نأب لوقلا نكميو ''”«ضيبأ :لاق ؟هنول

 (برعلا ضايب) ينعي (ضيبأ) هنول ناك هلوقب نيريس نبا نأو «ضايبلا ديدش نكي
 رمسأ» ناك هنأب ةريره يبأل حيحصلا فصولا كلذ نم نيبتيو (ضايبلا ةدش) سيلو

 6 نيعتعلا نرقأ « نيبكتملا نيب ام ديعب « ضيبأ

 ركذ مدقت دقف ةريره يبأ ةدلاو امأ هتنباو هتجوز ةنيدملاب ةريره يبأ عم تناكو

 نأ ةباصإلا يف ءاجو «ثراحلا نب حيفص تنب ةنوميم» اهمسا نأب لوقلاو نميلاب اهمالسإ
 دشأ نم ةريره يبأ لاخ حيبص نب ديعس ناكو . .ثراحلا نب حيبُص تنب ةميمأ) اهمسا

 ربخ يأ كانه سيلو «مدقت اميف هانركذ يذلا اهمالسإ ربخ ينالقسعلا ركذ مث ا
 نياو دعس نبا نع ريثك نبا ركذ دقو ؛ةنيدملا ىلإ ةريره يبأ عم اهمودق ىلإ ريشي ريسي

 .نميلاب كلذ نوكيف «ةملسم تتامو ت تملسأا اهنأ يناربطلاو يبلكلا

 نامثع وبأ ىباحصلا لاق :ةنيدملاب هعم اتناكف هتنباو ةريره يبأ ةجوز امأ
 مث اذه موقي ءهثلث هتنباو :هئلث هتأرماو «ليللا ثلث موقي ةريره وبأ ناك» : يدهنلا

 ب ل ل

 لاق ةريوش اب نأ نيربس نبا نع يئاربطلا جرخأو «بهللا رح يلع ىشخي يبأ

 0 وا ايوا سال 00

 .ًايلاغ ِةكَي هللا لوسر دهع دعب ةنيدملاب ناك هدلوم نكلو

 «اةفّصلا نكس» اهب ؛ رقتساو ةنيدملا مدق امل ةريره ابأ نأ تاياورلا تركذ دقو

 نيذلا ةرثك ببسب ةنيدملا تويب ماحدزا امإ :نيرمأ دحأ ىلإ دوعي كلذ نأ ىرنو

 يبأ نب رفعجو نويرعشألاو نويسودلا مهنمو كاذنآ اهب اورقتساو ةنيدملا ىلإ اومدق

 1٠١5. - ١٠*ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 7١. 5ص اةاج - ةريره ىبأ ةمجرت - ةباصإلا مه
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 راتخاف ءدحأ لزنمب نكسي نأ يف بغري مل ةريره ابأ نأ امإو ءهعم نيذلاو بلاط

 ريبك للظم ناكم :ةفّصلاو» .ةريصق اهنأ كش ال ةرتف اهب نكسف «ةفّصلاب نكسي نأ
 ال ءارققا نينانأ ةنشلا نكس ناكر «ةيلامشلا ةهجلا نم يوبنلا دجسملا ةرخؤم يف

 اهيف نورثكي اوناكو ًاصخش نيعبس وحن ةفّصلا نكسي ناكو ؛رئاشع الو مهل لزانم

 «لزنم هل حبصي نم وأ اهريغو ضرألا يف لمعي وأ مهنم رفاسي نم ببسب نوُأِقي وأ
 هنأب ةريره يبأ ريوصت لواحت يتلا تاياورلا ىدحإ ةحص مدع ىلع ديكأتلا نكميو
 ابأ نأ عقاولاف هِي هللا لوسر دهع يف اهحربي ال ةفّصلا نكسي لظو ًانيكسم ناك

 وأ صاخ لزنم ةئيدملاب هل حبصأ نأ ثبلي ملو قى ريصق ةرتف ةفّصلاب نكس ةريره

 حوش يف قوونلا نكدا دقو ,ةعيباو كسور منن نداخلا هلرك اههدحا نال كم

 اميف ًاضيأ هل ناكو اراد اهب هلو ةفيلحلا يذب ةنيدملاب لزني ناك ةريره ابأ نأ : ملسم

 دع اريج لمعي ةفطلا نكس اهتيعك# ره ربأ قاك لقوة ئيقحلا» نقرأ كزتم دعي

 ةريره وبأ ناك يتلا ناوزغ تنب ةرسب»  ةباصإلا يف ءاج امك - يهو (ناوزغ تنب)

 ريمأ روهشملا يباحصلا ينزاملا ناوزغ نب ةبتع تخأ يهو ءاهجوزت مث اهريجأ

 ةريره يبأ ةصقولا :ينالقسعلا لاق رمع ةفالخ ىف "رصبلا زيمأ ينعي (ةرصبلا

 يف سيلو ءاهجوزت مث اهدنع ًاريجأ لمعي ناك هنأ دوصقمل 0 سال

 ةيرجه 4٠ ةنس دعب  ةنيدملا ىلوت امل ةريره ابأ نأ ىوس كلذ نمزل نييبت تاياورلا

 اماوق نيدلا لعج يذلا هلل دمحلا :هتبطخ يف لاقف بطخو ءاموي سانلاب ىلص»

 ا يا .ناوزغ تنبل ًاريجأ ناك امدعب ًامامإ ةريره ابأ لعجو

 اذإ ٌمَدْخَأَو ءاوبكر اذإ ُبكرأ ُتنكف ُهللا اَهيِتَجَوُز مث .اولزن اذإ ٌبطتحاو ةاونكز

 ةنباب ةريره يبأ جاوز نأ (ةّير وبأ دومحم) معز دقلو ''”«اولزن اذإ لزناو ءاومِدُح
 لاق ثيح مجارتلا باحصأ دحأ هيف عقو أطخل ببسب «ةيواعم نمز يف ناك ناوزغ

 يف اهركذ هنأ كلذ لصأو. «ةئيدحلا ةرشإ ىف ةفلخعمي ناوزم:ناك ايل اهجوت# هنأ

 + هللا همن نع ةعيدع نضرعم ىف اقللةوهةيدملا يف هفلخعسي ناؤرم ناك امل هعطخم
 ناوزغ ةئبا ينعي «اوبكر اذإ مهب اودحأ تنك» :هلوق ليلدب ًاميدق ناكف جاوزلا امأ

 .1خلا ٠ .اوبكر اذإ ٌبكرأ ٌتنكف ُهّللا اًهِيِنِجَوَز مثا :هلوقو «ناوزغ نب ةيتع اهيخأو

 لوقلا نكميو ءةيرجع ١6 ةنس تام ناوزغ نب ةبتع نأل ةميدق ةعقاو انه ركذي وهف

 دعب حبصأ هنأل ديكأت لكب ه8 ناضمر لبقو ةيرجه 7 ةنس ناك جاوزلا كلذ نأ

 .ةيَو يبلا لامع نم كلذ
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 هرارقتسأو هترجه ذنمف ء«ظفحلا يف ةميظع ةبهومب عتمتي ةريره وبأ ناك دقلو

 ل 0 ل ا وع ديا يا ا ةئيدملاب

 نم غلبف ءهنم عمسي نأ ىلع صرحيو للي يبنلا لأسي ناك امنإو ا

 دقو) : ينالقسعلا لاق ؛ةباحصلا نم هريغ هع هغلبي مل ام ةيوبنلا ثيداحألاب ا

 نأ ىلع ًائيرج ناك ةريره ابأ نأ يراصنألا بعك نب َىَبأ ثيدح ْنِم دمحأ جرخأ

 حيحصلا يف يراخبلا جرخأو .هريغ اهنع هلأسي ال ءايشأ نع هيي هللا لوسر لأسي
 سانلا دعسأ ْنَم هللا لوسر اي تلُق :لاق ةريره يبأ نع يربقملا ديعس قيرط نم

 ْنِم ٌتيأر اّمِل كنم لوأ ذحأ اذه نع ينلأسي ال نأ تنّئظ دقل :لاق ؟كتعافشب

 . ثيدحلا ىلع كصرح

 ةردوع ونار انآ اهتنن تزف ةزيره بان ةكيلض دير هل لاقف هدلاسف ثيناث' نبدي

 1 ل روت 11 ارا ا ا را را هلا لا

 كلأسأو يابحاص لأس ام كلأسأ ين :لاقف ةريره وبأ اعدر ءانثاعد ىلع نمي

 .«يسودلا مالغلا اهب مكقبس :لاقف 0

 يلي ام لاق مث لك هللا لوسر عم ربيخ دهش ةريره ابأ نأ يبطرقلا ركذ دقو
 25 هللا كلرسر دي عم هذي تناكف معلا ب رس سرر تادعجا

 هل دهش دقو . .ِةقَك هللا لوسر باحصأ ظفحأ نم ناكو «راد ثيح هعم رودي ناكو

 ©"'”«ثيدحلاو ملعلا ىلع صيرح هنأب هي هللا لوسر

 ةدابعلاو ةنايدلاو ظفحلاو قدصلا نم ةريره وبأ ناك دقو» :ريثك نبا لاق

 . ””«ميظع بئاج ىلع حلاصلا لمعلاو دهزلاو

 دل د

 -ها/ مرحمم يف -ربيخ موي ذنم لَ هللا لوسر عم تاوزغلا ةريره وبأ دهش دقلو

 ٌتمدق» :هلوق كلذب لصتي امو ه8 لاوشو ناضمر يف  فئاطلاو ةكم حتف ىتحو

 لمس (وعلا» لطم يجيورج اور تا كناوزلاو دا ىلإ ريك ض1 ةادارعوو

 .8١7ص اج يبطرقلا ربلا دبع نبال باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 000

 .١٠١١1ص مج  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 رمتعا دقو هال ةدعقلا يذ يف ةيضقلا ةرمع اهلوأ ناكو ءرغصألا جحلا يهو ةرمعلا

 :ينالقسعلا لاق «ةيبيدحلا حلص بجومب ةيضقلا ةرمع هعم نيذلاو ِخِكَنم هللا لوسر

 كلذكو (ةكم حتف دهشو « ةيضقلا ةرمع يف ديو يبنلا يسودلا ورمع نب ليفطلا ىفاو)ا

 دهش ةريرهابأ نأ :نيحيحصلا ىلغ كردتسملا يبت ين يقرر انما رج . ةريره وبأ

 .ه/4 ةنس ىلوألا ىدامج ىف ةتؤم ةوزغ تناكو .©' ”ةتؤم ةوزغ

 قال ةريغ ىلا ةاسلالا لور كلا ارز وح اكرم وعر اوه

 شيرق تشبو دقو :لاق ..ةكم ىلإ لي هللا لوسر لبقأ» هنأ سانلا ديس نبال

 لاك هلا رع رايس لا للا اي يابا

 ينوفاوت ىتح ًادصح مهودصحا :قعابتاو نشير نادرا نر درر : مهل لاقف هي

 دحأ امو ءاش ام مهنم لتقي نأ اتم ٌدحأ ءاشي امف انقلطناف :ةريره وبأ لاق .افصلاب

 ال «ءشيرق ءارضخ تحيبأ هللا لوسر اي :نايفس وبأ لاقف ءًائيش مهنم انيلإ هجوي

 .ادج ؟؟5ص ؛مهباوبأ سانلا قلغأف .نمآ وهف نايفس

 ناكو ه8 لاوش يف فئاطلاو م ةوزغ مث «ناضمر يف ةكم حتف مث دقو

 دع هللا لوسر ركسعم ناكو 6 واوزجلا كلذ يتدص تادرس يايرعاولا

 نم هفرصنم كي هللا لوسر ثعبو» ةرمعلا ىدأو ةكم ىلإ فرصنا مث ”ةنارعجلا يف

 ًارفث ةعم ثعبو «نيرحبلا لهأو ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا ن هيفااخلا ةناوعجلا

 "0 ًاريحن هب نضوتسا ءالعلل لاقو «ةريره وبأ مهيف ناك

 ندرس يبل ال

 6 ضرأ ىلإ ةريره يبأل يوبنلا ثعبلا
 دومحم تلعج ةماه تالالد تاذ يه نيرحبلا ىلإ ةريره فا ثعب ةعقاو نإ

 «ناك امهم هريغ ىلإ انهجو لوحن ال انلعجيو انينعيو انمهي يذلا نإ) :لوقي ةّير وبأ
 عم اهيلإ بهذ موي نم نيرحبلا يف ةريره يبأ دوجو تابثإ وه هلئاق ناك امهمو
 رمأ ىلع كلذ نم لدتسا مث 7«ةيرجه 4 ةنس ةدعقلا يذ يف يمرضحلا نب ءالعلا

 )١( ؟ج - يروباسينلا كردتسملا ص١؟١1١.
  -000- 69در هللا لوسر مسق دقو ؟برثا ةكياولإ ردو ةكمو قناطلا قييداب هن ناكت

  89ا
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 يبنلا نأو ءربيخب وهو كي يبنلا ىلع هدالب نم مدق ةريره ابأ نإ» :ًالئاق حيحص

 / ةنس ةدعقلا يذ يف ةنارعجلا نم هفرصنم يمرضحلا نب ءالعلا عم هثعب دك

 ةمييقو ةالش و دسم نفر وتل كلب ىبقلا راو دتمافإ اله نركتا كلو ( ةيرجه

 :اهنيب نم قئاقحو ةوفأ ةدع كاردإ كلذ ىلع بترتيو (3(طقف رهشأ

 (هْفّصلا) يف ةريره يبأ ةماقإ نع تاياورلا ضعب هتمعز ام باوص مدع -ًالوأ
 لوقلا كلذكو هلي هللا لوسر ةافو ىتح ةفصلاب ماقأو ًائيكسم ناكو اهقرافي مل هنإو

 مر ولا هرم و رس اس ير حلا

 ةرمع دهشو «نماحلا لرسول ناك مت ( ةريصق ريصق ةرتف ةفصلا يف نكس هنإ حيحصلاف

 حتف دهشو ( ه8 نلؤأ دامج يف) ندرألاب هتؤم ةوزغو (ه+ ةدعقلا يذ يف) ةيضقلا

 نم هفرصنُم هو هللا لوسر عم ناكو فئاطلاو نينح ةوزغو (ه8 ناضمر يف) ةكم

 رمرضحلا نب ءالعلا عم ٌةْكَي هللا لوسر هثعب مث ةنارعجلا ةرمع ىدأ ثيح ةنارعجلا

 لوسرل هتمزالم نم ىلوألا ةرتفلا تهتنا كلذبو «ةنارعجلا نم هفرصنُم نيرحبلا ىلإ

 هئارأ ىف يف ة (ةير وبأ دومحم) معز دقو ءرهشأ ةعستو ةدحاو ةنس تناك يتلاو ِهِكَي هللا

 ٍةكَع يبنلا ةافو دعب الإ ةنيدملا ىلإ دعي ملو نيرحبلاب لظ» ةريره ابأ نأ ةئطاخلا

 ةنيدملا ىلإ داع مث ةنس ءاهز نيرحبلاب ثكم هنإ حيحصلاو .١2"ةليوط نينسب
 .نيقيلا أبنلا كلذ نع يتأيسو

 ةفرعملاو ملعلا يف هتناكم دكؤت نيرحبلا ىلإ ةريره يبأ ثعب ةعقاو نأ  ًايناث
 لامعلاو ءارمألا ثعبي نكي مل و هللا لوسر نأل مالسإلا ميلاعتو ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلاب
 ٍةدكَع هللا لوسر مايقف .مهنيدو مهلضفو مهملع يلوأو ةباحصلا ةريخ ْنِم الإ لسُرلاو

 قدصلا نم ةريره وبأ ناك» .:ًالئاق ريثك نب ظفاحلا هركذ ام دكؤي نيرحبلا ىلإ هئعبب
 وينو ةريوه وب مزلا هنإو «ميظع بناج ىلع حلاصلا لمعلاو ةدابعلاو ةنايدلاو ظفحلاو

 اي 0 0 رولا

 ال ل

 ةوعدل رجه ةنيدم اهتمصاعو نيرحيلا ضرأ ىلإ نيهجوتم ه4 ةدعقلا يذ

 نوثوعبملاو ءالعلا موقي اوباجتسا اذإف مالسإلا ىلإ نيرحبلا لهأو يواس نب رذنملا
 ,«نيرحبلاب ْةْلَي يبنلا لامع مهتفصب اهلجأ نم ِلكي ي يبنلا مهثعب يتلا لامعألاب هعم

 ارغل هعم كفن + ١ هك ىشلا نأب العلا كعب نع ركذلا ةفلاتساةباز هرلا تفتكا دقو

 .االو 77ص - ةّير وبأ دومحم - ةريضملا خيش 210

 115 نع مع دررتك وام ةياهنلاو ةيادبلا 9
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 001 ا الآي بيب ب بببببيسرس7سلسلاباباسلْْْال4ُّّه 252:5 0 59

 ,نيثوعبملا ةيقب ةياورلا ركذت ؛ و ؛ًاريخ هب صوتساو :هل لاقو «ةريره وبأ مهيف ناك

 «نوعظم نب ةمادق مهنم نإ يمرضحلا نب , ءالعلاب صاخلا ثحبملا يف انركذ دقو

 نع ةياور يف ءاجو «يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو ءصاعلا نب ديعس نب نابأو

 ا وكس ا يس ا

 د 1

 نكمي ثيحب 0 ل ولا

 نب ناباو .ةمادقو «ةريره وبأ :مه نيرحبلا ىلإ ءالعلا عم نيثوعبملا نأ لوقلا

 .ناسرفلا نم ةعامجو .دلاخو عرقألاو ( كيعس

 تاقبطلا يف دعس نبا هاور ام عقو «نيرحبلا ُْرَجَه ةئيدم فراشم اولصو املف

 لَو هللا لوسر ينثعب :لوقي ةريره ابأ تعمس» :لاق رصن ينب ىلوم ملاس قيرط نم
 دق هللا لوسر نأ : يل لاق اَئَْلَصَف املف ءأريخ يب هاصوأو يمرضحلا نب اعلا

 «نيمآب ينقبست الو كل ٌنذؤأ ينلعجت :تلقف ؟بحت اذام رظناف ًاريخح كب يناصوأ

 ملاس قيرط نم دعس نبا هاور امك ريختلا شقت ةباضآلا ىف ءاجو "كلذ يناظعأت
 ؟نحت اه ىل لاقف . ١. ظفلب كلذ (ةير وبأ دومحم) لقن امئيب ءهرصن ينب ىلوم

 هثعب) وحلا أ نأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاجو «ناذأب ينقبست الو كل نذؤأ :تلق

 هيدي نيب ًانذؤم هلعجف هب هاصوو «نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا عم دو يبنلا
 . ”9«ريمألا اهيأ ناذأب ينقبست ال ةريره وبأ هل لاقو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا ءربكأ هللا» نذؤي ةريره وبأو .يواس نب رذنملا
 . هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ «هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ للا الإ هلإ ال نأ دهشأ
 نودعحي ةرا درت ارذخأ نيرا مساس مع راكم 11 . (ربكأ هللا ربكأ هللا

 ىلإ ءالعلا لخد امبرو ٠ ؛مهتنيدم ةايحو مهتايح يف ةرم لوأل - ناذألا ءعادتلا كلذ

 باتك ءالعلا ءارق مث .ءالعلا يدي نيب نذؤي ةريره وبأو «يواس نب رذنملا طالب

 ماقو يا يعل نمار ورام نو راتعللا يار 90 تاارحو

 يل ل نيرحبلا رج لمآ ةومدب اوما مث ؛يراس ني تم

 .الا/ل ص ؛ج دعس نبا  ةباحصلا تاقبط 2«

 ١١. 4ص 84ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 قطانم ءاجرأ ىلإ مهباحصأو ةريره ويأو ءالعلا راسو .مهيلع ةيزجلا ضرف متف

 ىلإ ًابونج نامع موخت نم دتمملا ميدقلا عس اولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ لئابقو
 أقرش جيلخلا هايم ىلإ ًابرغ ةماميلا موخت نمو ًالامش قارعلا موختو تيوكلا ةمظاك
 يفو كلذ يف هماهسإ ةريره يبأل ناكو ءاجاوفأ هللا نيد يف اولخدو برعلا ملسأف

 . نيرحيلا ضرأب يمالسإلا رصعلا 5-6

 دع 6 دع

 نذؤي ةريره وبأ ناكو «نيرحبلا يف يمرضحلا نب ءالعلا عم ةريره وبأ ثكمو

 وبأ ناكف  نيرحبلاب دجسم لوأ وهو ءالعلا هانب يذلا رجه ةئيدم دجسمب ةالصلل

 (ةّير وبأ دومحم) لواح دقو .نيرحبلا ضرأو عماج يف ةالصلل نذؤم لوأ ةريره
 (نيذأتلا) الإ نيدلا رومأ نم فرعي ال ناك هنأ معزو ةريره يبأ ةناكم نم ليلقتلا
 يف ركذلا ةفلاس ةياورلا ىلإ كلذ يف دنتساو (نيرحبلاب ًانذؤم) الإ نكي مل هنإو

 نيرحبلاب ًانذؤم ةريره وبأ ناك» :لوقت ةياور ىلإو ةباصإلاو دعس نبا تاقبط
 عفدنا دقو ««يمرضحلا نب ءالعلا وه مامإلاو نيمآب هقبسي ال نأ مامإلا ىلع طرتشاو

 وبأ ناك الو دجسم مامإ ءالعلا نكي ملف ةتطاخ تاجاتنتسا ىلإ (ةّير وبأ دومحم)

 نأ ينعي ال نيرحبلا يف : ًامكاح يواس نب رذنملا ءاقبو «طقف ةالصلل نذؤي ةريره

 .ريمألا نكي مل ءالعلا

 ضرأ نم هدي تحت ام ىلع ًامكاح يواس نب رذنملا لي ىبنلا ٌرقأ دقف

 ماكحلا ةيقب ٌرَقُأ كلذكو «قطانم نم اهيلإ ناك امو رجه ةنيدم يهو نيرحبلا
 ىلعو مهيلع كك يبنلا ىلوو «ىرخألا نيرحبلا قطانم يف اوملسأ نيذلا ءامعزلاو
 ام نيرحبلا لهأ ىلإ هباتك يف كي يبنلا لاق دقو «يمرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا لك
 ءاهرحبو ءاهّرَب ىلع هللا لوسر نيمأ يمرضحلا ءالعلاو . .»  :هصت يلي

 هئاوعأو «ميضلا نم هؤارفُح نيرحبلا لهأو .اهنم جرخ امو ءاهايارسو ءاهرضاحو
 . ""محالملا يف هراصنأو «ملاظلا ىلع

 نب ةمادقو ؛ةريوه ابا نرضعلا نب ري داعلا مع علا كودي تس محور

 يبنلا نأ رثاوت دقو) : يلازغلا مامإلا لرت عينا نطو «ديعس نب نابأو .نوعطظم

 لحو تاقدصلا ضيقل الإ «فارطألا ىلإ هلسرو هتاضقو هءارمأ ْذفنُي ال ناك لك

 ةريره ابأ لسرأ ِخلي هللا لوسر نإ» :جاجعلا لاقو ؟'”عرشلا ماكحأ غيلبتو دوهعلا

 ريمألا ناك دقو ؟'”'مهنيد رومأ مهملعيو نيملسملا هقفُيو مالسإلا رشنيل نيرحبلا ىلإ

 )١( ص ب هللا ديمح دمحيم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ”157.

  020بيطخلل  مالسإلا ةيوار ةريره وبأو - 5 "ص ١ج - يلازغلل - ىفصتسملا العتجاج  ص1١7.
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 ةريره وبأ ناك كلذل «ةيمالسإلا ةفالخلاو ٍةِكَي يبنلا دهع يف سانلاب يلصي يذلا وه
 وبأ يلصي رَجَه ةنيدمب ءالعلا نكي مل اذإف «سانلاب يلصي ءالعلاو ةالصلل نذؤي
 ءاج دقو ةمئاد ةفصب رجه ةنيدم يف ميقي نكي مل ءالعلا نأل كلذو «سانلاب ةريره
 نأو ء«فيطقلا اهنم نيرحبلا نم ةيحات ىلع ناك ءالعلا نأ» يرذالبلل ةياور يف
 ادور تورس نبأ ناك اير "دكا هين ابل ضرخلا عنان ىلع ناك ديس نادال
 : ةيوسلا تاالاضرولا ىف * ممدتلا لغو كااتاعلا قكارحسبا نيا رك كوع رح ف

 نا 6 نفقا يواس نب رذنملا ىلإ ةريره ابأو ةمادق ثعب يلي يبنلا
 ةنيدم يف تقولا لكك ميقي ناك اميرو ةيسيئرلا ندملاو لامعلا نيب لقنتي ءالعلا

 . رجه ةنيدم يف ةريره وبأ ناك امنيب لحاسلاو فيطقلا
 دام ماع هع
 م 0 تذل

 رذنملا ىلإ امهدحأ نيباتكب يل 5 هللا لوسر ثعب ةيرجه 4 ةنس رخاوأ يفو

 ةويره أ غالبإب هعم نيباتكلا دك يبنلا لدشرأ يذلا ماقو ءءالعلا ىلإ يناثلاو

 روكذم وه امب ٍةْنِيك يبنلا ىلإ مودقلاو هيف ءاج امب مايقلل نيباتكلا نومضمب ةمادقو

 : نيباتكلا صن يلي اميفو ؛نيباتكلا يف

 ينإف كه اكاد يواس نب رذنملا ىلإ هللا لوسر دمحم نما : لوألا باتكلا

 . كضرأ ةيزج نم كدنع عمتجا ام امهيلإ عفداف «ةريره ابأو ةمادق كيلإ تثعب دق

 ا بتكو .مالسلاو

 :دعب امأ . يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ هللا لوسر دمحم نما را
 ؛ةيزجلا نم هدنع عمتجا ام هنم ضبقُي ْنَم يواس نب رذنملا ىلإ تثعب تعب دق ينإَف
 .روشعلاو ةقدصلا نم كدنع عمتجا ام  (امهعم)  اهعم ُتَعِباو ءاهب هّلّجعف
 0 و . مالسلاو

 ةيزجلا نم هدنع عمتجا ام ميلستب يواس نب رذنملا ليجعتب ءالعلا ماقف

 لك ىلع رانيد ةيزجلا تناكو - دوهيلاو نيّيدّبسألاو سوجملا سرفلا ىلع ةضورفملا
 تاقدص صضئاف نم هدنع عمتجا ام ءالعلا عمجو - ىثنألاو ركذلا ىلع مهنم ملاح

 نب ةمادقو ةريره يبأ ىلإ كلذ لك ميلستب ماقو «ةيراجتلا روشعلا نمو نيملسملا
 .ةرونملا ةنيدملاب ديكو هللا لوسر ىلإ لاملا كلذب اقلطناف نوعظم

 (يبأ) نيباتكلا نا مو 12 ل م سس يرينلا دهملل ةباسلا قئاثولا )3

 .(ورمع نب ليفطلا تنب جوزت يذلا يراصنألا بعك نب يبأ) وه
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 0 ا ا ا ال ل الا يقل دك نا دعست هورس

 نب ءالعلا ثعب» :ًالئاق يرذالبلا هركذ يذلا لاملا وه كلذ نأ رهاظلاو

 هنم رثكأ هاتأ ام ءأفلأ نينامث نوكي نيرحبلا نم الام ِةلَي هللا لوسر ىلإ يمرضحلا
 30 الو هلق

 تهتنا ةرونملا ةنيدملاب ٌَْي هللا لوسر ىلإ لاملا كلذب ةريره يبأ لوصوبو

 كلت ديدحت نكميو :«نيرحبلا ىلع لي هللا لوسر لامع نم اهيف ناك ىتلا ةرتفلا
 يذ ٠ يف  ءالعلا عم نيرحبلا ىلإ يي هللا لوسر هَمَعَب موي تأدعبا اهنأب ةرتفلا
 4 ةئس ةدعقلا يذ رخاوأ يب 3 :نيرحتلا نم ةمواقو هثدوعب ح تهتناو ه/ ةنس ةدعقلا

 . ًابيرقت دحاو رهشو ةلماك ةنس ةرتف يهو ةيرجه

 25 هللا لوسر عم ةريره يبأل ةيناثلا ةرتفلا

 لظ دق ةريره ابأ نأ» ىلي ام ةئثطاخلا هئارأ ىف (ةّير وبأ دومحم) لاق دقل

 دعي ملو ه4 ةنس ةدعقلا يذ يف  ءالعلا عم ِهِلكي يبنلا هثعب نأ موي نم نيرحبلاب
 لَو يبنلا راوجب هتماقإ ةدمف . .ةليوط نينسب ِةِيَي يبنلا ةافو دعب الإ ةنيدملا ىلإ

 ءطقف رهشأ ةعستو ةدحاو ةنس يهو 4 ةدعقلا يذ يف تهتناو هال رفص نم تناك

 هنإو . .تاونس ثالث ةك يبنلا بحاص هنأ نم روهمجلا ىدل روهشم وه امك ال

 اذه هنييدكل يف رربا هويسم) دئتسأ دقو .«تام ىتح يي 5 يبنلا عم ماقأ

 يف نيرحبلا ىف ءالعلا عم ةريره يبأ دوجو ىلإ ةمألا ل

 عفدناو ؛نيرحبلا ىلع هتيلوتب رمع ماق نأ ىلإ رمع ةفالخ يف مث ركب يبأ ةفالخ

 ثالث ِةلَو يبنلا مزال هنأ نم ةنسلا بتك هتورام ١ نأب معزلا ىلإ ةّير وبأ دومحم

 هوور نممو هنم ءارتفا ضحم وه امنإ ؛«تام ىتح هيك يبنلا بَحَص هنإو «تاونس

 ةريره ىيبأل (ةير نأ ةوتحم) ءادع نأ عقاولاو . .- ىهتنا 2 «يراخبلا مهيف امب هنع

 نأ دعب قيدصلا ركب ابأ نأ يهو ةطيسب ةقيقح كاردإ هنع بجح دق ةيوبنلا ةنسلاو

 ببس وه كلذو  ه١١ ةنس بجر يف  نيرحبلا ىلإ ةريره يبأ ثعب ةفالخلا ىلوت

 . باطخلا نب رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلاب هدوجو

 أ ماب مرسم نيش زود هلي يبنلل ًامزالم ةريره وبأ اهاضق يتلا ةرتفلاف
 ذاغاامل ود رهشأ ةعستو ةلماك ةنس تناكو ىلوألا ةرتفلا يه هم ةدعقلا يذ ىتح

 بحاصو ِمَّزاَل ي لا ةيناغلا ةرعفلا ادن نادهف ةدعقلا يذ رخاوأ يف يرحسيلا نم

 ةلماك كم ةرف ىغو د ها١١ لوأ عيبر يف هتافو ىتح جلي يبنلا ةريره وبأ اهيف

 . تاوئس ثالث نيترتفلا عومجم نوكي كلذبو ءرهشأ ةثالثو

 .5؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(
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 ا ا ا ببي

 نيرحبلا نم همودق هيي هللا لوسر عم ةريره يبأل ةيناثلا ةرتفلا ملاعم نم ناكو

 يف روشعلاو ةقدصلاو ةيزجلا نم عمتجا يذلا لاملا امهعمو نوعظم نب ةمادق عم

 ةدعقلا يذ ىتح ه/ ةدعقلا يذ يأ - نيرحبلا ىلإ ءالعلا عب اههتعب نم ةنس.ةياهن

 ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ ِةي هللا لوسر باتك صن ركذ انلفسأ دقو - --

 يذلا لاملا كلذ ناكو «ةمادقو ةريره يبأ عم لاملا كلذ ثعبب يمرضحلا ن نب ءالعلا

 هد يبنلا تأي ملو «رانيد فلأ نينامث ءاهز كي يبنلا ىلإ ةمادقو ةريره وبأ هب مدق

 :هدعب الو هلبق هته رثكأ الام

 ةءارب ةروسب بلاط يبأ نب يلع عم مهثعب نيذلا ثعبلا يف ٌدِْكَو يبنلا هثعب مث

 5 نا ل ل ل

 نو اا يل طهر روس ارجل تلا ىلإ ١ لج ا

 ةكم ىلإ قيرطلا يف ركب يبأب اوقتلاف ؛ةريره وبأ مهنم ناك ًارفن هعم ثعبو جحلا

 :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو دمحأو مكاحلا جرخأ دقو . . جحلا ىلإ ًاعيمج اوضمو

 تعبلا يف تنكا : ىورّيو «ةءاربب ةكم ىلإ دلي هللا لوسر هثعب نيح ّيلع عم انكاا

 «نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال :لوقن انكو .ةءاربب يلع عم كو هللا لوسر مهثعب نيذلا

 دق قيدصلا ركب ابأ نأ» يراخبلا جرخأو «رهشأ ةعبرأ ىلإ هلجأف دهع هللا لوسر
 يلع ناكو :ةءارن نسانلا ىف'نذويل ةجحلا كلك ىف نيتدو# يف ةزيرع ئنأ ثنعن
 مكحب سانلا غلبُيو يدانيو نلعي يأ - ٌنْدؤي ةريره وبأ ناكف . (ةءاربب انعم نذؤي

 ةفصبو عيمجلا دنع كلذب ملعلا ققحتي ىتح ةباحصلا نم ددعو وه ةءارب ةروس

 تيبلاب فوطي الو ءكرشم ماعلا اذه دعب جحي ال . .3 هنإ ةريره وبأ ه هركذ امب ةصاخ

 ةدم نكت مل اذإ ينعي «رهشأ ةعبرأ هلجأف دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو «نايرع
 نيكرشملا عم دوهعلا دوصقملاو «هتدم ءاهتنا دهعلا لجأ نإف الإو ةددحم دهعلا
 جح املدنعف ” ةيسفاا ةنف قئاثلا عيبز يف كهحاذ [لاح دعس رش اهتالث تناكد

 تلاها ملأ دهشأ * ةجحلا يذ يف - عادولا ةجح قو هللا لوسر عم ةريره وبأ

 . ةدلاخملا مالسإلا ميلاعت ُتَحَسَرَتو «نيكرشملا ْنِم ذحأ

 ًادادتما ِةِلي هللا لوسرل ةريره ىبأ ةبحصو ةمزالُم نم ةيناثلا ةرتفلا كلت تناكو
 كو هللا لوسر ثيداحأ ظفحو عامس ىلع ةريره يبأ صرحو مامتها يف ىلوألا ةرتفلل

 امك ثيح ؛ًاريثك ًاملع هنم عمسيو ةريثك رومأ نع قو هللا لوسر لأسي ناكو ؛ هتمزالمو

 نع ِهِقَي هللا لوسر لأسي نأ ىلع ًائيرج ةريره وبأ ناك) : يراصتالا بفك قي لاق
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 هذه ْنِم ينلأست الأ :ةلي هللا لوسر هل لاق) ةرم تاذو (هريغ اهنع هلأسي ال ءايشأ

 نم هئييع نبأ جرخأو .؛هللا كملع امم ىنملعت نأ كلأسأ : ةريره وبأ لاقف ؟مئانغلا

 ثالث هِي هللا لوسر تبحص) :لاق ةريره يبأ نع يلجبلا مزاح يبأ نب سيق قيرط

 اوبأ ةجوت بدع: لوألا عيبر يف - توملا ضرم هيلي هللا لوسر ضرم املو

 نبا هركذو ةملس وبأ يباحصلا هاورو هرضح يذلا ءاقللا عقو ثيح هترايزل ةريره

 000 415 هملايا بأ يورط نتورك وبا ىرخا :الئاق ينالقسعلا رجح

 يبنلاو ءمئاقوعو ملَسَف لخدف «هل نذأف ءهدوُعي ءهاوكش يف و هَ يبنلا ىلع ملسي

 ءهيلجر طساب للي يبنلاو هيلإ ةماض هردص ىلع هديو يلع ردص ىلإ دناستم هلي
 م
 ع

 ابأ اي ندأ :لاق مث ءاندف «ةريره ابأ اي ندأ :لاق مث ءانَدَق «ةريره ابأ اي ُندَأ :لاقف

 :هل لاق مث هو يبنلا عباصأ ةريره يبأ عباصأ فارطأ تسم ىتح اندف «ةريره

 هديب كسمأف هبوث ةريره وبأ َدَمَف «كبوث فرط ينم ِنْذأ :هل لاقف ءسلجف 2«سلجا
 ال ٍلاصخب ةريره ابأ اي كيصرأ :85 يبتلا هل لاقن كي يبنلا نم هاندأو هحتفف
 ةعمجلا موي لسغلاب كيلع :هل لاقق «ءتئش ام ينصوأ :لاق ؟تيَقَب ام نهعدت

 مايص هنإف رهش لك نم مايأ ةثالث مايصب كيصوأو هُهَلَت الو ءُْعْلَت الو ءاهيلإ روكبلاو

 امهيف نإف هلك ليللا َتْيَلَص نإو امهعدت ال رجفلا يتعكرب كيصوأو ؛رهدلا

 اي لاقف هردص :ىلإ هبوث مضف كبوت كيلإ عض :لاق مث ءًاثالث اهلاق « بئاغرلا

 (ًاثالث اهلاق «ةريره ابأ اي هنلعأ لب :لاق ؟هتزغا نأ اذه نأ ماو نايت ل وسر

 .[ةباصإلا - 8١7ص]

 تأ ناكف ه١ ةنس لوألا عيبر ١7 يف ة دك هللا لوسر تام نأ ثبل ام مث

 يذلا وهو ءاهب ًاملعو ةفرعم رثكألا وهو كي هللا لوسر ثيداحأ ظفاح وه ةريره

 مل امو ةباحصلا نم نم هريغ هعمس ام وكي هللا لوسر بطخو ثيداحأو لاوقأ نم عمس

 نيذلا ُهاَسَنو ةريره وبأ هظفح دقف ةباحصلا نم هريغ عم هعمس يذلا امأف ءهوعمسي

 وبأ ظفح كلذكو ءمامتهالا سفن مهدنع نكي مل وأ ظفحلا ةبهوم مهيدل سيل
 «ثيداحألاو ملعلا نم ِيِكَي هللا لوسر هنع وه لأسو هريغ هعمسي مل يذلا ةريره

 فيرعت ةيلوؤسم يهو ةريره يبأ ىلع ةميظع ةيلوؤسم هلك كلذ ىلع تبترت دقو
 كلتب ةريره وبأ ماقف كي هللا لوسر ةنسو ثيداحأبو ملعلا كلذب لايجألاو سانلا

 سانلا فيرعتب موقيو كي لوسرلا ةنُسو ثيداحأ ىوري لزي ملف ةميظعلا ةيلوؤسملا

 وبأ لَمَحَتو "215 هلا توتر داعب اهنا يتلا هيب نعي راو محلا ةليط ملعلا كلذ

 نم ًادحأ نأ لب 15 .ةباحصلا ةيقب لك هلمحتي مل ام ىذألا نم كلذ ليبس يف ةريره
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 ةريره وبأ الإ اهب فيرعتلاو ةيوبنلا ثيداحألا ليبس يف ىذألل ضرعتي مل ةباحصلا
 يف اهالوت يتلا لامعألاو هداهجم ملاعم ركذن نأ دي ةيقيلا ابنلا كلذ نع يتأيسو

 . باطخلا نب رمعو ركب ا ةف الس

 تت منت 03 لمي راج مم

 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف هد -و ةريره يبأ ةرامإ

 يف كرتشاو هوقو هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملاب ةرتف ةريره وبأ ثكم دقل
 وبأ ةفيلخلا هثعبو «نيرحبلاو ةماميلاو دجن تاهج يف ةدرلا تالواحم عمقو ةبراخم
 يف - نيرحبلا ةيالو ىلع أريمأ ءالعلا داع نيح يمرضحلا نب ءالعلا عم قيدصلا ركب
 «نيرحبلاب ءالعلل نيدعاسملا لامعلا نم ةريره وبأ ناكف - ه١١ بجر رهش يلاوح
 وبأ قلطنا مث باطخلا نب , رمع ةفالخ لوأ يف (نوباسلا)و (ةرازلا) حتف هعم دهشو

 يبأ نع ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو . نيراد ةريزج حتفل ءالعلا شيج يف ةريره
 (نيراد) وزغل فالآ ةعبرأ يف راس امل يمرضحلا نب مدلعلا م داو هن ريح

 +. رجلا: رالجلا يقوي يالحا قل هيام اع بلا نك لشموولع رنأ قي اوقلطناف
 راسو ءاملا هجو ىلع راسف هسرف نانعب ءالعلا ذخأف  نيراد ةريزجو لحاسلا نيب
 انل َلتْبا ام هللاوف نورت ونا. لاق «نيراد ىلإ  ةيرحبلا ةزاغملا قوف  هءارو شيجلا

 (رفاح الإو :فحالا دق انل نتا ام" بوصألا لعلو ؛رفاح الو ٌفْح الو مدَق

 الو نيتبكرلا نود ليخلا رقاوحو لبإلا فافخإ ىلإ لصت تناك ة ذاقملا ذاته نآل
 يقف اهحتف متو نيراد ةريزج اولخدف ءاهيلع نيبكارلا نيملسملا مادقأ ىلإ لصت
 نأ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا عم ةريره وبأ ثكمو ه1 ةنس لاوش رهش يلاوح
 ىلوو نيرحبلا نع رمع هلزعا : ريثك نبا لاق . نيرحبلا نع رمع هلزع وأ  هافعأ

 اهيلإ لصي نأ لبق تامف  ءالعلا يأ ةدوكلا ع ربط زر ل ورع نأ ةلاكم
 وعلا در عل

 وهو يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ باطخلا نب رمع بتكاا :هنإ يرذالبلا ركذ امنيب

 يفقثلا يصاعلا يبأ نب نامثع ىلوو .هيلع مودقلاب هرمأي نيرحبلا ىلع هلماع
 ملف ؛ناوزغ نب ةبتع ناكم ة ةرصيلا هالو ةنيدملا ءالعلا مدق املف «نامعو نيرحبلا
 نأ مث ءرشع ةسمخ ةنس لوأ يف وأ رشع ةعبرأ ةنس يف كلذو تام ىتح اهيلإ لصي

 ثادحألا ةريره ابأ ىلوو ؛نيرحبلا ةيابج يحمجلا نوعظم نب ةمادق ىَلَو رمع
 ىلع ةريره وبأو «ثادحألاو ةيايجلا ىلع ةمادق ناك : مثيهلا لاق . .ةالصلاو

 .0١17١ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 نكلو .2؟0«نيرحبلا ىلع ةريره ابأ ىلوو ؛ةمادق ٌرمع لزع مث . .ءاضقلاو ةالصلا

 نأ :لاقُيو» :ًالئاق اهيلإ راشأ دقف ريثك نبا اهركذ يتلا ةياورلا لمهي مل يرذالبلا
 : ًاضيأ لاقيو . يسودلا ةريره ابأ هناكم رمع ىلوف . .يفوت ىتح ًايلاو لزي مل ءالعلا
 . '"”(ءالعلا توم لبق ةريره ابأ ىَلَو هنع هللا يضر رمع نأ

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثادحألا بيترت ةيناكمإ ودبيو
 ةدوع ذنم يمرضحلا نب ءالعلل نيدعاسملا لامعلا نم ناك ةريره نأ تأ

 ه١١ بجر رهش يلاوح يف  قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلا ىلع أيلاو ءالعلا
 ىلإ باطخلا نب رمع ةفالخس يف مث  ه7١ يناثلا دامج يف ركب يبأ ةافو ىتحو -
 يف - ةنيدملا ىلإ مودقلاب هيلإ بتك نأب نيرحبلا ةيالو نم ءالعلا ءافعإب رمع ماق نأ
 هتفصب كاذنآ ةريره ىبأ ةيالو تناكو «ةريره وبأ هناكم ىلوو  ه5١ ةنس رخاوأ

 تهتناو ةروتملا ةئيدملاب رمع ىلإ ءالعلا راسو ويرسل ةيالو ىف هداعلا "سنان
 هيلإ ريشت ام وهو ءاهيف ميقيو نيرحبلا ىلإ دوعي نأ راتخا هنكلو نيرحبلل هتيالو
 جوت ءالعلا ىتأف «ءالعلا توم لبق ةريره ابأ ىَلَو باطخلا نب رمع نأ» :لوقت ةياور
 .''”«اهي ماقملا ىلع مزعو - جوت ضرأ -

 ثيح «ناوزغ نب ةبتع ناكم ةرصبلا ىلع هتيلوتب ءالعلا ىلإ رمع بتك مث -
 نب ةبتع ناكم ةرصبلا رمع هالو ةئيدملا ءالعلا مدق املا هنإ يرذالبلا ةياور يف ءاج
 ثعبل :هنإ رداصم ةدع نع ةّير وبأ هركذ امب هيلإ بتك هنإ كلذ لصأو .«ناوزغ
 : ةّير وبأ لاق .«هلمع كتيلو دقف ناوزغ نبا ةبتع ىلإ ٌرص نأ :ءالعلا ىلإ رمع
 نب رمع نأ :نودلخ نبا ركذو ''”«ةريره وبأ مهنم طهر يف ءالعلا جرخفاا

 "”«هعم ْنَمِب صاقو يبأ نب دعس ىلإ نيرحبلا نع فارصنإلاب ءالعلا رمأ» :باطخلا
 ضراعتلا لوزي نأ نكميو ««ةفوكلا ىلع رمع هّرَمأ» ءالعلا نأ ريثك نبا لاق كلذلو
 : امهدحأ عةيرمأ نهضت ناك ءالعلا ىلإ رمع باتك نأ كاردإب صوصنلا كلت نيب

 ىبأ نب دعسل ًاددم ناسرفلاو ةباحصلا ْنِم نيرحبلا يف هعم ْنَمِب ءالعلا هجوتي نأ
 نبا قع ناعم هيلع ًايلاو ةرضبلا نلإ: نعي نأ « ىتاكلا نمألاو: ةيساقلا "ىف ضاقو
 . نيرحبلاب ةريره يبأل ىلوألا ةيالولا ةرف تهتنا ٍلئدنعو .ناوزغ

 ةرصبلا نيدصاق نيرحبلا ناسرفو ةريره وبأ هعمو يمرضحلا نب ءالعلا قلطناف
 تام ءالعلا نكلو ؛ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلاو دعس ىلإ اهنم نوهجوتي ثيحب

 .5؟ص - يرذاليلل - نادلبلا موتف (1)
 ./١ص - ةّير وبأ دومحم - ةريره وبأ 6

 .511 ص . نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 هل لاقي عضومب ءالعلا ةافو تناك» :ينادمهلا لاق .ةرصبلا ىلإ قيرطلا يف مُهَو

 ٌتغرف اذإ :هباحصأل لاق ةافولا هترضح املف . نيرحبلا نم ةرصبلا ديريوهو « سايت

 العلا تان» :هنغ هللا نضر ةريره.قبأ لاق "'"«اويقمأو بيفكلا اذه لع اوليهف
 -اننويسسل انوتدكردتو انادبقل «انرطمق ناقه ال هللاز سد اذا يويغ نام نفر
 .ةيرجه ١5 ةنس لوأ يف كلذ ناكو ””«هانفدو  لمرلا بيثك يف

 هدوجوف  ه90١ بجر يف - ماشلاب كومريلا رهن ةعقوم ةريره وبأ دهش دقو -
 دعس ىلإ مث "”ةرصبلا ىلإ يمرضحلا ن ني العلا ننذ- دعب: يفد منا نلعب لدي ةلاخه
 يبأ ةدناسمل ًاشيج هجوي نأب دعس ىلإ رمع بتك ثيح ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلاو
 مهبدتناو رمع باتكب سانلا دعس غلبأف ,مورلا ةبراحم يف هشيجو حارجلا نب ةديبع

 مهناسرف نم فالآلا عم ةداقلاو ةباحصلا نم ريثك قلطناف ءماشلا ىلإ هجوتلل
 يناثلا عيبر يف - قشمد نم ةديبع يبأ شيج عم اوقلطنا مث قشمد ىلإ مهلاجرو

 رهن ةعقوم تعلدنا امنيحف «ةريره وبأ مهنم ناكو كومريلا رهن ةقطنم ىلإ ه6
 ظعوب ةباحصلا رابك ماق «لاتقلل مورلاو نوملسملا هَجاوَت امنيحو ىربكلا كومريلا
 نب دادقملاو ةريره وبأو لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع وبأ مهنم ناكو نيملسملا

 لافنألا ةروس أرقيف سانلا ىلع رودي دادقملا ناك» : ريثك نبا لاق .ىنارهبلا ورمع

 هلا فايع د لاق ةيملدملا ةديعتوبا لفعو ناعيا ىدءارت املف انف“: كايهلا كانو
 ةاجنم ربصلا نإف اوربصا نيملسملا رشعم اي «مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنا

 نب ذاعم جرخو . .مكفاصم اوحربت الو ءراعلل ةضحدمو 5 ةاضرمو رفكلا نم
 نإ «قحلاو ىدهلا راصنأو نآرقلا لهأ اي :لوقيو مهرِكّذُي لعجف سانلا ىلع لبج
 ةعساولا ةيعيرلاو ةرفقملا( هللا يقوونألاو «ينامألاب لخدُت ال هتنجو لانث ال هللا ةمحر

 ىلإ اوعراس : لوقي لعجف ًاضيأ ةريرق قنا سانلا ظعو دقو . فمما قفانعلا الإ

 نطوم يف مكبر ىلإ متنأ ام .ميعنلا تانج يف لجو رع مكبر راوجو نيعلا روحلا
 تعلدنا مث '*”«مهلضف نيرباصلل نإو اَّلأ ,نطوملا اذه لثم يف مكنم هيلإ بخحأب
 اوريشو دان شدا اون ناسيودلار ةناقلا ةاسجصلا حاج كويل[ نون در
 سيداركلا ةداق نم ناك ثيح رفاولا مهماهسإ سود ةليبق ناسرفل ناكو ربص لضفأ

 )١( الإكليل  ؟ج  ينادمهلا نسحلا ص١".

 .ال «صض © ةّير وبأ دومحم - ةريره وبأ 000

 يفوتو .ةريره يبأ ةجوز ناوزغ تنب ةرسب وخأ وهو «ناوزغ نب ةبتع ةرصبلا ريمأ ناك (9)
 .ه6١ ةئس جحلا نم ةفرصنم ناوزغ نب ةبتع

 .١77ص ةج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4)
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 «سود نم مهتيبلاغ لتاقم فلأ هتدايق تحتو يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج

 رامغ اوضاخ نيذلا لاطبألا ناسرفلا نم يسودلا ورمع نب ليفطلا نب ورمع ناكو
 ةميزه مورلا نم فلأ نيرشعو ةئام مازهناب ةكرعملا تجوتتو «ةلاسبب ةكرعملا
 عومد ةريره يبأ ّينيع نم ْتَلاَس امبرو راصتنا مظعأ نيملسملا راصتناو ةقحاس
 ليفطلا نب ورمع داهشتسا ىلع نزحلا ؛مويلا كلذ يف حرفلا عومدو نزحلا

 .نيبملا رصنلاب حرفلاو ءامهنع هللا يضر ةممح نب ورمع نب بدنجو
 يتأي انهو .ةرتف اهب ثكمف ةرونملا ةنيدملا ىلإ ماشلا نم ةريره وبأ داعو -

 : ًالئاق نيرحبلا ىلع نوعظم نب ةمادقو ةريره يبأ ةيلوت نع يرذالبلا هركذ ام نمز
 ابأ ىلوو «نيرحبلا ةيابج ىلع ىحمُجلا نوعظم نب ةمادُق ىَلو باطخلا نب رمع نأ»
 ةيابجلا ىلع نوعظم نب ةفادن ناكو :مثيهلا لاقو «ةالصلاو ثادحألا ةريره

 يتلا كومريلا رهن ةعقوم نأ امبو .«ءاضقلاو ةالصلا ىلع ةريره ويأو ءثادحألاو

 ىلع ةيلوتلا هذه نمز ريدقت نكمي ه١ ةنس بجر يف تناك ةريره وبأ اهدهش
 يبأ ةيلوت دنع وأ ه6 ةجحلا يذ يف  جحلا نم هفرصنُم دنع اهنأب نيرحبلا
 ىلإ ةريره وبأ قلطناف - ه١ لوألا عيبر رهش يف  ةرصبلا ىلع يرعشألا ىسوم

 ةيالو مكح أعم اًيلوتو «نوعظم نب ةمادق غم ْرَجَه ةنيدم اهتمصاعو نيرحبلا ضرأ

 عرشلا ماكحأو ةينيدلا نوؤشلاب قلعتي ام لك يف ريمألا وه ةريره وبأ ناكف «نيرحبلا
 ةيابجلاب قلعتي ام لك يف ريمألا وه نوعظم نب ةمادق ناك امنيب ءءاضقلا كلذكو
 ىتلا نوؤشلا ىف ناكرثشي  ةمادقو ةريره وبأ  نانثإلا ناكو «ةيلاملا نوؤشلاو
 لو وصلا وف تاصاصتخالل ميسقتلا كلذف .ةينمألاو ةيبرحلا ثادحألاب قلعتت
 ةريره ابأ ئّلوو .«نيرحبلا ةيابج ىلع ةمادق ىَلَو باطخلا نب رمع نأ# :يرذالبلا
 وبأو «ثادحألاو ةيابجلا ىلع ةمادق ناك» :مثيهلا لوقو «ةالصلاو ثادحألا ىلع
 لدي ثادحألل يلوتملا ىلع نيتياورلا نيب فالتخالاف ء'ءاضقلاو ةالصلا ىلع ةريره
 نيريمأ نّيّيلاو ةمادقو ةريره وبأ ثكم دقو . صاصتخالا كلذ يف امهكارتشا ىلع

 ةريره يبأ ةيالو نم ةيناثلا ةرتفلا يه كلتو ءه ٠١ ةنس يلاوح ىلإ نيرحبلا ةيالول
 عمجت يذلا صاخلا هلام نم الويخ ةريره وبأ ىرتشا ةرتفلا كلت لالخو .نيرحبلل

 لالخ اهيف كراش يتلا تاحوتفلا مئانغ يف همهس ْنِمو تابترملا يهو اياطعلا نم هل
 ءارشب اهرمثتساف رانيد ةثامتسو فلأ غلبم كلذ نم هل عمجت دقف «ةقباسلا تاونسلا

 ةقالع ةريره يبأل نكي ملو .اهنم بسكيو اهعيبي ناكو لويخلا تجتانتف لويخ
 تيبو ةيابجلا ىلع يلاولا ناك نوعظم نب ةمادق نأل نيملسملا لام تيبو ةيابجلاب
 .ه 7١ ةنس يلاوح ىلإ ترمتسا يتلا ةرتفلا كلت لالخ لاملا



 332 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع فرغ

 تاع 8 كنف رمخلا برشب هماهتإ ببسب نوعظم نب ةمادق ٌرمع لزع مث -

 نأ يرذاليلا ركذ كلذ يفو .نيرحبلا ةيالو نوؤش لك رف انبآ رضيع نئلوو

 مث «ةالصلاو ثادحألا ةريره وبأ لوو «نيرحبلا ةيابج ةقادق ىلو باظخلا نب رمع

 دعب مئيهلا ركذ كلذكو «ةريره وبأ ىلوو ءرمخلا برش ىلع هّدَحو ةمادق لزع

 :يربطلا لاقو «نيرحبلا ةريره ابأ رمع ىَلو مث» :لاقو ةمادق لزع قباسلا صنلا

 ءرمخلا برش يف هذحو نيرحبلا نع نوعظم نب ةمادق رمع لزع : نيرشع ةنس يف
 ايلاو ةريره وبأ عصا كلابو " ”«ةمالعبلاو نيرخنلا ىلع يره انآ مع ليعتساو

 نيرحبلا ةيالو ضرأ نأل اهلمكأب ةيبرعلا ةريزجلا قرشو يبرعلا جيلخلا ةقطنمل
 نيرعملل ًايلاو ةريره وبا فكم دقو... اهعيدج ةنطحملا قلت نددت تكاك ةنابتلاو
 ةنس ثادحأ ةمتاخ ىف يربطلا لاق ثيح ه5 ةئنس ىلإ ه١ ةنس نم ةماميلاو

 نب ديز ةنيدملا ىلع فلختساو باطخلا نب رمع ةئسلا هذه يف سانلاب جحو» ه١
 ْنَم ةرصبلاو رصمو ماشلاو نيرحبلاو ةماميلاو نميلا ىلع رمع لامع ناكو ا

 تلق نلع اوناك قيذلاو#" '”«رساي نب رامع ةفوكلا ىلعو نيرشع ةنس يف اهيلع اوناك

 ةيواعمو ةماميلاو نيرحبلا ىلع ةريره وبأو «نميلا ىلع ةّينم نب ىلعي ْمُه راصمألا

 اهيلي امو ةرصبلا ىلع يرعشألا ىسوم وبأو رصم ىلع صاعلا نب ورمعو ماشلا ىلع
 ىلع رمع لامع ناكو» ه؟١ ثادحأ ةياهن ىف يربطلا لاقو . سراف دالب نم

 ناك هيلع لماع نإف ةفوكلا ريغ تهالا ةنس ىف اهيلع اوتاك نيذلا واصمألا
 ةمامتلاو نيرحتلا اخ ةريره نبأ ةيالؤ:نارعتسلا كلذ نم نيشو ""ةةعق نب ةريقملا

 ناجيبرذأ دالبب (باوبألاو بابلا) حتف ةريره وبأ دهشو «ةيرجه 7؟ ةنس رخاوأ ىلإ
 ا اكوا

 مام ملعب خام
 كنب عرب و

 لاك هع توج ةنيدجلا ىلإ نيرخبلا نم هتدرحب ةريزه يبا هيالوزعهتلا دكر

 : يلي ام نييبت انه عليو ' 2( .عوجرلاب هرمأو «هلام ِهمَساَقو ءرمع هلزعا : يرذالبلا

 ىلع ءانب ناك هنأ ودبي ةنيدملا ىلإ نيرحبلا نع ةريرع قب مودقو لزع نإ

 دراوم نم هدنع عمجت امب هيلإ مودقلاب هرمأي رمع هيلإ ثعب وأ بتكف «هبلطو هتبغر

 .7؟١ ص د ىرظلا7تكولملاو ممألا خيرات 000

 ١. 1ا/و ان دضس يربطلا نالرلملاو ممألا خيرات 6

 ىلع يسودلا ةريره وبأو ناملس جرخو» باوبآلاو بابلا حتف ثادحأ يف يربطلا لاق 2

 .؟08ص ةج  «(ناجرج) ىلإ اهوعطقف (ناليج)

 .57 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (4)
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 رمألا كلذ نرتقي ملو «ةماميلاو نيرحبلا اهيف ىلوت يتلا ثالثلا تاونسلل لاملا تيب

 تيب لام ْنِم عمجت ام هعمو ةنيدملا ىلإ ةريره وبأ داع امنإو ءرخآ صخش ةيلوتب
 ةريره وبأ مدق» :هنأ يبهذلا مامإلا ركذ دقف «ةصاخلا هئايشأو هلاومأ كلذكو لاملا

 :رمع لاق .ال :لاقف ءادحأ تملظأ :رمع هل لاقف «فلأ ةثامعيرأ لاملا تيبل هعمو

 .'"”(جتأ تنك :لاقف ؟اهتبصأ نيأ نم :لاق .ًافلأ نيرشع :لاق ؟كسفنل تئج امف

 كلت نم ةريره يبأ ىلع نيمقانلا نم هلاثمأو (ةّير وبأ دومحم) ذختا دقو -

 باطخلا نب رمع نأ اومعزو ةيلاملا هتمذو ةريره يبأ يف كيكشتلل ةليسو ةثداحلا
 ءءارتفالا نم كلذ لثمو ءةردلاب هبرضو «نيملسملا لام تقرس «هللا ودع اي هل لاق

 تيب لام مهرد فلأ ةئامعبرأ هعمو مدق ةريره ابأ نأ يبهذلا ركذ امك حيحصلا امنيب

 لاق مث) ماعلا لاملا ىلع ةريره يبأ صرحو ةنامأ ىدم دكؤي ريبك غلبم وهو «لاملا

 كلذ ريغو (هللا ودع اي) رمع لقي ملف (ًافلأ نيرشع :لاق ؟كسفنل تئج امف :رمع

 وأ (؟اهتبصأ نيأ نم :رمع لاق) امنإو ءرمعب قيلت ال يتلاو ةموعزملا مئاتشلا نم
 «تجتانت ًاليخح :ةريره وبأ لاقف ؟كل ىه نيأ ْنِمف :رمع لاق) ريثك نبا ركذ امك
 ًاسارفأ عاتبا ناك» هنأ ىرخأ ةياور يفو .(ّىلع تعباتت ةيطعأو «يل ٌقيقرو ٌةَّلِغو
 [تقحالت اياطعو ءثجتانت ٌسارفأ انل تناك» :رمعل لاقف «رانيد ةئامتسو رانيد فلأب

 ةريره وبأ حضوأ كلذبو ««تعمتجا ًاماهسو «تجتانت ًاليخ» يرذالبلا ةياور يفو
 نم كلذكو - ةيلاملا هتاقاقحتساو هتابترم يأ  هاياطع نم يه أفلأ نيرشعلا نأب

 لويخلا ْنِمو ؛ةيضاملا تاونسلا لالخ اهدهش يتلا تاحوتفلا لفاونو مئانغ ماهس
 .لويخلا جاتن نم هبسك امو صاخلا هلام نم رانيد ةئامتسو فلأب اهارتشا يتلا

 مُذُخحَف «ءكقزرو كلام سأر ىلإ رظنا :رمع هل لاقف» :يبهذلا مامإلا لاق
 رشع انثا :ىرخأ ةياور يفو «فالآ ةرشع هنم ضبقف «لاملا تيب يف رخآلا لعجاو

 مئانغ يف همهس نم هعمج ام هل بسح باطخلا نب رمع نأ دوصقملاو ''”افلأ
 هب ىرتشا يذلا هلام سأر هل بسحو ةيلاملا هتاقاقحتساو هاياطع نمو تاحوتفلا

 نم هحبر ام هنم ذخأو «رائيد فالآ ةينامث كلذ عومجم ناكف «ةرم لوأ لويخلا

 ةالولا نأب رمع داهتجا راطإ يف كلذ ناكو ءأفلأ رشع انثا وهو لويخلا ةراجتو جاتن

 فصن ةالولا مساقي ناك رمع نإ لب ء«مهتيالو ةرتف يف ةرجاتملا مهل زوجي ال

 همَّساق» يرذالبلا لاق كلذلو ءمهتيالو ةرتف يف اهيلع نولصحي يتلا مهلاومأ

 مهنمو «لامعلا نم هريغك ينعي «لامعلا ةلمج عم همساق» ريثك نبا لاقو '"”/هلام

 )١( 7ج - يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس 78ص ؟ج - يبهذلل ريبكلا خيراتلا ص؛  4.

 ) )0.57ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف
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 . ةباحصلا رايخ نم اوناكو «باطخلا سس رمع مهمساف يذلا ةباحصلا لامعلا

 ةيالو ىلع ًاريمأ ًالماع دوعي نأ ةريره يبأ ْنِم بلط باطخلا نب مهلا مناط

 « عوجرلاب - رمع - هرمأو) :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةريره وبأ ضفرف « نيرحبلا

 همساقو «هتفالخ مايأ نيرحبلا ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا» :ريثك نبا لاقو .4«ىَبَأف

 0 لمعي أ ىبأف «هلمعتسيل رمع هاعد كلذ دعب ناك املف . .لامعلا ةلمج عم

 نع صاقو يبأ نب دعس لزع دقف :«لامعلا ءارمألا ىلع ًاديدش رمع ناك دقو

 نيح ةبعش نب ةريغملا لزعو «ةالصلا ٌنسَحُي ال هنأب سانلا ضعب همهتا نيح ةفوكلا

 همهتا نيح نيرحبلا ةيابج نم يحمُجلا نوعظم نب ةمادق لزعو ءانزلاب ضعبلا همهتا
 لزعو «نيرسنق نم ديلولا نب دلاخ لزعو ءرمخلا َدََح هبرضو رمخلا برشب ضعبلا
 نيح مهريغو كئلوأ ىلإ ريشي ةريره وبأ ناك امبرو «ةفوكلا نم رساي نب رامع
 هركت :رمع هل لاقف .هل لمعي نأ ىَبأف «ةيناث ةرم نيرحبلا ىلع هلمعتسيل رمع هاعد»

 ويوحولا لاك لا ل

 لاقف . نيتنثا وأ ًاثالث مكنم فاخأو د يل : نبا يبن فسوي

 ؟ةريره اني لالا ع لاق» يرذالبلا ةياور يفو ' 7 انهت تلق البف :ةنمع
 ا ا ا :رمع لاقف .ال :لاق

 فاخأو .ةميمأ نب ةريره وبأ انأو «يبن نب يبن فسوي :لاقف . «ضرألا نئازخ

 وومأ ةسمشنلا ةياورلا كدت نك ""”:ايسح تلق اليف رع لاق «نيقنا نأ اثالث مكنم
 اوبرضت نأ ىشخأو يلا .ملع ريغب لوقأ نأ ىشخأ» :لاق هنأ اهلوقب

 هريغ ركذو» :الئاق ريثك نبا فاضأ دقو .«ىلام اوذخأتو «ىضرع اومتشتو «يرهظ
 الإ سلع حريقا يلو الا فن اهسلا لق ةقذخ ومضوأ ى ةنازورلا فدك يداس ريق فاو
 ةريره يبأ ىلإ ةبوسنملا ةسمخلا رومألا نأ كلذ ىدؤمو 2'”«ةيناثلا يف عنتما اذهلف
 ناك امبر لمعلا نع ةريره يبأ عانتما نإو «ةحيحص نوكت ال دق اهاشخي هنأ لاق هنأ
 هلمع ةرتف يف هبسك يذلا هلام ْنِم افلأ رشع ىنثا ذخأب رمع مايق هبابسأ دحأ

 ذنم ةليوط ةرتف نيرحبلاب لمع دق ةريره ابأ نأ هبابسأ مهأ ْنِم ناك امبرو «نيرحبلاب
 بجر يف  «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف «يمرضحلا نب ءالعلا عم يناثلا ةربسم
 ه7 ةنس ىلاوح ىف  باطخلا نب رمع ةفالخ رخاوأ ىف هتدوع ىلإ _-ه١
 هنا زم هايم ءاهد نيخو هةساخلا هتايما الاوهأ لك ةنيدلا ىلإ داع فللذلو

 .7١1"ص مج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .57؟ص - يرذالبلا  نادليلا حوتف (؟)
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 رمعل رذتعاف «كلذ يف ةريره وبأ بغري مل ه7 ةنس لئاوأ يف  نيرحبلا ىلع
 يضر باطخلا نب رمع يفوت نأ ىلإ ةرونملا ةنيدملاب هترسأ عم ماقأو «هب رذتعا امب
 .ه7 ةنس ةجحلا يذ 71يف هنع هللا

 عم لامعلا دحأك هّرقأ دقف «ةريره يبأل ريدقتلا ميظع باطخلا نب رمع ناكو -

 - نيرحبلا ىلع ةريره ابأ ىلوو ءالعلا لزع مث -ه5١ - ١ ةنس  يمرضحلا نب ءالعلا

 يف  ماشلا حتفو كومريلا رهن ةعقوم نم ةريره وبأ فرصنا املو -ه54١ ةنس رخاوأ

 - نوعظم نب ةمادق عم كارتشالاب نيرحبلا ةيالو ىلع ًاريمأ رمع هثعب - ه5١ ةنس رخاوأ
 مث ها1ا 7١ ةنس  ةماميلاو نيرحبلا ىلع رمع هلمعتسا مث ه١ 15 ةئس نم
 ملعل هريدقتو رمع نم ةريبكلا ةقثلا ىلع لدي امم نيرحبلا ىلع ًاريمأ دوعي نأ هنم بلط
 يبنلا ةنسو ثيداحأ نع ةريره يبأ لأسي ناك ًارمع نأ تبث دقو «ةريره يبأ ةناكمو

 نا لاق هنأ باطخلا نب رمع نع يذمرتلا جرخأوا :ينالقسعلا رجح نبا لاق . دنع

 وبأ غرفت رمع يفوت املف ''”"هثيدحل انظفحأو ٍِكَو هللا لوسرل انمزلأ تنك تنأ :ةريره
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةنسو ثيداحأ سانلا ميلعتل ةريره

 لَك هللا لوسر ةنسو ثيداحأل ةريره ىبأ ةياور

 ةدرلا بورحب ةباحصلا اهيف لغشنا ةريصق ةرتف ركب يبأ ةفالخ ةرتف تناك دقل

 تسسأت تاحوتف ةرتف  ه17 - ١7  رمع ةفالخ ةرتف تناك مث «تاحوتفلا ةيادبو

 دالبو قارعلاو رصمو ماشلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود اهلالخ تدتماو

 ىف رمألا بتتسا املف «ةيبرعلا ةريزجلا بناج ىلإ اهريغو ةينيمرأو ناجيبرذأو سراف
 هللا باتكب مامتهالا ذخأ «ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو ةعساشلا ءاجرألا كلت
 فيلكتب نافع نب نامثع ةفيلخلا ماقف «ةباحصلا دنع ةرادصلا ناكم ٍدلَي هلوسر ةنسو
 ىلع ةريره وبأ لخدو» فحاصملا يف نآرقلا نيودتب ميركلا نآرقلل ةباحصلا ظفحأ
 لوسر ُتْعِمَسَل ٌُدهشأ ءتقفوو تبصأ :نامثعل لاقف «فحاصملا خسن امل نامثع

 «ينوري ملو يب نونمؤي يدعب نم نوتأي موق : يل ًاّبح يتمأ دشألا :لوقي ديكو هللا

 (فحاصملا تيأر ىتح «قرو يأ :ىسفن يف تلقف .قلعملا قرولا يف ءاج امب نوقدصي
 نإف ةيوبنلا فيداحألا اأو: ميزكلا نآوقلا مم ىف ىضمو «نامثع كلذ بعتعأت
 ًاليتض ةيوبنلا ثيداحألا ةياور قاطن ناكو ِةَي يبنلا دهع يف بّتكُت مل ثيداحا
 ناك» .: ربثك نبا لاق «كلذ نع ىهني ناك امبر هنإ لب ءرمع ةفالخ يف ادودحمو

 نع دع ىاةباحسلا ريمت ىف ةناضألا 00
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 يرعشألا ىسوم ابأ ثعب امل اذهلو .هللا مالك نآرقلا نإف نآرقلاب اولغتشا :لوقي رمع
 «لحنلا ّيودك نآرقلاب يود مهدجاسم يف مهل أموق يتأت كنإ :هل لاق قارعلا ىلإ
 اذه .كلذ يف ككيرش انأو «ثيداحألاب مهلغشت الو «هيلع ْمُه ام ىلع ِمُهَعدف

 نع ةياورلا اوُلقأ : رمع لاق : يرهزلا نع رمعم نع ىلهذلا لاقو .رمع نع فورعم

 نأ نال ىلا ةاورام ليبقلا كلذ خم ةزن كلذلو اني لذيك امين الإ هلك هللا لور
 حشل رمع دنع وأ رمع نامز يف اهب تملكت ول ثيداحأ ثدحأل ىينإ :لاق ةريره ابأ

 لوسر لاق «لوقن نأ عيطتسن انك ام :لاق ةريره ابأ نأ ةملس يبأ نع ىورُي امو يسأر
 . ةنيدملاب ماقأو نيرحبلل هتيالو نم ةريره وبأ داع امنيحو .«رمع ضبق ىتح كي هللا
 ةعرز وبأ ىور دقف هِّلَي يبنلا نع ثدحُي ةريره وبأ ناك - ه7 ةنس  ةرونملا
 نكرتتلا :ةريره يبأل لاق باطخلا نب رمع نأ ديزي نب بئاسلا قيرط نم يقشمدلا
 نأ ا كولا «نينك دق[ لاق ا سوف نفر أي كافل نأ هلك هللا نرجو نوف تيدعلا
 ّيلإ لسرأف «يثيدح رمع غلب :ةريره وبأ لاق . .ثيدحتلا يف كلذ دعب هل نذأ رمع
 ْمِل ٌتملع دقو «معن :ٌتلقف ؟نالف تيب يف لت هللا لوسر عم انك موي انعم تنك :لاقف

 بذك ْنَما' :ٍدئموي لاق ِدلَي هللا لوسر نأ :ٌتلق ؟كتلأس ْمِلَو :لاق «ءكلذ نع ينلأست
 رمع نذأي ملف ''"ثدحف بهذاف ًاذإ امأ :رمع لاقف (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع

 ٌبهذا» :ةريره يبأل لاق انيب قف يبنلا نع ثدحيف بهذي نأب ةباحصلا نم دحأل
 لكي هللا لوسرل انمزلأ َتنُك تنأ» :ةريره يبأل لاق هنأ يذمرتلا جرخأ دقو (ْثِدَحَف
 يرهُزلا هاور امب ًاديقُم ناك ةريره ىبأل رمع نم نذألا كلذ نكلو .«هثيدحل انظفحأو

 نامثع ىلوت املف ؟هب لمعُي اميف الإ ِكلَك هللا لوسر نع ةياورلا اوّلِقأ' :رمع لوق نم
 ماقف «سانلاو ةباحصلا مامتها نم ةرادصلا ناكم ةنسلاو نآرقلاب مامتهالا ذخأ ةفالخلا
 ناكف «نآرقلا نيودتو عيمجتب نآرقلل ةباحصلا ظفحأ فيلكتب نافع نب نامثع ةفيلخلا

 يف ةميظعلا هتيلوؤسمب مايقلا يف ةريره وبأ ذخأ امنيب ءةفالخلا ةلود دهج لثمُي كلذ

 مل ثيحب ءاهب مههيقفتو ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألا سانلا ميلعتو ِهِْلَ# يبنلا ثيداحأ ةياور

 . ةنس نيرشعو ةسمخ ءاهز مات ًاغرفت كلذل غرفتو ءرخآ لمع يأ َلَبْقَي

 : ةيوبنلا ةنسلا ظفح ىف ليلجلا هرودو ةيوبنلا ثيداحألل هتياورب لصتي اممو

 ةباحصلا صرحأ ناكو .ظفحلا يف ةميظع ةبهومب عتمتي ناك ةريره ابأ نإ

 نب ليفطلا عم همودقو نميلاب همالسإ ذنم لَ هللا لوسر ثيداحأ عامسو ظفح ىلع

 ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم مث «تاونسب ةرجهلا لبق ةكمب ٍةَْي يبنلا ىلع يسودلا ورمع
 يبنلا ةافو ىتح تاونس ثالل ةليط ةَك يبنلل هتمزالمو هال ةنس مرحم ىف ةرونملا

 .7١1١"ص مةلج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ناك هنأ ىلع ةمألا ءاملعو ةباحصلا عمجأ دقو «ه١١ ةنس لوألا عيبر يف كي

 . هثيداحأب ًاملع مهرثكأو ِةْيي هللا لوسر باحصأ ظفحأ
 يف ةيوبنلا ثيداحألل سانلا ظفحأ ةريره وبأ ناك» : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ام ِِلكَي هللا لوسر نم عمس ةريره ابأ نأ كشأ ال :هللا ديبع نب ةحلط لاقو .هرصع

 جرخأو ..ثدحُي امب ٌملعأو ينم ريخ ةريره وبأ :رمع نبا لاقو .عمسن مل
 انظفحأو ِةللَي هللا لوسرل انمزلأ تنك تنأ :ةريره ىبأل لاق هنأ رمع نع يذمرتلا

 ًائيرج ناك ةريره ابأ نأ راصتالا همك نيرا تيديس نم هوا جرخأو . هئيدحل

 . ''”[هريغ اهنع هلأسي ال ءايشأ نع ِةْيلَي هللا لوسر لأسي نأ ىلع

 لوسر نم اهعمس ثيداحأ نع ةريره ابأ نولأسي ةباحصلا نم ريثكلا ناكو -
 سانلا ملعأ تنك» :لاق ةريره يبأ نع دعس نبا جرخأ دقو ءاهوعمسي ملو يك هللا
 يننولأسيف هل يموزل نوفرعي اوناكف هتبحصب موق ينقبس دقو لَ هللا لوسر ثيدحب
 لك يلع ىفخي ال هللاو الو ءريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمع مهنم هثيدح نع

 . 7ةلوتم هلل هللا لوسر نم هل تناك نه لكو ةنيدملاب ناك ثيدح

 ثيدح نع مهنولأسيو ةباحصلا رابك ضعب ىلإ نوتأي سانلا ضعب ناكو -

 يف هيلإ نوتأيف ةريره يبأ ىلع ةباحصلا مهلديف ءاذكو اذك يف ٌةََِي هللا لوسر ةنسو
 يف ديج دنسب يئاسنلا جرخأ دقو» :ينالقسعلا لاق .هنولأسيف دجسملا يف وأ هتيب

 كيلع :ديز هل لاقف ءهلأسف تباث نب ديز ىلإ ءاج الجر نأ نئسلا باتك نم ملعلا

 ىلع هفلختسي باطخلا نب رمع ناكو ةباحصلا رابك نم ديز ناك دقو .«ةريره يبأب
 ا رقلا اردت يذلا سا وهز :ةروكلا ةيدعلا

 ىتح ِِلَو هللا لوسر ثيداحأ هتياورب .ةريره يبأ ركذ ُهَّللا رهش دقو -
 يبأ نع ثيداحألا نووري راصمألا نم اهريغو ةكمو ةنيدملا يف سانلا حبصأ

 ثيداحأب مامتهالا اهيف ناك يتلا ةرتفلا يف ةباحصلا رئاس هترهش ْتَقاَفَو «ةريره

 لك ةريره ىبأل نوكي نأ ضعبلا دسح كلذ راثأ دقو ءريبك هيي هللا لوسر ةنسو
 ْ ناكل كلت

 ٌتنك» :لاق ءرماع يبأ نب رسيلا يبأ نع ينيدملا نباو يذمرتلا جرخأ دقف

 يناميلا اذه يردن ام هللاو دمحم ابأ اي :لاقف لجر لخد ْذِإ هللا ديبع نب ةحلط دنع
 ؟لقي مل امو عمسي مل ام لي هللا لوسر ىلع لوقي مأ ؟مكنم ٍةِكَي هللا لوسرب ملعأ

 مل ام ِهِككَي هللا لوسر نم عمس دق هنأ كشن ام هللاو :هنع هللا يضر ةحلط لاقف

 )١( ؛ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص1١8.
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 انل «ءاينغأ موق انك انِإ) :لاق ةحلط نأ ةياورلا فيضتو '”«ملعن مل ام ملعو «عمسن

 ًانيكسم وه ناكو «عجرن مث راهنلا يفرط ِةقَي هللا لوسر يتأن انكو «نولهأو تاتويب
 كلكشت انهف ءراد ثيح هعم رودي هُو هللا لوسر عم هدي تناكو ءلهأ الو هل لام ال

 ال هلي يبنلل ةريره يبأ ةمزالمو ''"6عمسن مل ام عمسو «ملعن مل ام ملع دق هنأ
 نم ديدعلا يف اهلاثمأو ةرابعلا هذهف «ءلهأ الو هل لام ال ًائيكسم ناك هنأ مزلتست

 ًادبع ًامالغ قتعأ هلي يبنلا ىلإ مدق نيح ةريره ابأ نإف ةقيقحلا عم قفتت ال لاوقألا

 يف همهس ْنِمو هلمع ْنِم لام هل ناكو «هتنباو هتجوز ةريره يبأ عم تناكو «هل
 ميلقإ ىلع ِةو يبنلا لامع نم ناك مث ِهَي هللا لوسر عم اهدهش يتلا حوتفلا

 ةباحصلا صرحأ ناك هنكلو «لهأو لام اذ ناك دقف ه4 ةنسو ه4 ةنس نيرحبلا

 هللاو» : ةحلطل لجرلا كلذ لاق املف ءهثيداحأ ظفحو عامسو هلي يبنلا ةمزالم ىلع

 مل ام هيفي هللا لوسر ىلع لوقي مأ ؟مكنم هك هللا لوسرب ملعأ يناميلا اذه يردن ام

 ءعمسن مل ام ِةلِكي هللا لوسر نم عمس دق هنأ هللاو :ةحلط لاق ؟لقي مل امو عمسي

 .«ملعن مل ام ملعو
 يبأ نبا جرخأف «ةحلطل ليق ام لثم هل اولاقف ماوعلا نب ريبزلا ىلإ ٌسان ىتأو

 يل لاق» :لاق «ريبزلا نب ةورع نب نامثع نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم ةمثيخ
 لوسر نع ثيدحلا ُرِثكُي هنإف - ةريره ابأ ينعي  يناميلا اذه نم ينندأ ءريبزلا «يبأ
 بذك .قدص :لوقي ُريِبزلا لعجو «ٌُتدحُي ةريره وبأ لعجف ءهنم هنيندأف هلي هلل
 عمس نوكي نأ امأ ينب اي :ريبزلا لاقف ؟بذك قدص كلوق ام ةبأ اي :ٌتلقف .قدص
 «هعضاوم ىلع هعضي ام اهنم نكلو «كشأ الف ِةْكي هللا لوسر نم ثيداحألا هذه

 ءاهظفلب ثيداحألا ضعب ىوري هنأ دوصقملاو ”١7 (هعضاوم ريغ ىلع هعضو ام اهنمو
 - .زئاج كلذو اهانعمب ثيداحألا ضعب يوريو

 نع ةريره يبأ نع ماشلاب ُتَدَحُي يراصنألا بويأ وبأ ليلجلا يباحصلا ناكو

 نود هيلي ىبنلا نع ثيداحألا كلتب ثدحُي نأو كلذ نع هينثي نأ ضعبلا دارأف ديلي ىبنلا

 : لاق هيبأ نع يات وب ةيستا نع ةيحش لاقازتن1 ريكك نبا نكذ كنقق !ةريوغ نبأ ركذ
 ُثِدحُتو ِهكْكَو هللا لوسر بحاص تنأ :هل ليقف . ةريره ىبأ نع ٌثدحي بويأ ابأ ٌتعمس

 ةحعأ هع تدخلا نأ ىو عميد ملا ام مييسدق :ريرعابأ 3إ لاقت ؟هريزح تأ نع
 . "170 هنم هعمسأ مل ام ىنعي كك هللا لوسر نع ثدحأ نأ نم لإ

 ابأ نوُدؤي اوناكف (ةيذألا) فقوم ىلإ (دسحلا) فقوم ضعبلا زواجت دقو -

 )١( اج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا صاف٠١ - 1١9.
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 ةياور نع فقوتلا ىلإ هوعفدي نأ كيكشتلاو ةيذألا لالخ نم نولواحيو «ةريره

 وبأ لاق» هنأ ريثك نبا هركذ ام كلذ ْنِمو «ةيوبنلا ةنسلاب فيرعتلاو ِْيلَي ىبنلا ثيداحأ

 او نأ عقار يبأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح يماشلا مييهاربإ انكَدَخب : ىلعَي

 رثكت كنإ ةريره ابأ اي لاقف ءاهيف رتخبتي وهو ةلح يف ةريره ابأ ىتأ شيرق نم
 :ةريره وبأ لاقف ؟ائيش هذه يتلح يف لوقي هتعمس لهف ِةكَي هللا لوسر نع ثيدحلا

 (هنومتكي الو سانلل هئنيبيل) باتكلا لهأ ىلع ُهَللا ذأ ام الولو ءاننوذؤتل مكنإ هللاو .
 وه امنيب مكلبق ناك ْنَمِم الجر نإ :لوقي ِةْلَي هللا لوسر تعمس .ءيشب مكتثدح ام
 .2'”(ةعاسلا موقت ىتح اهيف لجلجتي وهف ضرألا هب هللا فسخ ْذِإ ةلح يف رتخبتي

 نامثع ةفالخ يف ةريره وبأ

 نامثع ناكو «نافع نب نامثع دنع ميظع ريدقت لحم ةريره وبأ ناك دقلو

 ناكو .«فالآ ةرشعب ةريره ىبأل نامثع رمأ ةرم تاذو هِي ىبنلا ثيداحأ نع هلأسي

 ةباحصلا نم هريغو رساي نب رامع عطقاو ءةباحصلا رابكل ءاطعلا لزجُي نامثع
 يذ يفو ةنيدملا يف قيقعلاب رصقو ضرأ ةريره يبأل ناكو «قارعلا داوسب يضارأ

 :ةليلع تفقاو ةريره ننال ناك نافع دي نامقع نرمفانلا رضاك انينصنو «ةفرلسلا
 ٍةلَص هللا لوسر تطمع ةيرل وبأ لاق نامثع رصوح امل هنأ يقهيبلا جرخأ دقف

 اي انل ْنَمَف :سانلا نم لئاق هل لاقف ءافالتخاو ةنتف يدعب نوقلتس مكنإ :لوقي
 «نامثع ىلإ ريشي وهو .هباحصأو ريمألاب مكيلع :لاقف ؟انرمأت ام وأ ؟هللا لوسر
 نب هللا دبعو «ةريره وبأ مهنم «ةباحصلا نم ةعامج لبقأ» هنأ ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 اوفك امل مهيلع مسقي مهيلإ ثعبف «نامثع نع ةبراحملا يف «تباث نب ديزو «رمع
 ةباحصلا نم ددعو ةريره وبأ لظ دقو ''”«ءاشي ام هللا يضقي ىتح اونكسو مهيديأ
 نم ًارمتسم راصحلا ناك» :ريثك نبا لاق ءراصحلا مايأ نافع نب نامثع راد نومزالي
 كلذ لبق ناك املف «ةجحلا يذ نم رشع نماثلا ةعمجلا موي ىلإ ةدعقلا يذ رخاوأ

 نم بيرق اوتاكو ءراصنألاو نيرجاهملا نم رادلا يف هدنع نيذلل نامثع لاق «مويب

 «تاورمو «نيسحلاو نسحلاو «ريبزلا نب هللا لدبعو ءرمع نب هللا دبع مهيف ( ةئامعبس

 هدي فكي نأ ُقح هيلع يل ْنَم ىلع ٌمسقأ :مهل لاقف هوعنمل مهكرت ولو «ةريره وبأو
 :ريثك نبا لاق .«ريفغ مج مهئانبأو ةباحصلا نايعأ نم هدنعو : هلزنم ىلإ قلطني نأو
 نامثع مسقأف ''”(نامثع ىلع الخد ىتخ البقأو حالسلا ةريره وبأو دعس عضوف)
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 ءرمع نب هللا دبع ىلع مسقأ كلذكو «فارصنالاب ةريره يبأو صاقو يبأ نب دعس ىلع
 نم مهريغو «يراصنألا ريشب نب نامعنلاو «ةثراح نب ديز نب ةماسأو «ثتباث نب ديو

 دنع نم جرخ نم رخآ نأ ىوريو» «مهلزانم ىلإ اوفرصني نأ ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا
 .''”«تلع نب نسحلا «جورخلاب مهيلع مزع نأ دعب ءرادلا نم نامثع

 نامثع راد يف اوناك نيذلا ةباحصلا نم هريغو ةريره يبأ جورخ نكي ملو

 َّنأل امنإو ءطقف اوفرصني نأ مهيلع مسقأ نافع نب نامثع نأل ء«رادلا نم برقلابو
 اوللست نيمقانلا ضعب نكلو «نامثع لتق دح ىلإ رمألا غلبي نأ نظي نكي مل ًادحأ
 ةنس ةجحلا يذ ١8 ةعمجلا موي هولتقو هنع هللا يضر نافع نب نامثع راد ىلإ

 .ةمألا تمسقناو ةباحصلا مسقناو ىربكلا ةنتفلا تعقو نامثع لتقمبو .هله

 ند ني ترد

 ىربكلا ةئتفلا يف ةريره يبأ فقوم

 نب ةيواعم عم ناك هنأ (ةريره يبأ) دض هباتك يف (ةّير وبأ دومحم) معز دقل

 معزلا كلذ يف قاسناو «بلاط يبأ نب يلع اوبراحو اوضراع نيذلا عمو نايفس يبأ

 «حيحص ريغ كلذو ءريخألا يسابعلا رصعلا يف عيشتلا ءايعدأ ضعب تاقيفلت ىلإ

 يتلا فقاوملا تناك ائيأو «قرف ةدع ىلإ نامثع لتقم دعب ةباحصلا مسقنا دقف

 نأو ةباحصلا نم مهنأ ةقيقح نم ريغي ال كلذ نإف ءاهيف اوناك يتلا ةقرفلاو اهوذختا

 : يلاتلا نيبتي قرفلا كلت ىلإ انرظن اذإف ءةمألا خيرات نمو مهخيرات نم ءزج كلذ

 نب يلع تبراح مث تضراع يتلا ىلوألا ةقرفلا عم نكي مل ةريره ابأ نأ -

 هللا ديبع نب ةحلطو «نينمؤملا مأ ةشئاع ةقرفلا كلت سأر ىلع ناك دقو «بلاط يبأ

 ىلع نامثعو رمع لماع يلظنحلا ةّينم نب ىلعي مهيلإ مضناو :؛ماوعلا نب ريبزلاو

 راسو :«ةرصتلا ىلإ [وراسف نسانلا م ريتكو « ةردضبلا ريما رضاع نب هللا كبعو: :«نيمتلا

 نبا لاق «ةرصبلاب لمجلا ةعقوم يف اولتاقتق ءهباحصأو بلاط يبأ نب يلع مهيلإ

 نم ةسمخ «فالآ ةرشع نيقيرفلا نم لمجلا موي لتق نم عومجم ناكو» :ريثك
 . (مهنم ةباحصلا نع يضرو هللا مهمحر .ءالؤه نم ةسمخو ءءالؤه

 لتقم دعب ةنيدملاب يلع ةعيابم نع اوعنتما نيذلا نم ةريره وبأ نكي ملو -
 مل» :هنأ ينئادملا نع يربطلاو ريثك نبا ركذ دقو «ماشلاب اوقحل نيذلاو نامثع

 «كلام نب بعكو «تباث نب ناسح :مهنم ءراصنألا نم ةفئاط ًاّيلع عيابي
 «ريشب نب نامعنلاو «ةملسم نب دمحمو «يردخلا ديعس وبأو «دلخم نب ةملسمو

 .178- 7؟ا/و 1437 - 75١ص الج - ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا 0



 م١5 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 341

 ركذو (ةرجع نب بغكو «ديبع نب ةلاضفو «جيدخ نب ::مئاوو كرات وب كعراو

 ملو الع ا وجانب ملو ماشلا ىلإ ةنيدملا نم موق برها نأ يرهزلا نع ىنئ :ئادملا

 : ريثك نبا لاق .ةبعش نب ةريغملاو «مالس نب هللا دبعو «نوعظم نب ةمادق هعيابي
 : ريثك نبا لاق .«ماشلا ىلإ نورخآو ةبقع نب ديلولاو ٌمكحلا نب ناورم برهو
 ةلئان عباصأو .همدب خمضم نامثع صيمق هعمو يراصنألا ريشب نب نامعنلا جرخواا

 نم ةعامجو ةيواعم سانلا يف ماقو .ماشلا ىلإ كلذب دروف - نامثع ةجوز

 «تماصلا نب ةدابع : مهنم «نامثع مدي ةبلاطملا ىلع سانلا نوضرحي هعم ةباحصلا

 . قيرفلا كلذ نم ةريره وبأ نكي ملو ''”«ةباحصلا نم مهريغو «ءادردلا وبأو

 لاق» :ًالئاق ريثك نبا مهيلإ راشأ ةباحصلا نم قيرف عيمجلا لزتعا دقو -

 يبأ نب دعسو ءرمع نب هللا دبع :مهنم ءًاّيلع اوعيابي ملو رفن ةعبس صبرت : يدقاولا
 نب ةمالس نب ةملسو «ةملسم ىبأ نب دمحمو سات نيديزوا» :بيهصو «صاقو

 .اضيأ ةيلوتستلا فلعل دع ةيرعلا نكيولو ”ةةقراع ةييديز نون ةفاسأو :نتفو

 ةنيدملا يف ةفالخلاب ًاّيلع اوعياب نيذلا ةباحصلا نم ةريره وبأ ناك دقل -

 رداصملا لدتو «نافع نب نامثع دعب ةفالخلا ىلوتي نم لضفأ هنأب نيقي نع ةرونملا

 ذنم ةنيدملا رداغي مل ةريره ابأ نأ ىلع ةقوثوملا ديناسألا تاذ ثيداحألاو ةقوثوملا

 .ةيرجه 5٠ ةنس ىتحو هله ةجحلا يذ يف ىلع ةعيابمو نامثع لتقم

 نيملسملا ربسملو ةراحصلا نون الاققالا امراغف انفو ةريرخ قرأ نفقا كقلو
 - ه1 يناثلا ىدامج يف  ةرصبلاب لمجلا ةعقوم يف ءاوس ءًاضعب مهضعب لاتقل
 ماهر هع ماشلا ًادصاق مهريغو قارعلا لهأ يف بلاط يبأ نب ّيلع راس نيح وأ

 ةئام ءاهز اوناكو مهريغو ماشلا لهأ يف ةيواعم هيلإ راسو ءافلأ نيسمخو ةئام

 رفص رهش ىتح اولتاقثو ه5 ةجحلا يذ ىف  نيفصب اوقتلاو ءأفلأ نيثالثو

 -لاوتعالا نلإ يركأ ةققرف تاكو ةروتسلا ةييدملاب كاذلا ف ريره ونبأ ناك دقق فا
 هك هللا لوسر نأ يوري ناك هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ دمحأو يراخبلا جرخأ دقف

 يشاملاو «يشاملا نم ريخ مئاقلاو ال اا «ةنتف نوكتس» :لاق

 01 ذاع وأ أجلم دجو ْنَمو «هفرشتست اهل فرشتسا نم «يعاسلا نم ريخ
 0 ا ا

 ام اهنم ِيِكي يبنلا نع اهيوري ثيداحأب كلذو «سانلا طبثي ةريره وبأ ذخأ ةيواعم
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 .خلا . .مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس همه ىراشيتا) همخا ةاوز
 ل واوا لاك ع :الئاق ةّير وبأ دومحم ىضمو («ثيدحلا

 عقاولاو «نيملاظلا دض داهجلا نع سانلا اوطبثي نأ نوديري نيذلا لك هيلإ
 ل ل ا

 يلصي نيفص يف ناك ةريره ابأ نأب معزت يتلا كلتو نيفص يف ةيواعم عم ناك

 ةلوقملا كلت ركذ يف (ةبر وبأ دومحم) عسوت دقو ؛ةيواعم عم لكأيو يلع فلخ

 اهذخأ يتلا (تانهلا) نم ربخلا اذه ناك» : شماهلا يف لاق هنكلو «ةددعتم ظافلأب

 ةيواعم عم لكأي ناك ةريره ابأ نأ يف نيسح هط كش دقف .انيلع نيسح هط روتكدلا
 دارا راسل وع دم يطب نا معسل نع نال ىاضر
 يف ناك ةريره ابأ نأ ةقيقحب فرتعا ةّير وبأ دومحم نكلو ''"«اهتفرعم هتوفيو
 لدي كلذف ايي يبنلا نع اهيوري ثيداحأب سانلا طبثي ذخأ» :لاق امك: ةنأو ةييدملا

 ةيواعم عم لكأيو ّيلع فلخ يلصي ناك يذلا نأو نيفصب نكي مل ةريره ابأ نأ ىلع

 ةريره يبأ ةينك وأ مسا نم ًابيرق همسا ناك امبرو «يلع باحصأ نم رخآ لجر وهو

 بأ ىلإ كلذ اوبسنتف يسابعلا رصعلا ىف يف ءاوهألا يوذ ضعب ىلع رمألا نسبتلاف

 يوري ناكو نيفص برح ةرتف يف ةرونملا ةيدملا ناك امنإ ةيرحت وأ امكن ( ةريره

 هجرخأ يذلا فلاسلا ثيدحلا اهنمو «ةحيحص ثيداحأ نم ِيِيقي يبنلا نم هعمس ام

 .ةباحصلا نم دحاو ريغ هاور دقو ثيداحألا حصأ نم وهو ءدمحأو يراخبلا

 يف هيوري ةريره وبأ ناك ًاثيدح نيحيحصلا يف ملسمو يراخبلا جرخأو
 ىلع ثيدحلا كلذ لمحي يقهيبلا لعج امم نيفص ةعقوم ةجيتن تءاج مث ةنيدملا
 : ريثك نبا لاق «نيملسملا نم ًافلأ نيتس ءاهز لتقم نع ترفسأ يتلا نيفص ةعقوم
 قيرط نم نيحيحصلا يف هاجرخأ يذلا ثيدحلا ىلع نيفص ةعقو يقهيبلا لمحولا

 ثيدح نم يراخبلا هاورو «ةريره يبأ نع هبنم نب مامه نع رمعم نع قازرلا دبع
 يبأ نع بيعش ثيدح نمو .ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع بيعش
 ىتح ةعاسلا موقن ال١ :لاق هِي هللا لوسر نع .ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا

 دقو» :ريثك نبا لاق "'”«ةدحاو امهاوعدو ةميظع ةلتقم امهنيب لتقي «ناتميظع نانتف لتتقت
 ْنِم وهو يشاجنلا لاقو «ًافلأ نوعبس : :دحاو ريغ هركذ اميف نيقيرفلا نم لتف

 :بهذلا جورم يف ءاج امك يلع باحصأ

 نآرقَريخخ هللاباتكاهيلع  انقلااوعفر دق ماشلا لهأ حبصأف
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 نالتقتلا كلهن نأ تمتامآأ دمحم هعخزناايايلع اودانو

 ةريره وبأو «نيفص ةعقوم كلذب تهتناف ميكحتلاو حلصلا ىلع ناقيرفلا قفتاف

 : هنأ تاقبطلا يف دعس نبا ركذ دقو «نافع نب نامثع لتقم ذنم اهقرافي مل ةنيدملاب
 هابشأ عم . . هللا دبع نب رباجو ءةريره وبأو «يردخلا ديعس وبأو ءرمع نبا ناك»

 نامثع ىفوت ندل نم هلي هللا لوسر نع نوثدحيو ةنيدملاب نوتفي «ةباحصلا نم مهل

 . "'«اوفوت نأ ىلإ
 ةعيب ىلع ةريره ىبأ ءاقب ةريره ىبأ دض هباتك ىف ةّبر وبأ دومحم كردأ دقو

 كلذ غاص هنكلو ؛ةيزجيه 4٠ ةئيس ىتحم ةنيدملاب ًاميقمو هل ايلاومو بلاط يبأ نب يلع
 ةرئادلا نأ ةيواعمو ّيلع نيب فالخلا عقو امدنع نظي ةريره وبأ ناك دقل» :ًالئاق هبولسأب

 عبقف «هنع هللا يضر يلع بناج يف قحلاو «لطابلا ىلع هنأل ةيواعم ىلع رودتس

 ناكف «هئالوب ةيواعم مامأ رهظو .ههجو نع فشك ّيغبلاو ملظلا بلغت املف «ناكتساو

 ةعيبلا ذخأو اهلهأب كتفلل ةنيدملا ىلإ ةيواعم هلسرأ يذلا ةأطرأ نب رسب ىقلت نم لوأ

 .[١71؟ص] «ةيرجه 6٠ ةنس كلذو ةعيبلا ذخأ يف هنواعف ءهل مهنم

 با: نب لعل ايلاوف ةنيدملاب لظ ةريره ابأ نأ حوضوو ءالجب كلذ نم نيبتيو
 ةيمهألا ةغلاب ةقيقح كلتو ءه٠5 ةنس طساوأ ىتح بلاط

 ماشلا يف ةيواعمل بتتسا دق ناك رمألا نأ وه ه٠5 ةنس يف ثدح امو.

 دنج نم شيجب يرماعلا ةأطرأ يبأ نب رسب ةيواعم ثعبف «ةيتارفلا ةريزجلاو رصمو
 ىلع بلاط يبأ نب ّيلع لماع ناكو» :ريثك نباو يبطرقلا لاق «ةنيدملا ىلإ ماشلا

 ةنيدملا رسب لخدو «ةفوكلاب يلع ىتأف بويأ وبأ مهنم ٌرْفف «بويأ وبأ ٍذئموي ةنيدملا
 ةريره ابأ نأ ٍذئموي ةمكحلا نم ناك دقلو .«ةنيدملا لهأ هعيابف ءدحأ هلتاقي ملو

 «ةنيدملاب يلع لماع بوره دعب كلذ نم دب مهل نكي ملو «ءاوعياب ةنيدملا لهأو
 ةأطرأ نب رسب نأ ىوريو «سانلاو ةباحصلا ْنِم ةنيدملاب ْنم رئاس لئموي عياب دقو

 ىضمو اهفالخو مكايءاف ةريره ابأ مكيلع تفلختسا دق :لاقو مهيف ىدان يرمأاعلا

 ناكو نميلا ىلإ رسب ىضم مث ؛ةكمب ةيواعمل ةعيبلا لخأف ةكم ىلإ ماشلا شيجب رسب
 قلطنا مث «ةيواعمل ةعيبلا رسب ذخأو «ةفوكلا ىلإ برهف سابعلا نب هللا ديبع اهلماع
 كلذ ه٠5 نابعشو بجر رهش يلاوح يف ناك هلك كلذ نأ ودبيو ءماشلا ًادصاق
 فالا ةعبرأ وأ - نيفلأ يف يدعسلا ةمادق نب ةيراج هجو ءرسب ربخ ًايلع غلب املا د

 ءةكم ىلإ ةيراج هجوتف ءهباحصأو رسب برهو «نارجن غلب ىتح ةفوكلا نم لبقأف -

 )١( جاجعلل  مالسإلا ةيوار ةريره وبأو سابع نبا ةمجرت دعس نبا تاقبط - ص17٠١.
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 ؟عيابن ْنَمِلَف نينمؤملا ريمأ كله دقو عيابن ْنَّمِل :اولاقف ءاوعياب :ةكم لهأل لاقف
 يف هنع هللا يضر يلع ةافو نأ امبو .«َيلع باحصأ هل عياب ْنَمِل اوعياب :لاقف

 بجر رهش يلاوح يف ةكمو ةنيدملا ىلإ رسب مودق نوكيف ه٠ ةنس ناضمر

 عياب ْنَمِل اوعيابا :مهل لاقف ه5 ناضمر رخاوأ يف ةكم ىلإ ةيراج مودقو ه4

 ىتح ةيراج راس مث فوخ ْنِم اوعياب مث د اولقاثتف» :ريثك نبا لاق «ئلع باحصأ هل

 اوعياب ةنيدملا لهأل ةيراج لاقف ءهنم برهف «سانلاب يلصي ةريره وبأو ةنيدملا ىتأ
 وبأ داعو «ةفوكلا ىلإ ًافرصنم جرخ مث ؛ مهدنع ماقأو ءاوعيابف ء يلع نب نسحلل

  ةفالخلاب ةيواعم هباحصأو ىلع نب نسحلا عياب نأ ثيل ام مث .(مهب يلصي ةريره

 . ةعامجلا ماغ ماعلا كلذ َيمّسو «ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجاف - ه١4 ةنس

 ىيذز خ3 زيرل اس لع

 ةرونملا ةنيدملل ةريره يبأ ةيالو
 ّيلع عيوب اهبو نامثعو رمعو ركب يبأ ةفالخ رقم ةرونملا ةنيدملا تناك دقل

 ةفالخ يف ةرونملا ةنيدملا ىلع ةالولا ءارمألا لوأ ةريره وبأ ناك مث «ةفالخلاب
 يبأ نب يلع ةافو دعب ةصاخ ةفصبو ه4 ٠ ةنس ذنم ةنيدملل هتيالو تأدب دقو :ةيواعم
 دعني واعمل رعألا يك ةي دكي ملا :ةّير وبأ دومحم لاق ثيح هنع هللا يضر بلاط

 دعب هتيلوت وه مهملا نكلو .«ةنيدملا ىلوتف ةريره وبأ داع ىتح يلع مامإلا لتقم
 هعيابو ةفوكلا ىلإ قشمد نم ةيواعم مدق ثيح ه١4 ةنس ةيواعمل ةفالخنلا رمأ عامتجا

 ةفوكلاب ةيواعم اوفاو نيذلا ةباحصلا نم ةريره وبأ ناكو «هباحصأو يلع نب نسحلا
 ةراجأ# : ردات دع نخ لو وأ ةومحيم اقل امك تيس (ه13 9 ةعافسلا ماع قت
 لبق نم ةنيدملل ةريره يبأ ةيلوت» نإ لاقو ةماعلا كرام ءالرإ هنركار نواعم

 ىلع ةيواعم ْمُهاَّلَو نيذلا رئاس ناكو . .«نيخرؤملا عيمج هيلع صن رمأ .. ةيواعم

 . .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نم تايالولاو راصمألا
 ةريره وبأ ةنيدملا ةيالو يف كرتش ةا ه5 ةنس ىتح ه57:ةنس رخاوأ ذئمو

 دمحم نع رمعم نع قازرلا دبع لاق» :ريثك نبا لاق كلذ يفو ءمكحلا نب ناورمو

 هلزع هيلع بضغ اذإف ةنيدملا ىلع ةريره ابأ  ىلوُي يأ  ثعبي ةيواعم ناك :دايز نب
 ناورم لِزْعَف عهنع هيجح ناورم ىلإ ةريره وبأ ءاج اذإف .مكحلا نب ناورم ىّلوو

 0 «ناورم بجخأو هدرت الف كءاج ْنَم :هالومل لاقف ةريره وبأ عجرو

 | :لاق ناورم لخد املف «ديهج دهج دعب الإ لخد امف هردص يف مالغلا هعفد

 .«؛كلذ نم بضغت ال نأ سانلا قحأ كنإ :ة ريره وبأ هل لاقف . كنع انّبجَح مالغلا

 ايأ تينعسي ناك يذلا وه ناورم نأ فورعملاو) :الئاق ريثك نبا فدرأ مث
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 . "”ملعأ هللاو ءكلذ يف ةيواعم نذإ نع نوكي ناك نكلو «ةنيدملا ةرمإ يف ةريره
 ىتح ه4“ ةنس رخاوأ ذنم ةنيدملاب ًالماع ناك ناوره نأ ةالولا ءابنأ نم نيبتي نكلو

 ةنيدملا ناورم ىلوت مث «قازرلا دبع ظفاحلا اهركذ يتلا يه ة ةرتملا كلتو ه55 ةنس

 اهيلإ راشأ يتلاو ةريره ابأ اهيف بينتسي ناك يتلا ةرتفلا يهو ةيرجه هزل توك قع

 .لوزي ضراعتلا نإف كلذبو ءريثك نبا

 نب ناورم ةيواعم بانتسا مث ه4 - 4١ ةنس نم ةنيدملا ةريره وبأ ىلوت دقل
 هنأ عم ةريره ابأ بجح هنإ لب «سانلا بجحي ناكف - 47 ةنس رخاوأ -  مكحلا
 ةئلس ًايلاو ةريره وبأ عجرو ناورم لزع مث ءىوتملا هيلإو سانلاب يلصي رمتسا

 هيللع ىلصف ه4 ةنس يفوت هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب ديز نأل - ه5

 هنأ ىلع لدت هيلع ناورم ةالضف .ةمألا هذه ربح تام : :ةريره وبأ لاقو ناورم
 قببأ لاقو تاور هيلع ىلاصق» 45 ةقيضد اريمأ مجر ةريرع انآ نأو لئلا
 ةريره ابأ نأو ءريمألا هنأ ىلع لدت هيلع ناورم ةالصف .ةمألا هذه ربح تام: ةريره
 «ليهتج دهذت نعي الإ لديف ايف < ناره نهتحي الوم رمأت بهات ةننم تاريمأ عجز
 نأ سانلا قحأ كنإ :ةريره وبأ لاقف «كنع انبجح مالغلا نإ :لاق لخد املف
 ناورم نأ لوقلا نكمي ًاسرد هيطعي نأ ةريره وبأ دارأ دقو «(كلذ نم بضغت ال
 وحن ىلع ةيالولا يف ناكرتشي ناك امينا اهم امعد وهو نارشتسا مه نيكو «ةةيعوتسا
 عقو دقو ٠ دي رخيلاب ةكردشملا :اههكال و ةرتق ىف ةرعلقم نب ةماردو ةريوهتوبأ ناك ان

 يلع نب نسحلا يفوت ثيح «ناورمو ةريرع يبأ نيب عازنو مالك - ل
 ضرراعف هِيَ هللا لوسر ةرجح ىف هونفدي نأ اودارأف امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب

 ركذف «ةريره وبأ يلاولا ناك امنإو يلاولا ناورم نكي ملو «ةيمأ اونبو ناورم كلذ
 يلاولا نإو «لاوب تنأ ام هللاو :ناورمل ةريره وبأ لاقا هنأ ريثك نباو دعس نبا
 0 1 ل ا َكرّيَغل
 ذ 20 ةيواعم ينعي  كنع بئاغ وه نم ءاضرإ اذهب ديرت امنإ «كينعي ال اميف
 نفديو عيقبلاب نامثع نفدُيأ و هللا لوسر عم نفدي هعدن ال : :اولاقو ةيمأ ونبو ناورم
 لاق» ءةنتف عقت نأ تداكو «يلع نب نيسحلا حلستو «ةرجحلاب يلع نب نسحلا
 ىلإ كاخأ نفداو «ةنتف رثت الو هللا قتا : ىلع نب نيسحلل ةريره وبأ لاقف : يدقاولا
 يبأ نب دعس راشأ ةنتف عوقو سائلا فاخ امل» :ريثك نبا لاقو (لعمف همأ بناج
 «لثتماف «لتاقُي ال نأ نيسحلا ىلع رمع نباو هللا دبع نب رباجو ةريره وبأو صاقو
 ينب ىلوم رواسم ينئثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو . . عيقبلاب همأ نم ًابيرق هاخأ نفدو

 .١١1و 4و ”5ص 8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 نب نسحلا تام موي ٍةِكَي هللا لوسر دجسم ىلع ًامئاق ةريره ابأ تيأر :لاق ركب نب دعس

 . ''"«اوكباف هللا لوسر بح مويلا تام سانلا اهيأ اي : هتوص ىلعأب يداني وهو يلع

 ريبج نب عفان نع ديز يبأ نب هللا ديبع نع ةنييع نب نايفس نع دمحأ جرخأوا

 ٌبحأو هبحأ ينإ مهللا : : يلع نب نسحلل لاق يك يبنلا نأ ةريره يبأ نع معطم نب

 .ةبعش ثيدح نم هاجرخأو دمحأ نع ملسم هجرخأ .«هبحي نم

 عم تنك :لاق ةريره يبأ نع ريبج نب عفان قيرط نم دمحأ جرخأو

 ءانف ىلإ ءاجف ءهعم تفرصناو فرصناف «ةنيدملا قاوسأ نم قوس يف ِهِْكي هللا لوسر

 وه مزتلاو هللا لوسر همزتلا لخد املف ء«يلع نب نسحلا ءاجف «ءدعقف ..ةمطاف

 ام :ةريره وبأ لاق . .تارم ثالث (هبحي نم ُبحأو هبحأ ينإ) :لاق مث هللا لوسر
 . تيكب وأ ينيع تعمد :لاق وأ (ّينيع تضاف الإ نسحلا تيأر

 :لاق ةريره يبأ نع دوعسم نب نمحرلا دبع نع سايإ نب رفعج نعو..
 ءهقتاع ىلع اذهو هقتاع ىلع اذه وويل عير رعبا ارسل رح

 كنإ هللا لوسر اي :لجر هل لاقف ءانيلإ ىهتنا ىتح ةرم اذهو ةرم اذه مثلي وهو

 0 يا كلت اهنا تح د ميسا د هلال ءامهبحُتل

 ةريره ابأ تعمس» :لاق حابر نب ديلولا قيرط نم تاقبطلا يف دعس نبا ركذو
 نفد اودارأ نيح ينعي - هعدف كّريغل يلاولا نإو «لاوب تنأ ام هللاو :ناورمل لوقي

 ءاضرإ اذهب ديرت امنإ «كينعي ال اميف َلَخَدَت كنكلو و هللا لوسر عم نسحلا

 دق سانلا نإ ةريره ابأ اي :لاقف ءابضغم ناورم هيلع لبقأف ةيواعم ينعي  بئاغلا

 لَك يبنلا ةافو لبق َتْمَدَق امنإو «ثيدحلا ِلي هللا لوسر ىلع ترثكأ كنأ اولاق

 ةريره وبأ اهاور يتلا ثيداحألا دعب كلذ :لاق هنأ ناورم مالك نم رهاظلاو «ريسيب

 لَ هللا لوسرو ٌتمَدَق «معن :ةريره وبأ هل لاقف» :حابر نبا لاق نسحلا توم ةادغ

 .هعم وزغأو جحأو هفلخ يلصأو ..هعم رودأ («يفوت ىتح هعم ّتمقأو (ربيخب

 اوناكو هيلإ ةرجهلاو هتبحصب موق ينقبس هللاو دق «هثيدحب ّسانلا ٌملعأ هللاو تنكف

 الف «ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمع مهنم هثيدح نع ينولأسيف هل يموزل نوفرعي
 نم لكو «هلوسرو هللا ّبحأ نم لكو «ةنيدملاب ناك ثيدح لك ىلع ىفخي ام هللاو

 نأ هيك هللا لوسر هجرخأ ْنَّمو ءهل بحاص لكو «هلزنم ِهتلَي هللا لوسر دنع هل تناك

 وبأ ينلأسيل ل صاعلا نب ل لا هنكاشي

 )١( 44و ”4ص 8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا و1١7.
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 .هباوج فاخيو هفاخيو كلذ دعب هيقتيو ةريره يبأ نع رصقي ةيواعم لاز ام هللاوف

 «ٌتملسأ ينإ :ناورمل لاق :ةريره ابأ نإ ىرخأ ةياور يفو :ريثك نبا لاق
 رادلا لهأ متن ةنأو ءاديدش ًابح قو هللا لوسر تببحأو «ًاعوطو ًارايتخا «ثرجاهو
 نع ل فباحصأو هومتيذآو هضرأ نم َيبنلا مت متجر خأ .ةوعدلا عضومو
 . ""(هاقتاو هل همالك ىلع ناورم مدنف . مكيلإ ا تقولا ىلإ يمالسإ

 ةيواعم ناك دقف ه54 ةنس ناورم لزع ةيواعم نأ ةفداصملا باب نم سيلو
 ريل نفد نم ناورم فقوم اهراثأ يتلا ةجضلا كلت لثم يف بغري ال ًاميلح
 نب صاعلا نب ديعس لمعتساو ناورم لزعب ماقف مالك نم ةريره يبأو ناورم نيب .عقو
 تناكو «نيفصو لمجلا دهشي ملف ةنتفلا لزتعا ديعس ناكو ةيدفلا لع ا ريمأ ةيمأ

 ىدحإ تناكو ْنَمَي يذ ريخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج تنب ةنمآ يه ديعس ةجوز
 هلزع مث ٠ 0 494 ةنس نم ةنيدملا ديعس ىلوتف «ناورم تخأ هتاجوز
 ةنيدملا ةرمإ يف ةريره ابأ بينتسي ناورم ناكف «ه0ه5 ةنس ناورم ىلوو ةيواعم
 ه6 ةنسو ه0 4 ةنس سانلاب ناورم جح دقو ريمألا بئان ةباثمب ةريره وبأ ناكف
 نب ديلولا ىلوو 5ا/ ةنس ناورم ةيواعم لزع مث ةنيدملا ةرمإ يف ةريره ابأ بانتساف
 0 يره يآ بيعي ناكف نايف بأ خب ةنع
 وبأ جرخأ دقو ءدهعلا ةيالوب ةيواعم نب ديزيل ةعيبلا ذخأو ه07 ةنس جح ةيواعم
 نع يلجبلا دلاخ نب ثيل ركب يبأ نع لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع ظفاحلا ركب
 ربنم ىلع ةريره وبأ ماق» :لاق ينيدملا ديزي يبأ نع يسودسلا نمؤملا دبع
 1 وف نو فرعللا لوف :لاّمقتف ءةيتعب لَك هللا لوسر ماقم نود لَو هللا لوسر
 .(بضغلاب نولتقيو ىوهلاب مهيف يف نومكحي «نايبصلا ةرامإ نم مهل ليو ؛بسرتفا

 . ةيرجه هال ةنس تناك ةبطخلا كلت نأ ودبيو

 ةشئاع نينمؤملا مأ تفوت ه0ه/8 ليقو - ه0 ةنس ناضمر رهش يفو

 ركل تام والا :نيثك ردا لاك ءاهنع هللا يضر

 : هت نيعبسو عبس نبأ ذئموي ةريره وبأ ناكو «ةنيدملا

 .١1و 45و "5ص 8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 000(

 نم يوبنلا ربتملا ليوحت ىلع ةيواعم مزعفا ءةنيدملا رازو ةيواعم جح ةيرجبه ١ ةلس يفو 00
 فقيف بطخ اذإ هدي يف اهكسمي لَك يبنلا ناك يي ىتلا اصعلا ذخأي نأو :قشمد ىلإ ةنيدملا
 كركذن نينمؤملا ريمأ اي هللا كبع نب رياكيو ةزيرع ىبأ هل لاتق - اهكسمم وهو رسملا ىلع
 نأو لو هللا لوسر هيف هعضو عضوم نم ربنملا جرخي نأ حلصي ال اذه نإف اذه لعفت نأ هللا
 .[ةياهنلاو ةياديلا - غ5 ص هج]  «كلذ ةيواعم كرتف .ةنيدملا نم هاصع جرخت
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 ةركب نع ةرونملا ةنيدملا تجرخ ه59 ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش رهش يفو

 نبأ لاق ءهنع هللا يضر يسودلا ةريره يبأ ليلجلا يباحصلا نامثج عييشتل اهيبأ

 موقلا يفو «ةنيدملا ريمأ نايفس يبأ نب ةبتع نب ديلولا ةريره يبأ ىلع ىلصو» : ريثك

 «مهريغو ةباحصلا نم قلخو يردخلا ديعس وبأو «باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 «ةنيدملا ىلإ لمحف «قيقعلاب هراد ىف هتافو تناكو ءرصعلا ةالص دنع كلذ ناكو

 ةيواعم ىلإ ةبتع نب ديلولا بتكو ءهنع يضرو هللا همحر عيقبلاب َنِفُد مث «هيلع ىَّلصف
 مهيلإ فرضأو «مهيلإ نسخأف هتثرو ىلإ رظنا نأ :ةيواعم هيلإ بتكف ؛ةريره يبأ ةافوب

 نع ه694 ةنس ةريره وبأ يفوت :يدقاولا لاق ."مهراوج ْنِسْحَأَو ءمهرد فالآ ةرشع

 .امهنع هللا يضر ه١ ةنس ةيواعم يفوتو .ةنس نيعبسو نامث

 ةريره وبأ اهاور يتلا ثيداحألا نع ةمتاخ

 وه ناك مث ءاهب مهملعأو كي يبنلا ثيداحأل ةباحصلا ظفحأ ةريره وبأ ناك دقل

 وبأ ةركذ ام ينالقسعلا ركذ دقف هيلي يبنلا ثيداحأ بلغأ ةمألل ىورو ظفح يذلا

 ةريره يبأ ثيدح نم ىوتحا دق دلخم نب ّيقب دنسم نأ» :يسلدنألا مزح نب دمحم

 455 حيحصلا يف يراخبلا جرخأو ؟١"ًاثيدح نيعبسو ةعبرأو ةثامثلثو فالآ ةسمخ ىلع

 ثيداحألا نم ًاريبك ًاددع دمحأو مكاحلاو يذمرتلاو ملسم جرخأو ةريره يبأ نع ًاثيدح

 . الك هللا لوسر نع ةريره وبأ اهاور يتلا ةنسحلاو ةحيحصلا ةيوبنلا

 ثيداحألا يف كيكشتلاب نوموقي صاخشأ يسابعلا رصعلا ذنم رهظ دقو

 لقن دقو «ىوهلا مهل ءاش امب هيف نونعطيو هنومهتيو ةريره وبأ اهاور يتلا ةيوبنلا

 لطعُم امإ :ةعبرأ مهنأب هيف نينعاطلا فصي ةميزخ نبا نع جاجعلا بيطخلا
 . لهاج وأ ءهلهأو مالسإلا لزتعا يردق امإو «يجراخ امإو «يمهج

 كلتل يسيئرلا لماعلا لازي امو ناك (لهاجتلاو) (لهجلا) نأ لوقلا نكميو

 كلت لعجي ةزيره يبأ نع قئاقح نم ثحبملا اذه يف هانركذ ام انإو :تاهجلا

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا قئاقحلا كاردإ حيتيو «لوزت تاهبشلا

 ةدعب ةيوبنلا ةرجهلا لبق ملسأ دقف ءمالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةريره ابأ نإ

 يلاوح يف «نيترم ةكم لي يبنلا ىلإ امدقو «يسودلا ورمع نب ليفطلا عم تاونس

 ةمئأو ثيدحلا ظافح نم «يسلدنألا دلخم نب ىقب نمحرلا دبع وبأ وه :دلخم نب ىقب )١(

 لك ثيدح هيف بتر يذلا ريبكلا هدنسم ثيدحلا يف هلو «ًامج ًاملع سلدنألا ئلم نيدلا

 .ه1ا/5 ةنس يفوتو ه١4١ ةنس دلو .ماكحألا نايبو هقفلا ىلع ىباحص
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 رو بيب ب جيبي يي يي جي يبي رب سس ب بج

 ةريره وبأ يقب ”كيع نيببلا ىلإ اداغو هيوبنلا ةكطيلل ةعياببلا ةنسلاو ةضاخخلا ةنسبلا

 عم نميلا ةارسب سود ةقطنم يف مالسإلا ىلإ وعديو ِهَي يبنلا رابخأ عباتي نميلا يف
 رهش يف سود نم ةرسأ نيعست وأ نينامث امهعمو ِةْلَي يبنلا ىلع امّذق مث «٠ ريفطلا
 ةباحصلا رثكأ ناكف ةنيدملا ىلإ ةريره يبأ ةرجه نمز وه كلذو هال ةنس مرحم

 ةافو ىلإ ةريره يبأ مالسإ لنم ة ةرتفلاف «هتافو ىتح قو هللا لوسرل ةمزالم

 .ًاماع رشع ةسمخ ءاهز يمه ِهْيَي هللا لوسر

 غتمتي ال ظفحلا ةبهومو ,ظفحلا يف ةميظع ةبهومب عتمتي ةريره وبأ ناكو -

 دفاستلا تاعم نولظتنمي اوناك الاجر. ثاركلا بعك كرك: نقلو“:نيانلا لك اهي
 ةدحاو ةرم ةديصقلا عمسي يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ناكو ءرعشلا تيب نم فالآلاو
 ءاتيب نوظفحي ال دقو انمايأ ىتح رعشلا نوعمسي سانلا نم ريثك امنيب ءاهظفحيف
 ديدش ناكو ٍةِيَي يبنلا ثيداحأ ظفَحَف ةباحصلا نم هريغ دنع نكت مل ظفحلا ةبهومف
 وبأ :يعفاشلا لاق» :ريثك نبا لاق «ثيداحألا ظفحو عامس ىلع صرحلاو مامتهالا
 ديبع نب ورمع انثدح :ديز نب دامح لاقو .هرهد يف ثيدحلا ىور نم ظفحأ ةريره

 ةريره ابأ اعد ناورم نأ مكحلا نب ناورم بتاك ةعزيعزلا يبأ نع يراصنألا
 دنع ناك اذإ ىتح «هنع بّتكأ ٌتلعجو هلأسي ناورم لعجو ؛ريرسلا فلخ يندعقأو
 - يف يذلا - كلذ نع هلأسي لعجف «باجحلا ءارو نم يندعقأو هاعد لوحلا سأر
 .هرَخأ الو مَدَق الو ءْضَقَن الو داز امف .«باتكلا

 ءاهتنا ذنم ةنسلاب فيرعتلاو ةيوبنلا ثيداحألا ةياورل ةريره وبأ غرفت دقل -
 بهذا» :رمع هل لاقو باطخلا نب رمع ةفالخ يف اه“ ةنس  نيرحبلل هتيالو

 ةريره ابأ نأ دعس نبا ركذ دقو (ه"ه  ؟4) نامثع ةفالخ ةليط كلذكو «ثدحف
 ةريره وبأ حبصأ دقو . . يفوت نأ ىلإ نامثع يفوت ندل نم يتفُيو ةنيدملاب ثّدحي ناك

 لع نكمل ةرايولا كار اقوم )5٠ نم ةرتفلا يف ريمألل ًابئان وأ ةنيدملل ًاريمأ

 سانلاب يلصي ةريره قبأ ناك اهني :ًابلاغ يلعفلا ريمألا وه ناورم ناكو همامتها

 ب ناك» :يراصنألا بويأ وبأ لاق يي هللا لوسر ةنسو ثيداحأ نع مهثدحيو

 ناك دقلو .«هراد باب ىلع دجسمو «هترجح ىف دجسمو «هتيب ىف لجسم ةريره
 سائلاب يلصي ناك ثيح ةميظع ةيمهأ ةنيدملاب ًابئان وأ ًاريمأ اهيف حبصأ يتلا ةرتفلل
 ثيداحأ هنم عمسيف هلي هللا لوسر ربنم ىلع ْنِمو يوبنلا دجسملاب مهيف بطخيو
 مهقيرط نع ثيداحألا لقتنت مث يوبنلا دجسملاو ةنيدملا ىلإ يتأي نم لك و يبنلا

 ىلإ ه1١ ةنس نم ةيوبنلا ثيداحألل ةريره يبأ ةياور ةرتف تدتما دقو . . قافآلا ىلإ

 .ًاماع نيئالثو ةسمخل ءاهز ه١
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 هتايح ىف ةمألا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا ةقث لحم ةريره وبأ ناك دقلو

 نم ريكا نأ لحجر ةنامنامث عدت يزف يبأ نع ىور» :يراخبلا لاق «هتامم دعبو

 ةريره يبأ نع ْتَدَح» :ريثك نبا لاقو .«مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا ْنِم ملعلا لهأ

 . «ليمكتلا انباتك يف مجعملا فورح ىلع نيبترُم مهانركذ دق ملعلا لهأ نم قئالخ

 مهلوبق مدعو ةريره يبأ نم مهبهاذمو ةعيشلا لاجر ضعب فقومب ةربغ الو
 مظعمو نامثعو رمعو ركب يبأ يف ًأضيأ نوككشي مهنأل :هيف مهكيكشت وأ هثيداحأل

 دقو «(تيبلا لهأ) مهنومسي نيذلا تاياور نم مِهلَصَو ام الإ نولبقي الو ءةباحصلا

 ريغ ليواقأو تاياور ديدحلا ىبأ نباو شمعألا لاتمأ نيعيشتملا ةاورلا ضعب بسن

 «ةريره يبأ يف كيكشتلل ءاملعلاو ةباحصلا ضعب ىلإو ةريره يبأ ىلإ ةحيحص

 يف اهيلإ نودنتسي مث ةيوبنلا ةنسلل نوئوانملا اهارتفا ةقفلم تاياورو .ليواقأ ىهو

 ةنسلاف «مهلمع هللا طبحأو اولشف دقو «ةيوبنلا ةنسلاب كيكشتلاو ةريره نبأ ماهتا

 روصعلاو ةنمزألا ربع دولخلا ةريره نأ مسال حبصأ اهعمو ةللاحت تخصضأ ةيوبنلا

 .هاضرأو هنع هللا يضرف ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف
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 حسك سل ببي ل يبي ب سس سس عم

 امالْسإ لوألا نهاكلا . . براق نب داَوَس
 ةكمب كي هللا لوسر ىلع اومِدَق نيذلاو مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا لئاوأ ْنِم

 : ةيلهاجلا يف يئاطلا فراع رعاشلا لاق هلو «براق نب داوس نهاكلا وه ةرجهلا لبق

 0 يم 1 نيم ردات ادا
 (””عدايأْن م ٌلُفَروُملاو ءقِشو .حيِطَس نع ةَناَهَكلا ثْرُحدقل

00 

 زواجتت يتلا ةفرعملا يه قِشو حيطس نع براق نب داوس اهزاح يتلا ةناهكلاو
 ةفرعم ٌءاعدا :ةناّهكلا» 1 نيثحابلا ضعب اهفّرَع دقو «ةيعيبطلا ةيرشبلا تاردقلا
 ّنجلا ْنِم ًابحاص نهاك لكل نأ نودقتعي برعلا ناكو ..بيغلا ملع ةعلاطمو رارسألا

 هل ُدرُي ال ءاهمكحو ةليبقلا راشتسم نهاكلا ناكو .يئرلا هل لاقيو «ديري امب هربخي
 نأ عقاولاو ."”«عجسلاب زاتمت ةيباطخ ةغل ٍناَهَكلل تناكو .ُبلط هل ُضْفرُي الو «مالك
 عاشأ اميرو «ةفرعملا ةعسو ءاكذلاو رومألا ءارقتساو ةنطفلا ىلإ دوعت نهاكلا ةفرعم
 . سانلا نم هريغل تسيل ةناكم نهاكلا تطعأ يتلا (يئرلا) ةركف ناهكلا ضعب

 نم يلجبلا بعص نب قش نهاكلاو يدزألا ةعيبر نب حيطّس نهاكلا ناك دقو

 يف نميلا ةارلمج نبت وغو رصنا نب ةعييز هكالملا ديع ىف نميلا يف ذ ةنهكلا ءاملعلا رابك
 ده ني سوو هناكأا 117 ةووعلا ةريسلا ف : ماشه نبا لاق 0 لا ةلودلا رصع
 ِهْنلاَه ايؤر ىأرف  ةعبابتلا كولملا ءانعتم نأ ت ةساعلا كرام تفاعمأ نم رمملا هكلع

 اهليوأت مث ايؤرلا ةفرعم مهنم بلطو نيمجُنملاو نيفئاعلاو ةنهكلا عمجف ."اهب ع
 0 نأ لبق اهفرع ْنَم الإ اهليوأت فرعي ال١ 0 ل

 ةليبقل متص مسا سلفو «سلف منصلا دنع حبذُت تياحا ا ديو (ةريتع عمج :رئاتعلا )١(

 . ةدابع تيب :رصيقألاو «ةيلهاجلا يف ةيناميلا ئيط

 44# رض دخت نلاقلا ىلع بآل :نلامألا تاتك 53
 .84ص - يروخاف انح  يبرعلا بدألا خيرات يف عماجلا (5)
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 .١١ص اج  ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (5)
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 0 م اه سس ا سال

 سيل هنإف قشو حيِطَس ىلإ ثعبيلف اذه ديري كلملا ناك نإ : :مهنم لجر هل لاقف

 نع كلملا هلأسف . . "قش لبق حيطَس هيلع مدقف ءامهيلإ ثعبف . امهنم ٌملعأ دحأ

 اهنأ 2 تنارب حيطَس لاقف» ءاهليوأت ْتْفَرَع اهتفرع ْنِإ :لاقو اهآر يتلا ايْؤُرلا

 تاذ لك اهنم ْتَلَعأَف ءةّمهَت ضزأب ْتَمَفَوَف «ةَمُّلُظ ْنِم تَجَرَخ َةَمْمُح - كلملا

 ينل يقنع ؛عيطنس اي ايش اهنم تاطخأ ام“ كلجلادا لاين رك يول

 للملا ةلايقا# قش هيلع مدق مث :يتايس امك ةيلختا اهودنت قرجو اهيلئراح ةريخأت

 قش لاقفاا . .نافلتخي مأ ناقفتيأ رظنيل حيطس لاق ام هنع متكو ايؤرلا نع

 تلكأ «ةمكأو ةؤور نينا قيفق وف فلل رق يفت :ةممَح :تبآر' : كلملل

 ْنِم كدنع امف ءاكيش قش اي اهنم تأطخأ ام :كلملا لاقف ءةّمسَت تاذ ّلُك اهنم

 نأ يف صخلتي عوجسم مالكب ايؤرلا ليوأتب قش مث حيطس ماق دقو .«اهليوأت
 ةرتفب ةعيبر كلملا دهع دعي نميلا نم ةعساو قطانم نولتحيو نوزغيس شابحألا

 نأ :امهلوأ «نيرمأب كلملا امهنم لك ربخأ مث ليوأتلا ىهتنا كلذبو «نمزلا نم

 . نزي يذ لآ نم ميظع لجر دي ىلع نميلا نم نوجرخيو َنولَتْقُي فوس ةشبحلا

 يذ نبا دهع دعب ِةَْي دمحم يبنلا روهظ انه انمهي يذلا وهو - : يناثلا رمألاو

 لبق نم ْيْخَولا هيتأي «يكز ّيِبَنا :ءيجيس هنأ حيطس نهاكلا لاق ثيح نزي

 رهف نونسلاع دلو نف حو : حيطَس لاق ؟َيبنلا اذه ْنِّممو :كلملا لاقف ؛ ّيِلَعْلا

 هنيد ىقبي :بوصألاو «رهدلا رخآ هموق يف كلملا نوكي ءرضَتلا نب ب كلام نب

 موي «معن ١ : ميطس لاق ؟رخآ نِم رهدلل لهو : : كلملا لاقف»  رهدلا رخآ ىلإ

 د (نرتسحملا ةيف دعست ؛نورخآلاو نولوألا هيف عمجُي

 ةستا اذإ قلفلاو ءقَّسَعلاو قفّشلاو ءمعن :لاق ؟ينربخت ام ُىَحَأ :كلملا لاقف

 . ؛قحل هب كتأبنأ ام نإ

 ميظع لجر مهيلع يضقيس شابحألا نأب كلملا ربخأ نأ دعب هنإف قِش ث نهاكلا امأ

 ل قش لاقف ؟عطقني مأ هناطلس موديقأ :كلملا هل لاق» ني ىذ تيب. نم ناشلا

 ىلإ - (هنيد)  نوكي «لضفلاو نيدلا لهأ نيب لدعلاو قحلاب يتأي لَسْرُم لوسرب عطقني

 ءامسلا نم هيف ىَعدُيو :ٌةالّولا هيف ىزجت موي :لاق ؟لصفلا مويامو : لاق . لصفلا موي

 ل سانلا نيب هيف ْعَمجُيَو ءتاومألاو ءايحألا اهنم عمسَي تاوعّدب

 ءامسلا ّبَرَو يأ :ّىِش لاق ؟لوقت ام ّىحأ : :كلملا لاقف «تاريخلاو ُرْوُفلا ىقتأ

 0 كيلا ا ةعساو ةمهت ضرأو
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 ("7(شضمأ هيف ام ٌقحل هب كتأبنأ ام َّنِإ «ضُفْخحو عْفَر ْنِم امهنيب امو ضزألاو

 رارقتسا ىلإ دوعي ةشبحلا وزغ نم عقيس امب قِشو حيِطَس ةفرعم نأ ىرنو
 ةماعزلا تيب اوناك نزي لآ نأ امبو «كلذ ىلإ يدؤت يتلا تامدقمللو عقاولل قيقد

 نم ميظع ميعز دي ىلع نوكيس شابحألا ىلع ءاضقلا نأب اكردأ دقف نميلاب ربكألا

 هيفو ميدقلا روبزلاب ةفرعم ىلإ دوعي يتأيس َيبنلا نأب امهتفرعم نإو ؛نزي يذ لآ
 رمأب مشاه نب بلطملا دبع نزي يذ نب فيس ربخأ امنيحف ءايبنألا متاخ نع ربخلا

 تقو اذه نإو «ءانريغ نود هانزجتحا يذلا ملعلا يف» روكذم هنأب لاق رظتنملا ّيبنلا

 يكب يبنلا رمأب براق نب داوس مث قشو حيطس ةفرعمل سيلف ""هدلُو دق وأ ءهدلوم
 . ملعأ هللاو «بيغلا ملعب وأ نجلاب ةقالع رومألا نم كلذ ريغو

 لاقُيو ءيسودلا براق نب داوس)  ةباصإلا باتكب هتمجرت يف امك - وه
 نين ني ديوبم نع ىسصاخرلا ناين لاقل ويقع نبأ ةففاسلا لات( عدت ألا سوال
 الفال ف ريع رنا هركذ» ىفنبلا نعأ كارا ليديز اق وقار ناك ىظوفلا

 سانلا ناكو ةيلهاجلاب برعلا ةريزج ةيقبو نميلا يف نهاك رهشأ داوس ناكو "”«ةوبنلا

 «نميلا يلاعأ يف ةارسلا ةقطنمب سود ةرضاح هرقم ىلإ ىتش قطانم نم هيلإ نوتأي
 ةسمخ مودق أبن يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ ركذو ثارتلا بتك تظفح دقو
 ؛ ةثراح نب فينأو ء«رهسُم نب جرب ْمُهَو براق نب داوس ىلإ ئيط ةلييق نم ءاهجو

 نم اوناكو ؛«ىضر دبع نب ةرمو ءرعاشلا فراعو ءجرشحلا نب دعس نب هللا دبعو

 مك ل ةةارشلا نم اوبرق املك#: يأرلاو اجلا ىوذ
 .هنع انلحترا أطخأ نإو هملع انفرع باصأ نإف «هنع براق نب , داوس لأسنل ءهبحاص

 ةةريشلا كدط م افذطو دلبإ هلا رالخاف :هيلإ اوراص مث ءائيبخ مهنم لجر لك أبخف
 . هيلع اولخدف مهب اع ماا تيوب مهل ٌرَحّنو َةَبُق مهيلع برضف

 كل َعَّرْمْأو «ْباَحَّسلا كَداج : لاقف هدأ ناكو يئاطلا رهبسُم نب ٌجْرُب ملكتف

 «لايغألاو قئادحلاو «لاكآلا ولوأ نحن ؛باغُرلا معّنلا كيلع ْتَمَضو «بائججلا

  لطاب يأ . ضمأ ة وم وبا لاقو «رّيمج َمغلب !ذه اكن يني لأ :ماشه نبا لاق 2290

 :ةيوبنلا ةريصلا ت37 نص اخ

 .؟971و ١”9” ص "لج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 91و "١7ص ؟ج - ريثك نبا  ةياهئلاو ةيادبلا 2
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 .- ةريحلا موختب نيئكاسلا لئاو

 ضئدَفلاو «ضْرَبلاو ٍرْمْعلاَو «ضرألاو ءامسلاو :براق نب ,داوس لاقف

 ءاجأ نم ؛ ؛ْمَصلا روخصلاو ءّمعلا ليخنلاو ءْمَّشلا تاضهلا لهأل مكنإ ؛ ضؤُفلاو

 اعطت هينا تاك قلسو» ةءاطتقلا

 «هئيبْحو همساب انربخُمل ًائيبخ اًئِم لجر لُك كل ًابخ دقو د
 0 بح امف

 ؛كلذلاو قودشلاَو «كّلُفلاو موُجُنلاو :تالخلاو ءايضلاب يل ا لاقف
 ف 1

 خْرَّشلا ةرسآ تحت ءْخْرَم طيِلغإ يف ءخْرَف َنْئْرُب َتأَّبَح دقل
 - خرش تحت «خرملا رجش نم عونصم ءاعو يف .ءريط رفظ تأبخ : ينعي) -

 .- (كتقان لحّر بشخ  ِبْياَج ْيأ

 ؟انأ ْنَمَف ءائيش َتأطخأ ام : جرب لاق

 .'*”رجحملا لاَمِثو ْرِعْمُملا ٌةَرْضُع ْرِهْسُم نب ُجْرُب :داوس لاقف

 ؟يئيبخ ام : لاقو يناثلا ماق مث

 مَعّنلاَو '”بادخألاو بابصألاو «بارتلاو باحسلاو :داوس لاقف

 غباسلا :يقاّضلاو .رادلا لوح ام :ٌباَنَجلاو .بَصخأ : : عرمأ» : :يلاقلا يلع وبأ لاق )١(

 .ةريثكلا ةعساولا :ُباغٌرلاو . مهيلع غباس يأ هموق ىلع ٍفاض نالف ُرِيْخ لا :ستكلا

 «ليغ عمج :لايغألاو . لاكآ عمجلاو ءايندلا يف قزرو ظح وذ يأ ءٍلكأ وذ نالف لاقيو
 . (ةريثكلا :لافُجلاو . ضرألا هجو ىلع ىراجلا ءاملا ليغلاو

 . ليلقلا ءاملا :صضربلاو .ريثكلا ءاملا :رمغلا ءضّرّبلاو رْمَّغلاو :داوس لوقو (0)

 ربط ةليبق نكسمو عبط ةلبخ :ىملسو انو «كوطلا قابلا لختلا # ملاَوَ .لاوطلا .ةمشلاو
 ءاطيعلاو .دجن يف ىملسو اجأ يلبج ةقطنم تنكسو نميلاب فوجلا ةقطنم نم تلقتنا يتلا

 .لوطلا ةديدشلاو «ةليوطلا :ءاعطسلاو
 .خرملا رمث ءاعو :طيلعإلاو .ريطلا رفظ : نئربلاو ٠ بيغملا دتع سمشلا رارقصا :كلدلا (9)

 : لحّولا خرشو .لخالا تعسدب ددني ذل دقلا :ةرسآلاو .رانلا هنم حدقُت رجش : خرملاو

 , هيتاج

 يف ةنطق نب تباث لاق .هيلع ُنِّيَضُملا ءاجّنُملا :رّجَسُملاو .هلام بهذ يذلا :رِعْمُملا (4)
 : بلهملا نب لّضفملا
 ايا ال اللا دو او ِنَمَي يوذ يف ًاَرِع لَصَفُملا ناك

 هداج اند تدحلاو سرا وم فتحا اه ةةعبصلا 08)
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 . '"”طيِطَم ىِدَم نم ٍةَرَدَم يف «طيرَم ةرّذُقو «طيِسف ةماطق َتَبَح دقل ؛باتكلا
 دق مهس نم شير ْيأ - ِةَّدُقو :يفطلا ةمولف نم ةعلطن تابخ : ينعي)

 . (طيطم اهيف  ةردم راخفلا نم ءاعو يف «طرمت

 ؟انأ ْنَمَف ءائيش تأطخأ ام :لاق
 اطلاق ةيفحتلا لِمْعُمو ءفئيْشضلا يراق أ تنأ ةاوشا لاثقف

 .ةفيضلاب ءاتشلا

 0 الفلا مخل نزين ةقراس لينتقل ءومهر ب

 ترن تي عي 2و ا 7 ثم

 ؟يئيبخ ام :لاقو ثلاثلا ماق مث
 "”براحلا حيشملاو «براكلا ريقولاو «برزاعلا ماَوَّسلاب مس :داوس لاقف

 . (99يرج دق ميدأ ْنِم ءُنَرَم دق عيِطَق يف ءْنََف ةثاَقُث َتَْبَح دقل ؛بكارلا ٌدِجُملاو

 ٍدلج يأ - «ميدأ نم «ةنيل ةعطق يف «ةرجش نصُغ نم ةقرو تأبخ : ينعي)

 .(نال ْدَق

 ؟انأ ْنَمَف ءًافرح تأطخأ ام :لاق
 كَدَمَعو «ءلاضع كُرَشو «لاجِس كؤاطَع «لاوّتلا دعس نيا تنأ :داوس لاقف

 .لاني ال كتيبو ءلاّوِط

 يئاطلا مت وبأ جرشحلا نب دعس نب هللا دبع وهو -
 نو نت ند

 .نانسألا فارطأب مطقلاو «كمفب هَتْمطق ام ةماطقلا) : يعمصألا لاق : يلاقلا يلع وبأ لاق )١(
 يأ هشير طرمت دق يذلا :ماهسلا نم طيرملاو .شيرلا : : ةَّذقلاو .رفظلا ةمالُث : طيسفلاو

 .(ضوحلا نم قره امم لاس ام هنم يرجي لودجج :ٌىِدَملاَو . فت

 لاق .يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ نب سرْضَم نب ةورع) يباحصلا دج رخأ وه ()
 ناكو .هوبأ اذكو ءمهديس ناك هدجو ءهموق يف ةسايرلا تيب نم ةورع ناك :ينالقسعلا
 .578ص ؟ج - ةباصإلا  (ةسايرلا يف يئاطلا متاح نب ا نب ةورع

 .بيرقلا :براكلاو .متغلا :ريقولاو .ديعبلا :بزاعلاو .لبؤلا نم يعارلا لاملا :ماوسلا ()
 .رذاحملاو داجلا 2-0

 :نرم دق عيطقو .اهناصغأ يهو راجشألا نانفأ دحاو :ننفلاو .كمف نم هثفنت ام :ةثافثلا (4)

 .نال :نّوّجو .دلجلا :ميدألاو .ةنيل ةعطق

 نب متاح نب يدع يباحصلا دلاو وهو .ةيلهاجلا يف برعلا دوجأ وه يئاطلا متاح كلا

 . يئاطلا جرشحلا نب دعس نب هللا ديع
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 دقل ؛2'”هوُدْنَملا ءاضفلاو . حوُمْسَملا ءاملاو . حوللا بتذكب مسقأ :كاوس لاَقف

 ."”ربذأ وضِن سْلِح تحت ءرمحأ ميدأ هِفِتَغَر يف ءرّمْغَأ الط َةعقُر َتآَبَْح
 ؟انأ نمف ءًائيش تأطخأ ام :لاق

 ءاًضّملاو ءبْدَّنلا ٍبْألَقلاو ءبْضَعلا ناسْنلا وذ ٌفراع تنأ :داوس لاقف
 وللا خيبمو ست بلا حاتم ءبدَعلا

 ىئيبنح ام :لاقف يئاطلا ىضُْر دْبَع نب ةّرم وهو - سماخلا ماق مث

 ؛ ءايضلاو هك اوال جوُربلاو «ءامسلاو ضرألاب مسقأ :داوس لامتف

 .ةّمِل ٍطْيَشُم تحت «ةّمِر يف َةَّمِد َتأَبَْح دقل

 .[سأرلا رعش  رعشلا :ةمللاو .ماظعلا :ةّمّرلاو . ةلْمَقلا : ةّمّدلاو]
 ُئِطَبلا «ةّركلا عيرسلا «ةّرُم تنأ :لاق ؟انأ نمف ءائيش تأطخأ ام :لاق

 جدلا كيدشلا :نقرقلا

 د

 . كيلإ انقيرط يف انيأر امب انربخأف :اولاق
 ال امب ملاعلاو «ىَجانُي نأ لبق عماسلاو «ىَّرُي ال ثيح نم رِظانلاو :لاقف

 ءالْذَج لمحت ؛ءادْرج ةحْوَد بين اقع يف ءءاْرجَع ٌباَقُع مكل َتَّنَع دقل ؛ىَرذُي

 . الجر امإو ادي امإ ميَراَمتف

 .ناصغألا نم لخادت ام :بيناغشلاو . اهُبَنُذ ضيِبا ىتلا :ءازجعلا باقعلاو)

 لود هديحو عوشملا ل اللا و. ةهخلا ةنديقلا + ةجوذلاو

 ىلع ءّقَمأ ُديِس ءَقْرَّشلا عوُلط لبق مكل حَئَس :لاق ؟هَم مث ءكلذك :اولاقف
 . قرط ءام

 ؛ قمألاو ءبئذلا :ٌديِسلاف . ليوط بئذ سمشلا قورش لبق مكل حنس يأ)
 «قركأ سيت مث :لاق ؟ُهَم مث :اولاق (لبإلا هدورت يذلا ءاملا :قرطلاو .ليوطلا

 قفْرِملاو ةلباولا نيب باصأف «قرزأ مالُغ هامرف ءَقَرْبَأ يف َدَئَس

 امل فاضأ امنإو ءءاوهلا امهو دحاو حوللاو فنفتلا :يلاقلا يلع وبأ لاق .حوللا فتفن :هلوق )١(
 عساولا :حودنملاو .بوبصملا :حوفسملاو .هريغ ىلإ ءيشلا فاضأ هنأكف ناظفللا فلتخا

 ا طاطرقلا ةلزعم نيعبلل :سلسلاو هُنْئْعُز اهتدحاو «هفارطأ :ميدألا فئاعز (؟)

 هتيب ٌسْلِج نالف :لوقت برعلاو ءرهظلا هموزلل :سلج هل ليق امنإو «ةعذربلا :طاطرُقلاو
 ظ . هتيب مزلي ناك اذإ

 .لبإلا ةعامج .نيسلا حتفب :ٌبْرّسلاو .ٌدَحلا :ُبْرَّغلاو .يكذلا بلقلا :بدنلا بلقلا (*)
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 :ةلباولاو .نانول هيف ناك ذإ قربأ لبج لاقي .قربأ لبج يف دنس سيت يأ)
 ضرألا لمحت ْنَم ٌملعأ تنأو «تقدص :اولاقف  (بكتملا ىلي اي يذلا دضَعلا سار

 : رعاشلا يئاطلا فراع لاقو

 5 2 لاا ا عدلا لاك ل
 ءانييلاف سه نأ يكل رع . ”اتتايفيسفتلا نابع ةاويشتا

 يِداب سانللاهُرِس ىَخحِض مأف  ٍِتابْشحُم يؤفَح نع ىّدِبَأف

 وتيار حد كاديفتناو بت .نياشتت الو ندع الماسح

 هايس مويمتنالةانول وو سلف ثم فاسعلاب ٌمِسقَأَف

 "وايإنمٍلْفَرملاودِشص َحيِطَس ْنَع ةناَهَكلا تْرُخدَقْل
 م ِ يي

 ع ا ل ولوقوب يلع ءاهجو خم اضرات نيدارس ا رشح

 ملو رطل وللا حفلا نم افا كلذر 0 ا

 ا ا ل «ةرشع نع ديزي نيفورعملا ةنهكلا ددع نكي

 "6 يبا رمأب براق نب داوس ةفرعم

 دوهي نم رابحألا تناك :قاحسإ نبا لاق) ةيوبنلا 5 ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 امل «هقعبم لبق هلل هللا لوسر ومآب اوثدحت دق فرعلا نم ناّيكلاو ىرانضتلا نم نابهرلاو

 «هنامز ةفصو هتفص نم مهبتك يف اودجو اّمَعُف نابهرلاو رابحألا ام ؟هنامز نم براقت

 نجلا نم نيطايشلا هب مهتتأف برعلا نم ناّهكلا امأو ؛هيف هيلإ مهئايبنأ دهع نم ناك امو
 ناكو .موجنلا نم فذقلاب كلذ نع بجحت ال يهو تناك ذإ «عمسلا نم قرتست اميف

 لاب هيف كلذل ُبرعلا ىقلُت ال ءهرومأ ضعب ُركذ امهنم عقي لازي ال ةنهاكلاو نهاكلا
 َبَراَقَت اًملف ؛اهوفرعف ؛نوركذي اوناك يتلا رومألا كلت تعقوو «ىلاعت هللا هثعب ىتح

 كلذ نأ نجلا تفرغف . . عمسلا نع نيطايشلا تبجح هُنَعْبَم رضخو ِةْكَي هللا لوسر رمأ

 هيلع صقي ؛هثعب نيح ديلي دمحم هيبنل ىلاعت هللا لوقي ؟دابعلا ىف 41 ما ب كالحربلا
 اَنَماَع دمي لإ عيد يعانون دقت متن هنأ كإ تأ لق .نجلا ربخ ةرسرلا سام

 مث اوقدصو اوئمآف  تايآلا رخآ لا ا 3 :نجلا] # . . . ال ار رض كلك دوب

 ىلامألا باتك - سيحي :ىئاثيو . ىنتتكسمأ ام يأ «ضرأ ىنتقالأ ام : ىعمصألا لاق :قيلُي )١(
 5 دج ولاقلا ىلع أل
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 ايدي ل ا

 مَ يلا اَنَموَمَي أولاَت ل © َنيِرِذُِم مهم َكِاَلَول اولو
 ةياورلا ركذت مث ["0 219 :فاقحألا] "14 مقَتَسُم ٍتِرَط َلِإَو ٍقَحْلا لل ىِدَبي هيدي
 5 ينلاو مهرهشأ اكو ك5 يبنلا ثميمب مهتربخأو نجلا مهتأ برعلا نم ناهكلا

 . "70215 هن هللا لوسر روهظب هّيئر هاتأ يذلا براق نب داوس» وه هنع كلذ ٌيوُز

 ِطَسو ٌقِش مالك مداقت دقوا :الئاق براق نب , داوس أبن ريثك نبا لهتسا دقو

 هيلإ يتأي ّيكز لوسر : كي هللا لوسر ءيجمب ةراشبلا يف نميلا كلم رصن نب ةعيبرل
 تضاغو ةوالتلا ترثك اذإ :حيسملا دبعل حيطس لاقو .ّىلعلا لبِق نم حولا
 ةيمهأ لثمتتو '' لي هللا لوسر كلذب ينعي ةوارهلا بحاص ءاجو ةواس ةريحب
 هروهظو هثعبمل ةقباس تناك هلو يبنلا رمأب براق نب ؛ داوس ةفرعم نأ كاردإ يف كلذ

 هلو يبنلا ءيجمب امهيرشبت كلذ نيب نمو «قشو حيِطس فراعمو ملع زاح هنآل

 (ربكألا عَبُت١ نمز ذنم نميلا ةنهكو كولم رابك ضعب هثراوتي ناك ميدق ملع وهو
 ممألا خيرات يف يربطلا ريرج نبا ركذ دقف «(دعسأ عَبت) نمزو (نينرقلا يذ) نمزو
 ماقأف .ًانهاك ناكو يفدصلا بيلك نب عفاش دعسأ - عبُت ىلع مدق» هنإ كولملاو

 رب نقل لاق ؟كملع نم ىقب ام ب ا

 ٌراي) : ًالئاق ءاننألا متاخ رمأب بيلك نب عفاش نمهاكلا هربخأف 2«قداص مقوتع

 ملظلا جرفي ءروفسلا يف هّتمأ تلضفو «روبّزلا يف فصوو ء.روهقلاب دَيأ ءروربم
 يت يتبادل م ءْيْؤل ينب ذحأ ءءيجي نيح هتمأل ىبوط «ّيبنلا دمحأ ءرونلاب

 ردصم نأ كلذ قف قينكو 0« يبنلا ةفص دجوف «هيف رظنف رويزلا ىلإ ْعَّبُت ثعبف

 ةيئرقلا يذ نمزو عبث نمز ذنم ميدق روبز باتك وه ِْككَي يبنلا رمأب ةفرعملاو ملعلا

 نب عفاش ْنِم ناّهكلا رابك نيب ملعلا كلذ لقتناو «ميركلا نآرقلا يف نيروكذملا

 ذنم كولملا ضعب هثراوتو لقتنا امك براق نب داوس ىلإ حيطسو ّقِش ىلإ بيلك
 لوألا قيرطلاو ردصملا وه كلذف «نزي يذ نب فيس دهع ىلإ عبُت دعسأ نمز

 نوكيس عفاش لاق امك هنإو ءيجيس يذلا ءايبنألا متاخ رمأب براق نب , داوس ةفرعمل

 عمجيو .(رهف نب بلاغ دلو ْنِم» نوكيس حيطسو ْقِش لاق امكو «يؤل ينب ْنِم»

 .(بلاغ نب يؤل) دلو نم هنإ كلذ

00 50 1 2 
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 قوتنا نمزاك نيمو ىلإ اهلا زنا قلق ”ةيصم دمنا لاش هللا كم ملف

 اونمآ ّنِجلا نإو كدا لرد ىلإ عي قف طا نر مول نر وشمل
 ةيراعلا ةيبقع نال متللذب براق ني هاوس ةقرعم ئيرطو ننعم انآ :لوسووب هللاب
 مئانلا نيب ةليل تاذ براق نب داوس امنيب :هنإ ركذت ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ةريسلاو

 نب داوس اي مق :لاقو «هلجرب هبرضف نجلا نِم هعبات وهو  ُهّيِئر هاتأ ناظقيلاو

 بلاغ نب يؤل ْنِم يبن ثعُب دقف «لقعت تنك نإ لقعأو «يتلاقم عمساو «براق
 ْنِم اهسايإو ءاهسالبأو نجلا ىلإ رت ملأ :لاقو «هللا ةدابع ىلإو هللا ىلإ وعدي
 : لوقي ءاشنا هنإ ةيناث ةياور يفو .اهسالحأو صالقلاب اهقوحلو ءاهنيد

 اهنسالبخاو ييدسلا اهدستو.. .انهنسالا إو قيمت
 انهحساخجراك نحلاودمؤماام .ىدقلا غبت ةكم ىلإ ىزتهت

 : يراخبلا ةيأور يفو

 انهساقتاةدشئ وي مايتنابو# .انيويسالعلإاو ريحا ف كلا

 (0اهسالحأو صالقلاب اهقوحلو

 ةديدع تاياورو ٍظافلأب ربخلا كلذ تركذ يتلا تاياورلا ريثك نبا ركذ دقو
 لئالد يف ميعن وبأو «ةباصإلا يف ينالقسعلا اهركذ كلذكو ؟'”ةددعتم قرط ْنِمو
 . ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه ن نبأو ءرثألا نويع يف سانلا ديس نباو «يراخيلاو «ةؤبنلا

 0 خام خل
 نري ند دكر

 وهو مكي يبنلا رمأب براق نيداوس ةفرعمل ثلاث ردصم دوجو ىرنو

 عمسف «ريسي دمأب ةيوبنلا ةثعبلا دعب ةكم ىلإ بهذ امنيح يسودلا ورمع نب ليفطلا

 ةارّسلا ةقطنمب سود ضرأ ىلإ عجر ميلا | نيدبو هب نمآف ِهِْيَو يبنلا

 . هدحمو هللأ ةدابع ىلإو هللإ ىلإ ًايعاد ةكمب ٍيِلَو دمحم َيبنلا روهظ أبن الماح

 دع ع 14 .

 كَ هللا لوسرل هتبحصو .براق نب داوس مالسإ
 نب داوس قلطنا «ةيوبنلا ةثعبلل ىلوألا تاونسلا يف ةكمب كي هللا لوسر امديبو

 ورمع نب ليفطلا نأ ودبيو .ِلو هللا لوسر ادا نول ايتالا ةفطق و بنرات
 ًافتاه براق نب ماوس عش ل قلل وطعن نعي «كلذ ىلإ هاعد دق نآك

 ينب نم هنأب ربخلا مدّقَت يذلا رظتنملا ُيبنلا وهف هلك هللا لوسر ىلإ ريسي نأب هوعدي
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 قحلي امير هب قحلي نأ ىلع همزع براق نب داوس دّقعف «لايل ثالث براق

 فتاهلا ُداوس عمس املف  ةريره يبأ عم ةكم ىلإ هجوت دق ناك يذلا ليفطلاب
 مزعلا دقح 4 هللا لوسر ىلإ لحريو هب قحلي نأ ىلإ هوعدي ةثلاثلا ةليللا يف

 ءاريخ يب دارأ دق هللا نأ ُتملعف» براق نب : داوس لاق كلذ يفو :سيسملا لع

 تلتقأَو .ةفاخاا تاكر زرع يف ىلعر تيضوو ءاهتسبلف يل ةَدَرَب ىلإ ثمقف

 ةياور يف ءاجو لا عريحاو ؛ٌتملسأف 15 يبنلا ىلإ بيننا يتخ

 ىنعيإا ار او وو ا ا

 تلحق: : يظرقلا ةياور يف ةيوبنلا ةريسلا شماه يف ءاج كلذكو 00-7
 :ىرخأ ةياور يفو» يلي ام ةريسلا شماه يف ءاج انهو «ةنيدملا تيتأ مث -

 كلذل 2 ةياور يف سابتلإ عفو لقو ملال برَقأ يهو ل ف

 «ةكم ثيتأ ىتح ع ل ل

 هكا هلا لا يا او يسا

 مث «نيتداهشلاب قطنو هو يبنلا ىلع داوس ملَسَف . «كب ءاج ام انملع دق «براق

 : هللا لوسر لاقف «يتلاقم عمسأف ءارعش ُتلُق دق .هللا لوسر اي» :داوس لاق
 نوملسملا عمتجا اذإ» :هل لاق ِةْكَي هللا لوسر نأ ىلوألا ةياورلا ىفو .«تاه

 زواجتي ال لئموي مهددع ناكو  نوملسملا عمتجا املف «مهدشنأف» وأ «مهربخأف

 هللا لوسر لاقف «هلاق يذلا رعشلا ءاقلإ يف يلي هللا لوسر نذأتسا  تارشعلا

 ع

 ةيكشل ديس ع

 يس ا هزل اراك 0

 11177 2001 ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .؟758ص ا١ج - ماشه نبا ب ةيوبنلا ةريسلا (0)

 :«ييجن يناتأ» رثألا نويعو ةياهنلاو ةيادبلا يف امنيب 'يّييئر يناتأ» :ةباصإلاو ةريسلا نه

 .رشبلا نم كيجاني يذلا :ىجدلاو

 ةقانلا  ماللا رسكو نيعلا نوكسو لاذلا رسكب  بلعذلاو .«رازإلا لايذأ ترّمشف» ىوريو (5)

 . ةعيرسلا
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 نيفايع رس يلع دوماف كلاو  ::ةيعامال هللا ن[ديتاف
 ةسالمألا ةيبوكألا نا اهوللا للا“ ”ةيلمسيت ةياشرسللا ىتذا كنار

 ()ِبسِئاَوَذلا ُبْيَشَءاَجاميف ناك نإو انّبر ّيحو ْنِم َكيِتأَيامب اًنرُمُف
 تاق نِباَةاَوُس نع نئمي كاَوِس ةَعاَمَش وذال َْمْوُي ًاعيِفش يل نكَو

 يف حرفلا ىؤر ىتح ًاديدش أحرف هتلاقمب هباحصأو دلي يبنلا حرفف»

 . مههوجو

 .(داوس اي فئلفأ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 نو حي تو 8# 0

 دق ناك ام ظّمَحو مَّلَعَتو «ةكمب ٍجككَي هللا لوسر عم ةرتف براق نب داوس ثكمو

 نم ةثلاثلا ةنسلا يلاوحب كلذ نمز ريدقت نكميو ءمالسإلا عئارشو نارقلا نم لزن

 ةنيدملا ىلإ مدق امل براق نب داوس نأل «لقألا ىلع ةعبارلا ةنسلا وأ ةيوبنلا ةثعبلا

 يذلا براق نب داوس اذه  :رمعل ليق ه١” ةنس  باطخلا نب رمع ةفالخ ىف

 هنهاكلا برات قدرتك دق لان و هروح اهوا 0 لل هلأ ككوسر نويل ة قو ءاثأ
 ريمأ اي ٌتملسأ ذنم ٌدحأ اذهب ىنلبقتسا ام «هللا ناحبس :داوس لاقف ؟ةيلهاجلا يف
 نم هيلع َتنُك امم ٌمظعأ كرشلا ْنِم هيلع اَنُك ام هللا ناحبس اي :رمع لاقف .نينمؤملا
 ام ينربخأف .«كنم هعمسأ نأ يِهَتْشأ ٌثيدح كنع ينغلب دقل داوس اي هللاو «كتناهك

 كلذب براق نب داوس هربخأف .ِللَي هللا لوسر روهظب - كبحاص وأ - كيتئر هب كءاج

 هللا لوسر يدي نيب هاقلأو داوس هلاق يذلا رعشلا كلذو ةكمب لَك يبنلا ىلإ همودقبو

 نأ ىلع لدي كلذف ردشلاو:ربكلا قلد وطمسو اوما نق'اوناك قيذلا مياس أرب هلك
 ةنسلا يف باطخلا نب رمع مالسإ لبق ناك ةكمب ْةْو يبنلا ىلإ داوس مودق نمز

 لوسر لوق ىلإ ربخلاب داوس هربخأف كلذ نع رمع هلأس كلذلو «ةثعبلا نم ةعبارلا
 . "”داوس اي تحلفأ :هل لك هللا

 هتقطنم ىلإ ةدوعلل أيهت هِي هللا لوسر عم ةكمب ةرتف داوس ثوكم دعبو
 . ””«مهيف رعشلا اذه لقو كموق يف رس :ِِكَي هللا لوسر هل لاقف» .نميلاب

 'يليهسلا يفو «لسرم ريخ اي كيتأي امب انرّمف» ةياهنلاو ةيادبلاو رثألا نويعو ةريسلا يف )١(
 .؛انبر ئحو نم كيتأي امب انرمف)

 زؤكلمرب ةنينلاو:ةباسإلاو:رثألا ةويه ىف:روكاتماينالظكتلا هزي رجع عم براق نيداوس ءانتإ (4)
 .ةياهتلاو ةيلادبلا نق قرط هده وم ليصغللا

 ,مالا/و 7*7 ص 7ج - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()



 3502 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع سكب

 يف ةباحصلا نم امهريغو ليفطلا عم مهاسو .«ةارسلا ةقطنم ىلإ داوس داعف

 كو يبدلا ىلع دْفَو» هنإ تاياورلا ضعب تركذ دقو «مالسإلا ىلإ سانلا ةوعد

 نوكت نأ نكميو «ةكمب هلي يبنلا ىلإ لوألا همودق عم كلذ ضراعتي الو «ةنيدملاب

 ىلإ اودفو نيذلا سود تاداجوو ةممح نب ورمع نب بدنجو ليفطلا خم ةنداقو
 ىلإ داعو ةنيدملاب ةرتف ِةْيكي هللا لوسر بحصف ء«ةيرجه ال ةنس ةنيدملاب كو ىبنلا

 لهأ فارشأ نم ناك» هنإ ىظرقلا بعك نب دمحم نع ريثك نبا ركذ ثيح نميلا

 هنع ىور :ةدنم نباو متاح وبأ لاق .ةدافوو ةبحص هلو» : ستك نا لاق :(ةرمئلا

 هركذ اذكو . ةيحص هل : يراخبلا لاقو . يلع نب دمحم رفعج وبأو ريبج نب ديعس

 . ؟"!امهريغو «ىتطقرادلاو «ظفاحلا ىعذربلا ةباحصلا ىف
 4 4 ني الزلق

 نميلا ةنهك ةيقب مالسإ
 ءَناّهُك ةرشع نع ديزي مالسإلا روهظ دنع نيفورعملا ةنهكلا ددع نكي مل

 ءامالسإ لوألا نهاكلا وهو براق نب داوس مهرهشأ ناكو «نميلا يف مهتيبلاغ
 ْبْنَج نهاكو ءليهجج نب ماوعلاو .ءبوضعلا نب نزأمو .هشقو نبا مهنمو

 : يريمحلا مأوتلا نب رفانخو

 نداسو ةيجحذملا ةريشعلا دعس ةليبقو ةقطنم نهاك ناكو :ةشقو نبا نهاكلا
 يف ةدنم نباو ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا هركذ دقو «(ضارق) :هل لاقي مهل منص

 نم ىئر ةشقو نبال ناك : لاق ىيجحذملا ثراحلا نب بابذ قيرط نم ةوبنلا لئالد

 اي بايد اير: لاقف لإ نظنف تن ىشب ءربخاف موي شاذ ةانآن: كوكي اهي. ةريخي نخلا
 .باجي الف ةكمب وعدي «باتكلاب دمحم ثعب «باجٌعلا بجعلا عمسا «بابذ
 لوسر جرخمب انعمس مث .يل ليق اذك يردأ ال :لاق ؟اذه ام :ةشقو نبال ٌتلقف

 «تملسأف ٍةكَو هللا لوسر تيتأ مث ءهترسكف منصلا ىلإ ترثو ءانملسأ مث . هك هللا

 : كلذ يف بابذ لاقو

 ناوسف راب انيفاربق يفسح ..ىلديتاب ءاس ذا! هللا لوس ثيعيبت

 ("ايناعد نيح هللا لوسر تبجأ ه«تلفد ينيتطظأ هللا تتار انمنلو 1

 ناكو ءنامَع يف (ايامس) اهل لاقي ةيرق يف ًانهاك ناك :بوضعلا نب نزأم -

 ةرهملا ةليبقو هماطح ونبو تماصلا وئب همظعت تناكو (ارجاب) هل لاقي مئص مهل

 .77019/و 7ص ؟ج - ريثك نبا  ةياهئلاو ةيادبلا ()

 48١. ص ؟ج  ةباصإلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 «لزنم قحب ءاج «لسرم يبن ىتأ . .» :لوقي ًافتاه بوضعلا نب نزام عمسف «نميلاب
 ربخلا ام :نزأم هل لاقف «ةكم نم ٌلِجر ءاجا ةرتف دعبو «. .ربكألا هللا نيدب ثسعُب

 لاقف . هللا ىعاد اوبيجأ :هاتأ نمل لوقي «دمحأ هل لاقي ةكمب لجر رهظ :لاق ؟كءارو
 هموق ىلإ عجر املف ءملسأف لي هللا لسر ىلإ نزام راس مث «تعمس ام ءانب اذه :نزام
 «كلذ انهركو ءأرمأ كيلع انبِع : مع ْنباي :اولاقف هوتأ مث «مهنع لحرف ءهومتشو هوبُنأ
 ثكمو .مهعم عجرف .(هب نيدت امو كنأشو ءانرومأب مُقو عجرأف كلذ تْيِبَأ ْنِإف
 .ةياهنلاو ةيادبلا يف ةليوط ةصق هلو «ةيرجه 4 ةنس ًاعيمج هموق ملسأ مث ءأملسم

 ًانداس ناكو (ليكبو دشاح) نادمه نهاك ناك :ينادمهلا ليهج نب ماوعلا -
 ربخب (يئرلا) هاتأف  ءاعنصو ةدعص نيب  (ناويخ) ةيرقو ةقطنم يف (قوعي) منصلل

 يباحصلاب صاخلا ثحبملا يف ليهج نب ماوعلا أبن انركذ دقو هِي يبنلا روهظ
 ملسأ «نادمه ةقطنم يف مالسإلا رشتنا املف «ينادمهلا يبحرألا طمن نب كلام

 .ه94 ةنس بجر يف «ةرونملا ةنيدملاب ٍةِكي يبنلا ىلإ نادمه دفو عم راسو ماوعلا

 ركذ دقو «نميلاب ةيجحذملا ْبْنَج ةقطنمو ةليبق نهاك وهو :ُبْنََج نهاك
 يف نهاك مهل ناك ؛نميلا نم أن انع نأ» : ةيوبنلا 5 ؟ريسلا يف اسي نياوربخ

 انل رظنا : ٌبَْج هل تلاق «برعلا يف رشتناو ٍِك هللا لوسر رمأ ركُذ املف «ةيلهاجلا
 ةدحلط: ةيحاح مهيلإ لزنف هلّبج لفسأ يف هل اوعمتجاو :«لجرلا اذه رمأ يف

 اهيأ) لاو ءاليوط ءامسلا ىلإ هسأر عفرف هل سوق ىلع ًاتكتُم فقوف - سمشلا

 سانلا اهيأ مكيف هثكُمو ءهاَضَحو هبلق رّهطو ءهاّمطصاو ًادمحم مركأ هللا َّنِإ «سانلا

 ."7«ءاج ثيح نم ًاعجار هلبج يف عفترا مث .(ليلق
 ًانهاك ناك" :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق :يريمحلا مأوتلا نب رفانخ -

 نبا قيرط نم هربخ ديرد نبا ركذ دقو .«لبج نب ذاعم دي ىلع ملسأ مث ءريمح نم
 مدل يف طع اوال دكر ءانهاك يريمحلا مارتلا ني رفات ناك :لاق يبلكلا

 : ينعي  «مالسإلا رهظو كي يبنلا ىلع نميلا دوفو تدفو املف ..لاملا يف ةعسو

 نس ليج نب ذاعم 4 ينلا ثعبو دتجتلا فيلاخم يهو ريمح قطانم ءاوذأ ملسأ امل
 يمس نب نادوج فلاحو ءٌرحشلاب قحلف ,هلهأو هلامب مأوتلا نب رفانخ جرخ# هه

 يف يئر هل ناكو رفانخ ينعي - يفهم ايداو:لزتف ءاعيتم ادهن ناكو «يمضرقلا

 دعي مل هنأ ىلع (مالسإلا يف هدقفف) ةرابع لدتو  «مالسإلا يف هدقفف «ةيلهاجلا

 قارتسإ نع نجلا تعنُم امكف «مالسإلا دعب ةنهكلا يتأي نجلا نم (يئر) كانه
 (يترلا) يتأي نأ نكمي ال يلاتلابو «مالسإلا دعب (يئر) كلانه دعي مل عمسلا

 .؟7؟5ص اج  ةيوبنلا ةريسلا )١(
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 ذيب رفات نأ 5 يا را احم ا

 (يئرلا) دقْفي نأ لبق .قباس تقو يف ثدح ام ةليللا كلت يف ركذتي ذخأ ماؤتلا
 حضوأ كلسأو «رابخألا قدصا عمسأ ..! رفاتخل لاق هنإ ةياورلا ركذت ثيح

 اق ...ربكلا يالاب ثوعبملا ءرشبلا ريخ دمحأ رهظ دق راحل نع عج «راثالا

 ارهاط نمؤم لك عياشو ءرفاك سجن لك ِثِناَََف «ردابأ كيلإ ٌثلبقأو ء«رفانخ اي هب
 نب نك 1 هاه راسو 0 ا ا ناميإلا 0

 :لاق كلذ يفو .تآرقلا نم رس ا . ءاعنصب لبج

 ا يل رمل هلضفب هاع هللا نأ رت ملأ

 تان ل «ًامالسإ ةنهكلا رخآ يريمحملا مأوتلا نب رفاتخ ناكف

 د

 ٍِكَي هللا لوسر ةافو دعب براق نب داوس

 ةقطنم ىلإ هتدوع مث ةنيدملاب هك هللا لوسر ىلإ براق نب داوس ةدافو ذنم

 فارشأ نم» هنأ ىلإ ةفاضإلاب «مهقطانم يف نيميقملا ةباحصلا نم داوس ناك «سود

 . «نميلا لهأ

 ةافو مهغلب نيح سود يف ديمح ماقم اذه براق نب ب داوسلو)ا :يليهسلا لاق

 ىلع هتقطنمو هتليبق ثحو تيبثتو مالسإلا ىلع تابثلا ٌماقم وهو اي هللا لوسر

 ةماميلاو دجن ىف نيدترملا ةبراحم ىف سود ةليبق تمهاس دقو «مالسإولاب كسمتلا

 :رك ىلإ ةيقاسي وت ماسلا
 تن 2و 23 ل خام مع#

 سانلا باطخلا نب رمع رفنتسا امل ًايتع ربكلا نم غلب دق براق نب داوس ناكو

 نب ريرج ىلوتف ه١ نابعش يف  رسجلا ةعقوم دعب قارعلاب سرُفلا داهجل

 :رمعل ليفت رتل ةسفملا نئلإ هنراق هج نار نيس ناك كلذ دعو رولا

 هلنم عمسو ء رمع هاعدف (ِدِللَع هللا لوسر روهظب هيثر هاا يذلا براق نب داوس اذه)

 حرفف» :لاق نأ ىلإ ةكمب ْهِْلَو هللا لوسر ىلإ مدق نيح هلاق يذلا رعشلاو كلذ ربخ
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 د ا تت اا ا رت  ييححصمما

 لوسر لاقو .مههوجو يف حرفلا يؤر ىتح «ًاديدش ًاحرف هباحصأو هي هللا لوسر
 .«داوس اي تحلفأ : هيي هللا

 ٌتنك دق :لاقو همزتلاف باطخلا نب رمع هيلإ بثوف» :يظرقلا بعك نبا لاق
 ذنم امأ :لاق ؟مويلا كّيئر كيتأي لهف ءداوس اي كنم ثيدحلا اذه عمسأ نأ يهتشأ
 .«لجو ٍّرع هللا باتك ضرعلا ْمْعِنَو ءالف نآرقلا ُثأرق

 0 بام مل
 تا درت اعد

 ىف ءاج ثيح «ةرصبلا ىف رقتساو «نيدهاجملا عم براق نب داوس ىضمو

 ١5 ةنس وحن ؛ةرصبلاب تامو ءرمع ةفالخ ىلإ شاع» هنإ عماجلا باتكلاب هتمجرت

 .هاضرأو هنع هللا ىضرف «ةيرجه
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0 

  نينمؤملا صاوخ لوأ

 هنع لاق لك رولا نكارش رع نواكم رعب تالا ىلإ نيضابلا ليسا ب

 .ةثعبلا كردأ مث : دي يبنلا ةلاسرب رَشَب ْنَمِم نالكسع ْناك» : ينالقسعلا رجح نبا

 ."'”«همالسإ هيف رُكذيو هحدمي رعشب كي يبنلا ىلإ لسرأو
 تي ني د 1

 قطانم يهو «نميلاب رّيْمِح قطانم يف ًاريبك ًارجات نكاوع نب نالكسع ناك دقل
 ناك اهب فلا ةيعيسملا ةنايدلا اهدوش تناك علا :نيبسو ضو, يضر ىو رفاعتلا
 نمز ذنم اهريغو ريمح قطانم ىف ةيحيسملا ةنايدلا ترشتن ذا دقو .نالكسع ْنيدي

 نب سويسنطسق ينامورلا كلملا رصاعم يريمحلا نيعر يذ نب لالك دبع كلملا
 هيفو «يداليملا عبارلا نرقلا نم (ما١/8 - 819) ةرتفلا يف مكح يذلا نيطنطسق
 :يريمحلا ديعس نب ناوشن لاق

 حاسملا رهاظلا حيسمللا ند ىلع يضاملا لالتك دمتم نتيأ مأ

 اى ايررسمب نب لح الا ناك» هنأ كولملاو عمألا حيرات يف ءاجو

 ش دس ”«ماشلا نم هيلع مَّدَق ناسغ ْنِم لجر هيلإ هاعد يذلا ناكو «ىلوألا ةينارضتلا

 يف ريمح قطانم يه نميلا نم ةعساو قطانم يف ةيحيسملا ترشتنا نمزلا كلذ
 كلعي ةدقاسلا نها ةيهيسملا ةنايدلا:ترمتساف (نيبلا قرشو ترجو طسوو ترغ
 نكاوع نب نالكسع نأل انه كلذ ىلإ انرشأ دقو ؛مالسإلا لبق ام ىلإ قطانملا
 هيف يذلا ميدقلا رّيمج روبزبو حيحصلا ليجنإلاب ًافراعو ًايحيسم ناك يريمحلا

 كلذ نع ثدحتي ناكف ءةكمب هثعبمو هروهظ نمزو هيفِصو هلي دمحم يبنلاب ريشبتلا
 .نيياحألا ضعب يف

 ٠١. 0ص 7ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .لالك دبع نب ثراحلاب صاخلا
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 ةيلهاجلا يف ةراجتلل نميلا ىلإ ةكم نم يتأي فوع نب نمحرلا دبع ناكو
 نميلا ثمدق اذإ] ثنكف : فوع نب نمحرلا دبع لاق كلذ ىفو «نالكسع ذيع لزتيف

 ءايلاوخباو ةكم نع لاس لاوي زق ءىريمعتلا نكاوع نب نالكتع ىلع كلوت
 : دحأ زوهظ مدعب بيجي نمحرلا دبع ناكف :1ا] مآ مهنيد:تلاَخي نتااهيش رهظ لهو

 نولوتي هدالوأ ناكو «ًايتع ربكلا نم غلب دق نالكسع ناك ةنسب ةيوبنلا ةثعبلا لبقو

 :فوع نب نمحرلا دبع لاق كلذ ىفو «هدنع لزنف فوع نب نمحرلا دبع ىتأف «هتراجت

 ًاخيش ناكو «نكاوع نب نالكسع ىلع ٌتلزنف «ةنسب ثعبملا لبق نميلا ىلإ ٌترفاس»
 : نالكسع لاقف «هلاوحأ نع نمحرلا دبع هلأسف ارمعلا يف هل ئسنأ دق ءًأريبك

 انفادس الا يتجاشخ ىرأو ولكي هتف نط عنيسلا اهاذإ

 انورلاو نطق فويل عرعم  ةاوونمل سمح وحل[ كنب

 ('ياضقلا يف فقّوُملا ُثكردأو اَئِم كالمألا ٌمبابَت ٌثدهش

 ايالشلاىلإحوبأالاعيرص ًاسلح ٌُتْرِصو ءنيعمجأ اودابف
 نم ددع دوهع دهشو رصاع هنأ «ائم كالمألا عبابت ٌتدهش» :هلوق نم دافتسيو

 يف ةيمهأ مهلو .ةثالث مهددع نأ لوقلا نكمي نيذلا ةعبابتلا نييريمحلا كولملا

 : مهو ءانه مهيلإ ةراشإلا ديفملا ْنِمو لَو دمحم يبنلاب ريشبتلا

 سوفيمسا) مساب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو : ريمح كلم عوشأ عفيمشس -

 هوخأ هتباتكي ماق نارجنب دنسم شقن يف هركذ ءاجو «(ريمح كلم 15

 دنسملا اذه عضوا هنأ هتمتاخ يف لاقو (ندجو نزي يذ لمكي ليبحرش نب ليحارش) ريمألا

 رطسو غيص . هسمط لواحي عداخم لك نم ّىلعلا نمحرلاب ذيعتسيو ؛ءامسلا ةيامح- يف

 دئسُم شقن يف ءاجو . '"”(دمحمب يدهبرلا ةيذح وذ ميمت هغاص . نمحرلا مساب مِدقو

 حيسملا هنباو نمحرلا مسابا ةرابع (عوشأ عفيمس) كلملا هتباتكب ماق ريمح ةقطنمب

 هللاب ناميإلاو «ةيحيسملا ةنايدلاب ناميإلا شقنلا كلذ نم نيبتيو ''”[سدق سفن يرصانلا

 متاخ نوكيو ءيجيس يذلا ّيبنلا دمحم ىلإ (دمحمب) ةرابع ريشتو (ّيلعلا .نمحرلا)

 يذلا ّيبنلا دمحم ةعافشب) وه (دمحمب) شقنلا كلذ ماتتخا نم دوصقملا ٌنأكف «ءايبنألا

 .نميلا ءاجرأ لك مكحي ناكو «ةيداليم 077 ماع ىلإ عفيمس كلملا مكح دقو . (ءيجيس

 .ايلاخ اعلا نين يضر داق يزييح ىماو با تيرا 010
 00 01 0 هرب ا نب حارخ 0 000
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 يقرشلا مسقلاو رّيْمِحوُرَس يف اكلم ناك :نزي يذ عفيمس نب برك يدعم -
 ءاعنص لمشي ناك يذلا يشبحلا يموسكألا مكحلاو لالتحالا ةرتف يف نميلا نم

 ةهربأ دض أبرح عفيمس نب برك يدعم ضاخو «نميلا نم ةعساو ةقطنمو

 ريمح قطانمب (نزي) رصقلا يف عفيمس نب برك يدعم رقم ناكو «'١"شابحألاو
 .- م١٠91 ماع  ةهربأ كاله ىتح كانه مكحو «ةيبونجلا

 هيلإ دفوو  م01/7 ةنس  شابحألا ىلع ىضق يذلا :نزي يذ نبا فيس

 هربخأو بلطملا دبعب فيس درفناف . ةئنهتلل شيرق هوجوو مشاه نب بلطملا دبع
 يتأيسو - م01/7 ةنس لي دمحم دلوم نم نيتنسل كلذو لي دمحم يبنلاب هرشبو

 .نزي يذ نب فيس نب ةعرز نع يلاتلا ثحبملا يف كلذ أبن

 لاقو (انم كالمألا عبابت ثدهش) مهيلإ ًاريشم نالكسع لاق نيذلا مه كئلوأف

 لك نومكحي نيذلا كولملل الإ (ةعبابت)و (عبت) لاقُي ال هنأل كلذو (اوداب) مهنأ
 ضعبو ءاعنص تتاب ثيح «نزي يذ نبا دهع دعب نميلا مكح مسقنا دقو ميلا

 كولملا نم ددع مكح تحت ريمح قطانم تحبصأو «سرفلا مكح تحت قطانملا

 نب ةعرُرزو نيعر يذ نب لالك دبع نب ثراحلا مهزربأ ناك نيذلا نييريمحلا ءاوذألا

 . ةعبابت أوسيل مهنكلو «نزي يذ نب فيس

 نالكسع هلأس «نالكسع نم رعشلا كلذ فوع نب نمحرلا دبع عمس املو
 .ال مأ ةكمب مانصألا ةدابع نيد فلاخ نم اهيف رهظ لهو ءاهلاوحأو ةكم نع

 .ةيوبنلا ةثعبلا نم ةدحاو ةنس لبق كلذ ناكو ءدحأ روهظ مدعب نمحرلا دبع باجأف

 نم ًءاوس «كلذ ةفرعم عباتُي نالكسع ناكو هّوْيِكَم يبنلا ىلاعت هللا ثعب مث

 ةكم ىلإ ةراجتلاب نوبهذي نيذلا لالخ نم وأ .ةكم نم يتأي نم لاؤس لالخ

 فلاخي ْنَم روهظ ةلاح يف ربخلاب هوتأي نأب مهضعب ىرحتي ناك امبرو «نودوعيو
 كلذب نالكسع فرع ِةِكك يبنلا ثعُب املف «هللا ةدابع ىلإ وعديو مانصألا ةدابع

 .ةكم نع ًابئاغ فوع نب نمحرلا دبع ناكو لي يبنلا ثعبم نم لوألا رهشلا لالخ
 . نالكسع دنع  هتداع يه امك  لزنو «ةيونسلا ةيراجتلا هتلحر يف نميلا ىلإ ىتأو

 نه راهي دكا الأ كيش نلعب ىلا ناقا فرع عي ني لا هيعلا
 كبري «ةةسعتلا كلمنا نواف يضر نلت فكلما ؟ةراجلا دب كلذ نيك
 :ًايفو اباتك هيلع لزنأو ءأيفص هاضترا ًايبن لوألا رهشلا يف ثعب دق هللا نإ ؛ةبغرملاب

 .0.1.11. 41 مقر - برأم شقن 200(
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 91 ا كا رك جا يزل لا لقال هس عانوا لع ونون فحص دس و

 لطابلا نع ىهنيو ؛هلعفيو قحلاب رمأي «مالسإلا ىلإ وعديو مانصألا نع ىهني

 .(ةقدصو ةّرزاو نمحرلا دبع اي :نالكسع لاق مثال . «هلطبيو

 دكأ «ةكم ىلإ ةدوعلل أيهتو يراجتلا هلمع فوع نب نمحرلا دبع ىضق املو
 نأو «ثوعبملا يبنلا قيدصتو ةرزأومب هيلع راشأو «مدقتملا همالك نالكسع هيلع

 لسرأ"» هنأب ينالقسعلا اهركذ يتلا تايبألا يهو نالكسع اهلاق رعشلا نم ًاتايبأ هغلبي

 :نالكسع لوق وه رعشلا كلذو «همالسإ هيف ركذيو هحدمي رعشب لَ يبنلا ىلإ

 حاّبصلاو يملا سييايقو . .نداعساتا ينساب

 حاَبَزلاْنِهىدفملاُنباو .شيرف ْنِمفرشلايف كتإ

 حالفلاو يح للُدِضرُت نيقيىلإوعدت َتُلِيِزُأ
 حاورسلا وأ ريسملانع ينكر نينسلا رورك َّدَه

 حاحطسيتلابب تساحب را كاملا نجي وتحت هه ةلادلنا ةحيتمتقا

 حالصلاىلإاياربلاوعدي | ِكيِلَم ىلإيعيفش ْئنكف

 '"ًاطيلخ يل ناكو ءركب ابأ ٌتيقلف «ةكم
 : اليسر هما ىلإ[ هللا ةفطيسللا كيف نب يسم اك :لاقف «نالكسع ربخب هتربخأف

 :ْةْكَو يبنلا لاقف «نالكسع لاق امب هتربخأف ءةجيدخ تيب يف وهو هتيتأف . هتئاف

 يب قدصمو «ينري ملو يب ُنِمْؤَم برو «نينمؤملا صاوخ ْنِم رّيْمِج اخأ نإ امأ)
 . "'”(ًاقح يناوخإ كئلوأ :يندهش امو

3 

 نيذلا يأ  «نيرمعُملا ذحأ» وهو «ةرجهلا تاونس ىلإ نالكسع شاع دقو

 لمتحت ةرابعلا هذهو ©”«رجاه هنأ انْْلْبَي ملو» :ينالقسعلا لاق  ًاليوط ًارمع اوشاع

 نم نالكسع ناك دقو «هترجه وأ هتدافو ربخ انغْلْبَي مل نكلو ِةْئلَي يبنلا ىلإ دََو هنأ

 نب ةعرز ملسأ مث ءرّيْمِح قطانم يف ِةِلكب هللا لوسرب ناميإلل ةاعدلاو نيرشبملا

 نكاوع نب نالكسع تامف ءريمح ءاوذأو لالك دبع نب ثراحلاو نزي يذ نب فيس

 . ًايضْرَم ًايضار

 .ةراجعتلا يف ًاكيرش يأ :ًاطيلخ )١(
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 تت يي يي يي بج يي سيب بإ _  يسبجسسس سجبجشال

 نْرَب يد نب فيس نب ةعرز
  ًامالسإ رّيمجح ءاوذأ لوأ

 كلملا لجن نزي وذ ةَعْرُر وه مالسإلا روهظ دنع ءاوذألا رّيْمِح كولم ْنم
 هيلع دمحم يبنلاب مشاه نب بلطملا دبع ريخأو رشب يذلا نزي يذ نب فيس
 . مالسلاو ةالصلا

 ريهاشم ْنِم :نزي يذ نب فيس نب ةعرز» :ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق
 نب نزي يذ ةعرُز ىلإ هباتك يف ِهْكَك هللا لوسر لاقو "!«ِق ئبنلا بتاك ءكولملا
 1 ْ :نزي يذ نب فيس

 َتْلَمَقَو ءريْمِج لْؤأ نِم تملأ َكَنأ ينئَّدَح دق ةّرُم نب كلام نأ مث)
 ظِفَحو ربخلا َعْلَب دق ًاكلام ّنِإو .ًاريَخ ريمحب َكرُمآو ءريخب ْرِشْبَأَن .نيكرشُملا
 . ©7ةريخ هب مكُرمآف «تبدَعلا

 ةنيدم يف (نزي) رصقلا مسا وه (نزي) نأ يي ثحسلا اذه لئيفستو
  ًايلاح هوبش ةظفاحمب  ةيريمحلا ْباَصِن ةقطنم يف نادبع يداوب (نادبع)

 دييشتب (نزي وذ ميرأ ناشلم) ميعزلا مايق نادبع يداو يف دنسُم شقن لجسُيو
 ميوقتلا نم 57١ ماعب خرؤم شقن وهو (نادبع) ةنيدملاو (نزي) رصقلا ميخفتو
 وه (نزي) رصقلا حبصأ نمزلا كلذ ذنمو ."”ةيداليم 706 ماع قفاويو يريمحلا
 (نزي وذ) بقل اهميعز لمحي نميلا نم ةعساو قطانمل مكحلاو ةماعزلا رقم
 اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف هتلالسو هترسأ ةبترملاو بقللا ثراوتيو
 ضرقني ىتح (نزي يذ نبا) دهع لك يفو (نزي وذ) دهع لك يف نوكيف ةعبابتلا

 ١/!20. ص ١ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 000

 - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا  ريمح ءاوذأو نزي يذ نب بفيس نب ةعرُز ىلإ كو يبنلا باتك 00

 .5 1٠١ ص ةج

 نب كلام نب نادبع مساب نادبع تيمّسو م84 /87 هيقفاب دمحم .د - ريبكلا نادبع ب 0

 .ربكألا نيعر يذ نب ميري نب رجح
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 ندج يذوب ةيقلع لاك ديدجأ تأ ةيقررلاوءاهقللا :نننف يسكت تلا فلك
 : ءاوذألا ةبترم نع

 لادباب اهتماوقتا ثوميتاهعن“+ ..كثنيفتانلع كلف فانز اراك

 (نزي يذ رماع) ةرسأ اهتلت مث «ةنس ةئام ءاهز ميرأ ناشلم ةرسأ ترمتسا دقو

 نب عوشأ عفيمُس نب نزي يذ برك يدعم نب نزي يذ فيس كلملل ثلاثلا دجلا وهو

 - عبُت دعسأ كلملل ًارصاعم نزي وذ رماع ناكو «نزي يذ رماع نب لمكي ليبحرش

 دمحم يبنلا رمأب فرعو (م41// )520  ةنس نيب ام ةرتفلا يف مكح يذلا يناثلا

 دعسأ نإ ةيثارتلا م خيراتلا ٌبتك تركذ دقو «ميدقلا يريمحلا روبزلا باتك ْنِم لكي

 : لاق يناثلا وأ لوألا - عش

 معسحتملا قراحالا بلوتو ةنحا ةييوعا ياا بيست

 مَصَتَعَيهِبوىدتهئهب اتيت يف اناس نبك

 يع نينا ولا ارعيزو احتيكتلل هرمع ىلإ يرمعدمولف

 مجع وأ برع ْنِم ضرألا ىلع ني لحبك هيما نط: ةيمويتلاو

 هثراوتت دعسأ هلاق يذلا رعشلا كلذ لزي ملو :يليهسلا لاق» :ريثك نبا لاق

 17 ان وأ وم هع هلا يضر يراصنألا بويأ يبأ دنع ناكو ءراصنألا

 لايقأ دحأ نزي وذ ناك» : الئاق نزي اذ ًارماع ليلكإلا يف ينادمهلا فصو دقو

 نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب مُّلْسَأ نب نزي وذ رماع# هنأو «ءامّظُعلا ريمح

 نب رغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب يِدَع نب فوع نب دعس نب ثوغلا

 ل هل ب رار نامل نب يرعط نو ور وعجل ةيزا وب لين نيرتصألا اي
 امون تن رمق انكي ا هددع ناكر ٠ عيت دعسأ ةنبا جوزت نزي اذ ًارماع نإ :ركذ مل

 2 0 2 ل

 ل ىبسلإءع ءابقعيتبط ويم نيس ةحييضتملا ورد يبتف لبح

 ةقطنمب ًاريغص ًالْيَق ناك (نزي وذ) بقل لمحي نأ لبق (رماع) نأ ةدبنو

 كزي 0 لحو و دحأ) را دلك ىف كما تاكل

 )١١( اج  ةياهنلاو ةيادبلا ص١155.

 .5505ص اج  ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (؟)
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 0000 ا ا بلا

 ميمتاا ع ار اردت ذ ءاج ثيح ؛(ميمت) همساو ءمخري ةعيحل رماع ةداف

 :ءانطو ' )(نزي يذ بيقل /فت /نزيو ندج وذ مخري ةعيحل /ىوتقم /ةيذح وذ

 ةثالث يف همسا ءاج دقو نزي وذ) هبقل حبصأ ىذلا ىنعت دق (نزي يذ /بيقل /فت)

 شقنلا يف ةيذح وذ ميمت لوقي «نارجن لامشب بكوك يداو يف دنسملاب شوقن

 اهتم ريخألا

 ا ةريمأ تنوي يذ - ندج يذ انكلم ءانبأ نمحرْلا ٌنَمَحسْرْيْلال

 يتلا ةيحيسملا ةيديحوتلا ةنايدلا ىلع (نيمآ) ةملكو (نمحرلا) مسا لديو
 نم ةعساو قطانم يف تداس يتلاو (ىلوألا ةينارصنلا نيد) مساب تاياورلا اهتركذ
 تناكو نيعر يذ لالك دبع لآو نزي يذ لآو يناثلا عبُت دعسأ نيدي ناك اهبو نميلا

 نارجن ىلإ - ًابونج  (نزي) رصقلا ثيح ْنادَبَع ةنيدمو ريمح قطانم نم رشتنت
 لالخ قرشلاو برغلا يفو  الامش  نميلا يلاعأب نارجن لامش يف بكوك يداوو

 هل ل ا يام ودعت وت 1 5006
 م نشفنلا بحاص - ليخارشو /عوشا عفيمسلا اا شقنلا ركذيو .2٠ /ضرألاو

 نب دعسأ ليبحرشو - نزي وذ  مخري ةعيحل نب لمكي ليبحرش ونب /مخري ةعيحلو
 اثادحأ شقنلا ركذيو .(ندجو نزي ووذ) بقلب اعيمج مهعصيو (مخري ةعيحل

 بحاص - ليحارش نإو «ةماهتو ريمح قطانمب اهتدايق يف اوكراش ةيبرحو ةيسايس
 متتخيو ءةدنكو جحذمو نيينزيلا نم ةوق سأر ىلع نارجن يف طباري - شقنلا
 : هنأ الئاق شقنلا ليحارش

 ةيذح وذ ميمت هغاص .نمحرلا مساب دقو رطْسو خيص هسسمط لواحي عداخم

 (دمحتممب . يدهبرلا

 همتتخا يا م 0 اذه بحاص ليحارش را را عقيمسو

 م ل 0 ا

 ىف روكذملا فيس دج  عوشأ عفيمسو .ءىجيس يذلا ّئبتلا دمحم ةعامشب

50 

 .3 ف ٠١٠و  زنامكر 5١و 5١7 ماقرأ شوقنلا - يكسفورتبل . لماكلا قع ةيضل 3
 .ماج 4 مقر شقنلا  هيقفاي دمحم  ميدقلا نميلا خيرات هه
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 دنسم شقن يف تءاج يذلا ريمح كلم نزي وذ عوشأ عفيمس كلملا وه - نسقتلا

 سدقلا حورلا عا '(سدُق سفن . يرصانلا حيسملا هنباو «نمحرلا» ةرابع همسأب

 يبنلا دمحمب نمؤي ناكو يحسم ناك نزي يذ ني تفيسدخ نأ نلغ لالي امد

 .دزي يذ نب فيس ناك كلذكو .ءيجيس يذلا

 د6 داع د

 لَ دمحم يبنلا دلومب نزي يذ نب فيس ريشبت
 نميلا عوبر لك لمشي همكح ناك يذلا عوشأ عفيمس كلملا دهع دعب

 ةكراشمب مت يذلا يشبحلا يموسكألا وزغلل نميلا ضرأ تضرعت «ةيعيبطلا

 (زيج) ءانيم ىلإ (نايتسوج) ينامورلا كلملا اههيجوتب ماق (ةينامور ةئيفس 7)

 «ةماهت لحاس ىلإ ةشبحلاو موسكألا لفاحج ةينامورلا نفسلا تلمحف «ةشبحلاب
 مكحل نيعضاخلا نييبونلاو نييميلبلاو نامورلا نم دونجو ةداق وزغلا يف كرتشاو

 ةماهت نم تدتما يتلا قطانملا لالتحاو وزغ م0737 ماع يف  متف «نامورلا

 طبترملا يشبحلا يموسكألا مكحلل قطانملا كلت تعضخف ءاهريغو ءاعنص ىلإ

 ىطسولا قطانملا يف ةيريمحلا ةلودلا ترمتسا امنيب «ةينامورلا ةيروطاربمالاب
 ماقلقوا : كري يد مليت وب برك يدعم فكلملا ةياعزر ةيقريشلاو ةييوئجلاو
 يتلا ةلتحملا قطانملاو ءاعنص ريرمول "رعب ةليح دايت تحس نب ويرل يدعب

 ها ا ل ا غم0547 ةنس كلذو «ةهربأ اهمكحي

 نب ارك يدعم ىفعتفاف 6" '"ةهربأ مهيلع اهضرع ةدهاعمب اولبق قطانملا كلت

 يف (نزي) رصقلا هرقم ناكو نميلا نم همكح تحت يذلا مسقلل أكلم عفيمس

 ناكو «هدالوأو هتوخإ مكحلا يف هعم كرتشاو ءا(روحا) رصقو (نادبع) ةنيدم

 م١٠٠0 ماع يفو «نزي يذ نب فيس وهو عفيمس نب برك يدعم نب فيس مهمهأ

 كلهو «ليلضت يف مهديك هللا لعجف ءةبعكلا مدهي يكل ةكم وزغب ةهربأ ماق

 شرعلا ىلوت امنيب «ةهربأ نب قورسم كيلمت متف «ءاعنص ىلإ هتدوع روف ةهربأ
 فلأ ةئام ءاهز فيس دشحف «نزي يذ نب فيس كلملا (نزي) رصق ىف يريمحلا

 ةئامتسب ىرسك هَدَّمأو «لايقألاو ءاوذألا رئاس هل باجتساو ضل ةامرن نم

 نم فلأ ةئام يف ةيريمحلا هتلود قطانم نم فيس قلطناف «ةيزمر ةكراشمك لجر

 نب قورسمو شابحألا ىلع ىضقو «نميلا ءاجرأ ىتش نم لاجرلاو ناسرفلا

 .زئامكر 7504 - عفيمس شقن )١(

 مقر  (نقرشمب نكلم)  عفيمس نب برك يدعم عم برحلا نع برأم يف ةهربأ شقن (0)
1806© 
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 00و وس 0:90 ة0ة0ة02021210101 لل

 شرع ةذس نزي يذ نب فيس مئَسْنف - م5 ماع  ناميغ ةعقوم يف ةهربأ
 . نميلا ءاجرأ ةفاك همكح لمشف «ءاعنصب نادمغ رصق يف ةعبابتلا

 دوفو هيلع تدفو «نميلا كلّمب نزي يذ نب فيس لقتسا امل» :نودلخ نبا لاق

 نميف ناكو .مهودع ْنِم دابأو «هموق ناطلس نم عجرأ امبو «كلملاب هتوئنهي برعلا

 نب مشاه نب بلطملا دبع مهيف مهئاسؤر نم ةرشع يف اودفوف «شيرق ةخيشم هيلع دفَو
 ئنهت برعلا نم دوفولا تتأ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لانو 7في بع
 «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع مهيفو .هيلإ كلملا ةدوعب نزي يذ نب فيس

 وهو هيلإ اولخدف . .ىزُعلا دبع نب دسأ نب دليوخو «فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأو
 نيب هفيسو «كسملاو ربنعلاب خمضُم وهو «نادمٌُعب فورعملا ءاعنص ةنيدمب هرصق يف
 .'9«لواقملا ءانبأو كولملا هراسيو هنيمي ىلعو «هيدي

 «لايقألاو ءاوذألا ءانبأو ءارمألا ءاوذألا ْمُه لواقملا ءانبأو كولملاب دوصقملاو

 نب فيس نب ةعرز ةصاخو «نزي يذ نب فيس ءانبأ دوجو ركذو ةفرعم انه مهملا نمو
 نزي يذ نب فيس نيب صاخلا ءاقللا أبن دعب اميف ىور يذلا هنأل ءنزي يذ
 مث ِةْكَي دمحم يبنلاب ريشبتلاو ءاقللا كلذ أبن ريثك نبا ركذ دقف ءمشاه نب بلطملا دبعو
 يبأ نع ٌتريخأ :ميعن وبأ لاق . .لئالدلا يف ميعن وبأ ظفاحلا هاور اذكهو» :لاق

 نب زيزعلا دبع نب ريفع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب هبر دبع نب ميهاربإ نب يلع نسحلا
 ينثّدح ميهاربإ نزي وبأ ينثذح» رخآ دنس يفو .«نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع
 ينثذح :لاق ءزيزعلا دبع نب دمحم انئّدح هب ءاجر وبأ دمحم نب دمحأ يمع

 دوجو ىلع كلذ لديو "”«نزي يذ نب فيس نب ةعرز نع هيبأ نع ريفع نب زيزعلا دبع
 دفو مودق دنع رّيْمَح ءاوذأو ليبحرشو برك يدعم هتوخإو نزي يذ نب فيس نب ةعرز
 .نادمُع رصقب شرعلا ةعاق يف نزي يذ نب فيس ىلإ مهلوخدو شيرق

 مهمدقت دقو ءءامعزلا تقطنو ؛«ءابطخلا تملكتفا» يدوعسملا لاق

 ."”(مشاه نب بلطملا ديع

 نعللا تيبأ  َتْنأف» :نزي يذ نب فيس ًابطاخم هتملك يف بلطملا دبع لاقو
 دافعا ىلا: يرغلا ساروت دالبلا ةيحيصخت يذلا اهعيبروا ('”يرعلا كلكم

 .15 ص ؟ح ا نودلخ نبا خيرات 000
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 .ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا يف كولملا اهب اًيحُي ناك ةيحت :نعللا تيبأ (54)
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 :«كلملا اينآ نحنو .دابعلا هيلإ أجلت ات يذلا اهلقعمو «دامعلا هيلع يذلا اهدومعو

 فشك نم كجهبأ يذلا كيلإ انصخشأ ,هحيعلا كقاو“ .هتيب ةندسو هللا مرح لهأ

 نأ: لاك ؟يلعتملا هيأ ثنا ونهيأو : ةفيبس لاقف ..ءافهالف قتلا توكلا
 دا :لاق .معن :لاق ؟انتخأ نبا :فيس لاقف «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع

 كوول م وو صرت ع 5-66

 ةينامي بلطملا دبع مأ تناك كلذكو (يعازخلا ةعيبر نب ورمع نب بعك نب ليلُح

 نب منُغ نب رماع نب , شادخ نب مارح نب ديبل نب ديز نب ورمع تنب ىملس) يهو
 ثناأ «نلطملا يعل هتيم لاه كنذلا (يناميلا يدزألا يجرزخلا راجنلا نب يدع

 .هنم برقلاب هسلجأو . . ينم ندا :فيس لاقف . معن :لاقف ؟انتخأ

 ىقلاه اة يقي دعك د فاد تي نو نيف نع ىراهيمأ هقول ىف اكو

 :اهنق«لاق عتيس يالي ويدرس
 ٍقوثوٍلامجأراوكأىلع  اياطملاهلمحت حدملا انبلج

 يقيرطلامأاهنوطب تاوذ يرفتو نزي يذ نباانب َمْوَت

 تراسف ءاغتنص تنققفاو اهلق

 قيربلا ىلإ ضيصمولاهفقِفاوت

 يقرا توسل ردفان ذا

 : يفقثلا تلصلا يب أ نب ةيمأ ةديصق نزي يذ نب فيس يدي نيب ليق ام رهشأ ناكو

 الرخا هدم يق بورصا ىف نزي يذ نباك الإ رأثلا بلطي اال

 الالف نضرألا ىف و هدنيرشىيسمأ .كقف تالكلا هو قلع ادسآ تلَسرأ

 الالحم كنم ًارادنادمّع سأر يف ٌاَقَمَنرُم ُجاتلا كيلع ًائينه ْبرشاف

 الافمت ةييوكر رك ىلع رك  .هل ذارسنسملا ماخترتلاب اقلك

 لان ىذا ناياوعا نفروف نهود ليف كوبا ءانعب اريِصق

 دسك قياس ةياينلاو ةياذنلا 0

 5 ةيواعم لّثمت دقو .ةياهنلاو ةيادبلاو بهذلا جورم يف سمش دبع نب ةيمأ تايبأ (؟)

 :صاعلا نب ورمعل ًالئاق ةفيلخ وهو نايفس
 نزي وذ فيس وأ ؛نادمه وذ ٌليحارش هلاك ذييتشسست يعقل لبقأو

 مث «فُقْسَأ ةعبس هانب (نادير وذو أبس كلم بضحي حرشيلا) وه نادمغ رصق ىَتَب يذلا ةوف

 7 " ص 11ج

 عَبُت كلملا ًارقم هذختاو هالع مث ءافقس نيرشع (نادير وذو أبس كلم زنوأ مارعش) هالع

 . تلصلا يبأ نب ةيمأ رعش يف دوصقملا وهو ءنزي وذ ميرأ ناشلم
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 (7الابسإ كيدرُب يف مويلا لبسأو 2مهتماعن ُتلاش دقف ًائينه ٍبرشاو
 ("”لاوبأٌدعب اراضف ٍءامباييش نبل نم نابعق ال ٌمراكملا كلت

 ليللا لهأ متنأف . .ًالهس ًاخانتسمو . .ًالهأو ًابحرم» : شيرق دفول فيس لاقف

 ةفايضلا راد يف» مهلوزنب رمأو .«متنعظ اذإ ءابحلاو «مّئمقأ ام ةماركلا مكل ؛راهنلاو

 .«تايارجلاو قازرألا مهيلع تيرجأو ءًارهش اهب اوماقأف «دوفولاو

 مشاه نب بلطملا دبع ىلإ لسرأف «ةهابتنا فيس هبنت «نيثالثلا مويلا يفو

 يذ نب فيس نب ةعرُز ىوس امهعم هرضحي مل ًاصاخ اقل هب ىقتلاف هيلع مودفلاب

 لئالد يف ميعن وبأ هجرخأ دقو ىاقللا كلذ أبن دعب اميف ىور يذلا هنأل ءايناغ ني

 كلذكو (نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع) قيرط نم نسحلا يبأ نع ةءوبنلا

 ريفُع قيرط نم ءاجر يبأ دمحم نب دمحأ نع ميهاربإ نزي يبأ نع ريثك نبا ه هركذ
 ةنس رشع ةسمخ نبا باش ٍذئموي ةعرُز ناكو «(نزي يذ نب فيس نب ةعرز هيبأ نع

 ءايبنألا متاخ بنب مشاه نب بلطملا دبع - ءاقللا كلذ يف فيس ربخأف «نيرشع وأ

 ؛نونكملا باتكلا يف» فوصوم هنأو («انريغ نود هانزجتحا يذلا ملعلا يف روكذملا

 اذه» :فيس لاقو «انريغ نود هانبجتحاو انسفنأل هانرتخا يذلا نوزخملا ملعلاو

 هوبأ تومي «ةمالع ةماش هيفتك نيب ءدمحم همسا :كلو:كق. أ .دلوي يذلا هنيح

 «ناثوألا رسكيو «ناطيشلا رجزيو «نمحرلا ٌدبعي ء«همعو هدج هلفكيو ءهمأو
 تيأر وأ ًائيش هرمأ نم تسسحأ لهف .قطني قدصلابو «لوقي ٌقحلا .نارينلا دمخُيو
 دلُو هنأو هللا دبع نب دمحم هديفح رمأب بلطملا دبع هربخأف ؟بلطملا دبع اي ًارثأ

 مرتع تح كلملا اَنهْنأ ف تركذ افءةيفو .همعو انأ هّئلفكو همأو هوبأ تام» نيتنس ذنم

 «كيعك العو ءكردص جلث دقف «بلطملا دبع اي كسأر عفرا : : فيس لاقف . ةمداعلا

 ام وطاو .ودع هل مهنإف دوهي هيلع رذحاو هب ظفتحاف .هدج كنإو .ّىبنلا وهف

 نكف ةسافنلا مهلخدت نأ ُنِمآ تسل ينإف ٠ «كعم نيذلا طهرلا ءالؤه نود كل ٌتركذ

 . «؛رذح ىلع مهنم

 اهب برثي نأ :قباسلا ملعلاو قطانلا باتكلا يف دجأ ينإ . .» :فيس لاقو
 نم نوكي امو هربخب ينتئا» :بلطملا دبعل لاق مث «هترصن لهأ اًنِمو ؛هرمأ ماكحتسا

 ؟ةلوحلا نمار .هدح ةرمأ

 «نميلاب كولملا ء ءادر  ءابلا مضب ؟دربلاو . (مهتماعن تلاش ْذِإ كسملاب لطأ) : ىوريو (0)

 . ةمظعلاو هيتلا نم عون درُبلا لابسإ ناكو

 : ماشه نبا لاقو :تايبألا هذه ىوس ةديصقلا هذه نم حصي الو دامي اظلخ + ءاحب ابنتك: 29)

 . ةيوبنلا ةريسلا - ١ 8ص ؟ج - تايبأ ةعبرأ اهنم حيحصلا)



 ضف مالسإلا رجف يف نييئاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 377

 بلطملا دبع عم مالك نزي يذ نبالوا)ل : الئاق أينلا كلذ يدوعسملا لمجأ دقو

 نع هربخأو بلطملا دبع هب رشبو «هروهظ ءدبو لي يبنلا رمأ اهب هربخأ نئاوكو
 .«هرمأ نم ٌنوكي امو هلاوحأ

 ظفحتلاو :هيلع مايقلا يف ءاليإلا ىلع ُهَّظَحو ءهب هاصوأو» :نودلخ نبا لاق

 - نزي يذ نب فيس نب ةعرز متتخاو «هتؤبنب ىرشبلا هيلإ َرَسَأو ءمهريغو دوهي ْنِم
 ثركذ ام وطاو «هيلع ظفاحف» بلطملا دبعل فيس لوقب هتياور  ءاقللا رضح يذلا

 ندا من كل دقعلا روع اروداقل رشا اهروكنل م فقط نيل :ةعهررلا ذل هه ركوك فال
 دنع هرمأ نم نوكي امو دمحم ربخب ينتئا» :ًالئاق فيس فاضأو .«هيف ٌيلعلا هللا

 ب هني لك نمار يأ تالوحلا>سأر

 : نودلخ نبا لاق «رفاولا ءاطعلاب مهل رمأو «شيرق دفو ةيقب فيس ىعدتسا مث

 دعبل ءاهتمظعو ةلودلا فرش ىلع لدي امب دفولا اذه زئاوج ٌفيس ىّتسألا
 ٌدهاش ةبابصلا يف فرتلا راثآ ءاقبو «دفولا ةمارك يف اهرظن ولعو «ةّمهلا يف اهتياغ
 نزي يذ نبافيس"نأ :هريغو:مالغألا بخاص ركذ دقق لوألا يف لاحلا ةفارشل
 ْنِم لاطرأ ةرشعو .«فئاصو رشعو «دّبعأ ةرشعو «لبإلا نم ةئامب دفولا رئاس زاجأ
 هلاثمأ ةرشعب كلذ فعاضو .ربنعلا نم ءيلم شركو «بهذلاو قزولا
 . ©9”بلطملا دبعل

 لَو دمحم يبنلا دلومب فيس ريشبت دعب ام ةلحرم ملاعم

 ىلإ نيدئاع ءاعنصب َنادمُع رصق نم شيرق دفوو بلطملا دبع فرصنا دقل
 ثكمو  م01/7 ماع ةياهن كلذو هلي دمحم يبنلا دلومل ةيناثلا ةنسلا رخآ يف ةكم

 نم ناكو «ءاعنصب نزي يذ نب فيس كلملا امهيبأ عم برك يدعم هوخأو ةعرُز
 ترس دقو ىلرحلا سارهدقع ب ةنيعوورم ةعب يلطملا لبع نايا نطرخفملا

 يأ - «لوحلا لوحي نأ لبق نزي يذ نب فيس تامف» :اهلوقب هئيجم مدع تاياورلا
 ةافو ببسب نوكي دق بلطملا دبع ءيجم مدع نأ ىرنو  ةنسلا لامتكا لبق

 ركذ دقف «ماعلا كلذ دعب ةنس ١7 مكحو شاع نزي يذ نب فيس نأل بلطملا دبع
 يذ نب فيس» نأ لئاوألا نميلا ءاملع نع ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل

 ناكو "'”نينس ثالث نزي يذ نب ليحارش هوخأ كّلَم مث «ةنس نيرشع كّلَم نزي

 ."5ص ؟ج  نودلخ نبا عبرات 400

 .5 ١5ص - ينادمهلا نيحلا  ةغمادلا حرش (0)
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 0 ا ا ل ا ها

 نأ اوعمس تاياورلا ضعب باحصأ نأ ودبيو '”2«ناطحق نم نميلا كولم رخآ وهو

 نميلا كولم رخآ وهو هدهع نم نينس عبرأ وأ نينس ثالثل الوتقم تام نزي يذ نبا
 دهع نإ ىنادمهلا ركذ امك باوصلا امنيب «ءنزي يذ نب فيس هنأ اونظف «ةعبابتلا

 م0875 08٠١ ماع ىلاوح  نزي يذ نب فيس دهع نم ةرشاعلا ةنسلا وحن ىفو

 نزاوه لئابق نيب ةيلّبَق برح تعقو ثيح «ءاعنصي فيس كلملا هيبأ عم ةعرّز ناك

 نارجنو ةدعص ىف نميلا لئابق نيبو  ةهج نم  دجنو فئاطلا يف ميمتو فيقثو

 نب فيس ىلإ مهنم دفو ىتأف «ةعاضقو نالوخ لئابق مهو  ىرخأ ةهج نم  ةارسلاو

 موي ةعقوم لاطبأ نم وهو «ينالوخلا يفوعلا ديزي نب ورمع دفولا يف ناكو «نزي يذ

 نزي يذ نب فيس لاقف «نينس رشع لبق شابحألا ىلع ءاضقلا اهيف مت يتلا ناميغ
 : ديزي نب ورمع لاقف «؟فوع ينب اخأ اي اندعب ْتِبِشاا :كيري نب ؛, ورمعل

 ٌبورخسلا نجما ةتتيتتيت ةرتكلاو نيم ثادبلا دي يك انهو

 ةديصق ىقلأف ماسلا ينالوخلا رانيا ةيزر ب قفاه نرلا ق ة ناكو

 :نزي يذ نب فيس ًابطاخم اهيف لاقو نهقلا رز خه

 ا مس ل ايتاكر نورس نيجاعلا ىذ نبا كيلإ

 ا هينا سشت ءاين دعت ىلا ناتح
 ةديجاو راكم نرجو ءاتبآنيممب اعد ذإناميف موي هيلإذَمو

 ةقطنم ىلع فيقثو نزاوه لئابق ءادتعاب ًارثنو ًارعش نزي يذ نب فيس اوربخأف

 ىلغ اودريل ةيمسر ةومبو لويخلاب مهدمي نأ ةولاسو 6 ةردبلا ىلاعأب ةاّرَسلاو نارجن

 ةوقب فيس مهدمأف «فئاطلا تاهجو دجن يف فيقثو نزاوه ىلع ةراغلاب نيدتعملا

 يرفنخلا نوميم نب نيصح) ليقلاو (يريمحلا عالكلا يذ نب ْرَم) ليقلا ةدايقب ةيمسر
 رايد ىلع تاراغلا اونشو اوقلطناف ءاهوبلط ىتلا دايجلا لويخلابو (يريمحلا ىنَيْبألا

 : ةلمحلا كلت ىف ديزي نب ورمع لاقو «نزاوهو دجن

 مخسسلا ةفقثعلاب مكيلإ ىمارت“ اندايج انبلج ناتفغ لفسأ نم

 .86 ص ؟ج  يدوعسملا  بهذلا جورم 2000
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 مائولا داعو اوحلاصتف ءَحلّصلا ىلإ اودانت مث ءأديج ًاسرد نزاوه نيقلت متف

 نارجنو ةدعصب فيس لماع ناكو .دجنو فئاطلا موختب نميلا يلاعأ يف قافتالاو

 «كيتع نب لاون ناك» : عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق . كيتع نب لاون ةاَرَسلاو
 دجن نم اهرواج امو نارجنو ةدعص فيلاخم ىلع نزي يذ نب فيس كلملل لاو

 1ع هيلت نصح هعرامإ رقم تاكو: ةهفاعكألا عزانب ٍبقلُي ناكو ءزاجحلاو

 كيتع نب لاون ماق نزي يذ نب فيس دهع نم رشع ةسماخلا ةنسلا ىلاوح يفو

 هأني «ةدعصب قناخلا دسا) ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .ةدعص ىف قناخلا دس دييشتب

 .ةدعص نابحُر نم نيرفنخلاب هرهظمو «نزي يذ نب فيس دهع يف كيتع نب لاون
 . "' ”«يولعلا ىسوم نب ميهاربإ مامإلا هّيَّرْخو

 هيخأو ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب زذتملا كلملا نزي يذ نب فيس رصاع دقو

 ماع يبلغتلا موثلك نب ورمع هلاتغا يذلا دنه نب ورمع وهو  رذنملا نب ورمع
 ةريحلا كولم رخآ وهو ءرذنملا نب نامعنلا كيلمتب ناورشونأ ىرسك ماقف - م

 يذ نبا نأ ةعماجلا ةريسلا يف ءاج دقو (م577 - 51/8) ةرتفلا يف مكحو «ةرذانملا

 نأ ىلع نامعنلا نمز لديو ءرذنملا نب نامعنلاب ىقتلا ىرسك رصنتسي راس امل نزي
 دعب كلذو «نزي يذ نب فيس نب برك يدعم وه همايأ يف ىرسك ىلإ راس يذلا
 يذ نب فيس مكح ةدم نع ينادمهلا هركذ امم نيبتي ثيح «نيتتس وحنب فيس ةافو
 هكيلمتب أدب هدهع نأل «م٠55 ةنس ىلاوح ءاعنصب يفوت هنأ ءةنس نورشع يهو نزي

 نم نيتنسل ءاعنص لخدو شابحألا ىلع ىضقو م٠017 ةنس  (نزي) رصقلا يف
 نمو هدهع ةيأدب نم ةنس نيرشعل تامو  م01/7 ةنس كلذو  ِةللَي دمحم يبنلا دلوم

 نب دعس نب ىَلْعَي لاق هيفو - م٠١24 ةنس ىلاوح كلذو  ٍِهْيكي دمحم يبنلا دلوم
 | :ينالوخلا يكلاملا ورمع

 رطمقمويبمهتافص ى مرو قّرَحُم لآ كلُمب نامزلا بهذ

 ريطتألا نايتلا ىذ«لراقملا نيك .:ةشرغ للسفن نوي ىذ نينا ىقكو

 يكتمل قولا نادال اعيا عار ر .٠ دعاك سر عسب ايش: 3 ولست كور
 تو تو ح3 م خ؟ 2

 .لوألا ءزجلا "70 ص - عوكألا يلع دمحم قيقحت - ينادمهلل ليلكإلا )١(
 قناخلا دس يولعلا ميهاربإ مامإلا برخأ دقو  نماثلا ءزجلا - ١١5 ص - ينادمهلل ليلكإلا ()

 .ةيرجبه ١٠١١ ةنس هلعصو

 ءأاسرح مهذختا ةشبحلا نم ةبارح دي ىلع ًالوتقم تام نزي يذ نب فيس نإ تاياورلا لوقت (*)

 .نزي يد نب فيس نب برك يدعم وه امنإ كلذو
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 همعو برك يدعم هيخأ كيلمت نزي يذ نب فيس نب ةعرز دهش دقو
 ميقملا كلملا نأ ودبيو م٠591 ةنس فيس ةافو دعب «نزي يذ نب ليحارش

 ةنيدمب (نزي) رصقلا ىف ًابئان اكلم ناك ليحارش نإو «برك يدعم ناك ءاعنصب

 «ةئلاثلا ةدسلا قت ليحارس ةناهن ىلإ ىدأ ٌعارص امهنيب عقو امبرو «(نادبع)

 هتعاط نع جرخف م6957  ةنسلا كلت يف هديب ةطلسلا لك برك يدعم عمجف

 كلذ ببسبو «مهنيبو هئيب برحو ةئتف تعقوف ءريمح لايقأو ءاوذأ نم ديدعلا

 نب نامعنلا هدنع دجوو ىرسك ىلإ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم راس
 نزي يذ نبا بلط ةيبلت دئاس رذنملا نب نامعنلا نأ تاياورلا لوقتو ءرذنملا

 (همظَعو ىرسك ِهبّرَّقَف .برعلا كلم ينعي .نارمس كلم اذه» :ىرسكل لاقو
 نفبلا وكت إ» ةتاياوزلا ومشت امر لع رك يدعو فمك ةييكتاقتالا قو
 نوكت نأو برك يدعم مكح ميعدتب ىرسك مايق لباقم كلذو «ىرسك كلُم يف
  زمره نب زيوربأ ىرسك وهو  ىرسك ثعبف «ءاعنصب ةحلسم ةيسراف ةوق هعم

 مهعم راس مث ندع لحاس ىلإ اولصوف «برك يدعم عم زرهو ةدايقب ةيسراف ةوق
 امش نلإ

 يذ نب فيس نب برك يدعم نيب ةنتفلا كلت ينالوخلا دعس نب ىلعي ركذ دقو
 : ًالئاق سرفلا ءيجمو ريمح لايقأو نزي

 اهرودبواهسمش ملظأو ءانيف ٍرّيْمِح لواقم نِم موجن ثَمَسَك
 اهريعتس حوبيام ناوتع ردح انهن فلخو نؤيي يذ نبأ ىضقو

 اهروصقواهرود تذهو مدبب ملّيزأب اهرايد هازل ىسنمرو

 يف ءاج كلذلو برك يدعم مهب ءاج نيذلا سرفلا ةايلرأ مليزالاب يعي

 نب برك يدعم وه امنإ ىرسك هّذمأو ىرسكب رصنتسا يذلا نأ بهذلا جورم
 هبلط امف ءةنس 77 امهنيبو «نافلتخت نيتعقاولا نأ باوصلاو «ءنزي يذ نب فيس

 نع نامورلا عدر ىلإ فدهي ًايزمر ًايسراف ًامعد ناك ناورشونأ ىرسك نم فيس
 فلآ :ةئافآ ةقفو كيش اشف« ءايبلا نيرفلا ف ةثامكس عرسك هبهوو هذمآك لخدتلا

 ةنس يأ - كي يبنلا دلوم نم نيتنسل كلذو شابحألا ىلع ىضقو نميلا ناسرف نم

 ىلإ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم ريسم ناك امنيب ءةنس نيرشع مكحو م5
 دقعف هل نيئوانملا لايقألا ةهجاوم يف هزكرم زيزعتل م0597 ةنس  زمره نب ىرسك
 زرهو عمج#) ءاعنص اولصو املف ءزمره ةدايقب ةيسراف ةوق هعم ثععبو ةلهاعم هعم
 جاتلا زرهو هسبلأف .انكلم نباو انكلم :اولاقف «ءبرك يدعم نع مهلأسف نميلا لايقأ
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 رمألا بتتساو «ىرسك ىلإ زرهو داعو )ةيورسكلا ةعلخلاو ةقطنملاو

 . ءاعنص يحاوضب بوعش ةقطنم يف تركسع يتلا ةيسرافلا ةوقلا هعمو برك يدعمل
 اكلم نزي يذ نب فيس نب برك يدعم ماقألا : بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 بكرف - بارحلاب هيدي نيب نوشمي ةباّرَح ةشبحلا نم ًاديبع عنطصاو ؛نميلا ىلع
 ءاعنص ةبحر ىلإ راص املف .ءاعنص يف نادمغب فورعملا هرصق نم مايألا ضعب يف

 رخآ وهو «نينس عبرأ هكلُم ناكو ء«مهبارحب هولتقف ةشبحلا نم ةبارحلا هيلع تفطع
 .7١2(ةنس نيعستو ةئامو فالآ ةثالث اوكلَمو .ناطحق نم نميلا كولم

 ىلإ اوبتكو ء«ءاعنص ىلع ةيسرافلا ةوقلا ترطيس برك يدعم لتقم دعبو

 نميلا ىلإ مهتالئاعب ةرواسألا سرُملا نم فالآ ةعبرأ ىرسك ثعبف ءزرهوو ىرسك
 ءاعنصل يسرافلا لالتحالاو مكحلا كلذب أدبو ءءاعنص اولصوف (زرهو) عم أرب

 لبقو ءاماع ةرشع سمخ وحنب ةيوبنلا ةثعبلا لبق كلذو ؛«نميلا قطانم ضعبو
 لئدنعو ءءاعنصي اكلم ناساس نب ناذاب تابو «ةنس نيرشعو ةسمخ وحنب ةرجهلا
 قطانملا ىلع اكلم مهنم ُلُك حبصأو ء«ريمح لئابقو قطانم مكحب ريمح ءاوذأ لقتسا

 قطانم مكحب نيلقتسملا ءاوذألا كولملا كئلوأ زربأ ناكو ءهل ةعباتلا فيلاخملاو

 :مهو «كولم ةعبس «رّيَمَح فيلاخمو

 كلذل «نادبع ةئيدمب (نزي) رصقلا هرقم ناكو «نزي يذ نب فيس نب ةعرز ١-

 .هوبش يف ةيريمحلا قطانملا لمشي همكح ناكو «(نزي وذ ةعرز) هل لاقي
 لآو نزي يذ لآ ناكو» :ينادمهلا لاق . علاضلاو نيبأو جحللو عفاي قطانمو

 دح ىلع ةيلهاجلا يف ةدحاو ًاديو أبلإ .حبصأ يذ لآو حابصلا لآو رفنخ

 ىلإ دتمت ةعرُر ةسائرو ةماعز تناك كلذبو ؟'”2'يفيص ىلإ ةوعدلاو ةبارقلا

 زعتو بآ ءاول تاهج ضعبو  َحاّبَصلا لآ ءاوذألا رقم  حاّبَّصو عادر قطانم
 . حبصأ يذ لآ اهيف يتلا

 - نيعر يذ ةقطنم ىف اكلم ناكو . نيعُر يذ نب لالك دبع نب ثراحلا كلملا  ؟

 تنإ ةاول ىف ترتاح ورمل هدرا هوت ادم | ىف بيحان ورم تق اكو بدلا هازل
 ثراحلا ناكو «ليبحرشو «ميعنو «نامعنلا هتوخأ هعمو  اهريغو باصوو

 .(نميلا كلم /رّيْمِج كلم) هنأب فصوُي

 ١. 55ص ؟ج  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا م
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 ىلإ  زعت ءاول  رفاعملا فيلاخم كلم ناكو «نيعر يذ نب لالك دبع ني دهف '"' 

 : ىلهاجلا سيق ىشعأ لاق هيفو «ةماهت

 دعاوملاهبشتْمَلٌحاَمَسْدِهْفنو ةبقح رفاعملاب ًادهف ٌُتمدانو

 لبجو ليقن سأر يف بايرإ رصق هرقم ناكو .يريمحلا شئافو وذ ةمالس - 5

 ا

 لعاورلا تابضاهلاهنعر_صقَت ل 5950

 دئاقلا وه ناكو «عالكلا فالخم هرقم ناكو .يريمحلا عالكلا وذ عفيمُس - ه

 .ريمح قطانمو لئابق ةفاكل ماعلا يبرحلا

 عالكلا ضرأ نم شيبُح ةيحان يف ميلظ هرقم ناكو .يريمحلا ميلظ وذ بشوح ١

 عا ءاولماج

 ةقطنمب حابص فالخم يف لكوم رصق هرقم ناكو .يريمحلا حابصلا نب ةهربأ

 :ناسح لاق هيفو . ءاضيبلا ءاول يف عادر

 حاسشش هرججأ لكو نايقلاٌبِهَي هراد لكوسمب تناك يذلا ىلعو

 قطانم نومكحي اوناكو «ءاوذألا ريمح كولم زربأو رهشأ كئلوأ ناكف

 قطانمو ء«جحلو ؛ندعو ةةيبأو ءعلاضلاو 3 ادرو «ةمتعو «باصوو «ةديدحلاو

 نب ةعرّز رقم (نري) رصقلا ناك ثيح ةوبش ةظقاحمت نابحو ديعضلاو تابعت

 .نزي يذ نب فيس

 ريمح ءاوذأو ةَعرَر مالسإ

 عمس هيف يذلا مويلا كلذ ىلإ دوعت نزي يذ نب فيس نب ةعرز مالسإ ةيفلخ نإ
 ظفحف هلو دمحم ىيبنلا رمأب مشاه نب بلطملا دبع ربخي نزي يذ نب فيس كلملا هوبأ

 ام نكيلو» بلطملا دبعل فيس لوق كلذ نيب نم ناكو «مويلا كلذ يف عمس ام ةعرز

 يف ُثدجو ينإو» فيس لوقو .«هيف َىلعلا ُهَّللا نذأي ىتح كدنع ًايوطم ًارس كتربخأ

 متكف . (هنرصن لهأ اهنمو : هرمأ ماكحتسا اهب برثي نأ :ةماشسلا ملعلاب قطانلا بتاتكلا

 لَو يبنلا رجاه ىتحو را هلا يطب يس دع نرش اند ناكر فيت اع ةعرز

 نلعُي مل - ودبي اميف  هنكلو «ةعرُز ملسأ ٍلئدنعو ؛هرمأ اهب مكحتساو برشي ىلإ
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 ةعرز ماق اميرو ءدحاو موي يف ريمح لئابقو لايقأو ءاوذأ ةفاك عم الإ همالسإب رهاجيو

 نم ردقب رودلا كلذ طاحأ دقو «يعامجلا يريمحلا مالسإلا كلذ قيقحت يف ماه رودب

 نأ :رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو

 «ةيرجه 7 ةنس مالسإلا ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ هباحصأ نم ًالسُر ثعب هللا لوسر
 يفو ''"«نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب» هنأو
 . كلذ ةجيتن رهظت ملو ةيينيس لع لذلك يع: وب تيراكتلا ىلإ) ءابنألا باتك

 هللا دبع نب ريرج ه4 ةدعقلا يذ يف  ةنارعجلا نم هفرصنم كي هللا لوسر ثعب

 يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذ ىلإو «هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يلجبلا
 ءاوذألا ْنِم دحاو لُك ملسأف ءريمح قطانمب ةرتف ثكمف ءريمح ءاوذأ رئاسو «ميلظ

 ىلغ اوقفتاو «ءاوذألا نيب ةينلع ريغ تالاصتا ودبي اميف - ترجو ؛ةدح ىلع

 موي يف اوقتلاف «ريمح قطانمو لئابقو ءاوذأ رئاس مالسإ نالعإل دّتَجلا ةنيدمب ءاقللا

 تايمستلاب لمشت كاذنآ ريمح قطانم نأ امبو .ةيرجه 4 ةنس بجر نم ةعمج لوأ

 ءعلاضلاو «نيبأو ءندعو «جحلو «ةديدحلاو ءزعتو «بإ :تاظفاحم) ةيلاحلا

 لثمُت قطانملا كلت نأ امبو «(ةوبش ةظفاحمب قطانم ةدعو «عادرو ءباصو قطانمو

 ام ةمظع كاردإ نكمي «ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا يف يويحلاو يناكسلا لقِثلا زكرم

 نيذلا ريمح ءاوذأو نزي يذ نب فيس نب ةعرُز دي ىلع مويلا كلذ يف ثدح
 نم - ريمح قطانم رئاس يف مالسإلا رجف قورش اونلعأو ءدّئّجلا ةنيدم يف اوعمتجا

 - ىرخأ ةهج نم  ةيمالسإلا ةلودلاو كي هللا لوسرب يسايسلا طابترالاو . ةهج

 .ةرونملا ةنيدملاب لي هللا لوسر ىلإ كلذب اوثعبو

 نم ةعمج لوأ مويب نولفتحي مالسإلا رجف ذنم نيينميلا نأ ىلإ انه ريشنو

 لوقيو .مويلا كلذ ىركذب لافتحالل دئججلا ةنيدم ىلإ فالالا هجوتيو «بجر
 طسب مالسإلا نأ نميلا لهأ معزي» :كلذ ىلع ًاقيلعت عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا
 موي هوذختا يخيراتلا مويلا كلذل ًاريدقتو . بجر نم ةعمج لوأ يف نميلا ىلع هلظ

 بهذي دقو ''”ًالصأ كلذل نأ لدي امم ءفلس نع ًافلخ هولقانتو «حارفأو ديع

 لكي هللا لوسر باتكب لبج نب ذاعم لوصو موي وه بجر ةعمج موي نأ ىلإ ضعبلا
 كولم باتك لوصو ىلع ةحارص صني ِةكَو هللا لوسر باتك نكلو «دّئَجلا ةنيدم ىلإ

 .77 ٠ص الج دارثألا نويع 779 ص اج  ةيوبنلا ةريسلا ()

 .١٠ص - نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق شماه (9)
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 لوسر فرصناو «بجر يف كوبت تناكو  كوبت نم هفرصنُم مهمالسإب ريمح ءاوذأو

 يف هراظتناب ريمح كولم لوسرو باتك دجوف ناضمر علطم يف ةنيدملا ىلإ ِك هللا
 وهو ّديِكَو هللا لوسر باتك يف يتأيس امك كلذ دعب لبج نب ذاعم ثعب مث ؛ةنيدملا

 :ثادحألل يلاتلا قايسلا كاردإ ٌحيتيو .كلذ ىلع عطاق ليلد

 لايقأو ءاوذأو كولم ٌدَنَجلا ةنيدمب ىقتلا بجر نم ةعمج لوأ موي يف -
 نب نامعنلاو «لالك دبع نب ثراحلاو «نزي يذ نب فيس نب ةعرز مهيفو «ريمح

 رجف قورش اونلعأو «ميلظ وذو «عالكلا وذو «ليبحرشو «ميعنو «لالك دبع

 ؛ مهمالسإب ًاباتكو ًاثوعبم ِخِلَو هللا لوسر ىلإ ةعرُز ثعبو ءريمح ضرأ يف مالسإلا
 ةَرَم نب كلام وه كلذب ثوعبملا لوسرلا ناكو ِْلِكَك هللا لوسر ىلإ ةيده هعم ثعبو

 نم هفرصنم كي هللا لوسرب ىقتلاف «ةئيدملا ىلإ كلام قلطناف ءيجحذملا يواهرلا
 نويعو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج امك ثيح - منك ب دامو ريح لطم كاد كوبت

 : هنأ نئسلاو خيراتلا بتك ةفاكو رثألا

 هيلإ مهلوسرو «كوبت نم همدقم هرّيْمِح كولم باتك ِلِيَي هللا لوسر ىلع مدق»
 ثعب .رفاعمو نيعر يذ ليق ؛نامعنلاو ( ميعنو ؛لالك دبع نب ثراحلا : مهمالسإب

 م كل يشلا مهتقرافمو مهمالسإب يواهرلا ةدع ب اكلاه نري وذ قوز هبلإ

 ريمح قطانم ىلع ًالماع يراصنألا لبج نب ذاعم ِةكَي هللا لوسر راتخا ٍدئدنعو -

 هللا لوسر بتكو «مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو « سيق نب هللا دبع هعمو
 نب ورمعو ىئاسنلاو ىقهيبلاو ىنطقرادلا هجرخأ دقو ءريمح ءاوذأ ىلإ رتاوتملا هباتك ِدِْلك

 «تاقبطنلا يف دنعس نيو.« ةيوبخلا ةريسلا قنفات نبا ةركذو كاس نياومرع
 نويع يف سائلا ديس نباو «عامسألا عاتمإ يف يزيرقملاو «عماوجلا عمج يف يطويسلاو

 . مهريغو «ريثك نباو «مالس نب ديبع وبأو «يزوجلا نباو «يبوقعيلاو «رثألا

 مسقلا «نامسق وهو «ريمح ءاوذأ ىلإ ٍةِِلَك هللا لوسر باتك صن يلي اميفو
 «ريمح ءاوذأ نم ددعو «نامعنلاو (ميعنو «لالك دبع نب ثراحلا ىلإ لوألا

 , "”باتكلا صن يلي اميفو «نزي يذ نب فيس نب نزي يذ ةعرز ىلإ يناثلا مسقلاو

 )١( هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - ١١5سص ةدج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا -

 ص  5177-7١عماوجلا عمج 84ص "لح د ا ”ج - لامعلا زنك ننع

 ءامسألا ءانمإو .ركاسع نباو يقهيبلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع دنسم يف يطويسلل

 يزوجلا نبال ءافولاو («ينطقرادلا نئس 84 /ا/ص "دج يبوقعيلا خ خيراتو «يزيرقملل

 ص ا مالعإ - /47 ص ١١ - نب مساقلا ديبع 5 لاومألا . ةيزوجلا نبال لاومألا

 .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو «سانلا ديس نبال رثألا نويع يف كلذكو ١7ص مالس
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 نب ثراحلا ىلإ ّيبنلا هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 ىلإو «نادمهو) رفاعمو نيعر يذ ليق «نامعنلاو «لالك دبع نب ميعنو «لالك دبع

 .'"”(رجحو «ةعيبرو «يريحبلاو «يسبلاو ءدهفو «حيرش

 دق هنإف :مكلذ دعب امأ .وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ ذمحأ ينإف :دعب امأ

 رّبحو «ءهب متلسرأ ام ْعّلَبَق «ةنيدملاب انيقلف «مورلا ضرأ نم انبلقنُم مكلوسر انب عقو
 .نيكرشملا مكلتقو مكمالسإب انأبنأو «مكلبق ام

 متمقأو ءهلوسرو هللا متعطأو ءمتحلصأ نإ ءهادُهب مكاده دق هللا نو

 امو ءهّيفِصو لوسرلا مهسو هللا سمخ مناغملا نم 0 متيناو «ةالصلا

 «ةقدصلا نم نينمؤملا ىلع بتك
 مكاتأ اذإ نأ :نزي يذ ةعرز ىلإ لسرأ َّيبنلا ًادمحم هللا لوسر نإق ءدعب امأ)

 «ةدابع نب كلامو «(سيق) نب هللا دبعو «لبج نب ذاعم ءأريخ- مهب مكيصوأف يلُسُر

 نم ةيزجلاو ةقدصلا نم مكدنع ام اوعمجا نأو .مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو

 .ًايضار الإ نبلقني الف «لبج نب ذاعم مهريمأ نإو . يلُّسُر اهوغلبأو مكفيلاخم

 ؛نيكرشملا تلتقو ِءرّيْمِح لوأ نم تملسأ كنأ ينئّدَح دق ةرّم نب كلام نأ مث
 هب مكرمآو «بيغلا ظِفَحو ربخلا ْعَلَب دق كلام ّنِإو ءأريخ رّيمعِب كرمآو «ريخب رِشْنَأَ

 مهب مكرمآو ؛مهملعو مهنيد يلوأو يلهأ يحلاص نم مكيلإ ٌتلسرأ دق ينإو .ًاريخ

 . "'”«هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالسلاو . مهيلإ ٌُروظنم مهنإف «ًاريخ

 ناك نزي.ئذ نب تفيس نب نوي اذ ةعرز نأ قي هللا لوسر :باتك نه نيبتيو د

 ءاوذأ ةفاك مالسإ يف ماه رود هل ناكو ؛نيكرشملل ةلتاقمو ًامالسإ ريمح ءاوذأ لوأ

 لكي هللا لوسر ىلإ صاخ ربخب ةعرز ثعب دقو - ه4 بجر يف  ريمح لايقأو

 ملو ٠ «بيغلا ْظْفَحو ربخلا ْغّلب دق ًاكلام نإو» باتكلا يف ِةِلكَك هللا لوسر لاق ثيح

 لكَ يبنلا دلومب نزي.يذ نب فيس ريشبت ربخ- هنأ ودبيو «ربخلا كلذ تاياورلا ركذت

 عامجإلا ىتح ركبم تقو ذنم ةعرز مالسإ ربخ مث «بلطملا دبعب هئاقل موي
 :ةعرزل لاق ِةِْكَي هللا لوسر نإ مث - بجر ةعمج يف  مالسإلا ىلع يريمحلا

 هللا لوسر نأ مث ءريمح لايقأو ءاوذأ ةفاك سيئر هنأ ينعي اذهو «ًاريخ ريمحب كرمآوا

 «ةعيبرو ءلالك ديعو «يريحبلاو ؛ ىسبلاو «ءدهفو «ةعرز ىلإ) دعب: خربا تاقبط يف 223(

 ينئادملا ركذو .(ثراحلا ىلإو لالك دبع نب حيرش ىلإ) ديبع يبأل لاومألا يفو .(رجحو

 .ةفورعم ىهو «ةقدصلا ليصافت انه باتكلا ركذي ()
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 كلذو «نزي يذ ةعرّزل هباطخ يف الإ لامعلا ةيقبو لبج نب ذاعم ثعب ركذي مل هي
 ءاعيمج ريمح لايقأو ءاوذأ كلم ةباثمب هلعج ِهللَي هللا لوسر نإو ةَعْرُز ةناكم دكؤي

 نب ذاعم نإف كلذبو «لبج نب ذاعم مهريمأ نإ» :لامعلا نع ِديلك هللا لوسر لاقو

 ةنيدم ىلإ ذاعم لوصوبو «مهعيمج نميلا ىلع ٍةِِلي هللا لوسر لامع ريمأ ناك لبج

 نب ةعرّزل ناك نميلا خيرات يف ةديدج ةلحرم تأدب - ًاييرقت 7 لاوش علطم يف  دّنَجلا

 لَم هللا لوسرل ًاريمأ ذاعم حبصأ دقف ءاهرجف قورش يف ريبك رود نزي يذ نب فيس

 ثعبو أقرش ةوبش ىلإ ابرغ رمحألا رحبلا نم (اهفيلاخمو دّنَجلا) ريمح قطانم ىلع
 ةعاطب هرمأو «ةرهمو تومرضح ىلع ًالماع يراصنألا ديبل نب دايز هلي هللا لوسر

 نارجنو نادمهو جحذم ىلع هلامع ِةِكي هللا لوسر ثعب كلذكو «لبج نب ذاعم
 يتلا ةيسايسلا اهتدحو نميلا ضرأ تداعتسا كلذبو «لبج نب ذاعم ةعاطب مهرمأو

 - نزي يذ نب فيس نب برك يدعم لتقمو نزي يذ نب فيس ةافوب تعطقنا دق تناك

 - نميلا لامع عيمجل ًاريمأو نميلل ًايلاو لبج نب ذاعم ةروريصب تداعف م0917 ةنس

 .- م5؟9 قفاوملا ه4 ةنس

 جحلو نيبأ قطانمو (نزي) رصقلا يف در اا

 يذ نب دعس نب فيفع)و (ةعرُ نب ريفع) هنبا اهتماعز يف هعم كرتشي *ب ناكو ءندعو

 .ايتع ربكلا نم غلب دق ةعرُز ناكو (نزي

 مامإلا جرخأ» دقف ِةِلك هللا لوسر ىلإ هّينس ةيدهب ةعرز ثعب ه١٠١ ةنس يفو

 لإ: ىدنهأ نوي. ئىذ نب قسم نب ةعوز نأ :كلام نب سنأ قف دزاذ باو ةمحأ
 لوسر اهلَبَقَف «ةقان نيثالثو ةثالثو ًاريعب نيثالثو ةثالثب اهذخأ دق ةَلُخ هِي هللا لوسر

 . 10 هقل هللا

 نب ثراحلا «ريمح ءاوذأ ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف ِةِلي هللا لوسر ىلإ دْفَوَو

 ركذت ملو ءمهريغو «ينوكسلا جيدخ نب , ةيزاعمو ءحابصلا نب , ةهربأو «لالك دبع

 يذ لآ ضعب عم هتيدهب ثعب هنكلو «نزي يذ نب فيس نب ةعرُز ةدافو تاياورلا

 ًايضار نميلا يف هتقطنمب تام مث ءًأزوجع ًاخيش تاب دق ناك هنأ كش الو «نزي

 كلذو : نوي يذ.نب انيس وب ةعرز نب ويفعل ةيقاوذألا ني هتتره ةلقتتاو:ءافرم
 .- م77 قفاوملا - ه7١ ةنس يلاوح

 ولع عال عك
 تاي سن 33
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 نزي يذ لآ ْنِم ءاوذألا رخآ . . ةعرُز نب ريفغ

 «عضومب لضفلاو نيدلا نم ناك «ةَعْرَُز نب ريفع نإ : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 يذ نب فيس نب رماع نب ةّعرُز نب ريفع) هنأب ينادمهلا هبَسَن دقو .«هبسحو هفرش عم
 نب ةعرُز نب ريفع) هنإ ةدمتعملا ديناسألاو ةباحصلا مجارت يف ءاج يذلا امنيب .(«نزي

 يذ نب فيس نب ةعرُز) هنأ ةعرُز ةمجرت يف ينالقسعلا ركذ دقف «2«نزي يذ نب فيس

 نزي يذ نب فيس نب ةعرز نأ كلام نب سنأ نع دوواد وبأو دمحأ جرخأ» كلذكو «نزي

 هيبأ نع ىور يذلا وه ريفعو '''(هلك ىبنلا اهلَبَقَف . .ةل لكي هللا لوسر ىلإ ىدهأ

 ديسم ىدلاج شاع نب ننطملا ةيغ نري ىذا ني يسد رشم ىذلا ءاقللا نيك ةعرت
 نسحلا يبأ نع لئالدلا يف ميعن وبأ هاور» :لاقو ريثك نبأ ظفاحلا هركذ دقو هديك

 نب ريفع نب زيزعلا دبع نب ريفع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب هبر دبع نب ميهاربإ نب يلع
 يمع ينثدح لاق ميهاربإ نزي وبأ ينثذحا رخآ دس يفو 2نزي يذ نب فيس نب ةعرز
 ريفع نب زيزعلا دبع ينثذح :لاق زيزعلا دبع نب دمحم نع «ءاجر وبأ دمحم نب دمحأ
 نب ريفعا هنأب ةقثلا انيطعُت ديناسألا كلتف .«نزي يذ نب فيس نب ةعرُر نع هيبأ نع

 . «نزي يذ نب فيس نب ةعرُز
 يذ نب دعس نب فيقع ةمعو «نزي يذ ني فيس نب ةعرُز ني ريفع ناكو

 ماعلا دئاقلا  عالكلا يذ عفيمس عم اوقلطنا نيذلا رّيْمِح لايقأو ءاوذأ نم ءنزي

 لهأ قيدصلا ركب وبأ رفنتسا امل ماشلا حتفو مورلا داهجل  ريمح لئابقو بئاتكل

 ةلاسر نيلماح اوقلطنأ مث  ه7١ ماع رخاوأ يف  ماشلا حتفو مورلا داهجل نميلا

 -رمع ةفالخ يف قشمد حتف اودهشو ه١” رفص ىف  ماشلا عوبر ىلإ مالسإلا
 ةنس  اهحاتتفا دنع صمح يف مث قشمد ةنيدمب ريفع رقتساف - ه5١ بجر يف

 نب دعس نب فيفع» : ىلي ام ةباصإلا باتكب فيفع همع ةمجرت يف ءاج دقو ه7

 (ةثعبلا لبق هوبأ تام هنأل ماسلا اداجخلا رد .مرضخم .يريمحلا ني يذ

 لاق ءاهب نكسو قشمد حتف دهشف ' "شع فالح فا نمتلا نس وخ رشامو

 رمع ةفالخ يف امإ قشمدب فيفع يفوتو ''”«ةيواعم عم ةصق هلو» ينالقسعلا

 .ةيواعم ةفالخ لئاوأ يف وأ ءماشلل ١ ةيواعم نأك ثيح نامثعو

 ْمَد راّبُج) لثملا ىرج هيفو «ماشلاب ةداقلا ءارمألا نم ناكف ةعرُز نب ريفع امأ
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 ناكو «ةعرُز نب ريفع نأ» ليلكإلا يف امك كلذ ببس ناكو (ريفع سُنْرُب ٌسَم ْنَم
 يف ةيواعنم هثعب شيج يف جرح ؟هبسحو هفرش عم عيدروس ليفملاو يدنا نم

 نيب حلصُيل ريفُع جرخف ءّرشو ًطالتخا شيجلا يف عقوف «مورلا ضرأ ىلإ ةفئاصلا
 «كلذب ةيناميلا ُتَربْخْأَف ءسيق نم لجر هسنرُب بذجف .“'هل نست رب ةيلزو قفاثلا

 :هفيتكل لوقي ةيناميلا نم لجرلا لعجف ءأفوتكم الإ ٌيسيق شيجلا يف سمي ملف

 تنك ول كنإ امأ :يناميلا لوقيف «هللاو ال :لوقيف ؟ريفغ سنرُب نسم نمم كلعل
 ريفع مهيف بلط مث . كدي ٌتْعطَقل : مهضعب لوقيو «كقنع تبرضل هسنرب سم نَمِم

 ,770ريفع نسور نص ْنَم مذ َراَبَجا : ليق ةثداحلا كلت يفو . «اوُقِلَطَأَف

 دنع ماقملا بحاص وهو «ماشلاب ةيناميلا ديس ريفع ناكو» :ينادمهلا لاق

 يذ ةمالس نب رذنملا نب كاحضلا وه شئاف يذ ٌنباو .«شئاف يذ نبا موي ةيواعم
 ىشعأ هحدمو ةيلهاجلا ىف ءاوذألا ريمح كولم نم شئاف وذ همالس ناكو .شئاف

 ذا واسم نر ثا ادم ايوا ريصت رم ناكر ,دئاصقلا نم ديدعلاب ىلهاجلا سيق

 يذ همالس نب رذنملا ىلإ هتبترم تلقتناف مالسإلا لبق شئاف وذ همالس تامو بأ
 نزي يذ نب فيس نب ةعرز عم اوملسأ نيذلا ريمح ءاوذأ نم وهو شئاف

 نأ مث .ريمح ءاوذأ ةيقبو :عالكلا يذ عفيمسلاو لالك دبع نب ثراحلاو

 ةفالخ ىف قشمد ىلإ نميلا نم راس شئاف يذ ةمالس نب رذنملا نب كاحضلا

 المع ةيلودكتاو كاحضلا مودقب هوربخأ دق ةيواعم ءاسلج ضعب ناكو «ةيواعم

 مهنيب ةداقلاو ءارمألا نم ددع ةيواعم سلجمب ناكو ءهريتخي نأ ةيواعم دارأف

  ًاميسج اميسو ناكو - كاحضلا لخد املف ؛نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع
 مابملا قاسرف نم :لاقف ؟لجرلا ْنَمِم :هل لاقو «هيلإ رظن نيح ةيواعم هفرشتسالا

 ًاذإ تنأ :لاقو يرسل. ديكتم ةيواجم نا كوت ايتتال يواصل حامرلل نيبعالملا

 ٌتنكل لسرُملا ئبنلاو لزنُملا باتكلا الول ءمهنم ثسل :لاق ؟حاطبلا شيرق ْنِم

 لها دسعألا ينكر دعس ةرهج نع اذإ تناك :لاق".:ابئاغ مهميدقلو ًابغار مهنع

 0 ل ا ل ا :لاقق ؟دسأ ينب تاراغلا

 :لاقف ؟هبتم نب فيقث رادلا عامجو راتوألاب بلطلا لهأ نم اذإ .فقأق لاق

 8 تنأف» :لاقو بضغلاب ةيواعم رهاظتف «دودجلا مائل دودخلا راصق ككلوأ

 نإف «ةيواعم اي ًالهم ءشئاف يذ نبا انأ :لاقف ؟ًائيش نولقعي ال نيذلا نييناميلا

 . ةليوطلا ةوسلقلا *نيشرُبلاَو «نوديم يأ ىونعلاب كزابخ :(9)
 . كلذ ريغو مركلاو دوجلاو فرشلا يف ةقباسملا :ةأارابملا (؟9)
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 اوناكو «بانذآلا مهريغو بابرألا اوناك ؛ةداس سانللو ءةداق برعلل اوناك كئلوأ

 ِةلِكَي دمحم ةيحتلاو لضفلاب ةيربلا ريخ مهاعد ىتح ؛ةقوّشلا مهريغو كولملا

 اوزهجو ؛«فويسلا هنود اورهشو هيهشت ايبا هلو انوا ةنيزمت انهيأ ةورَوَعَف

 اوبرضو «ردب موي أشيرق اولتقو «سوفنلاو لاومألاب اوداجو «فولألا دعب فولألا

 .هقنع اوبرضا) :لاقو ظيغلا ةيواعم رهظأف «. .ًاهرك مالسإلا يف اولخد ىتحح دعم
 ةعرُز نب ريفع ماقف .- هنع عافدلل  هفيس الاس ماق الإ ٍنامي هسلجم يف قبي ملف

 عيظفلا لوقلا ىلع انريغ نم ظيغلا مظكت كارنل اَنِإ «ةيواعم اي هللاو امأ :لاقف

 كنأكف ءكرمأ يف كيلع نعطن مل انإ هللاو كاذو .ريسيلا انم عظفتستو «ريثكلا

 نأو «مراوص انفويس نأو «مغارض انلاجر نأب ملعتسف «كيلإ اهانففز دق برحلاب

 . «رعاسم انتامك نأو ءرماوض انلويخ

 نب بيرك مث «كلذ هبشي امب ملكتف عالكلا يذ حرش نب ةويح ماقو

 مكيلع ُتْمَرَع» :ةيواعم لاقف . ىناسغلا رذنملا نب ةورعو «يماذجلا سيق نب لتانو

 «رضح ْنَم ناكم الول هللاو « شئاف يذ نباي :لاق مث ءاوسلجف ءمتدعق امل

 . . كقنُع كنع راطو «كناوخإ َكَمْلْسْأو «ءكناطوأ كنم تلختل ءرثع نمل ةلاقإلاو

 ًةرعش هنم تذذق ول «ةيواعم اي هللاو امأ :لاقو مايقلا ىلإ ةعرز نب ريف داعف

 هنم دعترت ٌعرق عرَقَلو ءاهلاصوأ نم كيلع تّضقناو ءاهراطقأ كيلع تقاضل

 .«ًارمأ كلذ دعب هللا ثدحُي وأ «ميقتست ىتح كصئارف

 نم ماشلا لهأ دنج مظِع ناكو ءاوملكتف نييناميلا ةداقلاو ءارمألا ةيقب ماقو

 * لاق ءاوعمجأو اوبّرحت دق مهنأ ةيواعم ىأر املف) (ةداقلا ءارمألا مه كئلوأو ةيناميلا

 ءديدس كلوق اذإف «كتربتخاو كتولب دق : شئاف يذ نبال لاقو .هانربتخاو هانولب امنإ

 . ؟!"ةيئيمرأ ىلع ةيالولا هل دقعو .ةينيمرأ ىلع كّئيلوو كّترتخا دقو «ديدع كموقو

 تف ني 3

 يبأ نبا هاور ام ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لقنو

 نارمع نب ىسوم نب دمحم هللا دبع يبأ نع ةغالبلا جهن حرش) يف ديدحلا

 مث ِةكَي هللا لوسر ىلع دفو نمم يئاطلا ملاظ نب ديلولا ناك :لاق (ينابزرملا

 دفو مث «نيروهشملا هلاجر نم ناكو (نيفص) هعم دهشو مالسلا هيلع اًيلع بحص

 )١( ؟ج  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا ص55١ - 7717

 و 5٠١٠مك 5١.
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 نيفص نع مالك ديلولاو ةيواعم نيب عقوف «2«سانلا ةلمج يف هيلع لخدف ةيواعم ىلع
 نئاخلا ّيقشلا اهيأ :لاقف «ديلولا مالك نم ةيواعم بضغف» بلاط يبأ نب يلع نعو

 نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع ناكو .هب تهوفت مالك رخآ اذه لاخأل ينأ

 مهيلع محتقاف «هيلع فاخف ةيواعم دارمو يئاطلا فقوم فرعف «ءٍذئنيح ةيواعم بابب
 اعدجو القو الذ هوجولا تهاش :لاقو ةيناميلا ىلع لبقأو - سلجملا يأ - رادلا

 «ةيواعم اي هللاو يإ :لاقف ةيواعم ىلع تفتلا مث .ًامثك فونألا هذه هللا مثك ءآلفو
 بهذُت ةظيفحلا نكلو «مهيلإ ًاحونج الو قارعلا لهأل ًابح اذه يلوق لوقأ ام

 وهو  ناحوص نب ةعصعص ينعي - ةعيبر اخأ تبطاخ سمألاب كتيأر دقل .بضغلا
 تنأو هتحرس مث «كبرح يف ٌدَّشأو «كتوادع يف َدَحَأو ءاذه نم كدنع ًامرج مظعأ
 ءانبأ كتلكو ول يرْمَعَلو ؛هتعامجل ًاراغصتسا تمعز ءاذه لتق ىلع ٌعمَجُم مويلا
 كشرعو لولفملا كذحو ءرثادلا كركذو رثاعلا كدج ناكل كموق ىلإ ناطحق

 كل نئمطيلو اَنَئْرَح كل لهسيل انتلالب ىلع انّوطأو ءكعلظ ىلع ْعَبْرأَف «لولثملا

 «نتفلا زامغب زمغن الو «فسخلا عرج ظملتن الو ءميضلا عقوب مارن ال اَنإف ءاندراش
 مل اّنإف ءكسفن ىلع غعبرأف «ناطيش بضغلا :ةيواعم لاقف . بضغلا ىلع راذن الو

 ءأمرحم هنم كهتنن ملو ءأبضغم هنم بكترن ملو ءاهوركم كبحاص ىلإ تأن
 . هريغ عسيو انملح هنع قضي مل هنإف .هكنودف

 هب بآ امم رثكأب نبؤتل هللاو :لاقو «هلزنم ىلإ هب جرخو ديلولا ديب ريفع ذخأف
 لجر لك ىلع ضرفو «ةيناميلا نم قشمدب نم ريفع عمجو «ةيواعم نم - لجر -
 . ”"76قارعلا ىلإ هدرو ءديلولا ىلإ اهعفدف ءأفلأ نيعبرأ تغلبف ءهئاطع يف نيرانيد

 خبل ظلم ل
 تذت نكن ١

 يفوت نأ ىلإ «ماشلاب ًاديس ًاريمأ نزي يذ نب فيس نب ةعرُز نب ريفع لزي ملو
 نب ريفع :هدلو نمو» :ىينالقسعلا لاق .هاضرأو هنع هللا يضرف «صمح وأ قشمدب
 لاق كلذكو : ذاروق نب كلبلا هيهوانأ ماضلاب ريتش ناك ءريفع نب ةعرز

 . .ريفغ نب ةعرُز نب ريفع :نزي يذ نب فيس دلو نمو» قاقتشالا يف ينابزرملا
 نب زيزعلا دبع نب ريفع) وه امنإو .«ناورم نب كلملا دبع مايأ يف رّيْمِح ديس ناك
 . ميعن يبأل ةؤبنلا لئالدب هثيدح دنس يف امك (نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع

 .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو

 777 -١751ص اج ب عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا
 و59١5 -5١8.
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 نيينزيلا ديس ناكو . .هحرمو جحل نيب «نميلاب نزي يذ لآو :ينادمهلا لاق

 تومرضحب نولزنيو عوديألا مهنمو . .ينزيلا ليعامسإ نب دمحم :نيبأو جحلب
 ةيدوأ نمو . .نادرجو «نادبعو «هخرم دادع يف يهو  (مبشي) اهل لاقي ةنيدم

 ديلتلا نيينزيلا زكرم وه نادبع يداوو ؟”(مبشيو نادبعو ارض يداو ايلعلا قلاوعلا
 ةلالس مهو «صمحب ريثك ددع مهنموالا : ينادمهلا لاق «نميلاب مهقطانم يه كلتو

 «صمح يف اورقتساف «ماشلا حوتف يف نيينزيلا نم هعم اوناك نيذلاو .ةعرُز نب ريفع

 .دلاخلا يمالسإلا يبرعلا اهرصع خيسرت يف اومهاسو

 ) 4١ص اج  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل . ليلكإلا 55١ - 707
 و+5١8-5٠.



 502 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع انوخ

 ل ل رار

 نيعر وذ :لالك دبع نب ثراحلا

 - نببنلا ءادر شرف هل يذلا رمح َكِلَم -

 مالسإلا روهظ دنعو ةيلهاجلا يف نييريمحلا ءاوذألا نميلا كولم ءامظع ْنِم

 سداس هنإ هتناكم ولع ىلع لدي اممو (نيعر وذ) رصن نب لالك دبع نب ثراحلا وه

 «ةيرجه ا/ ةنس مالسإلا ىلإ مهوعدي ِةْو هللا لوسر مهيلإ بتكو ثعب كولم ةتس
 نب ثراحلاو ءرصم كلم سقوقملاو «سراف كلم ىرسكو «مورلا كلم رصيق مهو
 .ةشبحلا كلم يشاجنلاو «نيرحبلا ريمأ يواس نب رذنملاو «نميلا كلم لالك دبع
 كولملا ىلإ هِيَ هللا لوسر ثعب» :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاق كلذ يفو

 ىلإ ةفاذح نب هللا دبعو ءمورلا كلم رصيق ىلإ يبلكلا ةيحد :مالسإلا ىلإ مهوعدي
 نب ءالعلاو «ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ ةيمأ نب ورمعو .سراف كلم ىرسك
 ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملاو «نيرحبلا كلم يواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا
 .'"76نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا

 هباحصأ نم ًالسُر ديلي هللا لوسر ثعب» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو

 ىلإ كولملا ءامسأ ركذ مث .«مالسإلا ىلإ مهوعدي مهيلإ مهعم بتكو «كولملا ىلإ
 كلم يريمحلا لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعبو» :لاق نأ
 بتكو «لالك دبع نب ثراحلا ملسأف . .» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو '”«نميلا
 : هيف لاق ًباتك كك يبنلا ىلإ

 ا علا نييويف انس تناوب ةراوكط هيف قفضلا ةجد فدتودو

 ةعسأو اقافآ حتفي (نيعر وذ) رصن نب لالك دبع نب ثراحلا نع ثيدحلا نإ

 كاز لعوب دابق كر راسل دقق هن ضو يذ ءلآ يطاسإلا تابع كدي اباه ةفرععلا

 0 نما سادلا نيس نبأ تريسلاو ىذاعملا ىف رثآلا نوع 61)

 .1 75ص ؛ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 20

 ٠ .787ص ١ج - ىنالقسعلا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 00

٠ 
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 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب روُهَمَجلا ديز نب لهس نب ربكألا نيعر وذ» ليقلا
 نب ريهز نب بير نب ْنطَق نب ناديج نب ثوغلا نب ؛ لئاو نب سمش دبع نب مشج
 هنإ ينادمهلا لاق نيكألا نيعز يذ ساو 9 "(ريمح نب عسيمُهلا نب نميأ نب ثوغلا
 وذ ميري) دجويو (ربكألا نيعر وذ ةّرم) نويماشلا لاقو (ربكألا نيعر وذ ميرب)

 لئابقو نوطب ربكألا نيعر يذ نم تعرفت دقو ءربكألا نيعر يذ ةلالس نم (نيعر
 : يهو ةيسيئرلا اهقطانم انه ركذنو ةريثك

 يذ ليقلا مساب َىمُس» نيعر يذ لآل لصألا ةقطنملا وهو :نيعر يذ فالخم أ

 يذ فالخم» :ينادمهلا لاق .فارطألا يمارتم عساو دلب وهو ءربكألا نيعُر
 صا

 يداو :ةيدوألا نمو 0ك 3لاهكو "ا هنئمو .«نيعُر عناصم هنم : : نيعر

 هع يذ يداوو ءدرح يداوو «قلب وذو 5 نوح يداوو 0 كا

 .لاهكو ءهوثم نصحو *”نالحك  نوصحلا يهو  عناصملا نمو ؟'اديَرّنو

 «ناشيج ٌداح ام ىلإف "”ريهو «نايلمو «ةلعاوملاو ءوبلو ءعلْوّصلا اهنمو

 - شيبخح ينب دلبو . .متيم فالخم ىلإ اعجارف «رافظ ةيحان نم ولعلا بصحيف

 .كولمألاو . .هعرشو «رابخلاو ءدارشو ءاَنَبو . .حن 6 لير حلا

 د لل ا رق كا جس جس ىلا را /8!(ثورحألاو

 نم ادعت نيعو ىذا تاشتأ تتادحبلا نسحلا ب ليلكإلا ()

 ماتسلا هبشت ةعلق هتمق يفو ءرامع فالخم يف بخش لبج :بُحَشو .نوصحلا :عناصملا (0)

 .ةيوعصب الإ اهيلإ يقتري ال
 مساب لاهك تيمُّس .ةردانلا ةيحانب رامع فالخم يف بخش بونج عقت ةيرقو ةعلق :ىلاهُك (*)

 .ةهابنو ملعو ةفرعم باحصأ «يلاهكلا لآ مهنمو ءددَس نب ديز نب كلام نب يدع نب لاهك

 «نابخ خئاشم حالص لآ رقم (عرشأ يذ) ةبرق هيلع عرشت ءروهشم يداو :ناّبس يداو (:4)

 مساب نابس ىّمسو ءرامع فالخم لازأ ةلزعب حرفلا لآ رقم بلجألا يداو ىلإ نابس دتميو
 :نيكألا ةريعر ىذدو دبتا قب ثراحلا نب ليبحرش نب ثراحلا نب ةعيهل نب ناّبس

 نب لواق نب فكني نب َناَعَه نب نابخ) مساب ابلاغ - تيمس «نايخ ةقطنمو نابخ يداو (5)
 وذ :نابخ يداو نمو .نيعر يذ ميري نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب ةتعان نب ديز
 نب نالحك :مساب نالحك نصح يمسو :نالحمك ةلزع يف ءززعي يذو ءدرحو «قلب
 .ناعه نب نارمن

 ٌيمُسو .تمد مامحب روهشملا يعيبطلا مامحلا هيفو .تمد ةيحان يف روهشم يداو ديرتنا 05

 .ربكألا نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ريجب نب مأوُّنلا نب ديرث مساب ديرث
 لبج لطيو «حابص فالخم نم ةويه لبج يف ةيرق يهو (ةويه) بوصألا نأ ودبي :ةريه (0)

 . ةمضرلاب رامع لآ نم بلجألا يداو ىلع ةويه
 .7١7ص - ينادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (4)
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 يداوو .(نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب هتعان نب ديز نب لواق

 يف ةلزع مسا كولمألاو ؛(لواق نب ريجح نب ةمامث نب دارش) مساب ّئمس دارش

 نب ليبحرش نب ثراحلا نب يدع نب رعش) مساب رعشلا يمسو ؛ ءرعِشلا ةيحان
 ينبو ةدسلا ةيحان يف ثراحلا ينب :.. ةلوص: كورخألاو::(نيعر قذ نوي بوكم

 «ميري ةيحانب نيعر ةلزع نيعر يذ فالخم نمو «نادعب فالخم يف ثراحلا

 نب ثراحلا نب ليبحرش نب ثرح وذ نايفس نب ميري) مساب ميري تيمسو
 :(ريكألا نيعرا ىذ ريال

 ةمضرلاو ةردانلا تاردردو سارت لطم قعر فالخم نأ كلذ نم نيبتيو

 نيترو 0113157 ضر كت روكلا 21ج لكتاو ايكي ةقئاعبجلا يربو ههنا ور رعشلاو

 تيس تلي هنن عسر" ٠'بإ ةئيدم بونج متيم ةلزع ىلإ نادعب ةيحانب َبَح

 . علاضلا ةظفاحمب نبج ىلإ تمد ةيحان ىلاتلابو «ةنارقملاو تمد نيب حلاص لقحو

 نب ناشيج مساب يمُس :ناشيج فالخم) ينادمهلا لاق :ناشيج فالخم - ب
 ءردبو ءرجح :ناشيج فالخم نم دعيو .ربكألا نيعر يذ نب رجح نب ناديغ
 تمدو ةردانلاب  دوعلا فالخم ىف ناشيجو ''”(دوعلاو . . شيبح ىنبو «ديرثو
 ةظفاحمب ةبطعق دالب يه ردبو ءرجحو . تمد ةيحان يه ةشيحلاو كيزكوزد
 .«نيعر يذ نم نوطب ناشيج نكسيو» ينادمهلا لاق . علاضلا

 نب هتعان نب ديز نب لواق نب عفاي» وهو «نيعر يذ نم ريبك نطب عفايو : عفاي دالب - ج
 «نالميحجو ءهّدلب :عفاي دلوأف .ربكألا نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش

 ونبو «نحارذلاو «نادأ ونبو «مويرألا مهو مناي هرعيف ترشتنا امهنمو « عفاي يتبا
 ىتح هفورعم الكو «مهريغو .الكو «ربج ونبو ءِبْيَعُش ونبو «روقبألاو ءدساق
 لمشتو '"”نبُجو ايلعلا عفايب نحارذلاو «علاضلا يف بيعّشلاو «ىلفسلا عفايب مويلا
 كلذ نم نيبتيو .عفاي علض علاضلاو «عفاي فدر نافدر لاقي «نافدرو علاضلا عفاي

 يف مهقطانمو «نيعر يذ نوطب نم ايلعلا عفايو ىلفسلا عفايو نافدرو علاضلا نأ

 .نيبأ ةظفاحم ضعبو جحل ةظفاحمو علاضلا ةظفاحم

 متيم ىلإ عفايو نيبأ نم دتمت تناك ةيسيئرلا ني نيعر يذ لآ قطانم نإف كلذبو

 نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب ثرح يذ نايفس مساب تيمس نأ دعب يف ثرَلا ةلزع 2230

 نب ليبحرش نب ثراحلا نب لالد مساب تيمس نأ دعب يف لالد ةلزعو .نيعر يذ

 .نيعر يذ نب بوثم نب متيم مساب متيم ةلزعو .نيعر يذ نب ديزي نب ثراحلا
 .١1"”ص - ىنادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (0)

 ْ .8 4ص ؟ج - ليلكإلا (0)
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 ءاوذألل ةماعزلاو ةيئاوذألا زكرم وه نيعر يذ فالخم ناكو ء«بإ ةنيدم بوئج

 .يريمحلا رصعلا يف نيعر يذ لآ نم لايقألا

 نب ورمع نب نيعر وذ ليحارش) لّيَقلا نيعر يذ لآ ءاوذألا رابك لوأ ناكو

 نب فكني نب برعي نب ثوغلا نب مشع يذ برك يدعم نب ليحارش نب معني رمش
 : لئاقلا وهو 0( بكألا نيعُر يذ نب بوثم نب ةعيهل “نب ناديج

 ِنْيَعَريِرَف ٌتابيْنِمُدِيِعَس مْوَئِيارَهَس يرَتْشَي ْنَمالأ
 نسسعر ىيدتلوعلالا ةريقشة يشتت تتاشو تودع نس كا نإف

 يريمحلا ناشلم عَبت كلملا نمز يف اذه  نيعر وذ ليحارش ناكو

 ناكو  يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاب  ناشلم عّبُت نب ناسح كلملاو

 كلملا راسف «ةماميلاو نيرحبلا ىلإ دتمي ةعبابتلا اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا ناطلس
 لايقأ بغري مل ةماميلا لصو املف «قارعلا وزغ ديري يريمحلا شيجلاب ناسح

 لايقألا ملكف «لعفي نأ ىبأف «نميلا ىلإ ةدوعلا هنم اوبلطف ءوزغلا كلذ يف ريمح
 .لعفي ال هنأ :مهل لاقف ءهاخأ دري نأ هولأسف «شيجلا يف ناكو ءورمع هاخأ

 الإ اعيمج هل اوفلح ريمح لايقأ نأ مث ءانيلع ككلمن نحنو هلتقأف ىبأ ْنِإ :اولاقف

 هههركأو هتروشم هركو ىّبأف «هيخأ لتق نع هاهنف «هلاخ وهو «نيعر وذ ليحارش
 نأ ةطيرش ىلع :نيعر وذ لاقف «هيف اولخد اميف ريمح لايقأ عم لوخدلا ىلع
 نيتيبلا ةعقرلا يف نيعر وذ بتكف .كلذ كل :لاقف ءةعيدو ةعقرلا هذه يل ظفحت

 ىلإ اهعفدف «ءءهايإ اهلوانو .ةعقرلا ىلع متخو . (خلا ٠ . مونب ارهس يرتشي ْنَم الأ)

 داعو تانمجب هاحأ مت ني ورمع لق مل ءاهظفح يف هيلع ٌدّدَّشو هتيشاح نم لجر

 هنإ مث ٠ ءاعنص يف نادمٌُع رصقب رقتساف ؛نميلا ىلإ نيرحبلاو ةماميلا نم شيجلاب

 عبُت نب ورمع نإ ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق .هيخأ لتق ىلع ةميظع ةمادن مدن
 نم ةازُحلاو ءابطألا لأس كلذ هَدَهَج املف ءرهسلا هيلع طِلَّسو «مونلا هنم عِنُما
 اذ وأ هاخأ طق ٌلجر لق ام هللاو هنإ : مهنم لئاق هل لاقف اقع ةينارعلاو ةايكلا

 املف نهسلا ةيلع ظلُسو ةمرت نع الإ هيلع ةاخأ تلتق ام لثم ىلع ًآيغب همجر

 ىلإ صْلَخ ىتح نميلا فارشأ نم هيخأ لتقب هرمأ نم لك لتقي لعج كلذ هل ليق
 باتكلا :لاق ؟يه امو :لاقف ٌةءارب كدنع يل نأ :نيعر وذ هل لاقف «نيعر يذ

 1 يول دق هنأ ىأرو هكرتف «ناتيبلا هيف اذإف ءهجرخأف «كيلإ هتعفد يذلا

 ١5. ؛ص - ريمح كولمو ةعبابت نع يريمحلا ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا 230

 .؟ 7ص ١ج  ماشه نبأ  ةيوبتنلا ةريسلا جرف
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 داهسلا نم يقل ام اكش» كلملا نإ يريمحلا ناوشن ةديصق حرش يف ءاجو

 لتقب كيلع اوراشأ نيذلا لتقت ىتح مونلا ىلع ردقت ال :اولاقف ؛هصاوخ ىلع

 تقو ىف هيلإ اوتأي نأ كلذ ىلع هفلاحو هيخأ لتقب هيلع راشأ نم لكب رمأف «كيخأ

 هركذُف هيلع لخدأف ؛هب رمأ نمم نيعر ود ناكو ءمهانفأ ىتح مهقانعأ تاهت

 .هماركإب كلملا رمأف «نيتيبلا دجوف ءاهب ىتأف «ةعيدولا هلأسو «هيلع هتروشمب

 2 :يريمحلا ناوشن لاق كلذ يفو ''”هدنع نم ًاروكشم ًاملاس جرخو

 حادُك رساخ ةقفص باصأف هل يدرّملا هونصو ورمع نيأ مأ

 حاّرلابرشريغبولسلاىأرف اركلا ُهَبَئاجو هثمادن ْتَدَيْف

 حابذلا دي يف ديع شابلكك اوحبصأف ةوكراش الاجر ىتفأ

 7 و قلل دفع ويم ىفأ ِجّرَمف «عّبُت نب ورمع كّلَهو» ماشه نبا لاق

 كلم لوأ وهو '”0نيعُر يذ نب لالك ديع اذه  ورمع دعب كلم» :ناوشن لاقو
 +: نيعو يذ لا نم هلل لوأر «لالك دبع نب ثراحلا دادجأ نم

 ةيحيسملا ةنايدلاو .لالك دبع نب ثراحلا دادجأ

 نب لهس نب رصن نب لالك دبع نب ثراحلا) وه لالك دبع نب ثراحلا نإ
 مساب َيِمُّس دقو (بّوثُم نب ديز نب دهف نب بيِرَع نب طسوألا لالك دبع نب بيِرَع
 نب ةّرُم نب نيعر يذ نب بوثم) مهنم ؛«نيعر يذ لآ نم دحاو ريغ (بوثم)
 نب ناديج نب فكني برعي نب ثوغلا نب مشع يذ برك يدعم نب ليحارش
 نب نادبع نب كلام نب ثدحن يذ نب بوثم) مهنمو (نيعر يذ نب بوثم نب ةعيهل
 -لوكلا يأ تويكألا لذلك دنع دلاو وم ترثعو ."""(نيشو قا: نب سيح نب كلام
 ىلع ناكو «عّبُت نب ناسح دئاق ربكألا لالُك دبع ناك» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 َبْلَع» :نودلخ نبا لاق ثيح ءهيبأ دهع ذتم ناك كلذكو اجينلا ىلإ هتمدقم

 ١5. 5ص  ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا (0)

 :رصن وبأ لاقو (ثدح يذ نب لالك دبع) :هنإ لاقو "9ص ؟ج  ينادمهلل ليلكإلا (0)

 نيعر يذ نب رجح امإو .(بوثم نب ليبحرش نب ثراحلا نب مئغي نب لأقم نب لالك دبع)
 سيئر يرجحلا هللا دبع يضاقلا مهنم ةهابنلاو ملعلا لهأ نم مهو يرجحلا لآ هتلالس نيف
 .ًايلاح زعت ظفاحم يرجحلا هللا دبع دمحأ ذاتسألاو نميلاب قبسألا ءارزولا
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 نب لالك دبع هتمدقم ىلع ثعبو . ييرعلا يرش ردو «فئاوطلا كولم عَبُت

 نب لالك دبع همأل هوخأ عّبُت دعب كلما كدردلع نياركاو ويمر اوت نيابرط

 عبت نب ورم لعق" ." هنإ كولملاو ممألا خيرات يف ءاجو '' "نيه دوو نول

 نأ كلذو .. . بوثم نب لالك دبع عّبُت نب ورمع دعب كَلَم مث .. هناكم كّلمو هاخأ

 عمطي نأ ةفاخم بوثم نب لالك دبع كلُملا ذخأف ءاراغص اوناك عبُت نب ناسح دلو

 اميف ناكو «ةنسح ةسايسو ةبرجتو نسب هّيلوُق «ةكلمملا تيب لهأ ريغ كلّملا يف
 هيلع مدق ناسغ نم لجر هيلإ هاعد يذلا ناكو «ىلوألا ةينارصنلا نيد ىلع اوركذ

 : يلي ام ةيخيراتلا رداصملا يف ثحبلا نم نيبتيو "'”«ماشلا نم

 يف ةداقلا ءاوذألا ءامعزلا رابك نم ناك نيعر يذ نب لوألا لالك دبع نإ -

 ام نإف كلذل . . عبت نب ورمعو عبث نب ناسحو «(ناشلم) عّبت : :ْمُه كولم ةثالث دهع

 لمشي '' «ةنس نيعستو ةعبرأ لالك دبع َكَّلَما هنأب يناجرجلا نع نودلخ نبا هركذ
 ابئانو ةعساشلا نيعر يذ قطانمل ًادئاق ًاميعز لالك دبع اهيف ناك يتلا ةرتملا كلت

 ةفاهتو رفاعملا ىلإ رافظ فيلاخمو  ةيريمحلا ةينيعرلا «رافظ ةنيدمب كلملل

 يذ لآ ناك امئيب «نميلا نم يبرغلا فصنلا براقي ام يأ ءرمحألا رحبلا لحاسو

 هلكؤي ام وهو .ءنميلا نم: يفرشلا فصنلاو نادبع' ةنيدم: يف ءاوذألا مامعزلا مهتدزي

 كلذ يفو 0 م5160 ةنس ناشلم ءديفح برك يدعم هبتك يذلا ريبكلا نادبع شقن

 ء(ريمح كلم) وه حبصأف «نيعر يذ نب لوألا لالك دبع كيلمت مت ًابيرقت تقولا

 نم ديدعلاو .سمشلاو «ملأ يذ /نيس» هلإلا ةدابع ةرتفلا كلت شوقن تركذ دقو

 . نمزلا كلذ يف ةعئاش تناك يتلا ةددعتملا ةهلآلا

 ةلودلا ذوفنو ناطلس اهيلإ دتما يتلا قطانملا ريبكلا نادبع شقن ركذ دقو

 ضرأ نيب اجس رابآ ىتح) ةريزجلا لامشو قرش يف ناشلم كلملا دهع يف ةيريمحلا

 تناكو «ناسغ ضرأ يهو ماشلا موختو زاجحلا نيب يأ ' 7 ضرأو رازن

 ةنايد ةيحيسملا ةنايدلا» نأ ربتعت تناك يتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا مكح تحت ماشلا

 نأب - ما" ١١ ةنس  وناليم موسرم ردص مث و رولا يوما هزت يصل

 ةنايدلا (م5515 5( ينامورلا نيطنطسق كلملا ىعا مث « ةينوناق ةنايد ةيحيسملا

 مورلا كلم بتكف» «ماشلاب برعلا ميعز (يناسغلا ةنفج نب ةبلعث) ناكو «ةيحيسملا
 يذلا «باتكلا مهنيب اوبتكو «مهاندتساف «ةنفج نب ةبلعث مهسيئرو ةنساسغلا ىلإ

 .08- 5/ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 2930

 .85”ص اج - يربطلا ريرج نبال - كولملاو ممألا خيرات ()
 .84 /47 - هيقفاب دمحم .د قيقحت - ريبكلا نادبع شقن ()
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 اومهاسو «ةسينكلل ةامحو ماشلاب برعلل ًاكولم ةنساسغلا ةنفج ونب حبصأ هبجومب
 . ديس نك ىف

 نيعر يذ نبا لالك دبع كلملا وعدي يناسغ ٌبهار نميلا ىلإ ماشلا نم ئتأو -

 نمآف «بكاوكلاو موجنلاو ةددعتملا ةينثولا ةهلآلا ةدايع رع الدب ةيحيسملا ةنايدلا ىلإ
 نيد)» مساب ةيتاركلا خيراتلا بتك اهتركذ يتلا ةيحيسملا ةئايدلاب لالك دبع كلملا

 يذلا ناكو «ىلوألا ةينارصنلا نيد ىلع لالك دبع كلملا ناك" هنأو «ىلوألا ةينارصنلا
 بهارلا وه يناسغلا لجرلا كلذو !ماشلا نم هيلع َدْفَو ناسغ نم لجر هيلإ هاعد

 ةينامورلا رداصملا تركذ دقف «ةينامورلا رداصملا يف (سوليفويث) وأ (سودنأ لفوف)

 ثعب (مالا/٠ -*0/) ةرتفلا يف مكح يذلا نيطنطسق نب سويسنطسق كلملا نإ
 كلملا نم اياده سوليفويث بهارلا لمحو ءريمح كلم ىلإ سوليفويث بهارلا
 ءانيب ماقو «ةيحيسملا ةنايدلا قانتعاب هعانقإ يف حجنو «ريمح كلم ىلإ سويسنطسق
 - ريمح كلم  كلملا كلذف 2”(ريمح كلم رقم رافظ ةنيدم يف اهادحإ سئانك ثالث
 ةينارصنلا نيد) يه اهقنتعا يتلا ةيحيسملا ةنايدلاو «نيعر يذ نب لالك دبع وه

 شوقن يف روكذملا (رافظ سيلق» يه رافظ د يتلا ةسيئكلاو (ىلوألا

 نم ذوخأم (ايزيلك) ةينامورلا يفو «(سيلق) ىمسُت ةسينكلا تناكو «ةيريمحلا دنسملا
 ظفلب ةسينكلا ءامدقلا برعلا ىمسف (ماعلا عمجملا) ىنعمب (ايزيلكإ) ينانويلا ظفللا
 ىطسحلا نيل نااك دع قاكعا ذم يدع ةسمك (رافط نيملف) تاكو .«(نيلق)
 ليقلا ميعزلل دنسملا يريمحلا شقنلا نمز ىتحو م71 ةنس - ةسينكلا كلت ءانبو
 ظفلب رافظ ةسينك شقنلا يف ركذ دقو «م014 ةنسب خرؤم وهو (نزي يذ نب ليحارش)

 .ةدسلا ةيحان يف رافظ ةنيدم عقتو ."”(نمحرلا مساب) شقنلا غاصو (رافظ سيلق)
 ةيريمحلا ةلودلا ةمصاع تناكو «نيعر يذ فالخم نم رافظ نأ ينادمهلا ركذ دقو

 يف اهنأب (غورتسوليف) اهركذ ةيناث ةسينك ةسينك ءانبب ًاضيأ ماق يذلا لالك دبع كلملا رقمو
 اهيف يتلا نادبع ةنيدم اهنأ باوصلاو «(ندع) اهنأ (يكسفورتويب) نظ دقو (نادبع)

 نم يقرشلا فصتنلا ماكحو ءامعز (نزي يذ لآ) ءاوذألا رقم تناكو (نزي) رصقلا ناك

 بهذ دقو 3 انوع نامل يهو نلكأسو ة ةرهملاو تومرضح كلذ ىف امي نميلا

 ترشتنا دقو ””نامعب نلكأس يف تناك ةثلاثلا ةسيتكلا نأ ىلإ (يكسفورتويب)

 ىلع ًاريمأل ناك يناسغلا ينفجللا رمش يبأ نب ثراحلا كلملا نإ ةينامورلا رداصملا تركذ ()
 مات: 14:هط 220 سوكيرتابو كراليف بقل لمحيو «ةسينكلل ًايماحو ماشلاب برعلا عيمج
 . نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ١ 8 ص «ينامورلا روطاربمألا دعب بقل ىلعأ وهو 1-0

 . سئانكلا خيرات غورتسوليف تاعك عام يكسفورتيبل - لماكلا دعسأ ةمحلم (؟)

 .ماج ١٠١78 نارجن نزي يذ نب ليحارش شقن (6)
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 يبرغلا فصنلا يفو نلكأسو تومرضح ىلإ نميلا نم يقرشلا فصنلا يف ةيحيسملا
 هد ناار نيعر يذ نب لالك ديع كلملا تامو لاه نا هوا ع مابك ىلا

 :ريمح كولمو ةعبابت نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق هيفو  ما"/٠
 حاسملا رهاطلا 0000 ىلع يضاملا لالك دبع نيأ مأ

 دبع نب دئرم كلم مث. .» :نودلخ نباو يناجرجلاو يدوعسملاو ينادمهلا لاق -

 :ينادمهلا لاق عم / ماع يلاوح ىلإ كلذو «ةنس نيعبرأو ىدحإ نيعر يذ نب لالك

 كلذك ا ا ل

 كلذو ع4. .هب هيلع جراوخلا ترثكو «ةنس 79 دثرم نب ةعيلو كْلَم» هنأ نودلخ نبا ركذ

 رعي فزشلا لعمل دوب ودل مكن لع حوت ترجع دج ني لمت ل مخ ذأ
 ناكف ناميغ يذ ناره نب ناسخ ليقلاو ؟لكوت) يف ةعيبل نإ حاصلا ليغلاو نعبلا

 تنضتلا تايجر نمر د تابت قطاتيو واغلى ف لالك دبع نب دئرم نب ةعيلو مكح

 - ناسح عَبُت كلملل نميلا مكح عمتجا مث (م5 45 )04+  ةرتفلا يف نميلا نم يبرغلا
 ةرتفلا يف نميلا مكح يذلا يناثلا  عبُت دعسأ كلملا مث ناميغ يذ ورمع نب  ثلاثلا

 ىلوألا ةينارصنلا ةنايدلاب نيدي ناكو  يداليملا سماخلا نرقلاب (م51// - 407) نم

 .مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىيبنلاب رشبو
 وهو «نيعر يذ نب طنسوألا لالُك دبع نميلا لايقأ رابك نم ناك ه هلهع يفو

 دثرم نب ةعيلو دعب  ءاهريغو نيعر يذ قطانمو رافظل ًاميعز ناكو ,يناثلا لالك دبع

 كلدكو:«طتبوألا دفق «حلفأو ابيع :طسوألا لالك دبع دلوأف» :ينادمهلا لاق -

 ةنايدلا تناكو م0165 ماع ىلإ رافظ يف مكح دقو ءطسوألا لالك دبع نب ثراحلا

 ةيشوقنلا لئالدلا نم نأ» كلذب لصتي اممو «نميلاب ةيسيئرلاو ةدئاسلا يه ةيحيسملا

 نارجن يحاوض يف شوقنو نابلص موسرو ةروقنم شودخ : ةيحيسملا ةنايدلا ىلع

 نرقلا يف حيسملا دبع نب كلام نب قرب مساب شقنو .. كرم وت وبرصع ئلذ
 ناكو (ءاعنص سيلق)و «نارجنو نادبعو رافظ سئانك كلذكو ""”يداليملا سماخلا

 : ءاعنص ةنيدم ركذي يعادرلا لاق كلذ يفو يناثلا عبت دعسأ دهع ذنم ًادوجوم

 سيقما فيلا رد اهماشب+ . ٠ ةيينتشبلاو ناةيهتم ايوهك نفرأ
 فرو

 )١( ص  ينادمهلل  ةغمادلا حرش 501١.

 . سئانكلا خيرات  غورتسوليف باتك نع  يكسفورتيبل  لماكلا دعسأ ةمحلم (؟)

 نأ» ينادمهلا ركذ دقو «دعسأ عبث كلملا وه سيئرلا ةدجنلا وذ - 8١ص  برعلا ةريزج ةفص (*)
 ال هسينك هذختا امنإ ليفلا بحاص ةهربأ نإو «ريمح كولم دحأ وأ ءعّبُت وه ءاعنص سيلقل ينابلا
 .اهميخفتب ةهربأ ماقو يناثلا دعسأ عبت دهع نم ةسينك سيلقلا ناكو .«اهرمع يذلا وه
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 «رافظ ةسينك قارحإب ماق (ساون وذ) راسأ فسوي نميلا مكح ىلوت املو

 نارجن يف نزي يذ نب ليحارش شقن ركذ دقو «يناثلا لالك دبع نب ثراحلا لَتَقو

 ماعب خرؤملا شقنلا وهو «(رافظ سيلق) رافظ ةسينك (رهد) وأ قارحإب كلملا مايق
 راشتنالاو خوسرلا ةقيقح نم ريغت مل ةريصقلا ساون يذ مكح ةرتف نكلو م6

 (ريمح كلم نزي يذ نب عوشأ عفيمس) هدعب مكح دقف «نميلاب ةيحيسملل عساولا
 . 20(سدُق سفن «يرصانلا حيسملا هنباو نمحرلا مساب» دنسملا هشقن قطني يذلا

 لالتحالاو وزغلا عقو مث (م037- 005 ةرتفلا يف عفيمس مكح دقو

 نميلا نم ةعساو قطانمو ءاعنص تعقوو «ريمدتلل رافظ ةنيدم تضرعتو .«يموسكألا

 عم برحلا هدهع نم شقن ركذي يذلا ةهربأ كلملا | اهالوتو يموسكألا مكحلا تحت

 ركل غنا ةدهاسم ناقنا ىلا ل مواد «نزي يذ عفيمس ني برك يدعم كلملا
 كلذو ««نيعر وذو «نابعش وذو «حنارذ وذ زجرمو «شئاف وذ لداع» مهنمو ءاوذألاو

 . م0177 ةنس نزي يذ نب فيس دي ىلع يموسكألا مكحلا كلذ ىهتناو . 25م0 877 ةنس
 دبع ءانبأ دحأ نوكي دق م0157 ةنس شقن يف روكذملا (نيعر وذ) ليقلاو -

 نب ثراحلا دلاو - ثلاثلا  رغصألا لالك دبع نوكي دقو - يناثلا - طسوألا لالك
 لالك دبع دلوأ» هنأ ليلكإلا يف ءاج دقق دلع هللا لوسر بتك هيلإ يذلا لالك دبع

 يفو ا(رفن ةعبس :نايعتلاو كرو اكو ءطسوألا ٌدذهفو .حلفأو ًابيرَع :لهموألا

 : لدنج هوبأ وأ «يدعسلا لدنج نب ةملس لاق طسوألا دهف

 ُدهف مهلك سانلا ريخ نأ الأ

 مراكم اليلس «كلّمارمقامه

 ْعَْيُنٍلواَقملا كلم نع دأذ امو

 هب تبرطضاو كلُملا سأر لام دقو

 رسمج لئابق اًينعأ اهياماقف

 دعب مهركاسنيبخ لال دينعو

 ديهعتلا خفكتي اقديعةؤههاتفو

 اودي ايموكف ع انت اننعنابت

 ُدَساهرثكألام روهظ نوطسب

 ٌدهجلا غلب ذإ يهّولا قوتف ادشو
 ٌدهف مهبرو ,ىداع ْنَم مغر ىلع

 ناكو  رغصألا دهف وهو  لالك دبع نب نامعنلا نب دهف دوصقملا نوكي دقو
 ةعساشلا نيعر يذ لئابق قطانم نامكحي رغصألا لالك دبع نب ثراحلاو رغصألا دهف

 رحبلا لحاس ىلإ ةماهتو سيحو  زعت ةظفاحم يهو - رفاعملا دالبو  ركذلا ةفلاس -

 يذ مايق ةينامورلا رداصملا تركذ دقو  زئامكر 5404  ريمح كلم عفيمس كلملا شقن (0)

 .لالك دبع نب ثراحلا لتقو رافظ ةسينك قارحإب ساون
 . شتا .يآ . يس 54١ مقر - برأم يف ةهربأ شقن (0)
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 . مالسإلا روهظ ىتحو ةيلهاجلا ةرتف يف نزي يذ نب فيس دهع دعب رمحألا

 لالك دبع نب طسوألا دهف نب نامعنلا نب رغصألا دهف» وه رغصألا دهفو

 بيرع نب لهس نب رصن نب رغصألا لالك دبع نب ثراحلا» وه ثراحلاو «طسوألا
 ناكو ءرفاعملاب ًاليق رغصألا دهف ناكو» :ىنادمهلا لاق «طسوألا لالك دبع نب
 لمشي ناك دهف ناطلس نأ كلذو .«ةربرب 010 .عليز :شيبحلا دلب نم يبجي

 باب ةلابق ةشبحلا لحاس يف ةربرب ةريزجو عليز ىلإ ارحب دتميو ةماهتو رفاعملا دالب

 ميري نب سّيح١ :ليلكإلا يف امك وهو «نيعر يذ نب سيح ةماهتب ناكو «بدنملا
 :ديز دلوأف ءًأديز :نابيش دلوأف «ناربُكو «ءنابيش :سيح دلوأف «نيعر يذ
 ؛ةرذعو ءابهوو ءاسرح :ناربك دلوأو اهلك وطب ءناديغو: :ناديعو «نوطقألا

 ا مايحب شح ةنيرنم تيمي نيكو ىذا نيا نع ساير“ «اهلك نوطب

 نب  زومهم - ليثكب نب مود نب ناحبُذ) وهو «نيعر يذ نم ناحبذ ٌةليبق رفاعملاب

 نيعر يد نب ثراحلا نب ليبحرش نب ةتعان نب ديز نب:لواق' نب ريجح نب ةينم
 نم ةلقان مهو  زعت ةظفاحمب - رفاعملاب ناحبذ ةقطنم تيمس ناحبذ مسابو (ربكألا
 طسيني نأ ةماهتو رفاعملا ىلإ لاقتنالاو راشتنالا كلذ حاتأ دقو «نيعر يذ فالخم

 نم لالك دبع نب نامعنلا نب دهف ناكف «نيعر لآ نم ءاوذألا كولملا ناطلس امهيلع

 : يلهاجلا سيق ىشعأ لاق هيفو «ءاوذألا رابك

 دعاوملاٌةْبِشَتملحامَسُدهفو ةبقح رفاعملاب ًادهف ٌتمدانو

 كجامأكولمٌموقمّمو ُنْيَعُر :هِتادّفَح ْنِم نامعن هدلاوو

 ("”جاسعلاه يلع توقايوٌرُذب ٌللكم نيجُللا يفاَص مهسؤكأو

 :هلوقب يديبُرلا برك يدعم نب ورمع َنَع هايإو
 ننوه ل ينم اهنيك ااوعتال دورا ريملا داع يييحعاولا

 دجن لكبوةليسملكب سارت ةيرئادحل
 اد هيحيسملا الاون آلو»١ كيبل يتعبات ٌفالحألاامف

 يذ لآ قطانمو لئابق ةفاك ىلع كلملا وه لالك ديع نب ثراحلا ناكو

 (تائ لْيَقلا) مهنم ناكو «نيعر ءاوذأ لالك دبع ةرسأ نم لايقألا ةفاك ىلعو «نيعر

 ١7 ءاعنص بونج - ناميغ بوج بسنُي هيلإو ا عادر يف -
 جحلو نيبأ تاظفاحمب ركذلا ةقلاس - نيعر يذ لئابق قطانم ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 و ا ومع ع نلكألا ك3

 .يلاقلا يلع قس يلامألا 6
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 ام ُبسفي اذهو «ةماهتو  زعت  رفاعملا قطانمو «بأ ةظفاحمو ءعلاضلاو ؛عفاي دالب
 مهوعدي كولملا ىلإ ثعب كو هللا لوسر» نأ :رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج
 لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب» هنأو «هال ةنس مالسإلا ىلإ
 ىلع كلملا وه هنأ ىلإ دوعي (نميلا كلم) هنأب ثراحلل فصولا كلذف «نميلا كلم
 .ةدتمملا ةيريمحلا قافآلاو دالبلا كلت لك

 نب لالك دبع لآ كولملا رقم يه  ةدسلا ةيحان يف  رافظ ةنيدم تناك دقو
 ريمدتلل رافظ ةنيدم تضرعت اّمَّلو «لوألا لالك دبع كلملا دهع ذنم نيعر يذ
 يف عينملا (ٌبَح) نصح رقملا حبصأ «ةنس نيعبس وحنب ةيوبنلا ةثعبلا لبق بارخلاو

 رقم وه (بح) نصح ناكف  بإ ةظفاحمب  نيعر يذ فالخم نم نادعب لبج
 ءاوذألا كولملا نم دحاو لك نأ نايبلا نع ينغو «لالك دبع نب ثراحلا كلملا
 برك يدعم نب ورمع لاق . (نْيَعُر يذ نبأ) لاقيو (نّيعُر وذ) :هل لاقي كئلوأ
 : مالسإلا دعب ةالولا دحأل

 ساونوذوأ هكلمئمظعأب نيعُر وذ كلئأك يندِعوتأ
 ةيلهاجلاب اهيفلاخمو نارجن ميعز نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي لاقو

 نميلاةرعومهيلإفونألاوُش مُهَقْلَت نايدلا ينب ّيح قلت نإ
 نزعت ىذ لا الإؤو ندحيسعرالا ِهَّبَش نم نايدلل سانلا يف ناك ام

 ناكو ءاهريغو نيبأو ةوبش يف ةينزيلا قطانملا كولم اوناك نزي يذ لآ نأل كلذو

 ًابونج نيبأو عفاي ىلإ ًابرغ ةماهت ْنِم ريمح قطانم كولم نيعر يذ نب لالك دبع لآ
 .نميلا يلاعأو نارجن كولم نايدلا لآ ناكو «ًالامش (ناميغ بوج) ىلإو ًاقرشو

 ىلع يراصنألا تباث نب ناسح لوق ريمح قطانمو نيعر يذ لآ ىلع قبطنيو
 : ةيلهاجلاب مهقطانمو ةنساسغلا ماشلا كولم ةنفج ينب

 نايسزألا مواسقت ىسقتتو رهدلا يف ةنفج لآل ىنغم كاذ
 ناسحربتلا يللا افسيوسم ٠ :قيطتب دنالولاه عبصفلا انودق
 نايبهُبلاو سيسقلاءاعد ريذلا كلذ يف حيسملا تاولص

 نينثو اونوكي مل اهعيمج ريمح قطانمو نيعر يذ لآو لالك دبع نب ثراحلاف
 لالك دنع كلملا دهع ذدم ةيحيشملا ةتايدلاب نوتيدي اوناك امتإو ادوهي اتوكي.ملو
 : يريمحلا ناوشن لاق هيف يذلاو نيعر يذ نب لوألا

 حاسملارهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاسملا لالك دبع نيأ مأ
 00 هذ 6
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 لالك دبع نب ثراحلا مالسإ

 مهيلإ ثعبو بتك كولم ةتس سداس لالك دبع نب ثراحلا ناك دقل

 كلم لقره رصيق ْمُهَو ةيرجه 7 ةنس يف مالسإلا ىلإ مهوعدي ٍةِي هللا لوسر
 دبع نب ثراحلاو ءرصم كلم سقوقملاو «سرُفلا كلم زيوربأ ىرسكو ؛مورلا

 ثيح «ةشبحلا كلم يشاجنلاو «نيرحبلا ريمأ يواس نب رذنملاو «نميلا كلم لالك

 نب رجاهملا ِكَي هللا لوسر ثعب هنأو كلذ ركذ رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج
 يف عركألا دمحم يضاقلا لاق "'”"نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ
 : ليلكإلا شماه

 بر «اهلايقأ ريهاشمو نميلا كولم ءامظع نم لالك دبع نب ثراحلا ناك»

 : هقيس ىلع بوتكم ناكو «نانجو مراكمو نايبو فيس

 1 بيوس ينك فامجت دية وكر ادعت انعتأ

 فاص .نيعر وذ ثراحلا . ..» ناك هفيس ىلع بوتكملا نأ بوصألا لعلو

 :نيعر د نع ىقكفألا لوف: لضأ كلا ناك اينو «نيجللاك

 دجاسعلا هيلع توقايو رد لكم ةيجللا يضفاص (مهسؤكأو)

 نب لالك دبع دلوأ» : هنأ ليلكولاب نيعر يذ لآ باسنأ ىف ىنادمهلا ركذ دقو

 يف ءاجو «. . .َِِي هللا لوسر بتك امهيلإو ءلالُك دبع ينبا ءًبيرعو ثراحلا :رصن
 : لق .. هيف :تلعخم للك دبع. نبا ىلإ هلع نيعلا لوسر ناك ىذلاو, :'نكمافلا
 ناتو. "7 عنلا هللا نك ون يروج : ليكون «ينورخملا يأ ىبأ ني نحايملا
 يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ٍةِكَي هللا لوسر ثعب» :باعيتسالا يف يبطرقلا
 لوزيو «لالك دبع نب ثراحلا وه نيعر وذو '”«نميلاب نيعُر يذو عالكلا
 نأ كاردإب لالك دبع نب ثراخلا ىلإ ِةيِيلَي يبنلا ثوعبم ناك يذلا يف فالتخالا

 يف امك  ةيبيدحلا نم هفرصنم دنع هال ةنس ىف ةيمأ ىبأ نب رجاهملا ثعب لي ىبنلا

 تب لقملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ًاضيأ كاذنآ 231311 ةيويعلا ةريسلاو:وثآلا 00

 نكميو .مورلا كلم رصيق ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «نيرحبلا ضرأ ريمأ يواس
 مث .همالسإ نلعي ملو بيط باوجب ذئنيح باجأ لالك دبع نب ثراحلا نأ لوقلا
 فرصنم دنع كلذو «ه/4 ةنس يف ىلجبلا هللا دبع نب ريرج لي هللا لوسر ثعب

 )١( ص - رثألا نويبع . 74ص ؛ج - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا 7375.

 ص اد ليلكألا 4رهفإ 14 5.

 )( .177”ص ا١ج - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا
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 نأ ءابنألا باتك ىف ءاج دقو ه4 ةنس ةدعقلا يذ ىف  ةنارعجلا نم ٌةْو يبنلا
 ءه/ ةنس يف مالسإلا ىلإ هوعدي لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ثعب امنإ لَو ىبنلا

 . هللا دبع نب ريرج ثعب نمز وه كلذو
 ند دن 0 ختم أ

 هراتخي قف هللا لوسر تلعج ةريثك ريثك ايازم يلجبلا هللا دبع نب ريرجل ناكو

 نميلا لايقأ نم ريرج تاك دنقف ءريمج ءاوذآو لالك دبع نب :ثراخلا ىلإ ًاثوعبتم

 :ولَك يبنلا لاق ةرونملا ةنيدملاب ْةْيَي يبنلا ىلإ رجاه املو مالسإلا ىلإ نيقباسلا
 ناكو» :ريثك نبا لاق(ْكَلَم ةحسّم ههجو ىلع نمي يذ ريخ جفلا اذه نم مكيلع علطيلا
 لاقو كل .ابيطخ ناكو ءاهجو نيالا ندا نم تاكو «ميظعا 0 اد نوت

 0 دا م 2000
 ه8 ناضمر يف 00 ا كا يي

 0 ملا د سول م ا يي

 كلذو ءريمح ءاوذأو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ َةْكك 5 هللا لوسر هثعب ذئنيحو و

 اييطخم درج ناك ه/ ةنس ةدعقلا يذ يف ةنارعجلا نم دك يبنلا فرصنم دنع

 :يرسقلا روزألا نبا لاق هيفو «ًاغيلب

 "بريح  ةنييطشم :يلنخ ةنقل نيم ةانيحالاو كيما رشعل

 ةارشإا هتك ابدا يف هللا يد ةمطتما ىلإ هللا اوعي رح ناطق قلو

 ثراحللا اديك رفاعملاو ةماهت ةقطنم نإ عاج مث كانه ةتمهمب ماقف فلا يلاعأ

 ثراحلا ىلإ ًائوعبم ريرج نكي ملو «نيعر يذ دالبب (ٌبح) ةعلق يف لالك دبع نب

 اس حو ل ا ادا

 مل رق اهنيفاعا ولا هدا نإ اجسام در 10: لا كوسرب باعق اههشلباو

 رجح نبا لاق "”(لالك دبع نب بيرغعو لالك دبع نب ثراحلا ملسأف (نكي
 : ةباصإلا ىف ىنالقسعلا

 : هيف لاق ًاباتك ديكو يبنلا ىلإ بتكو «لالك دبع نب ثراحلا ملسأف ..»
 فا قيشلا نيف ةجف امكن كيقاو ةراهط هيف ىحلانيد كنيدو

 هي مز“ مر دلع دنع ك4

 ورب

 .778ص اج - ىبطرقلل باعيتسالاو  ا//ص هج  ريثك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا 000
 .1 8١ ص ١ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 714 ص ؟ج د نادمويلل ب ليلكألا 48
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 دبع نب ثراحلا فصو نم رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا .ىف ذ ءاج ام ىلإ دوعنو

 قطانم نأ تباغلاف «(ريمح كلم) هنأب ءابنألا تفاكك ىفو (نميلا كلم) هنأب لالك

 ىلع اكلم مهنم دحاو لك ناكو ةيلهاجلا يف ءاوذألا كولملا نم ددع اهيف ناك ريمح
 كئلوأ نيب نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلا ةفصف «كلذ زواجتي ال هتقطنمو هفيلاخم

 كوليلا نيب لوألا زيف ا نييرايعم نيملرألا» ةناكي ناك هنأ ره كرتولا ةاوذآلا

 عالكلا وذ عفيمس) مهنمو ءًاعيمج مهيلإ ًاثوعبم ريرج ناك نيذلاو ًاعيمج ءاوذألا
 (شئاف يذ ةمالس نب رذنملا)و (حابصلا نب ةهربأ)و (ميلظ وذ بشوح)و (يريمحلا

 لالك دبع يئب نم لايقأ ةتس ءاهز كانه ناكو (نزي يذ نب فيس نب نزي وذ ةعرز)و

 ءنامعنلاو «ءلالك دبع نب بيرعو «لالك دبع نب ثراحلا ؛ةفلتخم قطانم يف

 املف .ًاعيمج مهنيب لوألا وه لالك دبع نب ثراحلا ناكو «حيرشو ءدهفو ءميعنو

 ام يتوسل ىلإ يح تكلا ل ياس ىلإ ريرح رام تراجملا مدبب

 قطانف“ رئاس ماتبي مهمالسإ اوتلغأ دن اعيمج اوهلنبأف ةريمخت ءاوذأ نم ههريقو
 نذر كر هرجع ١ يجر يقل يح لوا ل يقاس لكتب مح نام
 . ةرونملا ةنيدملاب كك هللا لوسر ىلإ

 هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ِةَِكَي هللا لوسر باتك

 ا ال 7 برمز ىلع مدت : ةيوبنلا ة ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 لذلك ليغ جب فراجلا 'مهمالسإب هيلإ ْيلَوُسَوُو «كوبت نم هّملَقَم «رّيمح

 هيلإ ثعبو «نادمهو «رفاَعَمو «نيعز ند لبق ءنامعنلاو ؛«لالق ذيع قب ميعتو

 و كونجلا مهتقرافمو «مهمالسإب يواهّرؤلا ةّرم نب كلام قد قد غور

 باتك هِي يو هللا لوسر ىلع مدقا : رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاق كلذكو

 دبع نب ميعنو «لالك دبع نب ثراحلا :مهمالسإب هيلإ مهلوسرو ء«ريمح كولم
 نزي وذ ةعرز هيلإ ثعبو .نادمهو ءرفاعمو .؛نيعر يذ ليق ”تامعلاو «لالك

 ؛«يبوقعيلا خيرات نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا ق قئاثولا ىف ة انس فلا دكر ل" ”«مهمالسإب

 نإاو يقينرلاو مكاسلاوا يناسشلا نط مزح نياوربج دتسمو نويل عماوجلا عمجو
 لتنسلتو 00 «يزوجلا نبال ءافولاو «ينطقرادلا نئسو «ركاسع

 «ينطقرادلا نئسو ءركاسع نباو يقهيبلاو مكاحلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع

 - ؛هيلإ مهلَسُر»َو . عمجلا ةغيصب (كولم لسر : خسُنلا ضعب يف) ؛ةريسلا شماه يف ءاج ()

 .5508١ص دج ب ةيوبنلا ةريسلا

 4 م ما نشانلا ليسأل ب تقألا "نوي 0)
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 020100 سسسلااو  وساو سس و ااا

 نئسلاو «قازرلا دبعل فنصملاو «هيوجنز نيا لاومألاو «يزوجلا نبال ءافولاو

 مهيلإ بتك  رداصملا كلت عيمج يف ءاج امك  هنأو :ىتتييسلل ئفربكلا

 هنا ِس

 نس

 ( فاختر ل .«نامعنلا ىلإو د
 37 نادمهو

 لق ُهّنإف 4ِ؛َدْعَب امأ ؛َوُه الإ هلإ ال يذلا هللا ْمُكيلإ دَمْحأ يف : مكلذ َدْعَب امأ

 رَّبَحو «وب ْمُتْلَسَرَأ اَم علبف «ةتيدملاب ائيقلُف ءموّرلا ضرأ ْنِ ه اََلَُْم ْمُكَلوُسَو اب َعَقَو
 نإ هاَدُهب ْمُكاَدَه ْدَق هللا َنأو ".٠ نيِكِرْشُملا م و ْمكِمالسإب انأَبلأو ْمُكَلَبق اَم
 مِناَعَملا نم ْمُتْيَطعأو «ةاكرلا نع ْمَتْيتآَو :ةاَلّصلا ُمُْمَتأ ؛َُلوُسَرو هللا ْمُمْعْطأو ْمُدْحْلْضأ

 هيمصو لوسرل مهسو 4 سمح ١ و لوسلزلا يس هللا

 ْتَقَسو ُنْيَعلا ِتَقَس اَم ٍراَمعلا َنِي :ٍةََدَّصلا نم نينمؤملا ىلع َبِتُك امو
 .؟رْشْعلا َفْضِن ُبْرَعلا ىَقَس ام ىلعو ءِءاَمَّسلا

 لُك يفو . ركذ َنوُبَل نبا :نيثالثلا يفو ءنوُبَل نبا «ّنيعبرألا لبإلا يف ْنإو

 نم نيعبرأ لك ىفو .ناتاش :ليألا نس شع لك يفر «ةاش : ليوا ف نسح

 َّنِم نيعبرأ لك يفو . ُةَعَذَج وأ ٌعْذَج ٌعيِبَت :رقبلا نم نيثالث لك يفو .ةَرَمَب :رقبلا
 .ًةاش :اًهَدْحو ٍةَمِئاَس متّغلا

 َوُهَف ًارْيَخ داز نَمَف «ةقّدّصلا يف نينمؤملا ىلع ضَرَف يتلا هللا ةضيرف اهنإو

 هَّنإف نيكرشُملا ىلع نينمؤملا ٌرهاظو هيالسإ ىلع َدَهْشأَو َكِلَذ ىَذَأ ْنَمَو طلة

 .ةلورسو ةمذو هللا ةمْو هلو ءمهيلع ام هيلعو ءمهل ام هل «نيتمؤملا نم

 دمحم نم »ميخرلا نمحرلا هللا مسب» باتكلل ةيطخ ةخسن نع ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج 00(

 رفاعمو نيعر وذ لْيَقو .نامعتلاو . لالك دبع نب ثراحلا :ريمح ُكولم ىلإ يبنلا هللا لوسر

 دبع نب حيرش ىلإو» ديبع يبأ نعو . .:يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - ؟7 ؟ص 4؛نادمهو

 :هلوقو «نميلا لايقأ نم ٍةيَي يبنلا هيلإ بتك نميف يريمحلا ًادهف ينيادملا ركذ» هنإو «لالك
 «نيعر يذ لويق) مهنأ ذإ ءعمجلا (واو) ةباتك متي مل «خلا.. .رفاعمو «نيعر يذ ليق»

 تل
 الإ هلإ ال يذلا مكيلإ هللا دمحأ ينإف دعب امأ» ةيطخملا ةخسنلا نع ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج (؟)

 .[١7؟ 5ص ]1 «. . .ةنيدملاب هانيقلف . مورلا ضرأ نم انلفقم مكلوسر انب عقو دق هنإف .وه

 . هّيفصو َّيبنلا مهسو هللا سمخ (ةمينغلا نم) ةيطخلا يفو (مئانغلا نم) يبوقعيلا يف (9)
 . ةميظعلا ولدلا يه  نوكسو حتفب  برغلاو . ضرألا انهه وه - باحس ةنزب - راقعلا 05(
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 هيلعو ؛مهل ام هل ؛نينمؤملا نم هنإف يناَرْضَن وأ ٌيِدوُهَي نم َمَلْسُأ ْنَم هنإو
 . مهيلع ام

 لك ىلع :ةّيزجلا هيلعو ءاَهْنَع ُدَرُي ال هنإف هّيِناَرْضَن وأ هبّيِدوُهَي ىَلَع َناَك ْنَمو
 ْنَمَك . '' ابايث هضوع وأ رفاعملا ةميق نم فاو ٌرانيد  ٍدبع وأ ٌرُخ «ىثنأ وأ ركذ ملاح

 .«هلوسرلو هلل ٌوّذع ِهّنإف ُهَعَنَم ْنَمو «هلوسر ةّمِذو هللا ةّمِذ هل ّنإف هللا لوسر ىلإ كلذ ىَّدأ

 : يلي امكو نزي يذ ةعرُز ىلإ باتكلا ةيقب يف باطخلاب يي هللا لوسر ةّجوت مث

 مكاتأ اذإ ْنأ نزي يذ َةَعْرُر ىلإ لسرأ َىبنلا ًادّمَحُم هللا لوسر ّنأف ءدعب امأ)

 يا ناك 0 0 + لبخ خم دام :ًأرْيَخ مهب م يِصوُأَف يسر

 نم ْمُكَدْنِع ام اوُعمجأ نأو «مهباحصأو تكمن فللامز عرمت نب ةَبْقُعو «ةدابع

 الف «لبج نب ٌذاعُم مهريمأ نإو ٠ «يلسر اهوُعِلْبَأو «مكفيلاخم نم ةّيزجلاو ةقَدّصلا

 " "خلا «ًايضار الإ َنبِلَقْتي
. 

 نت تراحلا نإ: اهتمي نم ةرمثك .قفافجب كك هللا لوس: باكك عض ةيبعتو

 اولتق» مهنأو يعامج لكشب مهمالسإ اونلعأو اوملسأ ريمح ءاوذأ ةيقبو لالك دبع

 عم لاتقلا كلذ نع ًائيش تاياورلا ركذت ملو «ريمح قطانم يف «نيكرشملا

 لالك دبع نب ثراحلا اهمنغ مئانغ دوجو لاتقلا كلذب لصتي اممو ةكرشلا

 سمح ةييقغلا نق اوطعي نأ ِةْكَك يبنلا باتك يف ءاج دقو «نيكرشملا نم هباحصأو

 . ِةاكو هللا لوسر مهسو هللا

 قطانم يف «ةينارصنلا» ةيحيسملا ةنايدلا دوجو كي هللا لوسر .باتك دكؤيو

 نم هنإف ينارصن وأ يدوهي نم ملسأ نم هنأو» : يقي هللا لوسر لاق ثيح ءريمح
 ْدَرُي ال ِهّنإف هتينارصن وأ هتيدوهي ىلع ناك ْنَمو .مهيلع ام هيلعو مهل ام هل نينمؤملا
 نأ ىلع هتلالد ئطخت ال دهاش (هتينارصت) ظفلو (ىنارصن) ظفلف «ةيزجلا هيلعو اهنع

 ةيسقرلا ةكايدللا يهدف اك ركل يمص لط ادن ىف ينو ةناوو: تيتاك ةنقا رضملا
 ريم ءارذأو :لالك ليغ ني:ةدراسلا اهب. ويدي ناك لاو ريم قطاتم ىلا ةدئاسلاو

 :ةريسلا شماه يف ءاجو .رفاعملا بايث نم هضوع وأ (يرفاعملا نم رانيد) يبوقعيلا )١(

 ا بايث نم بايث :رفاعملا

 ةحاوو نب هلل ديه و ا © هللا لوسر نإف هين اذهب يف : ريثألا

 ."58ص اج - ريثألا نبا  ةباغلا دسأ  (ه/ ةنس هتؤمب لتق

 ج  ةيوبنلا ةريسلاو - 550 77١ ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()

 .7"96١ص ؟ج  رثألا نويع - 758ص
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 مل كلذكو 18 0

 كك هللا لوسر نأ» ةيوبنلا ةريسلا يف ءاجو 0 ا

 ْرَقَُت الو ْرْشَبَو رْسَعَن اَلَو رسَيا :هل لاق مث «هيلإ دهعو ؛هاصوأ ًاذاعم ثعب نيح

 هلإ ال ْنَأ ُةَداَهَش : لقق ؟ةَجلا ُحاَتْفِم ام : كتولعسي ب باَتكلا ٍلهأ نم ٍمْوُق ىلع ٌمدْقَتَس كنإو
 مهنأل (باتكلا لهأ) نم مهنأب ِدِكي ّيبنلا مهفصو دقو 20(هل كيرش ال ُهَّدحو هللا الإ
 شئاف يذ ةمالس بسن يف ءاج دقو ؛ليجمإلا باتك مهيدلو ةيئارصتلاب نونيدي اوئاك

 نب ميري نب دثرم نب بيِرَع نب ةّرُّم نب ديزي نب ربهي نب شئاف وذ ةمالس :هنأ ليلكإلاب
 يراوح نم سلوبو «ةيحيسملا دكؤي (سلوب) مسا دوجوف «سلوب نب فسوي نب ددو
 دادجأ يف روكذملا (سلوب) ّيمّس همسابو «ليجنإلا ةاور ْنِمو مالسلا هيلع حيسملا
 ليقنب بصحي فالخم يف بايرإ رصق شئاف يذ همالس رقم ناكو شئاف يذ ةمالس

 .ميدقلا عساولا اهلولدمب نيعر ضرأ نم ميري ةيحان يف ةرامس
 تحبصأف (دّئَجلا) ةنيدم ىلإ لبج نب ذاعم لصو لاوش رهش يلاوح يفو

 نب ثراحلاب داعم ىقتلاو ءاهعيمج ريمح فيلاخمو قطانمل ةيرادإلا ةمصاعلا

 .ريمح قطانم عوبر يف مالسإلا رصع مئاعد ءاسرإ متو «ريمح ءاوذأو لالك دبع

 هي را حا عا كد

 هد ب ل ا ب يا

 : يلاتلا صنلاب باتكلا أدبيو ءرداصملا نم امهريغو «يقهيبلل ىربكلا نئسلا يفو

 يقهيبلا ننس يفو "”نادمهو رفاعمو نيعُر يذ ليق .لالك دبع نب ميعنو
 .«نيعر يذ ليق لالك دبع نب ثراحلاو»

 .0١55ص ةج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 200

 يف ءاج كلذل (ليكبو دشاح) نادمه قطانم نم ةقطنم يف ًاليق .لالك دبع ءانبأ دحأ ناك (؟)
 دقو «(نادمهو «رفاعمو «نيعر يذ لويق) هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا نإ ةيوبنلا بتكلا

 لالُك دبع لآ نم يقب دقو .رهض يداوب هبقع ناكو «لالُك دبع نب نايفس» ليلكإلا يف ءاج
 ديع نب نايفس ينب اوثرو يذلا مهو «ىرقُم فالخم نم بضقلا يداوب ةّيمأ ونب رغصألا
 - ؟ج - «ناجيت ةعبسب جوتت هنأل «ناجيتلا يذ ينب نوعدي ءرهض يداوب اوناك نيذلا لالك
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 مناغملا نم متيطعأو ءمكلوسر عجر دقف :دعب امأ» :ِِكَك هللا لوسر لاق مث

 نأ كلذ نم نيبتيو «راقعلا يف رشُعلا نم نينمؤملا ىلع بتُك امو «هللا سمخ
 246 يبنلا اهركذ يتلا ةقدصلاو ءمئانغلا سمخ اوطعأ هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا
 كلذ ريغو «تاّيدللو ةاكزلل اليصفت ىناثلا باتكلا ىف ءاج دقو «لوألا باتكلا ىف

 ١ 7 را ناكالا ع
 سفتلا لتقو «كرشلا ةمايقلا موي هللا دنع رئابكلا ربكأ نإو) :ِةْكلُي هللا لوسر لاق مث

 يمرو «نيدلاولا قوقعو «فحزلا موي هللا ليبس يف رارفلاو ,قح ريغي ةنمؤملا
 الو ءرغصألا جحلا ةرمعلا نإو ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو ءرحسلا مّلعتو ,تاتصحملا

 . ''”(رهاط الإ نآرقلا سمي

 لا لوسر ىلإ لالك دبع نب ثراحلا داو

 نبا لقن دقو ءةرونملا ةنيدملاب ٍةْبكَك هللا كوسر ىلإ لالك ذيع نب تراحلا دوو

 ؛همالسإب لسرأ هنأ تاياورلا هب ترفاظت يذلاو» :لاق مث هتدافو أبن : ينالقسعلا رج

 نميلاب لالك دبع نب ثراحلا ملسأ دقف «ضراعت كلانه سيلو (””«هميلاب ماقأو
 ه4 ةنس ريمح ءاوذأ عم مث ه4 ةنس يف كلذو همالسإب لَو هللا لوسر ىلإ بتكو

 رشع ةنس ةرونملا ةنيدملاب و هللا لوسر ىلإ كلذ دعب دفو مث «نميلاب ماقأو
 : ةباصإلا يفو ليلكإلا يف ءاج امك ثيح «ةرجهلل

 ولم هللا لوسر هقنتعا هِي هللا لوسر ىلإ لالك ديع نب ثراحلا دفو امل»

 .هءعادر هشرفأو

 حيبص نيدجلا ميرك لجر مكيلع لخدي :هيلع لخدي نأ لبق لاقو
 وكلا

 دقو «هتادر مهنم لكل هلك يبنلا شرف ةتس سداس لالك دبع نب ثراحلاو

 نم دحأ وهو يبرأملا لامح نب ضيبأ دافحأ اهب حدم تايبأ يف ينادمهلا مهعمج

 : هدافحأل ينادمهلا لاق ثيح «هئادر هِيَ يبنلا مهل شرف

 دنجشسحلا ىف وكدجل ءادرلا طسب .قرولا ريخ ًادمحهحم نبتلانإ

 بِضَقلا يداوو .ءاعنص ىحاوض ىف نأدمه دالب نم رهض يداوو  ليلكإلا_ "60ص <

 فصنو ةعاس ةفاسمب رامذ ةنيدم نم يلامشلا برغلا يف عقيو ءهمساب ظفتحم
 .1؟94- ؟؟7/ص - ىوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 .""55ص ؟ج - ينادمهلا نسحلل ليلكإلاو - 87١7ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (1)
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 ديسلا سيئرلالاّمح نبادعب ةليجيبٌريرج الإ اهلان ام
 ٍدحوألا لاعفلا وذ مراضحلا سأر لفاوز ةففوبشلا ةعربأ ليقلاو

 ديجعتم نم دجلا ديعتب مربكأ . هادم لات ديجلا ديو انيقيأ

 يدوب مل عئاسل تاطجااذإو ريمح ُدْيَس لالك نجا ةطراجتلاو

 يمس ءاوذأ نم ددع هس اكو هلع هلا كوس رو لذاك دنغ نريكزاحلا نقنلاق
 لَدَف ملو ؛ خميلا ىلإ داعو .«رمتعا مث .ةنيدملاب ةرتف ثكمف «نيعر يذ تالاجرو

 .ايضرم ايضاو هبر راوج ىلإ هحور تلقتنا نأ ىلإ نميلا ءامظعو لايقأ نم

 «لامح نب ضيبأ :مه ءادرلا مهل يلي يبنلا شرف نيذلا ةتسلاو - ؟:5ص ؟ج - ليلكإلا )١(

 «يمرضحلا رجح نب لئاوو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 . يريمحلا نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلاو ,يجحذملا يمكحلا ةعيبر نب دجلا دبعو
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 يرئمحلا مالكلا وذ عفَِمُس

 ترق نيكاعك دئاشد

 ةالصلا هيلع هللا لوسرل ةباجتسالاب اورداب نيذلا رّيْمح لايقأو ءاوذأ ءامظع ْنِم

 « ةيرحلل ًاديع عالكلا قد ماللسإ موي ناكو .يريمحلا عالكلا وذ عفيمُس وه مالسلاو

 : ينالقسعلا لاق

 كلذل قتعأو ملسأف عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِةْيلَي يبنلا ثعباا
 ال :لاقف . مهعيب يف رمع هلأسف ًاضيأ فالآ ةعبرأ هعمو ةنيدملا مدق مث هنفآلا ةحرأ

 7 جلا ةعاس يف مهلك مهقتعأف ءرارحأ ْمُه

 رفنتسا امل رّيمَح لئابقو بئاتكو لايقأو ءاوذأ عيمج دئاق وه عالكلا وذ ناكو

 لاق «عالكلا يذ ةدايقب اولبقأف «ماشلاب مورلا داهجل نميلا لهأ قيدصلا ركب وبأ
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا

 لقثُملا يشولا دوربو ربُحلاو للُحلا مهيلعو «نميلا كولم ركب يبأ ىلإ مدقا
 جاتلا هيلعو . . عالكلا وذ نميلا كولم نم هيلع مدق نمم ناكو نع « بهذلاب

 هقوفق) رب ان رت رك وبأ هيلع ناك ام دهام ايتق ع نلشلاو ةؤوبلا هم اننصو انو
 ةيلهاجلا يف ًارابج أكلم نوكأ نأ متدرأفأ (مهل لاقف (هوملكو تاللنل دن زينك

 . "”«ايندلا هذه يف دهزلاو عضاوتلاب الإ بّرلا ةعاط نوكت ال «هللا اهال ؟مالسإلاو
 نيتمو مم حام
 مز5 هوه لوا

 - مالسإلا لبق . . عالكلا وذ عفيَمْس
 يذ مسا ليقول .روكان نب عفيأ همسأ عالكلا وذ تاعيتسالا ىف يطرخلا لاق

 :همسأ عالكلا وذ» :ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نيا لاقو ةعفيمس عالكلا

 ينادمهلا لاقو . .اروكاب نب عفيأ :لاقيو - نيتحتفب  عفيمس :لاقيو .عفيمسا

 نا عالكلا وذ روكال نب عفيمسا :ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا لاقو .ديزي

 .457 ص ا١ج - ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصولا :

 ١". 0ص اج  يدوعسملل  بهذلا جورم 27
 .485 ص ١ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 1
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 يذ بسنو مسا يف باوصلا نييبت مزلتسي بارطضاو سابتلا دوجو كلذ نم ودبيو
 : ىلع او يذ ءابنأ عم عالكلا

 1 نم يريعص سبا وخر ع نيسلا مضب  عفيمس وه عالكلا يذ مسا نإ -

 ةعيحل نب عقيمس) ليقلا 5 ل ل (ةفيحجيصت

 لاب رزجلا لان"( طك لزبسيرم نيف تلم عوشأ عفيمُس) كلملاو ””مخري
 . ""(مادقإلاو ةأرجلا :ةعفمسلاو «عفمس ريغصت : عفيمسلا» قاقتشالا يف

 نب رفعي نب رغصألا عالكلا وذ عفيمُس ليلكإلا يف ءاج امك وه عالكلا وذو

 عالكلا يذ ديزي نب كلام نب ورمع نب دوسألا نب ليبحرش نب ديز نب '””روكان
 نب يدع نب فوع نب دعس نب ةظاحو نب *”لاهش نب ديز نب رفعي نب ربكألا
 دنسملا شوقن يف نادير وذ وه رغصألا ريمحو ؟'"رغصألا ريمح نب ددّس نب كلام

 . ريمح همسأو

 يأ هووكألا عالكلا زد وه ليزي ةيكفا نأ ينادمهلا لاق يذلا عالكلا وذو

 يذ) بقل لثم سيل «عالكلا يذ) بقل نأ كاردإ يف ةريبك ةيمهأ تسكويو»ن لوألا

 .صاخ يبرح لولدم هل بقل وه امنإو «ءاوذألا نم امهريغو (نيعر يذ)و (نزي

 لئابقلا هذه نم عالكلا تعلكت» هنأو «عمجتلا :علكتلا» ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 دئاق يأ «عالكلا اذ يمُس لئابقلا هذه ىلع رفعي نب ديزي عبت دعسأ دْوَق امل

 عومجل ًايبرح ًادئاق رفعي نب ديزي لعج عبُت دعسأ كلملا نأ دوصقملاو ''”«عالكلا
 لاق - يريمحلا عمجلا يأ  عالكلا دئاق يأ «عالكلا اذ يمس كلذلو ء«ريمح لئابق
 :لوقي هيفو ءعبُت دعسأ داوق دحأ وه عالكلا وذ ديزيو) :ينادمهلا

 "'الاديزيعالكلااذبرحلااخأ ىنمُيلا ةبئجَجُملا ىلعانلعجو

 يبرحلا دئاقلا ىنعمب لوألا يأ  ربكألا عالكلا وذ وه رفعي نب ديزي ناكف

 سماخلا نرقلا طساوأب يناثلا عبُت دعسأ كلملا دهع يف ريمح لئابقل ماعلا
 . يداليملا

 .ماج ٠ ؟8 مقر دنسمل ١ .ضفمبلا 5

 .(ريمح كلم سويفيمس) مساب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو  عوشأ عفيمس كلملا شوقن (؟)

 .7 1452 ص - ينابزرملل  قاقتشالا ()

 - روكانو ؛(روكان نب رفعي) سوماقلاو قاقتشالا يفو (روكاب نب رفعي) عوبطملا ليلكإلا يف (5)

 . ءاهدلاو ركدلا نم لوعاف  نونلاب

 .بإ ةظفاحمب  نيدعلاو بإ ةيحانب (يلاهشلا) ةقطنم تيَمُّس همساب  نيشلا مضب  لاهش (4)
 .5590- 554 ص ؟ج - ينادمهلا دمح نب نسحلل  ليلكإلا 5
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 لمكي ليبحرش نب عوشأ عفيمس) وه عالكلا يذ بقلب بقلت نم يناث ناكو -
 فسوي كلملا لتقم دنع نميلا لحاس ةقطنم شابحألا لتحاو ازغ امنيح (نزي وذ

 ىلوتف «عوشأ عفيمس (عيلكت) ىلع ريمح لئابق رئاس تعمجأف 2م070 ةنس راسأ
 لجسي امك «لحاسلا ةقطنم نم مهدرطو شابحألا ةبراحمب ماقو ريمح ةدايق عفيمس

 نم انمهيو «انق ءانيم عقوم يف عوشأ عفيمس هبتك يذلا يريمحلا دنسملا شقنلا كلذ

 . عالكلا وذ» هنأب شقنلا يف هسفن فصو ثيح عوشأ عفيمس بقل انه شقنلا كلذ

 «تهقعو «مبركمو «سريو «مرسيو «نعثيو «نفرشو ؛«نلثمو .ندجو «نزيو
 يداو يف) رسكلاو «ءنيودجو ءمحيجو «ربصيو .«ناميغو .بغليو «نياسبو

 «.نتفيضو «فلسلاو «ناهلاو «ةظاحو :لئابقو «نادرجو «ةيخرو (تومرضح
 دركسو «(نامع رافظ) نلكأسو «نتفلطمو (ةماهت لحاس يف) بكرلاو ءمحئرو

 نم 14٠ ماعب خرؤم وهو شقنلا هب خرؤملا ماعلا يف كلذو (يرطقس ةريزج)
 ةلودلل اكلم عوشأ عفيمس حبصأ مث . ”ةيداليم 015 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلا

 .نزي يذ نب فيس دج وهو م0777 ماع ىلإ مكحو ةيريمحلا

 :رغصألا عالكلا وذ) وه عالكلا يذ بقلب بقلت نم ثلاث ناك مث -

 ديزي نب كلام نب ورمع نب دوسألا نب ليبحرش نب ديز نب روكان نب رفعي نب عفيمس
 . (ربكألا عالكلا يذ

 عالكلا فالخم ةقطنمل اليق اذه  روكان نب رفعي نب عالكلا وذ عفيمس ناكو

 دئاقلا حبصأ ثيحب (هعيلكت) ىلع ريمح قطانم لايقأو ءاوذأ عمجأ مث «ةظاحو ةعلقو

 لتقمو نزي يذ نب فيس ةافو دعب امبر  ريمح لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا

 ماع ىلاوح سرُفلا مكح تحت ءاعنص ةروريصو نزي يذ نب فيس نب برك يدعم
 يذ عفيمس عيلكتب اوماقو مهقطانم مكحب ريمح قطانم ءاوذأ لقتسا ثيح - م4

 هيلع» :اذه عفيمس نأ ًالئاق ينادمهلا هيلإ ريشي ام وهو ءاماع ًايبرح ًادئاق عالكلا
 «عورشألاو «هّنعو «هبّرغ لثم ريمح لئابق نم اهريغو عالكلا ةليبق نم عالكلا تعلكت

 «نادعيبو «خانم يذو «ةعافٌقلاو «ءليهبو «عجنزو ءبحقشو ءملاكيو .نالخنو

 لئابقلا كلتف '"ميمحو .«تمدو «لوحسلاو «رئابخلاو «ةميعنو ءناورعو «ناميرو
 همالس مكح تحت اهضعبو «لالك دبع نب ثراحلا مكح تحت اهضعب ناك قطانملاو

 هتفصب ًاعيمج اهل ًادئاق عالكلا وذ ناكو «ءاوذألا كولملا نم امهريغو «شئاف يذ

 يذلا وه عالكلا وذ ناك اضيأ كلذلو «ريمح لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا دئاقلا

 )١( انق ءانيم  بارغلا نصح  عوشأ عفيمس شقن  7١١شتا . يأ .يس .

  220ص ؟ج  ىنادمهلا دمح نب هسحللا -ليلكألا 554 -11586,
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 ركب وبأ رفنتسا امنيح داهجلل مهعيمج ريمح لئابقو ناسرفو لايقأو ءاوذأ قلطنا هتدايقب
 .يتأيس امك ماشلا حتفلو مورلا داهجل نميلا لهأ

 لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا وهف «ناتفص عالكلا يذ عفيمسل ناك دقو -
 ناكو «عالكلا ةقطنمو فالخم كلمو سيئر تقولا تاذ يف وهو «ريمح قطانمو

 ةعلق يهو ''”«ةظاحو ةعنصم ىَنَب يذلا وهو» :ينادمهلا لاق .ةظاحو ةعلق هرقم
 لبج ىلعأ يف ةظاحو ةعنصم عقتو ,عالكلا يذ عفيمس رصق ناك ثيح ةظاحو

 ةعنصم تناكو - بإ ةنيدم يبرغ يلامش - ٌشيبح ةيحان يف  عبش ةلزع يف شيبُح

 لازت ام عالكلا يذ رصق لالطأ تناكو «ةنصحملا ةنيدملاب هبشأ ةريبك ةعلق ةظاحو

 عقوم قرشم يفو» :لاق ثيح يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ينادمهلا مايأ ىلإ ةدوجوم

 سانلاو «بهذلاو رهوجلا هيف دجوي لازي ال مدهنُم رصق «لبج سأر يف ةظاحو
 «بئارخو عرازم مويلا ةظاحو تحبصأ دقو .«فوجلا بئارخ نوزغي امك هنوزغي

 نم عالكلا يذ رصق ناكو «نأش تاذ ةميظع ةعلق عالكلا يذ نمز يف تناك امنيب

 ةئام هل دجسف هرصق نم ةرم تاذ فرشأ عالكلا اذ نأ ىوريو «ةميظعلا روصقلا

 نم اوناكو ءافلأ رشع انثا :لاقيو ءفالآ ةينامث  قيقرلا  ديبعلا نم هل ناكو «فلأ

 ةيحيسملا ةنايدلاب نونيدي هموقو عالكلا وذ ناكو .ًابلاغ ةيلهاجلا يف بورحلا يبس
 . مالسإلا رون قورش ىتح ريمح قطانم يف ةدئاس تناك يتلا ةينارصنلا

 2 داء

 كو هللا لوسر دهع يف عالكلا يذ ءابنأو مالسإ

 ىلإ هنع هللا ىضر ىلجبلا هللا دبع نب ريرج هلي هللا لوسر ثعب ه8 ةنس ىف

 ريعج داوذاو لاما رب عالختلا ىذ: مقيمس ناو: قيعرىذ لاك هيض قب ثزاخلا
 نب ريرج نأ باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقو «فينحلا مالسإلا نيد ىلإ مهوعدي

 ةباصإلا يف ءاجو ''”«نميلاب نيعُر يذو عالكلا يذ ىلإ ِةْلَي هللا لوسر هثعب» هللا دبع
 :نيعو وذ ناكف ''”«ميلظ يذو «عالكلا يذ ىلإ ًاريرج 45 هللا لوسر ثعب» هنأ

 ًاريرج هيي هللا لوسر مهيلإ ثعب نيذلا ءاوذألا مهأ ءميلظ وذو «عالكلا وذو

 . مالسإلا ىلإ مهوعدي

 شماه يف عوكألا لاق «نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ريرج ىتأف
 (هتعورو هتعانمب روهشملا ٌبَح نصح ىف نّيعُر يذ ليقلا رقم ناكو» :ليلكإلا

 ١. 6 115 ص ؟ج  ىنادمهلا دمح نب نسحلل - ليلكإلا 23

 .185 ص اج - ةباصإلا ؟77 ص ١١ج  باعيتسالا كا
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 امك اهنا (نكي مل :ةروس) ريرج امهيلع ءارقفا ةةسرع هوخأ ثراحلا عم ناكو

 ةيحان يف  ةظاحو ةعلقب هرصق يف عالكلا يذ عفيمس ىلإ ريرج هجوت مث

 لكَ هللا لوسر ةوعدب عالكلا اذ ريرج ربخأ املف  بإ ةنيدم برغ لامش «شيبح
 .نيتداهشلاب قطنو «ملسأف «قحلا نيد هنأب عالكلا وذ كردأ «مالسإلا ميلاعتو

 يريمحلا حابصلا نب ةهربأ ليقلا تنب ةبيرض ةريمألا عالكلا يذ ةجوز تناكو

 نع اهربخأو ريرج اهيلإ لخدف ٠2):كلبق ٌدحأ ليبحرش يبأ دعب اهيلع لخد ام هللاوف
 يذ ملسأ امك تملسأو «نيتداهشلاب تقطنو «مالسإلا نيدو دين هّدلأ لوسر

 . عالكلا فالخم رئاس يف مث «ةظاحو رصق يف مالسإلا رون قرشأف «عالكلا

 ّيبس نم اوناك نيذلا هديبع نم فالآ ةعبرأ عالكلا وذ قتعأ كلذب ًاجاهتباو

 يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج ِهِلك يبنلا ثعب» :ينالقسعلا لاق كلذ يفو «بورحلا
 ًابرقت ديبعلا ريرحتب مالسإلا نرتقاف 2)«فالآ ةعبرأ كلذل قتعأو ءملسأف «عالكلا
 .ةيرحلا نيد مالسإلا نأل لجو رع هللا ىلإ

 يف  ةظاحو نم ابيرق ميلظ يذ بشوح رقمو رصق ناكو  ايلاح شيبح ةيحان زكرم
 «عالكلا يذ عم ريمح ناسرفل ًادئاق ميلظ وذ بشوح ناكو ابلاغ  ددخ ةعلق

 لوسر تعبو ءه94 بجر رهش نم ةعمج لوأ يف نيكرشملا اولتقو يعامج لكشب

 قرشأو «نميلا رئاسل مث ريمح قطانمل أيلاو ًاريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم ِةِكي هللا

 .مالسإلا رون اهعيمج نميلا عوبر يف
0 0 47 
 جاي حيي حو

 ةنيدملاب َِي هللا لوسر ىلإ عالكلا يذ دْفَو ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يفو

 ىلإ هتدافو ىلع لئالدلا تركذ اهنكلو هتدافو أبن تاياورلا ركذت ملو «ةرونملا

 : ةينسلاو ةلدأ ةئالث أهنمو دي هللا لوسر

 ءاج دقف يي هللا لوسر نم اهعمس ًاثيداحأ ىور عالكلا اذ نإ :لوألا ليلدلا

 : هنأ ةباصإلا يف

 عالكلا يذ ةجوز مسا نأ ليلكإلا يفو - ؛57ص ١ج  عالكلا يذ ةمجرت  ةباصإلا )١(
 ١5١. ص اج (حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرك)
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 عالكلا يذ نع بيرك نب ناسح قيرط نم ميعن وبأو مصاع يبأ نبا ىورلا
 ركذ دقو ''”«يكوكرت ام َكرّثلا اوكرتا :لوقي ِةي هللا لوسر تعمس :لاق يريمحلا
 دق هنأ ضرتفا مث «ةباحصلا نم ثيدحلا اذه ىور يذلا عالكلا اذ ْنأ ينالقسعلا

 ال دحاو صخش وه عالكلا اذ نأ عقاولاو «نميلاب ملسأ يذلا عالكلا يذ ريغ نوكي
 ةنس كلذ دعب ِةَي يبنلا ىلإ هتدافو عم ضراعتي ال «نميلاب همالسإ نأو «ريغ

 .لالك دبع نب ثراحلا أبن يف مدقت امك ه٠

 ىلع عالكلا وذ ناك هلا يربطلا خ خيرات يفو ةباصإولا يف ءاج : يناثلا ليلدلا

 يح انا ا فيلل عع رد ل نسل ركذ دقو ««كومريلا ةعقوم يف سودرك

 . ةباحصلا الإ رمع ةفالخ يف نوُرّمؤي اونوكي ملو «ةباحصلا نم اوناك ءارمألا
 مهلامج نم نوممعتُم ٌلاجر ةكم لخدي ناك» هنأ ةباصإلا يف ءاج :ثلاثلا ليلدلا

 .'"'”«يئاطلا ليخلا ديزو ءردب نب ناقريزلاو «عالكلا وذ مهنم . مهب نتتفُي نأ ةفاخم

 الإ ةكم ىلإ عالكلا وذ بهذي ملو «ةكم لخد عالكلا اذ نأ ىلع كلذ لديو

 يف عادولا ةجح حبح مث ءرمتعا امبرو «هتدوع قيرط يفو هلك يبنلا ىلإ هجوت امنيح
 نب ثراحلا ِةَيِكَي هللا لوسر ىلإ اودفو نيذلا ريمح ءاوذأ نم ناكو ء«ه١٠ ةنس

 ء«حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأو «لالك دبع

 ندوب رصف ا يحوم حايصلا نب , ةهربأ نب بيركو

 نمم ىلجبلا هللا دبع نب ريرج وءيراصنألا لبج نب ذاعم ناكو .مهريغو «ميلظ
 مهقطانم ىلإ ريمح ءاوذأو عالكلا وذ عجرو قلع هللا لوسر عم عادولا ةجح اوجح

 . ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ةياهن يف نميلاب

 يذو عالكلا يذ ىلإ َدْنكي هللا لوسر ثصعبيو نتك ده 1 ةئس مرحم رهش يفو

 ءاعتص ىلع بلغت هنأ كلذو ءءاعنص يف يسنعلا دوسألا ةلواصمل ريمصلاببلط

 نب ةورف ىتأو .«يسنعلا بعك نب ةلهبع دوسألا ه١ مرحم يف 5 ةؤينلا ىعداو

 لَ هللا لوسر ىلإ كلذ ًابنب جحذدم ىلع ْهْكَو هللا لوسر لماع يدارملا كيسم

 نب بيرع نب لالك دبع نب  (حرشلا)  حرسملا نب بيرك ناسح :وه بيرك نب ناسح (1)
 حتف دهشو «رمع ةفالخ يف رجاهو هْوْيَو يبنلا كردأ «بيرك ابأ ىنكُي .نيعر يذ نب ليبحرش
 .ينزيلا ريخلا وبأ هنع ىورو .عالكلا يذو ةيواعمو رذ يبأو يلعو رمع نع ىورو .رصم
 : ةياضالا 70971 ىض ا١ج  مهريغو سابع نب شايعو :«ةمقلع نب بعكو ءيرفاعملا بهارو

 عالكلا يذ ةجوز مسا نأ ليلكإلا يفو - 497 ص اج د كلا ين اجرت دفاعا 00

 .١15١ص 7١ج (حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرك)



 ا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 437

 لوسر ثعب» ثيح «يسنعلا دوسألا ةلواصمب بتكلاو لسؤلا ِهكَي هللا لوسر ثعبق

 لخاد هعم نيذلاو يدارملا حوشكم نب سيق ىلإ يعازخللا سنحي نب ربو دنع هللا

 ثعبو «ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثعبو ء«ءاعنص

 . ''”(ينادمهلا نارم يذ ىلإو دوز يذ ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا

 ءاعوبتم ًاعاطم هموق يف ًاسيئر عالكلا وذ ناك١ باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو

 ناكو «يسنعلا دوسألا ىلع نواعتلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنل :لا هيلإ بتكف

 يذ بشوح ةمجرت يف يبطرقلا لاقو "اطل نا ديف نير رع لإ لل

 دوسألا ىلع نواعتلا يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِهِلكي هللا لوسر هيلإ ثعب» ميلظ

 . 14من وق يسيئر اناكو ءهعم عالكلا يذ ىلإو يسنعلا

 ءاوذأ رئاس نود  ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ ًاريرج يي هللا لوسر ثعب دقو

 هبئان وه ميلظ يذو ريمح لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا وه عالكلا اذ نأل  ريمح

 ىلإو دوز يذ ىلإ عرقألا ٍيكَو هللا لوسر ثعب كلذكو ء«ريمح ةدايق يف هدعاسمو

 نايبرحلا نادئاقلا امهنأل ليكبو دشاح لايقأو نأدمه ءامعز رئاس نود  نارم يذ

 هيلا نيه هنأل ليج نب ذاعم ىلإ ثعبو «نادمهل

 ناسرف بئاتك ءاعنص فراشم ىلإ تلصو ىتح عيباسأ ةدع ىوس ضمت ملو

 نادمه لاجرو ناسرف لصو امك «ميلظ يذ بشوح هعمو عالكلا يذ ةدايقب ريمح

 حوشكم نب سيق ناكو ؛دوز يذ ديعس هغمو نارم يذ ريمع ةدايقب (ليكبو دشاح)

 نم بادر اوهو يسنعلا دوسألا لتقل نوططخي ء ءاعنصب هعم نيذلاو يدارملا

 هاو لا ةضلك اايعاالا :ريثك نبا لاق ءرطخ ىلع مهو , مهرمأ

 اني اود الن : مهيلإ اوبتكف . رصنل !' مهل نولذبي "او ودو تاعي وطو لكلا

 00 ولا ("”انرمأ مربن ىتح

 نيذلا نميلا قطانم لامعو ىلجبلا هللا دبع نب ريرجو لبج نب ذاعم كلذكو ءاعنص

 ريمح بئاتك ناسرفو عالكلا يذ عم ءاعنص فراشم يف اوطبارو ذاعم عم اولصو
 .ها١ ةنس رفص رهش يف كلذو

 دوسألا ىلع ءاضقلاب ءاعنصب هعم يذلاو يدارملا حوشكم نب سيق ماق مث

 ةياهنلاوب ةيادبلا دا 116 نضال ين قوبل عير نتا نضاح دوبل ةهعلا) :ةيسانسلا ققاثؤلا»

 م1 را رص هايس م ريثك ةياالاو

 - ميلظ يذ بشوح ةمجرت - نافع فقم اج  عالكلا يذ ةمجرت  باعيتسالا (؟)

 3 1/نف دج

 ١. 8١ص ةدج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (9)
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 يدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا يف ليصفتلاب كلذ انركذ امك ؛يسنعلا

 عةنيدملا روس موشكم نب سيق العوأا :يرذالبلا لاق .مالسإلا رجف يف نميلا لطب
 ةلهبع نأو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف

 77ه مالسإلا رهظو «باوبألا اوحتمف سيق

 عالكلا يذو لبج نب ذاعم لخديل باوبألا اوحتفف سيق باحصأ جرخ امنإو
 هلل «ءاعئص اولخدف . ءاعنصي نيطيحملا ناسرفلاو لامعلاو ءامعزلاو ريرخجو

 لبج نب ذاعم ىلصو كي هللا لوسر ةايح يف هرمأ ىهتناو يسنعلا دوسألا ةنحف تهتنا
 «مهقطانمو مهلامعأ ىلإ ناسرفلاو ةداقلاو لامعلا عجرو «نميلا قيما هنأل نماثلاب

 . نميلا ىلع ِلكي هللا لوسر ريمأ هنأل ءاعنصب ذاعم ماقأو ءةرونملا

 لوسر ةافو نع ورمع يذ ثيدح ةبسانمب ةباحصلا مجارت اهتركذ دق - ورمع وذ هل

 ام ءانثتساب ءاهقبس ام نع لزعمب ةعقاولا تركذ تاياورلا كلت نكلو «يراخبلا
 ىلإ عالكلا يذ عم نميلا نم لبقأ ٌلجر :ورمع وذ» :ًالئاق يبطرقلا هيلإ راشأ
 لوسرلا ناك :ليقو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج امهعمو «نيملَسم هتك هللا لوسر
 نيدفاو اومدقف . باذكلا ىبنتملا يسنعلا دوسألا لتق يف هو يبنلا لبق نم امهيلإ
 : . اد هللا لوسر ىلع

 هيلإ ثعب مثاه ١ ةنس ِِكلَي ىبنلا ىلإ دفوو ءه/ ةنس ذنم عالكلا وذ ملسأ دقف
 نإ ريم ناتيؤتو لايقأو عالكلا وذ راسف يسنعلا دوسألا ةلواصمل ًاريرج ِةِكو يبنلا
 ه١ ةنس لوألا عيبر رهش لئاوأ يف يسنعلا دوسألا ىلع ءاضقلا اوديهشو ةاغتص
 ريرتح ععورمج يذو عالكلا يذ ريسم نإف يلاتلابو « يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهعمو
 . ةياورلل حيحصلا قايسلا وه كلذف «ىسنعلا دوسألا لتقم دعب ءاعنص نم ناك

 ىف ءاجو هلي يبنلا نع ورمع اذ ُتدحُي ريرج لعج قيرطلا يف مه امئيبو

 )١( حوتف البلدان  البلاذري  ص١١5.
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 انل عفرف . ثالث ذنم هلجأ ىلع رم دقل ركذت يذلا ناك نئل :ورمع وذ لاقف» : ريرج

 . ؟ركب وبأ فلخّتساو ِهِِلَي هللا لوسر ضبق :اولاقف ٌبكر قيرطلا يف

 ىأر وأ ايؤر ورمع وذ ىأر قيرطلا ضعب يف اوناك املف» تامسألا نا هاجر

 انل عفرف :ريرج لاق .هلجأ ىلع ىتأو ىضق دق هيلإ يضمن يذلا نإ :لاقف «ًائيش

 وذ يل لاقف .ركب وبأ فلخُّتساو ِهكَي هللا لوسر ضيق :اولاقف «مهتلأسف ءُبكر

 كله اذإ ام ريخب اولازت نل ةمارك ىلع مكنإو نوحلاص موق مكنإ «ريرج اي :ورمع

 كولملا ىضري امك نوضرت ًاكولم متنك فيسلاب تناك اذإ امأف ءرخآ مترمأ ريمأ مكل

 . كولملا بضغي امك نوبضغتو

 انلعلو مالسلا كبحاص ئرقا : :ورمع اذو عالكلا اذ ينعي ًاعيمج يل الاق مث

 . 0عوو :نلع املس دوغ

 دق انأ كبحاص ربخأ :الاقف ريرج لاق» يراخبلا ةياور نع تاقبطلا يف ءاجو
 ءاميكددم ركب يأ ثريبخاف :«نمنلا' نلإ اهيح زف“ شا ءاق نإ هوت انلعلو ادق

 2 ف ةلفأ لاق

 نيب قيرطلا يف وهو ِهِْكَي هللا لوسر ةافوب ملع نيح عالكلا يذ ةدوع تناكو

 امب مايقلاو كَ هللا لوسر ةافوب ريمح قطانم ءاوذأ ربخي يكل ءةنيدملاو نميلا

 ناسرفلا عم عالكلا وذ داعف «نزحلا راهظإو رومألا طبض نم كلذ هبجوتسي

 ةمصاعلا تحبصأ دّئَجلا نأل اهفيلاخمو َدَبجلا يهو ء«ريمح قطانم ىلإ هل نيقفارملا

 .ه89 ةنس ذنم اهعيمج ريمح قطانمل ةيرادإلا

 ضايع نب , دوهأ :ريمح ةقطنم ىلإ عي دمحم يبنلا ّيعنب مدق نم لوأ» ناكو

 كعذج : : هل لاقو يريمحلا حبصأ يذ نبا هيلإ راس ِككَي يبنلا مهيلإ ىَعَن املف ءيدزألا
 يذلاو لت :ضايع نب دوهأ لاقف . . هللا لوسر تام ام تنذَك «موق دفاو نم هللا

 ناكم يف هفيقوتو هلزعب اوماقف .«مكنم عزجأ انأل هللاوف ٠ ؛مكعزج امف ءقحلاب هثعب

 كلوسر مهيلإ يعن امنإ ينإ مهللا» :لوقي ناكف «ةقيقحلا حضتت ىتح ةنيدملا جراخ

 : يريمحلا حبصأ يذ نبا لاقو . هيلع يعزج يف ينُوُساوَيِلو ءهدعب نم اونتفي الئل

 ايي تشيبي ينحت سحتما)إ اذوسأ تيل ِسَتلا عزكج

 !اةويشلاةًالاييسحتعا .ةاروسكا ربح يفعل

 - ورمع يد ةمجرت  باعيتسالاو - 7١ ص  يدعجلا ةرمس مال كب رهيلا عءاهشف تاّقبط 01(
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 «ةنيدملا لوخدب هل اوحمسو ضايع نب دوهأ قالطإ مت عالكلا وذ لصو املف
 لوق نييناميلا لاح ناسل ناكو «نميلا عوبر عيمجو ريمح قطانم رئاس نزحلا ٌمَعَو
 : يبحرألا ةملس نب هللا دبع

 يسم تر تكلا ند اينتاخ اعل دمحم ُئبنلا تام ْنِإكَرْمَعل

 ٍدجنُمريخ ايو ءيروغريخايف ُهَباجأف هبروِيلإهاعد

 ا ا
 يف - رهشأ ةثالث وحنب قيدصلا ركب يبأ فالختساو ِهكو هللا لوسر ةافو دعب

 ءودهلا اتددب نيتلاسر عالكلا وذ عفيمس ىقُلَت - ها ةنس يدامج رهش يلاوح

 قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا نم ىلوألا ةلاسرلا «نميلا ءاجرأ يف ًادئاس ناك يذلا
 ..نيتلاسرلا ليك اه اهم[ وأ نيكو . يدارملا حوشكم نب سيق نم ةيناثلا ةلاسرلاو

 لج هللا لوسر ريمأ يراصنألا يجرزخلا لبج نب ذاعم ناك : نيتلاسرلا لبق ام
 ريمح ءاوذأ ىلإ بتكو ه9 ةنس لامعلا ةيقب عم ٍةكَو هللا لوسر هثعب لنم :ةرهبلا ىلع
 ا لو لو لب نيئاتم حرسلا نآوا نامل مهبل تيب دأب
 يلاولا وه ذاعم ناكف «لبج نب ذاعم ةعاطب مهرمأو نميلا قطانم ةيقب ىلإ لامعلا
 نميلا لهأل لماع ذاعم ناك» :ةرهس خنا لاق .تومرضح كلذ يف امب نميلل
 ىف لماع ىلإ لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكذ كي يبنلا هرم «تومرضحو

 رق ا ل ا ا لوسر يفوت دقو ''7«تومرضحو نميلا
 - رعاشألاو ديبز ىلع يرعشألا ىسوم وبأ نميلا قطانم لامع نم ناكو . :هرميلل ايلاو
 حتما ىلع يدازملا كيننم نب ةورثد «نارجن ىلع يراصنألا مزح نب ورمعو - ةماهت
  برأم ىلع ةلاه يبأ نب رهاطلاو «ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو

 .تومرضح ىلع ديبل نب دايزو ءدّنَّجْلا ىلع ةعيبر يبأ نب هللا دبعو - كع ىلع لاقيو
 عم ناكو "0ك يبنلا لامعو ذاعم ءاقب . .قيدصلا ركب وبأ ٌرقأو» :ةرمس نبا لاق
 ناك امك «يدارملا حوشكم نب سيقو يعازخلا سنحي نب ربو نايباحصلا ءاعتنصي ذاعم
 .امهريغو «هيوذادو .يمليدلا زوريف : نسرفلا ءانبألا ءاسوؤر ءاعنصب

 هنذأتسي ركب يبأ ىلإ ذاعم بتك» هنأ ىلإ ىدأ فورعم ريغ رمأ عقو مث
 عيد جوبا دا نع : ركب وبأ مهيلإ بتكف ؛ ءلامعلا ضعب كلذكو .لوفقلاب
 : ْمُه اوعجر نيذلاو ' ”«اوعجرف .ِمَِقْيْلَف مقُي نأ ءاش ْنَّمو ؛هلمع ىلع فلختسيلو

 .5هو 8١ص  يدعجلا ةرمس نبا  نميلا ءاهشف تاقبط 001(
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 نب ريرج هناكم ركب وبأ لمعتسا دقو  نارجن لماع يراصنألا مزح نب ورمع

 نب ربوو «ءجحذم تاقدص لماع صاعلا نب ديعس نب دلاخو يلجبلا هللا دبع

 كلذيو ء«نميلا ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعمو «ءاعنصب ناك يذلا يعازخلا سنخي

 .نميلل ذاعم ةيالو كيا

 :ركب يبأ ةلاسرو زوريف ةيلوت
 زوريف ناكو «نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتب قيدصلا ركب وبأ ماقو

 َِكَع هللا دوس ةفيلس ركب نبا نما :اهصن يلاتلا ةلاسرلا ركب وبأ بقكو ءاغبضصي

 «نارم يذ حلفأ نب ريمُع ىلإو «ميلظ يذ بشوحو ؛عالكلا يذ عفيمس ىلإ

 . فاني يذ زهشو ءدوز يذ بقاعلا نب ديعسو

 زوريف نم اوعمساو «مهوطوحو «؛مهأوان نم ىلع ءانبألا اونيعأف ءدعب امأ

 . "'”(هتيلو دق ينإف

 ةروثلاو . . حوشكم نب سيق ةلاسر

 ءانبألا َيَمّنو ةروثلا ىلع مزعلا يدارملا حوشكم نب سيق دقع ءاعنص يف امنيب

 «ءانبألا عم نواعتلاو زوريف ةيلوتل جاهتبالاب رهاظت دق سيق ناكو «نميلا نم سرُفلا

 هتلاسر رسلا يف بتكف «ةروثلل ططخي ذخأو ءءاعنص يف  دئاقك ينقع ريتا

 : يلي امك كولملاو ممألا خيرات يف اهصن ءاج دقو «ةداقلا ءاوذألاو عالكلا يذ ىلإ

 مكدالب يف ٌعاَرُت ءاثبألا نأ :هباحصأو عالكلا يذ ىلإ حوشكم نب سيق لسرأ»

 لعمقأ نأ :يارلا نيم'ىزا كفواد سما يلا «مكيف ء ءالقنو

 !"اندالب نم مهجرخن نأو «مهسوؤر

 : لاعلان نيلاسرلا ده ريقتو
 عالكلا اذ نأب اهانركذ يتلا ةيدايقلا ةبترملاو ةناكملا دك دكؤت ركب يبأ ةلاسر نأ

 يذ بشوح كلذ يف هبئان ناكو ريمح قطانمو لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا ناك

 ةلواصمل بتكلاو لسرلا ثعبو بتك امددع قي هللا لوسر نإف كلذلو ءميلظ

 يذ ىلإ بتك امنإو كولملا ءاوذألا ىلإو لامعلا يلإ بتكي مل يسنعلا دوسألا

 دارم يذ ريمع ىلإو  (دنجلا فيلاخم) ريمح قطانم .يف - ميلظ يذو عالكلا

 مل كلذكو - (ءاعنص فيلاخم) نادمه قطانمل نايبرحلا نادئاقلا - دوز يذ ديعسو

 ىلإ بتكي ملو ةعيبر يبأ نب هللا دبع وهو اهفيلاخمو دنجلا لماعل ركب وبأ بتكي

 )١( هللا ديمح دمحم - ةيسايسلا قئاثولا - /8ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات -

 .؟ ١١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ”57 ص
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 عالكلا يذ عفيمس ىلإ بتك امنإو ءاوذألا كولملا نم نم هريغو لالك دبع نب ثراحلا
 نب ديعسو نارم يذ ريمع ىلإو (دنجلا فيلاخم) ريمح قطانم يف ميلظ وذ بشوحو

 قطانم يف يليكبلا فاني يذ رهشو (ليكبو دشاح) نادمه ادئاق - دوز يذ بقاعلا
 :يدارملا حوشكم نب سيق يبرحلا اهدئاق ناكف جحذم امأ (ءاعنص فيلاخم) نادمه
 اذ نأ هانركذ ام هلك كلذ ززعيو «ةداقلا كئلوأو عالكلا يذ ىلإ اضيأ وه بتك دقو
 .ريمح لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا دئاقلا ناك عالكلا

 اتعضو نيتللا نيتلاسرلا نأشب ةداقلاو ا وذ رواشت دقو -
 ينطولا ءادنلل ةباجتسالا وأ ةفيلخلا ءادنل ةباجتسالا :نيرايخ نيب ةداقلاو ءاوذألا
 «لازتعالا فقوم وهو «باوصلا ىلإ برقأ ًافقوم اوذختاف «سيق ةلاسر هلثمت يذلا
 ذ .ىلإ 'سيق: ةلاضر أبن كعب ريثك نباو ريثألا نباو يربطلا خيرات يف ءاج ثيح
 انف ءاكسلا :1نلاقو «ءانيألا اوروصت ملو ءابنيق اوةلاقي مل» مهنإ - هباحصأو عالكلا
 بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتساو .كباحصأ ْمُهَو مهبحاص تنأ ؛ءيش يف انه
 اذ نأ نودلخ نبا لاق كلذكو .«نيلزتعم ءاسؤرلا يقبو ءمهئاسوؤر نلإ نكي قفا

 ربلا يف نميلا نم مهجرخأو ؛مهيرغف ءءانبألا ىلإ دمعو . .ءاعنصب سيق راث# هنإو «(هنأش يف حوشكم نب سيق مهماوع تعبتاو «نيقيرفلا اولزتعا» هباحصأو عالكلا
 مظعم ءالجإ متو - ه١١ بجر رهش يلاوح يف سيل ة روت كناكوبا ١ارحبلاو
 ًايلاو صاعلا نب ديعس نب نابأ قيدصلا ركب وبأ ثعب مث «نميلا نم سرفلا ءانبألا
 . "”ةميلا ءاجرأ يف رمألا بتتساو «بيحرتلاب نويناميلاو سيق هليقتساف .نميلل

 د ع 1

 ريمح لئابقو بئاتكب عالكلا يذ ريسم
 ماشلا ريرحتو داهجلل قيدصلا ركب يبأ ىلإ

 يخيراتلا ثدحلا يف اريك اروذ عالكلا ا ناكو
 ليلجلا يباحصلا لصو ثيح ه5 ةنس رخاوأ يف نميلا ضرأ هتدهش يذلا ماهلا
 داهجل نميلا لهأ رفنتسي قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا باتكب يراصنألا كلام نب سنأ
 أرقي نميلا قطانم نم ةقطنم ىلإ لصو املك كلام نب سنأ ناكو ءماشلا حتفو مورلا
 نميلا يلاعأ ةاَرّس ةقطنمب أدب دقو .داهجلا ىلع مهثحيو ركب يبأ باتك سانلا ىلع

 هللا ديمح دمحم - ةيسايسلا قئاثولا 6!/ ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 2غ

 .7 17ص ا نودلخ نبا خيرات يف نميلا 7515 ص

 يف نميلا لطب يدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا يف كلذ نع نيقيلا ءابنلا مدقت ول
 . مالسإلا رجف



 فو مالسإلا رجف يف نيبناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 413

 ةقطنم ىلإ - ةماهت قيرط نع - لبقأ مث ةعاضقو معثخو هليجبو سود لئابق ثيح

 ركب يبأ باتك ريمح تالاجرو لايقأو ءاوذأ ىلع أرقو (اهفيلاخمو دّئََجلا) ريمح

 ءدعب امأ .مكيلع مالس ؛«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : باتكلا صن ناكو «قيدصلا

 دقو .ِهِكك هللا لوسر دمحم هيبن ىلع يلصأو وه الإ هلآ ال يذلا هللا دمحأ ينإف

 لّوَع ْنَمَف «ةاغطلاو رافكلا يديأ نم اهوذخأتل ماشا دالي نلا مكهجوأ نأ فعزع

 اورفنا  (لئاقلا)  مالعلا كلملا ةعاط ىلإ رهاتلف ءمادصلاو داهجلا ىلع مكنم

 .''”«ميظعلا هللا قدص هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو ًالاقُثو افافخ

 نميلا قطانم نم اهريغو ءاعنص ىلإ ريمح ةقطنم نم كلام نب سنأ هجوتي ملو

 ىبرحلا دئاقلا هتفصب عالكلا وذ ماقو «ريسلل نواييك يعج لناق دعاس نقوألا

 ريم اهباع نيود "للا كيك يبم اناق قييجتو رافعشا ةعباخي ريمح لئابقل

 ءامدقلا ةعبابتلا نييريمحلا نميلا كولم تاحوتفو تاوزغ نمز ىلإ هروذج دوعت

 دعسأ برك وبأو شعري رمشو نيئرقلا يذ بعصلاو شئارلا ثراحلا لاثمأ ءامظعلا

 لئابقو قطانم ءاجرأ نضع نم قودقا وعي ريم لايقأو ءاوذأ لأ قف «لوألا عّبُت

 مهعمو عوردلاو دوربلاو للُحلاو ناجيتلا مهيلعو - عمجتلا ةقطنم ىلإ  ريمح

 ديبعلاو لافطألاو ءاسنلا مهعمو لماكلا داتعلاو حالسلاب مهلئابق لاجرو ناسرف

 زعتو بإ ءاول َرْبَع عالكلا يذ عفيمس ةدايقب اوقلطنا مث «ةيئاذغلا نؤملا لفاوقو

 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ  هماهتو

 قطانمو ءاعنص ىلإ ريمح ةقطنم نم هجوت دق يراصنألا كلام نب سنأ ناكو

 ةرونملا ةنيدملاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ داع مث ءنارجنو هدنكو جحذمو نأدمه

 ىلع كباتك تأرق ام هللاو هللا لوسر ةفيلخ اي :لاقو «نميلا لهأ مودقب هرشبي)

 اردكيف كنبلإ تلبقأ دقو «كتوعد باجأو «هلوسرو هللا ةعاط ىلإ ردابو الإ دحأ

 اوراسو ديضنلا درزلاو ديدعلا ددعلا يف اوزهجت دقو ءاهناعجشو نميلا لاطبأ مودقب

 اولصوو كيلع اوفرشأ دقو مهب كنأكو «لافطألاو ءاسنلاو لاومألاو يرارذلاب كيلإ

 «كلذ هموي ماقأو :ًاهيظع اروؤين ةلوقب نكي وبأ دبنقا مهئاقل ىلإ بهأتف «كيلإ

 «هوربخأف ركب يبأ ىلإ اولبقأف ةئيدملا لهأل موقلا ةربغ تحال دغلا نم ناك اذإ ىتح

 الإ ناك امف ا اورشنو مهتنيز اورهظأو ةنيدملا لهأ عم بكرف

 تليعاو "ورز ناك ١ اقلب يضع وطي تحارعلاو بئاتكلا تفرشأ ىتح ليلقلا

 وذ مهمامأو «فويسلاو ؛«(تاذوخلا) ضيبلاو ,عوردلاب مهو ريمح ةليبق نميلا نم
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 سس ا يي يي يي يبي سمسم

 راشأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نم برق املف «هنع هللا يضر يريمحلا عالكلا
 : لوقي دشنأو مالسلاب

 ٍبتْرلاب نوُناَعلاو ٍقِباَوَسلا ْلهأ ٍدلولاو ٍنيِلهألاب ٌرَيْمِح كمن
 ٍبضٌُقلاب برحلا ةادغ ةامككلا اودرُي ةقلاسع بوش« فراك دسا

 ٍبَسَتلاو لهألا يفاتَد عالكلا وذو اَنثْمِم ٌبرضلاو ءانثداع ٌبرحلا
 ٍبطَعلا ىلإ مهيوهأس اهينكاسو ءمهعَمْجَأ سانلا لك نود يل ىشمد

 «نسحلا ابأ اي :بلاط يبأ نب يلعل لاق مث :هلوق نم قيدصلا ركب وبأ مسبتف
 اهدالوأ لمحت اهؤاسن اهعمو رّيْمِح ْتْلَبْقَأ اذإ :لوقي كي هللا لوسر تعمس امأ
 نم هتعمس انأو ْتْقَدَصا :ّيلع لاقف .نيعمجأ كرشلا لهأ ىلع هللا رصنب اورِشُناف
 , 23016 هللا لوسر

 نأ كلام نب سنأ قيرط نم حوتفلا يف ةفيذح وبأ ىور دقو» :ينالقسعلا لاق
 نم هعاطأ ْنّمو عالكلا وذ لحرف .داهجلا ىلإ مهرفنتسي نميلا لهأ ىلإ هثعب ركب ابأ
 - اهبكاومو اهبئاتكب ريمح تلبقأ) كلام نب سنأ قيرط نم يدقاولا ىورو "نري
 مهركذي نيذلا ريمح لايقأو ءاوذأ نم ديدعلا هعم ناكو «يريمحلا عالكلا يذ عم
 مهيلعو «نميلا كولم ركب يبأ ىلإ مدق» :ًالئاق (نميلا كولم) بقلب يدوعسملا
 وذ مهنم ناكو م داجبحلا تحتل لقشثملا يشولا دوربو ءربخلاو للحلا
 : «للخخلاو دوربلا نم انفصو امو جاتلا هيلعو ..عالكلا

 ةيسائرلا تويبلاو ءاوذألا نم نأ ةفرعم رصمو ماشلا حوتف ءابنأو مجارتلا حيتتو
 نا ويم يكارمو نتاع , مدق امل يريمحلا عالكلا يذ عم اوناك نيذلا ةيريمحلا
 : يلي اميف مهيلإ ريشن نيذلا ةرونملا ةنيدملا

 وبأ لاق هيفو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأ يباحصلا ليقلا : حابصلا لآ نم
 نب ةهربأ اهب سانلا ٌقحأ ناكل فرشلاب قحتست ةفالخلا تناك ول» يرعشألا ىسوم
 (0:اهبراغمو ضرألا قراشم اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف حابصلا
 «حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأو «ةبحص هل «حابصلا نب ةهربأ نب بيرك :هعم ناكو
 ءريحبو ءرفعيو «ليبحرش :حابصلا نب ةهربأ ءانبأ نم ةعبسو ءأضيأ ةبحص هل
 ةينرك : عالكلا يذ ةجوز تناكو .برك يدعمو ءحابصلاو .ءجاجحو «دمحمو

 ."ص - يدقاولا دمحم مامإلل  ماشلا حوتف 00(
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 «ليبحرش هنبا  عالكلا وذ  اهدلوأف» :ينادمهلا لاق ءحابصلا نب ةهربأ تنب

 لايقأو ءامعز حابصلا لآ ناكو ''”«مويلا ىلإ امهلسن اهبف ءماشلا ىلإ اهب رجاهو
 .- ايلاح عادر ةيحانب - حابص فالخمو لكوم

 نب بيرك نب ناسحو 2'”ينيعرلا عيبت نب ثرحلا يباحصلا :نيعر يذ لآ نم

 نيعر يذ لآ ناكو ؛يدصرلا رماع ني تمور "نعوذ نيرا وم
 . يرفاعملا رمخم نب ديبع رفاعملا لاجر زربأ نمو «رفاعملا ةليبق ًاضيأ نومعزتي

 ؛«ينيعرلا يعفايلا باهش نب حرس يباحصلا :ةينيعرلا عفاي ةليبق نم

 نب عُْرِدو «يعفايلا دوعسم نب ورمع يباحصلاو ل دايز نب ناسحو

 "”يعفايلا ركشي
 بيبحو .ميلظ وذ بشوح دئاقلا يباحصلا عاجلا ولك د نعد

 يفي هل ؛يعالكلا هللا دبع نب ريبزلاو «ةبحص هل : ةرمض وبأ يعالكلا

 زينا لود ًايلاح :لافس ذ ىلإ شيبخ ةيحات نم د عالكلا فالخم انه دوصقملاو

 . عالكلا يذ عفيمس

 نب دعس نب فيفعو «نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع : : نزي يذ لآ نم -
 .نزي يذ نب فيس نب ةعرزب صاخلا ثحبملا يف امهركذ مدقت دقو «نزي يذ

 عم ريمح بكاومو بئاتك يف اوناك نيذلا ريمح لايقأو ءاوذأ زربأ مه كئلوأف

 عضوم يف مهلفاوقب دالوألاو ناسرفلا لزنو ةنيدملاب اولزنف «عالكلا يذ عفيمس

 لهأ جحذم بئاتك تلبقأ مث» :يدقاولا لاق «ةنيدملا يحاوضب فارجلا ركسعم

 هنع هللا يضر يدارملا حوشكم ' نب سيق مهمدقتي «قاقدلا حامرلاو قاتعلا ليخلا

 :لاق هنع هللا يضر قيدصلا ىلإ لصو املف

 دارج نين شما ةاضييسللا فر. "اقارب ابو تاس تاغ

 دافنتلا لمسألاب مور[ دجت: . فاو تك كينانمأ اهجدتشت

 - اهلوح امو ةنيدملاب لزنو  هبئاتكب مدقتو ءأريخ قيدصلا ركب وبأ هازجف
  دزألا تلبقأ مث . .يئاطلا ةدعسم نب ثراح اهمدقتي ئيط ةليبق هدعب نم تلبقأو
 تعباتتو . .هنع هللا يضر يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج اهُمَدَقي  ةارسلا دزأ

 )١( 88ص دج  ىنادمهلا نسحلل  ليلكإلا 17/57 ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ١.
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 :كرلملاو ممالا حيران يك يزبطلا ريرخ ننالاثو ؛انفعي اهنضعي ولكي نسبلا لئاق

 ءماشلل ركب وبأ جاتها تالذ لتعو «حوشكم نب سيقو « يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 . ؛هرمأ هانعو

 ةهعمو عالكلا وذ مهيفو نيومعكسملا لوصو قفاو لى :نودلخ نبأ لاقو

 . "'”«ماشلاب ركب وبأ متها لئنيحو . . ريمح

 جورم يف يدوعسملا هركذ ام ةرونملا ةنيدملاب مهتماقإ ةرتف ءابنأ نم ناكو

 دوربو ءربخلاو «للخلا مهيلعو «نميلا كولم ركب يبأ ىلإ مدق» :هنإ ءبهذلا

 -ةباحضصأو ركي نبأ - ىلع ام اودهاش املخ «"'”ناجيعلاو..«بهذلاب لقكُملا ىشولا
 . مهيلع ناك ام اوعزنو ءمهبهذم اوبهذ . . سابللا نم

 ناك نم نود دبع فلأ هعمو ءعالكلا وذ نميلا كولم نم هيلع مدق نمم ناكو

 ويأ هيلع ناك ام.دهاش املق «للخلاو دوريلا نم انفصو امو جاتلا هيلعو (هتريشع عم

 . ؛هّيزب ايزت ركب
 اكلم نوكأ نأ مثدرافأ :مهل لاقف»  هوملكو كلذل هتريشع تعزفف

 عضاوتلاب الإ برلا ةعاط نوكت ال هللا اهال ؟مالسإلاو ةيلهاجلا يف ارابج

 . "”«ايندلا هذه يف دهزلاو

 هيا عمو ءدبع فالآ ةثالث هتريشع عمو عشا خلكان تدلك اعرب

 ثيح 515 مهريرحتب عالكلا وذ ماقف «ديبعلا نم فالآ ةيئامث كولملا ريمح ءاوذأ

 وذ مدق مثال : : دبع فالآ ةعبرأ ق نتعأ نيبلار ماسلا امل نا ةراضول امك جرت يل دجال

 ,مهقتغأ دقو حبصأف ءمهعيب يف رمع هلأسف ًاضيأ فاللآ ةعبرأ هعمو ةئيدملا عالكلا

 ؛ًةرافك كلذ نوكي نأ ىسعف ًاميظع ًابنذ تبنذأ ىنإ :لاقف «كلذ نع رمع هلأسف

 . فلأ ةئام يل دجسف ٌُتفرشأ مث ةرم ثيراوت

 يذ دنع ناك :لاق «لاهنم نب حارجلا نع هل دانسإب ةبيش نبا بوقعي ىورو

 .862 ص ؟ج - نودلخ نبا خيرات 230

 «بهذلاب  ةزرطم يأ  ةاشوم دوربلا تناكو «نميلا ءاوذأو كولم بايث نم دوربلاو ربخلا ()

 : ىشعألا لاق «ةءابعلا لثم : تاربخلاو

 اهني ايش ايف اسبلا اووينحو مهب تولست تاريبحلااذإ

 .7"١ه ص ”"ج  بهذلا جو رم 022
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 ا و و لاكن ريع زول تبا علا يعاد علا

 هاو ةعاس يف مهلك مهقتعأف «رارحأ ْمُه ال : عالكلا وذ لاقف «نيملسملا

 تقولا تاذ يف مهقتعي مل ءمهعيب يف رمع هلأس امل عالكلا اذ نأ رهاظلاو

 هتريشع :تؤرفو بانفلألا ب ةييغ ىتعتلأ قوق ةلاف .ءاوذألا ةيقب عم رواشت امنإو

 قاتعا ءاوذألا ةيقب ررقف  فالآ ةعبرأ مهددع ناك كلذبو  فالآ ةثالثلا قاتعإ

 مويلا حابص عالكلا وذ مهقتعأف ءافلأ رشع ينثا اوغلب كلذبو .فالآ ةينامثلا مهديبع

 مهتدلو «لضصالا ىف ارارخأ اوناك دقو ءرارحأ مه :لاقو ةدحاو ةعاس يف ىلاتلا

 .مالسإلا يف ةيرحلا ةميقل اديسجت عالكلا وذ مهقتعاف ءارارحأ مهتاهمأ

 دزاو «سودو ء«ئيطو «جحذمو ءريمح لئابق بكاومو بئاتك تناكو

 ةنيدملا لوح ركب وبأ مهلزنأ «ةنيدملا ىلإ اولصو امل «مهريغو «هليجبو «ةارسلا
 اوناكو «ةنيدملا يحاوضب فرجلا ركسعم يفو اهتبحاص نع ةقرفتم ةليبق لك
 ماشلا حتفل داهجلا يف مهدوقيس ركب ابأ نأ نونظي اوناك امبرو «داهجلل نيقوشتم
 «تاوزغلا ىف لعفي ِةَنِلَك هللا لوسر ناك امكو تاوزغلا نودوقي ةعبابتلا ناك امك

 :قيدصلا ركب ابأ ًايطاخم دارم بئاتكب لصو امل حوشكم نب سيق لاق كلذل
 ةاحجتتلا لوبألاب ةورهاةميجين ٠ :اتاريق نوف تاهتاتما ا[ كربتم

 دازلا ةلق نم ماقملا مهب ٌرضأف» :يدقاولا لاق «ةنيدملا لوح ماقملا مهب لاطو

 اي :اولاقو قيدصلا ركب يبأ دنع مهرباكأ عمتجاف «ضرألا ةبودجو ليخلا فلعو

 ّرضأ دق ماقملاو ءداهجلا يف ةبغر كلو هلل انعرسأف رمأب انترمأ كنأ هللا لوسر ةفيلخ

 تمزع اميف تلدب دق تنك نإف . .شيع الو رفاح الو شيج دلب تسيل كدلب نأل انب
 .مهريغ ْنِم رضح ْنّمو نميلا لهأ اي :ركب وبأ لاقف ءاندلب ىلإ عوجرلاب انَرُمُف هيلع
 لأ انئارو نم قبي مل :اولاقف . مكلماكت اندرأ امنإو رارضإلا مكل ديرأ ام هللاو امأ

 . ؛هللا ةكرب ىلع مزعاف - انتبهأ نم انغرفو ءانشيج لماكت دق :اولاق وأ

 ماشلا ريرحت حوتف يف عالكلا وذ
 شيجلا «ماشلا ىلإ نيشيج هيجوتو ةيولألا دقع مت ه7١ ةنس علطم يفو

 - نميلاب هِي هللا لوسر لامع نم ناك يذلا - صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةدايقب لوألا

 ةدايقب لوألا شيجلا قلطناف «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب يناثلا شيجلاو

 .45؟7ص اج  ةباصإلا )١(
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 ليبحرش شيج قلطناو «ءاقلبلا هاجتاب يريمحلا عالكلا وذ هعمو ديعس نب دلاخ
 .ندرألا ىلإ يدنكلا

 :لاقو «ماشلا بوص عالكلا وذ هعمو ديعس نب دلاخ راس» :يربطلا لاق

 رفصلا جرم اولزن ىتح ةمركعو عالكلا وذ هعمو شيجلا يف ديعس نب دلاخ محتقا)

 ال وهو قيرطلا هيلع اوذخأو هيلع مورلا حلاسم توطناف ءقشمدو ةصوقاولا نيب ام

 عمجتف ءءاقلبلا ةقطنم يف شيجلاب لغوت ديعس نب دلاخ نأ دوصقملاو ''”«رعشي

 لصو ةكرعملا ءانثأو .ءاقلنلاب ةينرخ ةهجارم تعفوف :ءرييك 0
 رحد متف «ريمح بئاتك نم اضيأ هتيبلاغ تناك يذلا يناثلا شيجلاب يدنكلا ليبحرش

 يبأ غالبإ متو «ةورملا يذ ةقطنم ىلإ لوألا شيجلاب ديعس نب دلاخ عجرو ءمورلا

 نيرفنتسملا ةيقب هيجوت راظتناو فقوملاب ركب

 ًالدب نايفس يبأ نب ديزيل لوألا شيجلا ةرمإ ركب وبأ دقع ه١ رفص يفو
 دلاخ راسو «ةورملا يذ يف دلاخ نم ءاوللا ديزي ملستف «ديعس نب دلاخ نع
 نياةليبخ ىبأل كلاعلا شيسلا هلل رك وبأ قعر ٠ ليبسرك شيف فابتسم
 ءماشلا لخاد ةعبرألا شويجلا تمدقتف «صاعلا نب ورمعل عبارلا شيجلاو حارجلا
 تناكو  ءنايقش يا , ديزي هريمأ ناك يذلا لوألا شيجلا ةداق نم عالكلا وذ ناكو

 .ًاضعب اهضعب ٌنيغُيو دناستت شويجلا

 وذ ناكو نيطسلفب ينامورلا شيجلا دض ةريبك ةكرعم لوأ عالكلا وذ دهشو

 مورلا دئاق ناكو ةكرعملا كلت يف صاعلا نب ورمع ةدايقب يذلا شيجلا يف عالكلا
 هذه يعم لمحي نم :صاعلا نب ورمع لاق) ةكرعملا ءانثأف «ءسيبور قيرطبلا
 نب ذاعمو 2« لهج نأ ني , ةمركعو لا عالكلا وذ ةباجإلاب عرسأف .ةلمحلا

 كلت يف نصدلاب :ةكرعملا :ثجوتتو' 7غ ني ةللا كنغر .ءادردلا وبأو .لبج

 نب ديعس مهنيب نيملسملا نم نوثالثو ةئام اهيف دهشتساو ءنيطسلف نم ةقطنملا

 نب ليبحرشو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ماشلاب هوبأ ناكو «صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 نيطسلف ضرأ ىلإ مزعو اهبكرف هسرف ىلإ عرسأ» هنبا داهشتساب ملع املف ةنسح

 نوملسملا ٌهاْرَع صاعلا نب ورمع شيج ثيح ىلإ لصو املف «هدلو ربق ىلإ رظنيل

 هعم ريسي نأ عالكلا وذ مسقأف ءهدلو راثب ذخأيو هصرف مهيف دجي نأ ىسع هدح

 ١١. ص ؛ج - يربطلا . كولملاو ممألا خيرات 200
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 ا ا ا ل تب نييك

 ىتح اوراسف «ريمح نايتف نم سراف ةئامثلث هعم بكروا ديعس نب دلاخ عم راسف

 يف مورلا شيج ىلإ ةريملاب نوهجوتي بكار ةئامتس ءاهز مورلا نم ةوق اوقل
 عجشي عالكلا وذ لاقو» عالكلا وذو ديعس نب دلاخ مهيلع مجهف «نيدانجأ

 ا دق وعلا ورجل ره تع لك نسجل يارا ريت د فش او هد ادتحأ

 لاقثألا اوكرتو نوقابلا برهو مورلا نم نيرشعو ةئامثلث لتقم نع ةكرعملا ترفسأو
 :3”تاتعغلا وي رفظلاب اوداعو توملسملا' اَهلخأف ةريعلاو لاكبلاو

 يام رام عاع
 نت درت نت

 ماشلاب يتلا ةيمالسإلا هيبرعلا شويجلا ةفاك تعمتجا ه١ لوألا ىدامج يفو

 دق ديلولا نب , للاخ ناكو « «نيطسلفب نيدانجأ يف دشتحا يذلا ينامورلا شيجلا ةهجاومل

 بلقلا يف ناكف نيدانجأ يف شيجلا ميظنت متو ءماشلاب نشيحلل ةماعلا ةدايقلا ىلوت

 ةقاسلاو ةنميملا يفو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش رسيألا حانجلا يفو «لبج نب ذاعم

 عم بلقلا يف ديلولا نب دلاخ فقوو «نايفس يبأ نب ديزيو ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 عالكلا وذو «يدارملا حوشكم نب سيقو ء«رمع نب هللا دبعو «ءصاعلا نب ورمع

 عالكلا وذ ناكف "*(يهرئاظنو ءرماع نب ةعيبرو «يئاطلا ةريمع نب عفارو «يريمحلا

 ةلوخ ةدايقب روكذم رود نهل ناك ريمح ءاسن نأ لب . نيدانجأ ةعقوم لاطبأو ةداق نم

 : ْنْلُعَي نك نهنأ ىوريو «ةيريمحلا رافغ تنب ةرفعو ءروزألا تنب

 ٌرُكَمُي سيل موقلا يف انيرَضَو رّيمِحو عبث ٌتانبٌنحن

 زبتكألا تادعتلا نويقتلت ءؤنيلا“ وعشت رات: ىرنتتلا نقاسعتآل

 لاق «مورلا نم ةعبرأ ةيريمحلا رافع تنب ءارفعو «ةسمخ ةلوخ تلتقو

 تناك» :يدقاولا لاقو ه١ ةنس لوألا ىدامج ١ يف نيدانجأ تناكو : يرذاليلا

 لئالق مايأ تمت امف . .ه1١ ةنس لوألا ىدامج نم تلخ تس ةليل نيدانجأ ةعقوم

 هنع هللا يضر يديبّرلا برك يدعم نب ورمع مهيلعو نميلا نم عمج ءاج ىتح
 ركب وبأ مههجوف «فالآ ةعست نم وحن ةنيدملاب عمتجاو .يعخنلا رتشألا نب كلامو

 :ىاشلا لإ

 نم ةفئاط دكؤت ىتلا كومريلا ةعقوم تراد نيدانجأ ةعقوم باقعأ ىفو

 ئرذالثلا كذب امينه ىتاقلا ىدابج رشوان ابدأ ةينييراعلا ردابسملا
 تادحألا ليساستو عئاقولا ريس ىف تعبلا نكلو ههه: بنجر يف اهنآ يدقاولاز

 .7"7و ١١ص ١١ج  يدقاولا  ماشلا حوتف )١(
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 000 سا

 م 3

 لبقو نيدانجأ ةعقوم دعب اهادحإ كومريلا رهن قطانم يف نيتعقوم عوقو كاردإ حيتي
 رهن ةعقوم ةيناثلاو . ه1 يناثلا ىدامج ىف كومريلا ةعقوم يهو  قشمد حتف

 ه6 بجر يف كومريلا

 ًاسودرك ”5 ىلإ كومريلا ةعقوم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ميسقت مت دقو

 ناكف «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك لك دوقيو «لتاقُم فلأ سودرك لك مضي
 عالكلا وذ ناك» : ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو .يريمحلا عالكلا وذ مهنم

 . «سودرك ىلع كومريلا موي يف
 نم ناكف ءةرسيمو بلقو ةنميم ىل !| سيداركلا ميسقت هد مت هنأ يربطلا ركذو

 : نييناميلا سيداركلا ةداق

 يدنكلا ةوسالا نب طمسلاو ءسودرك ىلع ةنسح نب ليبحرش : ةنميملا يف

 ىلع ينوكسلا جيد نب ةيواعمو «سودرك ىلع عالكلا وذو ءسودرك ىلع
 (برك يدعم) نب ورمعو «سودرك ىلع ةممُح نب ورمع نب بدنجو «سودرك
 يكعلا قورسمو «سودرك ىلع ميلظ وذ بشوح :ةرسيملا يفو «سودرك ىلع
 «سودرك ىلع يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد : ةريسيملا ىأ يلقلا ىف ؟«نسؤدرك :ىئلغ

 نب ديزيو «سودرك ىلع سباع نب سيقلا ؤرماو «سودرك ىلع مْنَع نب ضايعو
 ليخلا نم ةقرف سأر ىلع يدارملا حوشكم نب سيق ناكو ''"(سودرك ىلع سنحي
 دلاخ ناكو «ةئميملا ءارو ليخلا نم ةقرف سأر ىلع ديلولا نب دلاخو «ةرسيملا ءارو

 . ماعلا دئاقلا وه

 يناثلا ىدامج 77 يف قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا يفوت كومريلا ةعقوم ءانثأو
 يف رصنلاب كومريلا ةعقوم تجوتتو «باطخلا نب رمع ةفالخلا ئلوتو نيه

 نب رمع ىلإ كومريلا رصن نع ربخلاب ءاج يذلا ناكو» ءه١؟ يناثلا ىدامج رخاوأ

 ةرخآلا ىدامج نم نيقب مايأ يف كومريلا تناكو ٠ اجلا لا نير احلا

 ىلتو «يريمحلا بعك نب ريشب ةدايقب كومريلا يف ةوق ءاقبإ متو لن
 اهنم هجوتلاو ه5١ مرحم علطم يف (رفّصلا جرم) حْنَفو ءاهريغو (لحف) حت كلذ
 سم نا

 ا رح ب

 ."17/و ”4ص ؛4ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ركب قا ىلإ نميلا ننف ريم لكان ونيساعك هلوصو دنع عالكلا وذ لاق يتلا

 : ةروئملا ةنيدملاب قيدصلا

 ا 00

 قام ىف رتل ( اح ع قشمد يف ةطوخلا تاسع 0 ؛ءلئامألا برعلا نم

 ا ا

 عالكلا يذل ناكو «رهشأ ةتس ءاهز قشمد نوملسملا رصاحف « سوطسن نب ساطسن

 لوصو نورظتني قشمد يف مورلا ناك هنإ ذإ ؛ «حتفلا قيقحت يف ةيمهألا غلاب ًارود

 عالكلا د ةديبع وأ ثعبا) : يربطلا لاق (؛ صمح نو لقره رصيقلا نم تادادمإلا

 اديدنت اراضعت ققفدا نعأ نوملسلا يصاحب ٠١+ ضصيخو ققدوا بنا سع

 لقره نم ثايغلا نوجري ةنيدملاب نومصتعم مهو «قيناجملاو يمارتلاو فوحزلاب

 «قشمد نم ةليل سار ىلع صمح نيبو نيملسملا نيب عالكلا وذو « هودمتسأ دقو

 عالكلا يذ عم ىتلا لويخلا اهتجشأف «قشمد لهأل ةتيغم لقره لويخ تءاجو

 لصت ال دادمإلا نأ قشمد لهأ نقيأ املف «هئازإب اولزنو اوزرأف سانلا نع اهتلغشو

 مهئيبو . قشمد  نوملسملا يأ  رصاح» نودلخ نبا لاقو '١”(اونهوو أولشف

 عالكلا ود مزهو حجشأ املف (”عالكلا وذ مهفئاكو «قشمد ل ددملا لقره

 حتف تايلمع اوداق ميرتلا ٌةداَعلا ةباحصلا نم ةينامث نماث عالكلا وذ ناك كلذبو

 «ةيباجلا باب ةهجاوم يف ةوق سأر ىلع ناكو حارجلا نب ةديبع وبأ :مّهو ءقشمد

 باب ةهجاوم يف يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو «يقرشلا بابلا دنع ديلولا نب , للأخو

 نب سيقو «ناسيك باب ةهجاوم يف نايفس يبأ نب ديزيو - قشمد لامش اموت

 صاعلا نب ورمعو - قشمد قرش بونج - جرفلا باب ةهجاوم يف يدارملا حوشكم
 ركسع ىلع يقرشلا بابلا دنع يئاطلا ةريمع نب عفارو - سيدارفلا باب ةهجاوم يف

 .5ا/ص ءج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 000
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 عالكلا وذو «ةزرب ةحلسم ىلع يراصنألا رماع نب ورمع ءادردلا وبأو «فحزلا
 قشمد ىف نيدلا مالستساب حتفلا قيقحت يف ماهلا رودلا كلذ هشيجلو هل ناك يذلا

 ىلإ انعم مق : : ةديبع يبأل اولاقوا :يدقاولا لاق . ةييع نا ني اصلا وهاك

 « ليج نب ذاعمو «ةريره وبأ هعم بكرو ةديبع وبأ ماقف - اهمالتسال يأ ةنيدملا

 نب ناسحو :؛يريمحلا عالكلا وذو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو ءورمع نب ميعنو

 دايعا نينو ادصور رميح يرحعي ؛يريمحلا لفون نب ريرجو «نامعنلا
 .ةيرجه ١5 ةنس بجر ىف قشم د حتف ناكو ' ”:ههنع هللا يضر ةباحصلا

 كلم دما ثيل اع مام راع
 ندد

 ريغ  مهاياعرو مورلا نم اهب اوناك نيذلا بلغأ اهنع الج قشمد حتف مت امل
 ءمهنم ريثك ملسأ دقو «مهريغو ناسغ نم نويحيسملا برعلا اهب يقبو  برعلا
 حابصلا لآو عالكلا وذ مهنمو ء«ريمح لئابقو ءاوذأ نم ريبك ددع قشمدب رقتساو
 هنأ الإ ءىرخألا ةيناميلا لئابقلا رئاس نم كلذكو ءمهريغو نوينزيلاو نيعر يذو
 رمتسا يتلا ماشلا ءاجرأ نم اهريغو صمح يف اورشتنا مث ةيبلاغلا لثمت ريمح تناك
 .اهريرختل داهجلا يف ريمح بئاتكو عالكلا يذل رفاولا ماهسإلا

 ميو داع داع
 26 0 ناد

 قلطنا ىتلا كومريلا رهن ةعقوم يف لاطبألا ةداقلا نم عالكلا وذ ناكو
 ةنيدم حتف نأك» :يرذالبلا لاق ءه5١ عيبر رهش يف اهضوخل ا

 ةنس رخآلا عيبر رهش يف اهحلصب دلاخ باتك خيراتو ه5١ ةنس بجر يف قشم
 ئتأ ,كومريلاب مهل عمجت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا عمتج 7 -أ امل كلذو همها

 «لعفف ؛ 7و دج ا هباج وشب راتماستلا ف دج نأ ةلاسن لاح قش

 ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبأ نب و ب يا ل ا عم

 قيشمو نم: ريسملا نمو نأ كلذ نم نيسيو ”«هددج يذلا تقولاي ةحرأف مهريغو
 ًادوشح دشحو رفنتسا دق لقره ناكو ف1 قبيل اكلات ناك كي حالا

 ةئام نم رثكأ هيجوتب ماقو ءاهريغو ةيتارفلا ةريزجلاو ةي ةينيمرأو مورلا نم ةفيثك

 :«ةيئيمرأ كلم ناهام ةدايقب (كومرتلا رهن) قطانم نم ةقطنم ىلإ املأ نيسمخحو

 اهيلإ عجرو قشمد ىلإ نوملسملا عمجت امنيب .كومريلا رهن ةقطنم ىلإ اوعمجتف

 ةدايقب ه6١ يناثلا عيبر يف قشمد نم اوقلطناف «ةيسداقلا اودهش دق اوناك نيذلا

 .45هص اج  يدقاولل  ماشلا حوتف (0)

 .١17ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 . مهنيب قدنخ يداولاو ةصوقاولا يف مورلا ءازإب اولزنو حارجلا نب ةديبع يبأ ريمألا

 ةعامج ةديبع وبأ ثعب ةرتفلا كلت ءانثأو «رهشأ ةثالث هئازإب اوماقأف» نودلخ نبا لاق

 نأ ىسعو ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا وأ مالسإلا هيلع نوضرعي ناهام ىلإ ةباحصلا نم

 ديلولا نب دلاخ ثعب ةديبع ابأ نأ يدقاولا ركذ ثيح ؛.ءامدلا نقح ىلإ اولصوتي

 نب ليبحرشو «ورمع نب دادقملاو «لبج نب ذاعم) مهنيب ةباحصلا نم ةعامج هعمو

 نب رباجو ءحوشكم نب سيقو «تماصلا نب ةدابعو «ةبتع نب لاقرملاو «ةنسح

 رفسي ملو ء(مهريغو «برك يدعم نب ورمعو «يريمحلا عالكلا وذو هللا دبع

 . مهنيب نم ناك عالكلا اذ نأل انه هيلإ انوش امنإو «قافتا نأ نع ءاقللا كلذ

 اهب عولخلا يذ.ءابنأ نس ناكو' ةكومربلا رهن ةعتو :تعلالا ها # هن بجو ينو

 عرد هيلعو ةقساب ةلخن هْنأك مورلا جالعأ نم دئاق جلع زربلا : هنأ نم يدقاولا رك

 لاجف ءرهوجلاب عصرم بهذ نم بيلص اهيلعو ةبهذم ةضيب هسأر ىلعو بَهْذُم

 اولعجف «هتثج لوهو هتقلخ مظع ىلإ نوملسملا رظنف «زاربلا لأسو «هديب هحمرو

 وه نم متيأر دقف «هتقلخ نم نورت ام مكنلوهي ال :ةديبع وبأ لاقف «هيلإ نورظني
 هيلإ جرخف .هيلع هللاب اونيعتساو هيلإ جرخي مكنم هل نمف «هل بلق الو ةقلخ ميظع

 املف . ناصح هل سيل يأ - لجار وهو هتفحجو هفيس هديبو برعلا ديبع نم دبع
 وذ جرخ ء«عجر املف يريمحلا عالكلا وذ هالوم هب حاص جلعلا نم وندي نأ دارأ

 لكو اعقاوتف «سأبلاو ةدشلا لهأ نم عالكلا وذ ناكو «جلعلا ىلع لاجو عالكلا

 ايقتلاو امهفويس ابذاجت امهنأ مث ٠ ءرمجلا نم دشأ ًاديدش انعط انعاطتف ءحمار امهنم

 ًاعطاق جلعلا فيس ناكو ء«ةبرض حججلعلا برضو . ب ربص جلعلا عدلخلا رو يرض

 بايغلا نم هتحت امو هعردو هفيسو عالكلا يذ ةقرد هفيس عطقف أيوق هدعاسو

 وذ رظن املف ءهدي تلقثو اغيلب ًاحرج هتحرجف رسيألا هدضع ىلإ ةبرضلا تلصوو
 يذ ىلإ جلعلا رظنو «نيملسملا ديري هداوجب فطع جلعلا نم هقحل ام ىلإ عالكلا
 ملف ًاقباس عالكلا يذ سرف ناكو «هقحليل هداوجب حاصف ًاعجار فطعنا دق عالكلا
 ناسرف اي :مهل لاقف .هحرج نم روفي مدلاو هموق ىتأف نيملسملاب قحل ىتح هقحلي

 ىلع مكلاتق يف اولكتا نكلو هتعنمو حالسلا ىلع مكلاتق يف اوُلكتت نأ مكايإ ريمح
 ْذِإ هيلع ةقفش لاتقلا نع يدبع تددر ىنأل :لاق ؟كلذ فيكو :اولاق . لجو ّرع هللا

 اذه يب متسع ةمالو ةدع دوجأو هدم: سرفأ يتإ تلقو :ءةيرحتاةمال هعم نييل
 وهو هحرج اودشف .طق اهلثم برح يف اهلبق ينقحل ام هللاو «نورت ام فلقألا

 ًالالك عجر دق مكعفيمس ناك نإ ريمح لاجر اي :هموقب حاص هنأ مث ؛هناكم فقاو
 نم نميلا غئابص هيلعو ءريمح ناسرف نم سراف بدتناف ؟هرأثب ذخأي نم مكنم امف
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 ةميظع ةلوج لاجو ًامصمصم جلعلا وحن لمحو هواك ةرمح هلاك ءربحلاو داربألا

 هداوج نع لزني نأ يريمحلا ّمُهَق .اليتق هادرأف ءهردص يف اهتبثأ ةنعط هنعطو

 يريمحلا مهدّرف ؛هنع هوفشكيل مورلا نم سودرك هيلع لمحف «ءهبلس ذحايو

 عفدف «هايإ هاطعأف «ةديبع يبأ ىلإ هب لبقأو هبلس ذخأو هيلإ لزن مث ؛نيرغاص

 .هلتقف رخآو «هلتقف رخآ هيلإ جرخف «لاتقلا يف هماقم ىلإ عجرو «هموق ىلإ بلسلا

 نم لجر هامرف يريمحلا بلس ذخأيل لزنو يريمحلا لتقف عبار جلع هيلإ جرخف
 اههوجو ىلع مورلا تبلقناف ءاعيرص هلدنجف هتبل يف اهعضوف ةلبنب راصنألا ةامر

 . ''”بهئامظع نم ةلبنلاب لتق يذلا قيرطبلا كلذ ناكو «نيملسملا عيمج اوباهو

 ةدايقب ريمح بئاتكل ناكو ةلماشلا ةكرعملا تعقو مث تازرابملا تلصاوتو

 يف كومريلا راصتنا ناكو ةةينعلا رصنلا قيقحت ىف رفاولا مهماهسإ عالكلا يد

 متف (لحف) ىلإو (نيدانجأ) ىلإ مورلا لولف نوملسملا عبتتو «ةيرجه ١5 بجر
 .صمح ىلإ لحف نم دلاخو ةديبع وبأ فرصناو) :يربطلا لاق .مورلا ةميزه

 20 نمو هنسح نب ليبحرش اوقفلخو ( هرعم نمو عالكلا يذب اوضمو

 يدنكلا دوسألا نب طمسلا عم امإ ء.صمح حتف يريمحلا عالكلا وذ دهش دقو

 رهن ةعقوم نم عجر حارجلا نب ةديبع ابأ نآل كلذو «حارجلا نب ةديبع يبأ عم امإو

 ىف هشيحت ةفيزع ريح ءاتأ املف ندعج ةنيدننا لفرح ناكو ابلاغ د قشمد ىلإ كوهزبلا

 املو . ةيكاطنأ ىلإ صمح نم بره ءاهريغو نيدانتجأب هشيج لولقو كومهريلا رهن

 لاق .مورلا نم ةوق قشمد باوبأ دنع اودجو قشمد ىلإ نوملسملاو ةديبع وبأ عجر
 مهيلإ تجرخف ةفيثك ودعلل ليخ تلبقأ ْدِإ قشمد باوبأ ىلع نوملسملا انيب» يرذالبلا
 ىلع صمح وحن نيمزهنم أاولوف «ةينثلاو ايهل تيب نيب مهوقلف نيملسملا نم ةعامج

 مهَتَّمأَف ءنامألا بلطب اوفتهو مهيديأب اوطعأف ءمهنع لقره برهل نيبوخنم اوناكو

 وذ طمسلا عم ناكو "”(يدنكلا دوسألا نب طمسلا نيملسملا ىلع ناكو «نوملسملا

 مسقو. «صمح لهأ طمسلا حلاصف» «ريمح بئاتك نم هعم نمو يريمحلا عالكلا

 «ةكورتم ةحاس وأ هلهأ الج ضوفرم لك يف مهنكسأو نيملسملا نيب أططخ صمح

 ةباحصلا نم عالكلا وذ ناكو "”(طمسلا حلص ىضمأ صمح ىلإ ةديبع وبأ مدق املف

 .17"ص ١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف )١(
 ٠١. ص ؟ج - كولملاو ممألا خيرات 222(
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 نب ةعرز نب ريفع كلذكو «صمحب لزنم هل ناكف «صمح ىف أوطتخا نيذلا ةداقلا

 دعب كلذو صمح ىلإ ةديبع وبأ مدق مث «نييريمحلا نم ريثكو «نزي يذ نب فيس
 اهب ناكو ءصمح ىلإ نيطسلف نم ةديبع وبأ راس ثيح ه١ ةنس سدقلا حتف
 ةباحصلا نم هريغو يريمحلا عالكلا وذ هعمو ًاريمأ يدنكلا دوسألا نب طمسلا

 نب ةدابع اهيلع لمعتساو « صمح لهأل طمسلا حلص ةديبع وبأ ٌرقأف «ةداقلاو

 . يراصنألا تماصلا
 2 2 2 داو مانع مو

 (نسرلا) علف ىلإ صحح ني حارجلا نيد يبأ عم عالكلا قد اكو
 ةعلق حتفل ًاليبس نوملسملا دجي ملف «ةامح نيبو صمح نيب ام ًاعينم انصح تناكو
 نتسرلا ةعلق نأ كلذو «بورحلا ىف ةزئاجلا ةعيدخلاو ةليحلا اولمعتساف «نتسرلا
 رص رص ع اال :ةريبك قيدانص يف فيرلا نم ماعطلا اهيلإ يتأي ناك

 نقانق : ًاركذ اهلعجو ءاهلفاسأ ضفف مولا دع حجما ماعطلا يداه ما

 يف يف مهلخدأو لاطبألا ةداقلا نم ًالجر نيرشع بختناو ءاهنطاب نم لافقألا نوكتف

 «يريمحلا عالكلا وذو «ةبجن نب بيسملاو ءروزألا نب رارض :مهو «قيدانصلا

 وشتم نب ستد «ةعجن نب مشاهو «لاقرملاو «يديبُرلا برك يدعم نب ورمعو
 ....يعشتلا رعشألا نم كلامو «قودنضلا ركب يبا نب نمخرلا ديمو. ىدازتجلا
 ا تلخد املف «ناسرفلا نم نيرخآ ة هر 1”نايطلا رقعج نيالا دبع

 نورشعلا لاطبألا كئلوأ اهنم جرخ «ةرامإلا رصق يف اهعضو متو (نتسرلا) ىلإ
 مو سالسالا شيحلا اهلخدف ةعلقلا باوبأ اوحتف مث ؛ةرامإلا رصق ىلع اورظيسو
 َرّمأَو يسرا صام ال و ل لعجف» .اهحتف

 نتسرلاب اورقتساف «يركشيلا ةرم نب لاله مهيلع
 شيجلاو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ةباحصلا ةداقلا ةيقبو عالكلا وذ ىضمو

 اوضمف «جارخلاو ةيزجلا ىلع مهحلاصف نينعذم اهلهأ هاقلتف ءةامح وحن» كلذو

 يهو - صمح ةرعم لهأ كلذكو «ةامح لهأ هب يضر ام لثمب اوضرف رزيش وحن

 كلذ لثم اهلهأ لعفف ةيماف ىتأ مث - ئراضتالا ريش نب ناهجتلا ىلإ تينت ىتلا

 نيرسنقو صمح تناكف ءاهلامعأو صمح حتف متتساو : حارتماوب ؟يرجلاب اوضداو

 وذ هعمو ةديبع وبأ عجر مث ءاهيحاونو (بلح) ىلإ حعتفلا دتماو ناو اعيش

 تاه 17 ةنس - نيرسنقو صمح لامعأو بلح نم ةباحصلا ةداقلا ةيقبو عالكلا

 .828ص ١ج - يدقاولا  ماشلا حوتف )١(

 .89١و 5١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 2
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 00 عالكلا وذ رقتساو «تماصلا نب ةدابع تاهجلا كلتو صمح ىلوتو

 ةداقلا رابك نم ناكو «قشمد ىف لزنمو صمح ىف لزنم هل ناك اميرو «قشمد

 0 را اي اي ابا دا ءماشلاب ءامعزلا
 ةيواعم ماقف ء«ه9١1 ةنس ةيواعم رمع لمعتساو ديزي تامف «نايفس يبأ نب ديزي

 ناكو «يريمحلا يبلكلا لدحب تنب نوسيمب جوزتو «نييريمحلاب هتقالع ديطوتب
 مظع ناك»  يربطلا ركذ امك  هنأل كلذو ةيناميلا نم ماشلاب ءامعزلاو ةداقلا ةيبلاغ
 .''”(ةيناميلا نم ماشلا دنج

2 2 

 نم عون برش سانلا نيب رشتنا هنأ ماشلاو قشمدب عالكلا يذ ءابنأ نم ناكو

 ناكف  رمخلا لثم وأ  رمخ وهف هاثلث بهذي ىتح خبطي مل يذلا ريصعلاو ذيبنلا
 رمخلا - ذيبتلا كلذل سانلا برش باطخلا نب رمع غلب املو «كلذ دقتني عالكلا وذ

 ير : هنأ عالكلا يذ ةمجرت يف ينابزرملا نع ينالقسعلا هركذ ام عقو -
 ىتح ماشلاب ريصع لك خبطب رمأي نأ هلماع ىلإ بتك ءرمع ةفالخ يف رمخلا سانلا
 : يريمحلا عالكلا وذ لاقف «هاثلث بهذي

 رصاعملا يفاهنوكبياهنالخف اهفتحب نيئمؤملا ريمأ اهامر

 (رباقملا يف ْنَّمو يقابلل شيعلا يه ااهّتإف اهودلجاو مهودلجت الف

 «يريمحلا حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرك هتجوز ماشلاب عالكلا يذ عم ناكو
 وذ عفيمسلا دلوأو» باسنألا يف ينادمهلا لاق ءعالكلا يذ نب ليبحرش هنباو

 همسا نبا ًاضيأ هل ناكو «عالكلا يذل يناثلا نبالا وهو «عفيمسلا نب رفعي :عالكلا
 0 دلاو وهو (عالكلا يذ نب ليبحرش) هسفن وه (حرش) نكي مل ام (حرش)

 اكو ')(شكئاف يذ نبا موي يف ةيواعم دنع ماقملا بحاص عالكلا يذ نب حرش
 0 حوتف يف اوكراش نيذلا ريمح ءاوذأ نم تارشعلا عالكلا يذ عم ماشلاب

 يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت يف اومهاسو مهلئابقو مهرئاشع عم اهب اورقتساو
 . ةدلاخلا مالسإلا ةلاسر نيلماح رصم ىلإ مهنم ريثك ىضم مث «ماشلاي

 رصم حوتف يف رّيْمج ءاوذأو عالكلا وذ

 ماشلا نم ريمح بئاتكو ءاوذأو عالكلا وذ قلطنا ةيرجه ١9 ةنس رخاوأ يف

 ."ص ةج - يربطلا خيرات )١(
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 نم ناكو «صاعلا نب ورمع هريمأ ناك يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف رصم ىلإ
 اميف مهركذن نيذلا عالكلا يذ عم رصم حتف اودهش نيذلا نييريمحلا ءاوذألاو ةداقلا
 ملاعم كاردإ حيتي امب مهلئابقو مهرئاشع ءابنأو مهئابنأ ملاعم ىلإ ةراشإلا عم يلي

 :رصم حوتف يف ريمح بئاتكو ءاوذأ رود

 تنب ةبيرك دلاو وهو (يريمحلا حابصلا نب ةهربأ) ريمح ءاوذأ نم ناك دقف -

 باتكب مهتمجرت يف ءاج يذلا حابصلا لآ ديمعو «عالكلا يذ ةجوز حابصلا
 يف رصم لخد دقو «حابصلا نب ةهربأ يباحصلا ةرسألا هذه ديمع ناك» هنأ عماجلا

 باتك يف ءاجو ''«كلذك رصم اولخد ءانبأ ةعبرأ هلو «صاعلا نب ورمع شيج
 حتفل حابصلا نب ةهربأ ثعب صاعلا نب ورمع نأ» :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 ةثامسمخو يريمحلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا حابصلا نب ةهربأ عم ناكو ''”«امرفلا

 يف اًمْرَملا نصح محتقا يذلا وهو «يئابسلا ةلغو نب عَمْيَمُس) دئاقلاو ,ناسرفلا نم

 حتف ٌمثف ''”«رصم حتف يف ةفاّرَقلاو ةدشارو مخلو قفاغو كع ىلع ًادئاق ناكو ءانيس

 ذنم ةزيجلا يف حابصلا لآ طتخاو ه٠ ةنس ل حابصلا نب ةهربأ ةدايقب امرفلا

 . ةزيجلا اونكسو اهطاطتخا

 عفاي ةليبق رئاشع ديمع (ينيعرلا يعفايلا باهش نب جرس) ةداقلا نم ناكو -

 ةعيلط يف عفاي تناك» ليلكإلا شماه يف عوكألا لاق ءرصم حتف يف ةيريمحلا ةينيعرلا

 يعفايلا باهش نب حرس شيجلا ةرسيم ىلع ناكو ءرصمل حتافلا نيملسملا شيج

 «ةيبرغلا ةفضلا ىلإ لينلا رهن اوزاتجاو «يعفايلا دايز نب ناسحو «يباحصلا ينيعرلا
 باتك يف ءاجو ©”«ةزيجلا ةقطنملا كلت تيمس مويلا كلذ نمو ءاهيف ملعلا اوزكرف
 دحأ ؛باهش نب (حرسم) حربم :حتفلا تقو عفاي تايصخش زربأ ناك" هنأ عماجلا

 مهنمو «حتفلا دنع صاعلا نب ورمع ةرسيم دئاقو يي يبنلا ىلإ ةينميلا دوفولا لاجر

 عفاي تطتخاو . .ركشي نب عدو ءًاضيأ حتفلا لاجر نم دوعسم نب ورمع يباحصلا

 ."”«ةزيجلاب ةطخ مهل تناك امك «نيعُر رجحو ليكب ططخ نيب طاطسفلاب

 يذ) ةليبق لايقأ نم (ينيعرلا عيبت نب ثرحلا) ةباحصلا ةداقلا نم ناكو

 *”(رصم حتف دهشو ةبحص هل «ينيعرلا عيِبُت نب ثرحلا) :يبطرقلا لاق .(نيعُر
 ديطوت يف ةلاعف ةمهاسم»  نميلاب نيعر يذ فالخم لهأ  نيعر يذ ةليبقل ناكو

 .57؟ص ب فرطماب دمحمل - نييئميلأ نيرجاهملا مالعأ لمشل عماجلا 2000

 .46ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةياديلا (0)

 .157ص  فرطمابل عماجلا 9”” ص ؟ج - ليلكإلا (9)

 ,770 ص ”ج  ليلكإلا - 788ص ا١ج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (4)
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 مهنم ناكو «تاحوتفلا ىف رفاو مسهسب تبرضوا 0 دالبلا يف مالسإلا مئاعد

 نم نطب :ةيعراذا نأ عماجلا باتك يف ءاجو ' '”«مالقألا ةلمحو ناسرفلاو ةداقلا

 عم طاطسفلاب اوطتخاو ءرصم حتف دنع صاعلا نب ورمع شيج يف اوناك «ريمح
 يِلَبِقو نالوخ ةطخ يقرش مهتطخ تناكو «نيعر يدوس ضستلا ع نأوخإ
 - نيعر يذ ُرُِحا رصم تلزن يتلا نيعر يذ ةليبق عورف ىلع قلطيو ''”«جحذم
 «ينيعّرلا رماع نب رخد :روهشملا يعباتلا مهنم - نيعر يذ ميري نب رجح ىلإ ةبسن
 ءرصم يعبات ريهاشم نم يقتعلا ثرحلا نب ديبزو ءرصمب نيعباتلا ءاملع نم ناك
 "”«ةداقلا نم ينيعرلا بيلق نب ليبحرشو

 0( اورد نب لين علا ىف" ةيزيمحلا:رقاعملا ةليبق ةفاق نام ناكو -
 «طاطسفلاب ةطخ مهل تناكو صم عت وزر ورا يداوعلا هديا تح ثيح

 اخس ةنيدم اهتمصاع ةروك) اًحّسو بيرتا يفو :ةيردنكسالا ف مم تتاح مانأز

 لهأ أرقأ نم لوأ :يرفاعملا رّمخم نب ديبُع ناكو (فونمو خيشلا رفكب ةيلاحلا
 دقو ءرصم يف ًاددع ةينميلا لئابقلا رثكأ نم رفاعملا تناكو .ميركلا نآرقلا رصم

 رعاشلا مهنع لاقو افلا نيرشع «قئريرزتعلا نكد امكود دعب اميف مهددع غلب

 : مكحلا نب , نمحرلا دبع

 ٍقرْبُماهل شْيئَجِدِعْرَمب ةةاننسلا قنا ةفاسكت تادخو

 دقف «(ريمح باتك دئاق عالكلا يذ عفيمس) ةريشع ْمُّهو عالكلا ةليبق امأو -

 مهلزانم .ةيريمحلا نيعر يذ نم نطب : عالكلا» نأ عماجلا باتك يف مهنع ءاج

 نيعر ةطخب ةلصتم تناك ةطخ اهب مهلو رصم حتف اودهش ل ل
 (7«ميتفلا لاجر نم يعالكلا ناسير نب ريحب :عالكلا يذ ةرسأ نم ناكو «طاسفلاب

 صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتك ه١7 ةنس لوألا عيبر رهش يفو
 رابكب ورمع عمتجاف ءرصم ديعصو (ءاسنهبلا)و (سانهأ) حتفل شويجلا هيجوتب
 ميلقإ حتفل يناثلا عيبر يف  ةيولألا مهل دقع مث ءرصم يف ةداقلاو ةباحصلا
 ورمع مهل دقع ن نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم عالكلا وذ ناكو ءرصم ديعصو ءاسنهيلا

 ةباحصلا نم نورشع مهو ءديعصلاو ءاسنهبلا حتفل شويجلا ىلع ةيدايقلا ةيول اذلا

 نييرامعو .«ندايعلا نو ليشتلاوفاوسلا وب نيبرلاو «ورمع مب ذاةيقملا) ؟ هنت

 قف

 )١( ص ؟ج - ليلكإلا - 5788ص ١ج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 0 ".
 ةهجلا ىلإ داع ناسير نب ريحبو ١٠51و همل١ءعو ؟"١6و 251١و ؟١؟ ص  فرطمابل عماجلا هه

 ماع نميلل ايلاو حبصأو  - 7١.ه354



 فرح ظ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ظ 439

 «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ءرساي
 عالكلا وذو «يراصنألا ةناجد ىبأو «يرافغلا رذ وبأو «يرعشألا منغ نب ضايعو

 متاح نب يدعو «يراصنألا هللا دبع نب رباجو «ينهجلا رماع نب ةبقعو «يريمحلا

 .روشهد جرم ىلإ اوقلطناف ''6(مهب ءاحصأو ءيعخنلا رتشألا كلامو ؛يئاطلا

 هنأ ةكرعملا ءابنأ يف ءاج ثيح (روشهد جرم) ة ةعقوم ةداق نم عالكلا وذ ناكو

 نب سيقو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع صاعلا نب ورمع عم بلقلا يف فقواا
 عالكلا وذو ير رخل ب يحلو .«يئاطلا ةريمع نب عفارو ء.حوشكم

 يملسلا سادرم نب سايعلاو ءرتشألا كلامو ريالا حو 0-0

 يف مهعم نيذلاو مورلا ةميزه متف شيجلاب اوفحزو ؟'"«ءارمألا ةيقب نم مهرئاظن

 . (طاطسفلا) رصم ىلإ صاعلا نب ورمع عجر مث (روشهد 7
 ناكم يأ ًاضعب مهضعب راشتسا «ءارمألا صاعلا نب ورمع قراف املو»

 و«ثرحلا نب سيق مهيلعو «ةعيلط سراف فلأ اوريسُي نأ مهيأر قفتاف ءنودصقي
 يريمحلا عالكلا وذو «ينهجلا رماع نب ةبقعو ءعاقعقلاو ءريهز نب ةعافر هعم

 مهعاطأ نمف ( مهنم ةبيرق ركاسعلا ةيقيو دالبلا طسو يف اوراسف هوهنع هللا يضر

 0 ملسأ نمو «هولتاق ىَبأ ْنَمو ءةيزجلا ىلع هوحلاصو هوُنمأ نامألا بلطو

 حتف يف ةداقلا ةباحصلا نم ناكو « اا شيجلا ةيقب راسو

 يئاطلا متاح نب يدع (سانهأ)

 ا ل

 لهأ حلاص دق عاجلا ىدو سماع نب ةيقك هع ناك يذلا ع ثرحلا نب سيق اودجوف

 لتق دعب (تشن تشنرب) لهأ كلذكو «ةيزجلا ىلع مهرقأو ًاحلص مهل دقعو ضرألا كلت

 رَّبَعَو .نامألاب ميلقإلا كلذ يف ىدانو ءروشهد ىلإ دالبلا كلت لهأ كلذكو «مهقيرطب

 «يبراحملا ريهز نب ةعاقر مهو يقرشلا ربلا ىلإ نيملسملاو ةباحصلا نم ةعامج

 تاراغلا اونشف «نيملسملا نم فلأو «يريمحلا عالكلا وذو «ينهجلا رماع نب ةبقعو

 - (لينربلا) ىلإ مث (حيفطأ) ىلإ أولصو.ىتح ناولح ىلبق نم بيرق يه يتلا ةبقعلا نم
 "”حلصو ةونع اهرواج امو دالبلاو ىرقلا كلت اوحتفف

 لإ ةهستلاو (ءايعملا) 000 يبرعلا شيجلا مدقت ه7 ةنس يفو

 برق املو» «يرعشألا منغ نب ضايع ريمألا ةدايقب نيمسقلا دحأ ناكو «نيمسق

 «يسودلا ةريره وبأو «يرافغلا رذ وبأ مهنمو هباحصأ راشتسا اسنهبلا نم ضايع

 و و ِى ص رع يب ال ماسلا حوتف 3511 165 ا ا نا ع تا يدق ولا هللا نقع : نألاى ماعلا عنق 01)
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 هللا يضر يريمحلا عالكلا وذو «يعخنلا رتشألا كلامو. «يموزخملا مشاه نب هملسو

 اولزانُي نأو «ةيقرشلا ةهجلا يف لوزنلاب مهرمأو «مهباحصأ نم نافلأ مهعمو «مهنع
 ءارمألاو تايارلا باحصأ هعمو ةيرحبلا ةهجلا نم ضايع ريمألا ربعو .ةعلقلا

 ريبز نب ديعسو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو «سابعلا نب لضفلا مهنمو «ةعيلطلاو
 سوأ نب نائسو «يريمحلا ميعن نب ريرجو «يئاطلا رظنلا نب ناسحو «يسودلا

 ةنيدم ىلع اولبقاف . .ىئاطلا ليخلا ديز نباو ,يدنكلا نوع نب دلخمو «يراصنألا
 ةريره باو ضواقعلا لك ورا اناوب يقضالا :نيمكلا دوغ كيل ماجي اول ثؤ ساسوللا
 رسج اوذخأو موقلا برق اولزن ىتح اوراسف رتشألا كلامو يريمحلا عالكلا وذو
 نم فيثك شيج هعمو مورلا ءامظع نم ءاسنهبلا قيرطب سويلطبلا ناكو وللا

 ةديدش أبرح نيملسملا سويلطبلا براحف «نادوسلاو ٍديعصلاو ةبونلا لهأو مورلا
 ةعست ترمتسا يتلا اسنهبلا ةعلقو ةنيدمل راصحلا ةرتف ةليط كراعملا عطقنت ملف «ةليوطو

 دعب بايلا اوحتفو «ليللا يف نيملسملا نم الجر نوعبرأ ةنيدملا روس قلست مث «رهشأ
 نم ثلاث» ناكو ءاهولخدف بابلا ىلإ نيملسملا ةداق عفدناف ء«مهنم ددع دهشتسا نأ
 : ءاسنهبلا هلوخد موي عالكلا وذ لاقو «يريمحلا عالكلا وذ «اسنهبلا ةنيدم لخد

 تهيحتلاو هوسلا لاسرو اهلا لهآ .هيعحلا يف ةيلاعلا ريف نعل ىلإ

 بتٌرلا ىلع ٍلاعانأعالكلاوذو ءانتّمه ٌنعطلاو ءانتداع برحلا ..
 ()0(بصقلاك ءادعألا كرتتامراوص انل نأ نورديام مورلا دي ثبت

 بناج نم ًاميظع ًاداهجو مورلا بناج نم ًاديدش ًالاتق اسنهبلا ةنيدم تدهشو
 ءرصم ديعص حتف اهالتو «نيبملا حتفلاو رصنلاب ةكرعملا تجوتت نأ ىلإ نيملسملا

 .رصم ديعص ءاجرأ يف رمألا بتتساو ءاهلهأ ةحلاصمو

 رصمب طويرم يف عالكلا يذ ةافو
 نم ريثك عم طاطسفلا ىلإ اسنهبلا نم عجر دق عالكلا وذ ناك ه7“ ةنس يفو

 (ةيردنكسإلا)و (طويرم) حتفل صاعلا نب ورمع عم اوراس مث «شيجلاو ةباحصلا
 ,تام عالكلا اذ نأو ه١7 ةنس ةيردنكسإلاو طويرم حتف ةعقاو يدقاولا ركذ ثيح

 تضقتنا ةيردنكسإلا نأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج امم نيبتي امنيب ء«طويرم يف

 - ةيئيطنطسقلا نم  لقره ثعب» ثيح ه١7 ةنس اهلهأ ةحلاصمو لوألا اهحتف دعب

 لخدف ةلتاقملاب ةنوحشم بكرم ةئامثلث يف (ليونم) هل لاقي مورلا نم ًالجر
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 مورلا راس مث ءاجنف بره ْنَم الإ نيملسملا ةطبار نم اهب نم لتقو ةيردنكسإلا
 راسف ءه؟7* ةنس كلذ ناكو ''"رصم ىرق نم ةيردنكسإلا ىلي اميف نوثوعي
 اوداعأ وأ  اوحتتفاف ةيردنكسإلا ىلإ رصم طاطسف نم نيملسملاب صاعلا نب ورمع

 . ةيردنكسإلا لوخدل اوأيهتو طويرم ةئيدم - حتف
 يذ لجأل طويرمب - نيملسملا ريمأ - ماقأو :قاحسإ نبأ لاق «يدقاولا لاق

 «ةافولاب هل هللا ردقف .ًارهش هدنع اوسلجف ًاديدش ًاضرم ضرم هنأل يريمحلا عالكلا

 هلوخد لبق ناكو ءريمح كلم عالكلا وذ ناك دقف : اييظم اذيديف انزع هيلع ونزعنك

 ةريره وبأ لاق «مهريغ ىوس دوس كولمم فلأ رشع انثا هل بكري مالسإلا يف

 ىلعو ةنيدملا قوس ىف ىشمي ةمشحلا كلت دعب هتيأر دقلو :هنع هللا يضر يسودلا
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ مايأ يف داهجلا ىلإ نميلأ نم مدق امل ةاش دلج هفتك
 أبس هاَبأ ُرّيْمِح هب يثر امب (حرش) هدلو ةاثر طويرم يف عالكلا وذ تام املف .هنع
 وهو «مدقتملا نمزلا يف

 لَعَف اذم كمويل تَبِجَع

 الا كت م تيس اف

 لقعتا نفيك ك2 ةانطظلسو

 نا اكل را تيب
 رسما [نكتسف نةيس سسك ال

 ركاب نيب ابر قينصا نيشلا

 هقافآ قرشلاب تح طحطف

 هقالطإرهدلاعم تيرج
 نومألا لقق كانرس كيلو

 لابجلا لثمك ًاروصق َتِيَتَب
 ةانقجيتلا زاد [ ننشد تنقل

 تنااهيتلابشنلا كناناي اتنعحت

 مجمل يمول يمد لسردا
 لابيجتلا مش كدقفل تلازف

 ئرما لكف لني تمنت لويعفاب

 لجو ناعزعلابرهدلاكل

 لكما انه كزيطو «(ةيتلبتل

 لكن جلا هاليشملا واد

 لطو البو كِيلجج ِسبانبرش

 نا .لجألانونملاب هكرديس

 .؟77ص  نادلبلا حوتف ()

 ةعماجلا ةريسلا - 7178ص مج  ىنادمهلل ليلكإلا - :هص ١ج  يدقاولا  ماشلا حوتف ()
 ١15. ص  يريمحلا ناوشنل
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 ةداعإل ثلاثلا ريسملا يف وأ ه7 ةنس هنع هللا يضر عالكلا يذ ةافو تناكو

 كلذو «هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخ لئاوأ يف ه75 ةنس ةيردنكسإلا حتف

 :«:تاودس رشعب نيفص ةعقوسو ئزبكلا ةنتفلا لبق

 ها"ا/ ةنس نيفص يف تام يذلا عالكلا وذ

 ناك يريمحلا عالكلا اذ نإ ةباحصلا مجارتو ةيخيراتلا تاياورلا تركذ دقو
 نب نامثع ةفالخ يف ماشلل نايفس يبأ نب ؛ ةيواعم ةيالو يف ماشلا ءامعز رابك نم

 ا وفا ل ب1 توبا راجل يف يرحل نكمل عوادتاو نايتمر ردت يسر اع

 دين .انلع نإ : لاقف ماشلاب ةيواعم بطخ» ةباصإلا باتك يف ءاج امك ةنأآو فاك

 يهو . .لاعف ْمِإ انيلعو ىأر ْمِإ كيلع :عالكلا وذ لاقف . قارعلا لهأ يف مك <يلإ

 نيفص ىلإ ماشلا شيجب ةيواعم داس اهل د يدم نجما غ0 دواسسل خيل

 دهشو ه5 ةنس رخاوأ يف كلذو  (يريمحلا عالكلا وذ صمح لهأ ىلع ناك)

 ناك) ثيح  هالال رفص يف  ماشلا لهأو ةيواعم عم نيفص ةعقوم عالكلا وذ

 مويلا يفو» : ريثك نبا لاق (يريمحلا عالكلا وذ نيفص يف ماشلا شيج ةنميم ىلع

 نب سيق قارعلا لهأ ةهج نم سانلا ىلع ناك - ه7 رفص 1 موي وهو  سداسلا

 ًاديدش ًالاتق اولتتقاف «يريمحلا عالكلا وذ ماشلا لهأ ةهج نمو «ةدابع نب دعس

 يفو ''”(ًادحأ ذحأ ٌُبلغي ملول عباسلا مويلا يف كلذكو «اوعجارت مث اورباصتو
 'ناكو «نيقيرفلا نم فالآلا اهيف طقس ةديدش ةكرعم تراد عساتلاو نماثلا نيمويلا

 يبأ نب يلع باحصأ نم رساي نب رامعو ماشلا لهأ نم عالكلا وذ مهمظعأ
 نأ ءورمع ني هللا دبع لوق عمس دق عالكلا وذ ناكو» : ريثك نبا لاق بلاط

 نب ورمعل لوقي عالكلا وذ ناكف . ةيغابلا ةئفلا كتتقت :رامعل لاق لَك هللا لوسر

 رامع بيصأ املف .انيلإ عجريس هنأ ورمع لوقيف ورمع اي اذه ام كحيو :صاعلا
 ام :ةيواعمل ورمع لاق [عالكلا يذ لتقم دعب رامع لتق امل يأ] عالكلا يذ دعب

 عالكلا وذ يّقَب ول هللاو ؛عالكلا يذ وأ رامع لتقب ءاحرف دشأ انأ امهيأ لتقب يردأ

 يف يبطرقلا لاق امنيب ''”«اندنج انيلع دسفأو ماشلا لهأ 0
 لبق لّيقو «نيفص برح يف ةيواعم رمأب مئاقلا عالكلا وذ ناك. : باعيتسالا

 نأ هدنع تبن عالكلا اذ نأ هغلي هنأ كلذو ءهتومب ةيواعم حرفف يا ءاضقنا

 )١( ىيطرقلل باحصألا ةف ة باعيتسالا 55 ”ص اج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا -
 قرش نت 1

 .758و ؟57”ص الج - ريثك نبا ب. ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 «ةيواعم ىلع تيتشتلا دارأف «كلذ مهيلع سّبَل ةيواعم نأو نامثع مد نم ئرب ًايلع
 .هالا/ رفص ٠١ يف ميكحتلاب نيفص برح تهتنأ دقو , ١" 7[هتيثم هتلجاعف

 يبأ نع حيحص دانسإب ةبيش نب بوقعي ىور. ١. :ينالقسعلا رجح نبأ لاق
 ءانفب ضيب بابق يف ًارامعو عالكلا اذ  مانملا يف - ىأر هنأ ةرسيم يبأ نع لئاو
 عساو هللا اندجو نكلو ئلَب :اولاق ؟اضعب مكضعب لتاقُي ملأ :لاقف .ةنجلا
 ابأ نأ» نيعباتلا ءاملع نم ددع نع يبطرقلل باعيتسالا يف ءاجو , ")(ةرفغملا
 تلخد ينأك مانملا يف ُتيأر :لاق هده نول نتع باجمأ نادك نم فاكر ةرسيم
 يذ بشوحو عالكلا يذل :اولاق ؟هذه نمل :ٌتلقف .ةبورضم بابق اذإف ةنجلا
 ؟ًاضعب مهضعب لتق دقو : ٌتلُق . كمامأ :اولاق ؟هباحصأو رامع نيأف :ٌتلقف «ميلظ
 يذلا عالكلا اذ نأ لوقلا نكميو .2'"ةرفغملا عساو هودجوف هللا اوقل مهنإ :ليقف
 رصمب تام عالكلا اذ عفيمس نأل .عالكلا يذ عفيمس نب ليبحرش وه نيفصب تام
 هنبا ىلإ صمحو ماشلاب ةماعزلا نم هتبترم تلقتناف «تاونس رشعب نيفص ةعقوم لبق
 ناك مث «نيفص يف تام يذلا - ىرن اميف وهو «عالكلا يذ عفيمس نب ليبحرش
 يف مث ةيواعم ةفالخ يف ماشلا ءامعز رابك نم عالكلا يذ نب حرش نب ةويح) هنبا
 .ىلاعت هللا ةمحر ًاعيمج مهيلعف «ه54 ةنس دعب تامو ؛ةيواعم نب ديزي دهع

 )١( ىبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 457 ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -

 ج58 1١ص :1.
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 يريمحلا حاصلا نب َََرَأ
  فرشلاب تناك ول ةفالخلاب سانلا ٌقحأ

 فرشلاب ٌقحتست ةفالخلا تناك ول» : هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ لاق'

 نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف عدصلاو ب ةهربأ اهب سانلا ّقحأ ناكل

 0 راعسو نضرألا قراشم اوكلم

 رثكأ سفنلا لعجت يرعشألا ىسوم يبأل خيراتلا اهدلخ يتلا ةلوقملا هذهو

 ول يذلاو «هئادر َمِلَي هللا لوسر شرف هل يذلا يباحصلا ميعزلا كلذ ةفرعمل ًاقايتشا

 ءاهمد نسافلا قحأ ناكل ف ردقلاب قسيت ةفكلشلا تناك
 دام ماع

 درع 22

 0 نيا للا رع يسرع ا يتم ا روكا علا ب ةهربأف

 نب ريخلا دّنِرَم نب ةعيهل نب ليبحرش نب حاّبصلا نب ةهربأ نب  حابصلا -

 يذلاطدراعلا نيورحس و, يصف نوابرك بالسم نإ دبحلا هيض ليحرت ترن

 .”"ارغص رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب ديز نب كلام نب حبصأ

 ديبل رعاشلا لاق «ةعيهل نب ليبحرش نب حابصلا نب لوألا ةهربأ هدج يفو

 :ايانملا ماهس نع يلهاجلا

 للكرش ةفرغ قرف لل فينا نق هَتْيَقلأ يذلا ةهرسبأ نبّلَكو

 يف عقتو «هتيكولم رقمو حابصلا نب ب ةهربأ ليقلا ةيئاوذأ ةمصاع لَكْوَم تناكو

 مث ةعبابتلا رايد نمو ةراضحلا ندم نم لكوُم لزت ملو ؛عادر ةقطنمب حابص ةيحان

 نم حابصلا نب ةهربأ دصقت دوفولا تناكو ةيلهاجلا ىتح ءامظعلا لايقألا مث كولملا

 :رعاشلا لاق «ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ

 حاش دهددجأ لكو نايقلاٌبَهَي هراذ لكونمتب ثاك يذلا ىلنعو

 ةفينح يبأل لاوطلا رابخألا باتكو - اله" ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر )١(

 .- اضر دمحمل َيلع مامإلا باتكو - يرونيدلا
 نب نادير يذ رغصألا ريمح ينب نم مهيلغأو اكلم نوعبس ةعيابتلا نميلا كولم ددع غلبي هف

 .008ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات يف امك رغصألا أبس
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 ك0 سس بي م سس مس سس يه مس مس مس ب سس سا

 يباحصلا هديفح ىلع قبطني امك لوألا حابصلا نب ةهربأ ىلع كلذ قبطنيو
 : نيرمأ ىلإ انه ريشنو يناثلا حابصلا نب عر

 ىنعمف ؛ميهاربإ مسال ميدق يريمحو ينايرس قطنو ظفل ةهربأ نأ :لوألا
 . ''”ميهاربإ وه ةهربأ

 ليلكإلاو ينالقسعلا رجح نبال ةباصإلا باتك يف ءاج :يناثلا رمألاو
 نب ةهربأ) هنأب 45 يبنلا ىلع دفاولا حابصلا نب ١ ةهربأ أ بسنو ةمجرت يف ينادمهلل

 يضاق ٍبيلُك نبا نع ًاضيأ لقن ينادمهلا نكلو .(حابصلا نب , ةهربأ نب ليبحرش

 نإ» :رخآ عضوم يف لاقو 0 , ةهربأ نب حابصلا نب ةهربأ) هنأ ءاعثص

 رداصملا نم ديدعلا يف همسا يتأي كلذكو «. . كي يبنلا ىلع دفو حابصلا نب ةهربأ

 مسا  حابصلا ليبحرش ناك هيبأ مسا نأ ىلإ ريشي دق امم حابصلا نب ةهربأ ظفلب
 .نميلا لايقأ ءامسأ يف دوهعم كلذو  تعنو

 عام دنع هع
 6# «و»ا 0#

 نع هللا لوسر ثععب امدنع نميلا ىف : حابصلا ليبحرش نب ةهربأ ملسأ دقو

 يريمحلا عالكلا يذ عفيمسو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 عالكلا يذ ةجوز تناكو ةيرجه 8 ةنس رخاوأ يف ريمح لايقأ نم امهريغو

 افك :ريرجل لاق عالكلا وذ ملسأ املف «حابصلا ليبحرُش نب ةهربأ ليقلا تنب يه

 ليبحرش يبأ دعب اهيلع لخد ام هللاوف «ليبحرش مأ ىلإ لخدا» :باعيتسالا يف ءاج
 يهو : :نيطوقلا لاق .تملسأف مالسإلا ىلإ اهاعدو ريرج اهيلا لخدف «كلبق دحأ

 وه :(ةبيرك) اهمسا نأ ليلكإلا يف ءاج امنيب ""؛حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرض

 . بوصألا

 مث «ةرتفلا كلت يف نميلاب ملسأ حابصلا ليبحرش نب ةهربأ نأ انه دوصقملاو
 ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ىف ةرونملا ةنيدملاب ِّكَي هللا لوسر ىلإ لكوم ةنيدم نم قلطنا
 ىلإ اولحوءاملف ةةريمح ناسرفو لابقأ نم ةلكاشا لوسر ىلإ اردو قيام
 حابصلا نب , ةهربأل هءادر كو هللا لوسر شرف «يوبنلا دجسملاب ِةَو هللا لوسر

 م ليتملا داب ايون امير كلل قاكزب هديل نيلعت

 هل شرفف ميك يبنلا ىلع دفولا 011 رارط ورا نجح

 ىلع دفو حابصلا نب ةهربأ نأ : قارعلا ءاملع ضعب نع ليلكإلا يف ءاجو ' 50

 )١( شئارلا ثراحلا نب رانملا يذ ةهربأ كلملا ءابن - هج . ينادمهلل ليلكإلا .
 ب باعيتسالا (؟) ص١"19.
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 (هموق ميرك اذهو ء«هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ :لاقو «هبوث هل شرفف ٍَِي يبنلا

 ىلع دفاؤلا» :حابصلا نب , ةهربأ نأ بيلك نب ىيحي يضاقلا نع ينادمهلا نيك

 مكاتأ اذإ :لاقو «هءادر ولي يبنلا هل شرف نمم وهو ءهمالسإ نسحو , دلي هللا لوسر

 . ''!ةهومركأف موق ديس
 «ةرونملا ةنيدملاب خي هللا لوسر بكوم يف ةرتف حابصلا نب ةهربأ ثكم دقو

 نب ةهربأ نب بيركو حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأ امه هئانبأ نم نينثأ هعم ناكو

 يضاقلا نع ينادمهلا ركذ دقو «نميلا ىلإ اوداع مث «ةباحصلا نم امهو ءحابصلا

 . «ثيداحأ هِي يبنلا نع ىور» : حابصلا نب ةهربأ نأ ءاعنص يىضاق بيلك نب ىيحي

 ىف كلذ نوكي دقو .«ثيداحأ لَك ىبنلا نع ىوري ناك» : ةباصإلا ىف ءاج امك وأ

 ْ ْ :رصم وأ مايكلا وأ نميلا

 ماشلا يف حابصلا نب ةهربأ

 هدالوأ عم اهب رقتساو تاحوتفلا يف ماشلا ىلإ ح ايصلا نب ةهربأ لقتتا دقو

 ناكا هنأ يطاشرلا نع ةباصإلاب هتمجرت ىف ىنالقسعلا ركذ كلذ ىفو ؛«هتريشعو

 ْ 00 لا نع ست ناكر ماشلاب

 ءاييركز ؛ةهربأ نب ب رمش أبأ :ةهربأ دلوأف» :باسنألا يف ينادمهلا لاقو

 رجاهف .هبيركو «حابصلاو «جاجحلاو ءادمحمو ءريجبو هرِفْعُيَو ءليبحرشو

 يف ماشلا ىلإ «حابصلاو «جاجحلاو ءدمحمو ريحّبو «رفعُيو «ليبحرشو «بيرك

 . "”7باطخلا نب رمع ةفالخ

 نع ةباصإلا باتك يف حابصلا نب , ةهربأ نب رمش يبأ ةمجرت يف ءاجو

 . . هك يبنلا ىلع دفو» هنأ يطاشرلا

 يف هركذ دجويو هبحص هل لاقي حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأ :ةدنم نبا لاقو

 دفو مث هدالب ىلإ عجر مث الوأ دْفَو نوكي نأ لمتحيو . .ينالقسعلا لاق .رابخألا

 نبال - قشمد خيرات يف هتدجو مث .داهجلا ىلإ باذخلا نب رمع مهرفنتسا امل

 وه :لاق مث ةهربأ نب بيرك وخأ حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأ :لاق  ركاسع

 ةمدقم يف اركذ هل تدجو مث . . لكي هللا لوسر ىلع دفو هنأ ليقو :لاق مث «يرصم

 ١ ١5١ ةملص 5 دك ل 220

 ١4 - 15١0. 8ص هك ادعم 0 / - ليلكإلا 4
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 سس بننننسسسسل ببي يي سس

 نب ةعيبر نع دشار نب هللا دبع نع ةعيهل نبا قيرط نم يناعمسلل باسنألا باتك
 (”برعلا مدقأ ْمُهو ؛برعلا نم مهنأ نولوقي لئابق ثالث :لوقي اّيلع عمس سيق
 لاتف «ةهربأ نب رمش وبأ لبقأو «دومُت ةيقب مهو : فيقتو داع ةيقب مهو : مهرج

 .  ؟«عبت ةيقب مهو اذه موقو : يلع ورب" سك ماع م | ممات
 نم اوقلطنا نيروكذملا هدالوأو حابصلا نب ةهربأ نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو

 ةرجهلل ١١ ةنس كلذو .باطخلا نب رمع ةفالخ يف تاحوتفلا يف ماشلا نلإ نمعلا

 يبأ نب ديزيو يريمحلا عالكلا يذ عم قشمد حتف اودهش مهنال ةرجهلل ١5 ةنس وا

 ةلمرلا حتف اودهش امك - ه4١ بجر يف - حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب نايفس

 نب ةهربأ ءاتبأ ركذ دعب ينادمهلا لاق .ةلمرلاو قشمد يف حابصلا نب ةهربأ ءانبأ
 : ةهربأ نب بيرك دلوف :ىلي ام رمع ةفالخ يف ماشلا ىلإ اورجاه نيذلا حابصلا
 يف مهف ةفوكلا يف مهنم ناك نمف «بيرك ونب رشتنا هنمو «ىنكي ناك هبو نيدشر
 نم طالخأ مهيفو «ةلمّرلاو قشمدب نورخاو روز رهشب ةفئاط مهنمو ءعخنلا
 .“"”«بيرك دلو ريغ نم نييهربألا

 دلوأف» :باسنألا يف ىنادمهلا لاق . حابصلا نب ةهربأ نب برك يدعم اهب رقتساو

 ماشلا لهأ ديس ناك :نيفحلا نأ : يبلكلا نا تاسنالا ةرهمج يفو 0 لا يع

 كيب اتنلب ريضنلا دفع: ىأ (٠ هدنع تناكو «سايعلا نب دبعم تنب همأ ءهنامز ىف

 20 يقل با تافيلسو ادنيحيت هل تدلوف + نطابعلا نبهللا

 أولنكسو ماشلا حوتف اودهش هتريشعو هدالوأو حابصلا نب ةهربأ نأ دوصقملاو

 .«برعلا مدقأ ْمُهو» بوصألاو «برعلا نم مدقأ ْمشوا لصألا نف5)
 .7١٠١ص ؛ج - رعش يبأ ةمجرت - ةباصإلا ()

 : 1 ةابو 18 14و1551 نم تع -:يئادقهلل .ليلكإلا'

 ١. 44ص ؟ج - ليلكإلا شماه 578 ص - ينابزرملل قاقتشالا (54)
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 زاجأ دقو «ةفوكلاب اورقتساف قارعلاب اهريغو ةيسداقلا حتف مهضعب دهشو ءاهب

 يبرعلا حتفلا يف هتريشعو هئانبأ نم ددع عم رصم ىلإ ماشلا نم حابصلا نب ةهربأ

 . رصمل يمالسإلا

 رصم يف حابصلا نب ةهربأ
 يبرعلا حتفلا اوداقو اودهش نيذلا ءامعزلاو ةباحصلا نم حابصلا نب ةهربأ ناك

 رقتساف ةيرجه ١9 ٠١ ماع باطخلا نب رمع ةفالخ يف رصمل يمالسإلا

 عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو ءرصم يف هترسأو هئانبأ نم ددعو حابصلا نب , ةهربأ

 ةطخ مهل تناك مث ىرخأ ةينمي لئابقو نادمه عم ة ةزيجلاب اولزن» مهنأ فرطم ابل

 دقو «حابصلا نب ةهربأ يباحصلا ةرسألا هذه ديمع ناك :لاقو «ةزيجلاب مهب ةصاخ

 ءرمش وبأو «بيرك مه ءانبأ ةعبرأ هلو «صاعلا نب ورمع شيج يف رصم لخد

 لوألا نأ تباثلا ناك نإو «كلذك رصم اولخد مهنإ ودبي ءموسكيو «برك يدعمو

 ةماقإ اهب اماقأو رضم الخدو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ارجاه دق مهنم يناثلاو

 وسل 3 « حابصلا نب ةهربأ نب ليبحرش هسفن وه موسكي نأ ىلإ انه ريشنو ''!«ةمئاد

 ليلكإلا يف امك همسا امنإو (موسكي) همسا ناك نم حابصلا نب د ةهربأ ءانبأ نم

 ناكو#» : ليلكألا يف ينادمهلا لاق هويتك ليال لالا لاك ظروف ليبحرش

 ليي ربشو هنيركو نهيق ا ناك هقو وكي اا نون م حابصلا نب ؛ ليقلا ةهربأ

 نب ورمع ةدايقب رصم حتف يف حابصلا نب ةهربأ ليقلا يباحصلا مهيبأ عم موسكي

 حابصلا نب ؛ ةهربأ ىلإ صاعلا نب ورمع دنسأو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف صاعلا

 وهو ينارهبلا دوسألا نب دادقملا يناميلا يباحصلا هعمو امرفلا ةنيدم حتف ةدايق

 نم لوألا رشعلا يف سينت ةريزجو طايمد حتف» دنع كلذو ورمع نب دادقملا

 ةعلقلا حتفل ةوق ثعب دق صاعلا نب ورمع ناكو . .ةرجهلا نم نيرشع ةنس نابعش

 كتناكو ءاهقرش يلي امم سيئت ةريحب بناج ىلع تناكو - اهتتيدمو امرفلا ةامسملا

 ؛ماهسلاو لابتلا قالطإب امرفلا ةعلق لهأ مهل ىدصتف «سوأ نب لاله ةدايقب ةوقلا

 ملف ًاموي نيرشع سوأ نب لاله اهيلع ماقأف «ةدحاو ةعفد مهس فلأ نوقلطي اوناكف

 نب دادقملا ورمع لسرأف .هدجنتسيو عقو امب هملعُي ورمع ىلإ ثعبف ءاهيلع ردقي

 ناكو ؟1طيقلا نم. ملنبأ نمم فالآ ةثالثو مالسإلا ركسع نم ةئامسمخ ىف دوسألا

 .15ص  فرطماب دمحم  نميلا نم نيرجاهملا مالعأل عماجلا 6

 .5١!لو 5١15و ١١١ ص ؟ج - ىنادمهلل ليلكإلا (؟)

 .179و 59ص ؟ج - يدقاولل  رصمو ماشلا حوتف (0)
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 نأ» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاج كلذ يفو «حابصلا نب ةهربأ ًاعيمج مهريمأ

 اذام اوصبرتف .نامألا مكلف متلزن نإ :هتدلب لهأل امهنم لك لاقف «ةيردنكسإلا ىلإ

 نسحأ ام :ةيردنكسإ لهأل كلام نب فوع لاق دقو  ةيردنكسإلاو امرفلا لهأ يأ

 ال يل هدو دور را 0

 دادقملا 0 0 0 ءاهؤانب 0 لازي ال يهف . سانلا ىلإ ةريقف
 فالآ ةعبرأ - ةيزجلا مهل يدؤي نأ ىلع اهريمأو امرفلا لهأ حابصلا نب ةهربأو

 «ةئسلا مامت ا هولهمي نأَو ءمتغلا نم سأر فلأو ةقان ةنافشراو بهذلا نم لاقثم

 ةوق حابصلا نب ةهربأو دادقملا كرت مث ءهنامأب لحترا الإو مالسإلا ىلإ ناد ءاش نإف
 00 ا ىلإ ما ةهربأو دادقملا لا راسو امرا ىف نيج نو

 نضاغلا ةحورفع ىلا 0 ٠ 0 يا اهملسف ةدارولا اهنمسا ناكو" ةدوا اذلا نع
 .ه١1 ماع لئاوأ وأ ه٠ ماع رخاوأ ىف كلذو

 تو عو - .ءم عع

 - ةيمالسإ ةيبرع ةنيدمك  ةزيجلا سيسأتو طاطتخا حابصلا نب ةهربأ دهش دقو

 ىلإ اثوعبم ثعب باطخلا نب رمع نأ يدقاولل ماشلا حوتف يف ءاجو ءاهطاطتخا ذنم

 يف كلذ ناكو . .ةزيجلا ضرأب نيلزان ةباحصلاو ًارْمَع دجو» :رصم مدق املف رصم

 طاطتخا نأب لوقلا كلذ حيتيو ''(ةيرجه 77 ةنس ليقو ه١ ةنس لوألا عيبر

 يف اوكرإش نيذلا نم  ةزيجلاب تلزنو تطتخا ثيح ةرتفلا كلت يف ناك ةزيجلا

 - حباصإلل تناكو ءىرخأ ةينمي لئابقو نادمه عم ةيريمحلا حبصأ يذ ةليبق - حتفلا

 «ةزيجلا نم مهب ًاصاخ ًامسق يأ  ةزيجلاب مهب ةصاخ ةطخ - حبصأ يذ ةليبق

 مهئامتنال ةيلهاجلا ذنم ةدحاو 3 حابصلا ةريشعو حبصأ يذ رئاشع تناكو

 مهديمع حابصلا نب ةهربأ ناك كلذلو ء(ريمح نب يفيص نب سيق) ينب ىلإ كرتشملا

 :«تيركو"ةرمش وبا تةعش اوناك ىيدلا هةواتنأ :كلذكو ةزيجلا طاطتخا دنع افسح

 ربكأ وهو - رمش وبأ ناك» :فرطماب لاقو - برك يدعمو «موسكي ليبحرشو

 .55 ص الج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 000
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 ديمعلا نأ ىرنو ««ةزيجلا تطتخا امدنع اهديسو حبصأ ةليبق ديمع - ةعبرألا هتوخأ

 ءانبأ ربكأ هتفصب دئاقلا ةباثمب ناك رمش ابأ نكلو «حابصلا نب عيدا نفت اعكا

 حوتف ضعب يف اوكراش نمم - ليبحرش كلذكو رمش وبأ ناكو «حابصلا نب ةهربأ
 نب رمع ةفالخ يف ةرصبلل يرعشألا ىسوم ىيبأ ةيالو ةرتف يف اهيلي امو قارعلا

 دقف «يرعشألا ىسوم يبأ ةنباب رمش يبأ جاوز ةرتف يه كلت نوكت دقو «باطخلا
 ىسوم يبأ تنب جوزتف «رمع ىلع دفو» هنإ ةباصإلا باتكب رمش يبأ ةمجرت يف ءاج
 «يرعشألا ىسوم ىبأ ةنباب ًاجوزتم ناك١ هنأ قاقتشالا باتك يف ءاجو «يرعشألا
 :لاق هنأ الإ ؛«يبلكلا نبال ةرهمجلا رصتخم يف ءاج كلذكو ناقل رف ةيتباهاو

 .رصمو ماشلا نم لك يف ةيرذ هل ناك هنأ كلذ عمجيو ' 3 ب ل

 د

 يبرعلا شيجلا ةداق نم حابصلا نب , ةهربأ نب رمش وبأ يباحصلا ناك دقلو

 يف  نادوسلا 0 بونجب ب ةبونلا 0 داسوألا ةوزغ يف يمالسإلا

 ديت لكي وه 1 .ةيرجه الا تا ةوزغ يف هتيع تييصأ يذلا

 يبأو 0 ا «نيثالثو 0 ازغ حرس

 .[١٠”ص ا١ج] .«قدنخلا ةامر اومسف «حيرش نب لدنجو «ةهربأ نب رمش

 د دع د

 يف نافع نب نامثع تاسايس ىقعن ينتس» ىاثلا مسا <33 ماع يفو

 ءايتع ربكلا نم غلب دق ناك حابصلا نب :ةعربا نأ ودننو ءاهريغو رصمو قارعلا

 غلبو ةةهربأ ةنباييركو ةهوبأ نيستا يبأ يف ةريشعلاو ةرسألا ةماعز تحبصأو

 غلب ؛ّيلع فالختساو نامثع لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا ةرتف يف مث كاذنآ ماسقنالا

 وبأ ناك امنيب» هنأ فرطماب لوقيف ءدحاولا تيبلاو ةرسآلا ماسقنا دح ىلإ ماسقنالا

 لاقو «ةيمأ ىنب ةعيش نم بيرك هوخأ ناك «نامثع دض نيرئاثلا نم ةهربأ نب رمش
 هلتق يذلا ةهربأ نب سمش يبأ مساب ةالولا باتك يف ركُذ امبر» رمش ابأ نأ فرطماب
 نكلو ءارصم لهأ نم نامثع دض ةروثلا ءامعز نم لَتُق نميف ه5 ةنس ةيواعم

 نع ريكب نب ىيحي قيرط نم ةباصإلا يف ءاج دقف «ميلس ريغ اذه فرطماب ضارتفا

 )١( 59ص ؟ج - ليلكإلا شماه 578 ص - ينابزرملل قاقتشالا ١.

 .47"ص - فرطماب دمحم  نميلا نم نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)
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 ىلإ ةفيذح يبأ نبا عم اوجرخ نيذلا ةلمج نم ناك ةهربأ نب رمش ابأ نأ : ثيللا

 هلخدأ ال :لاقف رمش وبأ عنتماو ءاوجرخو نجسلا اورسك مث ؛نهرلا يف ةيواعم
 حابصلا ةرسأ نع فرطماب لوقب ةعقاولا كلت لصتتو .«ماقأف «ًاقبآ هنم جرخأو ًاريسأ

 ةداق نم ناكو «نامور يبأ نب نادْؤَس «حابصلا نب ةهربأ ةرسأ ريغ نم ءمهنمو» هنأ

 ضرعت رمش ابأ نأ كلذ لمجم نم ودبيو ««نامثع ىلإ ةتسلا ةفيذح يبأ نبا شيج

 بلاط يبأ نب يلع عيوب املو «نجسلا نم جرخ مث ةرتفلا كلت يف لاقتعالل

 ثيدح مدقت دقو «هباحصأ نم ناكف رمش وبأ هيلإ راس ةفوكلاب رقتساو ةفالخلاب

 موقو :يلع لاقف «ةهربأ نب رمش وبأ لبقأ» هنأو برعلا مدقأ نع بلاط يبأ نب يلع

 . «عبُت موق ةيقب ْمُهو اذه
 ىلإ ةفوكلا نم اوراس نيذلا ةداقلاو ةباحصلا نم ةهربأ نب رمش وبأ ناك مث

 ريمأ عم اوراس نيذلا رصمو ماشلا لهأ لاتقل بلاط يبأ نب يلع ةفيلخلا عم نيفص

 تعلدنا املف «حابصلا نب ةهربأ نب بيرك مهنم ناكو نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا

 امك ثيحب ؛قارعلا شيج يف رمش وبأ ناكو ماشلا شيج يف بيرك ناك نيفص ةعقوم
 كلذو .4نيفصي هللا همحر ىلع عم لِتق «ةهربأ نب رمش ابأ نإ» ليلكإلا باتك يف ءاج

 اوعد نيذلا ماشلا شيج ةداق نم ةهربأ نب بيرك هوخأ ناكو «ةيرجه ٠1 رفص يف
 ىلع قافتالا متو «برحلا تفقوتف «نيفص يف هللا باتك ميكحتو برحلا فاقيإ ىلإ
 ىقتلا املو «نيمكحك يرعشألا ىسوم يبأو صاعلا نب ورمع رايتخاو ميكحتلا

 انيلهتسا اهب يتلا هتلوقم ىسوم وبأ لاق لدنجلا ةمودب ةيرجه 78 ناضمر يف نامكحلا

 قب ةمزبأ اهب نماكلا لأ تاكل فريقلاب سعت ةنالسنا ناك ولا ؟تحسلا اذه
 .«اهيراغمو ضرألا قراشم اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف :حاّبصلا

 تابو ءيتع ربكلا نم  كاذنآ غلب دق حابصلا نب , ةهربأ ليقلا يباحصلا ناكو
 همايأ ىضق دقف ءماشلاو رصم نم لك يف ةرسأو ءانبأ هل ناك هنأ امبو «ًازوجع ًاخيش

 دقو «ماشلاب تام» هنإ ليلكإلا يف ءاج ثيح «ماشلاب هترسأو هئانبأ نيب ةريخألا

 ءافلخلا رصع ةيادبو نيدشارلا ءافلخلا رصع ةياهن دنع ابلاغ  هتافو تناك

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل نييومألا
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 حابصلا نب ةهربأ نب بيرك
 -رصم طاطسف ٌديَس -

 نيحتافلاو ةباحصلا بكوم يف نييناميلا ةداقلاو ءاوذآلا مالعأ ْنِم

 يف ريسي ناكو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نب بيرك نيدشر وبأ وه ءامعزلاو
 يدوعسملا نسحلا وبأ هنع لاقو '”«ريمح نم سراف ةئامسمخ» رصمب هبكوم
 بيرك (ننال نيدشر وبأ ءايميعوو ظاطسفلا ديس: ناك هب : بعذلا جورم“ىف
 . "”(حابصلا نب ةهربأ نب

 ني ني

 ىلإ هتدافو ذنم:نيحتافلاو ةباحصلا بكوم يف بيرك خيرات أدب دقل
 تبئأ دقو :ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف حابصلا نب ةهربأ ليقلا هيبأ عم يلي هللا لوسر

 ةهربأ نب بيرك نأب ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ثيداحألا لاجرو ءاملعلا نم دحاو ريع

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجف «ةباحصلا نم ناك حابصلا نب
 رجح نبا فدرأ مث «ةبحص هل لاقُي . ء.نيدشر ابأ ىنكي» هنأ ركاسع نبا نع

 نع يمضهجلا يلع قيرط نم ةباحصلا يف يوغبلا هركذ دقو ا :الئاق ينالقسعلا

 باحصأ نم ةهربأ نب بيرك نع بشوح نع ةرم نب ديعس نع نامثع نب ويرج
 هفس ْنَم ربكلا :لاق ِيِكَي يبنلا نع ِةِك يبنلا باحصأ نم ةناحير يبأ نع يلي يبنلا
 نع رخآ قيرط نم نايفس نب بوقعي جرخأ دقو ©”ةهديعب سانلا نممعو قحلا
 لمجتأ نأ بحأ ىنإ هللا لوسر اي :لكاق لاق هنأ ةناحير ىبأ نع ةهربأ نب بيرك

 ليمج هللا نإ ءربكلاب سيل كلذ نإ :هلي يبنلا هل لاقف «يلعن عسشو يطوس قالعب
 :رجح نبا لاق مث .«هنيعب سانلا صمغو قحلا همس نم ربكلا امنإ لامجلا بحي

 نع ىسوم وبأ لقنو «مهريغو نابح نباو يلجعلاو يراخبلا نيعباتلا يف هركذ دقوا
 نأ مدقت امم نيبتي امنيب "”0متاح يبأ ريغ هتبحص تبثي مل :لاق يرفغتسملا رفعج

 .487ص عماجلا ١5١ ص تتم نول ل 12151:نض 7 - ةباصإلا )000

 .37/ص ”ج - يدوعسملل بهذلا ورم 22

 .8215 71ص الج  ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (6)
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 كلذكو ِةْكَي يبنلا بحاص ةهربأ نب بيرك. .) :لاقو ةباحصلا ىف هركذ يوغبلا
 كلذيو ءمتاح وبأ هتيحصض تبثأ دقف كلذكو نايفس نب بوقعي ةباحصلا ىف هركذ
 نايح نباو يلجعلاو يراخبلا لاق امنيب «ةباحصلا نم هنأب ملعلاو نيقيلا ققحتي هلك
 دق نوكيف « نيعباتلا نم هنأب ملعلا ققحتي ًاضيأ كلذيو «نيعباتلا نم هنأ ركاشع باز

 .نيعباتلا فرشو ةباحصلا فرش ؛نيفرشلا َعَمْج
 ينام ربم راع
 اا ميا 3

 أبن مدقت دقو ءماشلا حتف ناسرفو ةداق نم حابصلا نب ةهربأ نب بيرك ناكو

 ةنس  باطخلا نب رمع ةفالخ يف تاحوتفلا يف ماشلا ىلإ هتوخإو هيبأ عم هترجه
 نب ديزي ىلإ هل دنسب ركاسع نبا خيرات يف تدجوواا :رجح نبا لاق  ةيرجه 4

 امل  ماشلا ةيباج  ةيباجلا يف باطخلا نب رمع ةبطخ تناكو ؛2'):معن :لاق

 يف  قشمد حتف اهقبس يتلا ثادحألا كلت اودهش نيذلا ةباحصلا نم بيرك ناكف

 .ها4 بحار

 - ه11 ةنس - سدقملا تيب حتف مث «نيطسلفب ةلمرلا حتف يف كراشو

 ماشلا ىلإ هريسم ناك دقو  ها11/ ةنس  ةيباجلا يف رمع ةبطخ دهشو

 ىلإ اورجاه» ليلكإلا يف ءاج امك ناك نيذلا هتوخإو هيبأ عم كانه هرارقتساو

 قشمد يف جوزتف ءأعفاي ًاباش بيرك ناكو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف ماشلا
 ناك هبو (ديشر) ةهربأ نب بيرك دلوف» :ينادمهلا لاق ء«ماشلاب ةلمرلا يف وأ

 لاق ثيح بيرك نبا مسا (حيحصت) هامس امب عوكألا يضاقلا ماق دقو «ىنكي

 ىلإ  حيحصتلاو (بيرك نب ديشر) لصألا يف ناك» : ليلكإلا شماه يف

 كلذ ةرورض مدع ىرنو "”«ةرهمجلا رصتخمو ةباصإلا نم  (نيدشر)
 ابأ ىنكي» هنأ ركاسع نبال قشمد خيرات نع ةباصإلا يف ءاج دقف حيحصتلا

 همسا نياو (نيدشر) همسا نبا هل ناك هنأ كلذ ىدؤمو ء«دشار ابأو «نيدشر

 هنأ ىدنيو ة(ديصتوو .هةسارو»# نير )ءاكبأ ةتالخاوأ ع(ةقخز) وأ (ةعاز)

 يف كلذكو «نيطسلفب ةلمرلا يف نباو ةجوزو قشمد يف نباو ةجوز هل ناك
 مهنم ناك نمف «بيرك ونب رشتنا...» :ينادمهلا لاق ءرصم يف مث «نميلا

 ١5١. ص ؟ج - عوكألا يلع دمحم قيقحت - ينادمهلل ليلكإلا ()
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 قشمدب نورخآو روزرهشب ةفئاط مهنمو .ءعخنلا يف مهف ةفوكلا يف
 نب هللا دبع نب ميهاربإ شايعلا يبأ لآ :ةهربأ نب بيرك دلو نمو ..ةلمرلاو
 ىلعملا لآو مكحلا نب فسوي لآو  ءاعنصب  رهّض يداوب دوعسم
 وو

 يف كلذكو «ماشلاب ةلمرلاو قشمد يف ةرسأو ءانبأ ةهربأ نب بيركل ناك دقو

 اوور نيذلا نع ةباصإلا يف ءاج ام ماشلاب لصتي اممو ءرصمب طاطسفلاو ؛ةزيجلا
 نم نيعباتلا رابك هنع ىور» : رجح نبا لاق ثيح ةهربأ نب بيرك نع ةيوبن ًاثيداحأ

 ام اذكو '"”(مهريغو بعك نب ةرمو رماع نب ميلسو رابحألا بعك مهنم نييماشلا
 ريمح ديس ناك :نيدشر دلاو ةهربأ نب بيرك» :لاق ىبلكلا نبا نع رجح نبا هركذ

 | ل

 يبرعلا شيجلا لوخد ذنم هتوخإو هيبأ عم رصم حتف بيرك دهش دقو
 دواسألا ةوزغ ىلإ - ه9١ ماع  صاعلا نب ورمع ةدايقب رصم ىلإ يمالسإلا

 يف ءاج كلذ يفو ءاهطاطتخا ذنم ةزيجلا يف رصق هل ناكو  ها“١ ماع

 هرصق لزي ملو «ةزيجلاب طتخاو ءرصم حتف بيرك دهش» :هنأ ةباصإلاب هتمجرت
 هتمجرت يف ءاجو 200 ةرجهلل ٠١ ةنس دعب ىلإ يأ  ةئاملثلا دعب ىلإ اهب
 ءرضم حتفأ هش :.يتاعي ليما : حابصلا نب ةهربأ نب بيرك» :عماجلا باتكب
 , ديلا نكساو

 هدهع رخاوأ ىف نافع نب نامثع ةفيلخلل ةضراعملا تاكرح تعقو املو

 يدل نانلع ني نا هع يتادم ىلإ قسرا نيويورك تاق وجه نا اقع

 ىنب ةعيش نم بيرك ناك» : فرطماب لاق ثيحب «نامثعل نيثئوانملا دضو .هعم

 نيم ديح انيك ء مده نب نيح لا دبع ةكرخ ءاكذإ ىلع لمع نممو «ةيمأ
 يف يومألا ركسعملا ىلإ حبصأ ةليبق تلوحت» :فرطماب لاقو ءماشلا لهأ عم

 ةهربأ ةافو دنع كلذ ناكو "7«حابصلا نب ةهربأ نب بيرك يوقلا اهميعز دهع
 نييومألا ءافلخلا رصع ةيادبو «نيدشارلا ءافلخلا رصع ءاهتناو حابصلا نب
 .ةسكاسألا ةيرعلا ةلودلل

 )١( ؟ج ب عوكألا يلع دمحم قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا ص١ ١5.

 "77ص اج - ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟) - 15".
  022الجامع  ,62ا/و ؟7”ص - فرطماب رداقلا دبع دمحم
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 «يومألا رصعلا يف حابصلا نب ةهربأ نب بيركل ةيلاعلا ةناكملا تلصاوت دقو

 نبال ةرهمجلا باتك نع هلقن اميف عوكألا ىلع نب دمحم يضاقلا لاق كلذ يفو

 مالعأ نم ةهربأ نب بيرك ناك» :ليلكإلا شماه يف ةباصإلاو قاقتشالاو يلكلا

 بكر اذإ ناكو ..ةيواعم نمز يف رصمو ماشلاب ريمح ديسو ريمح ءامعزو ناطحق
 ةلودلا لاجر نايعأ نم بيرك ناكف .0”2حالسلا يف ريمح نم ةئامسمخ هب ٌفَح

 ةالو نم ناكو (ه154 )58  ةيواعم نب ديزيو (ه١5 )54١  ةيواعم دهع يف رصمب

 نب ةيواعمو ينهجلا رماع نب ةبقع مه نيينامي ةباحص ةثالث ةرتفلا كلت يف رصم
 .؟”يراصنألا دلخم نب ةملسمو ينوكسلا جيد

3 2 

 ةفالخلا رمأ برطضا امل  رصم ةمصاع  طاطسفلا ميعزو ديس بيرُك ناكو

 ةريزجلاو ةكمب ريبزلا نب هللا دبع رهظو ؛ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم توم دعب
 دييأت ناورم لانو «ماشلا يف مكحلا نب ناورمو قارعلا يف نيباوتلا ةكرحو ةيبرعلا

 ندرألا ريمأ يريمحلا يبلكلا لدحب نب كلام نب ناسح ةماعزب ماشلا ةينامي

 :يدوعسملا لاق «ندرألاب وهو ةيمأ ينب ضعبو ناورم هيلإ ىتأ ثيح نيطسلفو
 لع نايم طرتشا“ + ءانعلاب اهديسو ناطق: سر ناكر :كللام نب قاسج طرتكأو)
 ةيواعم هنباو «ديزي هنباو «ةيواعم ىلع طورش نم - ةيناميلل يأ مهل ناك ام ناورم
 ماق تام نإو  ءاطعلا يف  نيفلا نيفلا لجر َىفلأل مهل ضرفي نأ اهنم :ديزي نب

 لكو «سلجملا رْدَصَو «يهنلاو رمألا مهل نوكي نأ ىلعو «هناكم همع نبا وأ هنبا

 تنادف ."”«كلذب ناورم يضرف «ةروشمو مهنم ىأر نعف دقعو لح نم ناك ام

 ءرصم ىلإ ماشلا نم هدونج يف ناورم راسو» :يدوعسملا لاق «ناورمل ماشلا

 نبال - لماع  مهيلع ةيريبُز اوناكو «ةربقملا يلي امم ًاقدنخ اهيلع ٌقَدْنَحو اهرصاحف

 وبأ اهميعزو ذئموي طاطسفلا ديسو «مدحج نب ةبتع نب نمحرلا دبع وهو «ريبزلا
 نبال نيلاوملا رصم لهأ يأ  مهنيب ناكف .حابصلا نب ةهربأ نب بيرك نيدشر

 ةباجتسا بيسب كلذو] ءحلصلا ىلع اوقفاوتو ءريسي لاتق ناورم نيبو ءريبزلا

 لتق مث [ادحاو رصمو ماشلاب ةيناميلا رمأ نوكي نأب كلام نب ناسح يأرل بيرك
 دكر وبأ لاققاريقم نوزآق ناكو  ًامادعإ يأ  ًاربص مامحلا نب رديكأ ناورم

 )١( ص دج  عوكألا يلع دمحم قيقحت - ينادمهلل ليلكإلا 15١.

 نم دلخم نب ةملسمو  "8675 0٠.ةيرجه

 نغ ا؟١ج  بهذلا حجورم ول 58 /31:
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 «ةنيدملاب رادلا موي ينعي ةَعَْذَج اهاَنْدَعَأ هللاو تئش نإ :ناورمل ةقوبأ ني يفرك
 هنبا اهيلع لمعتسا دقو رصم نع فرصناو ءًائيش كلذ نم ءاشأ ام :ناورم لاقف
 دالب نم ةيربط نم نيليم ىلع ةريمصلا لزنف ماشلا ناورم مدقو .زيزعلا دبع
 ةعيب ىلإ مهاعدو «ًابيطخل سانلا يف ناسح ماقف . .كلام نب ناسح رضحأف «ندرألا
 «كلملا دبع دعب ناورم نب زيزعلا دبع ةعيبو  ناورم دعب  ناورم نب كلملا دبع

 سمخ ةنس يهو «ةئسلا هذه يف قشمدب ناورم كلهو ءدحأ كلذ يف هفلاخي ملف

 0 هل ا ل ل لا . نيتسو

 نب زيزعلا دبع ةيالو يف حابصلا نب ةهربأ نب بيرك ءابنأ ملاعم نم ناك دقلو
 :ناورم نب كلملا دبع ةفالخو (ه85 )56  رصمل ناورم

 - رصم ةيالو ةمصاع  طاطسفلا ميعزو ديس هتفصب بيرك ةناكم رارمتسا

 دبع مايأ طاطسفلاب حابصلا نب ةهربأ نب بيرك بكوم جشألا نب هللا دبع فصو دقو
 - جشألا نب هللا دبع نب بوقعي قيرط نم ةباصإلا يف ءاج ثيح :«ناورم نب زيزعلا
 جرخ دق ةهربأ نب بيرك ا ناورم نب زيزعلا دبع مايأ يف رصم تمدق : لاق
 («نوعسي ريمح نم سفن ةئامسمخ هباكر تحتو هدنع نم

 فارشأ نم حابصلا نب , ةهربأ نب بيرك ناك» اجلا ريناك يلا كرطماب كالو

 دنع نم جرخي مهدحأ هآر دقف ءاهعيمج ريمح ديس راص هنأ ودبيو ءرصم لهأ
 ا"”؛ريمح نم لجر ةئامسمخ هباكر تحت ناكو ناورم نب زيزعلا دبع

 ةهبألا رهاظم سفن رصم يف هب طيحت تناك ةهربأ نب بيرك نأ كلذ ىدؤمو

 نمو كولملا كئلوأ ليلس هنأل كلذو «نميلاب ريمح لايقأو كولمل تناك يتلا ةماعزلاو
 هدادجأو هئابآ رصق يهاضي ناك امبر ةزيجلا يف خماش رصق هل ناك دقو «لايقألا كئلوأ

 .رصم ىلإ هتماعز رهاظم بيرك لقن اهنم يتلا نميلاب ةيريمحلا لكوم ةنيدم يف
 لحم نكت مل حابصلا نب ةهربأ نب بيركل ةماعزلاو ةهبألا رهاظم نأ ودبيو -

 - ربكلا نع امهثيدح ببس كلذ ناك امبرو .«ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا حايترا

 :لاق رهش نب نابوث قيرط نع ةباصإلا يفو ليلكإلا شماه يف ءاجف - ربكتلا يأ
 ركذف :نارم ريدب حطس يف كلملا دبع عم ًاسلاج ناكو ةهربأ نب بيرك تعمسا
 لوقي ةناحير ابأ تعمس :ةينيوك لاقك د ربكلا ناورم نب كلملا دبع رّكذ يأ نيجلا

 .97ص  عماجلا . ”7١ص ؟ج  ةباصإلا ()
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 لمجتأ نأ بحأ ينإ هللا لوسر اي :لئاق لاقف «ربكلا نم ءيش ةنجلا لخديال
 هللا نإ ربكلا نم سيل كلذ نإ :ِلك يبنلا هل لاقف «يلعن عسشو يطوس قالعب
 .(هئيعب سانلا صمغو قحلا هفس (ْنَم) ريكلا امنإ «لامجلا بحي ليمج

 تاوقلاو ةيردنكسإلا ةدايقو ةيالو يأ  ةيردنكسإلا ةطبار بيرك ىلوت دقو -
 «ةيردنكسإلا ةطبار ةهربأ نب بيرك يلُو» هنأ ليلكإلا شماه يف ءاجف  اهيف ةطبارملا

 ناكر «ةيزدنتكسشإلا ةطبار زيزعلا دبعل بيرك يلا :هنأ ةباصإلا باتك يف ءاجو
 . (رصمب همايأ يف ًافيرش

 ةلودلا تايلوؤسمل نيلوتملاو ةلودلا دامع مه رصم يف نويناميلا ناك دقلو

 ةطرشلا يه ةطلسلا زكارم تناك ثيح رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو يف
 يضاقو ةطرشلا بحاص ناكف «ةيردنكسإلا ةرامإو ةباينلاو لاملا تيبو ءاضقلاو
 ةطرشلا بحاص بصنم ىلوت مث (ه58 - 55) يدارملا ديعس نب سباع وه رصم

 نب دايز فلختسا قشمد ىلإ زيزعلا دبع راس املو ىناميلا ىبيجتلا ةطانح نب دايز

 ناسح نب نمحرلا دبع حبصأ مث هاله ماع يفوتو ةباينلاب رصم مكح ىلوتف ةطانح
 ريصتحت لاملا تيدر ةاضقلا7 كون اوك (ئا ح05 :ةطروخقلا :يسام" ييفتعلا
 يتادمهلا ليحارش نب كلاث.ناكو (هم# -58) يتالوشلا ةريجخ ني عمحرلا دبع
 - 4) .يمرسضتحلا ةيطع ني قوي رض هاف نلوت ملا 4 -39) رصم يتفاق
 هبانتساو ةداقلا ءارمألا نم يريمحلا ىنيعرلا دثرم نب بانج ناكو (ه7

 امأو .ه#4 ماع ينيعرلا بانج يفوت دقو رصم ىلع ناورم نب زيزعلا دبع
 ثكمف ءأيتع ربكلا نم غلب دق ناكو ةهربأ نب بيرك اهتطبار ىلوت دقف ةيدنكسإلا
 ةيردنكسإلا ىلوتو «ةزيجلا ىلإ داع مث نمزلا نم ةرتف ةيردنكسإلا ةطبارل ًادئاق ًاريمأ
 . يبيجتلا منغ نب ضايع

 هللا يضر - حابصلا نب ةهربأ نب بيرك يفوت (م544) ةيرجه /0 ماع يفو -

 .رصمب ةزيجلا يف  هنع

 رصمل ليبحرش نب بويأ ةيالو
 ىلإ رصمب ةماعزلا يف هتناكمو هتبترم تلقتنا حابصلا نب ةهربأ نب بيرك ةافوبو

 نب بويأ ناكو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نب موسكي ليبحرش نب بويأ هيخأ نبا
 .اهتسايسو ةلودلا ةرادإ نوؤش يف ةياردلا يوذ نمو ءاحلصلا ءالضفلا نم ليبحرش

 يف كلذو ءاهلك رصمل ًايلاو ليبحرش نب بويأ حبصأ ةيرجه 44 ماع يفو
 - هتمجرت يف ءاج امك  ليبحرش نب بويأ ناكو ءزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ
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 تنسحو (ه6 ةنس“لوا) زيزعلا دبع نب رمعل رصم يلو ,ءاحلصلا ءالبنلا نم. 0

 ناتنس هترامإ ةدم .اهيف يفوت نأ ىلإ رصمل ًايلاو رمتساو ؛همايأ يف رصم لاوحأ
 نم نيينميلا ةرجه تغلب هترامإ لالخ هنأ ءركذلاب ريدج وه اممو .ةنس فصنو
 رصملا ةكالو:كناكو "'؟؟ةيوحه 95 ةنف ىف كلذو قالا ةسح ريض ىلإ قتلا
 . ؟هيرظانلا ةفحت يف امك (ما/7+) ةيرجه١١٠ ةنس اهب يفوت نأ ىلإ

 ةالولا مهأ نم يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نب ليبحرش نب بويأ ناك دقو
 رصعلا خيسرتو سيسأت يف ًارفاو ًاماهسإ مهل ناك نيذلاو رصمل نييناميلا
 رض ف يتالحإلا

 نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نميف نيرظانلا ةفحت - ١١٠ص  فرطمابل عماجلا 0)

 .7١ص - يواقرشلل
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 رجلا راع بة
 -رصمل نييناميلا ةالولا يناث-

 نب ورمع نب يدع نب ورمع نب سبع نب رماع نب ةبقع ليلجلا يباحصلا وه
 نم ' ”ينهجلا ةنيهجم نب سيق نب نادشر نب ةعبرلا نب منع نب يدع نب ةعدوم نب ةعافر
 نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب مّلسأ نب «ذوس نباشعل نيادنز نب ةتييحت# ةليبق

 0 ا ل ا
 : ةباحصلا نم وهو ينهجلا ةرم نب ورمع لاقو . .» :نودلخ نبا لاق .(يِنَيَ) اهيلإ

 ريمح نباكلام نباةعاضق  رهزألا ناجهلا خيشلا ونب نحن

 لا ل ف اعلا يلا

 رفاو رودب مهاست يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا لئابقلا نم (ْنِلَب)و (ةنيهجج) تناكو
 ةرطيسلا لالخ نم  يريمحلا رصعلا يف  ةيريمحلا ةلودلل يراجتلا طاشنلا يف

 يبرغلا لحاسلا ىلإو ماشلا ىلإ ةيرحبلاو ةيلحاسلا ةيربلا ةيراجتلا قرطلل ةيامحلاو
 ةدعص يف اهقطانم نم ْئِلَبو ةئنيهج نطاوم ترشتناو تدتما كلذلو ءرمحألا رحبلل

 نبا ركذ دقو «ةبقعلا جيلخو برثي لحاسو عبني ىلإ نميلاب تاورسلاو ةماهت يلاعأو
 عينيلا نيب ام  (ترشتنا)  ةنيهجف» :الئاق ىلبو ةنيهجل راشتنالا كلذ نودلخ

 (ْيِلَب نطاوم ةليأ ةبقع ىلإ مهلامشو ءزاجحلا (لحاس) ةيرب نم عستم يف برثيو
 «ةيبرغلا ةودعلا ىلإ ٌممأ مهنم زاجأو «مزلقلا رحب نم ةيقرشلا ةودعلا ىلع امهالكو

 ناكو ."”«ممألا رئاس كلانه اورثاكو «ةشبحلا دالبو رصم ديعص نيب ام اورشتناو
 ءاهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو يريمحلا يراجتلا طاشنلا راطإ ىف كلذ

 نم اهلوحاامو عيبا ىلع رطيسشت تناك ةنيهج ةليبق نأ ىلع تاسارالا تلد دقو
 ةريزجلا  برغ نيب ةيرحبلا ةحالملا نوسرامي اوناكو «يبرغلا يزاجحلا لحاسلا
 دقو ."”«رمحألا رحبلل يبرغلا ئطاشلا ىلع ةينادوسلا ةيرصملا لحاوسلاو - ةيبرعلا

 .1484ص ؟ج د ىنالقسعلا رجح نيا  ةباحصلا زيبمت ىف ةباصإلا ()

 .7 4 ص ؟ج  نودلخ نبا  ربخلاو أدتبملا ناويدو برعلا باتك ()

 .50١ص  فرطمأب دمحم - نيينميلا نيرجاهملا مالعأل عماجلا وف
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 رئاشعو مالسإلا ءاجف .ةيلهاجلا ةرتفو يريمحلا رصعلا ةياهن ىلإ عقاولا كلذ رمتسا
 برثي لحاس ىلإ عبني تاهجب اهضعبو نميلا تاورسو يلاعأ يف اهضعب ةنيهج ةليبق

 لهأ نم) ظفلب رداصملا مهركذت يلَّبو ةنيهج ةليبق نم دارفأ برثي يف رقتسا امك
 . ينهجلا رماع نب ةبقع ةرسأ تناك مهنمو برثي ىلإ مهمودق ةثادحل (نميلا
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 ىلإ هترجه دنع هو هللا لوسر عياب - نم لوأ نم رماع نب ةبقع ناك دقلو

 ىعري نسلا ريغص ًاباش كاذنآ ةبقع ناكو ؛ةرجهلل ىلوألا ةنسلا علطم يف ةنيدملا
 بتك تلجس دقو «هعيابيل هيلإ قلطنا ِةكَي هللا لوسر مودقب عمس املف «هترسأل ًامنغ

 يفو ١.. :ينالقسعلا رجح نبا لاق «كلذ أبن ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ثيداحألا

 مدق :لاق رماع نب ةبقع نع مزاح يبأ نبا سيق قيرط نم ملسم حيحص
 :تلقف «هيلإ تبهذ مث ءاهتكرتف ءاعاعرأ يل متع يفاانار ةييدجلا ه5 هللا لوحر

 . '"”«يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .ثيدحلا .ةرجهلا ىلع ينعيابف «ينعياب

 ينهجلا رماع نب ةبقع نع! :ىن ادمهلا دمحأ نب نسحلل ليلكإلا يف ءاجو

 .ينعياب هللا لوسر اي : تلقت هيلع كيدقف ةنيدملا ِهْلَك يبنلا مودق ينخلب :لاق
 "0 «ةيرَجه ةعيب لب : تلقف ؟ةيرجه ةعيب مأ ةيبارعأ ةعيبأ :لاقف

 نيب هناكم رماع نب ةبقع ذخأ ةرجهلل ىلوألا ةنسلا علطم يف مويلا كلذ ذنمو

 ام ظفحي نأو ةباتكلا نقتي نأ ًاعفاي ًاباش هنوك هل حاتأ دقو هوكي هللا لوسر باحصأ

 هقفلاو ضئارفلا ىف هقفتيو ةيوبنلا ثيداحألا بعوتسيو نآرقلا نم لزنيو لزن
 رماع نب ةبقع حبصأف «ةباحصلا رثكأ هغلبي مل ام هلك كلذ يف غلبي نأو «مولعلاو
 . هكَع هللا لوسر باحصأ ملعأو رهشأ نم

 ًاملاع ًاثراق ناك" هنأو «روهشملا يباحصلا» هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجف
 , 7نارقلا عبج نم دبجا وهون 4اناك «ارعاش «ةادللا رضيضن ةدقفلاو نيفتارقلاب

 يباحص ؛ينهجلا رماع نب ةبقع دامح وبأ وه : ليلكإلا شماهب هتمجرت يف ءاجو
 هل ءأئراق ءأبتاك ءأرعاش ًاحيصف ناكو «نآرقلاب ةفرعم هلو لضفو ةياور هل ءروهشم
 ةرم تاذ  نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ نم ناكو . .«هديب ًافحصم بتكو «هقباسو ةرجه

 00 ع 28 سلا 0 : ليلكإلا 00
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 نظأ تنك ام :لاقو رمع ىكبف «ةءارب ةروس هيلع ضرعف يلع ضرعا :رمع هل لاق
 . "!”ةهتوالتي ةبقع هرّبح ام نسحل اهعمسأ تنك ينأك ام يأ تل ن"اهنأ

 . . هي يبنلا فيدر ناك» : ينهجلا رماع نب ةبقع نأ عماجلا باتك يف ءاجو
 ةسنسا قرانا ميدو ها وعر «ةامّرلا نم ءأئراق ًارعاش اين اسم ناكر

 .  ااثيدح نوسمخو

 رجح نبا لاق «ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألاب ًاملاع ًاظفاح رماع نب ةبقع ناكو
 هنع ىورو ثيداحألا نم  ًاريثك هي يبنلا نع - رماع نب ةبقع  ىور» :ينالقسعلا

 ةجعبو «ريفن نب ريبجو عةمامأ وبأو «سابع نبا مهنم نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج

 . "'ة(رصم لهأ نم قلخو «ينالوخلا سيردإ وبأو «ينهجلا هللا دبع نب

 نم رماع نب ةبقع نع ىور» :باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا لاقو
 نس هقاوز رانا سلكه ون حلو «ةفاثأ ودأو يفانع داو ةونانش 45 ادهبعلا
 . "”(ريثكف نيعباتلا

2 3 

 يمالتإلا يبردلا نسا الط ىف يو ةليينو باع وي لع ناكل
 ىلوت يذلا عبارلا شيجلا يف ذ اوناكو ةيرجه ١١ رفص يف ماشلا حتفل قلطنا يذلا

 شويجلا ت جا مث نيطسلف نم قطانمو ةزغ حتف يف صاعلا نب ورمع هتدايق

 ةبقع ناكف ء(ه5١ بجر يف) قشمد حتف يفو اهريغو كومريلا ةعقوم يف ةعبرألا

 .اهحاتتفا موي قشمد ةنيدم اولخدو اوملست نيذلا ةباحصلا دحأ رماع نب

 ىلإ ديربلا وه ناكو «حوتفلا رماع نب ةبقع دهشو» :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 . "”(قشمد حتفب باطخلا نب رمع

 اهدهش يتلا ماشلا حوتف ةيقبو (ه١١ ةنس) سدقلا حتف رماع نب ةبقع دهش مث

 «ضصصاعلا نب ورمع هتدايق ىلوت يذلا شيجلا يف تناك ةنيهج نأل صاعلا نب ورمع

 رئاجج ني ةيحولا يي حرا مهو هدرا يف هيج لايق ريكا رد ير كما دقو

 0 «ندرألا يقرش

 د 8 1

 يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف ًارفاو ًاماهسإ ةنيهج ةليبقو رماع نب ةبقعل ناكو
 (ةيارلا لهأ) حلطصمل ناكو (ةيارلا لهأ) ةبيتك يف صاعلا نب ورمع ةيعمب رصمل

 ..7ا7ص فرطمابل عماجلا - 71١ ص ١7ج - ليلكإلا - :89ص ؟١ج - ةباصإلا 0

 .١٠”"ص ”ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
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 ًافلؤم ناك رصم حتف يذلا يبرعلا شيجلا نأل كلذو ءرصم حتف يف صاخ لولدم
 ةيار تاذ ةلقتسم ةبيتك نونوكُي ةليبق لك دارفأ ناكف «ىلبق ساسأ ىلع ًامظنمو
 ةييتك  ةدنك ةبيتك  دارم ةبيتك  نادمه ةبيتك لثم  بئاتكلا نم اهريغ نع اهزيمت
 اهرئاشع ضعب ىوس اهنم حتفلا رضحي مل لئابق كانه تناك نكلو  اهريغو - ريمح

 يركسع ءاول يأ  ةبيتك نيوكتل ايفاك اهددع نكي ملو :ددعلا ةليلف عئاك وأ

 نب ورمع ماقف ءاهريغ ةيار تحت فقت نأ رئاشعلا كلت لبقت ملو  انمايأ حلطصمب

 هتفصب وه هتيار تناك اهنإ ليق مهب ةصاخ ةيار مهل لعجو أعم مهعمجب صاعلا
 «ةعازخو ءراصنألا) نم لك نم ةيارلا لهأ ةبيتك تنوكت دقو - شيجلل ماعلا دئاقلا
 نمو  نويناطحق نوينامي ءالؤه - شرجو ا رسبيع و « سودو «ةعاضقو «ةنيهجو

 نويناندع ءالؤه ركب ثيلو ءعجشأو «فيقثو «ةنيزُمو ءرافغو ءملسأو «شيرق
 .(ةيارلا لهأ) نومسُي اوحبصأو (-

 عم رصم حتف رضح» ينهجلا رماع نب ةبقع نإ عماجلا باتك يف ءاجو
 ةنيهج تدهش رصم ىف») هنإو «ةأمّرلا نمو ءاعاجش» ناك هنإو ؛«صاعلا نب ورمع

 نأ مغر ىرخألا ةعاضق ماسقأب ةلصلا ةقيثو تناكو ءاهنم ربكألا روهمجلاب حتفلا

 :قالد() دجسملاو قورمع لوعح- مهعم تطتخا لقو «ةيارلا لهأ نم تناك ةنيهج

 عبارلا نيودتلا يف هنم تجرختسا نأ ىلإ  [ءاطعلا ناويد يأ]  ناويدلا يف ةيارلا

 .«ةعاضق ةقرف ىلإ تّمضو ه١٠١ 7 ةنس

 ءاهبونجو رصم ديعص ىف اسنهبلا حوتف يف زراب رود رماع نب ةبقعل ناك دقو

 نب هللا دبعو قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو دلاخو صاعلا نب ورمع  شيجلا بلق -

 اودهش نمم تايارلا باحصأ ءارمألا ةيقبو ىنهجلا رماع نب ةيقعو باطخلا نب رمع

 ًاشيج  ةعيلط ثعبو ديعصلا ىلإ ركاسعلا ورمع زهج" هنأو ''ي هللا لوسر عم عئاقولا

 نوريسي اوراسو .مهنع هللا يضر يريمحلا عالكلا وذو ينهجلا رماع نب ةبقعو عاقعقلاو

 هوحلاصو هونَمأ نامألا بلطو مهعاطأ نمف «مهنم ةبيرق ركاسعلا ةيقبو دالبلا طسو يف

 . ''”(هوكرت ملسأ نمو .هولتاف ىِبأ نمو «ةيزجلا هيلع اوعضوو

 كيرطبلا ةبراحم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةداقو ءارمأ نم ةبقع ناكو

 .1485و 1655و 55١ص ؟ج ب يدقاولل  ماشلا حوتف )١(
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 : يدقاولا لاق ءاسنهبلا ةنيدمو روشهد يف ىراصنلاو مورلا نم هعم نمو سوميلطب

 مورلا ناك :لاق رماع نب ةبقع نع نائس نب رباج انثدح نوع نب هللا دبع انثدح)

 ًاميظع أرمأ سوميلطبلا نم نوملسملا ئقلو «ماهسلاو ةراجحلاب نومري ىراصتلاو

 سأر ىلع رماع نب ةبقع ناكو ''”ماركلا ربص نوملسملا ربصف «هلثم هلبق اوري مل

 ءدب (سدنقلا باب) ماحتقا نمو ءاسنهبلا ةنيدمب (سدنق باب) يف ةيمالسإلا ةوقلا
 ةيار تفرفرو «ينامور لقعم رخآ طوقسو ةنيدملا كلت حتفب جوتت يذلا حتفلا

 . باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف كلذ ناكو ءرصم ديعص يف مالسإلا

 ًأرود ةيريمحلا ةيعاضقلا يلب ةليبق اهعمو ةنيهج ةليبقو رماع نب ةبقعل ناك مث
 نب نامثع ةفالخ يف  نادوسلا لامشو رصم بونجب  ةبونلا دالب حتف يف ربكأ

 - يلبو ةنيهج نعو ةعاضق لئابق نع هثيدح يف نودلخ نبا لاق ثيحب ءنافع
 مهوقهرأف ةشبحلا اوبراحو «مهتملك اوقرفو ةبونلا دالب ىلع اوبَلَغ» مهنأ  تاذلاب
 ةكلمم اومطح» مهنأ ةنيهج ةليبق نع عماجلا باتك يف ءاجو ""”«لهعلا اذه ىلإ
 يف لينلا يلاعأ يضارأ ىلع موقي ناك عافد ىوقأ لثمت تناك يتلا ةيحيسملا ةبونلا

 .(؟مالسإلاو برعلا حوتف هجو

 مهنم رصم اولخد نيذلا ددع عم بسانتي ال ةنيهج ةليبقل ريبكلا رودلا كلذ نإ

 لدي امم «(ةيارلا لهأ) ةبيتك نمض اوناك ثيح حتفلا ةيادب يف رماع نب ةبقع عم

 رصم ديعص ىف لبو ةنيهج رئاشع نم ريبك ددع دوجو :امهدحأ ؛نيرمأ ىلع

 اوملسأف  نودلخ نبا صن يف مدقت امك  مالسإلا لبق ام ذنم ةيلحاسلا اهقراشمو

 ةيقب نإ :يناثلا رمألاو . .رماع نب ةبقع عم اولخد هيلا ةشيعت هريقع ل[ سنفلاو
 اومضناو رصم ىلإ اوقلطنا نأ ثبل ام عبنيو نميلا يف اوناك نيذلا ةنيهج ةليبق رئاشع

 حتف يف ةريبك ةليبق ةنيهج ةليبق تناك كلذلو .رماع نب ةبقع عم اولخد نيذلا ىلإ

 نم اهيلي ام ىلإ مدقتلاو «ةيوقلا ةبونلا ةكلمم ميطحت نم تنكمت ثيحب ةبونلا دالب

 كلت يف مالسإلا رشنو اهنم قطانمب رارقتسالاو اهحاتتفاو «ةشبحلاو نادوسلا
 لقن دقو «ةشبحلاو ايرتيراو نادوسلا ىلإ ةبونلاو رصم ديعص نم ةدتمملا ءاجرألا

 رصم ديعص نيب ترشتنا ةريثك نوطب» ةنيهج ةليبق نم نأ عماجلا باتك يف فرطماب

 ا مهأو . .ةبونلا دالبو ةشبحلاو ايريتراو نادوسلاو

 :.نوفزادو نافذركو قرزألا لينلا ىلع ةليبق نيسمخو فين ىلإ اولصو مهنأ

 .«نادوسلاب نويوالحلا ةنيهج عورف

 ,اقكو 665١و ١ ص ؟ج - يدقاولل  ماشلا حروتف 223

 ١7. 150 ص ؟١ج ب نودلخ نبا خيرات 222



 464 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 006

 هجولا) ايلعلا رصم ديعص يف ةنيهج نم نوريثك رقتساو رشتنا دقف رصم يف امأ
 ةيقرشلا ةقطنمب مهلزانم ةنيهج نم عرف كانهو ءاهلفسأو اهالعأ ميمخأ دالب يف (يلبقلا

 . .نينومشألا ةقطنمب ةنيهج نم ةقرف تنكس امك . .ةيرصملا رايدلا نم انقو هيبويلقلاو

 وا يأ  ةنيهج ةطخ تناكف طاطسفلا ةنيدم ىف امأ

 رصم رماع نب ةيقع نكس» : ىبطرقلا لاق كلذ ىفو «ةبقع راد ناك اهبو ءاهطاطتخا

 . [تاعيبالا بت 5 ىف حا .؛ًاراد اهب ىنتباو ءاهيلع ايلاو ناكو

 لب علم ماع
5 2 

 رصمل رماع نب ةبقع ةيالو
 - اهحتف ةيادب لنم رصم ىف ةداقلاو ةباحصلا رابك دحأ رماع نب ةبقع ناك دقل

 .ةيرجه 48 ةنس اهيلع أيلاو حبصأ نأ ىلإ -ه١٠٠ ماع

 - )7١ نم ةدملا نإ لوقلا نكمي (ه44 - )7١ ةرتفلا كلت ىلإ انرظن اذإو
 يمالسإلا يبرعلا رصعلا ةيادبو نيحتافلل ناطيتساو تاحوتف ةرتف تناك ( هه
 نم ةرتفلا كلذ تلت مث ءرفاولا هماهسإ كلذ يف رماع نب ةبقعل ناك دقو ءرصمب
 نب يلع فالختساو نامثع لتقمب تأدب يتلا ىربكلا ةنتفلا ةرتف يهو (ه٠4 - 5)

 وهو رصمل نيينميلا ةالولا لوأ ةرتفلا كلت ةيادب يف رصم ىلوت دقو «بلاط يبأ
 ةدم يف رصم ىلع يلاولا ناكو» : ىواقرشلا لاق , يجرزخلا ةدابع نب دعس نب سيف

 تس ةنس اهيلع ىلوت «يراصنألا يجرزخلا ةدابع نب دعس نب سيق :ّيلع ةفالخ

 بلطب مايقلا ىلإ هوعدي ةيواعم هل لسرأ ىتح هتيالو ىلع ماقأو ةرجهلا نم نيثالثو
 عياب هنأ هنع عيشأف ءرمألا هل مت اذإ نيقارعلا ىلع هبئان نوكي نأ هدعوو «نامثع مد
 نأ امك «ةدابع نب دعس نب سيق نع عيشأ ام حصي ملو '”(َيلع هلزعف «ةيواعم

 تبرطضاف قيدصلا ركب يبأ نب دمحم هدعب يلع ىَلو دقف «هلزبع دعب رقتست مل رصم
 ا ا ل ل

 نب ةيواعم ةسائرب ةيناميلل ناكو ءنامثع لتق يف كارتش هالا ةمهتب رصم ىف هلتقمب

 -_رصم يف ةداقلاو ةباحصلا بلغأ ناكو «كلذ يف ًايسيئر ًارود ينوكسلا جيدخ

 بتتسا املف «نامثع ةيضق ببسب ةيواعمو ماشلا لهأ عم  رماع نب ةبقع مهنمو

 تلاز ام اهلويذو ةئتفلا تناكو رصم ىلع صاعلا نب ورمع ةيلوت داعأ ةيواعمل رمألا

 ةنس لاوش يف رصم يف ورمع تام نأ ىلإ رصم ىلع ًايلاو ورمع ثكمو «ةرمتسم
 مث ةيواعم هلزع نأ ثبل امو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هناكم ماقف ةيرجه ؟'

 )١( يواقرشلا هللا دبع مامإلل  نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نميف نيرظانلا ةفحت - ص١7.
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 . ةيرجه 44 ةنس كلذو ينهجلا رماع نب ةبقع ليلجلا يباحصلا رصم ىلوت

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ةيواعم لزع» يواقرشلا لاق رماع نب ةبقع ةيلوت يفو

 ليلكإلا شماه يف ءاجو ؛!”(رماع نب ةبقع يلوو هلزع مث نايفس يبأ نب ةبتع هاخأ يلوو

0 

 . ٠٠ ةباصإلا باتكب رماع نب ةبقع ةمجرت يف ءاجو ؛ةرجهلل نيعبرأو غبس ةنس رحبلا

 0 كول جارخلا نيب رصم ةرمإ يف هل عمجو ءرصم ىلع ةيواعم هّرّمأو
 لاف ةع ةبقع غلبف ةملسم ىلوتسا ًارئاس هجوت املف «سدور وزغت نأ هيلإ بتك

 جمب كد اال ياا ءالزعو

 .«رحبلا وزغ يلوو «ه5ال ةنس اهنع لزُعو «ه 4

 : رصمل هتيالو دهع نع ةيلاتلا ملاعملا نييبت ىلإ صوصنلا كلت نم لقتتنو
 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دعب رصم ىلوت ينهجلا رماع نب ةبقع نإ :ًالوأ

 نب هللا دبع لزع رارقب نايفس يبأ نب ةبتع لوصو ناك امبرو «نايفس يبأ نب ةبتعو
 ةيرجه 48 ةنس رصم ىلوت رماع نب ةبقع نأل «قشمد ىلإ داع مث ةبقع ةيلوتو ورمع
 نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف امك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لزع ناك اهيفو

 جيدخ نب ةيواعم ىلوو ورمع نب هللا دبع لزع ةيواعم نأ ريثك نبا ركذ دقو «ريثك
 مث (ه4ا - :4) رماع نب ةبقع ىلو هنأ تباثلا امنيب '”ةيرجه 44 ةنس ينوكسلا

 لصتي ريثك نبا هركذ ام لصأ نوكيف (ةيرجه 3 2100 يركملا يوحي . ةيواعم

 نيب رصم ةرمإ يف رماع نب ةبقعل ةيواعم عمج» هنأ نم ينالقسعلا رجح نبا هركذ امب
 ىلع رماع نب ةبقع ناك هنأ ىلإ ريشي امم  برحلا ركذي ملو  «ةالصلاو جارخلا

 عضوب هيبش عضو وهو «برحلا ىلع ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو ةالصلاو جارخلا
 نب هللا دبعو جارخلاو ةالصلا ىلع ورمع ناك دقف نامثع ةفالخ يف صاعلا نب ورمع

 (برحلاو جارخلاو ةالصلا) كلذ لك نامثع عمج مث برحلا ىلع حرسلا يبأ

 جيدح نب ةيواعم نأب عضولا فييكت نكمي يلاتلابو ءحرسلا يبأ نب هللا دبعل
 يلاولا وه ةبقع ناكف ءرماع نب ةبقع ةيالو يف رصمل يبرحلا دئاقلا ناك ينوكسلا
 -  .رصمل رماع نب ةبقع ةيالو راطإ يف يبرحلا دئاقلا وه جيدُح نب ةيواعم ناكو

 ةيادب لثمُي ناك (ه5ا/ - :5) رصمل رماع نب ةبقع ةيالو دهع نإ :ًايناث

 ؛ةنتفلا ةرتفو تاحوتفلا ةرتف دعب رصم يف اهتاموقمو ةلودلا ناينب خيسرتو سيسأت

١11 
 نمي يواكرخلا هلا دبع ماموال  نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نميف نيرظانلا ةفحت

)١( 

 ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟) -.
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 ءاضقلاو جارخملا ميظنت متو .رصمل رماع نب ةبقع ةيالو ذنم رارقتسالاو نمألا بتتساف
 ينوكسلا يبيجتلا رْثَع نب ناميلس) ىلإ كلذ رماع نب ةبقع دنسأ ثيح «تالجسلاو
 ماع رصم يف ءاضقلا ّيلو «خرؤم :هيقف»  عماجلا باتك يف ءاج امك وهو (يناميلا

 لوسرلا ةريس ىور يأ - رصمب ّصَّق نم لوأ وهو «نايفس يبأ نب ةيواعم نمز ه4
 نتفلا ركذ نم نآرقلا ىف ءاج امع ثدحتملا ًاضيأ ينعي صاقلاو «هباحصأو
 اعف نه قمإ كهحأ 0 لقنو ©"”«مئاق وهو سائلا ىلع ٌّصقي ناكو «محالملاو
 ءاضقلا هل عمججو ,'”'يبيجتلا رثع نب ناميلس رصمب ٌّصّق نم لوأ نإ» يدنكلل ةاضقلا
 الجس رصمب لجس نم لوأ - يبيجتلا ناميلس يأ - وهوا نيمأ دمحأ لاق «صصقلاو

 هصصق ىف ةيملع ةيافك ؛ناتيافك هيف تناكو ءرصمب صفق نم لوأو «ثيراوملل
 نب ةبقع ةيالو يف كلذو .2©”«جارخلاو ءاضقلا ميظنت يف ةيرادإ ةيافكو ؛هماكحأو
 نأل رصمل (ه٠5 )57  ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم ةيالوو (ه4ا )14  رماع

 امك (نويرصملا هب كربتيو رازي هربقو) ةيرجه 0٠ ماع يلاوح يفوت) يبيجتلا ناميلس
 .ةيرجه 7١ ماع يلاوح ىلإ شاع هنأ نيمأ دمحأ لاقو «عماجلا باتك يف

 مالسإلا رشنو ةبونلا دالب حتف لامكتسال ًامامتها رماع نب ةبقع ىطعأ :ًاثلاث
 ةبونلا ةكلمم ىلع ءاضقلا متف «كلذ يف ًايسيئر ًارود ةنيهج ةليبقل ناكو ءاهيف

 ايرتيراو نادوسلا ىلإ يمالسإلا يبرعلا نطوتلاو حتفلا تايلمع تدتماو «ةيحيسملا
 ةشيحلاو ةبونلا ىلإ تاوزغ ةدايق ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ىلوت دقو «ةشبحلاو

 ةريثك تاعومجم نطوتو راشتنا حتفلا كلذ جئاتن نم ناكو «يبرحلا دئاقلا هتفصب

 ةشبحلاو ايرتيراو نادوسلاو ةبونلا يق ةيعاضقلا لبو ةنيهج لئابق نم
 .قافألا كلت ىلإ مالسإلا راشتناو - نييبتلا فلس امك -

 ةدايقب ةيقيرفأ لامش تاحوتف رماع نب ةبقع ةيالو يف تقلطنا :ًاعبار
 نبا لاق كلذ يفو هرصم ةيالول ًايبرح ًادتاق ناكو ينوكسلا عيدجج نب ةيراعم

 عبرأ ةئس ةيقيرفأ ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نايفس يبأ نب نب ةيواعم ىزغأ» نودلخ
 '*”ةميظع ركسع يف ةيقيرفأ ئلإ جيدح نب د ةيواعم راسالا :ريثألا نبا لاقو «(«نيعبرأو

 كلذ ىلع ًاليلد اندجو مث ءوزغلا كلذ يف كراش رماع نب ةبقع نأ ضرتفملا نمو
 لمعتسا هتافو لبق صاعلا نب ورمع ناكو» :لاق ثيح نودلخ نبا خيرات يف

 .؟ 4ص - فرطمابل عماجلا ١١(
 .2يبيجُتلا رتع نب ناميلساا هنأب مسالا نيمأ دما لقنو ءيدنكلل اهتاضقو رصم ةالو عيه

 11١ ص - ا 2
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 ءاورفك مث اوعاطأف هتارمو هتاول ىلإ هوزغ يف ىهتناف «ةيقيرفأ ىلع رماع نب ةبقع
 نم يهو  ناّدو اهدعب يتلا ةنسلا يفو «سماذغ حتتفا مث «ىبسو لتقو مهازغف

 داهج اهيف هل ناكو ىحاونلا كلت ىف نخشأو «نادوسلا روك نم ًاروكو  ةقرب لامعأ

 جيدح نب ةيواعم وزغ راطإ يف ناك كلذ نأ ىلع نئارقلا لدتو 2'”"تاحوتفو
 نم يلانلا عملا ياكل نيييت ىتابابل «ةيرجس 151 و طرا
 ْ ْ ْ . جيدح نب ةيواعم

 تناكو ءرصم ةيالول يبرح يرحب لوطسأ نيوكت رماع نب ةبقع داعأ :ًاسماخ

 ةرتف يف رحبلاب مامعهالا ىشالتو :تاودسيرشع دتم'تفقوت الق ةيبرغلا ةيرخبلا تاوزخلا

 ضيبألا رحبلا رزج حتفل يرحب لوطسأ نيوكت رماع نب ةبقع داعأف «ىربكلا ةنتفلا
 نب ةيواعم هيلإ بتك «كلذل دادعتسالا لمكتسا املو  رصم نم  ةيبوروألا طسوتملا

 ةيواعم ىلإ رماع نب ةبقع بتك امبرو «(ةينانويلا) سدور ةريزج وزغي نأب نايفس ىبأ
 ةبقع قلطناف «سدور ةريزج وزغي نأب ةيواعم باتكو باوج ىتأف ءوزغلا يف هنذأتسي
 ءئراصتأالا دلختم نر ةعلسفب تادتنفاو د ةيرجس 417 ةنو د نسدور ةري دع ايزاخ نقسلاب

 ملع املف ءرصم ىلع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةيلوتب ةيواعم باتك ىتأ كلذ ءانثأو

 تاوزغلاو نفسلل دئاقك داهجلا ىلإ ىضم هنكلو ؛(الزعو ةبرغأ) :لاق رماع نب ةبقع

 سدور ةريزج ازغف ءرصمل ينوكسلا جيد نب ةيواعم ةيالو راطإ يف رصم نم ةيرحبلا
 .ةيرجه 44 ماعو 5ا/ ماع طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج نم اهريغو

 + ىف“
 انت تي د

 راوجب ءرماع نب ةيقع دجسم ةرهاقلا نوفل هنولا رد ام. ثيح ةرهاقلاب طاطسفلا ىف

 ركذو ءهدي طخب ًالماك هبتكو ميركلا نآرقلا عمج نمم رماع نب ةبقع ناكو «(هربق

 فيلأت ريغ ىلع ءرصمب هفحصم تيأرا :لاق سنوي نبا نع ينالقعسلا رجح نبا

 .هأضرأو هنع هللا ىضرف ««هذيب رماع نب ةبقع هبتك :هرخآ ىفو «نامثع فحصم

 ١٠١. ص ١١ج  نودلخ نبا خيرات 000
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 ونوكسلا جيدح نب ةيواعم

 -رصمل نيينميلا ةالولا ثلاثو ةيقيرفأ حتتاف

 ةيقيرفإ هلوخد ركذي «يولبلا ةعمز يبأ يباحصلا ربق دهاش ةروص
 ةيرجه 4 ةئنس هتافوو «نافع نب نامثع ةفالخ يف جيدح نب ةيواعم شيج يف

 0 ناسرفو ةباحصلا 0 ئذلا تركجلا جْيَدُح
 يولبلا ةعمز وبأ ياددملا مي سذلا# «نافع نب نامثع ةفالخ يف (سنوت) ةيقيرفأ

 شيج يف ةيقيرفأ لخد» هنأ سنوت يف هربق دهاش لجسي يذلا يريمحلا يعاضقلا

 مهنم ةباحصلا نايعأ نم ةعامج هعمو نافع نب نامثع ةفالخ يف جيدُح نب ةيواعم
 وحن ىلع هلولج يف ةافولا هتكردأو .ريبزلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 رعش نم رعش هعمو ه5 ةنس اهب نفّدو هله ىلإ لقُثو «ناوريقلا نم ًاليم نيثالث

 . هيلع هللا لوسر
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 م ا وو دو و وه جيدح نب ةيواعمو

 وكلا ديساولا «بيجُت نب ةنفَج نب جيدُح نب ةيواعم)  ةباحصلا

 (رصمب ةيناميلا سأرو بيجُت ديس ءريتق نب ةنفج نب جيد ن نب ةيواعم) ليلكإلا

 ؛(يدنك نب سرشأ نب نوكسلا) مهو نوكسلا ةليبق ميعز جيدُح نب ةيواعم ناكو

 نب عترم نب ةدنك) وه ةدنك نأل (يدنك) دنع (ةدنك)و (نوكسلا) بسن ىيقتليو

 :وه يدنكو 2«(يدنك نب سرشأ نب نوكس) وه نوكسلاو (يدنك نب ةيواعم

 نب ةرم نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب يدنكا

 '«أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ورمع نب ديز نب ددأ

 ىلإ نوكسلا رئاشع ضعب رشتنتو تومرضح يف نكست نوكسلا ةليبق تناكو

 نميلا ىلإ كك هللا لوسر ينثعبا : لاق لبج نب ذاعم ثيدح يف ءاج دقو دَّنَجلا ةنيدم

 نأ ىلإ «نيترم قحلا ىلع نولتاقي «مهبولق ةقيقر موق ىلإ كتثعب دق . .ذاعم اي :لاقف

 نعم ندي لانو ” (قكيياكيلاو نوكتلا نييكلا ةينءلزنأت) :ةكََو هللا لوسر هل لاق

 نوكسلا نم ّيح ةركب ينب ىلإ ذاعم جوزتا ذاعم عم نميلا لامع نم ناكو يراصنألا
 مهللا : يلا ليلو كيف ل ناعيدتاكو ,ءأبجعم مهب ذاعم ناكو ةلمر اهل لاقي ةأرما

 نب ةيزاعم ناك" *”«نوكسلل رفغا مهللا : انايسأ لوقيَو «ترخسلا عم ةماقلا موي يحل

 ىلع لدي اممو تومرضحبب نوكسلا ةليبق ميعزو ةينوكسلا بيجُن ةريشع ديس جيدح

 يه ؛ سيق نب ثعشألا ةمع برك يدعم تنب ةشبكا نأب ةباصإلا يف ءاج ام هتناكم ولع

 0 يباحصلا جيدخ نب , ةيواعم ةدلاو

 د هل وسر يت نب ناس جسم

 هيَك هللا لوسر ثعب امل نوكسلا ةليبق عم نميلاب جيدح نب , ةيواعم ملسأ دقو

 ةرونملا ةنيدملاب لَو هللا لوسر ىلإ دفو مث «نميلا ىلإ يراصنألا لبج نب ذاعم

 يدعم تنب ةشبك هتدلاو عم نميلا ىلإ داعو نمزلا نم ةرتف ِةْكَي هللا لوسر بحصف

 . يدنكلا سيق نب ثعشألا ةمع برك

8 

 دقو «ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةبحص لوح لدج اهببسب راث ةياور ةمثو

 )١( ص 7ج - ىنالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 473١.

 ) :0هوك ااجا ب كادمملا يحلل فيلكألا 1
 .44ص دج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (*)
 .؟9١ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4)

 ,115ص ةج برك يدعم تنب ةشبك ةمجرت  ةباصإلا (5)
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 نب يلع نع ديزي نب ثرحلا نع ةعيهل نبا قيرط نم) ينالقسعلا رجح نبا اهركذ
 ركذف «هدنع نحن انيبف ءركب يبأ دهع ىلع انرجاه :لاق جيدح نب ةيواعم نع حابر
 هنأ ىلإ ضعبلا بهذو «ةبحص هل تسيل :مرثألا لاق كلذ ؤوِض ىلعو .(مزمز ةصق
 - يتأيس امك - كلذ ىلع لئالدلا ترتاوت دقو ةباحصلا نم هنإ عقاولاو .نيعباتلا نم

 وأ ةعساتلا ةنسلا يف تناكف «هايإ هتبحصو ٌةِقَي هللا لوسر ىلإ هتدافو امأ
 هللا لوسرل جيدح نب ةيواعم ةبححصص ىلع دهاوشلاو نلتالدلا نمو «ةرجهلل ةرشاعلا

 . 7: يلي ام باعيتسالا باتكو ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف دي
 ١ (ةباحصلا نم رصم ىلو نميف دعس نبا هركذا .

 . «رصم حتف دهشو هلو هللا لوسر ىلع دفو «ميعن ابأ ىنكي : سنوي نبأ لاقو» ؟

 "  «ةالصلا ىف وهسلا ىف ِةللَي ىبنلا نع ًائيدح ىئاسنلاو دواد وبأ هل جرخأ» .

 .«لسغلاو ةماجحلاب يوادتلا ىف ِدَك ىبنلا نع ًاثيدح ىيئاسنلا هل جرخأ» 5

 يف ةودغ :لوقي هني هللا لوسر تعمس) :هيف لاق اكيدح يروغبلا هل جرخأ»  ه

 .«اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس

 يبأ نب ديزي قيرط نم «ةثالثلا ثيداحألا هدنسم يف دمحأ مامإلا جرخأو» 5

 اضيأ جرخأ دقو ولي يبنلا نع جيدح نب ةيواعم نع سيق نب ديوس نع بيبح
 اعوفرم ًاثيدح جيدح نب ةيواعم نع ريجح نب حلاص نع ينانبلا تباث قيرط نم
 .؟تيملا نفد نئف

 . «ةباحصلا ىف نابح نبا هكدا

 . .فورعملا يباحصلا جيد نب ةيواعم ةدلاو ىهو سيق نب ثعشألا ةمع
 . (بايعتسالا ىلع هريخع و غابدلا نبا اهكردتسا

 لوسر ىلع تمدق : لاق جيدح نب ةيواعم اهدلو قيرط نم ينطقرادلا جرخأو» - 4

 لوسر اي) تلاقف «ثعشألا ةمع برك يدعم تنب ةشبك يمأ يعمو ٌِْكَ هللا

 - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا - 7١ 4ص دج - يبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 15١. ص 00
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 أاعبس (َنيِعْبَس) يفوط :هللا لوسر لاقف «ًاوبح تيبلاب فوطأ نأ تبل نتا اهلا

 .«كيلجر نع اعبسو كيدي نع

 ىور) :لاقو باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع نبا هركذو - ٠١

 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذو «(ورمع نب ةطفرعو سيق نب ديوس هنع
 لوألا مسقلا يف ينالقسعلا رجح نبا هركذو (ةباحصلا نم هنإ روهشملا) :لاقو

 يف دعس نبا هركذ كلذكو (فورعملا يباحصلا) هنأب هفصوو «ةباحصلا نم

 . «ةباحصلا نم رصم ىلَو نم دحأ) هنإو ةباحصلا تاقبط

 فاوطلا نع هِي هللا لوسر عم جيدح نب ةيواعم ةدلاو ثيدح نم دافتسيو

 قيرط يف ةكمب مارحلا تيبلاب افاطو اّجَح هتدلاوو جيدح نب ةيواعم نأ «تيبلاب

 لِكَي هللا لوسر عم عادولا ةجح ادهش امبرو «نميلا ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم امهتدوع

 ابأ رفنتسا نأ ىلإ نميلا يف جيدح نب ةيواعم ثكم مث «ةيرجه ٠١ ةجحلا يذ يف

 .ةيرجه ١١ ماع رخاوأ يف ماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ قيدصلا ركب
 تن دي منجم ى زبر

 قارعلاو ماشلا حوتف يف . . جيدخ نبا

 علطم يف  تاحوتفلاو داهجلا نيدايم ىلإ ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم قلطنا
 ةقطنم نم هئاول تحت اوعمتجا نيذلا نوكسلاو بيجت ناسرف سأر ىلع ه١ ماع

 ةقطنمب - تومرضح يف نونكسي اوناك بيجت رئاشع بلغأ نأل «تومرضحو دّتَجيلا

 يح و ينحت ديع) هلأ جيدخ نب ةيواعم ينادمهلا فصو دقو - شّقاشق رسك
 :هلوق مهلاح ناسلو جيدُح نب ةيواعم ةدايقب اوقلطنا نيذلا نوكسلا نم ُنطَي

 . «اهيف امو ايندلا نم ريبخ هحور وأ هللا ليبس يف ةودغ) :لوقي ْةِْللَي هللا لوسر تعمس»

 قيدصلا ركب يبأ ىلإ نوكسلا ناسرف سأر ىلع جيدُح نب ةيواعم لصوو

 نحن انيبف ءركب يبأ دهع ىلع انرجاه» :هلوق كلذب لصتي اممو «ةرونملا ةئيدملاب
 مل مهنأل رصم مث ماشلا ىلإ نميلا نم انرجاه دوصقملاو .«مزمز ةصق ركذ «هدتع
 - ةرونملا ةنيدملا يف ةرتف اوثكمف ؛«يداهجلا ريسملا كلذ دعب نميلا ىلإ اودوعي

 ىوس نوكسلا نم سراف ةئامعبرأ هعم ناكو - شويجلل زيهجتلاو ةئبعتلا ةرتف يهو
 هنأ نم يربطلا خيرات يف ءاج ام كلذ ىلإ ريشي امك ءدالوألاو ءاسنلاو لاجرلا

 «ةئامعبرأ يف ينوكسلا ريمن نب نيصحلاو جيدح نب ةيواعم عم نوكسلا تلصو»

 يف ربخلا كلذ يربطلا لقن دقو ''جيدُح نب ةيواعم عم طابس مُلُد ةيئِف مهيف نأو

 .58ص ةج  كومريلا ةعقوم -856ص ؛ج  ةيسداقلا ءابنأ  يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١(



 472 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع دف
 000 ا اا: ا ب سيلا

 يف مهتكراشم دعب كلذ نوكيف «ةيسداقلا ىلإ ريسملل باطخلا نب رمع ىلإ مهمودق
 يبرعلا شيجلا عم نوكسلا ناسرفو جيدح نب ةيواعم اهيلإ قلطنا يتلا ماشلا حتف
 . ةيرجه ١7 ةنس رفص يف يمالسإلا

 :قشمد عتفو كومربلا ةعقوم. يف ةداعلا ةباعصلا نم عيد نب ةيواغم اكو

 لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك ءأسودرك 5 ىلإ نشيجلا مست عت كيع

 يفو ؟ نسداركلا ةداق نم ًادحاو جيدح نب ةيواعم ناكف «ةباحصلا نم ريمأ نسودرك

 شيجلا ةنميم يف ناك هنإ كومريلا ةعقوم نع يربطلا خيرات يف ءاج كلذ
 تان يلع سيق نب هللا ديعو «سودرك يلع يدنكلا ةنسح نب ليبحرشا
 نب ةيواعمو «سودرك ىلع يريمحلا ع' الكلا وذو .سودرك ىلع دوسألا نب طمسلاو

 نك ديم حم يحل «سودرك يلع ِجْيَدُخ
 ىدامج يف  كومريلا راصتنا متو ل يدعم) نب ورمعو
 .ةيرجه ١5 بجر ىف - قشمد حتفو - ه1 يناثلا

 دع دع

 ىلإ ماشلناو قشمد نم اوقلطنا نيذلا ةيناميلا ةداق نم جيدح نب ب ةيواعم ناك مث

 شيجلل ًاددم ةيسداقلا ىلإ ريسملل سانلا باطخلا نب رمع رفنتسا امل قارعلاو ةيسداقلا

 جيدح نب ةيواعم لصوف «ةيسرافلا شويجلا ةهجاوم ىف ةيسداقلاب يمالسإلا يبرعلا

 امئيب «نوكسلا ناسرف سأر ىلع ةرونملا ةنيدملا يف باطخلا نب رمع ىلإ ماشلا نم
 ناكو - تومرضحب تناك يتلا - نوكسلا ةليبق نم ةئامعبرأ وحن نميلا نم كاذنأ لصو
 ركذت يربطلا ةياور نأ كلذ ىلإ ريشي اممو ينوكسلا ريمُث نب نيصحلا عم اهلوصو
 امنيب نميلا نم سيق نب ثعشألا عم اولصو نيذلا (ةدنك لوأ يف) ةدنك عم مهلوصو
 اهلقن يتلا ةياورلا يف نوكسلا ربخ جمدناف «ماشلا نم جيدح نب ةيواعم لوصو ناك
 «ربكأ ًاعيمج مهددع ناك دقو '”ةيسداقلا ىلإ ريسملل رمع ىلإ مهمودق نع يربطلا

 يف ًاديج ًاماهسإ نوكسلا ةليبقو جيدح نب ةيواعمل ناك ثيح ةيسداقلا ىلإ اوقلطنا مث
 .ةيسرافلا ةيروطاربمألا شويج ةميزهو قارعلا حوتفو ةيسداقلا راصتنا

 سراف حتف يف اوكرتشا نوكسلا» نأب عماجلا باتك يف ءاج ام كلذب لصتي اممو
 حتتفل راص يذلا صاعلا نب ورمع شيج ىلإ كلذ دعب اهنم ءزج مضنا ةزيبك ةقرمب
 يف تكراش يتلا نوكسلا نم ةنوكملا ةيبرحلا ةقرفلا نم رجملل بعت دارا رع
 ْ .رصم حتفل مهتيبلاغ تراس امنيب ؛ةفوكلاب مهضعب رقتسا دقو '7"سراف حتف

 .9١١ص بيجتو 75٠ ص نوكسلا  فرطمابل عماجلا )١(
 .08ص ةج كومريلا ةعقوم - 85ص ؛ج  ةيسداقلا ءابنأ - يربطلل كولملاو ممألا خيرات (؟)



 عا مالسإلا رجف يف نييتاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0000003

 يف . .جيدح نبا ةماعزب نوكَسلا

 حتفلا شيج ىف ةداقلا 0 جيد نب ,ةيواعم ناكو

 نب ورمع ةدايقب رصم ىلإ باطخلا نب رمع ةفيلخلا ههجو يذلا يمالسإلا يبرعلا

 مث «رصم حتف دهش) : : جيد نب راع تالق كتم نبا ركودتر « صاعلا

 رجول حا ريغ يعضارلا ناك

 يف أرفاو ًاماهسإ جيد نب , ةيواعم ةدايقب بيج مهنمو - نوكسلل ناك دقو

 ىدحإ تناك نوكسلاو بيجت ةبيتك نأ ىلع ةيخيراتلا رداصملا تلد دقو ءحتفلا

 يف بيجُت تكراش دقو ءرصم حتف يذلا يمالسإلا شيجلا يف ىربكلا تادحولا
 : هلوقب رخفلا م اهرعاش اعد امم نويلباب نصح ىلع ءاليتسالا

 "مو نتف يللا هن ا حيه ستتم اناسعش قلك قوما كانجو

 هبتك تناك َلقف «حتفلا كلذ يف يسيئرلا رودلا ةماع ةفصب نييناميلل ناكو

 «رج لا لاق كلذ للري ىسعملاب ةولللاب
 '"(فلتخت ْىِلَب يفقينجنملاو ٌفِدّصضلل مويو َندْنَمِلموي فضرل ..1 يرش ل ا 8 3 93 عع

 وهو نيحتافلا لاطبألا ةداقلا نم 1 007 ةّيجح نب ليحارش :ناكو

 نب ةيواعم ناكو د يسيئرلا حتفلا ناك مث

 - : ةيردنكسإلا حعتف يف ةيسيئرلا تشاتكلا نه تناك دقو , حتفلا كلذ ةداق نم حيد

 ةقرفلا ددع ناكو «يريمحلا يعاضقلا يرهملا عْرَف نب ميمت ةدايقب ةيرهملا ةقرفلا

 ىف ةقرفلا كلت تزاتماو هاجم ةئامعستو نافلأ نوخرؤملا هاور اميف ةيرهملا

 نييعسلا ةيردنكسإلا روس محتقا نم لوأ وه يرهملا عرف نب ميمت ناكف «لاتقلا

 ايسيقر اود ةداتغ: نيد دعتم نب .نديقو ضراضتالا 'تفانّصلا نب ةدايغل ناك انك ؟"هققوتب
 ةفيلخلا ىلإ ريسلل حتفلا ةداق زربأ صاعلا نب ورمع راتخا دقو :ةيردنكسإلا حتف يف

 نب ةيواعم وه دئاقلا كلذ ناكو رصنلاو حتفلا كلذ مئانغو أبنب باطخلا نب رمع

 1 25890 م ةسيقو موس



 014 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ءوا/ 5

 عم ةيردنكسإلا حتفب رمع ىلإ صاعلا نب ورمع بتك» :يرذالبلا لاق ؛جيدح
 لصوف «*'”«مئانغلا سمخ - سمُخلاب هعم هيلإ ثعبو ينوكسلا جيدح نب ةيواعم
 ربخأو هدورتكي مهوب ةديدعلا ىلإ تاسرفلا نما ةيكرك هعبو جيدحب ى , ةيواعم

 نبا مودقب جاهتبالا رمغو ؛مئانغلا هاطعأو ةيردنكسإلا حتفب ًارمع جيدح نب ةيواعم

 .ةرونملا ةنيدملا لهأو ءاجرأ رئاس ةيردنكسإلا حتفو جيدح

 نو نو حد

 ماع) طاطسفلا ةئيدم طاطتخا يف كراشو ءرصم ىلإ جيدُح نب ةيواعم داعو
 مهنم ناكو «نوكسلاو بيجُت رئاشع نم ةريبك ةقرف طاطسفلاب ترقتسا ثيح (ه١
 هلهأ نم ريبك ددع عم حتفلا يف كراش يذلا ينوكسلا يبيجُشلا موُثلُك نب ةبسيق
 هيف نوملسملا ىنبيل هتطخ ناكم نع لزانت مث «ءنصحلا راوجب طتخاو ؛هليخو
 ةيسيق قحتساف ءطاطسفلا يف صاعلا نب ورمع دجسمب فرع يذلا عماجلا دجسملا

 : كلذ ركذي ينوكسلا نابق وبأ رعاشلا لاقو «عينصلا كلذل ءانثلا

 انيبلشو ةةايضتاد ءايسع ءاننأ" راك وكلف نبا نيحللا ةينسنلكو

 املعاف ٌتلقامرصملا لهأ فراعت هئالص انانف يف ٌلصُم لكف
 ينوكسلا ةبسيق نب نمحرلا دبع اهب حدم ةديصق يف رعاشلا ةملس نب بعصم وبأ لاقو

 ”دوجسو عكر موق هاّيجل اهحابأو هرادو لس كوبأو

508 

 «ديعصلاو ةيلهقدلاو ةريحبلا قطانم حتف ةداق نم جيدح نب ةيواعم ناكو

 رشن يفو قطانملا كلت حتف يف هتدايقب نوكسلا ةليبقل ناك يذلا رودلا ببسبو

 نم ةصاخ  نوكسلا نم ةريبك رئاشع ترقتساو تنطوتسا اهيف مالسإلاو بيرعتلا
 - ميسوو ةطسبو يملا ةقطنم ىلوألا ؛نيتيسيئر نيتقطنم يف  ةينوكسلا بيجت
 ةيناثلا ةقطنملاو  أيلاح ةيلهقدلا ةظفاحم نيوالبنسلا زكرم «ديدمألا يمت يه يمتو

 زكرمو فيعج لمشتو .ًايلاح ةريحبلا ةظفاحم يف عقتو :نوقدبلا) ةروك يف دارم عم
 دارم عم ةينوكسلا بيجت طالتخا دوعي امبرو :.(تيخاربش زكرمو دورابلا ياتيإ

 لإ لوسي مهن ال هيج بادلابو نوكتملا لاوخا محلي روك ىلإ ةيحيحتسلا

 نب بيبش نب سرشأ ةجوز بيجُت تناكو ( ججحلم نم «ميلس نب نابوث تنب بيجُن)
 ,7(قوييحتلا همست اميملاو :ادصسو ادع هل كدلو: «ةنوكمللا

 .777ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()

 ينب - 51١ ص ةيجح نب ليحارش - 5١١ص - َئلب - 9١١ص بيجت  فرطمابل عماجلا 000

 ١50.,. ص ةسيقو موس



 جيد نب , ةيواعم نأك « ءرصمل حرسلا يبأ نب هللا دبع ةيالوو نامثع ةفالخ يفو

 دواسألا ةوزغ حرسلا ا نا م دهشف «ةبونلا دالبل ىمالسإلا ورعلا حتفلا ٌةداق نم

 ا درو يوصل هنإ ةباصإولاب هتمجرت يف ءاجو - ةيرجه 5١ ةنس

 ا ايلاغ دع وقلب عج يح , ةيواعم بيصأ امك «حابصلا

 ينهجلا رماع نب هبقع ةدايقب مت دقو «هللا ليبس يف ةباصأ ىأب نوهابتي ةباحصلا ناكو

 يف قرزألا لينلا ىلإ ةدتمملا ةيونلا دالب بلغأ حتف ينوكسلا جيدح نب د ةيواعمو

 حرسلا أ نبأ ةيالو ذنم كلذو « ةشبحلاو ايرتيرأ قطانم ضعب ىلإ للك «نادوسلا

 .نييبتلا فلس امك رصمل رماع نب هبقع ةيالو يف مث نامثع ةفالخو

 تو تك ل

 نردكإ ننعم عج او م يرحم دحر , ةيواعمل يدايقلا رودلا نإ

 هفلأ ًاميعز حبصأ ثيحب بتارملا ىلعأ ىلإ ةماعزلاو ةسائرلا يف هتناكم عاشتراب

 يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي نيذلاو رصمب نييناميلا

 000 ةتامبلا سارا تايلقألا يف ينادمهلا ركذ

 نب ةيواعم ناك) :يبهذلل ظافحلا ةريس نع ليلكإلا شماه يف عوكألا لاقو
 .''”(ةريبك ةساير اذ ءةملكلا عاطم : جيد

 هل تسلق ماشلا ىلإ دفو اذإ ناك» هنإ هتناكم ولع رهاظم زوبأ نم ناك دقو

 ارا بابق اهيلع برضُي نأ سيلقتلاو «قرطلا

 ناكو  نايفس يبأ نب  ةيواعم ىلإ دفو جيدح نب ةيواعم نإ مثا :ريثألا نبا لاقو

 ””«هنأشل ًاميظعت نيحايرلا بابقب قرطلا هل تنيُز  ماشلاب  ةيواعم ىلإ مدق اذإ

 . ةيقيرفإ حتفب همايق دعب أدب ميظعتلاو ميركتلا كلذ نأ ودبيو

 .؟70ةيقيرفإ ل 5 جيدخ نب ةيواعم ْحَنْفا :نودلخ نما لاق

 ١. 7١ص ؟ج - يبهذلل ظافحلا ةريس 5١١ ص ؟ج - ينادمهلل ليلكإلا 00

 .؟777ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف (؟)

 15 4ص ؟ج  ريثألا .نبال خيراتلا يف لماكلا (*)
 .١؟١ةص ؟ج  نودلخ نبا خيرات )0



 416 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع ا

 امو نسثوت وه ت ةميذقلا ةيبرغلاو ةيئامورلا نداصملا ىف - ةيقيرفإب دوصقملاو

 رئازجلا تاهج ضعبو (ايبيل) سلبارط لثم يبرعلا برغملا دالب نم اهرواج

 كلملا ىلإ (ةيقيرفإ) مسا دوعيو ءاهرواج امو سنوت ةصاخ ةفصبو «برغملاو
 ميدقلا نمزلا يف نميلا نم راس هنأل شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ يريمحلا

 يف مهنطوأف ماشلاو نميلاب اوناك نيذلا ناعنك نب غيزامأ نمو ريمح نم ةفيثك لئابقب

 ةمصاع ةئيدم مهل ىنبو  هيراجت تانطوتسمك - (ةيقيرفإ لامش) برغملا دالب

 ريمح كولم نع هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن لاق «(ةيقيرفإ) همساب تيمس

 :- شئارلا نب رانملا يذ كلملا ركذ نأ دعب  ءامدقلا ةعبابتلا

 حاتمُملا رباجو ءودعلا فتح هشرع ٌُثراو .سيقيرفإ هوخأو

 جايضنالا تضرات هبل[ تيس ::ةيقيرفإ برغلا ين عت كين
 يحاونوةدلبنماهلوحام ااوكلمتف .هموقاهيف لخأو

 رميح نم لئابقو ناعنك نب عيزامأ مه برغملا دالبب سيقيرفإ مهَّلَحأ نيذلاو

 ازغ مث ”"”(نيوبلا) دساب ا وريتكاو ءاهريغو ةجاطرق ةراضح اوسسأو اهوكلتماف

 دالبلا ىلع مهذوفنو مهمكح اوضرفو - م11١5 ماع  اهورمدو ةجاطرق نامورلا

 يبرعلا حتفلا ءاج نأ ىلإ ةيقيرفإ لامش يف ىمادقلا برعلا ربربلا اهلهأ ىلعو
 - (ًابيرقت م1504 /ه44 ماع)  ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفإل يمالسإلا

 .ىلوألا ةوزغلا نم اماع )١8( دعب كلذو

 اهجئاتنو ىلوألا ةوزغلا أبن
 ةيالوو نامثع ةفالخ ىف ةيقيرفإ لامش ىلإ لوألا ىمالسإلا ىبرعلا وزغلا ناك

 ةئنس ىف لاقيو ه717 ةنس ىف) كلذو  يرذالبلا لاق ءرصمل حرسلا يبأ نب هللا دبع

 انازغأ) :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع يرذالبلا ركذو ء«(ه79 ةنس يف لاقيو ه4

 يأ 20(. .ةجنط ىلإ سلبارط نم هناطلس قيرطب اهب ناكو ةيقيرفإ نافع نب نامثع

 كلذ ريثألا نباو يربطلا ةياور ركذتو  برغملا يف ةجنط ىلإ ايبيل يف سلبارط نم
 نع يرذالبلا صن ىف امك  قيرطب هنإ باوصلاو ؛(ريجرج كلملا) مساب ناطلسلا

 رصم نم ىمالسإلا ىبرعلا شيجلا راسف «سوكيرتاب - (©6471116175) ةينامورلاب

 ةداق نم ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ناكو ء حرسلا يبأ نب هللا دبع ةدامقب ةيقيرفإ وزغل

 )١( ىمادُق برع ربربلا + نودلخ نبا خيرات + ينادمهلل ليلكإلا + ناوشن ةديصق حرش .
 ) )5.578ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف



 لتاقم فالآ ةرشع يمالسإلا شيجلا ددع ناك ثيح لوألا وزغلا كلذ يف شيجلا

 . جيدح نب ب ةيواعم شيج يف يولبلا ةعمز وبأ ناكو «ريثألا نبا ركذ امك

 زهجت ريجرج كلملا نأ يف صخلتت ةياور ريثألا نباو يربطلا دروأ دقو

 نو ني نيرشعو فلأ ةئام ه هركسع غلبو) ءدالبلا لهأو مورلا ركسع عمجو

 هشيجو ريج رج كلملا مزه (فالآ ةرشع) هددذع نأك يذلا حرسلا أ نبأ شيج

 أوحتفو «ءهتنبا اوبسو  ةيقيرفإ قيرطب  ريجرج كلملا اولتقو لب ةيضاق ةميزه

 نب هللا دبع نأ) بعك نبا نع يثيللا ديز نب ةماسأ نع يرذالبلا ركذ امنيب ءدالبلا

 نم نيبثيو 0 ةثامسمخو رائيد فلأ يفلأ ىلع ةيقيرفإ قيرطب حلاص حارس نبأ

 «ثدحت مل يتلا ةكرعملا كلت يف لتقُي مل  ريجرج كلملا - ةيقيرفإ قيرطب نأ كلذ

 نم شيجلاب هلوصو لبق  قيرطبلا شيج نم ةعيلط عم ةريغص ةكرعم تثدح امبرو
 «لاملا نم غلبم ءادأ ىلع ةحلاصملا هباحصأو قيرطبلا ضَرَع مث  سلبارط

 .رصم ىلإ نيملسملاب داعو حرسلا يبأ نب هللا دبع باجتساف

 ملو «هنودؤي لام ىلع حرس يبأ نب هللا دبع ةيقيرفإ لهأ حلاص» :هنأ نم ريثألا نبال
 "العا ركلات لاول ةيقيرفإ لوخد ىلع نوملسملا مدقُي

 ىلإ اوبلطف اوعمتجا ةيقي رفإ ءامظعا نأ ريبزلا نزلا بق نعب يرذالبلا ركذو

 بأ نع نتيللا ل نعو كلذ لبقف ؛«مهدالب نم جرخيو مهنع فكي

 :لاق ءهيبأ نع ينزأملا ةرمض نب ىسوم قيرط نم يرذالبلا ركذو «فلأ ةئامسمخو

 ةيقيرفإ ىلع لوي ملو ءرضم ىلإ عجر يكرر قرراب ام قيقا بع لاب اعلا

 ركذ امك - ثيح رصم ىلإ هعم اوناك نيذلا نيملسملا شيج عيمج عجر دقو ''”«ًادحأ
 ضرم يذلا رعاشلا بيؤذ وبأ مهنم ءرفن ةثالث الإ نوملسملا دقفي ملا  ريثألا نبا

 نم ؛رهشأ ةثالث دعب (طاطسفلا) رصم ىلإ نوملسملا داع» هنإو ؟'”(كانه نفدف «تامو
 ىلع بترتي مل هنأ كلذ لمجم نم نيبتيو :ةيقيرفإ ىلإ لوألا وزغلا كلذ يف مهريسم

 ءادأ ىلع ةيقيرفإ قيرطب ةحلاصم امنإو يمالسإ يبرع نطوت الو حتف يأ وزغلا كلذ

 غلبملا ءادأب قيرطيلا مزتلا امبرو  هرادقم يف تاياورلا تفلتخا - لاملا نم غلبم

 .هنع هللا يضر يولبلا ةعمز وبأ ةيقيرفإب تام نمم ناكو : ايوتشت

 )١( ص ١7ج - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا 5508 -55.

 .1؟8ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف (؟)
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 ةيقيرفإ قيرطب ىلع لقره ٌبَضْع
 ينامورلا روطاربمألل ًابئان اكلم نيملسملا حلاص يذلا ةيقيرفإ قيرطب ناكو

 هب ماق امب لقره ملع املف  ةيطنزيبلا ةنيطنطسقلا يف ميقملا - (سوليكره) لقره
 كلذ ءادأ نع عنتمي مل اذإ ديدج قيرطب ةيلوتو هلزع ررقو كلذل بضغ قيرطبلا

 لاغشنا عم لقره فقوم نمازت امبرو  رصم يف نيملسملل لاملا نم غلبملا
 ل و و املا اكو ا ا ا ل

 غلب امل ..»  :نودلخ نبا ركذ امك ثيحب  هدهع نم ةريخألا تاونسلا يف نافع
 1 ا

 مهلتاقن «لقره اندعاسي نأ يغبني ناك دق :اولاقو ءاوبأف هل ءاج امب مهربخأف

 ىلوتو ''”«ماشلاب قحلف  قباسلا قيرطبلا يأ - مهكلم درطو مهمزهو قيرطبلا
 لبق هيلع ناك ام ىلإ عضولا داع كلذبو «ةيقيرفأ مكح لقره هثعب يذلا قيرطبلا

 .اهل رثأ يأ ىشالتو ىلوألا ةوزغلا

 ترن 6

 جيدح نبا ةدايقب ةيقيرفإ حتف
 عمتجا دقو ماشلاب قحل# هنأ قباسلا ةيقيرفإ قيرطب أبن يف نودلخ نبا لاق

 هعم ثعبف ةيقيرفإ ىلع هشاجتساف هنع هللا يضر ّيلع دعب ةيواعم ىلع سانلا

 اا يمرر تلم راجل! سو املا ركسع يف ينوكسلا جيدخ نب , ةيواعم

 نم نيبتيو ''”«هينوق لزنف ركاسعلا يف جيدُح نبا ىضمو - [قباسلا ةيقيرفإ قيرطب
 ةفالخلا رمأ بتتسا نأ ىلإ ًائجال مهلا يننكتت تاولا قيرطبلا نأ قيقحتلا
 ةيلخادلا لاوحألا ترقتسا نأ ىلإ مث - ةيرجه 4١ ةنس  نايفس يبأ نب ةيواعمل

 دورت حريك صرف كلا نكمملا نم حبصأو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل
 0 نمزلا ةفرعم هسفن نودلخ نبا انل حيتيو ءاهحتفو لب

 ىزغأ مث» : لاقو ركذلا ةفلاس ىلوألا ةوزغلا ربخ ركذ ثيح مهرمأ 'ةيلوأو ةيقيرفإ

 ناكو نيعبرأو عبرأ ةنس ةيقيرفإ ينوكسلا جيدح نب و ا ل

 44 ماع اهيلاوو رصم لماع نأ نييبت انفلسأ دقو ''”2. .اهازغف رصم ىلع ًالماع
 يف هل عمج ةيواعم نأ) ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو ينهجلا رماع نب ةبقع ناك ه7

 وهو  ةالصلاو جارخلا ىلع ًاريمأ ةبقع ناكف "”«جارخلاو ةالصلا نيب رصم ةرمإ

 ١١. 5ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 2000

 هن نضج ء ةباصألا 0
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 .رصم ةيالول ًاماع ًايبرح ًادئاق يأ «برحلا ىلع ًاريمأ جيدح نب ةيواعم ناكو - يلاولا

 حتف لوح قشمد يف نايفس يبأ نب + انواع ةعيلخللا غي ردح نبات حابكادقو

 رصم يف نيذلا لئابقلاو شيجلا بناج ىلإ ماشلا ركاسع نم ةقرف كراشت نأو ةيقيرفإ

 نم - ركاسع يف جيدح نبا قلطنا مث ؛قباسلا ةيقيرفإ قيرطب هعم ريسيو ةيقيرفإ حتفل
 جيدح نبا ىلإ مضنا امنيب «قباسلا قيرطبلا تام ةيردنكسإلا لصو املف  ماشلا

 .ةيقيرفإ حتفل ًايوس ايضمو رصم يف نيذلا لئابقلاو شيجلاو ينهجلا رماع نب ةبقع
 دهع ءابنأ قايس يف ةيقيرفإ حتفل رماع نب ةبقع ريسم نودلخ نبا ركذ دقو

 صاعلا نب ورمع يفوت 17 ةنس يفواا :لاق ثيح هلامعو نايفس ىيبأ نب د ةيواعم

 لبق صاعلا نب ورمع ناكو) :لاق مث ؟هنبا هللا دبع هناكم ةيواعم لمعتساف رصمب

 هتارمو هتاول ىلإ  هوزغ يف  ىهتناف ةيقيرفإ ىلع رماع نب ةبقع لمعتسا هتافو
 - [55 ةنس باوصلاو] - 47 ةنس حتتفا مث «ىبسو لتقو مهازغف ءاورفك مث اوعاطأف

 كلت ىف ناز اراوربسلا نك رم ايوكوادا ار هته وكلا هللا ينو نسادل

 رماع نب ةبقع وزغ نأ ىلع عئاقولا طبر لديو ''” «حوتفو داهج اهيف هل ناكو يحاونلا

 ةيقيرفإ حتفل ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ريسم راطإ سفن يف ناك هتارمو هتاول ىلإ
 جارخلا ىلع رصم لماع) يه كاذنآ رماع نب ةبقع ةفص نإو ةيرجه 44 ةنس

 وه جيدح نبا ناك كلذلو (برحلا ىلع رصم لماع) جيدح نبا ناك امنيب (ةالصلاو
 . ةيقيرفإ حتفل رصم نم ريسملا كلذ يف ماعلا دئاقلا

01 

 ركسع هعم ناكو ةيقيرفإ ىلإ ينوكسلا جيدح نب ةيواعم راس» :ريثألا نبا لاق
 يرد نبا: ىفمو» طفلي ابنلا سفن ةودلتخ:نبإ دروأ دق "* (ةينوق دنع لزنف ميظع

 حتف - ةينوق يف ةطبارملاو لوصولا يأ - كلذ مزلتسيو «ةينوق لزنف ركاسعلا يف
 (هتاؤل) ةليبف قطان (نيلياوط)و (ةقرد) ةيفاحيو قطانم نم اونبقا اه كالخماو
 ريسم ربخ يف رماع نب ةبقع نع ءاج امب كلذ طبر نم نيبتي ام وهو .(هتارم)و

 اوراس مث ؛هقربب نيملسملا نم هعم نميف ”اةبقع مهيقلا هنإب ةيقي رفإ حتفل نيملسملا
 «اةيحان لك يف ايرسلا أوثبو ةيقي رفإ ىلإ اوراس مث : اهدنع مورلا اوبهنف سلبارط ىلإ

 ده قرانا هدد اش رجلا ا نإ ع قرأنا درغلا يد كلذ كورن

 .١٠ص ”7ج ب نودلخ نبا خيرات ()

 .47ص ”ج ب ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
 (رماع نب ةبقع) باوصلاو يوارلا هيف عقو سابتلا وهو (عفان نب ةبقع) انه ةياورلا يف ءاج ()

 .ه٠04 ماع دعب رخأتم نمز يف عفان نب ةبقع نأل



 430 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ظ م

 نع نودلخ نبال قباسلا صنلا كلذ دكؤيو ه4 5 ماع جيدح نبا عم ريسملا

 كلذ لك طبتري امك «ةنسلا كلت ىف سماذغو هتارمو هتاولل ةوزغو رماع نب ةبقع

 :ةيرجه 44 ةنس سلبارظو ةقرب ىلع ًاريمأ يراضتألا تباث نب عفيور ةيلوتب ًاضيأ
 : عئاقولل يلاتلا بيترتلا كاردإ نكمي ثيحب

 ةقرب ىلإ الوأ لصو جيدح نب ةيواعم ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا نأ
 ةقرب لهأ رثكأ ناك» :نودلخ نبا لاق ؟ةقرنا يف رباع ني ةبلع عينلا مه ةذاو اهكلتماف

 .قمبلا نم ميدقلا لّصألا يف رهو !ةيربربلا ةتاؤل هلق نسلباطتاو

 ناك ام اومنغو مورلا نم اهب اوناك نيذلا اومزهف سلبارط ىلإ اوراس مث
 ب (هتارم)و (هتاول) رئاشع ةيقب ةيقب ىلإ رماع نب ةبقع هيجوت متو ع«لامو حالس نم مهعم

 قيرف باجتساو عاطأف 6 نسل وك تاهج ىلإ تاهجلا كلت يف ةيربربلا  (هتالكم) وأ

 .رمألا بتتساف «مهنم رفك يذلا قيرفلا رماع نب.ةبقع ازغو ,مالسإلا ىلإ مهنم

 - امهيحاونو سلبارطو ةقرب ىلع ًاريمأ يراصنألا تباث نب عفيور ةيلوت متو -

 ةصاخو يمالسإلا يبرعلا شيجلا نم لئابق اهيف تنطوتو تزكرمتو - ايلاح ايبيل يأ
 . ةيناميلا (ةنيهج) ةليبقو (ىلب) ةليبق نم

 . (سنوت يف) هلا ا ل ب ةيواعم راس مث

 دو علا هنا ا ردح نا ع انكر ؛هينوق يف جيدح نبا لزن املو

 .«مهمزهف جيدح نب ةيواعم مهلتاقف 0 ةيقيرفإ قيرطب

 هيلإ قيرطبلا لسرأو «ةينوق دنع  جيدح نبا ل 7 :ريثألا نبا لاقو

 نيملسملا نم ًاشيج مهلإ ريس جيد نب يواعم مهب عمب املف : تاق اقلا نقلت
 '"مورلا تمزهناف مهولتاقف

 نسسجلاب اوقتلاق نيالا نسما نسناكوا رخك نق نرخ ناس اع لاو

 نوملسملا حاتجاف «شيجلا ةيقبب جيدح نبا لصو مث ءمهنيب لاتقلا أدبو «ينامورلا

 ءمهمايخع يف :مورلا اريشغ ىتح) نوريكي مهو مورلا شيخو ركسعم: + هتدايقناب
 مهلتاقو ..) :هلوقب نودلخ نبا هزجوأ ام وهو «(مهنم ريثك لتقو ءاومزهناف

 .(مهمزهف جيدح نب د ةيواعم

 نيب عقي ناكم يف ينامورلا شيجلا اهيف مزهنا يتلا ةعقوملا كلت تراد دقو

 هلطيبس نم ةليلو موي ةفاسم ىلع كلذو ؛(ءالولج نصحو ةلطيبس) نيبو (ةينوق)

 .47ص ”ج  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 ك0“ م سس اا

 نيذلا ينامورلا شيجلا لولف تداع هيلإ يذلا ينامورلا قيرطبلا كلُم راد ءالولج نصحو

 نبا ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجللا ةققح يذلا رصنلا نأ كشالو «بورهلا نم اونكمت

 لامش يف يمالسإ يبرع حتف مظعأو راصتنا مظعأ ناك ةعقوملا كلت يف ينوكسلا جيدح

 مورلا لقاعم اهببسب تزتها ىربك ةميزه ينامورلا شيجلا ةميزه تناك امنيب «ةيقيرفإ

 . مورلا روطاربمأ لقره ناك ثيح ةينيطنطسقلا روصق تزتها امك ةيقيرفإ يف ةيقبتملا
 عاج رام مكع
 از نو 23

 هنإ ودبي يذلا ينامورلا ةيقيرفأ قيرطبل نفسلاب ةينامور تادادمإ لقره لسرأو

 اهحتفو هلطيبس يمالسإلا شيجلا رصاح دقف «(ءالولج) ىلإ (هلطيبس) نم بحسنا

 .اهريشو ةصفق ىلإ دالبلا يف شيجنلا ايارس عيد : نب ةيواعم ثبو ءلاتق نود

 دعب كلذ اذن ريثألا نبا ةحوأ لقو .ءالولج ىلإ ريسملا لبق اميرو دعب كلذو

 جيدح نبا رصاحو)ا : ًالئاق «ينامور فلأ نيثالثلا شيج مازهنال فلاسلا هركذ

 ام اومنغو نوملسملا هكلمف نصحلا روس مدهناف «هيلع ردقي ملف ءالولج نصح

 نصح جيد نب ةيواعم رصاحو» قايسلا سفن يف نودلخ نبا لاق كلذكو .4هيف

 جلا هيف ام اومنغو نوملسملا هكلمف ةروس تاذ طقس ىتح هعم عنتماف ءالولج

 ان ابنل هركذ يف حتفلا كلذ نع ةماه ةقيقح خيراتلل ظفح نودلخ نبا نكلو 1١١١ ص

 نايفس يبأ نب ةيواعم ىزغأ» : :نودلخ نبا لاق ثيح (مهرمأ ةيلوأو ةيقيرفإ ةالو)

 ءرصم ىلع ًالماع ناكو نيعبرأو عبرأ ةنس ةيقيرفأ ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم

 ربه مهيقل ؛ ةينيطنطسق نم اهءاج يذلا مورلا ددم لتاقو «ءالولج نانو ءاهازغف

 ١180[. ص ؛جآ] «ءالولج حتتتفاو ءمهدالب ىلإ اوعلقأو ءمهيلغف ءرمحألا

 نفسلاب مهدالب ىلإ اوعلقأ مورلا لولف نأ يهو ةماه ةقيقح كلذ نم نيبتتو
 ينامورلا يرامعتسالا دوجولا نم دالبلا تررحتف - سنوت  ةيقيرفإ نع نيلحار

 كلذ ىهتنا مث ةيداليم ١1" ماع ةجاطرقل ينامورلا وزغلا ذنم أدب يذلا ميدقلا

 ه44 ماع نفسلاب مورلا لولف ليحرو يريرحتلا يمالسإلا يبرعلا حتفلاب

 لطب وه ينوكسلا جيدح نب ةيواعم دئاقلا يناميلا يباحصلا ناكو (ةيداليم 554)

 .ديجملا حتفلاو ريرحتلا كلذ دئاقو

 بم خام متع
 تري سن سن

 يبرعلا رصعلا سيسأت رمحألا رصقو ءالولج حتف تلت يتلا ةرتفلا تدهش دقو
 نم ناكو ا يد , ةيواعم دي ىلع ةيقيرفأ يف يمالسإلا

 - جيدح نبا ' :الئاق نودلخ نبا هزجوي ام ءالولج حتف دعب كلذ ملاعم

 .(رصم ىلإ داعو ءاوعاطأف «دالبلا خودو ءايارسلا
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 جلل ل بيبي يس سس

 نكس ءايارسلا جيدح نب نب ةيواعم ثبوا :- قايسلا سفن يف - ريثألا نبا لاقو

 . (ىهتنا) («كلملا دبع قو 5 نامز ىلإ مهعمس و

 لهأ نكسف دالبلا خودو انارسلا جيدح نبا اهيف ثب ثب يتلا ةرعفلا كلت نإ
 سفن يه ايارسلا كلت نأ ودبيو «ةيرجه45 -ه1406 ماع يه ءاوعاطأو ةيقيرفأ
 نبا عم ةيقيرفأ ىلإ ىلوألا ةوزغلا نع ةعئاشلا ةياورلا يف اهربخ لقن مت يتلا ايارسلا
 انثي ةةقيح ومره قيرطبلا د ةيقيركا كلم اولعت قيملتسملا نآو حرتتلا نأ
 ىلع قيرطبلا ةيقيرفأ كلم اوحلاص نيملسملاو حرسلا يبأ نب هللا دبع نأ حيحصلا
 ةميزهو لاتقف  نييبتلا فلس امك كاذنآ رصم ىلإ اوداعو لاملا نم غلبم ءادأ
 جيدح نبا ثب مث جيدح نبا ةدايقب حتفلاو وزغلا يف ناك امنإ قيرطبلاو مورلا شيج
 ةوزغلا ةياور يف ءاج ام كلذ قباطيو ءاجرألا ةيقب ىلإ يمالسإلا شيجلا د
 نوملسملا حتف» قيرطبلا ةيقيرفأ كلم لتقمو مورلا ىلع رصنلا دعب هنأب ىلوألا
 ىلإ ًاركسع شيجلا ريمأ ثعيو ءهصفق ىلإ دالبلا يف شيجلا ايارس اوئبو ««ةلطيبس
 ام سفن وهو .«نامألا ىلع هحتتفو هرصاحف دالبلا لهأ هب عمتجا دقو مجألا نصح
 رمحألا رصقو ءالولج حتفو مورلا شيج ىلع يبرعلا شيجلا راصتنا دعب ثدح
 نفعي لع ألا نسفلا امثاوب نيترم تدعي ل كلذ نأ ىرنو ,جيدح نبا ةدايقب
 ءالولج حتف دعب هثودح نإف كش لحم ىلوألا ةوزغلا يف هثودح ناك اذإو «ةاورلا

 لهأ نأ وهو اهيلع بترت يذلا عقاولا اهدكؤي ةقيقح مورلا راحدناو رمحألا رصقو
 00 ا ا و ريرسلات ةيقيرفأ

 ل ل ا ا

 نم ةصاخو يمالسإلا يبرعلا شيجلا نم لئابق ةيقيرفأ يف نطوتساو رقتسا امك
 .راصنألا ضعبو (بلكو (مخلل)و (رفاعملا)و (نالوخ)و (ْيِلَب) لئابق

 زم 1
 تا دي ع

 يبطرقلا ويلا ددع كال (باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا) باتك يف ءاجو

 تارم ثالث ةيقيرفأ ازغ دق جيدح نب ةيواعم نإ : :هنع هللا يضر رمع وبأ لاق"

 نب ورمع نعو هداتسإي ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا ىورو ..تاقرتفم
 «ةشئاع ىلع انلخد :لاق ةسامش نب نمحرلا دبع نأ «هدانسإب نارمع نب ةلمرح
 :جيدح نب ةيواعم ينعت مكتازغ يف مكبحاصو اذه مكريمأ ناك فيك : :انثلأسف
 ناو اريعب فلخ اريعي كله نإ :اولاقو :ًاريخح هيلع اونثأو ًائيش هيلع ائمقن ام :اولاقف
 رفغتسا :لئنيح ةشئاع تلاقف .ًامداخ فلخأ مداخ قبأ نإو ًاسرف فلخأ سرف كله
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 تعمس دقو '''يخأ لتق هنأ لجأ نم هضغبأل تنك نإ «يل رفغا مهللا هللا

 . "'”(هيلع ققشاف مهيلع قش نمو هب قفراف يتمأب قفر نم مهللا :لوقي ٍةْكَي هللا لوسر

 يأ ماعلا كلذ يف جيدح نب ةيواعم ارغ :ريسلا لهأ لاق يبطرقلا لاق»

 يف ازغ مث ءروطمملا لبجلا ىمسف راطمأ هتباصأف ًالبج لزنف هه ماع

 جشألا نب ريكب ينثدح :ةعيهل نبا لاقو .- رافكلا  ىبسو لتقف ماعلا كلذ

 0 ا جيدح ني ةيواعم عم انوزغ :لاق راسي نب ناميلس نع

 ةدايقب ةيقيرفأ اوحتفو اوزغ مهنأب نيعباتلاو ةباحصلا زازتعا قدم ىلع كللذ

 ةيقيرفأل يقيقحلا حتافلا هنأب نيقيلا ملع نوملعي اوناك مهنأل جيدح نب ةيواعم

 ووفقا لوألا نيييفملاو
 2:5 هذ ع

 ةنيدمل هطاطتخا ةيقيرفأل جيدح نب ةيواعم حتفب ةلصتملا ةماهلا عئاقولا نمو

 حيحصلاو «يرهفلا عفان نب ةبقع ىلإ كلذ ةعئاشلا تاياورلا تبسن دقو «ناوريقلا

 .ينوكسلا جيدخ نب ةيواعم وه ناوريقلا طتخا نم لوأ نأ

 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 طتخا دق جيدح نب ةيواعم ناكو . عفان نب ةبقع اهطتخا ثيح مويلا ناوريقلاف»

 ةفيلخلا رصوح امل هنأ خيراتلا بتك لوقت يذلا قيدصلا ركب يبأ نب دمحم دوصقملا )١(

 هعمو ركب يبأ نب دمحم رادلا لخدو محتقا ةرونملا ةنيدملاب هراد يف نافع نب نامثع

 لاق «نآرقلا أرقي وهو هيلع اولخدف نافع نب نامثع لتق ىلع ةثالثلا مزع دقو ناصخش

 كارول هلا فيكما : نامعع لاقت «نامثع ةيحلب ركب يبأ نب دمحم ذخأف» :يدوعسملا

 هنأ يدوعسملا ركذو «هالتقف نالجر لخدو هنع جرخو 38 تخارتف . كناكم هءاسل كوبأ

 هيلإ لخد :تلاق ؟هلتق ْنَم :ةصفارفلا تنئب هلئان نامثع ةجوزل بلاط ىبأ نب ىلع لاق»

 هيلع ُتلخد دقل هللاو :لاقو :تلاق ام ركني ملف ركب يبأ نب دمحم ربخ تصتقو نالجر

 ناك ام هللاو «ينع نيلجرلا فلختب ملعأ الو ٌتجرخ لاق امب ينبطاخ املف هلتق ديرأ انأو

 امأ - [بهذلا جورم "51 ص ؟ج] .؛هلتقب ملعأ ال انأو لتق دقلو «ببس هلتق يف يل

 نب دمحم نأب نولوقي اوناكف نامثع ةلتق نم رأثلاب اوبلاط نيذلا ةنيدملاو رصمو ماشلا لعأ

 لتق يف كراش امنإو جرخي مل لاق امب هبطاخ املف نامثع لتقل نيلجرلا عم لخد ركب يبأ

 اولوت نيذلا ركذ يف يراصنألا تباث نب ناسح يباحصلا لوق يدوعسملا دروأ دقو «نامثع

 ١ 1 : اهنم ًانايبأ :ناهكع: تق ةيلمغ

 رامغهفلسشخو : تتانيييتا# صخب نتنا نوح كدهحم يلوتفق»

 نإ نولوقيو» يبطرقلا لاق ءرصم ىلع ًايلاو ركب يبأ نب دمحم بلاط يبأ نب يلع ثعب مث
 . ىهتنأ .6هل صاعلا نب ورمع رمأب ركب يبأ نب دمحم لتق يذلا وه جيدح نب ةيواعم

 .7 ؛ص ؟ج  يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ملف  (ةيقيرفأ ىلوت نيح)  ةبقع هيلإ ضهنف .نرقلاب مويلا ىعدي عضومب ناوريقلا
 ىوأم ةظيغ راجشألا ريثك ًايداو ناكو مويلا ناوريقلا عضوم ىلإ سانلاب بكرف هبجعي
 لاق «ناينبلاب سائلا رمأو عضوملا كلذ يف ناوريقلا طتخاو «تايحلاو شوحولا
 طتخاف ةيقيرفأ ىلإ عفان نب ةبقع ةيواعم هجو نيسمخ ةنس يفو :طايخ نب ةفيلخ
 . "0(نينس ثالث اهب ماقأو ناوريقلا

 نب ورمع رصم ىلع يلاولا ناك» هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاجو
 ةنس رطفلا موي رصمب ورمع تامف نايفس يبأ نب ةيواعم لبق نم صاعلا
 هلزع مث هلعب هنباو ورمع نب هللا دبع ىلوو ؟” ةنس لاقيو «نيعبرأو نيتنثا
 مدق مث ءمنغف  ةيقيرفأ  ازغ مث نينس عبرأ اهب ماقأف جيدح نب ةيواعمب
 طتخاو ةيقيرفأ حتتفاف يرهفلا سيق دبع نب عفان نب ةبقع هجوف ءرصم
 , 76. .اهناوريق

 ًالماع ناك ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نأ نودلخ نبا تاياور ىدحإ يف ءاجو
 يأ  لفقو ةيرجه 44 ةنس رمحألا رصقو ءالولج حتتفاو ةيقيرفأ ازغ امل رصمل
 ةيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع نيعبرأو سمخ ةنس ةيواعم ىلو مث» - رصم ىلإ عجر
 . "”(ناوريقلا ىنبف جيدح نب ةيواعم نع اهعطتقاو

 لمجم نم نيبتي يذلا باوصلاف «سابتلالا ضعب تاياورلا كلت يف عقو دقو
 جيدح نب ةيواعمو رماع نب ةبقع نع ركذلا ةفلاس ةيخيراتلا تاياورلاو عئاقولا
 : يلاتلا يف لثمتي ينوكسلا

- 
 ةيرجه 44 ةنس - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لزع دعب رصم ىلوت يذلا نإ-

١ 

 ةيرجه4 1 44 نم ينهجلا رماع نب ةبقع وه امنإو جيدح نب ةيواعم سيل
 ةيقيرفأل ًاريمأو ًاماع ًايبرح ًادئاق جيدح نبا ناكو .

 يف هعم ناكو ه45  ؛4 ةئس ةيقيرفأ حتتفاو ازغ جيدح نب ةيواعم نإ 5
 ءالولج جيدح نبا حتف املو رصم ريمأ ينهجلا رماع نب ةبقع وزغلا كلذ
 هتاول دالب نم  (نادو)و (سمادغ) رماع نب ةبقع حتفو ازغ رمحألا رصقو
 له1565 ماع  رصم ىلإ داع يذلا رصم لماع وهف ءرصم ىلإ ةايهؤرت

 حبصأو ةيقيرفأب جيدح نب ةيواعم ثكم دقف ءحجيدخ نب ةيواعم سيلو

 .9١٠ص دج - عفان نب ةبقع ةمجرت - يبطرقلل  باعيتسالا 2غ32

 .؟0٠8ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)
 .180 ص ةجحع  نودلخ نبأ خيرات ف
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 يس يل 2 ضل

 تركرسلا تاةعقت فا لهأ نكسف :ةالتلا خودو ؟اناوطسلا ثبيو)» اهرعأ

 . كلذب صوصن تمدقت امك «اوعاطأو

 نب ةيواعم وه ةيرجه؛4 ةنس نيملسملا اهب نكسأو ناوريقلا طتخا يذلا نإ - *

 ناك» هنأب يبطرقلا صن كلذكو نمزلا هيلع لدي ام وهو ؛ينوكسلا جيدخح

 اذهف «نرقلاب مويلا ىعدي عضومب ناوريقلا ظلتخا دق جيدُح نب ةيواعم

 تناكف « «نيملسملا اهب نكسأو ناوريقلا طتخا نم لوأ هنأب حيرص صنلا

 نيملسملا ةنيدمو ةمصاع يه جيدح نب ةيواعم اهطتخا يتلا ناوريقلا

 ماع 0 ةيقيرفأل جيدح نبا ةيالو ءانثأ ةيبرحلا مهتايلمع قالطنا ةدعاقو

 رصمل ًايلاو جيدح نبا حبصأ املف . .ةيرجه 5٠ ماع ىلإ مث ةيرجه

 اليدعت ناوربقلا عضوم ليدعتب مق ةيقيرفأ يرهفلا عقا نب ةيقع ىلوتو

دعدب انهو ردا ويصح ادب كلذوا كورد سلب نايف 1:0 بلا
 

 ناورجقلا ةديدم نآو «ناوريقلل لوألا سسؤملا وه جيدح نب ةيواعم نأ

 0 ل ا ل ل

 دما كقف: . افيفط ًارييغت ناك يداولا ىلإ عضوملا رييغتب ةب عفان نب ةبقع ماق

 نب ةيواعم جف نمسا قاللا عوض وملا لمت ورد ملعب ايتن نر وييشلا قاف

 .ناوريقلا ةنيدم جيدح

 ةيقيرفأل هحاتتفا ةرتف ىلإ دوعت يتلاو «سنوت يف جيدح نب ةيواعم رثآم نمو

 وزغ ىلو» هنأ نم عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام (ه50 )44  اهيلع هتيالوو

 ىف هلو 5 . ترْزْنِب متفو «ةيلقص ىلع ىلوتساو عم» ةتسامزكا ءازارت ترخملا

 سنوت باب جراخ يهو «جيدح رابآب فرعت ناوريقلا يف رابآ اهنم ءراثآ ةيقيرفأ
5 4 . 

 5 )) قرشلا ىلإ هنع ةفرحنم

 رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو

 يبرعلا حتفلا اوداقو اودهش نيذلا ةباحصلا نم جيدخ نب ةيواعم ناك دَقل

 - ظافحلا ةريس يف يبهذلا هفصو امك ناك مث ءرصمب اورقتساو رصمل يمالسإلا

 سأر# ليلكإلا يف ينادمهلا هفصو امك  ناكو (رصمب ةريبك ةساير اذ ةملكلا عاطما

 . «؟رصمب ةيناميلا

 )١( دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا بامطرف  ص08١.
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 نبا هركذو ءرصم ةرمإ جييدح نب ةيواعم ل 00 ل 3

 4 نس رصم ىلوت عيدح نب يواعم نأ ةودلخ نب ل

 فارصلاو تيرس هك مف كرت 9905 نأ يي ةلارلملاو

 :وه

 ةباصإلا يف ءاج دقو «ينهجلا رماع نب ةبقع وه ه44 ماع رصم ىلوت يذلا نأ -أ
 ةالصلا نيب رصم ةرمإ يف رماع نب ةبقعل عمج» نايفس يبأ نب , ةيواعم نأ
 ةرمإو ةالصلا ةرمإو جارخلا ةرمإ لمشي يلاولا بصنم ناكو .«جارخلاو
 يلاولا وهو  رصم جارخو ةالص ىلع ًاريمأ رماع نب ةبقع ناكف «برحلا

 يبرحلا دئاقلا ةباثمب وهو «برحلا ىلع ًاريمأ ٍجيدُح نب ةيواعم ناكو
 هاج رصم ىلاو ناك هنأ ىلإ ضعبلا بهذ انه نمو ءرصم ةيالول ماعلا
 ةالصلاو جارخلا ةرمإ نيب لصفلا كلذ كاردإ مدع ببسب  ةيرجه 44 ماع
 (هئ49/--45) ةرتفلا كلت يف جيدح نب ةيواعم ىلوت دقو «برحلا ةرمإو
 امنيب ةيقيرفأل ًاريمأو رصم ةيالو يف برحلا ىلع ًاريمأ ناكف ةيقيرفأ حتف
 يف ءاج امك ه410 ةنس علطم ىلإ رصم يلاو وه رماع نب ةبقع ناك
 هيلإ م ا نب ةيواعم دارأ امل» ةباصإلاب هتمجرت

 | :لاقف ةبقع غلبف «ةملسم ىلوتسا ًارئاس هجوت املف «سدور وزغت نأ
 .[:44 ص ؟ ج] «نيعبرأو عبس ةنس كلذو ءالزعو

 غ٠ ةنس كلذو رماع نب ةبقع دعب رصم ىلوت جيدخح نب ةيواعم نإ - ب
 ًاريبك ًاولع نيملسملا نيب تْلَع دق جيدح نب ةيواعم ةناكم تناكو عةيرجه
 يبرعلا رصعلل هسيسأتو ه4 14 ةنس اهنم نامورلا ءالجإو ةيقيرفأ هحاتتفال
  ناك» :ريثألا نبا لاق امك وأ (ه55 )4*:  ةيقيرفأ لامش يف يمالسإلا
 بابقب قرطلا هل تنيز  ماشلاب ةيواعم ىلإ مدق اذإ جيدح نبأ
 -ده؟ ماع حيت هيضاتلا دوما دارج . «هنأشل ًاميظعت نيحايرلا
 ماع رخاوأ يف قشمد يف ةفيلخلا ىلإ رصم و ةيقيرفأ نم مدق نيح مث
 ةيالو نم رماع نب ةبقع ءافعإ كلذ فداصو ه1 ماع علطم وأ ه7
 ةفيلخلا ماقف ءهرصمب رمألا ديلاقمب دلخم نب ةملسم كاسمإو رصم
 نم داعف ؛« ءرصمل ًايلاو جيدُح نب ةيواعم ميسرتب (نايفس يبأ نب نب ةيواعم)
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 .(ةيرجه هدو :9و ةمو 51/0 تاوئس عبرأ تماد ىتلا ةيقيرفأو رصمل

 جيدح نب ةيواعم ةيالو ابنب ةيرجه 4 ةنس ثداوح ريثألا نبا لهتسا دقو

 ءاينامثع ناكو جيدُح نب ةيواعم رصم ىلوت ه5 ةنس  اهيفو) اا 30 ل

 لف ةيواعم اي :هل لاقف  ةيردنكسإلا ىلإ ءاج دقو ركب بأ نب. نمحرلا دبع ةب رمق

 ءاهتيلو دقف رصم يلتل ركب يبأ نب دمحم يخأ تلتق دق ةيواعم نم كءازج تذخأ

 امنإ تنك ولف :نمحرلا دبع لاقف .نامثعب عنص امب الإ ًادمحم تلتق ام :لاقف

 لمع ام يرعشألاب ورمع لمع ثيح عنص اميف ةيواعم تكراش ام نامثع مدب بلطت
 نب نمحرلا دبعو جيدح نب ةيواعم نيب راوحلا اذهو .2"”(هتعيابف سائلا لوأ تبثوف

 ناك دقف «تاونس رشع امهيلع ىضم نيرمأ نمضتيو «هتحص يف كوكشم ركب يبأ
 يف رصمو ماشلا يف ةداقلاو ةباحصلا فقوم سفن وه جيدح , نب ةيواعم فقوم

 نأ سقاس رمل نويت اهلا: نايتس هلك رج ةالااوملاا ينور ناد راعي ةيلاظملا

 ام ءاقبو قافتالا مدع وهو) هيلإ ىهتنا ام ىلإ صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم

 لوقتف ءماشلا يف ةيواعم عيوب (هديب ةيواعم مكح تحت امو هديب يلع مكح تحت

 امنيب «هتعيابف سانلا لوأ َتْبَثو» هعياب نم لوأ وه جيدح نب ةيواعم نأ ةياورلا

 جيدح نبا نوكيف هعياب يذلا وه صاعلا نب ورمع نأ رداصملا ةفاك يف حيحصلا

 رصمو ماشلا لهأ نم ةيواعم عياب نم رئاس عياب امك صاعلا نب ورمع دعب عياب امنإ

 بلاط يبأ نب يلع نأ نييبت فلس دقف ءركب يبأ نب دمحم لتق ةلأسم امأ . امهريغو

 ناكو ركب يبأ نب دمحم اهيلع ىلوو رصم ةيالو نع ةدابع نب دعس نب سيق لزع

 نأ فرطمابل عماجلا باتك يف ءاج دقو «نامثع لعقب :نيمهتملا زربأ نم لمحتم

 ناكو ءرصم ىلإ .هزهج شيج ةرمإ نايفس يبأ نب ةيواعم هالو» جيدح نب ةيواعم

 ذخأو ءادمحم لتقف «بلاط يبأ نب يلع لبق نم ركب يبأ نب دمحم اهيلع يلاولا
 نب ورمع ىلو ةيواعم نأ رداصملا رئاس يف تباثلا امئيب 011 افعل يعم ندا دو

 ناكو ؛جيدح نب ةيواعم هعم ناكو رصم ىلإ شيجب هثعبو رصم ىلع صاعلا

 نب ةيواعم» نأ باعيتسالا يف ءاجف ءرصم يف روصحم هبش ركب يبأ نب دمحم

 يذلا نأ ةباصإلا يف ءاجو . . "هل صاعلا نب ورمع رمأب ركب يبأ نب دمحم لتق جيدح

 'جيدخ نب ةيواعم اهيلوو رصم نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لزع» :ريثألا نبا لاق )١(

 . مدقت امك (. .رماع نب ةبقع لْزَع) هنأ باوصلاو أطخ وهو

 .؟517ص الج  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (0)

 .١28ص  فرطمايل عماجلا ةرف]
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 رمألا ناك ًآيأو «جيدح نب , ةيواعم رمأب شيجلا نم رخآ صخش ركب يبأ نب دمحم لتق
 جيدح نب ؛ ةيواعم لوق يف امك نامثعب عنص ام ببسب ركب يبأ نب دمحم لتقم ناك دقف
 دبع ركني ملف . «نامثع عنص امب الإ ًادمحم تلتق ام» ركب يبأ نب نمحرلا دبعل
 و للا رو ا ا ا
 لخأف» نامثع لتقل ف فويسلاب اولخد ةثالث ثلاث ركب يبأ نب دمحم ناك دقف .نامثع
 هءاسل كوبأ كآر ول هللاو :نامثع هل لاقف  اهزهي  نامثع ةيحلب ركب يبأ نب دمحم
 ةايفطا اف عب تيدلتا كار لاك دنع نللذ كر يلأ نو محم ركب لونا مكانكم
 هللاو «ينع نيلجرلا فلختب ملعأ الو «تجرخ لاق امب ينبطاخ املف .هلتق ديرأ انأو
 امهعم هقافتاب نكي مل نامثع لتقب نيلجرلا مايق نأ يأ . .(ببس هلتق يف يل ناك ام
 ىلع ًائلامتم هنوربتعي أوناك ةنيدملا لهأ ضعبو رصمو ماشلا لهأ نكلو «كلذ ىلع

 ةيحلب ضبقو .هلتق ايوان نامثع ىلع لخد هنأب هفارتعا ناكو «لقألا ىلع نامثع لتق
 نم هرابتعاو ,ماهتالا ديكأتل ًايفاك فارتعالا كلذ ناك ؛هدعوتيو هتيحلب هزهي نامثع

 يتلا ىربكلا ةنتفلا يف كلذ ناك دقو ءرصمب ًاليتق طقس نأ ىلإ نامثع مدب نيبولطملا

 كيهان نامثع لتقمب ةقالع مهل سيل نيذلا نيملسملا نم فالآلا تارشع اهيف طقس
 اهنم مسقب وه فرتعاو لب ةفورعم كلذب هتقالع تناك يذلا ركب يبأ نب دمحم نع
 نب ورمع رمأب ناك ءاوس عقي نأ دب ال ناك رمأ وهو رصم يف هلتقم ىلإ ىدأ امم
 . ىربكلا ةنتفلا كلت نمز يف شيجلا دارفأ دحأ ديب وأ جيدح نب ةيواعم ديب وأ صاعلا

 رصم يف يلع ةعيش نم نيبولطملا وأ نينوجسملل جيدح نب ةيواعم عشت دقو
 مهحارس قلطأو هتعافش ةيواعم لبقف نايفس يبأ نب نب ةيواعمل رمألا عمتجا نأ دعب
 ميلع  ناك» هنأ ةباصإلا يف ءاج يذلا (يمهفلا ةملس نب ميلع) مهنمو :مهنع افعو

 هيورح هعم دهشو بلاط يبأ نب يلع ىلإ رصم لهأ نم جرخ نمم  ةملس نب
 .«ةيواعم هنع افعف جيدح نبا هل عفش مث .ركب يبأ نب دمحم عم رصم لخدو

 نم ليلق ريغ ددع هشيج يف ناك ةيقيرفأ جيدح نب ةيواعم حتتفاو ازغ املو
 نم مهناوخإ رئاسك مهلماع دقو ءّىلع باحصأ نم اوناك نيذلا اهريغو ةنيدملا لهأ

 0 ا رس ل يا مهي قفري ناكو نيملسملا
 :اولاقف «جيدح نب ةيواعم ينعت «مكتازغ يف مكبحاصو اذه مكريمأ ناك فيك»
 0 ا : ةننكاغ تلاقق ارح هيلع اونكاو اعيش ديا امكن
 يف ةشئاع تنثأ دقو .«(هيلع ققشاف مهيلع نش نمو فب قفراف يتمأب قفر نم مهللا»
 هتاحوتف يف هترمإ تحت يذلا ةيفلسملاب قريت اك هناا جيد نب يانمي كلا
 .هلوسرو هللا هاضري يذلا جهنلا وه هجهن ناكف ةيقيرفأل هترمإو
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 يف يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق مهو «ةباحصلا نم رصمل نييناميلا ةالولا

 ينوكسلا جيدح نب ةيواعم مث (ه50- :8) ينهجلا رماع نب ةبقع مث ( ىلع ةفالخ

 عبار وهو (ه57 )50  يراصنألا دلخم نب ةملسم رصم ىلوت مث (هه٠ )40 

 .رصمل نييناميلا ةالولا

 رصمل جيد نب ةيواعم ةيالو دهع ءابنأ ملاعم نمو

 جارخملا ةرعإ لمشت ةماع ةيالو تناك رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو نإ :ًالوأ

 ةيواعم ناكو «ةيقيرفأ ةرمإو  رصم رحب ب رحبلا ةرمإو برحلا ةرمإو ةالصلا ةرمإو
 عساو ءًامزاح «ًالقاع ناكا  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك  جيدح نب
 : اها لق ءملعلا

 لاق امك - وهو رصمب ًايضاقو جراخلا ميظنت نع ًالوؤسم (يناميلا يبيجتلا رثع
 ّصق نم لوأو «ثيراوملل الجس رصمب لجس نم لوأ»  نيمأ دمحأ ذاتسألا

 يف ةيرادإ ةيافكو ءهماكحأو هصصق ىف ةيملع ةيافك ؛ناتيافك هيف تناكو ءرصمب

 .«جارخلاو ءاضقلا ميظنت

 سنوتو ايبيل يأ) ةيقيرفأ لمشت تناك رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو نإ :ًايناث

 :هتيالو راطإ يفو «(ةيقيرفأ لامش نم اهيلي امو

 45 ماع نم - سلبارطو ةقرب ىلع ًابئان اريمأ يراصنألا تباث نب عفيور ناك -أ

 لبجلا يف روهشم هربقو ه05 ماع تباث نب عفيور تام نأ ىلإ ةيقيرفأو رصمل
 . ةقربب رضخألا

 نب ةيواعم ةيالو تحت ترمتسا ةيقيرفأ نم اهيلإ امو ناوريقلاو سنوت نإ ب

 ةيقيرفأ لامش ىلإ جيدح نب ةيواعم ازغ دقو ةرجهلل نيسمخ ةنس ىلإ جيدح

 باتك صن ىف امك  «ةرجهلل نيسمخ ةنس اهرخا ناك» تارم ةدع برغملاو

 اهب ماقأف رصم ىلوت جيدح نب ةيواعم» نإ يرذالبلا لاق كلذ يفو  عماجلا

 طتخاو ةيقيرفأ ازغف برغملا نايفس يبأ نب ةيواعم هالو لب :لاقيو نيسمخ

 ةيالو نأ ةبراغملا نم خيراتلا لهأ هركذ يذلاو» :ريثألا نبا لاق .«اهناوريق

 نأ مهبتك يف اوتبثأف «ناوريقلا ىنبو نيسمخ ةنس تناك ةيقيرفأ عفان نب ةبقع
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 لمعتساو بسحف ةيقيرفأ نع جيدح نب ةيواعم لزع نايفس يبأ نب ةيواعم
 . ؟"7[مفان نب. ةبقع اهيلع

 يف جيدح نب ةيواعم داوق نم ناك عفان نب ةبقع نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 ةيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع نيسمخ ةنس ةيواعم ىلو مث» ةيرجه 05٠ ماع ىلإ ايقيرفأ
 .«ناوريقلل اديدج اعضوم هبقع طتخاف «جيدح نب ةيواعم ةيالو نم اهعطتقاو

 نيسمخ ةنس سفن رخاوأ يف رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو تهتنا دقو
 نب ةيواعم لمعتسا» يربطلاو ريثألا نباو نودلخ نبا ركذ امك ثيح «؛ةرجهلل

 (رصم عم ةيقيرفأ هل عمجو «ةيقيرفأو رصم ىلع دلخم نب ةملسم نايفس يبأ
 مث ه04 5٠ ماع يراصنألا دلخم نب ةملسمل ًابئان ًاريمأ عفان نب ةبقع ناكف

 )5٠0  يراصنألا رجاهملا ابأ ةيقيرفأ ىلع ىلوو دلخم نب ةملسم هلزع
 ةملسم ةيالو يف «ةيقيرفأو رصم يلاول ًابتان ةيقيرفأ ريمأ ناكف ء(ه“
 ةيرجه 50 4 ا ماع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةيالو يف رمألا ناك كلذكو

 .ةيرجه 5٠ ماع طساوأ ىتح وأ

 لامكتسا رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو دهع ملاعم مهأ نم ناك دقو : اثلاث

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا تاوزغلا تناكو ءرصم ةيالول يوق يرحب لوطسأ ءانب ةداعإ
 ماع صربق ةريزج حتفو وزغب نافع نب نامثع ةفالخ يف تأدب دق رصمو ماشلا نم

 دئاق وه يناميلا يثراحلا سيق نب هللا دبع ناكو (م504) هاا“ ماعو (م155) ه4

 نم حرس يبأ نبا ازغ امك «ماشلا لحاس نم هتاوزغ تناكو رحبلا ريمأو لوطسألا

 ىربكلا ةنتفلا ةرتف يف ةيرحبلا تاوزغلا تشالتو تفقوت مث ءها ماع رصم لحاس

 رمتساو ه7 ماع يرحب لوطسأ ءانب ةداعإب أدبف رماع نب ةبقع رصم ىلوت نأ ىلإ
 ههيجوتب ةيرحبلا تاوزغلا تقلطناو رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو يف لوطسألا ءانب

 .ةيلاتلا ةيلاطيإ رزجو نانويلا رزج ىلإ

 ةنسلا يف ينهجلا رماع نب ةبقع اهازغ نم لوأ ناكو  نانويلا - سدور ةريزج ١

 قلطنا ثيح م5734 قفاوملا ه417 ةنس -رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو نم ىلوألا

 سدور ةريزج ىلإ (ةيردنكسإلا) رصم لحاس نم نفسلاب ينهجلا رماع نب ةبقع
 .رصم ىلإ داعو رماع نب ةبقع منغف «مهلقاعم نمو مورلا ديب تناكو «نانويلاب

 رماع نب ةبقع ازغ نيعبرأو نامث ةنس ىيف» هنأ ريثألا نبا خيرات يف ءاجو

 نب ةيواعم هيجوتب ةوزغلا كلت تناكو «ةئيدملا لهأبو رحبلا رصم لهأب ينهجلا

 )١( دج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ص77١.



 ١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 41
 0111 1 للا 1 قل ىف كاتس ال: طاطا لانو وسما

 ةبقع ازغف ةيردنكسإلا يف يرحبلا لوطسألاو رماع نب ةبقع عادوب هسفنب ماقو جيدح

 رحبلا يثراحلا سيق نب هللا دبع ازغ امك ه44 ةنس  ةيناثلا ةرملل سدور ةريزج

 .*'”مورلا دالب لحاوس ىلإ ةنسلا كلت يف ماشلا نم

 نبأ نب ةدانج ريمألا ةدايقب سدور ةريزج حتفاّمت (م114) ه4“ ماع يفو

 ءارمألا مالعأو ةباحصلا نم وهو 5 الا ةيبرعلا ةيرحبلا ريمأ يدزألا ةيمأ

 . ماشلاب نييناميلا

 جيدح نب ةيواعم ازغ (م500*) ه4 ماع يف :(ايلاطيإ) ةيلقص ةريزج " 

 رحبلا يف ةيبوروألا رزجلا ربكأ لازت امو تناك يتلا ةيلقص ةريزج ينوكسلا

 «ةينامورلا ةيروطاربمإلا لقاعمو ئناوم مهأ نم كاذنآ تناكو . طسوتملا ضيبألا

 ماع ةيلقص ًايزاغ رصم نم نفسلاب قلطناف رصمل ًايلاو جيدح نب د ةيواعم ناكو

 : جي اج نب ةيواعم نأ عماجلا باتك ىف فرطماب لاق للو يفوت د8

 :7ةيلقض ىلع كلوعسأ)

 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 لوأ ناكو «ةيلقص ةريزج نايفس يبأ نب ةيواعم مايأ جيدح نب ةيواعم ازغاا

 .'"”2كلذ دعب ىزْعُت لزت ملو ءاهازغ نم

 ىلع نيل وعسأ)ا دقو ءاهتاوزغ ةحتاف وه ةيلقصل جيدح نب ةيواعم وزغ تاكو

 نيملسملا نيطوتب اهحتف يف بغري ناكو ءاهنم ءازخعأ ىلع رطيش وأ "”«ةيلقض

 هتاتعل اانافو ايل روت ةدقا ناك حل 1 نق اس نم كياحرج , ةيواعم

 كلذ دعب ةيلقص وزغت ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا نفسلا لزت ملو ءرصم ىلإ ةليزجلا
 نأ ىلإ يسابعلا مث يومألا رصعلا يف ةيلقص حتف ةركف تلجأتو «نيفرتو سموم

 نوراه نب نومأملا ةفالخ راطإ يف (بلغألا نب هللا ةدايز) ةيقيرفأ مكحب لقتسا

 ناوريقلل ًايضاق (يناميلا نانس نب تارفلا نب دسأ) ناكو (ه8١71 - )١94 ديشرلا
 نفسلاب لتاقم فالا ة ةرشع سأر ىلع بلغألا نب هللا ةدايز هثعبف ها ٠ 4 ماع نم

 ةيلقص ءاجرأ ةيقبو ةيلقص يف (ءانيسم) ءانيم حتفب (ينادمهلا رفعج نب لضفلا) ماق

 )١( ةج - يربطلل د كولملاو ممألا خيرات ص17١.
 .7737ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)

 عماجلا وف لبامطرف  ص28١.
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 ا و ملا 0 ا او ديلا

 ه5 ماع نم اهمكح ىلع اوبقاعت نيذلا نييريمحلا نييبلكلا ةيلقص ءارمأ رصع

 يريمحلا يبلكلا فسوي نب ماصمصلا مهرشاع ناكو (ه707 -7725) ةيلقص ريمأ

 (ميسك دارت /تاراضحلا خيرات) باتك يف ءاج دقو ء.(ه١ - ؟١١/) ةيلقص ريمأ

 حتف م4871 ماع يف» :هنأ ايلاطيإ يف ةيلقص ةريزج يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا نع
 ةريزجلا ىلع اهلالخ اوغبسأ ءةنس 70٠ نم رثكأ اهيف اوماقأو «ةيلقص ةريزج برعلا

 عةليمج ةريبك ةنيدم  (ةيلقص ةمصاع)  ومريلاب تحبصأف «ءاخرلا نم ةميظع ةرتف

 يحاوض يف تميقأو ءومريلاب يف ًامخف ًارصق ةيلقصل مكاحلا يبرعلا ريمألل ناكو

 برعلا ناكو ءًاماه ًايراجت ًازكرم ومريلاب تحبصأو . .ةرخافلا تاليفلا ةنيدملا
 رمتسا دقو . .اهريغو ةرطموسو دنهلاو ايقيرفأ نم اهنوبلجي يتلا علسلا اهيف نوعيبي

 ,2300- (ه447) م١9١٠ ماع ىلإ ةيلقصل يبرعلا مكحلا

 موا ماما داع
 ينز> مز5

 رصمل جيدح نبا ةيالو ءاهتنا

 ةنس ىلإ ةيقيرفأ لامشو رصمل أيلاو ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ثكم دقو

 - ناوريقلا ىلإ داع مث برغملا تاهج ىلإ اهيف ازغ يتلا ةنسلا يهو ةرجهلل نيسمخ
 نب رجح لتقب نايفس يبأ نب ةيواعم مايق أبن هيلإ ىتأف  ةيقيرفأل يرادإلا زكرملا
 مالعأ نمو بلاط يبأ نب يلع باحصأ نم رجح ناكو قارعلا يف يدنكلا يدع

 نم دتما ديدش ءايتساو طخس ىلإ هلتق ىدأ دقو «ةيناميلا تايصخشلاو ةباحصلا
 ةيقيرفا لامش ىلإ ناتمارخل اريمأ يثراحلا دايز نب عيبرلا ناك ثيح قرش ناسارخ
 يف هاج دقت «جيدخ نب ةيواعم انه انمهيو «ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ناك ثيح

 نب ةيواعم لتق امل :هنأ يبهذلل ظافحلا ةريس نع عوكألا يضاقلل ليلكإلا شماه

 ًايزاغ جيدح نب ةيواعم ناك» : :ةروهشم هتصقو يدنكلا يدع نب رجح نايفس يبأ

 شيرقل لتاقنأ «يتريخو يباحصأو محرلا يف يئاقشأ اي : :هباحصأل لاقف «ةيقيرفأب

 نمل .نلوفقأل ًايناث اهتكردأ نئل هللاو امأ . انتولتقي وعند مول ماعتنسا اذإ ىتح كلفلا يف

 بلغ مهيأف ءأضعب مهضعب لتقي ًاشيرق اوعدو انب اولزتعا نميلا لهأ نم ينعاطأ

 .ارسيوس - ميسك دارت  تاراضحلا خيرات 000
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 ًايفرح كلذ لاق جيدح نب ةيواعم نكي من اذإو "7: كدشلا ىلع تقل نأ «ةانتنا

 يدنكلا يدع نب رجح لتقل اوؤاتسا ةباحصلا عيمج نأل كلذ نم ًائيش لاق دقف

 لتق يف ةيواعملو يل ناكل انؤاهفس انبلغي نأ الولا» : نيتمؤملا .مأ ةشئاع تلاقو

 . «نأش يدع نب رجح

 ةنس يهو - ةنسلا كلت يف رصم ىلإ ةيقيرفأ نم جيدح نب ةيواعم داع املو

 عفان نب ةبقع ثعبف «هنع ةيقيرفأ ةيالو لصفب نايفس يبأ نب ةيواعم أدب  ةيرجه«٠
 ءرصم ىلع جيدح نب ةيواعم ةيالو ترصتقاف ه٠5 ةنس طساوأ يف ةيقيرفأل ًاريمأ

 هبئان ةيلوتو رصم ةيالو نع جيدح نب ةيواعم ءافعإو لزع مت رهشأ ةدعب كلذ دعبو
 دق جيدح نب ةيواعم ناك امبرو «ةيقيرفأو رصمل ًايلاو يراصنألا دلخم نب ةملسم

 جيدح نب ةيواعم ةيالو تهتنا كلذبو «دلخم نب ةملسم ةيلوت متف لازتعالا ررق

 يف دلخم نب ةملسم ةمجرت يف ءاج دقف هللا ليبس يف ًادهاجم لزي مل هنكلو ءرصمل

 لزي مل كلذبو «روغثلاو برغملا ىلإ جيدح نب ةيواعم ىزغي ناك» هنأ باعيتسالا

 : لوقي لَك يبنلا عمس هنأب هيوري ناك يذلا ثيدحلاب ًالماع جيدح نب ةيواعم

 .«اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف ةحورو ةودغا»

 جيدح نب ةيواعمل يخيراتلا فقوملا

 ةملكلا عاطم ًاديسو ةيناميلل ًاسأرو ًايبعش ًاميعز جيدح نب ةيواعم ثكم دقو
 يتلا  ةيقيرفأو رصم يفو  ةفالخلا رقم  ماشلا يف ريبكلا هتناكم هلو رصم يف

 رومألا نم ريثك يف هريشتسي امبر ةملسم ناكو «يراصنألا دلخم نب ةملسم اهالوت

 . ذخأي هتروشمو هيأربو

 هتخأ نبا ةفوكلا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم ىلو ةيرجه ها/ ماع يفو

 مأ نبا نمحرلا دبع وهو (يفقثلا ةعيبر نب نامثع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع)
 ءالو املف (ةيواعم تخأ «نايفس يبأ تنب مكحلا مأ) يهو همأ ىلإ ةبسن مكحلا

 ىلو»  ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاج امكو  ةفوكلا ىلع ةيواعم
 تجرخو «ةمادق نب ةدئاز ةفوكلاب هتطرش ىلع مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع
 مهيلإ ثعبف يملسلا نايبض نب نايح مهسيئر ناكو مكحلا مأ نبا مايأ يف جراوخلا

 هوجرخأف ةفوكلا لهأ يف ةريسلا ءاسأ مكحلا مأ نبا نإ مث «جراوخلا اولتقف ًاشيج

 ٌريخ وه ارصم كنيلوأل :لاقف «ةيواعم هلاخ ىلإ عجرف ءًاديرط مهرهظأ نيب نم

 )١١( ص - عوكألا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا 77١.
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 نإ مث» ظفلب خيراتلا يف لماكلا باتك يف كلذ أبن ءاجو ؛''”«رصم هالوف .كل
 ةيواعم هلاخب قحلف هتريس ءوسل ةفوكلا لهأ هدرط مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع

 مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نإ) ينادمهلل ليلكإلا باتك يف ءاجو '””«رصم هالوف
 ىلع هلمعتساو ةيواعم هعزنف ءرمخلا برش :اولاقو ةفوكلا فارشأ هاكش
 راسف ء«رصم هالوف «كل ريخ وه ًارصم كنيلوأل» :هل لاقو ل

 . ةيرجه 0/8 ماع لئاوأ يف

 هاقلت ءرصم ىلإ مكحلا مأ نب نمحرلا دبع راس املف» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 يرمعلف .ةيواعم كلاخ- ىلإ عجرا :هل لاقف ءرصم نم نيتلحرم ىلع جيدخ نب , ةيواعم

 مكحلا مأ نبا عجرف ةدركلا لها اهارخا يف اكل يس ايدو اج ريش ايا كاكا

 0 ا ا ولا

 هعزنف) : هلوق دعب ليلكإلا ىف ءاجو . ”«ةيواعم ىلإ عج ؛ةقوكا لعأ نم ااوخ| ي

 ها ل ل يي ا 0

 اذكهو .“"0«فََصْناف «ةفوكلا لهأ نم انناوخإ ىف كتريس انغلب دقف .فرصنا :هل لاقف
 تأ با ا ربعلا ينوكسلا جلست نب راجي كمر يناطيفلا نم + جاو داو

 جيدح نب ةيواعمل يخيراتلا فقوملا كلذ يف تدسجتف «قشم د ىلإ ًادئاع ةفيلخلا

 ا اس ا ريل

 00000 : ريثك نبا ظفاحلا لاق
 ل نا ريسع نأ يدر اب 807 ىلع انفاو ذخ

 0 ا :ناكو «نايفس يبأ نب , ةيواعم ىلإ ًارئاز جيدح

 نإ مث» : لماكلا يف ريثألا نبا لاقو 7 ءفيحايزلا بابق اهيلع ترضي نأ سيلقتلاو

 بابقب قرطلا هل تنير ةيواعم ىلإ مدق اذإ ناكو ةيواعم ىلع دفو جيد نب ةيواعم

 ناحل املظفت :ناحولا

 .87ص مج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .55 4ص اج - ريثآلا نبا  خيراتلا يف لماكلا (2)

 .١77ص ؟ج  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا
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 11 كا 1 وع ا تمل "يت سعت - وس م هسا يي 31331515711901

 تاداع نم ناك  رصنلا ساوقأ  ناحيرلا بابقب قرطلا سيلقت نأ ىلإ انه ريشنو

 مدع ةيخيراتلا تاياورلا انل لقنت ملو «نيحتافلا ءامظعو ةرصايقلا لابقتسا يف نامورلا

 ناك دقلو «نيدشارلا ءافلخلا رصعو رصمو ماشلا تاحوتف يف كلذل نيملسملا ديلقت
 رصم حتف يفو ماشلاب اهريغو كومريلا ةعقوم يف ةداقلا ةباحصلا نم جيدح نب ةيواعم

 ةيقيرفأ جيدح نب ةيواعم حتتفا املف «كاذنآ ةبونلا داليو رصم بونجو ةيردنكسإلاو

 44 ماع سنوت لحاس نم نفسلاب باحسنالا ىلع نامورلا لولف مغرأو (سنوت - ايبيل)

 هتيالو يف فيرشتلاو ميركتلا كلذ رمتساف «نيحايرلا بابقب قرطلا هل تسلُق ةيرجه
 ىلإ دفو نأ ىلإ كلذ لزي ملو ءايلاطيإ يف ةيلقص ىلإ هتاحوتف غولبو ةيقيرفأو رصمل

 .هاوس فيرشتلا كلذ لثم لني ملو «ةيرجه 08 ةنس قشمدب ةيواعم

 رسب هيلث هع راقت ىلع هضانواج هس 1 ب

 ةفاك نم كلذ قيثوت ىلع انصرح دقو ءرصم نم مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع

 ةيقافع را عيدح يدرك لخد املف» :ريثك نبا ظفاحلا لاق 0 00 رداصملا

 ىلع لخدف» :ريثألا نبا لاقو . «"نمحرلا دبع مأ يهو مكحلا مأ هتخأ هدنع دجو

 اذه خَب خَب :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه نم :تلاقف «مكحلا مأ هتخأ هدنعو ةيواعم

 لخد" ىتح جيدح نب د ةيواعم لبقأف» - ليلكألا يف .ينادبهلا لاقو . .2(جيدخخ نب د ةيواعم

 « يل ةّيَنِب :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هذه نم :لاقف . هل ةينب ةيذن نديو ةيواعت نلغ

 لاقف ءءادعُبلا نبرقيو ءادعألا ندلي ّنِهنإ هللاوف ءكنع اهّحن :جيدح نبا لاقف

 مكحلا م و : اد قهلدم قترملا كب الو ىقرملا نضام: كلذ لعام :ةيواعم

 اذه . 1 : لاق ؟ملكتملا اذه نم نينمؤملا ريمأ اي ا ا

 أم ينّبا يف لعافلا تنأ :تدق الو هللا اح ال :تلاقف .جيدخ نب ١ ةيواعم

 نم اهلوق دعب ريثألا نبال لماكلاو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىف ءاجو ,©2006تلعف

 : مكحلا مأ تلاقف «"” جيدح نب ةيواعم اذه خب خب :لاقف» : نينمؤملا ريمأ اي اذه

 :لاقف جيدح نب ةيواعم اهعمسف ."”هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست «هب ًابحرم ال
 امف ٍتدلوو «ٍتمرككتسا امف تجوزت دقل هللاو امأ ءمكحلا ٌمأ اي كِلْسِر ىلع

 ءةفوكلا لهأ انئاوخإ ىف راس امك ريسيف ائيلع قسافلا كنبا ىلي نأ تدرأ ءِتبَجْنُأ

 نيا كاف ابار هقيوطااطت ارتفع ا كولا "قللذ اعف لوب متل :ةيربل دلل ناك ايف

 ١١١ ص ؟ج - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا . ليلكإلا 000(

 ثعشألا نب نمحرلا دبع يف نادمه ىشعأ لاق «كلذ وحنو هل ائينه ىنعمب ريبعت «خَب خب (؟)

 .«دولومللو هدلاول خب خبل يدنكلا

 .«كلذك سيل هلكشو ةميظع هترهش تناك نمل برضي لثم اذه» لماكلا شماه يف ()
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 - ةيواعم هلاخ ينعي  دعاقلا اذه كلذ هرك نإو - هنم اصاص ام انبرضل لاق وأ 0
 ظفللا سفنب ليلكإلا يف أبنلا ءاج دقو .؛تُفَكَف . ْيَنُك 0
 لهأ انناوخإ يف هتريسك انب ريسيف «قسافلا اذه كنبا انيلي نأ ٍثدرأ. .» :هلوق ىلإ

 ءانيربشل دا رأ لو. اكو كللذ نيتموملا رسسأ كنتو ل
 كيلع تمزع :ةيواعم لاقف «نينمؤملا ريمأ كلذ هرك نإو «""هنم ئصْأَصُي ابرض
 يشاع :!تكسامل

 ءرصم ةيالو لوح نايفس يبأ نب , ةيواعم عم جيدح نب ةيواعم ثحابت دقلو

 داعو «ةيقيرفأو رصمل ًايلاو يراصنألا دلخم نب , ةملسم رارمتسا ىلإ جيدح نبا نأمطاف

 نايفس يبأ نب ةيواعم تام نأ ىلإ رصمل ًايلاو دلخم نب ةملسم رمتسا دقو ءرصم ىلإ
 .ةيرجه”؟ ماع دلخم نب ةملسم تام نأ ىلإ ةيواعم نب ديزي دهع يف مث ه١5 ماع

 داجمألاب لفاح رمع دعب رصم يف ينوكسلا جيدح نب ةيواعم يفوت دقو

 لقنف ةيرجه 07 ماع يفوت هنأب تاياورلا ىدحإ يف مهوت عقو دقو «تاحوتفلاو
 ىلع ناك هنأ حيحصلاو ءامهريغو ليلكإلا شماه يف عوكألاو عماجلا يف كلذ فرطماب
 لاق ءمطقملا لبجب نفُدو ةيرجه 17 ماع هتافو نوكتف ةيرجه 54 ةنس ةايحلا ديق
 نب نمحرلا دبع» يدنكلل رصم ةالوو ةاضق باتك يف مهنمو «رصم يف هبقعو» : يبهذلا

 رابك دحأا وهو رصم يضاق بصنم ىلوتو ةداقلا ءارمألا نم ناك «جيدح نب ةيواعم
 ماع يفوت . ثيدحلا يف ةقث ةقث ناكو ءاهيف ناطلسلا ةفالخو رصم ءاضق هل عمج ءاهئاملع

 رصم ءاضق ىلوت «جيدح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب دحاولا دبع) مهنمو «ةيرجه 6

 نيب ةواعم نير حرا دع نيله يموا (ةنس 70 هرمعو ه١٠4 64 ماع

 حبصأو ء يسابعلا رصعلا لئاوأو يومألا رصعلا رخاوأ يف رصم ةداق نم ناك دج

 نأ ىلإ ًايلاو رمتساو ه0١؟ ماع يسابعلا روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف رصمل ايلاو

 .هتمحرو هناوضرب ًاعيمج هللا مهدمغت ءهيرجه ١00 ماع يفوت

 يم خالي مال
 انني سنان طا

 . فاو لذ :ًاصاص 000
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 - مالسإلا رجف يف يبرعلا برغملاو رصمل ريمأ لوأ

 رصم مكح ىلع اوبقاعت نييئامي ةباحص ةثالث ثلاث دّلَخُم نب ةّمَلْسَم ناك

 )44  رماع نب ةبقع مهو مالسإلا رجف يف يمالسإلا يبرعلا اهرصع خيسرتو
 اذهو (ه"57 )5٠0- دلخم نب ةملسمو (ه٠5 4 ا/) جيدح نب ةيواعمو (ها/

 نب ةملسم ىلإ جيدحخ نب ةيواعمو رماع نب ةبقع نم لقتنن انلعجي عباتتلاو طبارتلا
 نم تارشعلا هلبق ركذن نأ  راصتنألا ةرئاد ىلإ انلقتنا ول - بجي ناك يذلا دلخم

 رودلاو برغملا دالبو رصم نع أبنلا يف طيارتلا نكلو ءراصنألا ةباحصلا رابك
 «لئاوألا نيب لوألا وهف رايتخالا مسح دق دلخم نب ةملسمل ريبكلا يخيراتلا

 .ليلق لئاوألاو

 رصمو هلك برغملا هل عمُج نم لوأ» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 : باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو ''”"دلخم نب ةملسم سلبارطو ةقربو
 لوأ وه ناكو '”"دلخم نب ةملسم دجاسملا يف رانملا ناينب رصمب لعج نم لوأ»
 ءعماوصو ةرائم هل لعجو هفوقسو هناردج فرخزو طاطسفلا عماج دعاوق عفر نم

 .لوألا فرش اهيف قحتسا «تاحوتفلاو نارمعلا يفو ءرحبلاو ربلا يف رثآم هل ناكو

 نب "دو دبع نب ناذول نب راين نب تِماّصلا نب دّلْخُم نب ةَمَلْسَم يباحصلا هنإ

 هرب اجده ىلإ مث درآلا ىلإ عروضا هيتس نيصتيو ؟* يجررخلا ةيلعت نير
 :يراصنآلا يجرزخلا ريشب نب نامعنلا لاق كلذ يفو .ناطحق نب برعي نب بجشي

 مراكألاٌةودجلا اهنم ينَعَّراَنَت 2يدّتُحَمو يعرفو يلصأ أبس ْنِمو

 )١( 4ص ”ج - يريطلا  كولملاو ممألا خيرات 17:

 .5 77" ص اج - ىبطرقلا  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)

 يف امك نيعمو أبس روصع يف ةهلإلا ءامسأ نم (و) ناكو ءّدو هلإلا دبع يأ :ّدو دبع ()
 .نميلاب اهيلع روثعملا دنسملا شوقن

 .418ص ”ج ب ينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (4)
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 ٌمجاعألا اهنم جرخلاب مهل ثعاطأ ًاعّبُت نوعبس ناطحق يتب نمانل

 ُمراضخلا ٌروحبلا كلت ءنزيوذو ٠2شعرُيو ءاَنِم نيبعشلا وذ ناَيِبْو

 مدق ذنم كي هللا لوسر بكوم يف عرعرتو دلخم نب ةملسم أشن دقو
 لكي يبنلا مدق» :دلخسمم نب ةملسم لاق «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ًارجاهم لَو هللا لوسر

 هلا ول ب «نينس عبرأ نبا انأو

 مودق دنع دلو يذلا ةملسم نأ ودبيو «ةنيدملا ىلإ ِلك يبنلا مودق دنع دِلُو

 امل نينس عبرأ نبا ناك دقف اذه  دلخم نب ةملسم ريغ وه ةنيدملا ىلإ لي يبنلا

 عمسو نآرقلا ظفحو لوسرلا بكوم يف عرعرتو أشنف ةنيدملا ىلإ لَم يبنلا رجاه
 هللا باتك ميلاعت نيب َبّشو «ةباتكلا ملعتو ًاظفاح ًاهيبن ناكو «ةيوبن ًاثيداحأ ظفحو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةنسو

 نبا هركذ» :ةباصإلاب دلخم نب ةملسم ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 نع نوع نبأ قيرط نم ميعن وبأ جرخأو . .ةباحصلا يف امهريغو ميعن وبأو نكسلا
 ركذت :هل لاقف رصم ىلع ريمأ وهو ةملسم ىلإ رماع نب ةبقع بكر :لاق لوحكم

 موي رانلا نم اهب هللا ةرتس اهرتسف هبس هيخأ ْنِم ملع َْم) ذِي هللا لوسر لاق موي

 .'7:(كتيخآ اذهلف :لاق .معن :لاق . ةمايقلا

 يف يبطرقلا لاقو هلي يبنلا نع ًاثيداحأ دلخم نب ةملسم ىور دقو

 يلا را تك :لاق دهاجم نع ةرسيم نب ميهاربإ نع ةنييع نبا ىور) :باعيتسالا

 ةرقبلا ةروس أرقف حبصلا دلخم نب ةملسم فلخ ٌتيلص ىتح نآرقلل سانلا ظفحأ
 . لا هلو اواو اطخلإ ايف

 دع ع

 ةلاسر نيلماح اوقلطنا نيذلا ناسرفلاو ةباحصلا نم دلخم نب ةملسم ناكو

 :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق كلذ يفو «نيحتاف رصم مث ماشلا اولخدو مالسإلا
 0 ةيدعلا ىلإ لوكا ع و . رصم تف - دلخعم ٠ نب ةملسم دهشالا

 يف ةداقلاو ةباحصلا رابك نم يراصنألا يجرزخلا تماصلا نب ةدابع ناك دقو

 حتف ةدابع دهشاا : ينالقسعلا لاق ءدلخم نب ةملسم ناك هعمو رصمو ماشلا حتف

 .4 8١ص ؟ج - ينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .577”ص اج . يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 دهش١ا تماصلا نب ةدابع نأ عماجللا باتك يف ءاجو دل عبر ُريمأ ناكو رصم

 0 ردنكسإلا حتف يذلا دئاقلا وهو ءرصم حتف

 ةمصاعك  ةرهاقلاب  طاطسفلا ةنيدم طاطتخا متو ه١ ةنس رصم حتف ناكو

 تنب يررأ هينور مف طاظمفلاب دلخيو نإ ةيلسم نكن ربع ةييورطما يف
 تناكو» «حتفلا يف ارفاو ًاماهسإ ةيناميلا نالوخ ةليبقل ناك دقو «ةينالوخلا دشار

 مهو ءاينملاو ءاسنهبلاو سانهأ ئرق يف نوعبتري اوناكو طاطسفلاب ةطخ نالوخل
 ماظعلا ةداقلا دحأ ينالوخلا محْرَق نب ورمع ناكو ء«ريهشلا نالوخ ىلصم باحصأ

 ءاسن نمو . .طاطسفلا طيطخت ىف اوكرتشا نيذلا دحأو صاعلا نب ورمع شيج ىف

 ةاكرب 1” نو نب يل تاس ) الح ناو كني فور نهب كلا وكلا ةالرح

 رصم ىلإ دوعيو ةنيدملاب ةرتف ثكميف ًاضيأ ةرونملا ةنيدملاب لزنم دلخم نب ةملسمل
 .نافع نب نامثع ةفالخ رخاوأ ىلإ رصم حوتف يف هتكراشم تلصاوت دقو

 ناو سي ل

 جيد نب ب ةيواعم ىلوتو (ه4ا/ )414  ينهجلا رماع نب ةبقع رصم ىلوت املو

 ةلودلا رابك نم دلخم نب ةملسم ناك «ةرتفلا تاذ يف ةيقيرفأ حاتتفاو ةيبرحلا ةدايقلا

 اعل دا تر ف ثلاثلا لجرلا ةباثمبو رصم يف ةداقلاو

 نأ هيلإ بتك ةبقع لزع ةيواعم دارأ امل» هنأب ةباصإلا يف ءاج ام كلذ ىلإ ريشي اممو

 ةيرغأ :لاقف ةبقع - ربخلا  غلبف ةملسم ىلوتسا ًارئاس هجوت املف «سدور وزغت
 دلخيم نر ةلطسم ةيرعات قذلاءا رجلا كلذق !" ”«نيعبرأو عبس ةنس يف كلذو ءالزعو

 ةلرر ل ىلع جيدح نب ةيواعم ةيلوتو ةبقع لزعب ةفيلخلا باتكو رارقل ًاذيفنت
 ناك ثيح (ه٠5 )!4  جيدخ نب ةيواعم ةيالو دهع يف تعفترا يتلاو ةيدايقلا

 .رصم ةيالو يف يناثلا لجرلا وه دلخم نب ةملسم

 تاوصلاو "7:2 يع 117 يرو :يصم ةزمإ ةرواعم هالوا ةيلننم نأ ف :ظفايلاقو
 هيثأن ةملسم ناكو ؛جيدخ نب ةيواعم وه هذا/ ةئس ةبقع دعب رصم ىلوت يذلا نأ

 ةريزج جيدح نب , ةيواعم اذ امتيدع.وأ قشمد ىلإ راس اذإ .رصم ةيالو ىلع هفلختسيو

 يتلا ةوزغلا ىهو ةيرجه 5٠ ماع برغملا ىلإ ازغ امنيحو ه59 ماع ءاتش يف ةيلقص

 تل نب ةملسم ةيلوتو رصم ةيالو نع هلزعو هئافعإ مت اهنم هتدوع دعب

 ةداقلا ءارمألا رابك نم ةدابع ناكو - 8١75ص ؟ج -_ تماصلا نب ةدابع ةمجرت  ةباصإلا )١(

 ءها ع ماع يفوتو ماشلاب اهريغو صمح ةرما ىلوت

 .ةاباكو 5960و ١ةةص ب فرطمابل عماجلا 0(«

 .585 ص 7١ج - رماع نب هبقع ةمجرت  ةباصإلا ()
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 برغملا دالبو رصمل دلخم نب ةملسم ةيالو

 ةدس دلخم نب ةملسم ملست  ةيداليم 11١ قفاوملا  ةيرجه 5٠ ماع يف

 57 ماع يفوت نأ ىلإ اهيلع هتيالو تمادو يبرعلا برغملا دالبو ةيقيرفأو رصم ةيالو
 مجارتو خيراتلا بتك هتلجس اماه ًايخيرات ًاثدح هتيلوت تناكو .(م14875) ةيرجه

 مدق)ا : هنأ يبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاجف ؛ةباحصلا

 رصم هل عمجج نم لوأ وهو «نيسمخ ةنس ةيقيرفأو رصم ىلع أيلاو دلخم نب ةملسم

 يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو 2. .ةيواعم يفوت ىتح كلذ ىلع لزي ملو ”يادعلاو
 ةفالخ يف كلذو «برغملاو رصم هل تعمج نم لوأ وهو. . :ةباصإلاب هتمجرت

 . 7 ةيواعم نب , ليزي ةفالخ نم ردصو ةيواعم

 يف لماكلا باتكو ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دس اقع نش يفألا نبا لاقو

 اهيلوو ءرصم نع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم لزُع نيسمخ ةنس يفو» :خيراتلا
 ."”ارصم عم برغملا هل عمُج نم لوأ وهو . .ةيقيرفأ عم دلخم نب ةملسم

 ةنواعم لؤع د هذ» تةتسلا ةذهأ ىفوا» :ةياهتلاو ةنادبلا ئف:ريثك نبا لاقو

 نبا لاقو "”«دلخم نب , ةملسم ةيقيرفأ عم اهيلع ىلوو جيدُح نب ةيواعم رصم نع
 ةنس ينعأ ةنسلا هذه يف ةيواعم لزع) :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ريرج

 هلك برغملاو رصم دلخم نب | ةملسع ىلوو سم نع جيذح نب ةيواعم نيسيح

 .©99«سلبارطو ةقربو رصمو هلك برغملا هل عمج نم لوأ ناكف

 رمأو رصم دجاسمل نذآملاو تارانملا ءانبب ماق نم لوأ دلخم نب ةملسم ناكو

 اهططخ يتلا رئاشعلاو لئابقلا رمأو رئانملا نم ددع ءانبب أدبف «عماوصلاو رئانملا ءانبب

 يتلا دجاسملل تارانملا ءانبب اهريغ يفو رصم ةمصاع طاطسفلا يف  اهنكاسم يأ

 رصم ءاجرأ يف تارائملا تعفتراف «عفرت نأ نذأ يتلا هللا تويب يهو مهططخ يف

 نم لوأ وهو» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو ؛برغملا يف مث

 نم لوأ» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو ؛رانملا ناينب رصم لهأ ىلع لعج
 ططخ باحصأ رمأ دقو «دجاسملا ىف «نيذأتلا لحم ىه ىتلا ءرئانملا ناينب لعج
 ىورأ هتجوز ةعافشل كلذ نم نالوخ ًاينثتسم ءمهدجاسم ىلع رئانملا ءائيب طاطسملا

 .55"”ص  باعيتسالا - 4١ 8ص لج ب ةياصإلا  دلخنم نب ةملسم )١(
 .77 0ص الج ب ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()

 .45ص مج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (*)
 .17 5ص اج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (:4)
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 ىنثتسا دقو «تارائملا ءائب ةيمازلإ ىلع ءانثتسالا كلذ لديو :؟١'«ةيئالوخلا دشار تنب

 يف كلذب اوماقو - ةيرجه 07 ةنس يهو - ةنسلا كلت سفن يف رمألا ذيفنت نم نالوخ

 : باعيتسالاب هتمجرت يف يبطرقلا لاقو ءالإ سيل تقؤم ءانثتسا وهف قحال تقو
 0بلس ةلالثا نب دجايحلا يف راثملا ناي رصحي لج نس لوأ نغو)

 طاطتخا دنع نوملسملاو صاعلا نب ورمع هانب يذلا طاطسفلا عماج ناكو

 ةزيجلاو طاطسفلا لهأ يدؤي هيفو عماجلا دجسملا وه -ه١57 ماع  طاطسفلا

 حتفلا يف تكراش يتلا ةيناميلا نادمه ةليبق نأ كلذب لصتي اممو «ةعمجلا ةالص

 تناكو «ينادمهلا رماع نب فحازم هانب يذلا اهدجسم اهل تنيو ةزيجلا يف تنكس

 ا طاطا صاعلا نيبو رمع عماج يف «ةعمجلا ةالص يدؤ قتل لينلا ربعت نادمه

 . ةزيجلاب فحازم دجسم يف اوُعْمِجُي نأب مهرمأف رصم ينهجلا رماع نب ةبقع ىلوت

 ناك» صاعلا نب ورمع عماج مساب روهشملا طاطسفلا عماج نأ انه مهملاو

 نحص هل نكي ملو ًادج ًاضفخنمو لخنلا دئارج نم هفقس ناكو لخنلا عوذجب ًاينبم

 57 ةنس دلخم نب ةملسم ماقف «ةيفاك دعت مل هتحاسم نأ امك «ةرانم الو ربنم الو '

 (ريمألا راد) صاعلا نب ورمع راد يلي امم ةيقرش نم عماجلا يف ةدايزلاب ةيرجه

 هناردج ئنبو  اهيف نوفيصي سانلا ناك ةبحر هل لعجو «ةيرحبلا ةهجلا نم هيف دازو
 ءاشنإب» ًاضيأ ماق امك «فرخز وأ هرون هيف ورمعل يذلا دجسملا نكي ملو هفوقسو

 شرف امك ةعبرألا هناكرأ يف عماوص عبرأ دجسملل ةملسم لعجو ءدجسملل رانم

 هب ماق ام نأ كلذ نم نيبتيو "”«ءاصحلاب ًاشورفم كلذ لبق ناكو رصحلاب عماجلا

 ظفتحا دقو 2؟*”ةلماش ءانب ةداعإ ناك نييناميلا نم هعم نيذلاو دلخم نب ةملسم
 عماجلا وهف الإو ناكملا ىلإ ةبسنث صاعلا نب ورمع عماج مساب مويلا ىتح عماجلا

 رثام نم لازي امو (حتفلا عماج) همسا ناكو دلخم نب ةملسم هدييشتب ماق يذلا

 . طاطسفلا عقوم يف ةخماشلا ةرهاقلا

 .09/"ص  فرطمايل عماجلا 200

 1 م ياتقمالا ع عر نش ةامالا تلم نب لم

 . يزيرقملل رصم ططخ باتكو  نيعم ةلجمب يرصم ثحابل ةسارد - صاعلا نب ورمع دجسم ()
 ءانب داشو ءطاطسفلا دجسم نم صاعلا نب ورمع هانب ناك ام َمَّدَه» ةملسم نإ فرطماب لاق (4)

 .ةه07 ةئنس ًارانم هل ّذختتا رخآ
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 نب سباع هذيفنت ىلع فرشأ ماه زاجنإب دلخم نب ةملسم ماق ه24 ماع يفو
 يبرعلا ةلجمب طاطسفلا نع لاقم يف وزع ماصع .د هيلإ راشأ دقو يدارملا ديعس

 عناصم طاطسفلل ةهجاوملا ةضورلا ةريزج يف ئشنأ (م577) هه 4 ماع يف» :آلئاق
 كلذ دعبو .بكارملا نم دتمم رسج ةنيدملا نيبو اهنيب ميقأو «نفسلاو رئامعلل

 ناكو «لينلا ءافو دنع حتفت تناك ةرطنق جيلخلا ىلع تميقأ ًاماع رشع ةسمخب
 .*1”(دسلا ةرطنق نيبو بنيز ةديسلا دجسمو دهشم دنع عابسلا رطانق نيب اهناكم

 نفسلا عينصتو رحبلا نوؤش ىلع يدارملا ديعس نب سباع فرشأ دقو
 دهع يف يناثلا لجرلا ةباثمبو ةلودلا لاجر زربأ نم ناكو يرحبلا وزغلاو بكارملاو

 ماع ذنم رصم ةطرش بحاص يدارملا ديعس نب سباع ناكف .«دلخم نب ةملسم

 هالو) دقو ءانرصع يف نمألا دئاقو ةيلخادلا ريزو يهاضي بصنم وهو ه4

 مث «روغثلا ازغف ءرحبلا هالوو ةطرشلا نع هفرص مث ه٠5 ماع رصم ةطرش ةملسم
 ءاضقلا ىلوت مث ه١ ةنس طاطسفلا ىلع هفلختساو ه61/ ةنس ةطرشلا ىلإ هّدر
 . (ةيرجه54 ماع يفوت نأ ىلإ ًاعم ةطرشلاو

 نب عفيور يباحصلا وه (ايبيل) سلبارطو ةقرب ىلع دلخم نب ةملسم بئان ناكو
 ىف ىنالقسعلا لاق ء«ه545 ةنس سلبارطو ةقرب ةرمإ ىلوت يذلا يراصنألا تباث

 اعف 45 ةنس سلبارط ىلع ةيواعم هالوو رصم لن . .تباث نب عفيوز# :ةباضإلا
 يناعنصلا شنحو يمرضحلا هللا ديبع نب رشب هنع ىورو ِةَنِكُي يبنلا نع ىور «ةيقيرفأ
 ّرقأ برغملا دالب لكو رصمل ًايلاو دلخم نب ةملسم حبصأ املو ؛"'”«ريخلا وبأو
 وهو ةقريب عفيور يفوتو» سنوي نبا لاق - سلبارطو ةقرب ىلع هل ًابئان تباث نب عفيور
 نب عقيور» :ريثك نبا لاقو 77 عتيسمتحو تس ةبس دام نو ةملتم لبق: نه: اهيلع زيمأ

 تامو «برغملا دالب حتف يف ةديج راثأ هلو ءرصم حتف دهش «ليلج يباحص .تباث

 ةقربب يفوت» هنأ عماجلا باتك يف ءاج كلذكو 9 «دلخم نب ةملسم ةهج نم ًايلاو ةقربب

 دقو «ةقربب رضخألا لبجلا يف روهشم هربقو .دلخم نب ةملسم لبق نم اهيلع ريمأ وهو

 . يريمحلا يولبلا سيق نب ريهز يباحصلا دعب اميف - سلبارطو ةقرب ىلوت
 نو دي د3 . أ

 ويام ١8 ددعلا  يبرعلا ةلجمم وزع ماصع .د  ةيمالسإلا رصمل ةمصاع لوأ طاطسفلا )١(
 . ريغصلا يبرعلا م

 .5 55ص اج  ةباصإلا  تباث نب عضيور هه

 .45 ص 8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 امو ناوريقلاو سنوت) ةيقيرفأ يف أماه ًاروطت دلخم نب ةملسم دهع دهش دقو
 : يلاتلا يف كلذ لثمتيو هدهع لبق ام ىلإ ةراشولا مزلتسي (برغملا نم اهيلي

 اوبحسناف مورلا مزهو (سنوت) ةيقيرفأ حتتفا ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نإ -

 (ربربلا) ةيقيرفأ لهأ نكسف دالبلا خودو ايارسلا ثب» مث ةيرجه 454 ةنس اهنم

 برعلا نم فالآ ةرشع ءاهز نطوأو «لوألا اهعضوم يف ناوريقلا طتخاو «اوعاطأو

 .ه٠65 )ا ماع رصمل ايلاو جيدح نب ةيواعم

 يبأ نب ةيواعم اهايإ هالو «ةيقيرفأ ىلوت يشيرقلا يرهفلا عفان نب ةبقع نإ -
 6« ةنس ليقو ه٠2 - 55 ةنس ليقف كلذ نمز ىف تاياورلا تفلتخا دقو «نايفس

 عفان نب ةبقع ةيالو نأ ةبراغملا نم خيراتلا لهأ هركذ يذلاو» :ريثألا نبا لاق «ةيرجه
 دقو «مهدالبب ربخأ مهو 00 ةنس ىلإ يقب مث «ناوريقلا ىنبو نيسمخ ةنس تناك ةيقيرفأ

 عضو» هنأ ريثألا نبا ركذ دقف «ربربلا دض فنعلا لامعتسا ىف طرفأ هنأ ودبيو «هبقع

 مالسإلا مهضعب رهظأو اوعاطأ ريمأ مهيلإ لخد اذإ اوناك مهنأل دالبلا لهأ يف فيسلا

 ريغتف ايارسلا لسريو وزغي ناكو . .ملسأ نم دتراو اوثكن مهنع ريمألا داع اذإف

 . قشمدو طاطسفلا يف مات اضر لحم نكت مل ةسايسلا كلت نأ ودبيو .«بهنتو

 رصم نع جيدح نب ةيواعم نايفس يبأ نب ةيواعم لزع املف :يربطلا لاق

 :نودلخ زنا لاقو :ةرشبلل ةينيمح يش كلذر»:ةرسايملا نبأ لاقيت (ابكان)
 ىلوو ةيقيرفأ نع ةبقع لزعف دلخم نب ةملسم ةيقيرفأو رصم ىلع ةيواعم لمعتسا»
 ةقهنأ انكردأ اذإ ىفراعتلا كووول 7 ةسمكتو نون ةننب ناش وج ايملا انأ هالو
 عم كلذ ضراعتي الو .ةيقيرفأو رصمل أيلاو حبصأ ذنم دلخم نب ةملسمل ًابئان ناك

 مث سلبارطو ةقرب ىلع تباث نب عفيور ىلو يذلا وهف ةيواعم نم ةبقع ةيلوت نوك
 ماقو دلخم نب ةملسم هلزع نأ ىلإ ةبقع ناك ودبي اميف كلذكو ةملسمل ابئان حبصأ

 دقو «ءالولاب يراصنأو ةعاضق نم لصألا ىف وهو رانيد نب رجاهملا ابأ هالوم ةيلوتب

 :امهدحأ نييساسأ نيرمأ فدهتست ةطخ راطإ يف ةيقيرفأل ًابئان ًاريمأ ةملسم هثعب

 .ةدتمملا قافآلا كلت يف مالسإلا نيدو ةطلس راشتناو

 .1 86ص ؟”ج  نودلخ نبا خيرأت ل
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 برغملاو (سنوت) ةيقيرفأ ىلإ رصم نم يراصنألا رانيد رجاهملا وبأ قلطناف

 ءاملعو ةداقو ءارمأ مهيفو ؛نييناميلا نم مهتيبلاغ ريبك شيج يف ةيرجه ه8 ةئس

 .رحبلا يف بكارملاو نفسلا مهبكاوت تناكو «يرفاعملا معنأ نب دايزو «ينالوخلا

 لزع ءاسأ (ناوريقلا) ةيقيرفأ لصو امل رجاهملا ابأ نأ تاياورلا لوقتو
 «قشمدب ماقأو ًاريخ هدعوف ةيواعم ىلإ اكشو قشمد ىلإ ةبقع اهرداغف عفان نب ةبقع

 ءاهيفده تققح ةيقيرفأ يف دلخم نب ةملسم ةسايس نأ وه كلذ نم مهألا نأ ديب
 ىلإ ةازغلا ةملسم رّيس»  عماجلا باتك ىف ءاج امكو  وزغلاو حتفلا ديعص ىلعف

 ةداقلا دحأ  يراصنألا  رانيد رجاهملا وبأ مهسأر ىلعو رحبلاو ربلا يف برغملا

 ىلعو .«ناسملت غلبو برغملا رجاهملا وبأ ازغف» :نودلخ نبا لاقو ««نيحتافلا

 كلملا مهمهأ ناك نوريثك ملسأو نوريثك عاطأ دقف ربربلا مالسإو ةلامكتا كيعص

 ةبورأ كلم ةليسك كلملا رجاهملا ىبأ يدي ىلع ملسأولا :نودلخ نبا لاق ءةليسك

 ربربلا :لئابق ةيبلاغ نأل يبرَبلا ءاجعزو كول ظعأ هو '”«نيزبلا نم نتنازبلاو
 ةيقيرفأ ىلع ةملسمل ابئان رجاهملا وبأ رمتسا دقو .غيزامألا مهو سنارب ىلإ نومتني
 م ا 5 ماع ةملسم تام نأ ىلإ برغملا دالبو

 نب سباع  رصم ةمصاع  طاطسفلا ىلع فلختسا دق دلخم نب ةملسم ناكو

 نايفس يبأ نب ةيواعم اهب ىفوت يتلا ةنسلا يهو ةيرجه 5١ ةنس يف يدارملا ديعس

 يذلا ديزي عم ثحابتلاو ةيواعم ةأفو يف ءازعلا ميدقتل ناك امبر «يدارملا ديعس

 يف ءاج امك ثيحب «برغملاو رصمل هتيالو ىلع ديزي هّرقأ» دقو «ةفيلخ حبصأ
 ةفالخ نم ردصو «ةيواعم ةفالخ يف برغملاو رصم هل تعمُجا» ةملسم نأ ةباصإلا

 .ه"7 ةنس دلخم نب ةملسم ىفوت نأ ىلإ كلذو (ةيواعم نب ديزي

 .185ص امج  نودلخ نبا خيرات )١(

 ماقف برغملاو ايقيرفأ ىلع ًاريمأ عفان نب ةبقع ةداعإب ةيواعم نب ديزي ماق ةملسم ةافو دعب (؟)
 ربربلا تدشتحاو ةليسك كلملا دتراف ربربلا عم فينع عارص علدناو رجاهملا يبأ سبحب
 نم ريثكو رجاهملا وبأ هعمو ًاليتق ةبقع طقسف نيملسملاو ةبقع دض ةكرعم يف هتيار تحت

 يف هيلع ءاوضألا ىقلت يذلا يولبلا سيق نب ريهز رمألا ىلوت مث ه7 ماع نيملسملا
 . يلاتلا ثحبملا
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 : لاق 0 أ مرغ وا ا

 ,"”رصم ريمأ ينعي ةلظنح َيلإ َتَعَبا
 .كتبرضل عضوم طوسلل كدسج يف ناك ول «خيش :(ةلظنح) لاقف
 ؟كاذ ملو :ليبق ليبق وبأ لاقف

 .رش رخآلاف رخآلا :كلوقل ًانهاك ترص : ةلظنح لاق
 لاقو  دلخم نب ةملسم تعمس امنإ اذه لاق يذلا انأ سيل :ليبق وبأ هل لاقف

 ىلع وهو (دلخم نب ةملسم تعمس) كلذ دنجلا ةركف رحبلا ثعب يف داز ناك

 مكددعو مكددم يف ُثدز دقل هللاو «ينم متمقن ام رصم لهأ اي :لوقي 5 كداوعأ

 .رش رخآلاف رخآلاو يدعب نمم ريخ ينأ اوملعأ «مكودع ىلع مكتيوقو

 نمف ءرش رخآلاف رخآلا الإ نامز مكيتأي ال هديب يسفن يذلاو :ظفل يفو
 . «لعفيلف ضرألا ىف ًاقفن ذختي نأ مكنم عاطتسا

 قفاوملا ةيرجه 77 ةدعقلا يذ ىف هنع هللا يضر دلخم نب ةملسم ةافو تناكو
 ْ ْ . ةيداليم 5

 .ه148١ ماع يفوت ءرصمب نيدهتجملا ةمئأ نم يرفاعملا ليبق وبأ وه 000

 ةرم اهالوت مثاه٠ ه5 ؟ ماع رصم ىلوت يريمحلا يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ريمألا وه 03

 نينئامبلا ةالولا نلإ اننغ ريشتو (ه11914-1952) يزحملا ىلوت ماها ك5: ماع ةئئاث
 :مهو نييومألا ءافلخلا دوهع يف دلخم نب ةملسم دعب رصم ةيالو ىلع اوبقاعت نيذلا
 .ه4-5 يدارملا ىسبعلا كيرش نب ةرق-١

 .ه494 45 ىمخللا ةعافر نب كلملا دبع - ؟
 .ه١١٠ 49 حابصلا نب ليبحرش نب توبا 2#

 ماو اانا يحل ؟ىنلكلا ان رفسا نب رقما
 .ه1١1-5* ىلكلا ناوفض نب ةلظنح
 اخ نم رفحا ديلولا نب ضقفعخد
 نا 1/15 مخلل ”ةعاقور نب" ديلولاب

 .ها18١1 - 117 يمخللا دلاخ نب نمحرلا دبع 4
 ٠ - (ةيناث ةرم) يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ١١74 119اه.

 ٠ - (ةيناث ةرم) ىمرضحلا ديلولا نب صفح ١75 /ا١اه.
 ١ ىبيجتلا ةيهاتعلا نب ناسحم ١717 - .ه117/8

 .ه١1 يمخللا ىسوم نب ناورم نب كللا دبع -
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 يولبلا سبق نب ريهُز
 - ةليسك رهاقو ةيقيرفأ ريمأ

 سيق نب ريهز يناميلا يباحصلا وه نيدهاجملا نيحتافلا ةداقلا مالعأ نم

 يلصُي نأ لبق كلي هللا لوسر ىلع نآرقلا نم هللا لزنأ ام َعَمَج يذلا يولبلا

 !ةعمجلا ةالص مكحلا نب ناورم

 دهش «دادش ابأ ىنكي. .» :ةباصإلاب هتمجرت ىف ىنالقسعلا رجح نبا هنع لاق

 لاق هنأ اهيف لاق ناورم نب زيزعلا دبع عم ةصق سنوي نبا هل ركذو .. .رصم حتف
 :ريهز هباجأف «ءيشب هبطاخف ةقرب ىلإ هبدن دقو رصم ىلع ريمأ وهو زيزعلا دبعل

 ىلإ ىضمو:. . اذه كاوبأ ْعَمَْجُي نأ لبق هيبن ىلع هللا لزنأ ام ٌعَمَج لجرل لوقنأ

 يأ  (كوبأ عّمجُي نأ لبق) وأ (كاوبأ عّمجُي نأ لبق) :هلوقب دوصقملاو .20«ةقرب

 الإ ةعمجلا يلصي مل ناورم نأ امبو هيلا ةؤلس هولا ني داوم سس انا ند

 ًايباحص ناك سيق نب ريهز نأ نيبتي ةيرجه 8 ناضمر يف ةكم حتف ةادغ همالسإ دعب

 ىلع نآرقلا نم هللا لزنأ ام عمجي ناك ةكم حتف لبق ام ذنم هنأو ركبم تقو ذنم

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر

 يف نميلاب ةيلصألا اهتقطنم تناك يتلا ْيِلَب ةليبق ىلإ سيق نب ريهز يمدني
 نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع ءانبأ ءارهبو نالوخ عم ةدعصو برأم ةظفاحم

 نم نميلا نم ةليبق َيِلَب١ :مولعلا سمش يف ناوشن لاق .ريمح نب كلام

 ملثملا لاق . . فاحلا نب ورمع نب يلب دلو مهو «يولب مهيلإ ةبسنلاو «ةعاضق

 :يولبلا طرق نب

 يم ا اب ةطبغب اوناك ّيحلا نأ رت ملأ

 ""”اعرفت دق نم عرف فاح نبورمعل ٌةوخإ ؛ُتالوخو «ءكارُهَبو ءُيِلَب

 .000 ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 دي ورمع نب نالوخ دلو مهو نسيلا نس ةليبق نالوخلا :ناوشن لاقو

 :- (ّيلب يفو) . رمعم نب ليمج مهيف لاق . . فاحلا

 ولا ساحل اذ[ ينك مت خذا اهيلَبو انقلاب يورك نالونخو

 ىلإ نميلا ىف اهتقطنم نيب ام اهرئاشع ترشتنا ةريبك ةيريمح ةليبق يلب تناكو
 قرطلا ىلع ةرطيسلاو يراجتلا طاشنلا راطإ يف ةبقعلا جيلخو ةنيدملا لحاس لامش
 وايشتنا نودلخ نبأ ركذ دقو «ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا يف اهتيامحو ةيراجتلا

 ةعاضق نم ةميظع ةينمي ةليبق : ُيِلَب' :فرطماب لاقو '"”«ةليأ ةبقع ىلإ يلب نطاوما
 ربع ةراجتلا لقن يف مهريغو نميلا دامتعا لج ناك ةليبقلا هذه ىلعو . .ةيناطحقلا

 . ””؛مالسإلا روهظ لبق برعلا دالب
 ا ا

 يف ءاوضنالا ىلإ يلب ةليبق رئاشعو دارفأ نم تائملا مث تارشعلا رداب دقو
 نم ةعامج َيِلَب نمو» :نودلخ نبا لاق «مالسإلا قانتعاو ديلي هللا لوسر بكوم
 وبأو ءعفار نب لهسو «ةمالس نب جيدخو ءةرجع نب بعك مهنم "حفلا ريهاشم
 . راين نب ةدرب

 لَو هللا لوسر عم ردب ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا نع رثألا نويع يف ءاجو
 نب رذجسملاو «يولبلا قراط نب هللا دبعو يولبلا راين نب ئناه ةدرب وبأ :مهنم نأ
 «يولبلا ةبلعث نب هللا دبع نب ليقع وبأو يولبلا رِصَع نب نامعنلاو «يولبلا دايز
 ًادلاخ رسأ يذلا وهو «يولبلا بهو نب ةيزغ نب داوسو «يولبلا رماع نب هللا دبعو
 . ردب ةعقوم يف ماشه نب لهج يبأ ةوخإ ثراحلاو يصاعلاو

 تارشع هبكوم يف.ناك ناضمر يف ةكم حتفل ٌةِيَو هللا لوسر راس مويو
 هللا لزنأ ام عمج دق يولبلا سيق نب ريهز ناكو ةيريمحلا يلب ةليبق نم ةباحصلا

 . ميكحلا ركذلا نم هيبن ىلع
 نم دفو نميلاب تاورسلاو ةدعص ةقطنم نم قلطنا ةيرجه 4 ماع لئاوأ يفو

 مدق» :يسلدنألا سانلا ديس نبا لاق «ةرونملا ةنيدملاب ْةكي هللا لوسر ىلإ َيلب رئاشع

 تباث نب عميور مهلزنأف ءعست ةنس لوألا عيبر يف ّيلب دفو ِةكو هللا لوسر ىلع

 .١ج ”هص - يريمحلا ديعس نب ناوشن  مولكلا نم برعلا مالك ءاود يف مولعلا سمش 010(
 ١. : ؛ص ١7ج  نودلخ نبا خيرات (؟)

 .١١؟ص - يلب  فرطمابيل عماجملا ()

 .851ص ؟ج - يسلدنألا سانلا ديس نبال  رثألا نويع (4)
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 هل لاقف . يموق ءالؤه :هل لاقف هيي هللا لوسر ىلع مهب مدقو «هدنع يولبلا

 اوبحصو تبا نب عفيور ةفايض يف اوثكمف 'كموقبو كب ًابحرم : لي هللا لوسر

 طابترالا رارمتسا ىلع ةعقاولا هذه لوقو“ '"مهدالب ىلإ اوعجر مثلا ًامايأ كك يبنلا

 مهف «ةليأ ةبقع ىلإ برثي لامشو نميلاب مهراشتنا قطانم يف َىلب ةليبق رئاشع نيب

 .رصم حتف يف اوناك كلذكو سيق نب ريهز موق مهنأ امك تباث نب عفيور موق

 :ريهز نب سيق نأ رصم خيرات يف سنوي نباو ةباصإلا يف رجح نبا لاق

 ةيلمع يف سيق نب ريهز نع ةيليصفت ءابنأ رداصملا انل ظفحت ملو ء(رصم حتف دهش)
 يلب ةليبقل ماعلا رودلا لالخ نم كلذ كاردإ نكميو ءرصم يف رارقتسالاو حتفلا

 «نويلباب نصح قينجنملاب مهبرضب حتفلا شيج يف نيدهاجملا ةعيلط يف اوناك دقف
 :زجارلا لاق كلذ يفو

 تلعتت نلبي ىف قينجحملاو فدًّصلل مويو َنادْمَهِلموي

 نب ةرابجو يولبلا سوأ نب , دوعسم نايباحصلا يلب نم حتفلا دهش نممو

 رئاشعو سيق نب ريهز عم طاطسفلاب اطتخاو رصم حتف ادهش دقف «يولبلا ةرراز

 مهب تقحل مث -اه١7 ماع حتفلا ةيادب يف ددعلا ة ةريثك ّيلب نكت ملو «ّيلب ةليبق

 ةفالخ ىف امير رصم ىلإ اهلمكأب ةليبقلا تلقتناو ةريبكلا ّيلب ةليبق رئاشع رئ ةانس

 نا نا هربا لا ير نامثع

 دّقف «هيف رفاولا ل ناك يذلا لاجملا وه اينيدو ايفاقثو ايناكس

 يلب نم فئاوط تلزنو «ثالثلا تاوارمحلا يف ةريبك طاطسفلاب ةطخ نلبل تناك»

 فنم يف نوعبتري اوناكو ناوسأ يقرش باذيع ءانيمو طاطسفلا نيب ةعقاولا ةقطنملا

 امك ءابونج ةلومق برغ ىلإ ًالامش جاهوس يف ّىلب لزانم يزيرقملا ركذو «ةيبارطو
 . «ةيرصملا رايدلا نم ةيقرشلاو ةيبويلقلا اجرجو ءانق ىف لب ترشتنا

 ةيقيرفأ حتف يف اهب ترقتساو - ايبيل يف - ةقرب ىلإ ّيلب نم ةقرف تزاجأو

 - 45) رصمل ينهجلا رماع نب ةبقع ةيالو ةرتفو ينوكسلا جميلا نب ةيواعم ةدايقب

 نب عميور يفوت اهنا ”سلبارطو ةقربل يراصنألا تباث نب عفيور ةرامإو (ه4 0

 1 نيف ضب ب ئسلدنالا :نسانلا ديس بآل تركألا قوق (90)

 يف ينالقسعلا رجح نبا لاق امك يولبلا تباث نب عفيور ريغ وه يراصنألا تباث نب عفيور )١(
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 ا سسللاللل ل ل اج جب لج لبي بج لا هه م سس به سو بيلو

 سيق نب ريهز حبصأ ةيرجه 07 ماع دلخم نب ةملسمل اهيلع ريمأ وهو ةقرب يف تباث
 رانيد نب رجاهملا ناك امنيب ةقرب يف دلخم نب ةملسمل بئانلا ريمألا ةباثمب يولبلا

 ىلإ برغملا دالبو رصمل يراصنألا دلخم نب , ةملسم ةيالو راطإ يف ةيقيرفأل ًاريمأ
 000 ماع دلخم نب , ةملسم يفوت نأ

 نا مسا ندر رون ةفقورم يل اقع لاقبو ةيكاورفا

 ةداعإو ةيلوتب ةيواعم نب ديزي ماق ''”دلخم نب ؛ ةملسم ةافو دعب ه17 ماع يف
 ىلع دلخم نب ؛ ةملسم بئان رجاهملا يبأ نع ًالدب ةيقيرفأ ىلع ًأريمأ عفان نب ةبقع
 ديزي لمعتسا» خيراتلا يف لماكلا تاقك ىف ضلألا نبا لاق كلذ يفو «ةيقيرفأ
 ءاذجم ناوريقلا ىلإ لصوف ءاهيلإ هلسرأو ه75 ةنس ةيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع

 يراردلا عي ادي ارد ىلا ءديدحلا يف هقثوأو اهريمأ رجاهملا ابأ ضبقو
 نب ديزي عجرألا : نودلخ نبا لاقو "”«يولبلا سيق نب ريهز اهب فلختساو لاومألاو
 تايشن دقو «تيفا لكم «نيتسو نيتنث ةنس هيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع ةيواعم

 سبحو . .يولبلا سيق نب ريهز هتمدقم ىلع لعجو مهيلإ فحزف «ربربلا يف ةذرلا
 يف نخشثأو يا 0 تيس . .هلاقتعا يف لزي ملف رجاهملا ان دك
 .اعجار لفقو «سوسلا ىلإ ىهتناو ربربلا

 ىلع ًاريمأ ةبقع ةدوع ذنم ريغت دق ربربلا كلم ةليسك فقوم ناك كلذ ءانثأو

 ةدرلا ةمهتب مهوزغب همايقو مهايإ هراقتحاو ربربلا نم ةبقع فقوم ببسب ةي ةيقيرفأ
 نغطضا دق ربربلا نم سناربلاو ةبورأ كلم ةليسك ناك» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو
 هرمأيو موي لك يف هرصاحي ناك هنإ لاقي ءراقتحالا نم هب هلماعي ناك امب ةبقع ىلع
 «يربربلا مرمك نب ةليسك اذه :ريثألا نبا لاقو (؟9هخبطمل تحب اذإ مئغلا خلسب
 ريربلا رباكأ نم وهو همالسإ نسحو ةيقيرفأ رجاهملا وبأ يلو امل ملسأ دق ناك
 ةليسك رجاهملا وبأ ِهْفَرَع «ةبقع يلو املف ؛:رجاهملا ابأ بحصو ءاتوص مهدعبأو
 اهحبذي ةليسك رمأف منغب هبقع ىتأو هب فختساو هبقع لبقي ملف « .هظفحب هرمأو
 ؛ةنؤملا يننوفكي يناملغو ينايتف ءالؤه :ةليسك لاقف .نيحوملا جايحتمو
 ملف ٠ ءهبقع دنع (لمعلا) اذه رجاهملا وبأ حّبقف . . لعفف ٠ 0 ا دلل

 )١( ةيرجه 55 ةنسلا هذه نم ةدعقلا يذ يف يراصنألا دلخم نب ةملسم تاما 97 ءبأ لاق .(
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 كك اال

 نواهتف ءهنم كيلع فاخأ ينإف لجرلا قثوأ :رجاهملا وبأ هل لاقف د

 ولا ةلسسك رمضأف «ةبقع ؛ هيقتع

 ؛نيعرف ىلإ مهلئابق عجرت ربربل ١١ نأل ربربلا لئابق كولم مظعأ ةليسك ناكو

 لإ ةبسن «سناربلا عرف يف ربربلا لئابق بلغأ جردنتو ءرتبلا عرفو سناربلا عرف

 نب /مات نب /طارش نب /ليلاو نب /حانج نب /جزيأ نب /وجفس نب /سنرب)
 بهذيو «ناعنك نب غيزامألا لئابق مهو "”(ناعنك نب غيزامأ نب / ماد نب /ميود

 نم مهنأ حيحصلا امنيب «سناربلا عرف نم ةجاهنصو ةماتك يتليبق نأ ىلإ ربربلا ةباسن

 يف ناعنك نب غيزامأ لئابق عم أبس كلم رانملا يذ نب سيقيرفأ كلملا مهنطوأ ريمح

 هماتك نأ :يبلكلا نبا لاق» :نودلخ نبا لاق «ميدقلا نمزلا يف برغملا دالب

 شيقيرفأ كلملا امهكرت ؛ةيناميلا نم مه امنإو ريربلا لئايق نم اتسيل ةجاهنصو

 نان : مهنأش يف قيقحتلا لهأ عامجإ اذهو .. ا ا ما لو م يحمل

 سنئارب عرف يف نييغيزامألا ربربلا بسن يف اولخدف ©" ”«ةيئامنلا "هرم ةفاتكو ةجاهنص

 ةيريمحلاو ةيغيزامألا ةيربربلا لئابقلا كلت لك كلم ةليسك ناكو «ريربلا ةباسن دنع

 راقتحالاب هلماعو عفان نب ةبقع هب فختسا املف ءىصقألا برغملاو رئازجلاو سنوتب

 ردغلا ةليسك رمضأ «راقتحالاو فنعلاب مهتلماعمو ربربلا يبسو وزغ يف ذخأو

 ًادصاق شيجلاب داعو ربربلا يف نخثأو سوسلا ىلإ ارزغو هبقع راس امنيبف «درمتلاو

 نأ نوداخ نبا لوقيف «(ادوهت) ىلإ عمجتلاب ليوعلا ةبتاكمب ةليسك ماق «ناوريقلا

 يف هبقعل اوضرتعاف  ربربلا لسأر امبرو  ربربلا لسرأو ةصرفلا منتغا١ ةليسك

 يف اوناك نيذلا] مورلا ملعأو ءردغلا رمضأ# ةليسك نأ ريثألا نبا لوقيو (ادوهت

 هلهأ عمجو ءهرمضي ناك ام رهظأ هولسار املف «كلذب [برغملاب اهريغو ةجنط

 ناكو هعمج ىوقي نأ لبق : هلجاع هبقعل رجاهملا وبأ لاقف «هبقع دصقو همع ىنبو

 نع ةليسك ىحنتف «هليسك ىلإ ةبقع فحزف هبقع عم ديدحلا يف ًاقثوم رجاهملا وبأ

 لثمت كلذ رجاهملا وبأ ىأر املف «(ادوهت يف ربربلا عمتجاف) «هعمج رثكيل هقيرط

 : يفقثلا نجحم ىيبأ لوقب

 ايقاتو هلع ا ةردسه كرتتأو ١ ”انقلاع يهل: قدكرق نأ تونس ينك

 ايدانملا مصت ينود نم عراصم تقلغأو ديدحلا ينانَع تمق اذإ

 ىلإ اومدقتو مهفويس نافجأ نوملسملاو هبقع رسكف . .هقلطأف ملال

 180 ص اج لا 200

00 



 ار 7 ا ب ب عم هأأ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 51

 لا يت ا يك ع اا رسل مكوالالا ريس

 ريأو مهلك اودهشتسا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةثامثلث يف ٠ هر .ادوهت ىف دنتع

 وهو ةصفق بحاص مهصلخف ءرفن يف يراصنألا سوأ نب دمحم ةعقولا كلت يف

 نم نكمت دق يولبلا سيق نب ريهز ناكو ؛«ناوريقلا ىلإ مهب ثعبو - ربربلا نم
 ناؤريقلا ىلع هنلختما دق ةقح ناك ليقو «ناوريقلا ىلإ شيجلا ةيقيب باحستالا
 ةسايس تدأ ثيح (ه57 ةجحلا يذ يف) ادوهت ةعقوم دعب ناوريقلاب ريهز طبارف

 يتلا بساكملا لكل نيملسملا ةراسخ ىلإو ادوهت ةعقوم يف نيملسملا نم ريثكو

 ةافو ىلإ -ه44 ماع ةيقيرفأل ينوكسلا جيدح نب ةيواعم حتف ذنم تققحت

 ادوهت ةعقوم يف لعف امب فتكي مل ةليسك نأ كلذو  ه57 ماع - دلخم نب ةملسم

 .ةيرجه 5” ماع ناوريقلا ىلإ مدقت امنإو

 سيق نبا ريهز تي ل ا نبا لاق

 درع كلا نوعا ءمهعم جورخلا ىلإ ريهز رطضاف :سابلا ةعبلار نضع للا لستر

 هفلاخف لا ا يك نب ريهز مزعا : :ريثألا نبا ا 0الارب اهيقلا

 ل ا "اهب ءاقأو هنري ىلإ راسنا ووعم ل

 نم يرارذلاو لافنألا باحصأ اهبو ( (ناوريقلاو سنوت) ةيقيرفأ دصقو (ربربلا) ةيقيرفأ

 ىلع ىلوتساو ءناوريقلا لخدو ءمهنَمأف ةليسك نم نامألا اوبلطف نيملسملا

 لخدو مهنْمأف ةليسك ىلإ ناوريقلاب ناك نم نمأتساوا : :نودلخ نبا لاقو .«ةيقيرفأ

 «ةيقيرفأ ىلع ةليسك ىلوتسا) ::رثالا نبا" لاك امك وأ“ (هدهع يف اوماقأو «ناوريقلا

 سيف نب ريهز هيمي ةيقيرفأ ىلع لمعتساف ناورم نب كلملا دبع ّيوق نأ ىلإ اهب ماقأو

 .«ًاطيارم هقربب ًاميقم ناكو يولبلا

 ندي كب

 (ايبيل) ةقرب ىلع سيق نب ريهز ةيالو

 دهع ذنم (ايبيل) سلبارطو ةقرب ىلع ًاريمأ يولبلا سيق نب ريهز ناك دقل
 ا ا «برغملا دالبو رصم ريمأ دلخم نب ةملسم

 ماع نم شلبارطإ ةقرب ىلع ارسأ ناك يراصنألا تباث نب عفيور نأ : يشن

 نمو «ةيرجه 05 ماع دلخم نب , ةملسمل اهيلع ريمأ وهو ةقربب تام نأ ىلإ ه7
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 ركذت ملو «تباث نب عفيور توم دعب سلبارطو ةقربل ريمأ كانه نوكي نأ يعيبطلا

 ةقرب يف ريهز دوجو نأ :يناثلا رمألا .ةقرب يف سيق نب ريهز ةطبارم ىوس رداصملا

 راس نأ ىلإ  دلخم نب ةملسم دهع يف  ةيرجه هال ماع ذنم اهريمأ ناك هنأ ىلع لدي

 نع (ادوهت) ةعقوم ترفسأ املف  ةيرجه "؟ ماع  ناوريقلا ىلإ عفان نب ةبقع عم

 «يناعنصلا شنح هيقفلا هعمو ناوريقلا يف ريهز طبار «نيملسملا نم ريثكو ةبقع لتقم

 :ةيلاثلا تابسالاو فورظلا لظ يف (ه54 - 57 ماع) ةقرب ىلإ ريهز داع مث

 ةيقيرفأ اودصقو ةليسك كلملا ةيار تحت اووضنا (ربربلا) ةيقيرفأ لهأ نإ -

 .(ناوريقلا)

 - ةرساخ نوكتس ةكرعم يف لاتقلا ىلع قفاوي مل يناعنصلا شنح هيقفلا نإ

 .رصم ىلإ هعم اوداعو شيجلا ةيبلاغ هديأو  ةليسك شيج ةماخضل

 ةيبلاغ داع املف  ةيقيرفأ ريمأ سيلو  ةقرب ريمأ وه سيق نب ريهز نإ -

 ىلإ سلبارطو ةقرب شيج عم ةدوعلا ىلإ ريهز رطضا «يناعنصلا شنح عم شيجلا

 متي يذلا فقوملا ةفالخلا ةلود ررقت نأ ىلإو  اهريمأ هنأل  اهيف ةطبارملاو ةقرب

 .ةيقيرفأو ناوريقلا ىلع ريربلاو ةليسك ءاليتساو تاروطتلا كلت ءازإ هذاختا

 (ه115 عيبر يف) ةيواعم نب ديزي تومدعب برطضا دق ةفالخلا رمأ نإ

 ريبزلا نب هللا دبع هعيابم متف (ه54 ىدامج يف) ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم تومو

 يف نيباوتلا ةكرح داقو عيوب امنيب «ةيبرعلا ةريزجلا هتفالخ تحت تووضناو ةكمب

 ديؤم قيرف نيب ماشلا يف رمألا مسقناو «يعازخلا درص نب ناميلس قارعلا

 ماشلا ةينامي ديأ مث ءرصم يف كلذكو ةيمأ ينبل ديؤم قيرفو ريبزلا نب هللا دبعل

 يف - ةفالخلاب هوعيابف مكحلا نب ناورم يريمحلا يبلكلا لدحب نب ناسح ةماعزب

 نب ةهربأ ني ويقرك ةفاعدبت رص ةتامن اديأف رغم ىلإ راس مث - ه14 ماع سفن

 رصم ىلع ناورم فلختساف «هوعيابو مكحلا نب ناورم يريمحلا حابصلا

 يريمحلا يبلكلا ناسح ماق ناورم تام املف «ماشلا ىلإ داعو ناورم نب زيزعلا دبع

 ناورم نب زيزعلا دبع ثكمو رصمو ماشلا هل بتتساف ناورم نب كلملا دبع ةعيابمب

 . اهيلع ًاريمأو اهيف أطيارم ةقرب يف يولبلا سيق نب ريهز ناكو رصمل ًاريمأ

 يف (ايبيل) اهلامعأو ةقربل ًاريمأ سيق نب ريهز - حبصأ وأ  رمتسا دقو

 ماشلا ىلع ناورم نب كلملا دبع ةفالخو رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو راطإ

 سيق نب ريهز» : عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب لاق كلذ يفو ءرصمو
 اهريمأ هالوو ءرصم حتف دهش ..نيحتافلا ناعجشلا ةداقلا نم ءريمأ :يولبلا



 مها مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع اد

 ©"'!عئاقو مورلاو ربربلا عم هل تناكف «ه54 ةنس ةقرب ىلع ناورم نب زيزعلا دبع

 ريصمل اريمأ ةتررريش لع ةقرب ىلع هذل و ةاورع نب ةيزسلا هنعانأ نناوضلاو

 باتكب سيق نب ريهز ةمجرت يف ءاج دقو ةيرجه“76 ماع وأ ه4 ماع رخاوأ يف
 ةصق هل ركذ» :رصم خيرات باتك بحاص سنوي نبا نأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 ١ ءيشب 00 ءةقرب ىلإ هبدن دقو ءرصم ىلع ريمأ وهو داورم نب ريرعلا ديكعي

 ءاذه كاوبأ عْمَجي نأ لبق هيبن ىلع هللا لزنأ ام ٌعّمٌج لجرل لوقتأ :ريهز هباجأف

 . "”«ةقري ىلإ ئضمو
 هناكمب سيق ني ريهز ىلإ ثعب ناؤرم نب كلملا دبع ىَلو امل" :نودلخ نبا لاقو

 3+1: ماع ناورم ني كلعلا دبع: ىلو دقو... "؟ةةهرباربلا ترج ءالوو ةةدملاب ةقزيروت
 نب كلملا دبع ةيالو ةيادب ذنم (ايبيل) اهلامعأو ةقربل سيق نب ريهز ةيالو ىلع كلذ ٌلديف
 عقاولل دادتماك ةيرجه 5 ةنس رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالوو رصمو ماشلل ناورم
 ها/ ماع ذنم  دلخم نب ةملسمل بئانك سلبارطو ةقربل ريهز ةيالو يف لثمتملا قباسلا

 ماع ةيقيرفأو ناوريقلا ىلع ةليسك ءاليتساو عفان نب ةبقع لتقم ذنم ةقرب يف هتطبارمو -

 0 ا/ ماع نم سلبارطو ةقرب ىلع ًاريمأ ريهز رارمتسا كلذ لمجم نم نيبتيو ءه77*

 . ةيقيرفأ ةيالو هيلإ تفيضأ مث ةيرجه 4

 ةايسك لتقمو ةميزهو ةيقيرفأ ىلع ريهز ةيالو
 ةيقيرفأ ىلع لمعتسا ناورم نب كلملا دبع رمأ يوق امل» :ريثألا نبا لاق

  ثعب» :نودلخ نبا لاقو «ًأطبارم ةقربب ًاميقم ناكو يولبلا سيق نب ريهز
 فحزف ةرباربلا برح هالوو ددملاب ةقرب نم هناكمب سيق نب ريهز ىلإ  كلملا دبع
 . (ةيقيرفأ لخدو نيتسو عبس ةنس

 يوق امل» :ريثألا نبا لاق (ةليسك لتقو «ةيقيرفأ سيق نب ريهز ةيالو) ناونعبو
 هءاحصأ هيلع راثثأو ةيفلسملا نم ناؤردقلاب ون هدنع ركذ: ناورس و هلللا دبع
 ةيالوب يولبلا سيق نب ريهز ىلإ بتكف مهداه كيرلا ىلإ يسريجلا ذافنإب

 . ”0هةيقي رفأ ىلإ نيتسو عست ةنس راسف ًاريبك أشيج هل زهجو ةيقيرفأ

 نامعتلا نب ناسح رصتم و د نم ثوعيملا ددملاو شيجلا ةداق نم ناكو

 .ينالوخلا بهر نب كايفسو

 )١( 77ص - فرطماب دمحم - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا ءالعأل عماجلا 7.
 .امقاص ”ج ,نودلخ نبا خيرات . 000 ص اج  ةباصإلا (؟)

 )*( اج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ص١9”  7٠١.



 - ناوريقلاو سنوت ىلإ سلبارطو ةقرب نم شيجلاب سيق نب ريهز قلطناف

 مورلاو ربربلا دشحو عمجو لفتحاف «ةليسك ىلإ هربخ غلبف» ةيرجه14 ةنس  ةيقيرفأ
 نإف ءاهلزناف شمم ىلإ لحرأ نأ تيأر دق :لاقو «هباحصأ فارشأ رضحأو

 انلتاق نإ فاخنو روب ندخل داق كهع انيلع ميلر نيملسعلا نب ًاريثك اقلخ ناوريقلاب

 انرمظ نإف ءًاريهز انلتاقو مهانمأ شمم انلزن اذإف ءانئارو نم ءالؤه ٍبثي نأ ًاريهز

 لابجلاب انقلعت انب اورفظ نإو «ةيقيرفأ نم مهرثأ انعطقو سلبارط ىلإ مهانعبت مهب
 . شمم ىلإ لحرو ؛كلذ ىلإ هوباجأف ءانوجنو

 حار ىتح مايأ ةثالث اهرهاظ ماقأ لب ناوريقلا لخدي ملف ءًاريهز كلذ غلبو

 ةقرف ثعبف ؛ةليسك هرصاحيف ناوريقلا لخدي نأ ةيشخ كلذ ناك اميرو]  حارتساو
 نم ريهز راس مث  [ودعلا ربخ ىصقتساو مايأ ةثالث اهرهاظب ماقأو ناوريقلا تلخد

 - (شمم يف)  هباحصأ ىبعو لزن «هبراق املف «ةليسك بلط يف ناوريقلا رهاظ
 سيأ ىتح نيقيرفلا يف لتقلا رثكو «لاتقلا دتشاو «ناركسعلا ىقتلاف ءهيلإ بكرو

 مزهناو نيملسملا 0 راهنلا رثكأ  كلذك اولازي ملف :ةانهلا رع سانلا

 «"شممب هباحصأ نايعأ نم ةعامجو وه لتقو :هباحصأو ةليسك

 نم [شمم] شيم ىلع ةليسك هيقلو ةيقيرفأ ريهز لخد» :نودلخ نبا لاقو

 ريثك ةعقولا يف محلتساو ,هلتقو ءةبحص هورس لع زيك همزهف «ناوريقلا ىح

 "«مهتالاجرو ريتا 0

 مهنم اوكردأ نم اولتقف «مورلاو ربربلا نوملسملا عبتو» :ريثألا نبا لاق
 5 . مهفارشأو مهكولمو مورلاو ربربلا لاجر بهذ و هذه يفو ءاورثكأف

 :نكمح ةعقرم ىف ريهر ةقفح يذلا ميظعلا نقلا :كلذيو وبلا للا وعن

 .ةيقيرفأو ناوريقلا | يف ديدج نم مالسإلاو ةبورعلا تايار تفرفر

7 

 ني دو

 ةقرب ىلإ ناوريقلا نم ريهز ةدوع
 ماع ذنم  نمزلا نم ةرتف ةيقيرفأ ىلع ًاريمأ ناوريقلا يف سيق نب ريهز ثكم دقو

 . (رئازجلاب) ساروألا لابج ةقطنم موخت ىلإ (سنوت) ةيقيرفأ يف رمألا بتتساو ه1

 ءٍميقُي نأ ئبأف ٠ .ًاميظع أكلُم ةيقيرفأب ىأر ًاريهز نإ مث» ؟نيثألا وب ,أ لاق

 ءًادهاز ًادباع ناكو «كلهأف ايندلا ىلإ ليمأ نأ فاخأف داهجلل ُثمدق امنإ :لاقو

 7١94 ٠١" ص دج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماككلا 0
 .18١ا/ص ؟”ج  نودلخ نبا خيرات 230



 هه مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 515

 «كلملا يف ًادهاز قرشملا ىلإ ريهز لفق مث» :نودلخ نبا لاقو .2٠00 .ريثك عمج يف لحرو «ةكوش يذ وأ ودع نم دالبلا ولخل نونمآ مهو ءأركسع ناوريقلاب كرتف

 . "”«ايندلا ىلإ ليمت نأ يسفن فاخأو داهجلل تعج امنإ :لاقو

 هنأ ودبيو «ناوريقلاب ريهز هفلختسا يذلا ريمألا مسا رداصملا ركذت ملو

 ةيقيرفأ ةرمإ ىلوت» هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقف «ينالوخلا بهو نب نايفس
 .«ناورم نب زيزعلا دبعل

 ةقرب لحاس يف ريهز داهشتسا

 - ةقرب نم ريهز هجوت «ةقرب ىلإ ناوريق نم يولبلا سيق نب ريهز داع املو
 نم هتدوع ربخب كلذ تاياورلا تجمد دقو هرصم ادصاق  سلبارط نم امبرو

 «ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم ريهز ريسم ةينيطتطسقلاب مورلا غلب دق ناك» هنأو «ناوريقلا

 ةيلقص ةريزج نم ةيوق ةوقو ةريثك بكأرم يف اهيلإ اوجرخف ءاهولخ اومنتغاف

 نم ريهز مودق كلذ قفاوو «ءاوبهنو اولتقو ًايبس اهنم اوباصأف ةقرب ىلع اوراغأو

 ركسعلا رمأف ءربخلا ربخأف ءرصم ًادصاق ةقرب ىلإ [ سلبارط نم وأ] ةيقيرفأ
 آر املف «ًريثك ًاقلخ مورلا ناكو «هعبت نمو وه لحرو «مهلاتق يف دجلاو ةعرسلاب
 دتشاو «لاتقلا رشابو  عجارتلا يأ  عوجرلا هنكمي ملف هب اوثاغتسا نوملسملا

 امب مورلا داعو :هباصأو ريهز دهشتساف «مهيلع مورلا رثاكتو «بطخلا مظعو رمألا

 هضرتعا» رصم ىلإ ريهز راس امل :نودلخ نبا لاقو .7'2«ةينيطنطسقلا ىلإ اومنغ
 دهشتساو مهلتاقف «هلاتقل اوءاج «ةينيطنطسق بحاص لوطسأ ةقرب لحاوسب

 ددع يف ةقرب ىلإ ريهز ضهن» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو ''”(ىلاعت هللا همحر

 (ةرجهلل نيعبسو تس ةنس ةقربب اديهش لتق ىتح لتاقف «مورلا يقلف «ليلق
 .[ةباصإلا ١ /555 ص]

 «ةقرب ىلإ يولبلا نب ريهز فرصتا..» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 يف مهيلإ هجوتف ءاوثاعف مهل بكارم يف اوجرخ مورلا نم ةعامج نأ هغليف
 روبق ىعدت مهروبقو كانه هربقف ءهعم ْنَمو دهشتساف ءمهيقلف ؛ ليخ ةديرج
 , |[ نينخلا

 2 نع جد ريثألا نبا -خوراتلا يف لماكلا 9
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 516 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ه1

 ةنس ريهز داهشتسا نأ عماجلا باتك يف كلذكو ةباصإلا يف ءاج دقو

 19 ةنس هداهشتسا نأ ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا يف ءاج امنيب «ةيرجهال“

 عبس ةنس» سيق نب ريهز داهشتسا نأ يدقاولا نع ريثألا نبا لقن مث «ةيرجه

 نب ناسح ةيقيرفا ىلع كلحلا دبع مععشافا د نيعيسو تس نيو تا نيكتماو

 . "'”«يناسغلا نامعنلا

 يولبلا سيق نب ريهز يباحصلا ديهشلا ربق ةرايزب هدهع ناسح لهتساف
 . هاضرأو هنع هللا يضر

 .؟7ص ؛ج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(



 هاأ/ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 517

 ىناسغلا نامعنلا نب ناسح

 - ةيقيرفأ ريمأو برغملاو رئازجلا حتاف

 وه ةيقيرفأ لامش يف مالسإلا مئاعد اوسرأ نيذلا نيحتافلا ءارمألا ءامظع نم

 ساروألا حتتفاو (نيمألا خيشلا) بقلب رهتشا يذلا يناسغلا نامعنلا نب ناسح

 . ميظع رود خيراتلا يف هل ناكو برغملاو رئازجلاو

 نم ٌرفو ءةونع ةنجاطرق نامعنلا نب ناسح حتتفا» : نودلخ نبا هنع لاق

 امو ساروألا لبج كّلَّمو . . سلدنألاو ةيلقص ىلإ ةجنرفلاو مورلا نم اهب ناك

 نم مهعم نم ىلعو مهيلع جارخلا بتكو «ربربلا َنّمأو ء«هيحاون خودو هيلإ
 يف هنوقرافي ال ربربلا نم فلأ رشع انثا هعم نوكي نأ ىلع جنرفلاو مورلا
 ا ا

 ناسغ كولم أبن
 ميظعلا حتافلا كلذ نع مجارتلاو ةيخيراتلا رداصملا هب انعلاطت ام لوأ نإ

 ركذت نأ انه ةيقمتلا سو... ""' ةةايخ كولعذادبا نعل هنأ رش ةانعتلا نيتناسع
 : نامعنلا نب ناسح فالسأ ناسغ كولمو ناسغ نع نيقيلا أبنلا ملاعم

 يف اهركذ ءاج دقو «ةقيرعلا ةيئابسلا ةيناميلا لئابقلا نم ناسغ ةليبق نإ

 رييكلا ف دش عوار نشا اتساحت نحل نإ اهبلع ىرعملا ةضينلا كسلا قوق
 ةانبغ تناك ناو ضرأ) هيف ا يريمحلا ميرأ ناشلم كلملا مساي

 ةسمخ ناسغ مسا عمجيو «برأم ضرأ يف دزألا لئابق نم اهتوخإ عم نكست

 كلام ونب مه ناسغو» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو ءدزألا نم نوطبو رئاشع

 نأ يدوعسملا ركذو «ناسغ نومسي مهلكف بعك ونبو ةنفج ونبو ثراحلا ونبو

 .187ص اج  نودلخ نبا خيرات ()
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 518 مالسإلا رجف ين نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ْن ١ م

 هنم اوبرشو هيلع اوماقأ نميلاب ءام مسا ناسغ» :لاقو (نزام ونب) ًاضيأ مهنم
 : مهرعاش لاقو «ناسغ اومسف

 0 ءاسنلاو هاهي هرألا كنت ريقدعم الاف تلاشاجإ
 مهل ًاعماج ًامسا ناسغ حبصأ ناسغ ءام يداو يف نونكسي اوناك مهنأ امبو

 .ريمحو أبس روصع ذنم

 ليس باقعأ يف ماشلا ينادأ ىلإ نميلاب برأم ضرأ نم ناسغ تلقتنا مث -
 مولا ىلا وول يبا اا اولا حارس ريا الكا ير اولا
 تيعسوب (ةدرالاو قشمد لامعأ يلي امم ةارشل || لابج نيبو هنيب ام ماشلا ينادأو

 : يريمحلا ناشيج نب ناسح لاق «(ناسغ ضرأ) مهمساب ةقطنملا كلت

 دالبلا فاريطأات هتهتلنابتف اوربتتساْمَهم نيذلا ناسغو

 نأ ميرأ ناشلم ديفح برك يدعم يريمحلا كلملا دنسم شقن يف ءاجو

 ينادأو زاجحلا نيب يأ "”ناسغ ضرأو رازن ضرأ نيباجس رابآ ىلإ) تغلب هتاوزغ
 .ةيداليم "08 ماع قفاويو يريمح 47١ ماعب خرؤم شقنلاو «ماشلا

 ماشلاب ةنساسغلا ةكلمم ؤشن ةيفيك راثأ دقو :ماشلاب ةنساسغلا ةكلمم ءوشن -
 ىلإ نيدلا فرش رمع .دو نيمأ دمحأ ذاتسألا بهذف «نيثحابلاو نيخرؤملا مامتها
 مهنكلو ءمهبلسو مهوزغل ءاقتإ مهمكحل برعلا اوعضخي نأ مورلا لواح» :هنأ
 نمتنالا يف ياحي نمار رحبيع ةرز رعي عفا هم راج يبل كالا رع كوياع 5

 لئابقلا ضعب اودعاسي نأ برعلا رش عفدل ةليسو ريخ نإ مورلا ىأرف «لاومألاو

 نودصي مهل ةءادر اونوكي مث ءنورضحتيو نوعرزي موختلا ىلع اوّرقي نأ ىلع
 . "”(ماشلاب ةنساسغلا ةرامإ تنوكتف «نوبهنيو نوزغي نيذلا ودبلا تاراغ

 لكب ةئطاخ ة ةركف يهو نيقرشتسملا ضعب ءارآ ىلع ة ةركفلا هذه تدمتعا دقو

 نامورلا ءيجعم لبق ماشلا ءاجرأ يف نكست ةيبرعلا ل اتايقلا تناك دف «ديكأت

 نم مهريغو حيلّسو خونتو مادٌجو ةلماع لئابق مهنم تناكو ءدالبلل مهلالتحاو
 برعلا نأ انو «ةقباس روصع يف ماشلا ىلإ ن نميلا نم تلقتنا يتلا ةيبرعلا لئابقلا

 يف ةيبرع كلاممب نامورلا فرتعا دقف «ماشلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا نولغمُي اوناك

 .159 ١ص ؟ج - يدوعسملا  بهذلا جورم 000

 .58١ص  فرطمابل عماجلا 20

  نيمأ دمحأل مالسإلا رجف  نيدلا فرش رمع .د  ةنساسغلاو ةرذانملا لالظ يف رعشلا (9)
 1 ١ا/



 هزه مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 59

 ناكو «ةينامورلا ةيروطاربمإلل ءالولا راطإ يف رمدت ةكلممو ءارتبلا ةكلمم اهنم ماشلا
 نبأ لاق مهيفو .ناسغ لبق ماشلاب برعلا كولم مهو معاجضلا ينب نم رمدت كولم

 ناسغ تناكو . . مورلل ًالامع برعلا ىلع ًاكولم ءالؤه معاجضلا تناك# :نودلخ

 ءاولتتقاف ناسغ مهتعنامف «ةواتألاب معاجضلا كولم اهبلاط ماشلاب اهلوزن لوأل

 مهيديأب ام ىلع ناسغ مهتبلغف اوقتلا مث . .ةواتألا تدأو ناسغ ىلع ةرئادلا تناكف

 دق  معاجضلا يأ  ةيريمحلا مهتساير ةغبص تناك امل «برعلا ةساير نم

 «مهلوصف لبق « «نميلاب اهتم ةسايرلا تفرعو ءاهنوطبو نالهك ىلإ تداعو تلاحتسا

 0 تاكل هدعلا انآ ةوقو ةدع يلوأ - ناسغ يأ ب اوناك امرؤ

 يف يقرابلا ةعامج لاق كلذ يفو «لعفلاب ةدعو ةوق تاذ ناسغ تناك دقلو

 1 :©”هميلا نم دزألا لاقتنا نع ةديصق

 تاريشجوكالا ةحسييعتتلا ىننرع .”ماقكلا ىلا هوان ل تحدت

 تاماشلاةحاب كلم مهلف اهيف كلملااوديشو اهووتحاف

 اقاذامسحلا ةةاننس :ةايينسمع هدزالا دلو نيمو رهربكالا منكتلدت

 ىلوألا ةلحرملا وه برعلل ًاكولم مهتروريصو ماشلاب برعلا ةساير داقعنا نأ
 مث يداليملا ثلاثلا نرقلا يف نمزلا نم ةرتف كلذ رمتساو «ةنساسغلا ةكلمم ءوشنل
 (ما705-275) لوألا نيطنطسق ينامورلا كلملا دهع يف مهتيكولمب نامورلا فرتعا

 يأ] اودرفتو» :ًالئاق كلذ ةيفيك ميدقلا خيراتلا باحصأ نع نودلخ نبا لقن دقو
 نأ مورلا كلم فاخف «سرافو مورلا نيب ناك داسف دنع كلذو «ماشلا كلّمب [ناسغ

 اوبتكف ءورمع نب ةبلعث ذئموي مهسيئرو «مهاندتساو «مهيلإ بتكف ءًاسراف هيلع اونيعي
 نإو «مورلا نم فلأ نيعبرأب مهدمأ [سرُفلا] نم رمأ مهمهد نإ :هنأ باتكلا مهنيب
 كلذبو .''”«هوثراوتو كلذ ىلع مهكلُم تبثو ءأفلأ نيرشعب ناسغ هتدمأ رمأ همهد
 راطإ يفو  يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف - ًايمسر - ماشلاب ةنساسغلا ةكلمم تأشن

 نم ةيكولملا ىلوتي نمب ًاموسرم ردصي ينامورلا رصيقلا ناكو «ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 ميسرتب م0194 ماع ناينتسوج رصيقلا هردصأ يذلا موسرملا يف امك «ءناسغ

 بقل هحنم عم :ماخلا ينديرعلا عيبح ىلع اريمأ اكلم» : يناسغلا ةلبج نب ثراحلا

 ." «روطاربمإلا دعب بقل ىلعأ وهو «كيرتابو كراليف

 ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات )١(

 . يقرابلا ةعامج ةديسصق - ينادمهلل برعلا ةريزج ةفص )00

 .1 86ص نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ةرفإ



 520 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع د

 نوتعحابلا نيب رب ًابارطضاو لد (مهتمصاعو ةنساسغلا ةكلمم قاطن) راثأ دقو

 ماشلاب نييناسغلا خيرات نأ» :نيمأ دمحأ لاق ثيحب «برعلاو نيقرشتسملا نيسرادلاو
 :تباث كلُم رقم مهل نكي مل هنإ رهظيو . .برعلا ع خيرات يف ةضماغلا رومألا نم
 ْقَلِج نورك انايحأو 4 ؛مهتمصاع ةيباجلاو نالوجلا نأ :ءارعشلا لوق نم مهفي ًانايحأف

 . .ةنفج دالوأ مهو .ةنساسغلا ةكلمم» : يروخافلا انح لاقو ()(ةمصاعلا اهنأ ىلع

 رودويث قرشتسملا لاقو ؟'"اهلوح امو ىرصُب يف يأ «ناروح دالب يف اوناكو
 يتلا ةيمهألا نمو «ةنفج ىنب كلمل ةدعاق نالوجلا ذاختا نم لدتسن» :هكدلون

 لاق امنيب "”«نالوجلا لوهس يف ناك صاخلا نيينفجلا زكرم نأ «ةيباجلل تحبصأ
 يف ةيباجلا يف مهتلود يسركو نييناسغلا ةمصاع تناك» سنمال يرنه قرشتسملا

 (0)«ءاقلبلاو ناروح يتعطاقم ىلع ةنساسغلا مكح دتما» : نيمأ دمحأ لاقو «نالوجلا

 ًاضيأ لمشيل راعشألاو ةيخيراتلا رداصملا يف مهتمصاعو ةنساسغلا ةكلمم قاطن دتميو

 هنإ ينعي ال هلك كلذ نكلو ءاهريغو (نانيلب اذديص يف براح)و (ناعم)و (ءاديوسلا)

 امتإو «(ةضماغلا رومألا نع مهخيرأات نأ ينعي الو (تباث كلم رقم مهل نكي مل)

 ام وهو ؛ماشلاب برعلا راشتنا قطانم لك لمشي ناك ةنساسغلا ةكلمم قاطن نأ ينعي

 موسرم يف امك (برعلا عيمج - ريمأو كلم) هنأب ةلبج نب ثراحلا بقل ًاضيأ هدكؤي

 تاعطاقملاو قطانملا رئاس لمشي ناك ةنساسغلا مكح نإف يلاتلابو «ناينتسوج

 «ىلعألا يناسغلا كلملا رقمو ةمصاع يه قشمدب ْقَلِج ةنئيدم تناك دقو «ةروكذملا

 ناروح ىرصُب يفو نالوجلاب ةيباجلا يف دهعلا سفن يف هبراقأ نم كولم كانه ناكو
 , اهريغو ءاقليلاو ناعم يفو اديصب براح يفو

 - قلج يف مهيألا نب ةلبج كلملا ىلإ دفو امل يراصنألا تباث نب ناسح لاق

 ةنساسغلا ةئفج ينب كلم قطانمو مصاوع اهيف ركذ ةديصق - مالسإلا لبق - 0

 : الئاق ماشلاب

 نايويضلاف ةوضومتلا ينعا بم.  .ةانتكيفعي هكتقحشا نادطلا نعل
 ناحل اشك يضاوجلا» + ارافسن ىلإ عساج ىبحبف
 0 يناودلاروصقلاف ءءاكسف ءايرادف سالب نم تاّيرقلاف

 1ص نما محا - هدانا رخش 4
 .الا/ص - يروخاف انح ىبرعلا بدألا خيرات يف ماجا 64ه

 .07ص - قيزرو يزوج .د ةمجرت - هكدنول وردويث  ناسغ ءارمأ ()
 .نالوجلا ةيباج :نالوجلا ةباجو  ءاقلبلا  ندرألا يف سأر تيبو ءمساجو ؛ناعم (4)

 روصقلاو .(رمدت ىلإ جرخت اهنمو ءانهدلا يف سلاب)  ينادمهلا لاق - سلاب يه :سالب (5)
 .قشمد قلج روصق : يناودلا



 نك مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 2061

 نامزألامداقت ًاقحو_ءره دلايفةنفج لآل ىنغم كاذ

 : يناسغلا ينفجلا مهيألا نب ةلبج ابطاخم ةديصقلا يف تباث نب ناسج لاقو

 نتاعي لنك ويش ةوركلا ىنلافات قلاب ككنم نإف اهنّريشأ

 بيترتلا ةيخيراتلا رداصملا نم نيبتيف (ةنساسغلا ماشلا كولم بيترت) امأو

 :يلاثلا  سسنرلا

 وأ (ورمع نب ةبلعث) هدعبو هعم كلّمو «ةنس نيعبرأو ًاسمخ كلمو «قشمد قلج

 نبا وهو) :يدوعسملا لاق «ةنفج نب ةبلعث نب ربكألا ثراحلا مث (ةنفج نب ةبلعث)
 .(م1784 )785  ةرتفلا يف ةثالثلا كولملا كئلوأ مكح دقو  (نيطرقلا تاذ ةيرام

 هوخأ مث) :نودلخ نبا لاق (ةنفج نب ةبلعث نب ثراحلا نب رذنملا) كلم مث -

 نع  (ثراحلا نب ةلبج) وهو (ةبلعث نب ثراحلا نب رمش وبأ) مث «ةنفج نب ثراحلا

 .(م07/ -17825) ةرتفلا يف ةعبرألا وأ ةثالثلا كولملا كئلوأ مكح دقو  يناجرجلا

 هميسرتب ًاموسرم ناينتسوج رصيقلا ردصأ يذلا (ةلبج نب ثراحلا) كّلَم مث -

 مطتاهمواط ةصه 52651هئ115 كيرتابو كراليف بقل هحنمو ءماشلا يف برعلل ًاريمأ ًاكلم»

 - سيسأ لبج يف روثعلا مت دقو مم ماع كلذو (روطاربمألا دعي بقل ىلعأ وهو

 كلملا ناب يسوألا ةريغم نب ميهاربإ مساب يناسغ شقن ىلع - قشمد قرش بونج

 مسا ءاج كلذكو .م0148 ماع  ةيركسع ةيماح  ةحلسم سأر ىلع هلسرأ ثراحلا
 لوصو ركذي دنسملاب ينمي شقن يف (ةلبج نب برك وبأو ةلبج نب ثراحلا) نيكلملا
 نبا خيرات يف ءاجو .م047 ماع برأم دس ءانب ةداعإ عورشم ةبسانمب امهنم اياده

 تاذ ةيرام همأو ءرمش يبأ نب جرعألا ثراحلا» وه (ةلبج نب ثراحلا) نأ نودلخ

 ضرأب هكلُم ناكو ءناسح رعش ىف ةروكذملا ئناهلا تنب ةنفج ينب نم نيطرقلا
 كلذكو ءاهريغو نالوجلاب اكلم (ةلبج نب برك وبأ) هوخأ ناك امنيب «ناعمو ءاقلبلا

 وهو :ةبيتق نبأ لاق» : ىلعألا كلملا ناك ةلبج نب ثراحلا نكلو .(ورمع) هوخأ

 - ثراحلا هبراحف  فلأ ةئام يف ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا هيلإ راس يذلا

 تنب ةميلح تئاكو ءمهومزهف هوطبتخا دقو .رذنملا ركسع ىلع ناسغ تلمحو

 تلجنا دقو (رسب ةميلح موي ام) ليقف مويلا كلذب لثملا سانلا برضو .«ةميثح
 ريثك عوقوو - سرفلاب طبترملا  ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا لتقم نع ةكرعملا

 كفوف ؛ميمت نم ةعامجو ةدبع نب ساش ىرسألا نم ناكو :ىرشمالاو ىلتقلا نم



 35042 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع مه

 :اهنم ىتلا هتديصق لاقو «ةليج نب ثراحلا ىلإ ةديبع نب ةمقلع رعاشلا

 يس ودمار اينااكتتكت. عفان لدتا تاغولا كراسلا نا

 ناينتسوج روطاربمألا ضوافيل ةينيطنطسقلا ىلإ م57 ةنس اذه ثراحلا رفاس» دقو

 تامو ءهيسرك ىلع هفلخي نم ىفو «ةريحلا نيبو هنيب يتلا برحلا نوؤش يف

 ويل وأ م5514 ةنس ثراحلا

 مث «نامعنلا هنبا ءرمش يبأ نب ثراحلا دعب كلم مث» :نودلخ نبا لاق

 رمش هيوخأ دعب كلم يذلا وه هدج ةلبجو «ةلَبَج نب مهيألا نب ةلّبّج هدعب كلم

 نب ثراحلا ونب مهلكو «ةلبج ةوخأ رذنملاو نامعنلا نأ» :يدوعسملا لاقو «رذنملاو

 كئلوأ نأ كلذ نم نيبتيو .«مهلك اوكلم دقو م م يلا
 نب ثراحلا ونب ءةلبجو «رمشو «نامعنلاو ندتلا) صحلا ب 3 وكرتشا ةعبرألا

 3 0 كلا ا كلملا نأ . تاماردلا لدتو :(ةلبج

 د يل حلقي دل ةلاسغا نراح 2 ٠

 دككفلا ةحلاصمل اورطضاف «نامورلا موخت ةريحلا برعو سرفلا دده مث «هتفلاحم

 هيدلوب رذنملا رفاس نيتسوج روطاربمألا توم دعبو مم ةنس ىف هعم دقاعتلاو

 تاياورلا ىدحإ ريشتو جاتلا ةويسبلاو الفاح الابقتسا هولبقتساف ؛ ةينيطنطسقلا ىلإ

 « ةلبجو «نامعتلا) ةثالثلا هتوخا ناك دقو (م559- 0ا/٠) ةنس نيثالث مكح هنأ كل

 ثراحلا)و (ةلّبج نب مهيألا)و (رذنملا نب ورمع) مكحلا ىلوت مث -

 تاكو" دود نب ءآ لاق تراجعا 00 ل 0 يبأ نب رغصألا

 م 0 وج ل ءارعش تناكو ء«حدملا بهاذمو

 : ةنفج ءانبأ حدم يف هنع هللا يضر ناسح رعش نمو .امهريغو

 لوألا نانمونلا يف نلفنافوي مي مذا ةنجئايبصممع رد

 ...لضتنملا عيركلاةيرامنياريق“ .ينهيتأ ريق لونغ ةهقجدالوأ

 . «تايبألا خلا

 نع نودلخ نبا لقتي يذلا هسفن وه ثراحلا نب رذنملا نب نامعنلا نأ ودبيو

 نالوجلاب هلزنم ناكو «ةغبانلا هاثر يذلا ثراحلا نب نامعنلا برك وبأ» هنإ ديعس نبا

 نسب ورمع ناكو 4 قلجو رمدتب ةلزنم ناك ةلبج نب مهيألا» امنيب «قشمد ةهج نم



 كفرا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 52013

 : ينايبذلا ةغبانلا لوقي هلو ءىلعألا يناسغلا كلملا وه ثراحلا نب رذنملا

 براقع تاذب تسيل ةدلاول ةمعندعبًةمعنورمعل ىلع

 نيتاشأ ةينغ ناسف نيم يناعك“ .تزرغدت ليق د[ نيضتلابهلدكقتو

 براخ دنع يتلااديصيريقو ٍقلِججبٌربق :نيريقلل ناك نفل

 تراحملا ىهرآ ةمجلاب نعرتفيل هموق ديس ينفصجعلا ثراحللو

 كلذب هدهع ىهتتاو ءمورلا عم عارص يف لخد رذنملا نب ورمع نأ ودبيو

 سرفلا ازغ املو . .مورلاو ةنساسغلا نيب ةقالعلا تءاس» هنأ ررقت تاساردلاف ,عارصلا

 .«مهرمأ فعضو ةنساسغلا نأش روهدت م54١5 ماع  قشمدو سدقلا اولخدو مورلا

 مغرلابف  (م5115-51) ماشلاب ةنساسغلا كولملل ريخألا دهعلا كلذ ىلت دقو -

 قرشأ هيف يذلا دهعلا كلذ ىف ناك دقف  ةنساسغلا ناطاس فعضو ةينامورلا ةرطيسلا نم

 نب نامعنلا مهو «ماشلاب نييناسغ كولم ةثالث يمالسإلا حتفلاب ىهتناو مالسإلا رجف
 يذلا يناسغلا ةلبج نب مهيألا نب ةلّبجو «يناثلا رمش يبأ نب ثرحلاو «رذنملا نب يدع

 رقمو «قشمدب قلج يف مهيألا نب , ةلبج رقم ناكو «هيلإ دقي تباث نب ناسح ناك

 دقف «رذنملا نب يدع نب نامعنلا امأو «ناروح ةعطاقمب ىرصُب يف رمش يبأ نب ثرحلا

 يذلا ءرذنملا نب ورمع نب نامعنلا كلملا» هنإ ممألا خيراوت بحاص نع نودلخ نبا لقن

 وزغي ناك امنإو اكلم هوبأ نكي ملو ءاديص دنع براح رصقو ءاديوسلا رصق ىنب
 ناك هنأل براح رصق ءانب داعأ دقو  نامعنلا نب ناسح دلاو وه كلذو - «شويجلاب
 دقو "ويسب لمأب ةيوسلا رجلا ليقرأ السإلا لد تادوتا دبور لق نب ادوجرت
 ىلإ امهوعدي مهيألا نب ةلبجو رمش يبأ نب ثراحلا نم لك ىلإ كو هللا لوسر بتك
 ةنسلا يف مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدّوْدي هللا لوسر ثعب امنيح مالسإلا

 رمش أ ناجي يضع ملف 13505 ةجساقإ حلا ةرجهلل ةعباسلا

 دعس نبا تاقبط يف ءاجف «يناسغلا مهيألا نب اع انا امو «ىرصب يف ناكو

 ىلإ كي هللا لوسر بتك» :هنإ يزوجلا نبال ءافولاو يزيرقملل عاتمإلاو يبوقعيلا خيراتو

 كي هللا لوسر ىلإ بتكو «ملساف «مالسإلا ىلإ هوعدي ءناسغ كلم مهيألا نب ةلبج
 مايأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ ىتأ مث '”«باطخلا نب رمع مايأ ىلإ ًاملسم لزي ملف «همالسإب

 ؟ج دعس نبأ تاقبط يف روكذم رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ ِةْيلَي هللا لوسر باتك صن (0)
 . ماشه نبأ ةريسو يربطلا خيرات . ١١ص

 خيرات ١١ص ”و ١ج دعس نبا تاقبط نع هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 ./7 5ص - يزوجلا نبال ءافولا - ١١١ 5ص - يزيرقملل عامسألا عاتمإ - 85 ص - يبوقعيلا



 قرافف .«مهيألا نب ؛ ةلبجو رمع نيب خيراتلا بتك يف روكذمو روهشم وه ام عقوف «رمع

 لزي ملو» :نودلخ نبا لاق ( ةينأ رصنلا ىلإ داعو ةينيطنطسقلاب قحلو نيملسملا ةليج

 لزي ملو مدن هنأ تاقثلا هركذت اميفو ءههؤ» ةنس تام ىتح ةينيطنطسقلاب مهيألا نب ةلبج

 كي هللا لوسر دهع ذنم ناميإلاو مالسإلا ىلع تبثو ملسأ امئيب ''"ةيلهاجلا يف هحدمو

 ناني كاران لوف ىتانشقل دكا
 دقو داع ع
 تزن منع تا

 ءارمألا ةباحصلا نم ناكو ءماشلا حوتف 00 نامعنلا ني ناسخ دهش دل
 - ةيرجه ١5 بجر يف حتفلا ةادغ اهولخدو اهوملتساو قشم حتف اودهش نيذلا

 هنإ قشمد مالتساو مالستسا ةعقاو نع يدقاولا مامولل ماشلا حوتف 00 م ءاحج كف

 باتكلا مهل بتك املف . .نامألاو حلصلا باتك حارجلا نب ةديبع وبأ مهل بتكا
 هعم بكرو ةديبع وبا ماقف - قشمد يأ  ةدلبلا ىلإ انعم مق هل اولاقو ٠ هنم هوملست

 وذو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو ءورمع نب ميعنو «لبج نب ذاعمو (ٌةريره و

 نب فيسو «يريمحلا لفون نب ريرجو «نامعنتلا نب ناسحو «يريمحلا عالكلا

 نب ةبابل وبأو «ةبعش نب ةريغملاو «كلام نب ةعيبرو «ةفيلخ نب رمعمو ؛«ةملس

 نب هللا كبعو ءرماع نب ريشبو ( ةبتعو © سيق نب رماعو «ةدعاس نب فوعو .رذنملا

 هللا يضر ةباحصلا نايعأ نم ًايباحص نوثالثو ةسمخ مهتلمجو ءيدسلا 9

 مكحلا هيف از يذلا دئاخلا مويلا كلذ يف اهوملستو نيبكار ققمح ولعت ؟*

 قشمد يف مالسإلاو ةبورعلا تايار تفرفرو ينامورلا 00

 رمع ةفالخ يف رصمو ماشلا حوتف نم قشمد دعب ام نامعنلا نب ناسح دهش دقو
 يبأ نب ب ةيواعم دهع يف ينوكسلا جيدح نب , ةيواعم عم ةيقيرفإ حعتف دهش مث «نامثعو

 : ةيقيرفإو رصمو ماشلا يف برحلاو ةديامسنلا لاجر نم ناكو  ةيرجه 2 ماع  نايفس

 . يولبلا سيق نب ريهز ةيالو دهع ىلإ تدتما يتلا ةرتفلا لالخ

 55ص 8ج - ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا - 6ص 4١ج  يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا )١(

 .ةيرجه07 ماع يفوت هنأ ريثك نبا لاقو



 نكفيح مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5325

 يدزألا يدع نب نامعنلا نب ناسحا : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجف

 نيروهشملا نم ..برحلاو ةسايسلا لاجر نم «دئاق :ناسغ كولم دالوأ نم يامل

 نب ةيواعم نمز يف ةيقيرفأ َيلُو .نيمألا خيشلاب بقلُي ناك . ةيمالسإلا تاحوتملا ىف

 دبع مايأ يف رصم ىلع ًالماع ناك مث :ةايقم يبا
 . ؟”ةناورم نب كلملا

 و 11
 نت

 ىوس ؛نايفس يبأ نب ةيواعم نمز يف ةيقيرفإ هتيالو ةرتف رداصملا ددحت ملو

ةيمأ ينب نمز يف ماشلا ءارمأ نم ةيقيرفإ لخد نم لوأ هنأ
 نيل مي هو ة

 - مهدناق مسا رداصملا ركذت مل - ماشلا نم عب اع يع

 نئارقلا كلف دوق اق لوقا قكملو ةةيرجم 41 قاع كررت صقل حرج يخت
 ةيقيرفإ حتتفا يذلا شيجلا كلذ يف ماشلا ركسع دئاق ناك نامعنلا نب ناسح نأ

 جيدح نب ؛ ةيوأعم داع دقو ؛ةيرجه 40 45 ماع ينوكسلا جيدح نب د ةيواعم ةدايقب

رتب: تاللأل ماع قمل ًالاو حبا مث ندعم ىلإ (سرت) ةيقيرفإ نم
 يع كاتو ي

 دهع يف ةيقيرفإل نامعنلا نب ناسح ةيالو ةرتف اهنأ كاردإ نكمي يتلا ةديحولا ةرتفلا

 مث ةيرجه 5٠ ماع ةيقيرفإ ىلع عفان نب ةبقع يلو ةيواعم نآل «نايفس يبأ نب ةيواعم

 لا ) ةيقيرفإو رصمل ًايلاو يراصنألا دلخم نب ةملسم حبصأ
 دم

 ةيقيرفإ ىلع نامعنلا نب ناسح ةيلوتو ىولبلا سيق نب ريهز داهشتسا ىلإ عئاقولا

 دع دع د

 هتاحوتفو ةيقيرفإل نامعنلا نب ناسح ةيالو

 ؛ىلوألا ةيالولا يه ةيرجه ٠/4 ماع ةيقيرفإ ىلع نامعنلا نب ناسح ةيلوت نكت مل

 ماع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةدايقب اهحاتتفا ذنم ةيقيرفإ يف ناسح ءابنأ تلصاوت دقنف

 يف ناسح ءابنأ تجمد تاياورلا نأ نم مغرلابو «ةيرجه ا/8 ماع ىلإ ةيرجه 5

 ايي ا ا و ل

 ركسع ريمأ يناسغلا نامعنلا نب ناسح ناك :(ه٠5 )44  ىلوألا ةلحرملا

 جيدح نب  ةراعج كرات نودلخع ج1 كودو حعفلا كلذ أبن مدقت دقو 0

 )١( ص - فرطماب  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ١14.
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 ء«رمحألا رصقب مهيقل ا يذلا مورلا ددم لتاقو «ءالولج
 ءامدق برع ربربلا باتك يف ءاجو ''”:ءالولج حتتفاو مهدالب ىلإ اوعلقاو «مهبلغف
 ةفيلخلا نم رمأب م1102 - ه465 ةئس ةيقيرفإ جيدح نب ةيواعم ازغ» هنإ كلذ نع

 مال اوزيعلا قم ةروم ىلع الج يصل( يوما توم اع حسا ,ةيواعم
 نب ةيواعم نأ ريثأآلا نبا خيراو هودلحولا خيرات يف ءاجو ' ولا ةيحانلا
 لك بجوتسيو ٠ (اوعاطأو «ةيقيرفإ لهأ نكسف «دالبلا خودو ءايارسلا ثبا جيدح
 - (سنوت) ةيقيرفإ يف ةينامورلا ةطلسلا رقمو ةمصاع اهنأل ةنجاطرق حتف مت هنإ كلذ
 نامعنلا نب ناسح ةيالو» ناوئعبف .نامعنلا نب ناسح ةدايقب ثدح ام وهو كاذنأ

 «ناوريقلا دروو «ةيقيرفإ نامعنلا نب ناسح لخد امل» هنإ ريثألا نبا لاق «ةيقيرفإل
 نكي ملو .ةيقيرفإ كولم مظعأ اهبحاص ناكو «ةنجاطرق ىلإ راسو اهنم زهجت
 ىصحبي ال ام ربربلاو مورلا نم اهب ىأر ءاهيلإ لصو املف ءاهوبراح طق نوملسملا
 ىلع مهيأر عمتجا كلذ اوأر املف .ًاريثك مهنم لتقو مهرصحو مهلتاقف «ةرثك

 «سلدنألا ىلإ مهضعبو ةيلقص ىلإ مهضعب راسو مهبكارم يف اوبكرف «برهلا
 لسدأو .ًاعيرذ ًالتق - مورلا يأ مهلتقو بهنو ىبسف «فيسلاب ناسح اهلخدو

 نم اومدهف ؛«مهرمأف  نيعئاط يأ - ًافوخ هيلإ مر ءاهلوح اميف شويجلا
 ريل سنا لسير جدر اهيل دوج ال تح كلذوأ ل اورد هن ةفجا طرق
 نامعنلا نب ناسحو جيدح نب ةيواعم ةدايقب ةنجاطرقو ءالولج نصحل يمالسإلا
 ةنجاطرق يف مالسإلاو ةبورعلا تايار تفرفرو ينامورلا لالتحالاو مكحلا ىهتنا
 هال 4 ماع هيقيرفا ىلوت امل هنأب ةنجاطرقل ناسح حتف ريثألا نبا ركذ دقو .ةيقيرفإو
 باوصلافق هال ماع الإ برعلا اهحتفي ملو مورلا ديب ةنجاطرق نوكت نأ نكمي الو

 اهالوت هنأل ةيقيرفول ىلوألا ناسح ةيالو يفو ةيرجه 40 6+ ماع ناك اهحاتتفا نأ

 .(ه١٠5 )49  رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو نمزو نايفس يبأ نب ب ةيواعم نمز يف

 داعتساف ربربلا ةنهاك ديب ةنجاطرق تناك هال4 ماع ةيقيرفإ ناسح لخدو ىلوت املو
 ةنجاطرقل ناسح حتف نأ باوصلاو .سابتلإلا عقو كلذلو ؛ةنجاطرق ناسح
 /ه46 ماع ءالولج نصح حتف دعب ىلوألا ةلحرملا يف ناك مورلا نم اهريرحتو
 جيدح نب ةيواعم اهطتخا يتلا ىلوألا ناوريقلا يف كاذنآ ناسح ماقأو .م06
 .هنع قبسألا ثحبملا يف نييبتلا فلس امك ينوكسلا

 .186 ص "لج  نودلخ نبأ خيرات 2230

 4٠. ص ب يوابرعلا راتخم دمحم  ىمادق برع ربربلا )030

 .١5ص ةج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 ربربلا نم مهئافلحو نامورلا داعأ (ه494 ا ماع) ةلحرملا كلت يفو

 لاق كلذ يفو .«نامعنلا نب ناسح مهبراحف «ترزنبو ةروفطص يف مهفوفص عيمجت

 امهو ترزنبو ةروفطص يف هل اوعمتجا دق ربربلاو مورلا نأ ناسح ّْلَي» :ريثألا نبا

 تاسح مهل ربصف «ةوقو ةدش مهنم ىقلو ءمهلتاقو ءمهيلإ راسف ؛ناتنيدم
 مهدالب ىلع نوملسملا ىلوتساو مهيف لتقلا رثكو مورلا تمزهناف نوملسملاو

 .هئطو الإ  ةيقيرفإ - مهدالب نم اعضوم ناسح كرتي ملو «(ترزنبو ةروفطص)

 ةجاب ةنيدم ىلإ مورلا نم نومزهنملا أجلو ءًاديدش ًافوخ ةيقيرفإ لهأ هفاخو
 دق حارجلا نأل ناوريقلا ىلإ ناسح داعف «ةنوب ةئيدمب ريربلا نصحتو ءاهب اونصحتف

 ةيقيرفإ لهأ عاطأف ايارسلا ثب مث ©1)اوحص ىتح اهب ماقأق ءهباحضأ يف ترثك
 .ربربلا نم ريثك ملسأو .اونكسو

 ىلإ رصمل أيلاو ًاريمأ جيدح نب ةيواعمو اهيلع ًاريمأ ةيقيرفإب ناسح ثكمو -

 ةيقيرفإل اريمأ يرهفلا عفان نب ةبقع نايفس يبأ نب ةيواعم ثعب مث «ةيرجه 0٠ ماع
 لقنو يناثلا اهعضوم يف  «ناوريقلا ةنيدم ةبقع طتخاف ماا /ه٠6 ةنس) كلذو

 برعلا نطوأو جيدح نب ةيواعم هطتخا يذلا ناوريقلا ةنيدم عضوم نم سانلا

 يبرعلا رارقتسالل ةيقيقحلا ةيادبلا كلذ ناك ثيح ةيرجه 44 ماع ذنم هيف نيملسملا

 نب نداسح داع - ه٠65 ماع  ةيقيرفإ عفان نب ةبقع ىلوت املف «ةيقيرفإب يمالسإلا
 ةيقيرفإ ىلعو اهيلع ايلاو يراصنألا دلخم نب ةملسم حبصأ يتلا رصم ىلإ نامعنلا
 .رصم يف دلخم نب ةملسم يراشتسم نم ناسح ناكو «ةيرجه 5٠ ةنس رخاوأ يف

 (هاال  ه٠) نيتلحرم نيب ةيقيرفإ

 عم اهيلإ هتدوعو ه٠5 ماع ةيقيرفإل ىلوألا ناسح ةيالو ءاهتنا نيب اميف

 . يلي اميف اهيلإ ةراشإلا ديعن اثادحأ ةيقيرفإ تدهش ه1 ماع سيق نب ريهز
 عضوم طاطتخا داعأف «عفان نب ةبقع ةيقيرفإ ىلوت م١٠57 /ه٠2 ماع يف

 اق انيق «ّيبسلاو فنعلا يف ةغلابملاب تمستا ربربلا ىلع تاوزغ نشو «ناوريقلا

 . قشمدو ةرهاقلا يف ىتح ءايتسالا

 رصم ريمأ دلخم نب ةملسم ماقو ةبقع لزع مت م55 /ه06 ماع يفو

 مالسإلا رشن ىلع رجاهملا وبأ صرحف ؛ةيقيرفإ ىلع رجاهملا يبأ ةيلوتب ةيقيرفإو
 يف لغوت مث (يلبقلا نطولا) كيرش ةريزج رجاهملا وبأ حتفو» «ربربلا ةلامتساو
 اهيف زكرتي يتلا ةقطنملا ناسملت غلب ىتح كلذ ىلع مدقأ نم لوأ وهو «لخادلا

 )١( ص ةج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١".
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 دكاق تا ةليبشكاا مزهنا تاياورلا ضعب لوقت امك كانهو  مورلا  نييطنزيبلا ذوفن

 .رسأو - سناربلاو ةبَرُوَأ لئابق

 - [ملسأ هنأ مدقت دقو] - «هيلإ نسحأو هّمرك لب ًاريسأ هكرتي مل رجاهملا ابأ نكلو
 لاقو ؛ليجبتلاو مارتحالا نم ةداقلا هب ىظحي امب ىظحي رجاهملا يبأل امزالم لظو

 ةّدوملاو نيللا ةسايس ىّحوت  دلخم نب ةملسم بئان رجاهملا ابأ» نأ يوايرعلا دمحم

 ركذيو . كلذ ىلع ليلد الإ هل هتقادصو هليسكل هتلماعم امو «ربربلا عم فلاحتلاو

 «ناوريقلا عضوم نم برقلاب ربربلا ةنيدم روركدب لزنف فرصنا» رجاهملا ابأ نأ يكلاملا
 رجاهملا يبأ ةبغر نم ًاعبان» نوكي دق هنأب فرصتلا اذه ىلع ملاس زيزعلا دبع .د قلعيو
 داوق عم حتف «هفلسل افالخ رجاهملا ابأ نأ» :نايلوج لوقيو «-ربربلا ىلإ برقتلا يف
 وبأ هققح ام نإف فسألل نكلو «نييطنزيبلا دض مهتدناسم بسكل تاضوافم ربربلا
 داع امدنع عفان نب ةبقع هددب نأ ثبلي مل ربربلا عم ةقالعلا ميظنت ىوتسم يف رجاهملا
 اهملا يبأ ىلع ةمقنل ةنلا عفاديو يتاذلا هبولسأب - ه7 ماع  ةيقيرفإ ىلإ ةينأث ةرم
 .20يسعا فيادحأل ةيلؤملا ةياذبلا تناكو لاخلا ريغتف

 ا يلاوح تماد ةلحرم تهتنا م١181 /ه557 ةنس ةيناث ةبقع مودقب -

 فقوم فقت اهاندأ ىلإ اهاصقأ نم برغملا دالب يف هيربربلا عومجلا اهيف تلظ

 مهسفنأب مهريصم نوهجاوي نييطنزيبلا مورلا اوكرت ثيح حتفلا تايلمع نم جرفتملا
 ةميق ال يتلاو مهعم ةفلاحتملا رصانعلا ضعب نم الإ ربربلا نم ةدعاسم ةيا نودبو

 لخت ديكأت لكب هيفف برعلا وحن زايحنا هيف نكي مل نإ ربربلا فقومو .ايددع اهل

 ناكل رارمتسالا رجاهملا يبأ ةسايسل بتك ول» يوابرعلا لوقيو . .نييطنزيبلا نع
 نامعنلا نب ناسح نأ ليلدب :ديكأت لكب يباجيإلا هاجتالا يفو ًامامت ًافلتخمم رمألا

 نم بواجتلا رهظ ىتح رجاهملا يبأ ةسايسل ةهباشم ةسايس ىخوت نإ ام يناسغلا
 - ناوريقلا ىلإ لصو نأ ام عفان نب ةبقع» نكلو - ةيرجه 70 ةنس يف يأ - ؛ديدج
 هليسك لالذإ دّمعتو «هنم أماقتنا ديقلا يف رجاهملا يبأ عضوب رداب ىتح ه1 ماع
 ملو ربربلا كولم نم هنأو» .هتناكمب هفّرع رجاهملا ابأ نأ نم مغرلاب هتناهإو
 رمأ ذِإ هيلإ ةءاسإلا يف نعمأو كلذب ةبقع فختساف .؛هبلق نم مالسإلا مكحتسي

 لاقف «نيخلاسلا عم خلسي نأ ةليشك» نه بلطو ركاسعلل اهَحّبْدو منغ دوذ راضحإب

 :هل لاقو ةبقع هرهنف ««يتنوفكي يناملغو ينايتف ءالؤه ءريمألا هللا حلصأ :هل

 قلع امم هتيحلب هدي حسم ةاشلا يف سحد املك ناكف ءابضغم هليسك ماقف ء«مقا

 خيرات 5١60 ص ملاس زيزعلا دبع :5ترفكلا تركفلا . ب51 نه د ىمادق برع ربربلا 230

 لك ٠ ص ؟ج يردنأ لراش نايلوج  ةيلامشلا ةيقيرفأ
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 ام يربرب اي :هل نولوقي خلسي وهو هيلع نوّرمي برعلا لعجو .كلذ للب نم هديب
 نإ الك :لاقف برعلا نم خيش هب رمف ءرعشلل دّيج اذه لوقيف ؟عنصت يذلا اذه
 ؟تعنص يذلا اذه ام .ريمألا هللا حلصأ ةبقعل رجاهملا وبأ لاقف . مكدعوتيل يربربلا

 يف هموق رايخ وه لجر ىلإ ءيجت تنأو «برعلا ةربابج فلأتي ٍةي هللا لوسر ناك
 .؟هكتف فاخأ ينإف لجرلا نم قّثوت ؟هبلق دسفتف رفكلاب دهع بيرق «ةّرع راد
 يف طخسلا فرصتلا اذه ريثي نأ ىعيبطلا نمو .هتناهتساو هفافختسا ىف هبقع ىدامتف

 نس اكلقناو ةضرفلا ناهغلا د33 المقر ؟هردوتما نيم ماقتالا سعب لعضو, هلي
 . "”«ربربلا نم هلئابقو هتيب لهأ يف ماقو ثكنف» «هتامازتلا يف عجارتو ركسعملا

 ماقتنالاو ةبقع ىلع درلل ةدعلا دعي هليسك ذخأو» :ًالئاق يوابرعلا يضميو

 نم ةبضاغلا ةيربربلا تاعامجلا ةبغربو «نيروتوملا مورلا ةبغرب هتبغر تقتلاو «هنم
 قباس نودبو ةّرغ نيح ىلع اهمجاهي ناك ىغلا: كلت ةصاخو ءاهغم ةبقع فرضت
 ذخأو مورلاو ريربلا نم ريبك شيج هليسكل عمتجاف ءاهلاومأو أهءاسن حيبتسي ءراذنإ

 وزغ نم هتدوع دنع هدونج نم مسق يف (ةدوهات) ةهجب هتغابف ءةبقعل ةصرفلا نيحتي
 شيجلا تالقنت لاوط هديق يف لظ يذلا رجاهملا وبأ كلذكو ةبقع لتقو . . سوسلا

 يتلا هوجولا ضعب الإ لتقلا نم ةبقع عم ناك نمم جني ملو «بايإلاو باهذلا يف
 امك ةيموقلا ةرعنلا عفادب نكي مل هليسك لعف در نأ ظحالن انهو .رسألا يف تعقو

 فرصت ببسب امنإو - ةيربربلا ةاعدو نيقرشتسملا ضعب معزي امك يأ  نومعزي
 ىغطت فرصت أضيأ وه امنإو بسحف ةمكحلا نع ًاديعي سيل فرصت وهو «هعم ةبقع

 6 ليكتسلاو ةنمرطقلا حور هيلع

 بتيقكلا شخ ةلشك نايل ها ماع رخاوأ يف تناكو  ةدوهت ةعقوم دعبو -

 وه رطضا يذلا يولبلا سيق نب ريهز «ةبقع بايغ يف ءاهرمأ ىلوت يتلا ناوريقلا ىلإ
 هليسك نكل «مهب كتفلا نم ًافوخ  رصمو ةقرب ىلإ  اهترداغم ىلإ نيملسملا مظعمو

 قفراذع نبا فرغهفلاو نسلدتألا رابخأ ىف ترغتلا نايبلا' : نع ىمادق فوغ ربربلا (9)

 ْ . نم ادن د كارملا
 هيدصت نإو ًاينطو ًالطب ناك ةليسك نأب لئاقلا ءاعدالا يفنت عئاقولا نأ» :يوابرعلا لوقيو (؟)

 .لومعزي امك يبرع وزغ دض ةيربربلا ةينطولا عفادب ناك ناوريقلا ىلع هفحزو ةبقعل
 يبأ ىلع قنحلا نم عفادب هلالذإ دمع دقو ةليسك درمت نع لوؤسملا وه عفان نب هبقعف

 يبأل لضف هيف نوكي ءيش يأف . .بساكم نم هققح ام ىلع ءاضقلا يف ةبغرو رجاهملا

 نأ» نايلوج نع يوابرعلا لقنيو .[40ص] «هرثأ وحمو هتلازإ ىلع هبقع لمع رجاهملا
 ةدوهات برق ءارحصلا دودح يف هبقع رصاحو «مورلا شيج عم ةيربربلا لئابقلا ٌدحو ةليسك

 .145ص)] ؛هناسرف نم ةئامثالث عم هلتقو ضيبألا يداولا بصم ىلع
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 سمخ ةدم اهب لظو اهيف نم نّمأ لب ةيماقتنا لامعأ يأب مقي ملو ةنيدملا ىلع فحز

 . .اربربو ابرع نيملسملا نم يقب نم ءوسب اهلالخ سمي مل (ه55-517) تاونس

 سوأ نب دمحم لثم هوجولا ضعب (ةدوهت) ىف رسأ امدنع هليسك نأ اذه ىلإ فاضي
 (ذاعم نبا) لخدت َلِبَق لب ىذأ يأب مهبصي مل يسبعلا فلخ نب ديزيو يراصنألا
 .١2)(ةقرب يف ريهز ىلإ مهب ثعبو ىرسألا ءالؤه ىدتفا يذلا ةصفق بحاص

 بساكم نم ةيقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا هققح ام نأ ىلإ كلذ نم يهتننو
 ةيقيرفإو رصمل يراصنألا دلخم نب ةملسم ةيالو ءاهتنا ىلإ ةيرجه 45 ماع ذنم
 يف هليسك راصتناب ددبت دق كلذ لك ه5 ماع  ةيقيرفإ ريمأ رجاهملا يبأ هبئانو
 نأ ىلإ همكح تحت ةيقيرفإو ناوريقلا ةروريصو ناوريقلا هلوخدو هدوهت ةعقوم

 .ةيرجه 151 ماع يولبلا سيق نب ريهز اهيلإ فحز

 نامعنلا نب ناسح ةيالول ةيناثلا ةرتفلا

 ةقربل ًاريمأ ه517 57 نم ةرتغلا يف يريمحلا يولبلا سيق نب ريهز ناك -
 ديكأتب لصتي اممو «ه 77 ماع ةقرب ىلإ ناوريقلا نم هباحسنا ذنم (ايبيل) سلبارطو
 عست ةنس ىلإ نيتسو نيتنثا ةنس ةيقيرفأل سيق نب ريهز ةيالو» ريثألا نبا لوق كلذ

 ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو راطإ يف ريهز ةيالو تناكو [:ج ١7ص ] «نيتسو
 تحت تناك ةيبرعلا ةريزجلا نأل رصمو ماشلاب ناورم نب كلملا دبع ةفالخو رصمل

 .ايرطضم قارعلا يف عضولا ناكو ريبزلا نب هللا دبع ةفالخ
 سيق نب ريهز ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتك م5865 /ه5ا/ ماع يفو -

 ءرصملاو ماشلا ركسع نم ددملاب هيلإ ثعبو  ةقرب بناج ىلإ - ةيقيرفأل هتيالوب
 ناكو  ىناسغلا نامعنلا نب ناسح هعمو (سنوت) ةيقيرفأ سيق نب ريهز ىزغف
 يع ا يول هتادادعتساو ريهز مودقب ةليسك ملع» املف ناوريقلا يف ةليسك

 ينإ. . :ربربلا فارشأ» نم هعم نمل لاق ةليسك نأ ىراذع نبا ركذي انهو «ناوريقلا

 نحنو دوهع انيلع مهل نيملسملا نم ًاموق اهب نإف ةنيدملا هذه نع لحرأ نأ تيأر
 يهو (سمم)ا عضوم ىلع لزنن نكلو ءانيلع اونوركي نأ مهعم لاتقلا انذخأ نإ فاخن

 ىلإ  مهانقحل نيملسملا يأ  مهانمزه نإف «ميظع قلخ انركسع نِإف «ءاملا ىلع

 لبجلا ناك انومزه نإو ءرهدلا رخآ ىلإ برغلا انل نوكيف مهراثآ انعطقو سلبارط
 تعمتجاو اهب زكرمتو (سمم) ىلإ ةليسك راسف «4امهب نّصحتتف ءارْغّشلاو ًابيرق ام
 .مورلا ضعبو ربربلا لئابق هيلإ

 )١( ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت قبس .
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 يحاوض نم يولبلا سيق نب ريهز ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا قلطناو
 نوملسملاو نسيق نب ريهز اهيف رضتنا ةرنبك ةفارغم ترادف «(سمم) ىلإ ناوريقلا

 ةيربربلا شويجلا تمزهناف» : سمم ةعقوم نع نايلوج لاق كلذ يفو ءاريبك اراصتنا

 '(م585 ةنس ةليسك هيف لتق «فينع لاأتق دعب ةيطنزيبلاو

 ةيقيرفأ لخدو نيتسو عبس ةنس سيق نب ريهز فحز» :نودلخ نبا لاقو
 يي نورحا ءيارتمر ةمزيج «ناوريقلا يحاون نم (سيم) ىلع ةليسك هيقلو

 تهتنا كلذبو ."'”«مهتالاجرو ربربلا فارشأ نم ريثك ةعقولا يف محلتساو ءهلّتَقو
 .م141/ه1/ ماع ةيغيزامألا ةيربربلا نينا وبلا لئابق كلم ةليثق عرج

 كلذ يف يولبلا سيق نب ريهز عم يناسغلا نامعنلا نب ناسح ناك دقل -

 ىلإ ريهز راس هباقعأ يف يذلاو «ةليسك ىلع راصتنالا كلذ يفو ةيقيرفأ ىلإ ريسملا
 لفق مث»  نودلخ نبا خيرات يف ءاج امك  ثيح ءريسي الإ ثبلي ملف «تاوريقلا
 يسفن نأ فاخأو داهجلل تئج امنإ :لاقو «كلملا يف ًادهاز ىررتملا ىلإ نمر

 بحاص لوطسأ ةقرب لحاوسب هضرتعاو ءرصم ىلإ راسو ءايندلا ىلإ ليمت
 لا هللا همحر دهشتساو .مهلتاقف «هلاتقل اوءاج « ةينيطنطسق

 مهو ءًاركسع ناوريقلاب كرتا دق  ريثألا نبا خيرات يف ءاج امك  ريهز ناك

 ًادصاق ةقرب ىلإ ريثك عمج يف لحرو ءهكوش يذوأ ودع نم دالبلا ولخل نونمآ
 اهنكلو «ناوريقلاب ريهز هفلختسا يذلا ريمألا مسا انه رداصملا ركذت ملو «رصم
 ركذ دقو» :ريثألا نبا لاقو «ةيقيرفأ ةرمإ ىلوت ىنالوشلا بهو نب نايفس» نأ ركذت

 دم لانو. اع ةرقرلا تكلمو ةلئبك نعل ايدغ تفرح :هعاكلا نأ ىذدقاولا
 «نيتسو عبس ةغس سيق نب ريهذ تق دعب ديدش ذأ نيملسملا نم ناوريقلا

 . .نامعنلا نب ناسح ةيقيرفأ ىلع كلملا دبع لمعتساف

 كاردإ حيتي بهو نب نايفس عم  ناوريقلا يف نامعنلا نب ناسح دوجو نإ

 ةدع يف دكؤي ريثألا نبا نأو ةصاخ «ةقرب ىلإ سيق نب ريهز ةدوع ذنم اهب ناك هنأ

 نب ناسح ةيلوتف ,ه195 ماع ناك امنإ هقرب يف سيق نب ريهز لتقم نأ عض ذاوم

 ةدوع نأل ريهز لتقم بجوتست ال ناورم نب كلملا دبع لبق نم ةيقيرفأ ىلع نامعنلا
 بهو نب نايقس دعب ناسح ةيلوت رربت ةيقيرفأل ًاريمأ ءاقبلا هضفرو ةقرب ىلإ ريهز
 داع مث «هتطو الإ (سنوت) ةيقيرفأ دالب نم ًاعضوم ناسح كرتي مل» ثيح ينالوخلا
 .«اهب ماقأف ناوريقلا ىلإ

 .؟ 8ص - يردنأ لراش نايلوج  ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات )١(

 ."7”ص ؛4ج - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا - 186ص ”ج  نودلخ نبا خيرات (؟)
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 ةنهاكلاو ناسح نيب ىلوألا ةهجاوملا

 (انيهد) ةنهاكلا ىلع ةيروطسأ ةلاه تاساردلاو تاياورلا ضعب تغبسأ دقل

 - ساروألا لابجب ةوارج ةليبق ىلع ةسيئر تناك اهنأ نودلخ نبا ركذ يتلا ةيربربلا
 نكل «(ةيلع (ةدوهت) ةربارب اهئارغإب عفان نب ةبقع لتق ناك) :ًاضيأ لاقو - رئازجلاب
 نم اهل تيطعأ ىتلا ةروصلا نإو ةرومغم تناك ةنهاكلاف»  يوابرعلا لاق امكو -

 مجن لوقأ دعب اهل تناك امنإ مورلاو ربربلا اهباهي ذوفنلا ةعساو ةميظع ةكلم اهنوك
 برعلا دص نع نيزجاع اوحبصأ ثيح كلذ ءارو كش ريغ نم مورلا ناكو ةليسك
 مهيدنجمو مورلا ركاسع دجن انه نمو «مهتداقو ربربلا بيلأت الإ مهمامأ سيلو

 رمأب تملع امل ةنهاكلا نأ رانيد يبأ نبا ركذي ْذِإ «ةنهاكلا مث ةليسك شيج نمض

 ناكو ««مورلاو ربربلا نم ميظع ركسع يف هيلإ تمدق» :ىيناسغلا نامعنلا نب ناسح

 يه تناك ذإ اهتديقع :امهدحأ «نارمأ ةيادبلا يف برعلا لاتقل ةنهاكلا كرح يذلا

 اهعفدت نأ يعيبطلا نمو  تاياورلا لوقت اميف  ةيدوهيلا نيد ىلع (ةوارج) اهتليبقو

 لكل نأ ثيح مورلا عم امهفلاحت :امهيناثو .ديدجلا نيدلا ةمواقم ىلإ اهتديقع

 .(مههوجو يف فوقولاو برعلا دص يف ةحلصم امهنم
 عم اهفلاحتب هملع ناكف اهلاتق ىلإ ريسملل نامعنلا نب ناسح كرح يذلا امأ

 يفو ربربلا نيب مالسإلا راشتنا دض فقي نم داهج ىلع هصرحو ةهج نم - مورلا
 وهو لاق نامعنلا نب ناسح نأ ريثألا نبا ركذو  ىرخأ ةهج نم  برغملا دالب

 كلمت ةأرما ىلع هولدف «ةيقيرفأ كولم نم يقب نم مظعأ ىلع ينولد» :ناوريقلاب
  ةنهاكلا تيمس اذهلو بيغلا نم ءايشأب مهريخت تناكو «ةنهاكلاب فرعت ربربلا

 لأسف « يو كا 1 يس الا وي ا دام

 رمل اح تدك :هل اولاقو اهلحم اومظعف ءاهنع ةيقيرفأ لهأ ناسح

 .ا مالسإلا ىلع وأ - كيلع اهدعب

 نكي ملو «ناوريقلاب هعم ريهز مهكرت نيذلا ركسعلاب ناوريقلا نم ناسح راسف
 راس املف (شيجلا بلغأب رصمو ةقرب ىلإ داع سيق نب ريهز نأل) ًاريبك مهددع
 ةنهاكلا تمده١» ءاهنم برتقاو ساروألا لابج ىف ةنهاكلا ًادصاق ناوريقلا نم ناسح

 (ةياغابإل فيذها ةنعاكلا نأ ىوابرعلا لاقو ؟ةوصخلا ديري هلأ انهفم اذظ ةناغاي نصح
 . ؛اهب نصحتتي نأ ديري ناسح نأ اهنم ًانظ «مورلا اهنم تجرخأ نأ دعب

 امتي( نكن" نيهن) دنع لزكو ةنفاكلا لابقل تدودحتسلا ةشيصباد ناس ىقمو

 يداو» ىلع هب تقتلاو «مورلاو ربربلا نم ميظع ركسع يف ةنهاكلا هيلإ تمدق#
 ناسح ىأر املف ««سانلا هآر لاتق دشأ اولتتقا» ثيح رئازجلا قرشب «هتايكسم
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 «ناوريقلا مث سباق ىلإ باحسنالا ررق «مورلاو ربربلا نم ةنهاكلا شيج ةماخض

 باحصأ نم ًالجر نونامث رسألا يف عقوو ةنهاكلل ًاراصتنا باحسنالا كلذ ناكف
 . يسيقلا ديزي نب دلاخ مهنم ناسح

 «ةقرب ىلإ ةيقيرفأو ناوريقلا نم - ه4 ماع كلذ دعب ناسح باحسنا نإ

 موجه ببسب أضيأ امنإو طقف ناوريقلا ىلإ شويجلاب ةنهاكلا فحز ببسي نكي مل
 داهشتساو «ةقرب ئلع  ةيلقصو ةيئيطتطسقلا نم تءاج:ىعلا ت ةيتامورلا نفنسلا

 نيد نك ريع هونك اه نأ نانيح كودان :ةةقردن نق هدي دريقلاو نيف نب ديكو

 ناوريقلاو (ايبيل) ةقرب :نيميلقإلا ىلع ةرطيسلل ةينامورلا ةيروطاربمإلا هءارو
 .ةقرب ىلإ بحسناف «(ةيقيرفأ)

 (ها/ا" )59  ةقرب يف ناسح تاونس

 تدك :ريثالا خرا زكذااجكو اقري ىف زكرمتو ناوؤيقلا ره نانيخ :تحشلا امل
 نأ ىلإ ماعم بكلعلا ةيه رمأف» ناسا ةيتاني ناورم ني فلما ةيع لإ ةايح
 ناسح روصق ناكملا كلذ يمسف «نينس سمخ ةقرب لمعب ناسح ماقأف «هرمأ هيتأي

 ىلإ اهب ماقأف ةقرب يحاون ىلإ  ةيقيرفأ نم ناسح داع» :يدقاولا لاقو .«نآلا ىلإ

 ماقأ يتلا سمخلا تاونسلا نمز صوصنلا كلت طبر نم نيبتيو «2نيعبسو عبرأ ةنس
 وه نمزلا كلذ نأو ءسلبارطو ةقرب ةيالو ىلع ًاريمأ ةقرب ىف نامعنلا نب ناسح اهيف

 .ةيرجه 15 - 59 وأ ءهالا" 58 ماع

 نيب ةفالخلا ىلع بورحلاو ةنتفلاب ةرتفلا كلت ىف نوملسملا لغشنا دقو

 ةنيلخلا روبزلا نيدنلا دنع نيبو رصمو ءاشلانف ةقيلخلا ب ةاورع: نب كلملا هبغ
 . قارعلا يف ةفينعلا جراوخلا تاكرح كلذكو - قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف

 ساروألا اهمكح لمشو «ةيقيرفأ ىلع هرتفلا كلت يف ةنهاكلا ترطيس دقو
 لانو «ةيقيرفأ لهأ تّلذأو) «ناوريقلا اهتمصاعو اهلمكأب (سنوت) ةيقيرفأو سباقو
 .(ديدش ىذأ نيملسملا نم ناوريقلاب ْنِم

 يمالسإلا يبرعلا دوجولاو مكحلا رارمتسا ىلع نامعنلا نب ناسح ظفاح امنيب
 ةقرب زيح يف ًاروصق١ ةقرب يف ناسح رقم ناكو «(ايبيل) سلبارطو ةقرب ةيالو يف

 . ''”ناسح روصق تيمسف «جازأ هفوقس رصق اهمضي روصق يهو ءاهلزن
 ترعشتسا ئتلا ةنهاكلا ىلعو ةيقيرفأ ىلع ًاريثأت ةقرب ىف ناسح دوجول ناكو

 :ةييكلا) فرعلا رمأ مئتلي نيح ةيقيرفأ ىلإ ةايس كح نأ لامتحا كلذ نم

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١"7.
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 نيل ا قرصا عارم تقلطأو او م ءاذع ل ةسايس ةنهاكلا

 نب دلاخ تسيحو ا علا ده د سبا

 ىلع دكؤيو «برعلل اهترظن رييغتب ئبني فرصتلا اذه» نأ يوابرعلا لوقيو .«ديزي
 مهلاتق يف اهطروت نإ ذإ «باسحلا كلذل أرقت : نأ اهيلع نيعتيو مهتدوع عقوتت اهنأ

 رمأ اذهو نيروحدملا مورلا حلاص يف ناك امنإو ربربلا حلاصو اهحلاص يف نكي مل

 تخآو يسيقلا ديزي نب دلاخ ةنهاكلا تدبت دقو ءاهنم ةيسايس ىودج الو لئاط ال

 لاق ءهوخأ مترص دق : :مهل تلاقو ةنييلق ةيربرب هيلاقتل اقنو اهيدلو: ةينو ةنيب

 لوقيو .( ل ا و ا م 010

 اذه لثم نأ ملعت ْذِإ برعلا ىلع دي اهل نوكت نأ كلذ ءارو نم تدارأ ناسح ىلإ
 هتلزنأو دلاخب تظفتحا امدنعو «هعناص ريدقتو ناسحتسالاو اضرلاب لباقيس لمعلا

 . لبقتسملا ىف هناجاتحي دق ًادنس اهيدلول نمضت نأ ًاضيأ تدارأ اهنبا ةلزنم
 :دلاخل تلاقو «ةلوتقم ىنإ» اهيدلول تلاق ةيناث اهلاتقل ناسح داع امدنعف لعفلابو

 ا ا ا م يالا لع وح ع
 يبرعلا دئاقلا امهلبقتساو اانامأ امهل ذخأف برعلا ىلإ امهب قلطناف - اهيدلو ينعت

 دقعو هشيج داوق نم امهلعج لب ل

 000 نيئاول ىلع امهل

 ا

 ريبزلا نب هللا دبع لتُق نأ دعب ناورم نب كلملا دبع نإ» :نودلخ نبا لاق
 لاقو «ركاسعلاب هّدمأو ةيقيرفأ وزغب يناسغلا نامعنلا نب ناسح رمأ ءرمألا هل ىفصو
 يلإ ناسح ىهتناو ةيقيرفأ نم برعلا تجرخأ» ةنهاكلا تناك هنأ رخآ عضوم يف
 عبرأ ةنس ددملا هيلإ ثعب مث هةنملا هناي ريتك ماقملاب قللنلا دبع ياك ءاجرستو

 . «ةيقيرفأ ىلإ راسف نيعبسو

 ناك ريبزلا نب هللا دبع لتقم نأل ىخيراتلا ثدحلا كلذ ةيدحاو ىلع نمزلا لديو
 دفوو . .دارم نم لجر هلتق ىلوتو هال” ةنس ةرخآألا ىدامج نم ءاثالثلا مويا

 ملو «رانيد ةئامسمخ امهنم دحاو لك ىطعأف ربخلاب كلملا دبع ىلإ يدارملاو ينوكسلا

 .4 5ص - يرابرعلا دمحم  ىماذق برع ربربلا 2000
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 كلذبو 'نيعبسو عبرأ ةنس رفص يف» الإ اهريغو ةنيدملا يف كلملا دبعل رمألا بتتسي

 ىلإ ريسملل ةقرب يف ناسح ىلإ ددملاب ثعبف ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ ىفص
 نب ناس نال رز نارتشي قيال نأ لماكلا باتك ىف ءاج كلذكو (هال5 ةنس ةيقيرفأ
 ربا نيدو هين ناك امن هي رقأ نخله تاور وع تالنلا رضا (ةقيرنأ ىلع ةايعنلا
 مهيلع لمعتساو ًاريبك أشيج زهج ؛هيلع نوملسملا عمتجاو «ريبزلا نبا لتُق املف «ريبزلا
 ريثألا نبا ركذ مث . (هال4 ةنس اهيلإ مهريسو «يناسغلا نامعنلا نب ناسح ةيقيرفأ ىلعو

 هيلإ ريس مث) لوقلا ىلإ داعو ةقرب ىلإ هباحسناو ةنهاكلاو ناسح نيب ىلوألا ةهجاوملا

 ريثألا نبا لقنو .«ةنهاكلا لاتقو ةيقيرفأ ىلإ ريسملاب هرمأو لاومألاو دونجلا كلملا دبع

 اشيج كلملا دبع هيلإ ريسف ها/5 ةنس ىلإ ةقرب يحاونب ناسح ماقأ» هنأ يدقاولا نع

 ةيدحاو صوصنلا كلت لمجم طبر نم نيبتيو .«اهيلإ راسف ةنهاكلا دصقب هرمأو ًافيثك
 «ةيرجه 4 ماع ناك ةيقيرفأ ىلإ ههيجوتو ناسح ىلإ ددملا لاسرإ نأو ثدحلا كلذ

 . ةيقيرفأ يف هتاحوتفو نامعنلا نب ناسح ةيالو نم ةثلاثلا ةلحرملا تأدب كلذبو

 (هال 4) ةيقيرفأ ىلإ ناسح ريسم

 - ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم يناميلا يناسغلا نامعنلا نب ناسح نيمألا خيشلا زاجأ

 بهو نب نايفسو يناعنصلا شنح هيقفلا هتداق نم ناك فيثك شيج يف - سنوت

 معنأ نب دايزو يناميلا يخونتلا عفار نب نمحرلا دبعو يجحذملا رذنملاو ينالوخلا

 هشيج نم ىمظعلا ةيبلاغلا نآل نييناميلا ةداقلا نم مهريغو «يريمحلا يرفاعملا

 .- :ريثألا نبا لاق «ةيناميلا نم اوناك

 دالبلا توديري برعلا نإ: تلاق ءاهيلإ ناس ريسمب ةئفاكلا تيملغ املفا

 برخأ نأ الإ ىرأ الو «يعارملاو عرازملا ديرن امنإ نحنو ءةضفلاو بهذلاو
 اومدهو ءاهوبرخف ء«دالبلا اوبرخيل اهباحصأ تقرفو ءاهنم اوسأيي ىتح ةيقيرفأ
 . "7(لاومألا اوبهنو «نوصحلا

 ةيقيرفأ نم نوبلطي امنإ برعلا نإ» :تلاق اهنأ برغُملا نايبلا يف ءاجو
 سأيي ىتح اهلك ةيقيرفأ دالب بارخ الإ مكل ىرأ الف . .ةضقلاو بهذلاو نئادملا
 اهنأ» :يناوريقلا لاقو . "”(رهدلا رخآ ىلإ اهيلإ عوجر مهل نوكي الف ءبرعلا اهنم

 - تعجارتو ””نوصحلا نومّدهيو رجّشلا نوعطقي ةيحان لك ىلإ اهعابتأ تهجو

 ."7و 77ص 4ج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .57ص ب ىراذع نبا  برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغُملا نايبلا (؟)
 .17 - ١5ص - يناوريقلا قيقرلا نبا - برغملاو ةيقيرفأ خيرات (*)



 5236 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع م

 نئادملا كلت باحصأ فرصتلا كلذ راثأ امئيب «ءساروألا ىف اهلقعم ىلإ ودبي اميف

 - ريثألا نبا ركذ امكو  ةيقيرفأ ناسح لخد املف ؛مورلا ضعبو ربربلا نم قطانملاو
 هّرسف ءاهنم هيلإ نوكشيو ةنهاكلا نم نوثيغتسي مورلا نمو اهلهأ نم عمج هيقلا
 لجر ةئامثلث هقيرط يف ىراصنلا نم هيقل» ناسح مدق امل : قيقرلا نبا لاقو .«كلذ

 «سباق ىلإ لصو ىتح ئضمو .بارخ نم مهب لزن اميف ةنهاكلا نم هيلإ نوثيغتسي
 ءهيلإ اونمأتساف «مهب رم ريمأ لك نم نونصحتي كلذ لبق اوناكو ءاهلهأ اهيلإ جرخف
 قيرط ىلإ لامف ناوريقلا قيرط لاطتساف «مولعم لام ىلع مهنّمأف «هلماع اولخدأو
 (7كلذ هدسف «ةنهاكلا رمأ نم نوثيغتسي هيلإ اوثعبو هوازفنو هيليطصقو هصفق
 لبق اوناكو  ةعاطلاو لاومألاب اهلهأ هيقلف سياق ىلإ راس» ناسح نأ ريثألا نبا ركذو
 هعاطأف ءهصفق ىلإ راسو ءآلماع اهيف ناسح لعجو  ءارمألا نم نونصحتي كلذ
 حاتتفا ناسح داعأ كلذكو '”«ةوازفنو هليطسق ىلعو اهيلع ىلوتساو اهب نم

 ءاهب ماقأو اهرومأ طبضف (ناوريقلا) درو مث (ترزنب)و (ةروفطص)و (ةنجاطرق)
 . ةباجتساو ناسحل ةعاط (ةجاب)و (هبانع) ىلإ ةيقيرفأ تلمكتساو

 ةنهاكلاو ناسح نيب ةمساحلا ةهجاوملا

 رئازجلاب  ساروألا لايجو (ةدوهت) ىلإ (سنوت) ةيقيرفأ نم ناسح مدقت مث

 تاكو تن ةمعاكلا كنع وهو تاةيري نو هلاجت ىلإ ريس رعب ناب لسرأف» ؛-

 هثحتسيو «ربربلا قرفت هفرعُي «ةعقر يف باوج هيلإ بتكف .رومألا هنم ملعتسي

 ءاهرعش ةرشان ةنهاكلا تجرخف «لوسرلا داعو «ةزبخ يف ةعقرلا لعجو ءةعرسلاب
 قرتحا دقو ناسح ىلإ لصوف ءدجوي ملف ٌلوسرلا َبِلطَت (!)مهكلُم بهذ : لوشت

 سوبرق هعدوأو ءألوأ بتك امب هيلإ بتكو «دلاخ ىلإ لوسرلا داعف «رانلاب باتكلا
 1 راسو ع جرسلا

 يتإ مما تلاقوز ديزي نيدااعو ءاهل نيدلو ترضحأف «همودق ةنهاكلا غلبو)

 ." ”(هعم اوقبو هيلإ اوراسف «ءأنامأ هنم مكسفنأل اوذخو ناسح ىلإ اوضماف ةلوتقم

 قلطنم نم ًاقلطم فرصتت مل ةنهاكلا نأ ىلع لدي امم» :يوابرعلا لوقيو
 اذهو .هتياعر يف انوكيل ناسح ىلإ امهتهجو نيذللا اهينبا عم هتلعف ام يربرب ينطو
 دئاقل ةبسنلاب يعيبط عينصلا اذه نإ9 :لوقي (ةيتوق) لثم ًايرامعتسا ًاخرؤم لعج ام

 .57 - ١5ص ب يناوريقلا قيقرلا نبا  برغملاو ةيقيرفأ خيرات )١(
 .”5و 7ص ؛ج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (1)

 ."”ص ةج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 فرصتلا اذه نأ ىلع رظنلا عطقبو .«رابتعا لك قوف هتلئاع ناطلس عضي يربرب

 ةقيقحلا هش دق نوكي ىربربلا دئاقلاب هطضخ امدنغ (ةيتوق) نأ الإ ًابيرغ نييل
 » :اهدالوأ اهل لاق ةكرعملا لبق ةتهاكلا نأ قيقرلا نبا ركذ دقو .نعطلا دّمعتو

 . «ايندلا ىلع ًادحأ مهنم هللا ىقبأ الف تم انأ اذإ :تلاق ؟كموق ىلع نيفاخت يذلا

 مهلصت روذج مهل سيلا :اهموق نعو اهنع ثيدحلا ضرعم يف نايلوج لاقو
 مادعناب هنم فارتعا اذهو .؛ةميدقلا ةيقيرفأ ىلإ مهدشت ةحلصم الو دالبلا يضامب

 لاؤسلا نم دب الف اذه عمو .اهموقو ةنهاكلا ىدل ةموعزملا هيربربلا ةينطولا طباورلا
 نأو اهتميزه نم ةنقيتم اهنأ لاحلاو ناسح عم ةيناثلا ةكرعملا اهلوخد ببس نع
 يف نمكي ببسلاو .تاهجلا نم ريثك يف اهلوح نم اوضفنا دق مورلا كلذكو ربربلا
 ركذيف . .هب لبقت ال انيشم ًاراع هارت لاتقلا نع اهيلخت نإ ذإ يصخشلا اهئايربك
 نم ةكلم انأو فيكو» :تلاقف ليحرلاب اهيلع راشأ ديزي نب دلاخ نأ يكلاملا

 . ''”(رهدلا رخآ ىلإ ًاراع يموق دلقأف توملا نم ٌرفت ال كولملاو . كولملا

 نُظ ىتح لتقلا رثكو لاتقلا دتشاو ءاولتتقاو ءاوقتلاف ءاهوحن ناسح راسو»
 . "0(تليّقف تكردأ مث «ةنهاكلا تمزهناف . .نيملسملا هللا رصن مث ءانفلا هنأ

  ةكرعملا ىف يأ  اهلتقو ةنهاكلا ناسح ىقلف» :نودلخ نيا لاقو

 بتكو «ربربلا نّمأو «ناوريقلا ىلإ فرصتاو «هيحاون خّودو ؛هيلإ امو ساروأ لبج

 افلأ رشع انثا هعم نوكي نأ ىلع جنرفلاو مورلا نم مهعم نم ىلعو مهيلع جارخلا
 . " ”«هداهج نطاوم يف هنوقرافي ال ريربلا نم

 «ناسح ىلإ اونمأتسا ربربلا نإ مث :- ةنهاكلا لتقمو مازهنا أبن دعب ريثآلا نبا لاقو

 نودهاجي ًافلأ رشع انثا مهتدع نيملسملا عم ركسع مهنم نوكي نأ مهيلع طرشو «مهنّمأف
 يف مالسإلا اشف مث «ةنهاكلا ّينبا ركسعلا اذه ىلع لعجف «كلذ ىلإ هوباجأف ءودعلا

 . "'”(دحأ هعزاني ال ماقأو «ةنسلا كلت نم ناضمر يف ناوريقلا ىلإ ناسح داعو ء«ربربلا

 نامعتلا نب ناسحل ميظعلا رودلا

 ةيقيرفأ لامشل نيحتافلا ةالولا مظعأ وه يناسغلا نامعتلا نب ناسح نإ

 دق تناك ةقباسلا تاحوتفلا جئاتن نأل يمالسإلا يبرعلا اهرصعل يقيقحلا سسؤملاو

 .57ص ةج - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا (؟)
 .819١/ص ؟ج ب نودلخ نبا خيرات ه9
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 ةنهاكلا ةرطيس ذنم مث . ه51 ماع  ةدوهت ةعقوم يف ةليسك راصتنا ذنم تددبت

 ملاعم لثمتتو «(هالا” )59  ناوريقلا كلذ يف امب (سنوت) ةيقيرفأل اهمكحو

 : يلاتلا يف نامعنلا نب ناسحل ميظعلا يخيراتلا رودلا

 نم اهب نطوأو ءاهلمكأب (سنوت) ةيقيرفأ حاتتفا نامعنلا نب ناسح داعأ
 ناسح دّدج» امك :«ناوريقلا نم برخت ام ءانب داعأو ءهعم نيذلا نيملسملا برعلا
 اللا نيواودلا نّودو «ناوريقلا دجسم ءانب

 ««ساروألا يحاون خودو ءاهيلإ امو ساروألا لابج كّلّمو» كاسح حتتفاو -

 تايار تفرفرو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ىف رئازجلا ىحاونو ساروألا توضناف

 .اهنوصحو اهلابج يف مالسإلا

 (سنوت) ةيقيرفأ يف ربربلا عم ءاخإلاو حماستلا ةسايس ناسح جهتناو -

 لابج حتتفاو ةنها ! مره املو .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسل ا راطإ ىف أووضت داف

 . مالسإلا ةطلس ىلإ اولامف ءاهيف نيذلا ربربلا نيمأتب ماق اهيحاونو ساروألا

 ةدايق امهيلإ دنسأو «هشيج ةداق نم ةنهاكلا ئِنبا لعج نأب ةقباسلا برحلا تايساسح
 قيقحت يف عيرسلا هريثأت كلذل ناكو ءمهدينجت مت نيذلا ربربلا ركسعلا كئلوأ

 تناك دقو . «ربربلا يف مالسإلا اشف مث» :ًالئاق ريثألا نبا اهيلإ راشأ يتلا ةجيتنلا
 ةيناميلا روذجلا تاذ لئابقلا نم يهو «ةيربربلا هتانز لئابق نم اهموقو ةنهاكلا

 للع دقو» ءاهلمكأب هتانز لئابق ةدملتما نأ كبل امو «ةميدقلا ةقيرعلا ةيريمحلا

 اهنيب أمب مالسإلا ىلع ةيريربلا لئابقلا ريكا قف ا ةتائز لابقإ 0010117 هيتاوق

 [ةقيقح] ىلإ هباشتلا اذه دري نأ نود ءةايحلا طمن يف هباشت نم برعلا نيبو

 . ؟؟”ةامهنم لكل يفاقثلاو يعامتجالا ماظنلا لوصأ يف ةكرتشملا ةمورألا

 ساروألا لابجو (سنوت) ةيقيرفأ يف ربربلل ناسح ةلامتسا لماوع نم ناكو -

 ءكمهيلع جارخلا َبَتُك١ ناسح نأ نم نودلخ نبا هركذ ام (رئازجلا) اهيحاونو

 ضرفي ملو حتفلا ةجيتن مهيبسيو مهلاومأ حبتسي مل ناسح نأ يف كلذ ةيمهأ لثمتتو

 لثم كلذ يف مهلثم جارخلا مهيلع ضرف لب «نيملسم ريغ مهنأل ةيزجلا مهيلع

 ىف لاعف ريثأت هل ناك ةاواسملاب روعشلا نأ كش الو «نيملسملا برعلا دالب رئاس
 .ريسي دمأ دعب ًاجاوفأ هللا نيد يف مهلوخد يف مهاسو «مهسوفن

 ١55. ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
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 هعم اولخد نيذلا زربأ نم ناكو ؟'”(ةالولا ىَلوو «نيواودلا ناسح نّودو»

 :وهو «يريمحلا يرفاعملا برك يدعم نب دمحي نب يرذ نب معنأ نب دايز - ١

 نب كلملا دبع زهج نأ ىلإ رصم نكسو نميلا نم رجاه «تاقثلا نم «يعبات
 ني ةيرووبلا ةئهاكلا عم ناك نم ةبراحمل نامعنلا نب ناسح دادمإل ًاشيج ناورم

 حتف دهشو ءهال4 ةنس دنجلا عم هلايعب دايز جرخف «ةيقيرفأب ربربلاو مورلا
 ةيوبنلا ثيداحألا يف ةلاسر هيلإ بسنتو «ناوريقلا يف رقتساو ءاهريغو ةنجاطرق
 يف ريصن نب ىسوم بورح معنأ نب دايز رضحو «ناوريقلاب اهاور يتلا
 .ةيرجه ٠١١ ةنس اهب نفدو تام نأ ىلإ ناوريقلاب شاعو .برغملا

 «ةيقيرفأب مالسإلا يف دولوم لوأ يرفاعملا دايز نب نمحرلا دبع هنبا ناكو

 هلو «ناوريقلا ءاضق دعب اميف ىلوتو ءناوريقلاب شاع مث ءهاله ماع ةقربب دلو

 .ه١1١ ماع ناوريقلاب يفوتو «نيثزج ثيدحلا يف دنسم باتك

 ايضاق حبصأو «ماشلا ةينامي نم «يريمحلا يخونتلا عفار نب نمحرلا دبع  ؟
 ريصن نب ىسوم هالو» ثيح ءاهئانب دذنم ناوريقلل ضاق لوأ وهو «ناوريقلل
 مايق ذنم ءاضقلا هتيالول ًادادتما كلذ ناك امبرو .(ه٠4 ةنس ناوريقلا ءاضق

 ثكم دقو ؛هال5 ماع نيواودلا ميظنتو ناوريقلا دجسم ءانب ةداعإب ناسح

 يفوتو ءريصن نب ىسوم ةيالو يف ةيقيرفأو ناوريقلل أيضاق عفار نب نمحرلا دبع
 .ةيرجه ١١7 ماع ناوريقلاب

 عم ّجح «ءارمألا نم «يباحص :نْمّيلا وبأ «ينالوخلا بهو نب نايفس -

 ةيقيرفأ لامش ازغو ءاهب رقتساو ءرصم حتف دهشو ؛عادولا ةجح ِةِْكَي يبنلا
 نامعنلا نب ناسح عم اهلخد مث «ناورم نب زيزعلا دبعل اريمأ (ه507 ةنس)
 .ه/7١ ماع يفوت نأ ىلإ ناوريقلاب رقتساو «يناسغلا

 نم «ىيعبات : يناعنصلا يئابسلا ةلظنح نب ورمع نب هللا دبع نب شنح هيقفلا  ؛

 نب ريهز عم مث تباث نب عفيور عم ةيقيرفأ ازغو ءرصم لخد .ناعجشلا ةداقلا

 ةرتف يف ءابنأ هلو «نميلا ىلإ داع مث ءرصم ىلإ داعو (ه517 ماع) يولبلا سيق

 رفنتساو (هالا“ ماع) رييزلا نب هللا دبع رمأ ىهتنا املف «نميلاب ريبزلا نب هللا دبع

 نب ناسحل اددم ةيقيرفأ ىلإ ريسملاو داهجلل سانلا ناورم نب كلملا دبع

 ١590. ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ ةييستملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 22320
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 لخدو «نميلا نم اوراس نيذلا عم يناعنصلا شنح هيقفلا راس «نامعنلا

 يلو نم لوأ وهو» ءاهب رقتساف ء(ها/4 ماع) نامعنلا نب ناسح عم ةيقيرفأ

  ةيقيرفأو ناوريقلاب روشعلاو جارخلا ناويد ةيلوؤسم يأ  «ةيقيرفأ روشع
 نب ىسوم عم سلدنألا حتف دهش مث ءريصن نب ىسوم ةيالو يف كلذك ناكو
 . ةيرجه 47 ماع ريصن

 ةيقيرفأ لخد هنأ ريثك نبا لاق «يناميلا يمخللا ريصُت نب ىسوم حتافلا ريمألا  ه

 امم «نامعنلا نب ناسح ةيالو ىف كلذ نوكيف ء«هال4 ةنس برغملا ىلإ ارغو
 :: قاسم ةراللو:ناظإ ىف ةداقلا ءارمألا نم قاك نيضن ني ديسرم نأ ىلإ ريش

 ىلع نيلخادلا نم ريمأ :حلاصلا دبعلاب فورعملا ءيريمحلا روصنم نب حلاص - "

 ملسأ «ديلولا نمز يف برغملاب روكن ضرأ حتتفا ؛ناسح مايأ يف برغملا

 . ةيقيرفأ ىلع ناسح هفلختسا يذلا حلاص هنأ ودبيو .روكن ربرب هدي ىلع

 راد) سسأ يذلا وه» هنأ نامعنلا نب ناسح تازاجنإو رود ملاعم مهأ نم ناكو -

 نيحتافلا تلمح يتلا ةيبرحلا نفسلا نم ًامخض ًاددع تجتنأ يتلا سنوتب (ةعانصلا

 .'”«ايلاطيإ بونج ىلإو طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج ىلإو سلدنألا ىلإ برعلا

 ةريخألا ناسح تاونس

 ةيقيرفأو ناوريقلاب ماقأ» نامعنلا نب ناسح نأ ريثألا نبال ةياور ركذت امنيب

 نبا ركذي - ه8 لاوش يف يأ  «ناورم نب كلملا دبع ىفوت نأ ىلإ دحأ هعزاني ال

 همسا الجر ةيقيرفأ ىلع فلختساو كلملا دبع ىلإ ناسح داع هنأب ةئياث ةياور ريثألا

 عجروا :نودلخ نبا لوق كلذ دكؤيو ' ”«حلاص صحف بسنُي هيلإ حلاص وبأ

 ركذي مث «هدنج نم حلاص همسا الجر ةيقيرفأ ىلع فلختساو كلملا دبع ىلإ ناسح

 ةفيلخ حلاص اهبو ناوريقلا مدق» هنأو ةيقيرفأ ىلإ ريصن نب ىسوم ريسم نودلخ نبا

 ىلإو رصم ىلإ نامعنلا نب ناسح ةدوع نم مغرلاب هنأ كاردإ نكمي يلاتلابو
 هتفيلخو هبئان دوجو لالخ نم ايقيرفأ لامشل ايلاو رمتسا دقف ناورم نب كلملا دبع

 .190١ص _ فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 000

 - «برغملا يف عضاوم ةدع مسا  ةلمهم داص هرخآو هيناث نوكسو هلوأ حتفب - صحفلا (؟)

 .الماكلا 77ص ةج ]
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 ةيالو رارمتسا تركذ يتلا تاياورلا عم ضراعتلا لوزي كلذبو «ةيقيرفأب حلاص
 .ناورم نب كلملا دبع يفوت نأ ىلإ ةيقيرفأل ناسح

 ىلع ًالماع ناك ناسح نأ نم مجارتلا هتركذ ام ًاضيأ ةرتفلا كلت تدهش دقو

 ىلإ رصمل أريمأ ناك ناورم نب زيزعلا دبع نأ امبو ؛««ناورم نب كلملا دبع مايأ يف رصم
 .ابلاغ ةيرجه87 865 ةرتفلا يف نوكت رصمل ناسح ةيالو نإف هه ماع يفوت نأ

 ه/5 لاوش يف  كلملا دبع نب ديلولا ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع يفوت املو

 دق ناك ناسح نأل ءديلولا دهع لوأ يف قشمد ىلإ داعو لامعألا ناسح لزتعا -

 مورلا دالب وزغل ماشلا نم شيج زيهجت مث ه/لا/ ماع يفو .ًاريبك اخيش حبصأ

 دالبو ماشلا روغث نيب يفوتف «مورلا ايزاغ شيجلا كلذ يف ناسح راسف (ايكرت)
 .ةدلاخلا داجمألاو حوتفلاب لفاح رمع دعب ما/٠ /ه41/ ماع مورلا
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 فئاوصلا بحاص : .فوع نب نابفس

 - ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا دئاق ب

 نب بلك نب ريمع نب فوع نبا لفغملا نب فوع نب نايفس يباحصلا وه

 يدزألا يدماغلا دماغ نب ديز نب دعس نب لئدلا نب ب ةبلاو نب راسي نب لهذ

 . ''”فئاوصلا بحاص

 نب لفغملا نب فوع نب نايفس وه قشمد خيرات يف ركاسع ةنحا>لاقو

 نب ةانم نب دعس نب لئدلا نب ةبلاو نب راسي نب لهذ نب بلك نب ورمع نب فوع
 . يدماغلا يدزألا دماغ

 ("7(ءاخسو ةدجنو سأب هل ناكو هِةِكَي يبنلا بحص يدماغلا فوع نب نايفسو

 اهميقُي فوعنيانايفس ناكامك ةبيلص ةانق دوعسم نب ايُِْقَأ

 خبل كا حنبل
 نق زل تذل

 دماغ مساو « ةارسلا دزأ نم  ةيدزألا دماغ ةليبق ىلإ فوع نب نايفس يمتني

 ىلإ هبسن لصتيو دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب ثراحلا نب بعك نب ورمع

 مهنيب حلصأف رش هموق نيب ناك هنأل دماغ هل ليقو ايس ني اليك نب كلاه نه عملا

 دماغو سود مهو دزألا نم نارهز ةارس يف نميلا يلاعأب دماغ رايدو .ناك ام دمغتو

 .مويلأ ىتح (دماغ دالب) وأ (دماغ ةارس) ىمست مهتقطنم لازت امو ''”رجحلاو

 جاوا عمم 2

 ا ا يا اولا ل الا

 مهو «ةرجهلل رشع ةنس دماغ دفو دي هللا لوسر ىلع مدق» :هنإ رثألا نويع

 هيفو

 .57/ص ”ج - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .9١1١ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 نم ناعون ءافرطلاو لثألاو  ءافرطو لثأ ذم ذئموي وهو نرحل عج ضاارارد «ةرشع

 انس مهثدحأ مهلحر دنع اوفلخو هي هللا لوسر ىلإ اوقلطنا مث  ناهباشتم رجشلا

 ل تارا اه تسال ناو ى ع نر ءهنع مانف

 بتكو «مالسإلاب هل اورقأو هيلع اوملسف ءٌوَْو هللا لوسر ىلإ موقلا ىهتناو
 . مالسإلا عئارش نم عئارش هيف اباتك مهل

 هنإف :لاق ل ا ل

 لوسر اي :موقلا دحأ لاقف . مكدحأ ةبيع ْلْخَأَف تآ ىتأ ىتح مكعاتم نع مان دق

 ىلإ تدرو تذخأ دق هي هللا لوسر لاقف .يريغ ةبيع موقلا نم دحأل ام «هللا

 امع هولأسف «مهبحاص اودجوف ؛ ل اهعضوم

 ءاهبلط يف تمقف «ةبيعلا تدقفف يمون نم تعزف :لاقف . كو هللا لوسر هب مهربخ

 اذإف «ىهتنا ثيح ىلإ تيهتناف ءىنم ودعي راث ىئار املف ءادعاق ناك دق لجر اذإف

 هنإف «هللا لوسر هنإ دهشن :اولاقف .اهتجرختساف «ةبيعلا ٍبّيَغ دق وه اذإو ءرْفَح رثأ
 ال

 . ملسأف ه هوفلخ يذلا مالغلا ءاجو :هوربخأف دي 75 يبنلا ىلإ اوعجرف

 نا مهملعف  يراصنألا - بعك نب يبأ لي ٍهَكَك يبنلا رمأو

 وبأ مهسيئر ناكو ْهكو هللا لوسر اوبحصو ةرونملا ةنيدملا يف ةرتف اوثكمف

 لوصو 1 ونداعما املو ا ل وك ع

 دروع يداعب يذلا تاحلا كلا كلور كا وعاو ء«نميلا ىلإ ةدوعلل ّهكك

 ةيسايسلا قئاثولا ىف 1 ماعم '”«مالسإلا عئارش نم عئارش هيف ًاباتك مهل بتك» هنإ 7

 هلا لوسر مهل بتكا هنإ ميقلا نبال داعملا دازو دعس نبا تاقبط نع يوبنلا دهعلل

 عمج نعو "رضع تس ناضعو ريش ىف خو . مالسإلا عئارش هيف ًاباتك هِي

 امأ :يدزألا ثراحلا نب ريمع نايبظ يبأل ًاباتك ِهْكُي يبنلا بتك» يطويسلل عماوجلا

 ءرَشَحُي الو رشعُي الو هُمَّدو هلام مُرَح ءملسملل ام هلف دماغ نم ملسأ نّمف :دعب
 نب هللا دبع نايبظ يبأل باتكلا نأ ىرخأ ةياور يفو ””ةهضرأ نم هيلع ملسأ ام هلو

 اب تناوضلا غو" '(نساو لجو امهلعلو) هللا ديمح همس لاق +4 ىدماعلا تراخلا

 1( نط ا سلدنالا :سانلا تيس نيل رثألا نوه .09

 بلعتم قْيأل ةباحضلا تاقبظو «ديقلا قبأل داعملا داز نعد يوبتلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا: (5)
 نع وب

 -١51١. ؟١٠1 ص - هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0



 544 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءاملثع 6 3 34

 حرجلا باتك نع قئاثولا يف ءاج كلذكو 7'2”ثراحلا نب سمش دبع وه نايبظ يبأ مسا نأ
 يف :دماغ دقو باتك يف ناك : يدزألا ديزي نب نايفس لاق» يزارلا متاح يبأل ليدعتلاو

 فوع نب نايفس وه اذه يدزألا نايفسو '"نبللا نع هئاسل ىنغتسا دق عُرف لام لك

 :هقاوع نو نايقس رس ةقاغ نقاد يقنع مدنا نم ةباحنتعلا كارت: لق ملف قحرألا

 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذ يفو ؛ماشلا حتف فوع نب نايفس دهش دقو
 يبأ عم ناك «لاطبألا ناعجشلا نم ؛«يباححص «دتئاق : يدزألا يدماغلا فوع نب نايفسلا

 فوع نب نايفس» ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو ؟١”تحتتفا نيح ماشلاب حارجلا نب ةديبع

 نب نايفس :ركاسع نبا لاق . . ءاخسو ةدجنو سأب هل ناكو ِةِكَي ىبنلا بحص :يدماغلا

 فوع نب نايقس نع ملسم نب نايفس قيرط نم ىور مث «ماشلا حتف دهش . .ف
 ىتأ امدئع كلذ ناكو 0 باطخلا نب رمع ىلإ ةديبع وبأ انثعب :لاق يدزألا

 000 ة . صمح ًادصاق ريبك شيجب مورلا كلم لقره

 ةديبع وبأ بتكف وشنو ىلإ صمتخ نب جورخلا ىلع اوهمجأف دنجتاءارئأ ةديبغ

 هانلق ام ملع هدنع فوع نب نايفس كيلإ ٌتثعب دقو» :هيف لاقو كلذب رمع ىلإ ًاباتك

 . (نيمأ اندنع وهو «ميلع كلذب هنإف «كل ادب امع هلسف

 نم يدزألا فوع نب نايفس ثعب ةديبع ابأ نأ» :قئاثولا باتك يف ءاجو

 هربخيل هب مهل ماوق ال امب هيلع تشاج دق مورلا ْنأ هءاج نيح ءرمع ىلإ صمح
 داضعأ هدشا.:نيدمؤملا ريمأ ا ةنمعل نايفس :لاقف :.: :هلمعسو وبشلا كلذ

 3 : مهتونو اين لصوفلا يك ةعدرلا هدجردإو «ةعقولا لبق مهتأي ددمب نيملسملا

 امو ؟!(ىلاعت هللا ءاش نإ مهيلإ مداق ددملا نأ مهملعأو نيملسملا رشبو رشبأ :رمع
 ىلإ حوتفلا تدتماو ه6 بجر يف مورلا شيج ةميزه متو ددملا لصو نأ ثبل

 .رمع ةفالخ يف حوتفلا كلت ةداق زربأ نم نايفس ناكو ةيكاطنأو بلح

 فئاوصلل فوع نب نايفس ةيالو

 ةيواعم ةيالو ذنم مورلا دالب ىلإ وزغلاو فئاوصلا ةدايق فوع نب نايفس ىلوت
 نب نايفس ناك" :يرذالبلا لوق كلذ دكؤيو .نافع نب نامثعو رمع ةفالخ يف ماشلل

 يف حاسف «شعرم (عقوم) لبق نم لحر نيثالث ةنس مورلا ىزغ امل يدماغلا فوع
 رجح نبا لاق ."”ًادنج اهنكسأو شعرم ةنيدم ةيواعم ىنبو . «مورلا دالب

 )١( ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا  71٠و47١.
 ص هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (؟) ١5٠ -1١؟ وص47١.

 ) )9.57ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 01ص ؟ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا
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 مث .ءهمظعي ناكو كفئاوصلا ىلع فوع نب نايفس ةيواعم لمعتسالا : ينالقسعلا

 :رعاشلا هل لاقف يرازفلا دوعسم نبا  هتافو دعب يأ  هدعب لمعتسا

 ؟' اهميقُي فوع نبا نايفس ناكامك ةبيلص ةانقدوعسم نباايُعِقُأ

 هب ضهني ال يتلا ةريطخلاو ةميسجلا ماهملا نم فئاوصلا ةدايقو ةيالو تناكو
 نب ةيواعم ناك كلذلو «ءامظعلا ةداقلا نم فوع نب نايفس ناكو «ءامظعلا ةداقلا الإ

 .فوع نب نايفس مظعُي ةفيلخ وهو مث ماشلل ريمأ وهو نايفس يبأ
 دالب لخاد ىلإ فيصلا يف ةيبرح تاوزغ يه ةفئاصلاو «ةفئاص عمج فئاوصلاو

 ناكف ءماشلا ىلإ ةدوعلاو ايلاح اهرواج امو ايكرت يهو ةيطنزيبلا ةيروطاربمألا ضرأ مورلا
 امم ةيتاشو ةفئاص ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأو دنجب مورلا دالب نوزغي فئاوصلا ةالو

 . لحاوسلاو روغثلا يف ةظفحلا نوبتريو وزغلا نودوقيو نؤيهيو ةريزجلاو ماشلا روغث يلي

 دعب امو امهنع هللا يضر نامثعو رمع مايأ ةيماشلا نيملسملا روغث» : يرذالبلا لاق

 ام نوزغي نوملسملا ناكف ءمصاوع ديشرلا اهاّمس يتلا ندملا نم اهريغو ةيكاطنأ : كلذ

 اهالخأ اميرف «مورلل حلاسمو نوصح سوسرطو هنوردنكسإلا نيب اميف ناكو . .اهءارو

 ليق دقو .هب نحشت نم مورلا ةلتاقم نم اهيلإ لقُث امبرو ًافوخ مورلا دالب ىلإ اوبرهو اهلهأ
 ريسي الئل ةيكاطنأ نم هلاقتنا دنع اهثعشو هعم ندملاو نوصحلا هذه لهأ لقن لقره نأ
 اهب اودجي مل اوزغ اذإ نوملسملا ناكف . . مورلا دالبو ةيكاطنأ نيب ام ةرامع يف نوملسملا

 نيعطقنملاو ركسعلا نع نيفلختملا ةرغ اوباصأف مورلا نم موقلا اهدنع نمك امبرو ًادحأ

 '"”مهجورخ ىلإ ًافيثك ًادنج اهب اوفلخ مورلا دالب اولخد اذإ فئاوصلا ةالو ناكف ءاهنع

 ثيح باطخلا نب رمعل ماشلا ةيواعم ةيالو يف فئاوصلا فوع نب نايفس ىلوت دقو
 ؟؟ ةنس نيملسملا نم فالآ ةرشع ىف اهلخدو مورلا دالب ازغ ةيواعم نأ) ريثألا نبأ ركذ

 عم ةيفاصلا كلت دئاق فوع نب نايفس ناكو رمع ةفالخ يف كلذ نوكيف *””(ةيرجه
 غلب ىتح ةفئاصلا ةيواعم ازغ» ثيح نامثع ةفالخ يف ه١ ةنس كلذكو «ةيواعم

 نم ةريثك ةعامج اهدنع لعجف ةيلاخ سوسرطو ةيكاطنأ نيب اميف نوصحلا دجوف «ةيرومع
 نب نايفس ةدايقب ةفئاصلا كلت تناكو "”(هتازغ نم فرصنا ىتح ةريزجلاو ماشلا لهأ
 رذ وبأو يراصنألا بويأ وبأو يراصنألا تماصلا نب ةدابع ةباحصلا نم اهدهشو فوع

 4 ص يرذالبلل نادلبلا حوتف - هالرص ؟ج ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 116 نع - يرذالبلل نادلبلا حوتف (؟)
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 ةيلورخ غلبت ةصيصملا ةحان نم نيتالاثر ىددجإ جش ارخا مت . سوأ نب دادشو يرافغلا

 مورلا نئامك نأل كلذو ''”«همّده الإ ةيكاطنأ نيبو هنيب اميف نصحب رمي ال لعج جرخ املف
 ةدايقبو نافع نب نامثع ةفالخ يف فئاوصلا رخآ كلت تناك دقو ءاهدنع نمكت تناك

 . فوع نب نايفس

 فوع نب نايفس ناك ؛نافع نب نامثع لتقم دعب ىربكلا ةئتفلا تعلدنا املو

 ةداقلاو ةباحصلا لك لمش فقوم وهو نامئعل رأئلاب نيبلاطملا ماشلا لهأ ةداق نم
 ةرطيس ةدوعو «نيملسملا ماسقناو فعض ىلإ اهبورحو ةنتفلا تّدأو «ماشلا يف

 نأ ثبل امو «نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا ه١5 ماع يفو

 ىف ءاجو .فوع نب نايفس فئاوصلا ىلع ةيواعم لمعتساو ءاهتوق ةمألا تداعتسا

 ء«فيصلا يف وزغلا ةفئاص :نيتفئاصلا ةيواعم هالو» هنإ عماجلا باتكب هتمجرت
 .«رهتشاو رفظف . فيصل | يف موقلا ريم هانعمو موقلا ةفئاصو

 مورلا نوملسملا ازغ» ثيح ه4” ماع نم فئاوصلا فوع نب نايفس داقو

 نوملسملا ازغ امك «ه4؟ ةنس مهتقراطب نم ةعامج اولتقو «ةركنم ةميزه مهومزهف

 تدي 1 روك يل ور سرا يال بصنا مث

 0 و لا يح ةيقيرفإ لامش يف مورلا

 .ةيقيرفإ تررحتو ءالولجو

 ناك لب : ليقو «مورلا ضرأب يمعثخلا هللا دبع نب كلام ىتش دال اه ماع يفو

 عمجيو «ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع ناك لب : : ليقو « ىنوكسلا ةريبه نب كلام

 ىتش امك «فئاوصلا ريمأ هتفصب فوع نب نايفس كلذكو ةوزغلا يف مهكارتشا كلذ

 .رفظلاب داعو ه51/ ةنس مورلا ضرأب ينوكسلا ةريبه نب كلام يناميلا دئاقلا

 ربلا يف ةيطنزيبلا مورلا ةيروطاربمأ دض عسوأ تايلمع ه4 - 48 ماع دهشو

 ةريزج رصم نم نفسلاب ينهجلا رماع نب ةبقع يناميلا ريمألا ازغ ثيح ءرحبلاو

 .44و 9١ص اج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (0)
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 ةريبه نب كلام دئاقلاو يثراحلا سيق نب هللا دبع ةيرحبلا ريمأ ازغو (ه448) سدور

 فوع نب نايفس عم ةفئاصلا اوزغ امك ماشلا نم نفسلاب مورلا لحاوس ينوكسلا

 جيدح نب ةيواعم رصم ريمأ ازغ ثيح ه44 ماع ةهجاوملا ةحاس تعستاو (ه48)

 اهب ىتشو ''هزح يراصنألا ديبع نب هلاضف ازغا امنيب «ةيلقص ةريزج ينوكسلا
 «مورلا ضرأب ةريبه نب كلام ىتشو ءًأريثك ائيش اهيف باصأو هدي ىلع تحتْو

 سيق نب هللا دبع مجاهو «رحبلا يف يجحذملا يواهرلا ةرجش نب ديزي ارغو
 تقولا يف كلذ لك «يلجبلا زرك نب هللا دبع ةفئاصلا ازغو «مورلا لحاوس يثراحلا

 . ةينيطنطسقلا ىلإ ربكألا فحزلا دوقي فوع نب نايفس هيف ناك يذلا
 جاوي عاد 8

7 

 (هه٠5 )49  ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا
 : ليقو ء«ه54 ةنسلا هذه ىف» : ريثألا نبا لاق «ةينيطنطسقلا ةوزغ ركذ» ناونعب

 نب نايفس مهيلع لعجو ةازغلل مورلا دالب ىلإ ًافيثك ًاشيج ةيواعم ريس ءنيسمخ ةئس
 . "'”(هوبأ هنع كسمأف «لتعإو لقاثتف ءمهعم ةازغلاب ديزي هنبا ةيواعم رمأو .فوع

 (ايكرت) مورلا دالب ىلإ فوع نب نايفس ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ىضمو
 كراعملا ترادو اهورصاحف ؟'"«ةينيطتطسقلا اوغلب ىتح مورلا دالب يف اولغوأ» ثيح
 . ةينيطنطسقلا تاتيصحت ببسب راصحلا لاطو «مورلا نيبو مهنيب

 نأ يراخبلا حيحص يف تبث دقو» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا لاق
 شيجلا اذه ناكف .«مهل روفغم رصيق ةئيدم نوزغي شيج لوأ» :لاق هِي هللا لوسر
 . "”"دهجلا اوغلب ىتح اهيلإ اولصو امو ءاهازغ نم لوأ

 نب ديزي ناكو «ةديدش ةقشمو ىمح راصحلاو وزغلا كلذ يف نيملسملا باصأو

 : لوقي ديزي ءاشنا» هنإ ريثآلا نبا ركذف «نارم ريد يف موثلك مأ هتجوز عم ةيواعم

 موم نمو ىمخح نمةنودقرفلاب مهعومج تقالامب يلابأ نأ ام
 موكل مآ ىدنتيع ناريه ريد ”اققئرم طامنألا ىلبع تاكا ذإ

 مورلا ضرأ يف فوع نب نايفسب نقحليل هيلع مسقأف هرعش ةيواعم غلبف
 ديزي قحلف ''”هوبأ هيلإ مهفاضأ ريثك عمج هعمو راسف «سانلا باصأ ام هبيصيل
 امنإو شيجلا ريمأ ديزي نكي ملو «وزغلا كلذ يف كرتشاو ءهشيجو فوع نب نايفسب

 . (ةبرح) ةرهازلا موجنلا يفو (ةبرج) يربطلا خيرات يفو (ةزح) اذكه ريثألا نبا لماكلا يف ءاج 2030

 | .777ص ةج .. ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

 ,"؟ص م8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (9)
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 حس سس ببي ببي يي يي يي يي يي يي يي يبي يبي بس يسن

 «مالعإلاو ةباحصلا نم شيجلا يف ناكو» «ءفوع نب نايفس شيجلا دئاقو قيشأ

 هللا دبع نب كلامو ءىلجبلا زرك نب هللا دبعو «سابعلا نب هللا دبعو «يراصنألا
 .مهريغو ,«ينوكسلا ةريبه نب كلامو «يبالكلا ةرارز ني زيرعلا دبحو « يمعثخلا

 سيق نب هللا دبع ةدايقب ةرتفلا تاذ يف مورلا لحاوسل ةيرحبلا تاوزغلا نأ امك

 وزغلا كلذ سفن راطإ يف تناك اهنإ لوقلا نكمي يواهرلا ةرجش نب ديزيو يثراحلا

 ةريزجل رصم ريمأ ينوكسلا جيدح- نب ةيواعم وزغ ىلع كلذ قبطنيو « ةينيطنطسقلل

 . كاذنآ مورلل ةيرحب ةدعاق مهأ تناك يتلا ةيلقص

 دشح مت «ًاريبك ًالمع ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا كلذ ناك دقل
 ةمصاع ةيئيطنطسقلل ةعينملا تانيصحتلا نكلو «هذيفنتل ةمخض تايناكمإ

 راصحو كراعم دعبف ؛كاذنآ اهحتف ةلاحتسا ىلإ تدأ ةيطنزيبلا ةينامورلا ةيروطاربمألا

 ةدوع ةيمالسإلا ةدايقلا تررق ةيرجه 0٠ ماع لئاوأ ىلإ ه14 ماع نم رمتسا ديدش
 . ةينيطنطسقلا نم اهتاوق

 لاقو هب نوقستسي اهلهأف .اهروس دنع نفدف «ةينيطنطسقلا دنع يراصنآألا بويأ

 وأ ىدحإ ةنس اهدعب لب ةوزغلا هذه يف تمي مل بويأ ابأ نإ ليقو» :ريثك نبا
 نيتنث ةنس مورلا ضرأب يراصنألا بويأ وبأ تام :يدقاولا لاق . . نيسمخو نيتنثا
 .اوطحق اذإ مورلا هب ىقستسي كانه هربقو ةينيطنطسقلا روس دنع نفدو نيسمخو

 .«(هنومظعي ْمُهو رازم هربق ىلعو ةينيطنطسقلا طئاح ىف نوفدم هنإ : ليقو

 (هه -559) ةريخألا فوع نب نايفس تاوزغ
 .ةيرجه 0٠ ماع سفن يفو «ريسي دمأب ةينيطنطسقلا نم شيجلا كلذ ةدوع دعب

 يربطلا خيرات يف ءاج كلذ يفو .ةينيطنطسقلاو مورلا دالب ًايزاغ فوع نب نايفس قلطنا
 «مورلا ضرأ يدزألا فوع نب نايفس . .ةوزغ تناك نيسمخ ةنس يفاا هنإ ريثآلا نباو

 .ةيرجه 0١ ةنس كلذ رركت امبرو «رحبلا يراصنألا ديبع نب ةلاضف ةوزغو
 2 2 ايش 1.4

 ام ا عو مورلا دالب يدزألا فوع نب نايفس ازغ 07 ةنس يفا مث

 يف لماكلا - 58ص هج - ةياهنلاو ةيادبلا - ١175١ ص 7ج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١( 
 ١. 4 ص ؟"ج - خيراتلا
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 باوبأ غلب نأ ىلإ اهيف لغوأف مورلا دالب ىلإ راس» هنإ عماجلا باتك يف
 نب ناوفض قيزط: نم لئاع نباا ىور :ىنالقسلا رجح نيا لاقو ؟'0(ةينيطنطسقلا
 نيراس فوع نب نايفس عم انك :لاق هخايشأ ضعب نع دمحم نب جرفلا نع ورمع

 ةينئيطنطسقلا لهأ (ضعب) جرخ ىتح «بهذلا باب ىلع راغأف ءمورلا ضرأب

 اًنإف ءردقملا متلجعتسا مأ باتكلا بذك مأ باسحلا متأطخأ يردن ام هللاو :اولاقف

 .«اهنامز اذه سيل نكلو حتفتس اهنإ ملعن متنأو

 ' يراصنألا بويأ ىبأ ةأافو نأب نيقك خا اسي وسمت و يدقاولا لوق مدقت دقو

 امأ «قبسألا ةوزغلا يف ال ةوزغلا هذه يف كلذ نوكيف ةيرجه 07 ماع ةينيطئطسقلاب

 داع هنإ باوصلاف . ةفيلخ نبا هركذ ام ميدقت ينالقسعلا راتخا دقو ه4 ةنس ةفيلخ

 . ماشلا ىلإ ف ماع هتوزغ نم

 غلبو مورلا دالب ىلإ ةريخألا هتوزغ فوع نب نايفس داق ه87 ةنس يفو

 ةفيلخلا غلب املو «(قادنّرلا) ىمسُي ناكم يف يفوتف» «ةينيطنطسقلا فراشم

 سانلا هيلع ىكبف «هاعني برعلا دانجأو نيملسملا راصمأ ىلإ بتك هتافو ةيواعم

 ماع هتافو تناكو ءهاضرأو فوع نب نايفس نع هللا يضرف

 دمحم دي ىلع ةينامثعلا ةلودلا رصع يف الإ ةينيطنطسقلا حتف متي ملو - 51١ ص  عماجلا (؟)

 .(ةئسال840) ب فروع نب نايفس دعب م407١ ماع حتافلا



 250 مالسإلا رجبذ يف نييناميلا نيحئتافلاو ةباحصلا ءامظع هود

 ل

 ار ا ل ل ل

 لئابقلا ىدحأ لثمالإ نحن لهو جحذمب نولدعي يح معثخو

 فوم 7( لقفأ ةمسأو ب بقل يأ ازين معئخو) : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 نب الك نيو نب كلام نب تن ب ثلا نب ورمع نب ها نم اأ نب عخ

 ةليبق وطب يهو هلك نولطب . بلكأ ابأ ةعيبرو 00 ا .افاثإ رب

 يلاعأ ةارس ةقطنم يف رامنأ نب ٌهَليِجَب ةليبق عم نكست معثخ تناكو 55

 معثخو ةليجب طبرت تناك كلذلو هدضإرا ني راق اني م هجر

 نم ديدعلا راس مث (نمي يذ ريخ) هنأب ٌةْكو هللا لوسر هفصو يذلا يلجبلا هللا دبع

 نم اوحبصأف يمعئثخلا هللا دبع نب كلام مهنمو هلي هللا لوسر ىلإ معثخ تالاجر

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ

 م 000 ا مراسل ل

 ثيدحلا ركذف : هلك يبنلا عمس هنأ ىور لاقف «ةباحصلا ىف ةفيلخ هركذو . .

 7" 87ص "ج - ينالقسعلا رجح نيا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)

 ."7”ص ١١ج  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (0)

 1١9. - 8١١ص - ىنادمهلا . برعلا ةريزج ةفص (0)
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 هامدق تربغأ نم :ِنِكَي هللا لوسر لاق «لاق ىمعثخلا هللا دبع نب كلام نع لكوتملا

  زاثلا ىلع هللا همّوح هللا ليبس ىف
 .هب يبعشلا نع عيكو نع  روكذملا ثيدحلا يأ - ىوُرو :هدنم نبا لاق

 . (ةبحص هل تناكو) :ةدنم نبا دازو

 امك . .ةصق هقايس يفو حبصملا يبأ قيرط نم يناربطلاو ًاضيأ دمحأ هجرخأو

 .2373ةهولا اذه نم يوغبلا هج رخأ

 هللا لوسر باحصأ نم ىمعثخلا هللا دبع نب كلام نأ هلك كلذ نم ققحتيو
 افيداحا يورنةنأ ىلإ ذاتيا (ةقث يسيات) هنأ قلإ ةزيفو. ىلجسلا يهذ اهنينافك
 هنأل «يقيقح ضراعت كانه سيل نأ عقاولاو هللا دبع نب رباج نع ًاثيدحو هلسرم
 هللا لوسر نم اهعمس ًاثيداحأ ىورو ةرشابم هِي يبنلا نم اهعمسي مل ًاثيداحأ ىور
 نباو نابح نباو يراخبلا كلذ ىلع عمجأو ركذ امك ةباحصلا نم وهف ةرشابم هك
 .يناربطلاو دمحأو ةدنم

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا لاقو
 نيا نبع دهم نب ناعلا ةنع قرر: ت.ىمعتسلا هللا دبع ني كلاما

 . يرصملا ناميلس

 . احلاص ًالجر يمعثخلا هللا دبع نب كلام ناكو :دمحم نب مساقلا لاق
 فصن هنوبرضي اوناكو - ليلب طق سوقانلا برض ام : ةليمج ىبأ نب ىلع لاق

 . يلصي هتيب دجسم يف هبايث هيلع عمج دق يمعثخلا هللا دبع نب كلامو الإ  ليللا

 لوطي ءاهنووري ماشلا لهأ دنع ةّمج لئاضف يمعثخلا هللا دبع نب كلاملو
 . )«اهركذ

 ام :لاق ةليمج ىبأ نب ىلع نع . .» ةباصإلاب هتمجرت ىف ىنالقسعلا لاقو

 لاق ن.:هقيب دجسم يف يلصي,هبايث هيلع عمج دق كلامو الإ: ليلب طق سوقات ترض
 . «ةريثك هلئاضفو :- ينالقسعلا

2 - 

 روكي وبا ةقيلخلا نيعيفأ انتو «نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث نمزلا نم ةرتف ةرونملا

 نب كلام قلطنا - ه١١ ماع رخاوأ يف  ماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ قيدصلا

 ١. 7ص ؟”ج - ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زيممت ىف ةباصإلا 2230

 .775 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ءاجرأ لئابقو ناسرفو ةداق بكاوم يف معثخ ةليبق ءانبأ نم نيريثكلا عم هللا دبع
 .ةدتمملا قافألا ىلإو ماشلا ىلإ ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر نيلماح نميلا

 ءاجو ه1 ىناثلا ىدامج ىف  كومريلا ةعقوم هللا دبع نب كلام دهش دقو

 نبال يزاغملا باتك نع ةباصإلا باتكب يديبُرلا برك يدعم نب ورمع ةمجرت يف
 موي زرب لجر نم فرشأ تيأر ام :يمعثخلا هللا دبع نب كلام لاق ..» :ذئاع

 ءاومزهنا مث هلتقف رخآ مث هلتقف  ينامور سراف يأ جلع هيلإ جرخف كومريلا

 .هلوح نم اعدو «نافجلاب اعدو را ؛«ميظع هل ءابخ ىلإ فرصنا مث (مهعبتو

 برك يدعم نب ورمع : اولاق ؟اذه نم :تلقف

 70 ا ا

 ةفالخو رمع ةفالخ يف رصمو ماشلا تاحوتف نم اهريغو - ه١ .رصم معتفو -

 دعُي» هنإ يبطرقلا لاق ثيح رصمب اورقتسا نيذلا ةباحصلا نم وهو ا

 نفل ماع تايح نيم اني اووكعما نيللا هب اييعلا يعش انهك "1 ييريعملا ىف
 هنإ فللذ: دومو "”(نيطسلف لهأ نم .ةداقلا رابك نم» هنإ عماجلا باتكب 0
 لاق ثيح ماشلا قشمدب لزنم ًاضيأ هل ناك امك نيطسلفب رقتسا مث رصمب ةرتف رقتسا

 دجسم يف هبايث هيلع عمج دق كلامو الإ ليلب طق سوقان برض ام :ةليمج يبأ نبا
 .ماشلا لهأ دنع ةّمج لئاضف هللا دبع نب كلاملو :يبطرقلا لاقو . يلصُي هتيب

 ناش 0
 ةنو> زكا ره

 فئاوصلاو ايارسلل كلام ةدايق

 باطخلا نب رمع ةفالخ ذنم ماشلاب ةداقلا رابك نم هللا دبع نب كلام ناك دقو

 ًاريمأ يضل ها ليف نيعللاب ةزاقال «ىطرقلا لوقا ىقعتم هو هاشم قلع
 , ”7:كلذ .لبقو ةيزاعن ةفالخ يف شويجلا ىلع

 بقللاب وهو (فئاوصلا كلام)و (ايارسلا كلام) امه نيبقليب كلام رهتشاو

 كلامب فرعُي ناك» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق ثيحب رهشأ لوألا
 كلامو ايارسلا كلامب فورعملا" هنإ عماجلا باتك يف فرطماب لقنو .«ايارسلا
 طيتري ايارسلا كلام بقل نأو نفعنا "نفت انيمل :يقللا نا قدسو ”!فئاوصلا

 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا نم اهدوقي كلام ناك يتلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ايارسب

 )١( الإصابة  8ص اج ١.
 ص - ىبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟) 5/!7.
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 تست بيب سشتطمبسبل ل  ذ

 كلام) بقل امأ ءايارسلا كلت ريمأ وه ناك ثيح زاقوقلا دالبو ةيئيمرأ ىلإ

 مورلا دالب ىلإ ةيفيصلا تاوزغلا ةدايق يهو فئاوصلل هتيالوب طبتريف (فئاوصلا

 .ايلاح ايكرت يهو

 كلذ اودهش ْنَم دحأ نع ةيوبنلا ثيداحألا بتك هتلقانت ام ثدح تاهجلا ىدحإ

 نب كلام ىدان ْذِإ برد يف ريسن نحن انيبا :لاق هللا دبع نب دلاخ وهو - مويلا

 الأ هللا دبع ابأ اي : الئاق ليخلا ضارع يف هسرف دوقي الجر يمعثخلا هللا دبع

 همرح هللا ليبس يف هامدق تربغا نما :لوقي ْهْيَِي هللا لوسر تعمس ىنإ :لاقف ؟بكرت

 زثكأ امون اكياو اهفاح نيلجار يأ  اوشمف «سانلا لزنو كلام لزنف « (رانلا ىلع هللا

 :: وتلا حتفلاب مهر يسم جوتنو 30 ايشام

 ايكرت يف كلام ةوهر
 تناكو ءايكرت يف (كلام ةوهر) تيمس يمعثخلا هللا دبع نب كلام مسابو

 ماشلا روغث يلي اميف ثدحلا برد نم اليم رشع ةسمخ دعب ىلع عقت كلام ةوهر

 . (ايكرت) مورلا دالب قمع ىلإ فئاوصلا قيرط وه ثدحلا برد ناك ثيح

 تائم ماد يذلا مسالا اذهب كلام ةوهر ةيمست ببس يرذالبلا ركذ دقو

 : التاق ةيتسلا

 ا دل رق ا الل ؛ لفق مث هد ا د يللا و كيب كب

 ماهس مسقو مئانغلا عابف ًاثالث اهيف ماقأ ةوهرلا ىعدي عضومب ًاليم رشع ةسمخ

 .7كلام ةوهر ةوهرلا كلت تجين ةيفعلا

 ذنم مورلا دالب ىلإ هيتاشو ةفئاص تاوزغ ةدايق هللا دبع نب كلام ىلوت دقو
 ةيرجه5 ٠ 594 ماع ةينيطنطسقلا ةوزغ هعم دهشو فئاوصلل فوع نب نايفس ةيالو

 تام امل»  مدقت امك  ثيح ه0 ماع فوع نب نايفس تامو ةيرجه ماعو

 )١( 48ص الج  ةياحصلا زييمت ىف ةباصإلا ".
 ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف (؟) ١50.
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 ىكبف «هاعني برعلا دانجأو نيملسملا راصمأ ىلإ ةيواعم بتك فوع نب نايفس
 . ؛دجسم لك يف هيلع سانلا

 نب هللا دبع نب فوع نب نايفس توم دعي فئاوصلا ىلع لمعتسا ةيواعم ناكو
 يلاوو دئاق وه هللا دبع نب كلام حبصأ مث ؛ماعلا سفن يف يرازفلا دوعسم
 دالب ًايزاغو ا و 58 ةئس مورلا دالب ازغو فئاوصلا
 . مورلا هتفرع ىتح فئاوصلا يلي كلام ناك. ١ ١. :ينالقسعلا لاق . هتافو ىتح مورلا

 مث (ه14 - 70) ديزي مث ةيواعم نمز فئاوصلا كلام يلْو : :نسيف نت ةيطع لاك

 باتكب هتمجرت يف ءاجو '''«ءاول نيعبرأ هربق ىلع اورسك تام املو .كلملا دبع
 «ًءاول نيعبرأ هربق ىلع نوملسملا ٌرّسكف «مورلا ضرأ أ يف ًايزاغ تام» هنأ عيماتجلا

 يف ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا نم شيج ىلإ زمري ءاول لك نأ امبو . '' «هيلع ًادادج
 ءاول الماح مهلثمي نم راصمألا كاش يف برعلا دانجأ دفوأ دقف «نيملسملا راصمأ

 شويج نزح نع ًاريبعت هربق قوف نيعبرألا ةيولألا اورسكف كلام ربق ىلإ شيج لك
 ءارمألا نم هلئي مل ميظعتو ريدقت وهو ءميظعلا دئاقلا يباحصلا كلذ ىلع مالسإلا
 .هيلع هللا ناوضر يمعثخلا هللا دبع نب كلام ىوس خيراتلا ربع ةداقلاو

 "48ص اج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0
 .87” ص  عماجلا 2
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 يلاَمنلا ببجم نب نايفس
 - كبلعب ريمأو سلبارط حتاف

 3 ىوزألا يلامُشلا بيجعم نب نايفس حتافلا ريمألا يباحصلا وه

 اهنفو «نمبلا ىلاعأب تاورسلا ةقطتمب :ةةازسلا كزآ ذزألا مه نظن ةلامكو

 تالاجر نم امهريغو يلامثلا طرُق نب هللا دبعو يلامُثلا بيجم نب نايفس قلطنا
 بكوم يف هناكم مهنم لك ذخأو «نيعيابمو هتلاسرب نينمؤم ِةِيي هللا لوسر ىلإ هلامُث
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 تل تلال يع ديم عع

 يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي قيرط نم هريغو عناق نبا ىور) : ينالقسعلا لاق

 عادولا ةجح هعم دهشو ِةيِكَ# يبنلا ىأر دق ناكو «يلامثلا ديبع نب جاجح نع مالس
 ةعبس منهج يف نإ) : لاق هلكت يبنلا باحصأ نم ناكو هُثنَدَح بيجم نب نايفس نأ

 .2300(ثيدحلا .(داو فالآ

 عم دهش «يباحص :يدزألا بيجم نب نايفس» :عماجلا باتك يف ءاجو

 ةياور قايس يف دوصقملا وه بيجم نب نايفس سيلو ؟7«عادولا ةجح ِةيِل# يبنلا
 «عادولا ةجح هعم دهشو ِللَك ىبنلا ىأر دق ناكو» ةرابعب  ركذلا ةفلاس  ةباصإلا

 ةرابعب دوصقملا وهف بيجم نب نايفس امأ «يلامثلا ديبع نب جاجح كلذب دوصقملاف

 . اي يبنلا باحصأ نم ناكو»
 يبأ نب ةيواعم ةمع يهو «برح نب ةيمأ تنب ةصفح بيجسم نب نايفس جوزتو

 . ماشلا يف اهب هجاوز ناكو 2٠7 6برح نب ةيمأ تنب

 تي حن ح3 بع خام خ6

 .07ص ؟ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
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 حوتف يف مث ٍةَِو هللا لوسر بكوم يف اعم اناك امهنأ وأ  هعم ناك بيجم نب نايفس
 هل :نابح نباو متاح وبأو يراخبلا لاق» : طرق نب هللا دبع ةمجرت يف ءاج دقو .ماشلا

 نب هللا دبع قيرط نم مكاحلاو نابح نباو يئاسنلاو دوواد وبأ هثيدح ىورو .ةبحص
 موي هللا دنع مايألا لضفأ :ِّْك هللا لوسر لاق «لاق يلامثلا طرق نب هللا دبع نع ّيحل

 لاق ءاهبوتج تبجو املف نفلدزي نقفطف «تاندُب هك هللا لوسر ىلإ برقو .رحنلا
 ىورو . .عطتقيلف ءاش نم :لاق «لاقف هيلي نم ضعب تلأسف ءاهمهفأ مل ةفيفخ ةملك
 - هللا دبع هامسو  ِهِكَي يبنلا هريغف ًاناطيش همسا ناك هنأ نسح دانسإب لبنح نب دمحأ
 .ركب يبأ ىلإ هباتكب نايفس يبأ نب ليوي هلسراو .كومريلا دهش هنأ حوتفلا يفو

 . "”باطخلا نب رمع دهع يف صمح ىلع حارجلا نب ةديبع وبأ هلمعتساو
 د دع

 لسا رعلاو صير قايحا حفار وترا ورا ةيرحسم ب نا راو

 :يرذالبلا لاق «ق قشمدل قايفش نبأ نب , ديزي مث ؛حارجلا ن نب ةديبع يبأ ةبالو يف

 نايفس يبأ نب ني ديزي ناك لاق «نيضولا نع ديعس نع يماشلا صفح وبأ ينثدحو»

 كلذو .*' «اهيف عمطي نكي مل هنإف سلبارط ىوس قشمد لحاوس ىلإ ةيواعم هجو
 توريبو اديص اهنمو لحاوسلا نوصح ةيقب امأ .سلبارط يف نيزكرمتملا مورلا ةوقل

 رخأ يف لع ارتبلا هذه معو ىلع وداع مورا نزولا :يرذالبلا لاق ءاهحتف متف

 يوقلا مهدوجو ىلإ كلذ دوعيو ' 77«نامثع ةفالخ لوأ وأ باطخلا نب رمع ةفالخ

 ا ينئادملا ركذ امك مث : سلبارط يف

 ل ا ل ا ا
 بيجم نب نايفس ةيواعم هجو ؛ماشلا دالب ةيواعم ىلوو نامثع فلختسا املا

 .ةعمتجم ندم ةثالث يهو سلبارط ىلإ يدزألا

 عطقو «نايفس نصح يمس ءانصح اهنم لايمأ ىلع جرم يف نايفس نبق

 مو و .مارصاخو 0 ا

 تح ع نأ ها مورلا كلم ىلإ اويكو ةئالتلا  ندملا - نوصحلا قي

 .ةريثك بكارمب مورلا كلم مهيلإ هجوف .هلبق ام ىلإ اهيف نوبرهي بكارمب دبل

 ,"ه للص ؟ج  ةباصإلا )١(
 ,175 - ١”ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)
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 011 ا اا اا ا ا ا را ىلا وابا اةونسلا: ةةس حواسعللا 7ك

 ودغي مث هنصح يف ةليل لك تيبي ناكو  نايفس حبصأ املف ءاوبرهو ًاليل اهوبكرف

 ءانيملا هيق يذلا وهو ..هلخدف ءًايلاخ هيف اوناك يذلا نصحلا دجو ا

 ةيرتعلا ماع سلبارط حتف مت كلذبو ''”(مويلا

 نأ» عيطم يبأ نع ذئاع نبال يزاغملا يا باتك يف ءاجو

 ب شمل ب عام ىف سلب اؤظ ىلإ ضددألا ىلامتلا ةيبيعتم نب نايتس ةتعو ةنواجت

 ْ 1 يفت ةيفق كلف
 دهع ىلع سلبارط ةنيدم حتف بيجم نب نايفس» : نأ عماجلا باتك يف ءاجو

 يورعلا لئاعم نم اقف ٠ مامجو دوهبلاو مورلا اهتم جرخأو نانعر نب ناعم

 نونمأيف اليل نوملسملا هيلإ أجلي ًانصح أشنأ ملسم يبرع دئاق لوأ وهو . مالسإلاو

 . ””(مهل ودعلا ةتغابمو ةيوجلا تابلقتلا ةلئاغ هيف

 لحاوسلا ندمو نوصح رئاس نيمأت ىلإ سلبارطل بيجم نب نايفس حتف ىدأ دقو

 رصعلا رجف مئاعد تدطوتو «عئاطقلا مهعاطقإو نيلتاقملاو تايماحلاب اهبيترت متو

 ماقأو اهالوتو ةيرادإ ةمصاع كبلعب ةنيدم ذاختا متو «عوبرلا كلت يف يمالسإلا يبرعلا

 ًاريمأ ثكمو مالسإلا يف اهلامعأو كيلعبل ريمأ لوأ وه ناكف «بيجم نب نايفس اهب

 رخاوأ يف نافع نب نامثع ةفالخ ءاهتنا ىلإ . ه1 4 ماع  سلبارط حتف دعب ام ذنم اهيلع

 ثعبا :ةيواعمل صاعلا نب ورمع لاق» :هنأ ةباصإلا يف ءاج ثيح كلذ دعب مث هاله

 ىلإ ثعبف ءرصم لهأ ينعي مهنم جرخ نمب ثعبيل كبلعب بحاص يدزألا نايفس ىلإ
 - هباحصأو - سيدع نب نمحرلا دبع رثأ يف نايفس جرخف «بيجم نب نايفس
 ناكو نيطسلفب دللا يف سيدع نبا سبح متو ةيواعم ىلإ نايفس مهلسرأو .«مهوكردأف

 ماشلا مالعأو ءارمأ نمو كيلعبل ًاريمأ بيجم نب نايفس لزي ملو ها"7 ماع رخاوأ كلذ

 . ةيرجه 51 ةنس ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا نأ ىلإ

 )١( حوتف البلدان  البلاذري  ص”177  115.

 .؟ ١1ص  فرطمابل عماجلا (؟)
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 - سدور ةريزج حتافو رحبلا ريمأ -

 دزأ «ةيدزألا نارهز ةليبق نم ءيدزألا ارهولا ةيِفأ يعبأ نب ةدانج وه

 نب بعك نب نارهز ونب مهو ٠ ”نميلا يلاعأب دماغو نارهز ةارس ةق ةقطنمب «ةارسلا

 بنس نب نالهك ليلس دزألا نب رضت نب كلام نب ثراحلا

 502 نيا لاقو .ريبك ةيمأ يبأ مسا :يراخبلا لاق

 لاق : يبطرقلا لاقو .كلام ةيمأ يبأ مسا :ةميلخ لاق اميين :ةيدعضص هلو
 وهو «كلام نب ةدانج ريغ ةيمأ ىبأ نب ةدانج :يدقاولا بتاك دعس نب دمحم
 نبا نققان دقو '”نآشلا اذهب معلا لهأ دنع نانلا امه. الجت ني ددمحم لاق امك
 مل» لوقلا ىلإ ىهتناو يدزألا ةيمأ نبأ نب ةدانج ا 6 ينالقسعلا رجح

 نباو يراخبلا لاق امك (ريبك) يبا نا نأ ىلإ ليجتو '”«هيبأ مسا يدنع حصي

 لاق .(يدزألا ةيمأ نأ نب ةدانج) مساب رهتشا هنأ دوصقملاو ءمتاح ا

 دوعيو «" ”(ةيمأ يبأ نبا لقي ملو يدزألا ةدانج لاق نم مهنمو) :ينالقسعلا
 ةدانج ليق اذإف ًاروهشم ًاصخش ناك يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نأ ىلإ كلذ
 .دوصقملا وهف يدزألا

 ةَئكع هللا لوسر بكم ىف . . ةدائح

 اودس نارغز نقب نم لاجر ةيتاوث نماك ىدزألا ةيفأ ىبأ ني ةدادج ناك
 اوعيابف ءةرونملا ةنيدملاب هِي هللا لوسر ىلإ نميلا تاورسب مهتقطنم نم مهلاحر

 . هيلع هللا اودهاع اميف اوقدصو «هوبحصو دق هللا لوسر

 يبأ نب ةدانج) يبطرقلا لاقو - 8١١ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص 00(
 .(نارهز ينب نم ينارهزلا مث :ىدزألا ةيمأ

 ١. 47ص - ىبطرقلا ربلا ديع نيا  باحصألا قرد ل تاعشسمللا فش
 .؟ 45ص ا١ج  ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زيبمت يف ةباصإلا (5)
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 ريخلا يبأ نب ديزي قيرط نم يوغبلاو يئاسنلاو دمحأ ىور» :ينالقسعلا لاق

 لَك هللا لوسر ىلع اولخد مهنأ «يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانج نع ىقرابلا ةفيذح نع

 يف ثيدحلا - ىورو  «ةعمجلا موي ًاماعط مهيلإ برقف «مهنماث وه رفن ةينامث
 علا 0 مايص نع يهنلا

 ماقأ ءممزلا نم ةرتف ةرونملا ةنيدملاب كي هللا لوسر بكوم يف ةدانج ثكمو

 ماكحأو ةنسلاو نآرقلاب ًاملع دازتساو يراصنألا تماصلا نب ةدابع لزنمب اهلالخ

 اا هجرخأ ام اهتمو ذاع هن سيرو ترحم مدس

 نان توهراك هل مهو ًاموق ذأ ن لوف هلك لا هن رسر قم احلا يقر

 .اهتوقرت زواجت ال هتالص

 يبا نب ةداتج نأ ريخلا يبأ نب ديزي قيرط نم - هدنسم يف دمحأ) جرخأو

 ا لاق 1 فلا ف املا هثدح يدزألا ة ةيمأ

 اح نب ىسيع نب ل بع نع نوب : ركذوا :يبطرقلا لاق اجلا ناك

 ماضل د حاصل كرا ا

 اي :تلقف كك هللا لوسر ىلإ ٌتقلطناف :ةداتج لاق «تعطقلا دق ةرجهلا نإ

 عطقنت ال» : لي هللا لوسر لاقف ؟تعطقنا دق ةرجهلا نأ نولوقي ًاسان نإ هللا لوسر

 . "'76داهجلا ناك ام ةرجهلا

 دعب ةرحم ال) : يوبنلا ثيدحلا وه تعطقنا دق ةرجهلا نأب لوقلا لصأو

 ىلإ نوتأيو نورجاهي نيذلاف ةيرجه 8 ناضمر يف ةكم حتف دعب يأ «(حتفلا

 ةرجهلا نكلو «(نورجاهم) مهل لاقي ال ةكم حتف دعب ةرونملا ةنيدملاب ٍديِي هللا لوسر
 :هلوقب ةدانجل لَك هللا لوسر هنّيب ام وهو عطقنت ال هللا ليبس يفو هلوسرو هللا ىلإ
 . ةمألل كلذ ةدانج ىورف (داهجلا ناك ام ةرجهلا عطقنت اللا

 1 يام مج
 ان دك دن

 ناك ءرصمو ماشلا يف تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ ةدانج قلطني نأ لبقو

 روكذملا باتكلا  ةدانج عمو  ةدانجل ديفا هللأ لوسر بتك ثيح نميلا ئلإ داع دق

 ١. 55 ص ١ج - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0030

 .؟ 47ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا - باحصصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)



 200 مالسإلا رجف يف نييتاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نملك

 وهو يوبنلا دهعلا قئاثوو يطويسلل عماوجلا عمجو لامعلا زنكو تاقبطلا يف
 الا تاثكللا

 يدزألا ةدانجل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه ءميحرلا ن نمحرلا هللا مسبلا

 نم اوطعأو ءهلوسرو هللا اوعاطأو «ةاكزلا اوّنآو «ةالصلا اوماقأ ام ءهعبت نمو هموقو
 ا كو ا هللا ةمذ مهل نإف ءهللا سمخ مناغملا

 دي :ةدانجل بتك كَ 2 هللا لوسر نإ) :هدانسإب ةدئم نبا ىورو

 و .ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإب .هعبت نمو هموقو ةدانجل ِمَبِكَي هللا لوسر دمحم

 3 و هلوسرو هللا عاطأ

 مهاسو هتليبق يف ًاميعز ناكو نميلاب ةارسلا دزأ ةقطنم يف ةدانج ثكم دقو
 ”رسيلا يلاو وه يراصنألا لبج نب ذاعم ناكو مهنيب مالسإلا خيسرت يف

 يعباتلا ملاعلا ىور دقو ٠ اهريغ وأ ء ءاعنص يف ةدانج هب ىقتلا دقو هلي هللا لوسرل

 ةدانتج ىور كلذكو مدقت امك ةدانج نم هعمس ًاثيدح يناعنصلا نمحرلا دبع

 لوق وه ةدانج هاور ثيدح ٌّمهأ ناكو لوس ويدانب ياك يااحلا
 . داهجلا ناك ام ةرجهلا عطقنت ال» يي هللا لوسر

 0 عك عا
 اني ديت دنت

 تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىف . . ةدانج

 اولمحو هللا ليبس يف داهجلل اوقلطنا نيذلا عم نميلا نم ةدانج قلطنا دقل

 .رصم ىلإ ماشلا نم مث ماشلا عوبر ىلإ ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر
 نبا هركذا :يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 لاق» :يبطرقلا لاقو . «اهلهأ هنع ىورو رصم حتف دهش هنأو رصم خيرات يف سنوي
 تماصلا نب ةدابع عم مدق رصم حتف دهش نمم ةيمأ يبأ نب ةدانجو : : سنوي نبا

 . ا(ددملا عبر ىلع ًاريمأ ذئموي ةدابع ناكو «يراصنألا

 لبق ماشلا حوتف يف تماصلا ني ةدابع عم ناك ةدانج نأ ىلع كلذ لديو

 ١ج دعس نبا تاقبط نع ١١١ ص هللا ديمح دمحم يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 - مزح نب ورمع دئسم يف يطويسلل عماوجلا عمجو ميعن يبأ نع لامعلا زنك - ١7ص
 ا ١ نيثألا نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأو زنكو

 . يراصنألا يعل نب صا رف

 ةفاك يف امنيب «بوسنم ريغ ةدانجلا باتكلا اذه هيلإ بوتكملا ةدانج نأ ينالقسعلا لاق (9)

 . باتكلا سفن وه باتكلاف «يدزألا ةدانج» هنأ ةقباسلا رداصملا



 هكأ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 501

 عئاقولا نم ناك ثيح (ه١7 - 15) ةرتفلا يف تاذلابو ءرصم حتف يف ًاعم امهمودق

 : يلي ام ةدانج اهدهش ىتلا حوتفلا راسمو ةرتفلا كلتل ةيسيئرلا ملاعملاو

 ريمألا ةدايقب نوملسملاو ةباحصلا اهلخدو «قشمد حتف مت ه5١ بجر يف

 ,يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانجو تماصلا نب ةدابع مهنم ناكو حارجلا نب ةديبع يبأ

 يب قبلا نكسار يددعلا ةرسالا نب طيسلا دايت نصمح حج اغذ ماع مر

 ىلع ةديبع وبأ فلختسا» مث قشمدب ةديبع وبأ ناكو ءاهلهأ حلاصو نيملسملا

 «صمح لهأ حلاص طمسلا ناكو «صمح ىلإ هجوتو «نايفس يبأ نب ديزي قشمد

 حبصأف فاعلا هن ةفانع صمت ةفاختتاو هجم ىفنا ةدينغ نأ مدق املف

 . صمحب هعم ةدانج ناكو صمحل ًاريمأ هدابع

 ةيقذاللا حتفل ةدانج هعمو تماصلا نب ةدابع ىلطنا ه١ 15-2 ماع يفو -

 رمأي ًادجسم ةيقذاللاب نوملسملا ىئنبو «ةيقذاللا تماصلا نب ةدابع حتتفاف» لحاوسلاو

 .«صمح لامعأو لحاوس نم اهريغو هلبجو سوسرطنا هدابع حتتفا مث . .هدابع

 ساومع نوعاط يف حارجلا نب ةديبع وبأ تام ه8١ ماع طساوأ يفو -

 وزعي نأ هرمأو ءماشلا ةيالوب نايقس عينا نلوم ىلإ باطخلا نب رمع بتكفا

 ابأ قشمد ىلوو «نيطسلفو ندرألا ديزي ىلو امنإ رمع نإ :موق لاقو .ةيراسيق

 ماشلل ماعلا دئاقلا ةباثمب ديزي ناكو .“١*6(تماصلا نب ةدابع صمح ىلوو «ءادردلا

 اهريمأ مهيفو  اهلامعأو صمح دنج هيلإ مضناو ةيراسيق حتفل ماشلا شيجب راسف

 ىلع فلختساف ديزي ضرم ةيراسيق راصح ءانثأو - يدزألا ةدانجو تماصلا نب ةدابع

 ه١ رخاوأ ىف  قشمد ىلإ هجوتو نايفس ىبأ نب ةيواعم هاخأ ةيراسيف راصح

 رمع ىلوو» : يرذالبلا لاق .ه9١ ماع ةيواعم ةدايقب ةيراسيف حتف متو ءاهب تامف

 ةالصلا ِةَِلَي هللا لوسر باحصأ نم نيلجر هعم ىلوو ءديزي دعب ماشلا ةيواعم

 صمح ءاضق ةدابع ىلوو «ندرألاو قشمد ءاضق ءادردلا ابأ ىلوف :ءاضقلاو

 . ةدانج هعمو صمح ىف ةدابع رمتساف ,'7«امهتالصو نيرسنقو

 ةيواعم بتكف يرحبلا وزغلاب ةيواعم ىلع هدانج راشأ ه١ ١9 ماع يفو -

 :يربطلا ركذو . .ةدانج عم باتكلا ثعبو كلذ يف هنذأتسي باطخلا نب رمع ىلإ
 ىلإ بتك ةيواعم ناك :لاق يدزألا َةِّيَمأ يبأ نب ةدانُج نع سن نب ةدابع نع ..»

 نم - ةيرق ماشلاب نأ نينمؤملا ريمأ اي :لوقيو «هيف هبّعري ءرحبلا وزغ يف ًاباتك رمع
 نم لحاس ءاقلت مهو «مهكويد حايصو مورلا بالك حابن اهلهأ عمسي - صمح ىرق

 )١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف - ص١55 -١155.



 5062 مالسإلا رججف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هك

 ىلإ رمع بتكو .ريشملا هنأل  ةدانج مهتا يأ - رمع همهتاف . صمح لحاوس

 :هيلإ بتكف ءهربخب ّىلإ بتكاو  ماشلا رحب  رحبلا يل فص نأ :صاعلا نب ورمع

 ءءاملاو ءامسلا الإ سيل «ريغص قلخ هبكري ًاميظع اقلخ تيأر ينإ «نينمؤملا ريمأ اي
 : ةيواعم ىلإ رمع بتكف . "قرب اجن نإو قرغ لام نإ ءدوع ىلع دودك ْمُه امنإو

 يبأ نع. .) يربطلا ركذو - ًادبأ ًاملسم هيف لمحأ ال قحلاب ًادمحم ثعب يذلاو ال

 بتك :اولاق دلاجملا يبأو عيبرلاو يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نع ةدابع نع ةئراح

 ىلع ءيش لوطأ ىلع فرشُي ماشلا رحب نأ انعمس انِإ :ةيواعم ىلإ باطخلا نب رمع
 ّيلإ ٌبحأ ُملسُمل هللاتو ءبعصتسملا رفاكلا اذه يف دونجلا لمحأ فيكف . .ضرألا

 - كتعنم يأ  كيلإ ٌتمدقت دقو  رحبلل يأ هل ضرعت نأ كايإف «مورلا ٍِتَوَح امم

 ضفرلا كلذبو .2'”كلذ لثم يف هيلإ مدقتأ ملو ينم ءالعلا يقل ام ٌتملع دقو
 يرحبلا وزغلا ةركف نع رظنلا فرص مت باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم مساحلا عنملاو

 .نامثع ةفالخ يف  يتأيس امك  ةركفلا تذفنت مث ةدانج اهب راشأ يتلا

 نب ةدابع ةدايقب باطخلا نب رمع ههجو يذلا شيجلا ةداق نم ةدانج ناكو

 يف ءاج امك ثيح (ه١7- ٠١ ماع) رصم حتف يف ًاددم يراصنألا تماصلا
 نب ةدابع عم مدق ءرصم حتف ةدانج دهش) :سنوي نبال رصم خيراتو باعيتسالا

 . (ددملا عبر ىلع أريمأ ذئموي ةدابع ناكو تماصلا

 «تماصلا نب ةدابع ةدايقب ةيردنكسإلا حتف دهشو ءرصم يف ةدانج رقتساو

 نب ةدابع ماقف ه77 ماع تضقتنا مث ء«ه١1 ماع ةيردنكسإلا حتف مت دق ناكو

 نب ةدابع ناكو ء«هتداق نم ةدانج ناك يذلا حتفلا وهو اهحتف ةداعإب تماصلا

 اهعضي يتلا ةطخلل أقفو كلذب مهرمأي نأ ىلإ لاتقلا ءدب مدعب شيجلا رمأ تماصلا

 يفو «ددحملا تقولا لبق لاتقلا ىلإ اوعفدنا شيجلا ضعب نكلو «حتفلاو موجهلل

 رفعج ىيبأ نب هللا ديبع نع دعس نب ثيللا نع ريفع نبا ركذ» :يبطرقلا لاق كلذ
 هر اع نأ : يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نع ديعس نب رسب نع جشألا نب ريكب نع

 كردأ :لاقف ءاولتاقف ءلاتقلا نم مهعنم ناكو «ةيردنكسإلا لاتق ىلع ناك تماصلا

 :لاقف .ال :تلق ؟دحأ لِتقأ :لاقف «هيلإ تعجر مث «تبهذف «ةدانج اي سانلا

 ةطخلل ًاقفو لاتقلاب ةدابع رمأ مث . ''”"ًايصاع مهنم دحأ لتقُي مل يذلا هلل دمحلا
 ثيح ه7 ةنس رمع ةفالخ رخاوأ يف كلذ ناكو .ةيردنكسإلا حتف متف اهتيقوتو

 .نافع نب نامثع ةفالخلا ىلوتو ةنسلا كلت يف رمع يفوت

 .07"ص هج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
 .؟ 47ص - يبطرقلا  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)



 نكلاذلا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحنافلاو ةباحصلا ءامظع 52063

 «داهجلاو حتفلا يف رود :نارود «ماشلا يف امك ءرصم يف ةدانجل ناكو

 ةيوبن اثيداحأ ةدانج ىورف «مالسإلا ميلاعتو ةيوبنلا ةنسلاب سانلا فيرعت يف رودو

 نب ةدابعو «لبج نب ذاعم نم اهعمس ةيوبن اثيداحأو ِةِْكَي هللا لوسر نم اهعمس
 ماشلاو رصم يف نيعباتلا ءاملع نم ديدعلا ةدانج نع ىورو .رمع نباو «تماصلا

 نكسو ةيرحبلا تاوزغلا ةدايق ىلوتو ماشلا ىلإ داع مث رصم يف ةرتف ثكم هنأل

 هتمجرت يف ءاج كلذ يفو «ماشلاو رصم يف نيعباتلا ءاملع هنع ىور اذهلو ؛ماشلا

 «هنع ىورو ندع يبنلا نم يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج عمسلل هنأب باعيتسالا باتكب

 نع ةيمأ يبأ نب ةدانج ىورو :متاح يبأ نبا لاق .هنع هباحصأ نع ًاضيأ ىورو
 ماشلاب نيعباتلا نم  ةدانج نع ىورو .رمع نباو تماصلا نب ةدابعو ليج نب ذاعم

 ءدوسألا نب ورمعو «ديعس نب رسبو ؛«ئناه نب ريمعو «حابر نب يلعو «دهاجم
 . «ةدانج نب ناميلس هنباو «يسن نب ةدابعو ءريخلا وبأو

 ريخلا وبأ :نييرصملا  نيعباتلا نم ةدانج نع ىورو» :يبطرقلا لاق

 حبص نب ديزيو «ناتيب نب ميبشو «يرفاعملا ليبق وبأو «ينزيلا هللا دبع نب دئرم
 .''”(يمرضحلا ديزي نبا ثرحلاو «يحبصألا

 رحبلا ةرامإو . .ةيرحبلا تاوزغلا

 ةيرحبلا تاوزغلا وه يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانجل زيمتملاو ميظعلا رودلا نإ

 ناك» هنأ باعيتسالا باتكب هتمجرت ىف ءاج لاجملا اذه ىفو ءرحبلا ةرامإو

 ديزي مايأ ىلإ نامثع نامز نم ةيواعمل رحبلا يف مورلا وزغ ىلع ةيمأ يبأ نب ةدانج

 .''”(نيسمخوو عست ةنس رحبلا يف ىتشو «ةنتفلا نمز نم ناك ام الإ

 : ينارهزلا يدزألا كلام نب ةيمأ يبأ ريبك نب ةدانُج» :عماجلا باتك يف ءاجو

 ءاهلك ةيواعم مايأ رحبلا تاوزغ دئاق ناك «ةازغلا رابك نم يباحص ءيرحبي دئاق

 #20 ةنس ًاحتاق سدور ةريزج لخدو

 زايشملا ةيرحبلا تاوزغلا نع ةيحيراتلا عئاقولاو رداصملا ءاصقتسا نم نيبتيو

 :اهل ىلاتلا

 وزغلاب ماشلا ريمأ نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع ةدانج راشأ ه١٠ - ١9 ماع يف

 رمع مهتاف «كلذب هنذأتسي باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ كلذب ةيواعم بتكف «يرحبلا

 )١( 47ص - يبطرقلا . باحصألا ةقرعم يف باعيتسالا 7.

 47ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأ لمشل عماجلا (؟) ١.
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 نع هاهنيو رحبلل ضرعتلا نم هعنمي ةيواعم ىلإ رمع بتكو «كلذب ريشملا هنأل ةدانج
 .نافع نب نامثع ةفالخ ىلإ اهليجأت وأ ةركفلا نع رظنلا فرص متف . كلذ

 ءرحبلا وزغ يف هنذأتسي  ةيواعم هب لزي مل نامثع ىَلو املف» :يربطلا لاق -
 َعرْفُت الو سانلا بختنت ال :لاقو ءهرخآب كلذ ىلع نامثع مزع ىتح - هيلع حليو
 رحبلا ىلع لمعتساو «لعفف «هْنِعَأو هلمحاف ًاعئاط وزغلا راتخا نمف مهرّيخ مهنيب
 . "7”(يئراحلا سيق نب هللا دبع

 لوأ يثراحلا سيق نب هللا دبع ينميلا دئاقلا ناك ثيح ةيرجه ؟1/ ةنس كلذ ناكو

 نبأل نكي اكو «يمالسإلا يبرعلا لوطسألا سسؤمو .مالسإلا يف ةيرحبلل ريمأ

 لاق «ىلوألا ةيرحبلا اهتاوزغ دئاقو اهسسؤمو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا وبأ هنأل (ةيرحب
 ءرحبلا وزغ يف هلسري ةيواعم ناك١ : يثراحلا سيق نب هللا دبع ةمجرت يف ينالقسعلا
 لإ :«دتخإ هع قرخر علو اهيناابكي مل هئاشو ةظفاص نيبزام يرحب ةوزغ نيت ارك

 "'«نيرشعو عبس ةنس ازغ ام لوأ ناكو . .:قيسمكبو .ثازلث ةنس لتت نأ

 : ةثالث رومأ كلذ نم دافتسيو

 ةدايقب فالا/ ةنس ناك ةيرخبلا تاوزغلا ةياذبو ئيرحلا لوطسألا:نسيسأت نإ -
 . ىثراحلا سيق نب هللا دبع

 ه1 ماع ذنم ةيرحبلا تاوزغلا دئاقو ةيرحبلا ريمأ ناك سيق نب هللا دبع نإ -
 يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نأ رداصملا تركذ يتلا ةرتفلا سفن يهو ه7 ماع ىلإ
 رحبلا يف مورلا وزغ ىلع ناك# هنأو «اهلك ةيواعم مايأ ةيرحبلا تاوزغلا دئاق» ناك
 .هارثو ؟ا/ ءماع نم يأ  («نامثع نمز نم ةيواعمل

 نب هللا دبع عم ةيرحبلا تاوزغلا ةدايق يف كرتشا ةدانج نأ كلذ ىدؤمو -

 ةيرجه 11 ماع ةيرحبلا تاوزغلا ةيادبو يرحبلا لوطسألا سيسأت ذنم يثراحلا سيق

 بئان ناك ةدانج نأ ينعي امم - ه5 ماع نسق ني'ةللا نع دهشعسا نأ: نلإ

 حبصأ سيق نب هللا دبع دهشتسا املف ة ةرتفلا كلت يف ةيرحبلا ريمأ سيق نب هللا دبع

 . ةيرحبلل ًاريمأ ةدانج

 سيق نب هللا دبع عم ةدانج اهدهش يتلا ةيرحبلا حوتفلاو تاوزغلا مهأ تناكو -
 : يلي ام «ةيرحبلل ًاريمأ حبصأ يذلا ةدانج ةدايقب سدور ةريزج حتف لبق يثراحلا

 .57ص هدج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .57 ص ةادح ىنالقسعلا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا مرح
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 م مها صربق ةريزحل لوألا وزغلا

 لوألا وزغلا دئاقو يرحبلا لوطسألا ريمأ وه ىثراحلا سيق نب هللا دبع ناك
 كلذ يفو :ةباحصلا نم ددعو نايفس يبأ نب ةيواعم راس هيف يذلاو صربق ةريزجل
 ملو «ىلوألا صربق ةوزغ رحبلا يف نايفس يبأ نب ةيواعم ازغ» :يرذالبلا لاق

 ةيواعم ناكو .. طسوتملا ضيبألا رحبلا يأ  اهلبق مورلا رحب نوملسملا بكري

 هنذأتسي هيلإ بتك نافع نب نامثع ىلو املف ءهل نذأي ملف رحبلا وزغ يف رمع نذأتسا

 دق نأ  نامثع  هيلإ بتكف ءاهيف رمألا ةلوهسو اهبرق هملعيو صربق وزغ يف
 عبس ةنس تلخد املف .رحبلا وزغ يف هترمأتسا نيح رمع كيلع در ام تدهش

 نإف :نامثع هيلإ بتكف «صربق ىلإ رحبلا بوكر هيلع نوهي هيلإ بتك نيرشعو
 ركذ امكو تت نامعع قئاؤاانلف ""ىياالإو قل انوذام كتارفا كلعم رحلا تنكر
 ماقف ''”2يثراحلا سيق نب هللا دبع رحبلا ىلع  ةيواعم  لمعتسا#  يربطلا
 نفسلا ةيهحجتو لوطتسألا نييساعب ن ةداتع هعمو د كراكنلا نيك نيالا بع

 هللا دبع ةمجرت يف ءاج ام كلذ دكؤيو «صربق ةريزج ىلإ وزغلا ةدايق مث بكارملاو
 ةدايق هالو «صربق ةريزج وزغ ةيواعم دارأ) امل هنأ عماجلا باتكب يثراحلا سيق نب

 . " «صربق ةريزج يأ  اهديرب مدقتف - ها" ةنس ةازغلا

 ءانيم يف - بكارملاو نفسلاب صربق ةريزج وزغل أيهت امل سيق نب هللا دبع ناكو
 نب ةدابع يباحصلاو ةظرق تنب هتخاف هتجوزو نايفس يبأ نب ةيواعم لصو  اكع

 ددعو «ناحلم مأ يهو تماصلا نب ةدابع ةأرماو  ةدانج بحاص  يراصنألا تماصلا

 سيق نب هللا دبع ةدايقب صربق ةريزجل لوألا وزغلا كلذ يف ةكراشملل «ةباحصلا نم
 اكع نم رحبلا ةيواعم بكرفا :يرذالبلا لاق «يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج هبئانو يثراحلا
 هتأرما تماصلا نب ةدابع لمحو . .ةظرق تنب ةتخاف هتأرما لمحو «ةريثك بكارم هعمو

 . .ءاتشلا راسحنا دعب نيرشعو نامث ةنس يف كلذو «ةيراصنألا ناحلم تنب مارح مأ

 وبأو «يراصنألا بيلك نب ديز نب دلاخ بويأ وبأ :ةوزغلا كلت يف ةيواعم عم ازغو
 نب ريمعو «يراصنألا ديبع نب ةلاضفو «تماصلا نيب ةدايعو «يرافغلا رذ وبأو «ءادردلا

 «ينزاملا رشب نب هللا دبعو «ينانكلا عقسألا نب ةلئاوو «يراصنألا ديبع نب دعس

 ورمع نب دادقملاو «يراصنألا تباث نب ناسح يخأ نبا وهو «تباث نب نسوا نيدادشو

 . '". . يمرضحلا ريفن نب ريبجو «عتام نب ربحلا بعكو «يريمحلا ينارهبلا

 .5١ا/ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 .67” ص هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0_2

 .7 47ص - عماجلا  يثراحلا سيق نب هللا دبع (©)
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 نفسلاب يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج هبئانو يثراحلا سيق نب هللا دبع لصو املف

 «صربق ىلإ بكارملا نم نوملسملا لزن «صربق ةريزج لحاس ىلإ بكارملاو
 لحاس يف نوملسملا لزن املف ء«مهريغو تماصلا نب ةدابعو ةيواعم مهيف ناكو

 هب اهلهأ نعذأ دقو ءحلصلا بلطي  صربق نوكرأ  اهنوكرأ مهيلإ ثعب» : صربق

 كلذ لثم نودؤي اوناكو «ماع لك اهنودؤي رانيد يتئامو فالآ ةعبس ىلع مهحلاصف

 ءادأ نوملسملا مهعنمي ال نأ اوطرتشاو - نيجارخ نودؤي مهف ًاضيأ مورلل غلبملا

 نم مهدارأ نم مهنع اولتاقي ال نأ نوملسملا مهيلع طرتشاو «مورلا ىلإ حلصلا

 ."7«مورلا نم مهودع ريسب نيملسملا  اورذني يأ  اونذؤي نأو ءمهئارو

 ناحلم مأ نفد دعب صريبق ةريزج نم نوملسملا داع حلصلا كلذ بجومبو

 مأ تجرخ «ىلوألا ةوزغلا كلت يف صربق ىلإ نوملسملا ىهتنا امل» يتلا ةيراصنألا

 ترثعف ءاهبكرتل ةباد اهيلإ تمدقو «بكرملا نم  تماصلا نب ةدابع ةجوز  ناحلم

 ناحلم مأ ربق لازي امو ''”«ةحلاصلا ةأرملا ربق ىعدُي صربقب اهربقف «تتامف ءاهب

 يناثلا وزغلا نمز ىلإ هسيسأت دوعي امبر «صربقب روهشم دجسم ىف مويلا ىتح ًامئاق

 . ةيرجه 757 ماع اهختفو صربقل

 م5817 /ه8# اهحتفو صربقل يناثلا وزغلا
 لهأ نيعي ال نأ نمضتي ه1 ماع صربق نوكرأ عم يمالسإلا حلصلا ناك

 ةلاح يف نيملسملا اورذني نأو نيملسملا وزغ اودارأ اذإ وزغلا ىلع مورلا صربق

 صربق لهأ ناعأ ه7 ماع ناك املف» نيملسملا وزغل صربقب مورلا رورم وأ ريسم

 مورلا وزغ يف كلذو ء«اهايإ مهوطعأ بكارمب رحبلا يف وزغلا ىلع مورلا
 ةيردنكسإلا حتف ةداعإب رصم يف نوملسملا ماق ثيح ًابلاغ هال ماع ةيردنكسإلل
 .نامثع ةفالخ يف ةيردنكسإلل ريخألاو ثلاثلا حتفلا وهو اهنم مورلا ءالجإو

 نب ةدانج هبئانو يثراحلا سيق نب هللا دبع هيجوتب ةيواعم ماق كلذ باقعأ يفو
 صربق ةيواعم ازغ» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ءصربق حتفو وزغل يدزألا ةيمأ يبأ

 مهرقأ مث «ىبسو لتقف «ةونع صربق حتفف بكرم ةئامسمخ يف نيثالثو ثالث ةنس

 - ًافلأ رشع ينثاب اهيلإ ثعبو - رانيد فالآ ةعبس ىلع ًامئاد ًاحلص  مهحلص ىلع
 يف هسفنب ةيواعم زغي ملو '')(دجاسملا اهب اونبف «ناويد لهأ مهلك نيملسملا نم

 حتفلاو وزغلا متف ءوزغلاب رمأ يذلا وه امنإو هاا“ ةنس  حتفلاو وزغلا كلذ

 لك اهنودؤي رانيد فالآ ةعبس ىلع اهلهأ هحلاص» يذلا وهو سيق نب هللا دبع ةدايقب

 .57١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 000
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 مت هنأل ًايلعف ًاحتف ها ماع - صربقل يناثلا وزغلا كلذ ناكو ''"ةنس

 اهب اونبف صربق يف نيملسملا برعلا نم فلأ رشع ينثا نيطوت هيف متو (ةونع)
 نيملسملل ائنصحو ةنيدم سيق نب هللا ديع دي ىلع  ةيواعم ىنبو ءدجاسملا

 بيجم نب نايفس اهريمأ ناك يتلا كبلعب نم ةعامج اهيلإ لقنو «صربق يف
 مهلك ًافلأ رشع ينئاب  ةيواعم  اهيلإ ثعبو» :يرذالبلا لاق كلذ يفو . يدزألا

 «ةنيدم اهب ىنبو «كبلعب نم ةعامج اهيلإ لقنو «دجاسملا اهب اونبف ناويد لهأ

 هنأل يثراحلا سيق نب هللا دبع دي ىلع كلذ لك ناكو ««اياطعلا َنوّطعُي اوماقأو
 وه ةيرحبلا تاوزغلا ةدايقو ةيرحبلا نوؤشلاو صربق ةريزج هعبتتو رحبلا ريمأ

 ..يدرألا ةيمأ يبأ نب ةدانج هبئاثو

 ريمألا يناميلا دئاقلا وه اهحتف دعي صربق ةريزجب ميقملا بئانلا ناكو

 ةيواعمل رحبلا وزغ ريصن نب ىسوم يَلُو» :ريثك نبا لاق «يمخللا ريصُت نب ىسوم
 نصحو ةصوغاملاك ًانوصح كلانه ىنبو سيق نب هللا دبع عم ينعي - صربق اغف
 نأ دعب اهيلع ةيواعم بئان ناكو «صربقي اهانب ىتلا نوصحلا نم كلذ ريغو سناب

 نال ين نيف نيالا ديه ايدي نأ دعي رصالاو "يهل ديب داع ايف

 رحبلل سيق نب هللا دبع ةرمإو ماشلل ةيواعم ةيالوو نامثع ةفالخ يف كلذو
 رحبلا يف مورلا وزغ ىلع ًادئاق) ةدانج ناك ثيح ةدانج هبئانو وه ةيرحبلا تاوزغلاو

 لاق امك (ةنتفلا نمز نم ناك ام الإ ءديزي مايأ ىلإ نامثع نمز نم ةيواعمل
 لتقم تلت ىتلا ىربكلا ةنتفلا نمز ىف تفقوت ةيرحبلا تاوزغلا نأل كلذو «ىبطرقلا
 ةفالخلا رمأ عمتجا املف (ه٠4 -73) بلاط يبأ نب يلع فالختساو نامثع
 ضيبألا رحبلا لحاوس رزج ىلإ ةيرحبلا تاوزغلا تلصاوت - ه١4 ماع  ةيواعمل

 ذنم ةصاخو «يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانجو سيق نب هللا دبع ةدايقب ةيبوروألا طسوتملا
 ْ .ةيرجه :46و ال ماع

 (هه5؟ . 58) ةيلقصو مورلا لحاوسو وزغ

 امنيبف «مورلا دض ةعساو ةيرحبو ةيرب تاوزغ نوملسملا نش ه5/ ماع يف

 سيق نب هللا دبع ازغ» ةفئاصلا يف أرب  ايكرت  مورلا دالب فوع نب نايفس ازغ
 ازغو - سيق نب هللا دبع عم  رحبلا ينوكسلا ةريبه نب ازغو ارحب  ةفئاصلا
 «سدور ةريزج ىلإ ةبقع ةوزغ تناكو ««رحبلا رصم لهأب ينهجلا رماع نب ةبقع
 ىتشم ناك «نيسمخو عبس كلذكو «نيسمخو تس ةنس ىفا هنأ يربطلا لاقو

 ."47ص - عماجلا  يثراحلا سيق نب هللا دبع (0)

 .١17١ص ةج - ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 057 ةنس تام هنأل ةيرجه 4و 45 ةنس باوصلاو ''”«مورلا ضرأب سيق نب هللا دبع
 هتاوزغ يف سيق نب هللا دبع عم ةيمأ يبأ نب ةدانج ناكو  يتأيس امك  ةيرجه

 .ةيرجه 48و 5و 57 ماع مورلا دالب لحاوسو رزج ىلإ ةيئاتشلاو ةيفيصلا ةيرحبلا

 فوع نب نايفس ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ازغ ه١5 49 ماع يفو

 يواهرلا ةرجش نب ديزيو ةدانجو سيق نب هللا دبع ازغ امنيب «ةينيطنطسقلا يدزألا

 ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ازغو ءًارحب مورلا لحاوس يراصنألا ديبع نب ةلاضفو

 .ًابلاغ ةيرجه 44 ةنس كلذو ءاهازغ نم لوأ ناكو ةيلقص ةريزج

 لاق كلذ يفو ؛ةيلقص ةريزج سيق نب هللا دبع اَرَغ ه7 - 5١ ماع يفو -

 ةضفو بهذ مانصأ باصأف «ةيلقص دلخم نب سيق نب هللا دبع ىزغ» :يرذالبلا

 . ىلإ لمحُتل ةرصبلا ىلإ ةيواعم اهب هجوف «ةيواعم ىلإ اهب ثعيف «رهاوجلاب ةللكم
 . [نادلبلا حوتف 727” ص] ؛اهب نمشُيِل كانه عابّتف دنهلا

 هاتشمو يدزألا فوع نب نايفس ةوزغ تناك ه07 ةنس يفو» :يربطلا لاق

 هلا ئذلا وهو ؟116ىراردلا ةومتست ردا يع فلفعتناو اهب قوت هئاو عورلا نقرأ
 : ةباصإلا يف امك ه5 ماع  فوع نب نايفس يفوت امل رعاشلا لاق

 اهميقي فوعوب نايتس ناكافح "ةييلنم ةانف ةوهيسن ربا اني هكا

 (ماكالا# /ه) ةدانج ريمأتو سيق نب هللا دبع داهشتسا

 تاوزغلا دئاقو رحبلا ريمأ وه ىثراحلا سيق نب هللا دبع ىناميلا دئاقلا ناك دقل

 يف ةفئاصو ةيتاش نيب نم ةازغ نيسمخ ازغ» ثيح ةيرجه ١1 ماع ذنم ةيرحبلا
 هدنُج يف ةيفاعلا هقزري نأ هللا وعدي ناكو «بكنُي ملو دحأ اهيف قرغي ملو ءرحبلا

 جرخ فّدْحَو هبيصي نأ هللا دارأ اذإ ىتح . لعفف ( مهنم دحأ باصممب هيلتبي ال نأو

 ةيرجه 07 ةنس كلذ ناكو '”:مورلا ضرأ نم ىَقْرَملا ىلإ ىهتناف ةعيلط براق يف
 براق يف هسفنب راسو ءرحبلا طسو يف هنفسو هدونج سيق نب هللا دبع كرت ثيح

 نم ءارقف دجو ءانيملل هعالطتسا ءانثأو ءموجهلا لبق ينامورلا ءانيملا كلذ علطتسيل

 ةأرما تعجرف «مهيلع َقَّدَصَتُق ناكملا كلذب نورثعي لاَوُس»' مهو «نوتحشي نامورلا

 يف مكل له :- مورلا دنجج مهو  لاجرلل تلاقف  مورلا  اهموق ىلإ لاؤسلا نم
 نيفرعت نيأ نمو :اولاق .ىقرملا يف :تلاق ؟وه نيأو :اولاق ؟سيق نب هللا دبع

 )١( هدج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات ص١١ و١51١ و؟7ل١7.

 سدور حتف 57ص هج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا (؟)
 ى ص أج . 5 161١
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 ىلع سيق نب هللا دبع ىفخي نأ نم زجعأ متنأ :تلاقو «مهتخبوف ؟سيق نب هللا دبع

 - حالملا تلفأو «دهشتسا ىتح مهلتاقو هولتاقف «هيلع اومجهو هيلإ اوراثف ءدحأ

 - اوقرأ ىتح اوءاجف مهربخأف رحبلا طسو يف هباحصأ ىتأ ىتح  هعم ناك يذلا

 بوصأالاو يدزألا فوع نب نايفس مهنم ةفيلخلاو - ينامورلا ىقرملا يف ذ اولزن يأ

 ( هباحصأ متشي لعجو رجضف  «مورلا لتاقفد كبلعب ريمأ يدزألا ٍبيِجم نب نايفس
 :نايفس لاقف .لتاقي نيح لوقي ناك اذكه ام هللا دبعاو : هللا دبع ةيراج تلاقف

 مزلو ءلوقي ناك ام نايفس كرتف .ائيلجُني مث تارمغلا :تلاق ؟لوقي ناك فيكو

 نامز زخحإ كلذ ناكو :ةقيوي نيهاسعلا يف بيصأو .انيلجني مث تارمغلا

 نب هللا دبع ىلع مورلا تراثتسا يتلا ةأرملا كلتل ليقو .يثراحلا سيق نب هللا دبع

 كلملاك يناطعأ هّئلأس املف ء«رجاتلاك ناك :تلاق ؟هيتفرع فيك :- دعب اميف - سيق

 ىطعُي امك ىطعأ ءهتقدصب هتفرع :تلاق اهنإ ليقو «سيق نب هللا دبع هنأ ٌتفرعف
 . "'"«راَجُتلا ٌضْبَق ضبقي ملو كولملا

 ىلع موجهلا يف سيق نب هللا دبع باحصأ داق يذلا نأ ةياورلا يف ءاج دقو

 ئدزألا بيجم نب نايقس بوصألاو :يدزألا فوع نب نايفس هداهشتسا دعب ىقرملا

 - مورلا دالبل يربلا هوزغ يف تام فوع نب نايفس نأل «كبلعب ريمأو سلبارط حتاف
 ينامورلا ىقرملا ىلع مجه يذلا يدزألا نايفس نوكيف «نييبتلا فلس امك  ايكرت

 دهشتسا نأ ىلإ (انيلجني مث تارمغلا) بيجم نب نايفس مزلف «بيجم نب نايفس وه
 متف يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج ةدايقلا ىلوتف - ه4 ةنس  ذئموي مورلا لاتق يف

 ةدايقو رحبلا ةرامإ هتيلوتب ةيواعم ماقو «ماشلا لحاس ىلإ نفسلاب داعو هتدايقب رصنلا

 . يمالسإلا يبرعلا يرحبلا لوطسألا

 (ما10/17 /ه6م1) نانويلاب سدور ةريزجل ةدانج حتف

 لوطسألا يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج رحبلا ريمأ داق ةيرجه 5 ماع يفو

 «نانويلاب ةروهشملا سدور ةريزج ىلإ ماشلا لحاس نم يمالسإلا يبرعلا يرحبلا

 .ًائيبم ًاحتف اهحتتفاف «مورلل ةعبات تناكو

 ةريزج (سدوُر تحِتُف نيكو كال شا يترزا : يربطلا لاق كلذ يفو

 ةيواعم ثثعباا : يرذالبلا لاقؤب عك" ”يدزألا هيأ يبأ نب ةدانُج اهحتف ؛ رضيلا ىف

 يوبنلا ثيدحلا هنع يوُر نم دحأ ةدانجو - سدور ىلإ يدزألا ةيمأ نأ و ةداح

 سدور حتف 57ص هج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات  ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا ()
 ١. ١5ص اج
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 يهو رئازجلا بصخأ نم سدورو «ةونع اهحتفف - لبج نب ذاعمو رمعو ركب ابأ يقلو
 اهلزنأف ةدانج ةيواعم رمأو .ةبذعلا هايملاو رامثلاو موركلاو نوتيزلا اهيف اليم نيتس وحن

 لاق  '”ههل هذختا نصح يف سدور ةريزجب ةدانج مهنطوأ يأ  ؛«نيملسملا نم ًاموق

 يشاومو ًالاومأ اهب اوذختاو اوعرزو :«نوملسملا اهلزنف «سدور ةدانج حتف» :يربطلا

 نمم رحبلا يف ام مهرذحي ٌروطان مهلو ءنصحلا اهولخدأ اوسمأ اذإف اهلوح اهنوعري
 يف مهنوضرتعيف «مورلا ىلع ءيش دشأ اوناكو «مهنم رذح ىلع اوناكف «ديكب مهديري
 ب ةيياخلا ب ةيواعم ناكو ءودعلا مهفاخف  مورلا نفس يأ  مِهنُمُس نوعطقيف رحبلا

 أرقي سدورب أميقم ربج نب دهاجم ناكو» :يرذالبلا لاق .«اياطعلاو قازرألا مهل ُرِدُي
 نع ةيوبن ًاثيداحأ اوور نيذلا نمو ماشلاب نيعباتلا ءاملع نم دهاجمو ''”«نآرقلا سانلا

 نم يمالسإلا شيجلا نم ةقرف لقنيف «اهيف سانلا نيب بقاعي» ةدانج ناكو «ةدانج

 وأ صربق ىلإ سدور ةقرف لقنيو «سدور ةريزج ىلإ ماشلا لحاوس نمو صربق
 رحبلا ريمأ هتفصب صربقو سدور ريمأ وه ةدانج ناكف «كلذ مزل املك ماشلا لحاس

 . يمالسإلا يبرعلا يرحبلا لوطسألاو

 (م51/4 /ه٠ ؛) داورأ ةريزج حتف

 لوبناتسا  ةينيطنطسقلا نم برقلاب داورأ ةريزج ةدانج حتتفا ه5 5 ماع يفو

 نب ةدانج حتفو» :يرذالبلا لاق كلذ يفو  ةيطنزيبلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةمصاع

 نمم ناكو «نيملسملا  ةيواعم  اهنكسأو ءداورأ نيسمخو عبرأ ةنس يف ةيمأ يبأ

 :لاقيو «نآرقلا ًاعيِبُت دهاجم ءارقأ اهبو ءرابحألا بعك ةأرما نب عيبُتو دهاجم اهحتف

 يف ءاجو .27:ةينيطنطسقلا نم برقلاب ةريزج داورأو «سدورب نآرقلا هأرقأ هنأ
 ةريزج ةيمأ يبأ نب ةدانج حتف» - نيسمخو عبرأ ةنس يف هنأ كولملاو ممألا خيرات

 نيملسملا نأ :رمع نب دمحم ركذو .داورأ اهل لاقُي ةينيطنطسق نم ةبيرق رحبلا يف

 نب دمحم لاق .ربج نب دهاجم اهيف ناكو  نينس عبس لاقي اميف  ًارهد اهب اوماقأ
 :لاق .انتلفق تءاج تعلقنا اذإ ةجردلا هذه نورت : بعك ةأرما نبا عيبت لاقو :رمع

 باتكو - ه٠ ةنس  ةيواعم ُىِعَن ءاجو «ةجردلا تعلقف ا ي حير تجاهف

 «مورلا َنِمأو «ٌتَبِرْخو ,كلذ دعب داورأ  رْمْعَت ملف ءانلفقف .لفقلاب ةيواعم نب ديزي
 ١[. 54ص ةج]

 (ه55-515) مورلا لحاوسو تيرك وزغ
 ةيمأ ىبأ نب ةدانج رحبلا ريمأ ةدايقب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا نفسلا تخودو

 .177ص - رحبلا رئازج حتف  يرذالبلل نادلبلا حوتف (0)
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 ةينيطنطسق لحاوس نم ةيبوروألا طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسو رزج يدزألا

 دالي تاياوزلا هيمست ام وهو: د ًابرغا ايلاطيإو ةيلقتع لحاوس ىلإ ب افرق تاايكرتو

 : هنأ ريثألا نبا م خيراتو يربطلا م خيرأت يف ءاج كلذ يفو ءمورلا

 رحبلا يف ه ازغو «مورلا ضرأب ةيمأ يبأ نب ةدانج ىتشم ة*م نأك ه6 ةنس ىفا

 . ؛يجحذملا يراعرلا ةرجبش نب ليزي  هعم

 . «مورلا ضرأ - ءاتشلا يف ازغ يأ - ىتش ه201/ ةنس يفو) -

 يف ارباح غورلا ضرأ ىمعثخلا هللا دبع نب كلام ازغ ه58 ةنس ىفو»

 يف يواهرلا ةرجش نب ديزي دهشتسا اهيفو «ةيمأ يبأ نب ةدانج رحبلا ازغو  ةفئاصلا
 .«نفسلاب رحبلا وزغ

 ىف ءاج كلذكو .«ةيمأ يبا نب هادج رجلا يف ة ازغ ه59 ةنس يفوا

 .!نيسمخو عست ةنس رحبلا ىف ىتش ةدانج نأ يبطرقلل باعيتسالا

 ناكو «تيرك ةريزج يهو «شطيرقا ةريزج 8 أرغو» :يرذالبلا لاق
 ينادمهلا قويعم نب ديمح شطيرقا ازغ مث» :يرذالبلا لاق ءاهازغ نم لوأ ةدانج

 ىسيع نب رمع صفح وبأ اهحتف لمكأو اهازغ مث «ديشرلا ةفالخ يف اهضعب حتفن
 .(دحأ مورلا نم اهيف قبي ملف نومأملا ةفالخ يف

 ةنس ىلإ «رحبلل هترامإو مورلا لحاوسل أ ةيرحبلا 0و تمار دحوع

 يف داهجلاب لفاح رمع دعب ماشلاب يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج يفوت دقو

 فرطماب لقنو «(ةيرجه 8١ ةنس ةدانج يفوت) :يرذالبلاو يبطرقلا لاق «هللا ليبس
 ةنس يفوت هنأ ليقو 2«م544 /ه١٠4 ةنس ماشلاب ةدانج يفوت" هنأ عماجلا باتك يف
 ««ةيرجه“7 17 ةنس يفوتو ماجلإا نكس ربك نك هداج نأ» ةباصإلا يف ءاجو ؛«هام

 ليمن «ريبك نبا وه ةيمأ ىبأ ني ةذانجب نأ اوررق ءاملعلا نم هريغو ىراخبلا نأ اميو

 . هيلع هللا ناوضر (م189) هاا/ ةنس يفوت اعلا
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 ْنَمَب يذ رْبُخ . .يلجبلا هللا دبع نب ربرج
  ْناَذَمَه ميلقإ ريمأو قارعلا بلغأ حتاف

 تمصف «ةرونملا ةنيدملاب هيلا نم ينج ال لا لوسر: ناك

 ةحسم ههجو ىلع ءْنَمَي يذ ريع  جفلا اذه نم مكيلع ٌعلطي) :لاق مث ةريسي ةهرب

 (ُْكَلَم

 نم عَّلَُط دق ريرجب اذإف» : ةباحصلا دحأ لاق «علطيس نم ىلإ قانعألا تبأرشأف
 . (هينثلا

 نيح هَل هللا لوسر هيف لاق : يلجببلا هللا دبع نب ريرج ةمجرت يف يبطرقلا لاقو

 .'”(ريرج علطف . ُكَلَم ةَحْسَم ههجو ىلع ءْنَمَي يذ ريخ مكيلع علطي : هيلع ًادفاو لبقأ
 دلع د

 مالسإلا لبق . . ةليجبو ريرج
 . "7 (ٌةَليِحَب ينعي «هتليبق ديس يلجبلا هللا دبع نب ريرج : قاحسإ نبا لاق) : يبطرقلا لاق

 نبا لاق . شارإ نب رامنأ ينبا معثخ ةليبقو يه ةقيرع ةينامي ةليبق ةليِجّبو

 مي انز» نيءاكبم نههاسوكلا نب نفاوإ: قف .ناعلا اناجزيج ملح :نودلخ

 ةليجب وبأ رامنأ) :ماشه نبا لاق .راصتخا بسنلا اذه يفو .“””ءابس نب نالهك

 نب ورمع نب نايحل نب شارإ نب رامنأ ونب :ةليجّبو :نميلا تلاق 2. .معفخو
 نب ورمع نب شارإ :لاقيو .ءابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تين نب ثوغلا

 0 ةينامي معثحو ةليجب رادو . . ثوغلا نب نايحل

 يهو ةيجحذملا مهمأ ىلإ ةبسن .معثخ نع مسالا اذهب - ةليجب ونب زيمتو
 .''”(اهيلإ اوبسنف «جحذم نب ةريشعلا دعس نب يلع نب بعص تنب ةليجب)

 .رامنأ نب رقبع نب كلام وهو ءرسق :ةليجب نوطب نمف) :نودلخ نبا لاق

 )١( ص ١ج  يبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا "771.
 جرفلا نيسح دمحم - نودلخ نبا خخ خيرات يف نمبلا مف ص١58,

 ماشه نبا 0 ةريسلا وف - ج١ا ص١١.
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 0 را لا " (راملا نب ثوغلا نب , سمحأو

 ا 57 وسو تاك ردك ولا ةعيبر دا 00 وهو

 :لاق ؟لصفلا موي امو :كلملا لتاقف . لصفلا موي ىلإ هنيد نوكي «لدعلاو قحلاب
 ل و ل «ةالؤلا هيف ىزجُت موي

 0 «ضرألاو ءامسلا ّبَرَو يإ :قش لاق ؟لوقت ام ّقحأ :ةعيبر كلملا لاقف

 نب قش نمز ناكو .“"”0ُضْمَأ هيف ام ؛ٌئحل هب كتأبنأ ام نإ ءضُفَحو عْفَر نم

 .لايجأ ةعبسب مالسإلا لبق بعص
 نهاكلا نب ريرج نب ةبقع نب سمش دبع نب هللا دبع نب رماع نب ٌررك

 زرك :هل لاقُي ناكو «ةيلهاجلا يف فرشو ٌددؤس هل ناك ؛ «يلجبلا بعص نب قش

 : يلهاجلا ميطخلا نب سيق لاق هيفو . ةّنعألا

 ردم ريس اهزتش هسيدنل قالخ ٍرْرُك ٍتادجنلا يذب لزنت نإف

 ""رْسَق طسو ةلحملا يفًاماقم اياعيالو دارأ نم ٌعنمبو

 نب فيوع نب مشج نب ةبلعث نب رصن نب كلام نب ليلشلا رباج نب هللا دبع
 . يلجبلا رسق نب ريذن نب دعس نب كلام نب يلع نب برح نب ةميزخ

 رباج نب , هّللا دبع اهيف َلَتَق ةيلهاجلا يف ًابرح ليلكإلا يف ينادمهلا ركذو
 نم ةّصحلا يذ موي) يف كلذوا ٍيريمحلا حابصلا نب كلام نب ريمخ ليقلا يلجبلا

 يذ: موي يف ةليجب سيئر يأ" 1 ع سيئر سا ف ؛ ِهَّللا دبع ناكو َةَلاَبَت

 هنبا ىلإ ةماعزلا نم هتبترم تلقتناف «ةيلهاجلا يف رباج نب هللا دفع كانو هةملكلا
 لا

 )١( جرفلا نيسح .دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١178.

 . لطاب :صضضما :ورمع وبأ لاقو .ريمح ةجهلب اذهو . كش ينعي ضما :ماشه نبا لاق :ضما (؟)
 .57"ص 9١ج - يناهبصألا جرفلا يبأل  يناغألا (*)
 ١16060. ص ؟”ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (5)

 - نب رصن نب لهاج نب رباج نب هللا دبع نب ريرج) هنأب ليلكإلا يف ريرج بسن ءاج (5)



 514 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هال ؟

 ةليجب رادو» : ماشه نبا لاق «نميلا يلاعأ ةأَرَس يف معثخو ةليجب ةقطنمو

 (نميلا دالب نع ربخلا) يف نودلخ نبا اهركذ دقو «نميلا يف يأ «ةينامي معثحو
 ةماعلاو .معثخ راوج «ةلاَبَّتو تاورسلا باوجأ يف ةعاضق نم ْدِهَن ينب دلبو» :ًالئاق
 . '"(ةلاّبت مهدالب نمو .معثخو ةليجب نم طالخأ مهرثكأو ءوُرَسلا مهيمست

 لابج نم ةماهت يلي ام يف ةعفترملا قطانملا «ةاَرَّسلاو ءورّسلاو «تاورسلاو
 لاق (لبجلا ظلغ نع ردختار يداولا نم عفترا ام) :ورسلاو «نارجنو هشيبو ريسغع

 ينادمهلا ركذ دقو ' '«ورسلا نومسُي نيذلا ْمُه :ةليجب . .7 يقشمدلا رواجملا نبا
 مث .مهفو يلع ينب ةارس . . . :ةارسلا ضرأ» :ًالئاق اهلئابقو نميلا يلاعأ ةارس ضرأ

 ىلإ رجحلاو دماغو ءسودو «قرابو «عملأو «جرفم نب نامالس نب هزألاو ؛ةليجب ةارس

 ءهشيب ضارعأ :معثخ دلبو . . شرج نم ربكأ يهو ةوهجلا اهمسا ةارسلا ةنيدمو . . شرُج
 .نميلا يلاعأ ةاَرَّس يف معثخو ةليجب ةقطنم نيبتت كلذبو . "”(ةغارملاو «ةلابَتو جرتو

 نو نو ت3 منام ع5 001

 ءاهلك ةليجب نم ٍنوطبو رئاشع ةدع معزتي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو
 هللا ةيهيزب يرج ناك ناو هةيلهاجللا ىف دساو يليق يعز لحب ةليبقلا نكرر وكت
 نيب ناكو «ةليجب نم نوطبو رئاشع ةدع امهنم لك معزتي رماع نب زرك نب دسأو

 نيب يلّبَق ٌعازن عقوف «ةيلهاجلا يف مصاختلاو دعابتلا ضعب زرك نب دسأو ريرج
 دشحو «ريرج لاتقل ةعاضق تدشحف «ةارسلا ةقطنمب نيذلا ةعاضق ةليبق نيبو ريرج

 هباحصأ يف راسف زرك نب دسأ كلذ غلبف «ةعاضق لاتقل ةليجب نم هعم نيذلا ريرج
 يف ريرج مهأر ءهباحصأو دسأ لبقأ املف «ريرج ةنواعمو ةرصانمل ةليِجُب نم

 .ةعاضق هجاوي وه امئيب فلخلا نم هتبراحمل اوؤاج مهنأ نظو عاتراف «حالسلا
 ءارورسم ريرج هلبقتساف . كل ارصانم كءاج دسأ اذه :هل اولاقو دسأ عئالط لصوف

 نب ريذن نب دعس نب كلام نب ّيلع نب برح نب ةميزخ نب فيوع نب مشج نب ةبلعث
 .[ليلكإلا - ١١ هص ؟ج] (رامنأ نب رقبع نب رسق

 نب رصن نب كلام نب ليلشلا وهو رباج نب هللا دبع نب ريرج) يبطرقلل باعيتسالا يف ءاجو
 ل ا ا ل ل ل ل ل

 ةباصإلا يف ءاجو [١71ص] (يلجبلا ثوغلا نب ورمع نب شارأ نب رامنأ نب رقبع نب كلام

 نب فوع نب مشج نب ةبلعث نب ةرضن نب كلام نب رباج نب هللا دبع نب ريرج) ينالقسعلل
 : ةباكضلا ينصت ىف" ةناضالا الاغا رع دخت ب (ريهشلا ناحيقلا ..ىلسبلا نلغا ني ةييرد
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 لاقف .قافتالاو حلصلا اوراتخاو ريرج ةبراحم نع اوعجارت كلذ ةعاضق تأر املف

 : اهنم اتايبأ رماع نب زرك نب دسأ لعف نم كلذ ركذي يعازخلا هللا دبع نب ةدعج

 هبئتالخ هيلع تنار دقو ًاريرج رماع لآ نم ءرملا لعق ُكراَذَت

 هيكاوك ىَراوت الٌمويةاشغت امدعب دقعلا هب ىخرتساو ّسْفَتْف

 :كرامحت رتدل الانعو تلك امو. ٠ .ةسفحب لاجفلا وذ قربك نبأ كانقو

 . ''”دسأ لثم مع نبا دلب لكب يل تيل :لاقف ريرج امأ
 نو تو تن ل 0

 «(ةصلخلا وذ) هل لاقي ًامنص ةيلهاجلا يف ُسِدَقّتو ٌدْبْعَت معو ةليجب تناكو

 يف معثخ رايدب ةشيب يداو ىلعأ يف هلاّبَت يف روهشم ةدابع تيب ةصلخلا يذل ناكو

 ةبعكلا هب نوهاضي ةيناميلا ةبعكلا ةصلخلا يذ تيبل لاقي ناكو» : ريثك نبا لاق «نميلا يلاعأ

 وذ ناك :يراخبلا لاقو . .ةيناميلا ةبعكلا مهتيبلو ةيماشلا ةبعكلا ةكمب يتلل لاقيف ؛ .ةكمب يتلا

 . "”(ةيناميلا ةبعكلا هل لاقي ءدبعُي ُبصن هيف ةليجّبو معفخل نميلاب ًاتيب ةصلخلا

 نيفورعملا نميلاو هليجب تايصخش نم زرك نب دسأو هللا دبع نب ريرج ناكو
 يف رمخلا مرح نمم زرك نب دسأ ناكو) مايعسالا 7 ( عار قاطن ىلع

 مراكمو حلاصلا لمعلاو ريخلاب ًافورعم ريرج ناكو .''”(اهنع ًاهزنت ةيلهاجلا
 ديسلا ّمْعِت :ريرجل باطخلا 00 لاق) هنإ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاجو ؛«قالخألا

 نيكل ديلا ّمَعِنَو ءةيلهاجلا يف تنك

 هللا دبع نب ربرج ةرجهو مالسإ
 يفف .همالسإ تقو يف َفِلدْحُأ) هنإ ريرج ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع يسمحألا رمع نب نيصح قيرط نم يناربطلا
 .ملسأل تئج : تلق ؟كب ءاج ام :لاقف «هتيتأ دلي يبنلا ثعُب امل :لاق ريرج نع مزاح

 امل ملسأ هنإ كلذ يدؤمو .'”(هومركاف موق ميرك مكاتأ اذإ :لاقو .ةاسك لإ ىقلأف
 رمع نب نيصح نأ لاقو كلذ ىنالقسعلا دعبتسا دقو «ةكمب كو ىبنلا ثعُب

 ( نانا نعد ىو اهم ىلع لمح عم ولزز 3 ناقف هل دعنا م ةتيغف
 انغلب امل يأ زاجملا ىلع لمحي حص ولو) :ينالقسعلا لاق ثيح زاجملاب أدبنو

 .07ص 9١ج  يناهفصألل  يناغألا
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 ملسأ هنإ كلذ يدؤمو .زاجملا ىلع لمحلا باوص ىرنو .(ِلَو يبنلا ثعب ربخ

 ةارسلا ةقطنم نأل ةكمب خلي يبنلا ىلع مدقو تاونس ةدعب ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا دعب

 دي ىلع ةكمب ِِكلَي يبنلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلا اهيف تأدبو ِةِْكَي يبنلا ثعب ربخ اهغلب
 هلك يبنلا ىتأ ريرج نوكيف .امهريغو ةبلعث نب دامضو يسودلا ورمع نب ليفطلا
 لاق» ةلماكتم ةياور يفو .ملسأل تئج :لاق ؟كب ءاج ام :هل لاقف .«ةكمب وهو

 : هلي يبنلا لاق . كعيابأو كيدي ىلع ملسأ ٌتئج :ريرج لاقف ؟تئج ءيش يأل ِهَِي يبنلا

 :لاقف . ملسم لكل حصنتو «ةالصلا ميقتو .ًائيش هب كرشت ال هدحو هللا دْبْعَت نأ ىلع ُعيابَت

 ماقأف «نميلا ىلإ داع ريرج نوكي يلاتلابو .«كلذ ىلع هعيابو «هللا لوسر اي معن
 . ةروئنملا ةئيدملاب ّدِكَي هللا لوسر ىلإ رجاهو دفو نأ ىلإ هتقطنمب

 ْثعُي امل :ًالئاق هحضوأ دقف ؟فذحلا ىلع لمحي وأ7 :ىنالقسعلا لوق امأ
 هيلع تدفو مث ةكم حتف مث ًاشيرق براح مث ةنيدملا مدق مث هللا ىلإ اعد مث لَك يبنلا

 2ك هللا لوسر ,نعأ | دوو ةدافو نمزي لصتي فذحلا ىلع لمحلا اذهو وا

 ىنعمب (ملسأ) ةملك كلذب ةلصلا تاذ تاياورلا تمدختسا دقو «ةرونملا ةنيدملاب

 ِلِكَم يبنلا ةافو لبق ملسأ هنأب ربلا دبغ نبا مزج دقو) :ينالقسعلا لاق «(دفو)

 ىف سائلا تصنتسا :هل لاق هلي ىبنلا نأ نيحيحصلا ىفف «طلغ وهو ءأموي نيعبرأب
 مكاخأ نأ : هلي هللا لوسر انل لاق :لاق ريرج نع يناربطلا جرخأو .عادولا ةجح

 نأل رشع ةنس لبق ناك ريرج مالسإ نأ ىلع لدي اذهف .ثيدحلا .تام يشاجنلا
 ًاريرج ثعب كي يبنلا نأ :يراخبلا حيحص يف ءاجو 2'”(كلذ لبق تام يشاجنلا
 حتف لبق ِديكَي يبنلا ىلإ دفو هنإ ىلع لدي كلذف . ''"ةكم حتف دعب ةصلخلا يذ ىلإ
 ناك «تارم ةدع دع ىبنلا ىلإ دفو هنإ ىلإ هتدافو نمز ىف فالتخالا دوعيو قكم

 ءًاموي نيعبرأب ِةِفي يبنلا ةافو لبق اهرخأ ناكو «ةكم حتف لبق هال ةنس  اهلوأ

 ةنس - ةرونملا ةئيدملاب دلي هللا لوسر ىلإ ًارجاهم نميلا نم ريرج دفو دقل
 اذه نم مكيلع علطي» ' هِي هللا لوسر لاق ثيح «ةنس وحنب ةكم حتف لبق هال
 . (هينثلا نم علط دق هللا دبع نب ريرجب اذإف .َكَلَم ةحسم ههجو ىلع نمي يذ ريخ جفلا

 مدقي :هتبطخ يف لاق دق ناكو .بطخي ٌكِْلَي هللا لوسرو همودق ناك :ريثك نبا لاقو
 سانلا رظن لخد املف «كلم ةحسم ههجو ىلع ّنإو ءنمي يذ ريخ جفلا اذه نم مكيلع

 .؟7؟5ص اج  ةباصإلا )١(
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 : لات هللا :كطحف ةفلل ذر هةورخا و هادئ كنان ل ومر: تشو امج ناكفنمتلا

 مث «يتلحار ٌتْحَنأ ةنيدملا نم ثوند امل) :لاقف همودق تقو ريرج فصو دقو

 اي :يسيلجل تلقف «قدحلاب سانلا ينامرف .تلخد مث «يتلح ُتْنَبل مث ؛يتبيع ُتْلَلَح

 هل ضرع ذإ .بطخي وه امنيب «ركذلا نسحأب هللا لوسر كركذ :لاقف ؟رمألا ام هللا دبع

 ههجو ىلع ْنَمَي يذ ٌريخ جفلا اذه وأ بابلا اذه نم مكيلع لخدي :لاقو «هتبطخخ يف

 . (ينالوأ ام ىلع لجو ّرزع هللا ثدمحف  ريرج لاق  .ُْكَلَم ةحسم

 هللا دبع نب ريرجل لاق بلاط يبأ نب يلع نأ دربملا نب سابعلا وبأ ركذو
 . ''(ْنَمَي يذ ٌريخ : كيف لكي هللا لوسر لوقل َكترَتْخا . .» َىلَجَبلا

 لبقأ نيح ْهكَي هللا لوسر هيف لاق» :هنأ ريرج ةمجرت يف يبطرقلا لوق مدقت دقو

 نو تي ل

 : ىبطرقلا لاق (ْكَْلَم ٌةحْسَم ههجو ىلع» :ِةيكَي هللا لوسر هفصو امك ريرج ناكو
 : هيمن ل لشي .ةمآلا هذه فسوي هللا دبع نب ريرج :لوقي باطخلا نب رمع ناكو)ا

 ام : رمع لاقو .ةمألا هذه فسوي وه :رمع لاق . اليمج ريرج ناكل :ينالقسعلا لاقو

 شماه يف ءاجو «فسوي نم ركذ ام الإ  ريرج ينعي اذه ةروص روُص ًادحأ ىرأ
 :ريرجل لاقيو . .الوط سانلا اوعرف نيذلا نيطاطخلا دحأ ريرج ناك) :ليلكإلا

 باطخلا نب رمع ناك) :ريثك نبا لاقو .(ههجو ةأضوو هلامجل ةمألا هذه فسوي

 ناك ريع تسر اب يم قد كادوا كبف لاق ور«. ةألا هش هس وبوس 2 قف

 يف ًأطرفم لامجلا عيدب ريرج ناك) هنإ مجارتلا يف ءاجو .(رمق ةقش ههجو
 ببس ةكئالملا نيبو هئيب ناك نم ةيمست» باب يف دربملا سابعلا وبأ هركذو .(لوطلا

 مكيلع عّلْطَي :هي هللا لوسر لاق .يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهنمو) :لاقف «ةيناميلا نم
 . "'”(كلم ُةحْسَم هيلع ءْنَمَي يذ ُرِيَخ ّجَّفلا اذه نم

00 

 نم هريغك ضرألا ىلع سلج دق يوبنلا دجسملا لخد امل ريرج ناكو

 سجليل هءادر ِهْكَي هللا لوسر هيلإ ىَقْلأَف لك هللا لوسر ىلإ مهلثم تصني ةباحصلا
 زاح يبأ نب سيق قيرط نم يناربطلا جرخأو ء(دعقاف اذه ىلع) :هل لاقو هيلع

 لاقو «هومركاف موق ميرك مكانأ اذإ :لاقو .هءاسك هلي يبنلا ىلإ ىقلأ» : لقا ريرج نع
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 518 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هاب م

 مكءاج اذإ :لاقو .هءادر هل طسب هسلاج امل َهكَك هللا لوسر نأ ىوريو» :ريثك نبا

 .(«هومركاف موق ميرك
 ًافيرشت هيلع اوسلجيل هءادر هيي يبنلا مهل طسب ةتس سداس ريرج تناكو

 نب ةهربأو «لالك دبع نب ثراحلاو «يمرضحلا رجح نب لئاوو ء«ريرج ْمُهَو مهل

 لاق هدافحألو يبرأملا لاّمَح نب ضيباو ءيمكحلا ةعيبر نب دّججلاو ؛حابصلا
 : ينادمهلا

 دجسملا يف مكدجل ءادرلاطّسَّب ىرولا ريخ دمحم ّيبنلا نأ

 ديسلا نييكرلا لاه خ ونادجج ٠-ةليحت ةيرعتالا اهتان اف

 .(دجوُي مل عباسل فاطُي اذإو) :لاقو ةتسلا ةيقب ركذ مث

 - ًاضيأ - ةنيدملاب ْهكَك هللا لوسر ىلإ ريرج مودق أبن قايس يف تاياورلا ركذتو
 كيدي ىلع ملسأ ٌتكج :لاقف ؟ريرج اي تئج ٍءيش يأل :هل لاق هو هللا لوسر نأ
 يتؤتو ةالصا ميقتو ائيش هب كرشت ال هدحو هللا دبعت نأ ىلع ٌعيابُت :لاق . كعيابأو

 . كلذ ىلع هعيابو هللا لوسر اي معن :لاقف ؟ملسم لكل حصنتو ةاكزلا

 وأ ملسُي نأ لجأل ةرونملا ةنيدملاب هيلي لوسرلا ىلإ كلت ريرج ةدافو نكت ملو

 ةنيدملاو ِةكَو هللا لوسر ىلإ ةرجه هتدافو تناك امنإو ءدوعيو هي هللا لوسر عيابي
 ةيواعم ىلإ بلاط يبأ نب يلع بتك دقو .نيرجاهملا ةباحصلا نم وهف «ةرونملا

 ناميإلا لهأ ْنِم ىهو هللا دبع نب ريرج مكيلإ ُتثعب دقو» :ًالئاق هالا/ ةنس ماشلا لهأو
 ةنيدملاب لف يبنلا ىلإ ريرج مودق نأ :امهدحأ :نيرمأ ىلع كلذ لديو '' «ةرجهلاو
 دقو «حتفلا دعب ةرجه ال) :لاق هك يبنلا نأل - ةكم حتف لبق  ةيرجه ا/ ةنس ناك

 .ةكم حتف لبق ًارجاهم دفو هنأل ةرجهلا لهأ نم ريرج نأب بلاط يبأ نب يلع ركذ
 همودق موي ذنمو «نيرجاهملا ةباحصلا نم هللا دبع نب ريرج نأ : يناثلا رمألاو

 فلخ ةرهاطلا فوفصلا ىف هناكم ريرج لخأ ةرونملا ةئيدملاب هلي ىبنلا ىلإ هترجهو
 لع هللا لوسر هثعب مث ءةكم حتف ىتح ةئس ءاهز ةئيدملاب ثكمو «نيمألا لوسرلا

 : ةرتفلا كلت ملاعمو ءابنأ نم ناكو «ةئيدملا ىلإ داع مث «نميلا ىلإ

 يبنلا نم ًاثيداحأ ظفحو عمسو مالسإلا ميلاعت يف ِهقَّفَت هللا دبع نب ريرج نأ -
 يتلا ثيداحألا نم ديدعلا ريرج ىور دقو «ميركلا نآرقلا نم ظفح ام ظفحو ُهكي
 يبأ نب سيقو «كلام نب ُسَنَأ ريرج نع ىورو» :يبطرقلا لاق هك يبنلا نم اهعمس
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 فصو دقو («ميهاربإو رذنملاو هللا ديبع هوئبو ءيبعشلاو .ثرحلا نب مامهو ؛مزاح
 يباحص :ريرج» :ليلكإلا شماه يف ءاجو (ريهشلا يباحصلا) هنأب ًاريرج ينالقسعلا

 . ؟نيفكلا ىلع حسملا ثيدح بحاص وهو .روهشم ليلج

 ًاهجو سانلا نسحأ نم ناكو ءميظع لكش اذ ريرج ناكو) :ريثك نبا لاق -

 تلأس :لاق هنع حيحصلا ثيدحلا يف َيوُر اذهلو ءًافرط سانلا ٌضْغَأ ْنِم اذه عم ناكو
 . «كرصب قرطأ :لاقف ءةأجفلا رظن نع ِةنئي هللا لوسر

 لاق :يراخبلا لاق» :ةرمس نبا لاق .ًاريرج ُرَدَقُيَو ُريمُي لي هللا لوسر ناكو

 :ريثك نبا لاق 27(كحض الإ ىنآر الو «تملسأ ذنم ٍةِلي هللا لوسر ىنّبجَح ام :ريرج

 0 بتنك الإ قئار الو «كتملسا دم اهلا لؤسر يتيحح ام: لاق هنإ نيحيمتصلا ىنوا
 . يراخبلا حيحص نع ينالقسعلا ركذ كلذكو

 ناكو «ةكم حتفل قلي هللا لوسر شيج قلطنا ه8 ةنس ناضمر رهش يفو -

 رماع وبأو نميلا نم اورجاه نيذلا سود ناسرفو ورمع نب ليفطلا شيجلا يف
 هال ةنس - نميلا نم اورجاه نيذلا رعاشألا ناسرفو يرعشألا ىسوم وبأو يرعشألا

 يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو نييبلكلا نم هعم نمو يبلكلا ةفيلخ نب هيحد كلذكو

 ريرج عم ناك امبرو «مهرئاشعو نيرجاهملا نييناميلا ةباحصلا نم مهريغو
 ه/ ناضمر يف ةكم حتف مت دقو «سمحأ ينب نم ةليجب ةليبق ناسرف نم تارشعلا

 . ةبعكلاب يتلا مانصألا مدهب ٍةِِك يبنلا ماقو

 يذلا منصلا تيب بيرخت أبن ءةكم حتف دعب يراخبلا ركذ دقو :ريثك نبا لاق
 لاق . .ةكمب يتلا ةبعكلل ةاهاضم ةيناميلا ةبعكلا هنومسيو «ةليجبو ٌمعئخ هدبعت تناك

 ةبعكلا هل لاقُي ءدبعُي بصن هيف ةليجبو معئخل نميلاب اتيب ةصلخلا وذ ناكو :يراخبلا
 يبأ نب ليعامسإ نع ةماسأ وبأ انثئدح ىسوم نب فسوي انثذح :يراخبلا لاقف . ةيناميلا

 يذ نم ينحيرت الأ :ِهلي هللا لوسر يل لاق :لاق ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ

 اوناكو ءٌسْمَحأ نم سراف ةئامو نيسمخ يف تقلطناف .هللا لوسر اي ىَلَي :تلقف ؟ةصلخلا

 يردص يف هدي ٍةلكي هلا لوسر برضف  ليخلا ىلع ُتبثأ ال ٌتنكو  ليخ باحصأ

 . . ةددعتم قرط ْنِم ملسم هاورولا : ريك ندا لاق . (ًايدهم ًايداه هلعجاو ُهْنْبَن مهللا :لاقو

5 000 
 : وحس

 )١( ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط الجعدي  ص١58.

 ص ةج - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا (؟)  1١7/50ملسم حيحصو يراخبلا حيحص نع .
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 يذ) منصلا مدهل يسودلا ررمع نب ليفطلا ثعب عم نمازت دق كلذ نأ ولين

 ناك ثيح «نميلا يلاعأب ةاوسنلا هلم نحيف سرا هدبعت تناك يذلا (َنْيَمَكلا

 .ةليجبو معثخ دوبعم (ةصلخلا وذ) ناكو «ةارسلا دزأو سود دوبعم (نيفكلا وذ)

 لاوش يف نيفكلا يذ ىلإ ورمع نب ردا ةّيِرَس) :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاق

 ثعب .فئاطلا ىلإ ةكم نم ريسملا هي ء هللا لوسر دارأ امل :دعس نبا لاق . ةيرحه / ةنس

 هيفاويو هموق دمتسي نأ هرمأو ا ع يذ ىلإ ررمع نب ليفطلا

 ةئامعبرأ هموق نم هعم ردحنا مث . نيفكلا اذ مدهف ,هموق ىلإ ًاعي ررس جرخف . .فئاطلاب

 . ''7(مايأ ةعبرأب ةمدقم دعب فئاطلاب كي يبنلا اوفاوف ءًاعارس

 سمحأ ينب نم سراف نيسمخو ةئام يف راسف يلجبلا هللا دبع نب ريرج امأ
 ةارَسب ةشيب ىلعأ يف داوو ةيرق ةلابتو - ةلاّبَث يف ةصلخلا يذ منصلا تيب ىلإ نييلجبلا
 مسقتسي لجر ةصلخلا يذ تيبب ناك نميلا ريرج مْدَق املو :يراخبلا لاق» . نميلا يلاعأ

 وه امنيبف .كقنع برض كيلع ردق نإف ءانهاه هللا لوسر لوسر نإ :هل ليقف «مالزآلاب

 ٌنبرضأل وأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشتو اهْنرِسكتل :لاقف ريرج هيلع َفَقَو ْدِإ مالزألاب برضي
 هرشبي لك يبنلا ىلإ ةأطرأ ابأ ىنكي سمحأ نم الجر ريرج ثعب مث .دهشو اهرسكف ؟كقنع

 كنعب يذلاو هللا لوسر اي :لاق ِهِْكَي هللا لوسر ريرج ىتأ املف  ةصلخلا يذ مدهب يأ  كلذب

 اهلاجرو سمحأ ليخ ىلع هك هللا لوسر كرابف .برجأ لمج هنأك هتكرت ىتح تئج ام قحلاب
 لوسر ثعبف . .معثخل ناك ْمََص :ةصلخلا وذ» : ليلكإلا شماه يف ءاجو 7'2(تارم سمخ
 : لاق ؟هتمده : لَم يبنلا هل لاقف دك يبنلا ىلإ عجر ىتح هتبيغ لطت ملو ,همدهل ًاريرج كي هللا

 تاقبط يف ءاجو 20(ةليجبل اعدف . هلهأ ءوسي هتكرتف رانلاب هتقرحأو قحلاب كثعب يذلاو معن
 .ةيناميلا ةبعكلا.هل لاقي ناكو ءَةَصْلَخلا وذ هل لاقي تيب ةيلهاجلا يف ناك) : ةرمس نبأ

 ٌترفنف :لاق ؟ةصلخلا يذ نم يحيرم تنأ له : كَم هللا لوسر يل لاقف :ريرج لاق

 ءانجأفا دع اننجو عع الكور هارت «ىيسعلا دي نراقب تسود ىامبلا
 نا[ قي ارو سعاد كيب ناكم نر كفر 1!( محلا و ل اعوح هوار رجلا
 . ةلاَبَت يداوب معتح ضرأ نم تالبعلا اهل لاقي ةدلبل عماج دجسم

 .ًاموي رشع ةينامث فئاطلا كي يبنلا رصاحو - 7088ص ١٠ج - سانلا ديس نبا -رثألا نويع )١(
 هليل" يردقعو اعيش : لاقيو

 .ملسم حيحصو يراخبلا حيحص نع 77/0 ص ؛ج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 لازي الو :شماهلا يف عوكألا لاقو - ١١ ؛ص ؟ج  عوكألا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا ()
 . مويلا ىلإ معئخل ةلابت يداو

 .15١ص  يدعجلا ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط (4)
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 تناك ٍةك هللا لوسر ىلإ ةّصْلَخلا يذ مده نم ريرج ةدوع نأ لوقلا نكميو

 راصح ءانثأ ِةْكي هللا لوسر ىلإ نيفكلا يذ مده نم ورمع نب ليفطلا ةدوع دعب

 لوسر فرصناو «فئاطلا حتف متف «ةنارعجلا يف هِي هللا لوسر ركسعم ناكو فئاطلا

 «-اه/ ةدعقلا يذ علطم يف - ةنارعجلا ةرمع يداو «ةكم ىلإ ةنارعجلا نم ِةْيِكي هللا

 يواس نب رذنملا ىلإ لسُرلاو بتكلا ةنارعجلا نم هفرصنم كي هللا لوسر ثعبف
 ىلإو نامُع يكلم يدزألا يَدْئْلُجلا ّينبا ديبعو رفيج ىلإو نيرحبلا يف كلملا

 ىلإ ثوعبملا ناكو «ريمح ءاوذأو نميلاب رّيْمِح كلم نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا

 نب ثراحلا ىلإ ثوعبملاو ءيمرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا لهأو يواس نب رذنملا

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرج نميلاب ريمح ءاوذأ ىلإو رّيْمِح كلم لالك دبع
 خبم عاع ْ'
 نتي جي حو

 نب ثراحلا ىلإ يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب دق كي هللا لوسر ناك
 نبال ةيوبثلا ةريسلا ىف ءاج ثيح هال ةنس  رّيمَج كلم نيغُر يذ لالك دبع

 لإ ةنمأ نبأ نب نجاهملا ثيبا : 3و يبنلا نأ نحاتلا كنعف ننال رثألا تويعو ماشه

 ءاجس امني "يريم قست لئاوأ ىف ناك :كللذ نزور علا فلم لال ليغ نب ةيراخلا
 يذو نيعر يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج ثعبا)ل : دلع ىبنلا نأ :نيطرقلل باعيتسالا ىف

 نأ ليلكإلا ماع نكذا د ءلالكدعاو ثراحلا وه نيعر وذو . ؟عالكلا

 فالتخالا نأ عقاولاو ناو ةيمأ نأ رب نجاوجلا ا لاعبا

 هس لرد نبا نب رساهسلا كفن نأ كاردإب لوزي ضراعتلاو

 يذ ىف ةنارعجلا نم لك هللا لوسر فرصنُم تاك ريرج َْعَب امئيب «كاذنآ ثراحلا

 .ه/ ةنئس ةدعقلا

 لاق كلذ يفو ءًاحيصف ًاغيلب ًابيطخ ناك هنإ ريرج تافصو ايازم نم ناك دقو

 :يرسقلا روزألا نبا لاق هيفو . (ءادبلا نم ريخ مكبلإو «هبالخلا

 يدع هع تت سوا يا مالا و تلوم يقتل

 لكش اذ ناك :هنإ ذإ :ءاهبو ةباهم تاذ ةباذج ةيصخش :ريرج ةيصخش تتناكو

 وه جد :سانلا تبيض قبا ترثألا ناييه."9)
 ١14 ١. ص ؟ج - ليلكإلا 000
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 50 «لامجلا عيدب «لوطلا يف ًأطرفم ءًاهجو سانلا نسحأ نم ناكو  ميظع

 ناك هنإ امك «(ةمألا هذه فسوي) :باطخلا نب رمع هفصو امك ناكو ُكْلَم ةَحْسَم

 يبنلا هثعبو هراتخإ هلك كلذلو «ةرجهلاو ناميإلا لهأ ن نمو ءاسؤرلا نميلا لايقأ نم
 عالكلا يذ عفيمس ىلإو ريمح كلم نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا ىلإ هك
 قلطناف ءمالسإلا ىلإ مهوعدي ريمح لايقأو ءاوذأ نم امهريغو ءميلظا يذ بشوحو

 : هل ًايعاد لي هللا لوسر لوقو ةوعدب ًابوحصم ريرج

 ©”!«ايدهم ًايداه هلعجاو ُهْنبُت مهّللا»

 يف راسف ه4 ةنس ةدعقلا يذ يف هِيَ هللا لوسر دنع نم ريرج قلطنا دقل

 رقم يهو - رفاعملا ىلإ ةماهت ةقطنم ربع نييلجبلا سمحأ ينب ناسرف نم ةبكوك
 ءاولب - نيعر فالخم ىلإ ىضم مث  لالك دبع نب ميعنو لالك دبع نب دهف ليقلا
 ةلاسر هغلبأف ء«ريمح ُكِلَم نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا رصق ناك ثيح  بإ
 ناكو «مالسإلا نيد نع مزلي ام هل حضوأو '”(نكي مل ةروس) هيلع أرقو ِدكَ# يبنلا
 ءريرج دي ىلع قحلا نيدب نمآو ملسأف .ةنيارصنلاب نيدي لالك دبع نب ثراحلا

 كلذ نوكيف ء«(ه4 ةئس ملسأ لالك دبع نب ثراحلا) نأ ءابنألا باتك يف ءاج دقو
 يذ ىف ناك ِِِكَي ىبنلا دنع نم ريرج ريسم نأل ه8 ةجحلا يذ رهش يلاوح يف
 - نادعب لبجب بح نصح يف لالك دبع نب ثراحلا رقم ناك دقو ءه4 ةدعقلا
 ضعب يف لالك دبع نب بيِرَع هوخأ رقم ناكو - بإ ةئيدم ىلع ًايلاح لطي يذلا

 :ًايلاخ ةمضرلاو وعشلاو ةرداتلا .ةنم ئذلا: نيعر يذ فالخعبب نيعو ئذ نطانم
 هلك يبنلا ىلإ لالك دبع نب ثراحلا بتك دقو «ريرج دي ىلع ًاضيأ ٍبيِرَع ملسأو
 : هباتك يف لاقو .همالسإب

 هن فعلا نية امنا كتاور :ةرايط هيف ملا نيد كقيدو

 اكلم ًاليق ناك يذلا  يريمحلا عالكلا يذ عفّيَمُسلا ىلإ ريرج ىضمو
 يف عالكلا يذ رقم ناكو  ريمح قطانمو لئابقل ًايبرح ًادئاقو عالكلا فالخمل
 هغلبأف - ًايلاح بإ ءاول يف شيب ةقطنمب  هظاحو ةعلق نم برقلاب خماشلا هرصق

 ىلإ كو يبنلا هثعب امدنع نيحيحصلا يف ملسمو يراخبلا هركذ ريرجل هو هللا لوسر ءاعد 2000

 . ظفللا مومعب ةربعلاو . ةصلخلا يذ

 ."55ص ؟ج  ليلكإلا (؟)
 .ريمح كلم نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلاب صاخلا ثحبملا رظنا 9)
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 ١ حيضوتلا مزلتسي دق ام هل حضوأو ءمالسإلا نيد نع هربخأو ِةقَك يبنلا ةلاسر ريرج

 لخدأ) :عالكلا وذ هل لاق مث «ريرج دي ىلع ملسأو قحلا نيد هنأب عالكلا وذ نقيأف

 ةبيرك ةريمألا يهو - «كلبق دحأ ليبحرش يبأ دعب اهيلع لخد ام هللاوف ؛ليبحرش مأ ىلإ
 ىلإ اهاعدو ريرج اهيلإ لخدفا  عالكلا يذ ةجوز يريمحلا حابصلا نب ةهربأ تنب
 قتعأ كلذب ًاجاهتبإو «عالكلا يذ رصق يف مالسإلا رون قرشأو «تملسأف مالسإلا
 يذ ىلإ ًاريرج ِهلَي يبنلا ثعب» :ينالقسعلا لاق .ةديبع نم فالآ ةعبرأ عالكلا وذ

 . (فالآ ةعبرأ كلذل قتعاو ءملسأف .عالكلا

 ناك هللا دبع نب ريرج نأ ذب الو .ه9 مرحم رهش يلاوح يف كلذ ناكو

 دتمتو]  عالكلا فيلاخمو قطانمب ءادتبا «نيعوبسأ وأ ًاعوبسأ ةقطنم لك يف ثكمي

 ةعبرأ عالكلا وذ اهيف قتعأ يتلا يهو - [اهريغو باصوو لافُس يذ ىلإ شيبُح نم
 .ريرج دي ىلع همالسإ موي دبع فالا

 د 2 ه7 .

 - ةباصإلا باتك يف ءاج امك - هنإ ْذِإ ءميلظ يذ بشوح ىلإ ريرج ىضمو
 "”(ميلظ يذ بشوحو عالكلا يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج ِهكي هللا لوسر ثعبا
 نم ريبك ُلْيَق :ميلظ يذ نب ناسغ نب يعابتلا نب ديزي نب بشوح ميلظ وذا :وهو
 ةيحانب (ميلَظ) همسا ناك فالخم يف ًاليق ًاسيئر ناكو '"ناهتداقو نميلا ناسرف
 شيبح ةيحان زكرم يهو (ةملظ) ىلإ (ميلظ) مسا فحصت دقو ءاهرواج امو شيبُح
 .هظاحو يف عالكلا يذ رقمو رصق نم ًابيرق ميلظ يذ بشوح رقم ناكو .ًايلاح
 : ينادمهلا لاق «(راهن نم ةعاس امهنيب هظاحو ةعلقل ةدناعم ْدَدَح ةعلط) دجوت ثيح

 لك باب ىلع نيقيرطب ةعلقلاو .فصولا نع رصقي ٌُميظع رصق اهيف ناك هذه ددخ ةعلقولا

 يف هقمعو ءدوسألا افصلا يف روقنم فيرك هيلع اهبونج نم ةعلقلا قيرطف «هؤام قيرط
 هبناوج ىلع زوجحم ءًاعارذ نوسمخ لوطلاو ًاعارذ نورشع هضرعو ًاعارذ نوسمخ ضرألا

 . "”(ةعاس ةريسم ىلع نصحلا لامش نم يناثلا ءاملاو .رادجب .

 ملسأف ؛مالسإلا ىلإ هاعدف ءميلظ يذ بشوح رصقو ةعلق ىلإ ريرج ىتأف
 باتك عم ةيده ًاناصح نيعبرأ ِهْلي يبنلا ىلإ ميلظ وذ بشوح لسرأ مث ءهموقو وه
 ىلإ تلنسرأ :لاق :عيلظ :يذ < بشرخ نبع نكسلا نيا. ىئور دقو . ةلِلَك يبنلا ىلإ

 ام :هللا لوسر هل لاقف «يباتكب هيلع مدقف ءرش دبع عم أسرف نيعبرأ ِةْو هللا لوسر

 .؟ 7١ص بج - ليلكإلاو 87” ص ١ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .57١"ص - ىنادمهلا  برعلا ةريزج ةفص ()
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 ناكو " ”هالسإلا ىلع هعيابف ءريخ دبع تنأ لب :لاقف .رش دبع :لاق ؟كمسا 000
 دقو هيفا يجر ريش ل قف حلا نإ ةاددألا نه رريقو بلع ىف اقر فاك

 ةنيدم يف يريمحلا حاّبّصلا نبا مهنمو «ريمح ءاوذأ ةيقب ىلإ ريرج ريسم كلذ قبس

 نب فيس نب هعرُزو - ايلاح ءاضيبلاب عادر ةقطنم يف  حابص فالخمب لكوم رصقو
 نلعأ مث .نيبأ يف روحأ رصقو ةوبش يف نادبع يداوب (نزي) رصق يف نزي يذ

 ء.ه4 بجر نم ةعمج لوأ يف يعامج لكشب مهمالسإ ريمح قطانم كولمو ءاوذأ

 ىلإ رتاوتملا هباتك ٍةكَك هللا لوسر مهيلإ بتكو .ِةيك هللا لوسر ىلإ كلذب اوبتكو
 ىلع ًاريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم ثَعَبو «كوبت نم هتدوع دنع ريمح ءاوذأو كولم
 دي ىلع.نعلا ةعشاشلا ريمح ىطانم: مالسألا لمشف فو ناضمر ئف ريهج قطانن
 .ه9 بجر يف يمالسإلا رصعلا قورش اونلعأو اهئاوذأو اهكولم ملسأ ريرج
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 رجلا نر سلا نر د قرع

 كولم مالسإ دعب ةرونملا ةنيدملاب هَ هللا لوسر ىلإ نميلا نم ريرج داع دقو
 هجرخأ يذلا ثيدحلا ةيمهأ ىتأت انهو «ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا كلت ىف ريمح ءاوذأو

 ول ع ل ا ا

 اا

 لوس ربو «ةشبحلاب عست ةنس يشاجنلا يفوت : هنأ رثآلا نويع يف ءاجو

 مكاخأ نإ : د5 هللا لوسر انل لاق) :ريرج لاق كلذ يفو عيون توم هلك هللا

 يع هللا لوسر عم ناكأ ريرج نأ ىلع كلذ لديو .(ثيدحلا .تام دق يشاجنلا

 وأ ةدعقلا يذ رهش نيبو ناضمر رهش وأ بجر رهش نيب ام ةرتفلا كلت يف ةنيدملاب

 .ةيرجه 4 ةنس ةجحلا يذ

 تع دع
 يزل نزل

 معثخو ةليجب لئابق ةقطنم يهو نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم ىلإ ريرج داع مث
 ةارسلا ةقطنم يف نكست تناك يتلا ةينميلا لئابقلا نم مهريغو ةارسلا دزأو دّهَنو

 مل ْنَم ًايعاد ريرج ثكمف «ةينثولا مهتنايد ىلع نولازي ام نوريثك ناكو «ةعساشلا
 ةيقب تملسأف ِهلَي يبنلا لثم وه ناكو  رهشأ ةعست ءاهز - مالسإلا ىلإ اهيف ملسُي
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 «ىلصملا ىلإ سانلاب لك يبتلا جرخو» ربخلا ةيقب يف ءاجو - 75ص ”تتا ألا نرؤع

 .«ًاعبرأ هيلع ربكو «فوفص هفلخ سانلاو ؛«هيلع ىلصف
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 دي ىلع مانصألاو ةينثولا اياقب نم ةارسلا ةقطنم ترهطتو مهريغو معثخو ةليجب

 . ةرونملا ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلإ ادئاع ريرج قلطنا مث ءريرج

 ه١٠١ ناضمر ىف ٌدْدِلَي ىبنلا ىلإ ريرج ةدافو

 يف هلو يبنلا ىلع َدْفَو هللا دبع نب ريرج نأب يدقاولا مّرَجا :ينالقسعلا لاق

 ىلوألا هتدافو نمز سيل هنكلو «حيحص كلذو .«ةرجهلل رشع ةنس ناضمر رهش

 ةقطنم لئابق ةيقب هذي ىلع تملسأ نأ دعب هتدوع نمز وه امنإو «ضيعبلا مهوت امك

 لاق» .ه٠1 ناضمر يف ِدِْكَي يبنلا ىلع دفو امل هنأ كلذ كاردإ حيتي اممو :ءارسلا

 . «مانصألا لئابقلا تمدهو «ناذألاو

 سأر ىلع  .ه١٠ ناضمر ىف - ِلي هللا لوسر ىلإ ريرج لوصو ناكو

 نيسمخو ةئام ريرج عم دَْفَو) ءابنألا باتك ىف ءاج كلذ ىفو «ةليجب نم بكوم

 . (ةليجب نم ًالجر

 لاجر نم ةبكوك يف يرسقلا زرك نب دسأ لصوف «بكاوملا تعباتت مث

 ينب نم نيسمخو نيتئام يف يلجبلا يسمحألا ةرزع نب سيق لصوو (هتريشع

 ةرونملا ةنيدملاب ةرتف اوثكمو هيي هللا لوسر اوعيابو اوملسأف «ةليجب نم سمحأ

 مالسإلا هللا رهظأ) ريرج دي ىلعو  اهيف ىتلا مهقطانم ىلإ اوداع مث ةارسلا

 . (مانصألا لئابقلا تمدهو «ناذألاو

 ةنس ناضمر يف قي ّيبنلا ىلإ ريرج ةدافو نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو

 هنأب ديلي هللا لوسر هفصو نيح هال ةنس ىف هترجهو هتدافول ًادادتما تناك دعك“

 يف ٍةَك هللا لوسر هثعبو «نيرجاهملا نييناميلا ةباحصلا نم وهف (نمي يذ ريخ)
 ةيناثلا ةمهملاو «ةصلخلا يذ منصلا ةبعك مدهل ةكم حتف دعب ىلوألا «ثالث تامهم

 يف هتقطنم ىلإ ةثلاثلا ةمهملاو «هدي ىلع اوملسأف ريْمِح قطانم ءاوذأو كولم ىلإ

 مث «مانصألا لئابقلا تمدهو «ناذألاو مالسإلا هللا رهظأ - هدي ىلع  ٌثيح ةارسلا

 . ْمَسْبَت الإ هاري نكي ملو طق هبجحي مل يذلا هك هللا لوسر ىلإ داع

 : ةيلاتلا ةرتفلا يف ريرج ةريسو ءابنأ ملاعم نم ناكو

 ناضمر يف هتدوع ذنم  ةرونملا ةنيدملاب ٍة# لوسر عم ناك ًاريرج نإ

 هل ناكو عادولا ةجح ريرج دهشف ءجحلا ةضيرف ءادأل هعم راس تا تح دعا #

 :هل لاق هِي ىبنلا نأ نيحيحصلا ىفف» :ىنالقسعلا لاق «ةزيمتم ةناكم اهيف
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 ريرجل لَ هللا لوسر لاق» :ريثك نبا لاقو .؛4 ادولا ةجح ىف سانلا تصنتسا

 ناكف . ؛ًابيطخ ناك هنأل كلذب هرمأ امنإو . سانلا ثصئّتسا : عادولا ةجح يف

 لوسر مالك ريرج ديعيف ءاذكو اذك عادولا ةجح ةبطخ يف لوقي ولو هللا لوسر

 ناك ًاريرج نأل كلذو وكي هللا لوسر ناكم نم بيرق ريغ ناك نم َتِصنيل ْهكَو هللا

 ةباهم اذ ناكو ءهنم لوطأ ةباحصلا نيب نكي مل «ءلوطلا عراف ناكو ًاغيلب ًابيطخ

 . كَّلَم ةَحْسَّم ههجو ىلع .ءاهبو

 دهشو نميلا نم لصو نم ناكو «سانلا نم ريبك ددع عادولا ةجح دهش دقو

 قطانم لامع نم ددع عم نميلا لامع ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم عادولا ةجح

 «يراصنألا 0 ا ديل دايزو «يرعشألا ىسوم وبأ مهنيب نميلا

 ءه94 ةنس قيدصلا ركب وبأ سانلاب جحو ه4 ةدعقلا يذ علطم يف  ةنارعجلا نم

 ًاريبك سانلا ددع ناك كلذل «عادولا ةجح ىف الإ سانلاب ِةكَي هللا لوسر ححي ملف

 . عادولا ةجح يف سانلا تصنتسي ةدساا نقش اريزج

 نميلاب هتقطنم ىلإ ريرج داع .(ه١٠ ةجحلا يذ يف) جحلا ةضيرف ءادأ دعبو

 ةنيدملاب ِخكي هللا لوسر ىلإ داع مث - ةليجب ةليبق يف سيئر هنأل  هموقو هلهأ ةرايزل

 :هنإ لاقف ريبك ٍمُهَوَو أطخ يف مجارتلا باحصأ دحأ عقو دقو :(ًاموي نيعبرأب
 كلذ ىلع ينالقسعلا ِبَّقَع دقو (أموي نيعبرأب هتافو لبق ِكَي يبنلا ىلإ دفوو ملسأ)

 كاردإب لوزي ضراعتلا نكلو .نيبك يتقرر لص لعفلاب راو ءاطلغ اذهو» : الئاق

 هب ىقتلا وأ لَك ىبنلا ىلإ َدْفَو هنأ دوصقملاو «ةريخألا هتدافو ىه كلت هتدافو نأ

 ىلإ ةيمهألا ةغلاب ةمهم يف هلك يبنلا هثعب ثيح ًاموي نيعبرأب هتوم لبق ةريخألا ةرملل
 .ريمح ةداقو ءاوذأ نئلإو ءاعنص

00 

 2 ل ءادبم ار ايو دوج تلال

 نب ورمعو ديعس نب دلاخو رجاهملا جرخأو ةودتلا ىسنعلا داويمألا ىعداف :ةيسأ

 لماع «يدارملا كيسم نب ةورف راسو ءاهيلع رطيسو ءاعتص نم برك يدعم
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 ثعب كلذ دنعو ءءاعنص يف يسنعلا دوسألا هب ماق امب هربخأو ِةِكَي يبنلا ىلإ جحذم

 «يسنعلا دوسألا ةنتف ةهجاوم يف ًاماه ًارود هيلإ دنسأو نميلا ىلإ ًاريرج لَك يبنلا

 :رومأ ةثالث رودلا كلذ لمش دقو

 «ةؤبنلا يسنعلا دوسألا ىعدا امل» :ًالئاق يرذالبلا هركذ دقو :لوألا رمألا

 املف ''”«ىبأف ؛مالسإلا ىلإ هوعدي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ٍد هللا لوسر ثعب
 رداغ مالسإلاو قحلا ىلإ ةدوعلا نم ريرج هيلإ هاعد ام يسنعلا دوسألا ضفرو ىبأ

 ريمح قطانم ىلإ هجوتو ء«ءاعنص ةنيدم نيقفارملا ناسرفلا نم هعم نيذلاو ريرج
 هتمهمب يعازخلا سنحي نب ربو ماق تقولا تاذ يف امنيب «يناثلا رمألاب مايقلل
 نم نكمتف ريرجل نيقفارملا نيب ناك سنحي نب ربو نأ ودبيو «ءاعنص يف ةيرسلا

 حوشكم نب سيق ىلإ هلك يبنلا لوسر وه سنحي نب ربو ناكو «يرس لكشب ءاقبلا
 3 هَجوا :يرذالبلا لاق . يسنعلا دوسألل ءالولاب رهاظت دق ناك يذلا يدارملا

 . ءانبألا ةلامتساب هرمأو «يسنعلا هوسألا لكفل خوشعم نب" نسق ىلإ - هيك هللا
 كي نينلا نع هخلبأو «نأشلا هأبناو ءًاسيق سنحي نب ربو ملعأ املف» :ريثك نبا لاق
 نايم لق و 7" ”«هرمأب قيضو مغ يف ناك هنأل ء ءامسلا نم هيلع عقو امّنأك ناك

 راس يذلا رمألاب هغلبأ امك «ةمداصملا وأ ةليغلاب يسنعلا دوسألا لتق يف اولمعي)ا

 .هب مايقلل ريرج
 كلذ يفو «ءاعنص هترداغم روف هب مايقلل ريرج راس يذلا وهو : يناثلا رمألا

 يذو ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج ِةْلَي يبنلا ثعب» نودلخ نبا لاق
 باتكب رهاطلاو ىسوم يبأو لبج نب ذاعم ىلإ» ًاضيأ ثوعبملا وه ناكو «نارم
 ترش نم ليغ لاقا ::ةللذ: ننو "”(ىسعلا هوسألا سآ :نف :اولمعي نأ 254: ىفلا

 لاههرلا هفسجت | هيف انرمأت هللا لوسر باتك انءاج :افس احمأ كسا دردم
 كلذ يف لبج نب ذاعم ماقف هك يبنلا نع كلذ ّْلَبُنو « يسنعلا را ةلواصمل

 كلذب هيلع يبنلا هثعب يلجبلا هللا دبع نب ريرج نأ يبطرقلا ركذو را داب

 يبنلا باتكب ريرج مهغلبأف .«ورمع يذو «ميلظ يذ بشوحو «عالكلا يذ ىلإ
 ماق» :ريثك نبا لاق «لبج نب ذاعم غلبأ امك ء«ريمح ناسرفو بئاتك اورفنتساف هك

 باتكلا اذه اوغْلَبِو .كلذ يف نوكسلا هعم ماقو «مايقلا متأ كو يبنلا باتكب ذاعم

 ١١. 5ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 5١. ص اج 6 ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .؟755 ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (9)

 .777ص اج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)
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 ةثالث وأ ناعوبسأ الإ ضمي ملف " '”«سانلا نم هيلع اوردق ْنَمو هلي يدا نادم ىلإ

 يذو عالكلا يذ ةدايقب رّيْمِح قطانمو لئابق ناسرف ء ءاعنص فراشمب تطاحأ ىتح

 - نادمه قطانمو لئابق ناسرفو «هللا دبع نب ريرج مهعمو ءورمع يذو ميلظ
 لبج نب ذاعم كلذكو «دوز يذ ديعسو نارم يذ نب ريمع ةدايقب  ليكبو دشاح

 .نميلا لامع ريمأ

 ىلع ءاضقلل نوربدُيو نوططخي ءاعنص يف هعم نيذلاو حوشكم نب سيق ناكو

 عالكلا يذ بتُك مهتءاج ْذِإ ؛كلذك ْمُه امنيبف» :ريثك نبا لاق «ءيسنعلا دوسألا

 .«انرمأ مربُث ىتح ًائيش اوثدحت ال نأ مهيلإ اوبتكف ..نارم يذو ميلظ يذو

 . ءاعنص اومجاهي ال نأ دوصقملاو

 ماق «ءاعنص لوح ناسرفلاو ءامعزلاو ةباحصلا ةطبارم ءانثأ :ثلاثلا رمألا

 حوشكم نب سيق الع مث» :يرذالبلا لاق يسنعلا دوسألا لتقب هعم نيذلاو سيق

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف ءةنيدملا روس
 رهظو .نوملسملا لخدف «باوبألا اوحتفف سيق باحصأ جرخحو «باذك ةلهبع نأو

 . (هلهأو مالسإلا

 هللا دبع نب ريرجل ناكو «ءاعنص يف يسنعلا دوسألا ةنتف تهتنا كلذبو

 يف رومألا ديلاقم لبج نب ذاعم ىلوتو «كلذ قيقحت يف رفاولا هماهسإ يلجبلا
 .ةْكَو هللا لوسر ةافو نم عوبسأ وحن لبق كلذ ناكو «نميلا لامع ريمأ هنأل ءاعنص

 ناكو «ةرونملا ةنيدملاب ِةِلَي هللا لوسر ىلإ ًادئاع ءاعنص نم ريرج قلطنا مث
 ٌتلعجف» :لاق ريرج نع يراخبلا جرخأ دقو ءورمع وذو يريمحلا عالكلا وذ هعم
 كبحاص رمأ نم ركذت يذلا ناك نإ :رمع وذ لاقف ِِيلَي هللا لوسر نع مهثدحأ

 :«قيرطلا ضعب ىف انك اذإ ىتح «ىعم البقاو .ثالث ذنم هلجأ ىلع رم دقل ءاقح
 فيلخُتساو هلي هللا لوسر ضبُق :اولاقف «مهانلأسف «ةنيدملا ٍلَبِق نِم بكر انل عفر
 لجر :ورمع وذ» :يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاجو !نوحلاص سانلاو ركب وبأ

 هللا دبع نب ريرج امهعمو هك هللا لوسر ىلإ عالكلا يذ عم نميلا نم لبقأ
 يسنعلا دوسألا لتق يف ْةْيَك يبنلا لَبِق نم امهيلإ لوسرلا ناك هنإ :ليق .يلجبلا
 «ًائيش ىأر وأ ايؤر 0 زفر قيرطلا ضعب يف اوناك املف . .باذكلا يبنتملا
 «ُبكر انل عفُرف :ريرج لاق .هلجأ ىلع ىتأو ىضق دق هيلإ يضمن يذلا نأ :لاقف

 .هركب وبأ فِلَختْساو هي هللا لوسر ضب :اولاقف «مهتلأسف

 اولازت نل ةمارك ىلع مكنإو «نوحلاص موق مكنإ ءريرج اي :ورمع وذ يل لاقف
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 تناك اذإ امأف  قافتالاو ىروشلاب ينعي  رخآ مُترْمُأ ريمأ كله اذإ متنك ام «ريخب

 . كولملا بضغي امك نوبضغتو كولملا ىضري امك نوضرت ًاكولم متنك فويسلاب
 «مالسلا كبحاص ئرقا  ورمع اذو عالكلا اذ ينعي  ًاعيمج يل الاق مث

 .اعجرو ؛ّيلع انملَّس مث «دوعنس انلعلو

 نإ دوعئس انلعلو ءانثج دق اّنأ بحاص ربخأ : ىل الاقف :يراخبلا ةياور يفو

 تنج الأ :لاقف ءامهثيدحب ركب ايأ ٌتربحأف «نميلا ىلإ اعجرف «ىلاعت هللا ءاش
20 

 .' امهب

 ركب يبأ ةفالخ يف نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو

 هللا لوسر ةافو نم مايأ دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءاعنص نم ريرج داع دقل

 ءمالسإلا ىلع نيتباث نميلا ءامعرأ يف سانلا ناكو «قيدصلا ركب 0 فاالختساو

 نب اهم ناكر "5: يهبل هلك فلا لاعبه ئاطو دج قيد امم اق وكب قبأ فاول

 فيلاخم ىلع لي هلل هللا لوسر لامع نم ناك ثيح نميلا لامع عيمج ريمأ لبج

 يرعشألا ىسوم وبأو «نارجن فالخم لماع يراصنألا مزح نب ورمع :نميلا
 «تومرضح لماع يراصنألا ديبل نب دايزو .هماهتو رعاشألا فالخم لماع

 صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو جحذم قطانم لماع يدارملا كيسم نب ةورفو

 :ةرمس نبا لاق «برأم لماعو هلاه ىبأ نب رهاطلاو «ةقدصلا ىلع ًالماع

 نب داعم ناكر: .:«يموركملا ةنيبر ننأ نب هللا هيف :دتحلا ىلع داعم هفاعشناو)

 نم هلامع يف لقتني ذاعم ناكف هلي يبنلا ِهّرَّمُأ ءتومرضحو نميلا ىلع ًالماع لبج

 لبج نب ذاعمو كك هللا لوسر يفوت دقو ''”(تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع
 لوسر دهع يف نميلا فيلاخم عيمج لامع ريمأو نميلا ىلع يلاولا هنأل ءاعنص يف

 يف هنذأتسي ركب يبأ ىلإ ذاعم بتك) مث «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ لئاوأ ينو ِهلَك هللا

 عِجرَيْلَف عجري نأ ءاش نم : ركب وبأ مهيلإ بتكف «لامعلا ةيقب ةيقب كلذكو .«لوفقلا

 نيذلاو ''"( ةئيدملا ىلإ - اوعجرف ِءْمِقْيَلُك ميِقُي نأ ءاش نمو «هلمع ىلع فِلْخَتْسَيو
 صاعلا نب ديعس نب دلاخو «نارجن لماع يراصنألا مزح نب ورمع :ْمُه اوعجر

 لمعتسا ٍذئدنعو «نميلا لامع ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعمو ءجحذم تاقدص لماع

 كلذ يفو ءْنَمَي يذ ريخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج نارجن فالخم ىلع ركب وبأ ىلوو
 1*1 ركل اع رك جينا هالولا نلجسلا هلا: دبع فرع ريوح نإ ليلكإلا شماه يف ءاج

 .!1ا1و ؟؟و 5١ص  يدعجلا ةرمس نبال ها نمهنلا ءاهقق تاقبط 2030

 ١15. 50ص ؟ج  عوكألا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا (؟)



 ا اس لل كذآ 500 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هوم

 : ىلي ام نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو

 هارد دار ديل ميهتسو هيك دالي يحب اهعيدج 1 لا الز هلايو خس ياو

 نار : يقهيبلا لاق) :نودلخ نبا لاق كلذلو ٌايلاح ريسع ةقطنم يهو

 نيا لاو '"«ردقلا يف ناتبراقتم شرُجو نارجن :ناتنيدم اهيفو ير رو

 :قدؤرفلا لاق ' ””«نميلا نم ضيرع ليوط ُميلقإ نارجن» : يقشم ىقشمدلا رواجملا

 :لوافقم نيت ال نهرأ ناورجننو هلهأ ّيناميلا نارجنل انوَمَس

 ونب مالسإلا رجفو ةيلهاجلا يف  ءاسؤرلا اهلايقأ يأ  نارجن لواقم ناكو
 نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي مهنم «يجحأملا ينراحلا نايدلا نب. تادملا يع

 :لئاقلا وهو «بعك نب ثرحلا ينبو نارجن دفو يف كو هللا لوسر ىلإ دفو يذلا

 نمسا ةرغ عدهتلا فرتتالا حش ميل نايدلا نشب شلت نإ
 نروح دولا الاوز و ححححقو الإ ِهَّبَّش نم نايدلل سانلا يف ناك ام

 يراصنألا مزح نب ورمع مالسإلا يف نارجن فالخم ىلع لماع لوأ ناكو
 لوأ يف ةرونملا ةديدسلا ىلإ ءاعنص نم داع يذلا يلجبلا هللا دبع ني ويرتاح

 .نارجن ىلع ركب وبأ هالوف قيدصلا ركب يبأ ةفالخ

 ْنَم هموق ْنِم وعدي نأ ُهَرَمَأَ هللا دبع نب ريرج ركب وبأ درا :ي ىربطلا لاق

 يتأي نأ هّرَمَأو :هللا رمأ نع ىّلو نم مهب لتاقيف مهيوقم رقتسي مث هللا رمأ ىلع َتْب

 ههجو نوكي مث «هتداعإ دارأ نم وأ ةصّلخلا يذل ًابضغ مهنم جرخ نم لتاقُيف معئخ

 أ يأ ىتح اهب يقيل ارجن ىلإ

 دهنو معئخو ةليجب لئابق دجو نارجن فالخم قطانم ىلإ ريرج لصو املف

 معئح نم ةليلق ةدع يف لاجر الإ» : يربطلا لاق «مالسإلا ىلع نيتباث ةارّسلا دزأو

 م ماقأف « نارجن ا ههجو ناك مث «مهعبتتو مهلتقف -

 وئب وهو مالسإلا ىلع نيتباث نارجن يف نيملسملا نأ ريرج دجو دقو

 نأو «ةعاضقو مايو جحذم لئابق نم مهريغو «كيبر ىكتو «بعك نب ثرحلا

 ركب يبأ ىلإ ًادفو اوثعبف ْهكَو هللا لوسر مهل هبتك يذلا دهعلا ىلع نيتباث نييحيسملا

 11١٠. ص  حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0010(
 55١. ص د رواجملا 0 زاجحلاو ل ا 00



 هى مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع | >1

 نارجن فالخم ىلع ًالماع نارجن ةنيدم يف ريرج ماقأو «دهعلا كلذ مهل ددجف
 . ميدقلا عساولا هلولدمب

 يوجب م اجا اوس ين اها ب

 اينما حرت نب سيق ناكو «ءاعنص يف (سرفلا) ءانبألا ىلع ةروثلاب يدارملا

 0 امدنع (ضرفلا) ءانبألا ءاسؤر نم امهريغو هيوذادو يمليدلا زوريف عم ءاعنصب

 زوريف ةيلوتب ركب وبأ ماق مث «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ًادئاع نميلاو ءاعنص لبج نب ذاعم

 «عالكلا يذ ىلإ» ركب وبأ بتكو  ذاعم نع الدب  نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا

 . فاني يذ رْهشو «دوز يذ بقاعلا ديعسو «نارم يذ ريمعو «ميلظ يذ بشوحو
 .217(هتيلو دق ينإف زوريفلا اوعمساو «مهئواني نم ىلع ءانبألا اونيعأ :نأ

 ناكو ء«ءاعنص يف ءانبألاو هيوذادو زوريف عم نواعتلاب رهاظت دق سيق ناكو

 ناكو - كلذ يف ىعسو زوريف ةيلوت رمأب ىتأ يذلا هنأ ودبيو - هيوذادب نورختفي ءانبألا

 ءاقب نم يضخف «نارجن ثيلثت يق دير ةقطتم يف يديبرلا برك يدعم نب ورمع

 :امهيف لاق رعشلا نم نيتيب هيلإ ثعبو «ءانبألا عم هنواعتو ءاعنصب حوشكم نب سيق
 دوَعُملا الإ بابسألالمتحيل نكي ملو «ًءافو نسحُت ْمَلَو (تَرَدق)

 ٍدَوَسَملا ُيحّرضملاو «ىّرَج اماذإ هسفن طْوَتُي نأ سيقل فيكو

 أ - رصيلا امنيب كلذ ىون ام اذإ لمع يأب سيق موقي نأ نكمي فيك : : ينعي

 0 . ايلاو اديس حبصأ يذلا زوريف يأ - دّوسُملا موقب ةئيلم - ءاعنص

 :امهيف لاق سرفلا ءانبألا ىلإ نيتيب نارجن نم برك يدعم نب ورمع ثعب امك

 ارامذلا حضف هيوذاد نككلو رخفب مكلهيوذاد نأامو ظ

 ()رافقلا مكعومج يف ُبرضيو | مكيف باصّيس ًادغ ًازوريفو
 سيق لسرأ» ثيح «نميلا نم مهيفنو ءانبألا دض ةروثلل ًارس لمعي سيق ناكو

 نل مهوكرتت نإو «مكدالب يف ٌعاْرُن ءانبألا نإ :ًالئاق نميلا ءاوذأو عالكلا يذ ىلإ
 ناكف «اندالب نم مهجرخنو مهسوؤر لتقن نأ يأرلا نم ىرأ دقو .مكيلع اولازي

 «ءانبألا اورصني ملو ءًأسيق الامُي مل» مهنأ ءاسؤرلا ءاوذألاو عالكلا يذ فقوم

 .كباحصأ ْمُهَو مهبحاص تنأ «ءيش يف انهه امم انسل :اولاقو ءاولزتعاو

 ؛هيلإ اولجعتي نأ مهرمأو رسلا يف سيق مهبتاكف . . مهلئابق ةماع سيقل باجتساو
 «؛اهنم مهوندب ربخلا الإ ءاعنص لهأ أجقُي ملف «نميلا نم ءانبألا يفن ىلع اوعمتجيل

 :مالسالا تف يف نميلا'لطب مرشكم نب سيكي ضاخلا تحبملا ظنا (9)



 502 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نكحلذب
 ل يي بي يي يي ب ببي ب ببي إس ببملل

 سرُفلا ءانبألا ةداق لتق ريبدتب سيق ماق «ءاعنص ىلع نميلا لئابق ناسرف فرشأ املف
 هيوذاد ىتأو ربشلا اذه نم قرّفلاك زوريف ىلإ سيق ىتأ) :ثيح «ءاعنصب
 لخد املف «ماعط ىلإ دغلا نم مهاعد مث «هامهتي الثلو امهيلع سليل امهراشتساو
 نيحطس ىلع نيتأرما  مداق وهو  زوريف عمسو .هلتقف سيق هلجاع هيوذاد هيلإ

 ىقلو ًابراه زوريف ضكرف .هيوذاد لتُق امك لوتقم اذه :امهادحإ تلاقف ناثدحتت

 باحصأ حتف امئيب « زوريف لاوخأ ْمُهَو  نالوخ دالبب اقحلو ءايوس ابرهف شيشج
 سرفلا - ءانبألا عيمجتو لاقتعا متو «نميلا لئابق ناسرف اهلخدف ءاعنص باوبأ سيق
 عيمجت متو ءه١١ بجر يف كلذ ناكو ء.حوشكم نب سيق ديب ءاعنص تحبصأو -
 . ءاعنص ىلإ نميلا قطانم رئاس نم ءانبألا

 مل امنيب (نميلا لهأ ةدر) مساب سيق ةروث ةيمست تاياورلا ضعب يف عاش دقو

 ءءاعنصب ٌسيق راث» :نودلخ نبا لاق كلذلو «ةدرلا نم ءيش ثدح اميف نكي

 ربلا يف نميلا نم مهجرخأو مهبَرَغَف ءانبألا ىلإ سيق دمعو . .اهلوح ام ىَبَجو
 ًالجر ًامُدَقُم اهلوح ام ىّبَجو ءاهذخأف ءاعنصب ٌسيِق راث» : يربطلا لاقو ''”«رحبلاو

 يقبو مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ٌماوع سيق عم قباطو . .ىرخأ ًارخؤمو
 ٌرقأو مهنم ةقرف ٌرقأ ؟؛قرف ثالث مهقّرفف ءانبألا ىلإ سيق َدَمَع مث .نيلزتعُم ءاسؤرلا
 ءربلا يف اولمحُي نأ ةثلاثلاب رمأو .رحبلا يف اولمحُي نأ ةيناثلا ةقرفلاب رمأو «مهلايع
 نمِم هيوذاد لايع ناك» هنأ يربطلا لقن دقو ."!”(مكضرأب اوقحلا :ًاعيمج مهل لاقو

 «مهتقفارمب نميلا ناسرف ماق دقو ««ربلا يف رِّيّس نم يمليدلا لايعو ءرحبلا يف رّيَس
 سرفلا نم ةئامنامث وحن اوناكو «ةيجحللا ةرايسلا» مهتقفار ارحب مهليحرت مت نيذلاف
 عم سرفلا نم فالآ ةعبرأ اوناكف أرب مهرييست مت نيذلا امأ (هيوذاد نب نمهب) مهنيب

 مث تومرضح قيرطو برأم ىلإ نادمهو جحذم ناسرف مهقفار دقو «مهتالئاع
 ناكو سرفلل ةعباتلا قارعلاب اوقحل اهنمو نيرحبلا ىلإ تومرضح ناسرف مهلصوأ
 بيوبلا ةعقوم يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج هلتق يذلا («ناذاب نب نارهم) مهريبك

 : الئاق ةزرابملا نارهم بلط ثيح يتأيس امك قارعلاب
 نادابوتا يتريكنا نينا نارهم ينإف ينعاولأست نإ

 نميلا نم سرفلا ءانبألا بلغأ ءالجإو سيق ةروث حاجن دعب ثدح ام امأ
 امكو  ه١١ ةنس ةدعقلا يذ رهشو ناضمر رهش نيب ام يلاوح يف هنأ يف لثمتيف

 نم حلصُيل نميلا ىلإ ريسي نأب ةيمأ بأ نن دجاهملا رك ربا ماا: نوةلخم نم نك
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 ديسأ نب دلاخ هعم راسف فئاطلاو ةكمب ٌرَّمو كلذل رجاهملا لصَمَف . .هرمأ

 لماع) يلجبلا هللا دبع نب ريرجب ٌرَمو ءامهعم ْنَمِب صاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو

 كيسم نب ةورف هيلإ مضناف نارجنب َرَّم مث «هيلإ امهمضف روث نب ةشاكعو (نارجن
 "'”(حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاجو (جحذم لماع) يدارملا

 ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ ثعب» هنأ يربطلل ةحيحص ةياور يف ءاج كلذكو
 حج نيم يف: كناطلاب زكر «انيرطت ةكم رحاوملادسنات :تودرضحو ةاعتو
 هيلإ مضناف «نارجن لهأ ىلع مدق مث «هيلإ هّمَّضَف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىّداح

 لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو «أسيق برك يدعم نب ورمع قرافو .كيسم نب ةورف
 نب نمحرلا دبع «ةيمأ يبأ نب رجاهملا عم راس» ةرمس نبا لاقو '!”(رجاهملا ىلع

 نب ةورف هيلإ مضناف «نارجنب رجاهملا أدبف «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «صاعلا

 نب رجاهملا لخدف» :لاق نأ ىلإ «برك يدعم نب ورمع هءاجو . .يدارملا كيسُم
 يميمتلا فيس ةياور معازم ةحص مدع كلذ لمجم نم نيبتيو ''”«ءاعنص ةيمأ يبأ

 سيق مهاقن نيذلا ءانبألا اوذقنتساف زوريفو ءانبألا ةدناسمل شويجلا ثعب ركب ابأ نأب

 حيحصلا امنيب «نميلل ايلاو زوريف رمتساو هباحصأو ًاسيق اومزه ءانبألاو زوريف نإو

 نب ديعس نب نابأ هعمو يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا َتَعَب قيدصلا ركب ابأ نأ

 مهرمأو «صاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو «حوشكم نب سيق رهص وهو صاعلا
 رمألا حالصإل هجوتلاو نارجن فالخم لماع يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ ريسملاب
 فالخم ىلإ رجاهملا لصو املف . تومرضح ىلإ رجاهملا هجوتي مث ءاعنص يف
 يف مهيلإ مضنا مث «رمألا يف اثحابتو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجب ىقتلا نارجن

 نب سيق ةليبق يه يتلا جحذم ةليبق قطانم لماع يدارملا كيسُم نب ةورف نارجن
 نب سيق لاخ وهو يديبُرلا برك يدعم نب ورمع نارجن ىلإ لصو امك «حوشكم
 نب ورمع قراف» هنأ يربطلا ةياور لوقت انهو .ةروثلا كلت ةداق ْنِمو حوشكم

 نودلخ نبا لاقو .«رجاهملا ىلع لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو ءًاسيق برك يدعم

 حوشكم نب سيق نأ حجارلاو «حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاجلا

 برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورفو هللا دبع نب ريرج نأو ءءاعنصب ناك
 منو «نميلاب رمألا حالصإ يف هعم نيذلاو ةيمأ يبأ نب رجاهملا عم نارجن يف اثحابت

 ركب ابأ نإو «؛ثدح ام ةعيبط لوح نيينميلاو حوشكم نب سيق رظن ةهجو ِمُهْمَت
 «سيقب اوقتلاو اهولخدف «ءاعنص ىلإ اوهجوت مث ءرمألا حالصإ ةقيرط ىلع قفاو
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 نب نابأ ديدجلا يلاولل وأ رجاهملل ءاعنص يف رومألا ديلاقم ميلستب سيق ماقو
 . 7١ص اعلا نب ليعيش

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع ثعب) رجاهملا نأ نودلخ نبا ركذيو
 رجاهملا نإ :ليقو «(ءاعنص هلوخدب ركب يبأ ىلإ بتك) هنأو (ركب يبأ ىلإ حوشكم

 ركب يبأ ىلإ .ءاعنصب يقب رجاهملا نأ باوصلاو ءركب يبأ ىلإ امهب راسو امهقثوأ
 ًايلج ًارمأ دجي ملو هيوذاد لثق رطخف ءركب يبأ دنع نديف دفحولا ةةودلك قنا لاق
 «مهيفنتو مهلتقت هللا دابع ىلع تودعأ ءسيق اي» :لاق ركب ابأ نإ ليقو ءاهيف
 ريغ هباحصأ نوكي نأ سيق ىَقَنَف «؟نينمؤملا نود نم ةجيلو نيدترملا ذختتو

 سيق نكلو «نينمؤملا نم مهافن نيذلا ءانبألاو هيوذاد نوكي نأ وأ «نينمؤم
 ىلإ ركب وبأ بتكو ءامهدرو امهلاقأن) ركب يبأل رذتعا برك يدعم نب ورمعو
 نب ديعس نب نابأ ءاعنص يف رمألا ىلوت امنيب ؛««تومرضح ىلإ ريسي نأب رجاهملا
 امنإو ركب يبأ ىلإ ريرجو ورمع عم بهذي مل حوشكم نب سيق نأ امبرو «صاعلا
 «ثدح اميف نييناميلاو سيق رظن ةهجو حيضوتيب ورمعو ريرج ماقف «ءاعنصب ىيقب
 ىلع صاعلا نب ديعس نب نابأ ةيلوتب ماقو .,ثدح امع ركب وبأ حماستو افعف
 امئيب «تومرضح ىلإ ءاعنص نم رجاهملا هجوتو ءورمعو ريرج عم ىتأف «نميلا
 ,©7ءاعنصب هعم حوشكم نب سيق ماقأو ءاعنص يف مكحلا ديعس نب نابأ ىلوت

 نارجن فالخم ىلع الماع ريرج رمتسا ثيح نارجن ىلإ هللا دبع نب ريرج عجرو
 . .تاحوتفلاو داهجلل نميلا لهأ ركب وبأ رفنتسا ىتح نميلا يلاعأ ةارسو ريسعو

 ني ني د ملم خا

 (ه١1 بجر -ه7١ رفص) ماشلاو قارعلاب ىلوألا حوتفلا يف ريرج
 نيذلا نييناميلا ءامعزلاو ةباحصلا لئاوأ نم يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك

 .ةيرحلاو مالسولا ةلاسر نيلماح تاحوتفلاو داهجلا نيدايم ىلإ اوقلطنا

 عالكلا وذ مهيفو «نميلا يرفنتسم لئاوأ ركب يبأ ىلع ِمَدَق» :يربطلا لاق
 وبأ جاتها كلذ دنعو «يدارملا حوشكم نب سيقو «هللا دبع نب ريرجو ؛«يريمحلا
 . ؛هرمأ هاّمعو ماشلل ركب

 زوريف هيلإ ىتأ ديعس نب نابأ ىلوت املف نالوخ يف هلاوخأ دنع ائجتلم يمليدلا زوريف ناك )١(
 ؟أملسم ًالجر تلتقأ :حوشكم نب سيقل نابأ لاقف) :ينالقسعلا لاق ؛هيوذاد مد يف هملكو

 ركب يبأ ىلإ هجوتلاب ًازوريف ديعس نب نابأ َرَمْأف .(املسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف
 نت نابأ ةجوو تاكو هادا ماقأف حوشكم نب سيق امأ .هتافو ىتح اهب ماقأف «ةنيدملاب

 .تاحوتفلا ىلإ قلطنا ىتح ءاعنصب سيق ثكمو «سيق تخأ حوشكم تنب ةشبك يه ديعس
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 عالكلا يذ لبق ةنيدملاب ركب يبأ ىلإ نارجن فالخم نم ريرج مودق ناكو
 ىلإ بتك دق ركب وبأ ناكو ء«ه1١؟ ةنس لئاوأ يف كلذو «حوشكم نب 7

 لصوف «قارعلاب ةريحلا ضرأ حتفل ريسملاب هرمأي ةماميلا يف وهو ديلولا نب

 اهريغو دّهَن نمو ةليجب نم ناسرف يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنيدملا ىلإ كاذنآ
 نب دلاخ بتكواا : يرذالبلا لاق «نارجن فاللخعمو ةاّرَسلا ةقطنمب ةعاضق لئابق نم

 هيقلف « «يلجبلا هللا دبع نب ريرجب هّدّمْأف «هدمتسي ركب يبأ ىلإ ةماميلا نم ديلولا

 ا 'انيع نام ةفاقبلا وف ًافرصنم ريرج

 نب دلاخ عم جرخ نمم هللا دبع نب ريرج ناك» هنأ يربطلل ةياور يف ءاجو
 يف هملكيل ء«ركب يبأ ىلإ  ريسيل  ًادلاخ نذأتساف «ماشلا ىلإ صاعلا نب ديعس

 نذأف «برعلا لئابق يف ًاعازوأ اوناكو ءهل مهعمجيل  ةليجب ةليبق يأ  هموق

 هلأسو دوهشب كلذ ىلع هاتأو ِهلَك يبنلا نم ًادعو هل ركذف ركب يبأ ىلع مدقف ءهل

 يف اولخد نوطبو رئاشع ةدع مهنم ناك ةليجب ةليبق نأ كلذ لصأو .«كلذ زاجنإ

 ريرج دارأف «ةيلهاجلا يف لئابقلا نِم مهرواجي ناك ْنَّم عم ةاخاومو تافلاحت

 داهجلا تاحاس ىلإ ًاعيمج مهب ريسيل هتسائرب ةليجب ةليبق رئاس عمج ةداعإ

 مدق املف ءاهلك ةليجب هل عمجي نأب ًاريرج دعو دق ّئبنلا ناكو «تاحوتفلاو

 يف امك ماشلا نم سيلو  نارجن فالخمو ةارسلا ةقطنم نم ركب يبأ ىلإ ريرج

 ا ا ل ل نميلا نم امنإو يربطلا ةياور

 ءمورلاو سرفلا نم مهئازإب مم نيملتملا توخي لاهشت الاب ركب: وبا ردكعاف

 يفسدللا مكشيي ام رانا تدل ةريحلا متفل نيلولا نب ؛ للاخ وحن رس : :هل لاقو)

 ركذ امك  بوصألاو .(ةريحلاب وهو دلاخ ىلع مدق ىتح راسف «نيهجولا نيذه

 ًافرصنم ريرج هيقلف) ىلجبلا هللا دبع نب ريرجب ًادلاخ ٌدَمَأ ركب ابأ نأ  يرذالبلا

 نع ةباصإلا يف ءاجو «ةريحلا ىلإ ةماميلا نم ُهَجَوَتُم وهو ينعي «(ةماميلا نم
 را اوربا 0 وس كيم

 ةرقلا ىلإ 00 نب 0

 باوصلاو (يريمحلا هللا دبع نب ريرج) انه ةباصإلا يف ءاج دقو - 781 ١ج ةباصإلا ف

 . (يلجبلا هللا دبع نب ريرج) هسفن وه هنأ
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 ريرج رودو . .ةريحلا ميلقإل لوألا حتفلا

 ديعب نمز ذنم قارعلاب ةطلسلاو ناكسلا ةيبَّرَع ًاميلقإو ةنيدم ةريحلا تناك دقل
 نيب لصافلا ةلجد ناك» ثيح ةلجد رهن ىلإ دتمي ةريحلا ميلقإ ناكو «يضاملا يف
 نويناميلا نويمخللا ةرذانملا كولملا ةريحلا مكحي ناكو ''”«قارعلاب سرفلاو برعلا

 نب نامعنلا كلملا مهرخآ ناكو «ةيسرافلا ةيورسكلا ةيروطاربمإلل ءالولا راطإ يف
 : سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا لاق همايأ يفو ءرذنملا

 فويسلاكةودغنوشمي  ةريحلا يف بهاشألا رذنملا وئبو

 حلاصتلا ىأر مث  زمره نب زيوربأ - ىرسك عم رذنملا نب نامعنلا فلتخا مث

 تامف هسبحو ىرسك هب ردغف «نئادملاب زيوربأ ىرسك ىلإ نامعنلا راسف ءهعم

 كلذ تافعاضم ببسبو - ةيوبنلا ةثعبلا دعب كلذو - م17١5 ةنس ًالوتقم وأ ًاسوبحم

 ميلقإ عاضخإ نوديري سرُفلا ناكو «سرُفلاو برعلا نيب راق يذ ةعقوم تعلدنا
 دقو) ءراق يذ ةعقوم يف ةيسراف ةوق ىلع برعلا رصتناف «ةرشابملا مهتطلسل ةريحلا

 :لاق «ةبحص هل تناكو هيبأ نع مرخألا نب هللا دبع نع يوغبلاو يراخبلا جرخأ
 ("”(يجعلا نم برعلا هيف تفصتنا موي لوأ اذه :راق يذ موي ِدكك هللا لوسر لاق
 :راق يذ موي يف سيق ىشعأ لاقو

 ٌفرشلا ُمُهَأطخأامراق يذهوي يف انكراش ناكَدَعَم لك نأ ول

 ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ رذنملا نب نامعنلا تومب» هنأ نيمأ دمحأ ركذ دقو

 ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح اهِلَبِق نِم تّلوو - ةرذانملا  نييمخللا ةرامإ ماظن

 ةسيبق نب سايإ كيلمتب ماق ىرسك نأ ةيبرعلا خيراتلا بتك يف فورعملاو "”«برعلا
 يذ نم رثكأ ناك يسرافلا ذوفنلا نكلو «ةريحلا ميلقإ ىلع اكلم يناميلا يئاطلا
 نب سايإ ثكمو «ةريحلا ميلقإ نم (راذملا) يف يسراف مكاح كانه ناكو ؛لبق
 .ريسي دمأب يمالسإلا حتفلا لبق ام ىلإ اكلم ةصيبق

 اي) :ًالئاق يئاطلا متاح نب يدع يناميلا يباحصلا رّشَب دق ِلك ئبنلا ناكو

 : هك يبنلا لاقف .اهنع ٌتئبُث دقو اهتآ مل :لاق ؟ةريحلا تيتأ له متاح نب يدع

 فوطت ىتح ةريحلا نم ةنيعظلا لحترت ىتح رمألا اذه هللا َنّمتّيل هديب يسفن يذلاو
 لات سوف رج رصكا هونك كش تاو حو ره لا ال ادحأ فاكر ال ةعكلا

 .1 4و ١١ص ؛ج - يربطلا خيرات 000

 .15 ص ١ج  مرخألا ةمجرت  ةباصإلا ()

 .5١ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ()
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 هلو يبنلا هربخأ امك معن :255 يبنلا لاقف ؟زمره نب ىرسك :متاح نب يدع
 اوعمس نيذلا ءيط لاجر نم ناكو «َحَتْمُتَس ةريحلا ضرأ نم ضيبلا روصقلا نأب

 كيلع هللا حتف ْنِإ :هلَو يبنلل لاقف ةثراح نب سوأ نب ميرخ كلذ لوقي لَك يبنلا

 كلذ ناكو .كلذ نوكتس :هانعم ام كي يبنلا هل لاقف .'”ةليقب ةنبا ينطعأف ةريحلا

 يبنلا عم كاذنآ هللا دبع نب ريرج ناكو «ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا وأ ةنماثلا ةنسلا يف

 . ةنيدملاب نيذلا ةباحصلاو هيي

 ةثراح نب سرأ نب ميرخو متاح نب يداعو ر ريرج ناك ه١ ةنس لئاوأ يفو

 0 ةريحلا اوتأف :بيذعا ةحاس نم ةوملسملا وانا تح ارحل

 يا و ع جرخف 0 ا

 0 ا كديعو يصل ع ل «ةحلاصملل

 ىلعو ام ل يف مهرد فل ياش نأ ىلع دل مهلا . يناييشلا دوعسم

 م00 ا م فدا

 ع تلاحب. نق ازؤحع تنايكو «ميرخ ىلإ اهلهأ اهملسف « ءحلصلا يف اهانثتساف

 و د فلأب هنم اهورتشا مث «هدهع

 را بحاص انوطسن نب ابولص) ةريحلاب نيملسملاو دلاخ ىلإ ىتأو

 نب ايرثص ةجلامم مدن «ةريحلا ميلقإ يف امسبو ايقناب ضرأ نم يهو (فطانلا

 ةرشع لباقم ءاعيمج .تارفلا عيطاخ نم امهنشرأ ئنلغودافيسو' انقناي نلع ان رست

 نإو ؛«مهارد ةعبرأ سأر لك ىلع تناكو ىرسك ةزرخ :ةزرخلا ىوس «رائيد فالآ

 0 0 ولا ع عر رم

 ظ008 ل «قورمع نب عاقعقلاو نا را

 .؟ 8ص نك ةباصإلاو 17ص هج  ريثك نيا  ةياهنلاو ةيادبلا 250

 .18١١ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
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 فطانلا سقو ةريحلا حتف مت كلذبو .“”(رفص يف رشع يتنثا ةنس بتكو .عيبرلا
 دل نط راختلا هب رمل سرد قاع ةنس رفص يف ًاحلص امسبو ايقنابو
 داعأف ًاريرج باطخلا نب رمع ثعبف ه١ نابعش يف  رسجلا ةقوم دعب حلصلا
 .ه4١ رفص يف  يتأيس امك  اهحاتتفا

 نب دلاخ ثعبلا : هنأ يربطلا خيرات يف ه١١؟ ةنس ةريحلا حتف ءابنأ يف ءاجو

 نب ريشبو .اسمبو ايقناب ىلع هللا دبع نب ريرج ثعبف . .هحلاسمو هلامع ديلولا
 ىلإ هللا دبع نب ريرج دلاخ ثعب» :هنأ قئاثولا يف ءاجو .«نيرهنلا ىلع ةيصاصخلا
 .77©2«باتك ريرج مهل بتكو «هوحلاصف . .ايقاب لهأ

 نود يل 3 1 2ا

 . يهو و ءارجتل ىف امان ل ناكو ةريحلا ا تلغأ

 ب (دلاخ قمن راذملا بحاص هّللأ دبع نب ريرج َعّقاَو) يرذالبلا لاق :راذملا

 .[نادلبلا حوتف /7 57ص] .- راذملا لهأ ةحلاصم متف

 باتك يربطلا ركذ دقو «ذابقهبلا لهأ ةحلاصم دلاخ ماق : رابنألاو ذابقهبلا
 نب ريشبو هللا دبع نب ريرجو .عاقعقلاو . ماشه دهش) هلآ هيفو مهتحلاصمب دلاخ
 يل 9

 نب سيرج انااا ل 0 : رمتلا نيع

 هللا دبع نب ريرج ىلع ةريحلا داوس دلاخ قوما : يربطلا 7 : ةريحلا 8

 ءىطاش ىلإ نوهتنيو نورواغي اوناكف . . . (ةداقلا نم ددعو)  ةيصاصخلا نب ريشبو

20 
- 0 

 بلغأ ناكو «ةريحلا ميلقإ ىلع مهذوفنو مهتدايس نوملسملا طسب كلذبو
 ىلإ ليمأ اوناك ةريحلا ميلقإ برع نأل ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملاب حتفلا كلذ
 ةعقوم ىتح ةريخلا ميلقإ ىف نيملسملل رمألا بتتساف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا
 ريرج داعأ نأ ىلإ ةيسرافلا ةرطيسلا ةدوع ىلإ تدأ يتلاو ه١ نابعش يف رسجلا
 ىتح ه١ عيبر رهش نم ةرتفلا يف ثدح ام ركذ دعب يتأيس امك ةريحلا ميلقإ حتف
 .رسجلا ةعقوم

 .54- ١١ص ؛ج - يربطلا خيراتو 378١-87" ص هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا 00(
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 : كومريلا ةعقومو ماشلا ىلإ ريسملا

 ديلولا نب دلاخ ىلإ قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا بتك ه١ عيبر رهش يف
 كراعم ضوخت تناك يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا ةدناسمل قارعلا نم ريسملاب
 لصوو «ماشلاب ةماعلا ةدايقلا دلاخ ىلإ ركب وبأ دنسأو «ماشلاب مورلا دض ةريبك

 يف نيملسملا ىلع دلاخ فلختساف «رمتلا نيع يف وهو دلاخ ىلإ ركب يبأ باتك
 :ىتاطلا ليلا يزن نير هور كقاغلا اهممو:ينايوشلا ةلراعتا قزر تعمل ةريصلا ةربخات
 نم دلاخ راسو «يراصنآلا مارح نب ورمع نب دعس رمتلا نيع ىلع فلختسا امك

 ةداقلا رابكو ناسرفلا نم ةئامسمخو فلأ ءاهز هعمو  عيبر رهش يف  رمتلا نيع

 يميمتلا ورمع نب عاقعقلاو يئاطلا متاح نب يدعو يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهنمو

 قيرط ىلع مهب راسو سيلجلاو ديلولا نب دلاخ لَد يذلا يئاطلا ةريمع نب عفارو
 حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ اولصوف ءمايأ ةسمخ يف ماشلا ىلإ ةوامسلا ةيدابو ءانهّدلا

 ءه11 يناثلا عيبر يف ماشلا ىَرْصُي حتف يف ليبحرش نأب مهربخأف «ءاقلبلا يف

 - 5 يف  نيطسلفب - نيدانجأ ةعقوم ماشلا شويجو دلاخ عم ريرج دهش كلذكو
 .ه1١1 ةنس لوألا ىدامج

 شيجلا ميسقت مت ثيح كومريلا ةعقوم يف ةداقلا ةباحصلا نم ريرج ناك مث

 لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك مضي ًاسودرك ٠5 ىلإ يمالسإلا يبرعلا
 «كومريلاب نييناميلا سيداركلا ةداق نم ناكف «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك

 «يريمحلا عالكلا وذو ؛«يبلكلا ةفيلخ نب ةيخِدو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش

 «ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو «يدنكلا دوسألا نب طمسلاو «ميلظ وذ بشوحو

 ؤرماو ؛يديبُزلا برك يدعم نب ورمعو «يسودلا هممُح نب ورمع نب بدنجو
 ىلع يدارملا حوشكم نب سيق ناكو .يكعلا قورسمو «يدنكلا سباع نب سيقلا
 ليخلا نم ةقرف سأر ىلع ديلولا نب دلاخو «ةرسيملا ءارو ليخلا نم ةقرف سأر
 ًاضيأ ةداقلا ةباحصلا نم ناكو ء«شيجلل ماعلا دئاقلا وه دلاخ ناكو «ةنميملا ءارو

 ةعقوم مايأ يفو .ينارهبلا ورمع نب دادقملاو «لبج نب ذاعمو «هللا دبع نب ريرج

 ةفالخلا ىلوتو ه1 يناثلا ىدامج 7 يف  قيدصلا ركب وبأ يفوت كومريلا

 يناثلا ىدامج نم نيقب مايأل رضتلاب كرشرملا ةنقوم تع رتتو, 6 تاطحلا ني. مص
 «باطخلا نب رمع ىلإ رصنلا ىرشبو أبنب أريرج ةديبع وبأو دلاخ ثعبف ءها
 هعم نيذلاو ريرج اهلخدف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ناسرفلا نم ةبكوك يف ريرج قلطناف

 نيبملا رصنلاب هربخأو باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ ريرج هجوتو «نوربكُي ْمُهَو
 : يربطلا لاق .ىلاعت هللا ودمحو «ةنيدملا لهأو رمُع رّبكف «كومريلاب مورلا ىلع



 600 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ل

 ىلإ ريرج مودق ناكو .200هللا دبع نب ريرج كومريلا نع ربخلاب ءاج يذلا ناكولا
 .ها؟ بجر لئاوأ يف رمع

 ريرج ةدايقب ةليجُب عيمجتو . . .قارعلاب رسجلا ةعقوم أبن

 ء«عوبسأ وحلب ةروئملا ةتيدحلاب يمنع نلإا كوسردلا خف دنروح مودق لبق

 فئاطلاو رمملا خم 00 نيذلا نر يعل ينط كال 1 كاع سلال ا

 ريسملل رمع مهبدنف ,ماشلا ىلإ ريسملا نوديري اوتاكو «ةنيدملا لهأ نمو اهريغو

 ملف «مهلاتق ةذشو مهتوطس ةوقل سرفلا لاتق نوهركي سانلا ناكو) «قارعلا ىلإ
 «يفقثلا دوعسم نبا ديبع ابأ رمع مهيلع لمعتساو «ءاوباجتسا مث «(كلذ يف اوبغري

 ةوعسم غزي كَيبَع قبأ مهريمأو «لجر فالآ ةعبس مهو قارعلا ىلإ نوملسملا راسف»

 ل ا ا .ةثراح نب , ىنثملا هعمو يفقثلا

 هفلختسا دق ديلولا نب دلاخ ناك ةثراح نب ىنثملا نأ بوصألا لعلو "”هكلت

 ه1 عيبر يف  ماشلا ىلإ راس امل يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع هعمو ةريحلاب

 ديبع ابأ رمع ثعب املف «نيملسملا نم نيفلأ ءاهز رمتلا نيعو ةريحلا ىحاونب ناكف

 سرفلا ناك) هنأب دوصقملاو «فالآ ةعبس نيملسملا ددع غلب شيجلا كلذب يفقثلا

 7 اي ا يل ل ور ءهأ٠ ةنئنسا ىلإ

 ه١ ةنس ةريحلا مي تف مث قدي اجيك كلذلو .ءارمألا ضعبو + ىرسك .تنب

 هيوريش تامو هد ميسا «سرُملا عم ةهجاوم نود

 لوضو دنع ابرطضم لاؤي ام سرفلا رمأ ناكو :(درجدزي) نئادملاب مكحلا ىلوتو

 (ركسك) ةقطنم ىلع نوملسملا راغأف «ةريحلا ميلقإ ىلإ هعم نيذلاو يفقثلا ديبع يبأ

 سونيلاجو يسرن قحلف (سونيلاج) اهناقهدو (قرامنلا) ةقطنمو (يسرن) اهناقهدو
 ىلإ يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ىفقثلا ديبع وبأ هّجو» :يرذالبلا لاقو «نئادملاب
 ىلإ ةثراح نب ىنثملا هجوو ءامسوراب حلص لثم ىلع اهناقهد حلاصف (يباوزلا)

 ةيالو ريمأ يمرضحلا نب ءالعلا مايق عم كلذ نمازت دقو . 70مّيَّسو رفظف (درودنز)

 «سرفلا نم يبرعلا جيلخلاب نيراد ةريزجو نوباسو ةرازلا ةقطنم ريرحتب نيرحبلا
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 5 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 6001

 متسر ىلإ ىرسك تنب ناروب تبتك دقف ء«عساو يسراف كرحتل ًاثعاب هلك كلذ ناكف
 يبأ مودق دعب) كلذو «نئادملا ىلإ اوءاجف ءامهريغو نازريفلا ىلإو ناسارخ يف

 يف درجدزيب يسرنو سونيلاج قاحلو «ةليل ةرشع سمخب ةريحلا ىلإ ىنثملاو ديبع
 مهكلم وه درجدزي نأ ىلع مهقافتا نع سرفلا ءارمأ عامتجا رفسأو .''”«نئادملا

 ىيدحإ اوعي هوكْلَمَف ءىرسك نب رايرهش دلو نم) درجزي ناكو ءًاعيمج
 ادئاق يأ - برحلا ىلع متسر كيلمت ىلع اوقفتاو (هيلع اوعمجأو نم ةيرشتلاو

 .هيوذاج نب نمهب :اولاقف ؟برعلا ىلع دشأ سرفلا ّيأ) متسر لاقف  ًاماع ًايبرح

 نب نارهم ثعب ىلع نابزرملاو متسر قفتا) كلذكو «(ديبع يبأ برح ىلع هالوف
 هجوتو .٠ .ةريحلا ىلإ نئادملا نم شيجلا يف نارهم راس» ثيحب (ةريحلا ىلإ ناذاب

 ٠١ يلاوح يف نئادملا نم نارهمو نمهب ريسم ناكو «ديبغ ىبأ ىلإ ةليف هعمو نمهب

 ه1 نابعش ٠ يلاوخ يف رسجلا ةعقومو بجر
 ني 03 2 ناجع مع 9

 يذلا ناكو «ةليل نوعبرأ رسجلا ةعقومو كومريلا ةعقوم نيب ناك» : يربطلا لاق

 نب هللا دبع رسجلا نع ربخلاب ءاج يذلاو «هللا دبع نب ريرج كومريلا نع ربخلاب ءاج
 يف رسجلاو «ةرخآلا ىدامج نم  نيقب  مايأل كومريلا تناكو . .يراصنألا ديز

 .ةرتفلا كلت يف ريرج أبن ركذ دعب يتأيس امك رسجلا ةعقوم أبن ناكو .«نابعش

 مودقو - بجر لئاوأ يف  كومريلا راصتنا أبنب رمع ىلإ ريرج مودق نيب اميفف

 ةارسلا ةقطنم ىلإ هجوت دق ريرج ناك  نابعش يف  رسجلا ةعقوم نع ربخلا بحاص
 هتجاح رمعل ريرج ركذ» رمع ىلإ كومريلا نم مدق امل هنأ كلذو «نميلا يلاعأب
 هل بتكف  لئابقلا ضعب يف نيخاومو نيفلاحُم اوناك نيذلا  ةليجب رشع عيمجتب
 ىلإ هوجٍرخأف ةليجب ىلإ بسنُي ٌدحأ مهيف ناك نم برعلا لئابق يف هلامُع ىلإ رمع
 ام اناكم مهدعو «سانلا نم ةليجّب جارختسا يف هتجاح ريرج ىطعأ املف «ريرج
 ةليبق رئاس هل تعمتجاف نميلاب ةليجب ةارس ىلإ ىتأو «هيلإ اوماتتف ةكمو ةنيدملا نيب

 ةيلهاجلا يف ريرج ةسائر تناك دقو «ةليجب ةليبق ةدحو كلذب ريرج داعأف .(«ةليجب

 ضعبو رقبع نب رسق رئاشع ضعب ىوس لمشت ال لَو يبنلا رجاهو ملسأ نيحو
 تقرفت دق ةليجّب بلغأ تناكو «ةليجب ةليبق نم رقبع نب سمحأ ينب رئاشع
 ىعسف ءاهجراخو نميلا ناورس ةقطنم يف ىرخألا لئابقلا نيب ةاخاوملاو فلحتلاب
 بتك مث كلذب ركب وبأ مث لَك يبنلا هدعوو ةليجب ةليبق ديحوتو عيمجت ةداعإل ريرج
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 602 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5 ؟

 ةدع مهناسرف دادعت حبصأو «ريرج ةسائرب ةليجب ةليبق تعمجتف «كلذب رمع هل

 ةنيدملا ىلإ ريسعو نارجن فالخمب ةاّرْسلا ةقطنم نم ريرج مهب قلطناف « فالآ
 ماشلا حوتف يف ةكراشملل مهب ريسملا اذهان دعا" ةنانعق لئاوأ يف ةرونملا

 لامكتسا دعب ماشلا عوبر يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت يف ةمهاسملاو

 .مورلا نم اهريرحت
 د عي

 تأدب يتلا رسجلا ةعقوم  نابعش لئاوأ يف  قارعلاب ةريحلا ميلقإ دهش امنيب

 نب نمهب هيجوتو «نارهم ريمألا ةدايقب ةريحلا ىلإ نئادملا نم يسراف شيج هجوتب
 ءاراو ىقملا نا ناهس نان نينو يققلا نيزع أ لإ :ناننألا نياددم همر ةوذاخ
 دنع ينابيشلا ةئراج نب .تكملاو ىفتعلا نييع بأ ةدايتر ةرفلتعلا عمتجاف . .تارفلا

 نيملسملاب يفقثلا ديبع وبأ ربعو»  ةريحلا ميلقإب ايقناب رسج  رسجلا ةيادب عضوم
 تاحرجلا ترثكو «ًاديدش ًالاتق اولتتقاو «سرفلا اوقلف ءرسجلا ىلع ةحورملا نم

 عن نع توب 2 راع 0 راع سل » :نيمانتلا نفااثشقو
 ريمأ ىلإ ةباتكلاو يحاونلا ضعب ىلإ زايحنالاب كيلع ُتْرَشَأو مهيلإ رسجلا اذه
 اولتقف نوكرشملا لمحو ..دهشتسا سح ظيلس.لئاقو «تتبأف دادمتسالاب نيلمؤعلا

 ًالاتق ذئموي يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع لتاقو . .نيملسملا ريمأ يفقثلا ديبع ابأ
 رخل يعادل ةيمحت وعاتعلا يئاطلا ديبز وبأ لتاقو .هعامج لاعقب لَدَع ًاديدنك

 نيملسملا نم دهشتساف . «ًاينارصن ناكو هرومأ ضعب يف ةريحلا ىتأ ناكو ةيبرغلاب

 م مهنم برهو «قيرغو ليتق نيب ام فالآ ةعبرأ» يربطلا ركذ اميف
 - نيملسملاب فرصنا ةثراح نب ىنثملا نأ» يرذالبلا ركذو .(مههوجو

 0 ثعبو ار (سيلأ) ىنثملا ىتأو «ضعب ةيماح ىلع مهضعبو  مهنم َقَب

 .«ليخلا ديز نب ةورع عم ربخلاب باطخلا نب رمع
 مهريمأ مهنيب فالآ ةعبرأ مهنم دهشتساف فالآ ةعبس نيملسملا ددع ناك دقو

 ىلع ريثك رشب مهنم بره» :يربطلا لاق «فالآ ةثالث ءاهز اجنو .يفقثلا ديبع وبأ

 اوبحسنا نيذلا مهنيب نم اوجن نيذلا ناكف .؛ةنيدملا ىلإ مِهَّلُف برهو . .مههوجو

 بيضا دق تملا ناكو ةثراك نب ىنثملا عم (سيلأ) ةقطنم ىلإ ةريحلا ميلقإ نم
 يل اويرخ وأ هارت نيذلا نب نيل ودق لس اهني ف ا ىينلا 7: ىف مانانااجلا ترج

 .ةنيدملا ىلإ مهضعب مهضعب عجرو ؛ ةريحلا موختو دجن ةقطنمب اوقحل - يربطلا ريبعت

 ديز نب هللا دبع ةئيدملاب رمع ىلإ رسجلا ةعقوم ةميزه ربخب ىتأ يذلا ناك
 دجسملاب - ربنملا ىلع وهو رمع ىلإ ىهتناف» ؛ليخلا ديز نب ةورعو يراصنألا



 5 . مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0 ا 003

 ربنملا ىلإ دعص مث «ربخلا كاتأ :لاقف «هللا دبع اي ربخلا :رمع هادانف  يوبنلا

 ةئف انأ «هللا دابع :لاقف «ةنيدملا ىلإ لولفلا لصو نأ ثبل امو .«هيلإ كلذ ََسأف

 ملو ءانيلإ زّيحت وأ «فيحلاب مصتعاف رّبَع ناك ول ديبع ابأ هللا محري ءملسم لك

 يتلا ةريحلا ميلقإ قطانم نأ رسجلا ةعقوم ىلع بترت دقو .2!"ةئف هل اًنكَل لتقتسي
 يبأ ةفالخ يف ريرج هعمو ديلولا نب دلاخ دي ىلع اهلهأ ةحلاصمو اهحتف مت دق ناك

 لئاوأ يف رسجلا يرد يوما با لا ىلإ تداع ه17١ ةئس ركب

 .تها؟ ةئيس ناعش

 .ةليجب ةليبق يف ةارسلا نم هللا دبع نب ريرج مّدَقو .هيلإ رايتخالا اوُدَرَف ءْمُهّبْعَرو
 :ريرج لاقف ؟سّمُحخلا دعب ثلثلا مكلفتنأو «قارعلا يف كل له :رمع هل لاقف

 .[نادلبلا حوتف /7517] .ا(معن

 داو تنم دع
 نسون حو ح5

 ريرج ةدايقب ةريحلا ميلفإل يريرحتلا حتفلا
 مويلا ذنم ٍدَِي هللا لوسر باحصأ نايعأ نم يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك دقل

 خفلا اذه ْنِم مكيلع علطي» :ِِكََي هللا لوسر هيف لاقو نميلا نم ًارجاهم هيف َمِدَق يذلا

 رشنو داهجلا يف ًاقومرم ًارود ريرجل ناكو يو (ْنَمَي يذ ٌريخ
 رمع ىلإ مَدَق نأ ىلإ قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يفو فك 4 هللا دوسر ةيع ىف ماسإلا

 نب رمع نأ ةباحصلا مجارت يف تبث دقو «ماشلاب ةاومريلا ةعقوم يف رصنلا أبنب
 .(ةمألا هذه فسوي هللا دبع نب ريرج) :لوقي ناك باطخلا

 ءرسجلاب ديبع يبأ ةعقو هنع هللا يضر رمع غلب امل ..» :نودلخ نبا لاق

 يذلا هنأل هللا دبع نب ريرج ىلإ مهرمأو «ةليجب َبَدَن نميف ناكو . .سانلاب َبَدَن
 كلذ نع ٌلِغشو «كلذب كك يبنلا هدعوو «نيقرفتم اوناك نأ دعب لئابقلا نم مهعم

 .؛هب رمع هل ىْفَوو ءركب وبأ
 باطخلا نب رمع ىلإ تهتنا اّمل» :هنأ يربطلل كولملاو ممآلا خيرات يف ءاجو

 «ةليجب (ةليبق) يف نميلا نم هللا دبع نب ريرج هيلع َمَدَق ءرسجلا لهأ ةبيصم
 نم ناك ام متملع دق مكنإ :لاقف رمع مهملكف . .يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو

 َّت يرذالبلل نادلبلا حوتف "86ص ؛ج - يربطلا خيرات ؟5 ص الج  ةياهنلاو ةيادبلا 2000
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 004 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 55

 ةيدزألا فران ةليق نس سقوف نأ انيوبءا وللا اوريشت قازعلا وهاوسإ ف ةنيصملا
 رمع:تذث»: لاث ثيحن هعم نيذلا نلإو-هيلإ يرذالبلا راتثأ دقن نِميلا ةأرس ىف

 دزألا نم قلخ هيلع مدقو . .هنع نولقافتيو هنوماحتي اولعجف قارعلا ىلإ سانلا
 مْدَقَو ؛هيلإ رايتخالا اودرف «هيف مُهَّبَْعَرَو قارعلا ىلإ مهاعدف ماشلا وزغ نوديري
 «قارعلا يف كل له :رمع هل لاقف ..ةليجب يف ةاَرَّسلا نم هللا دبع نب ريرج

 ريسملا يف نوبغري اوناك ةليجب نأل كلذو .«معن :لاق ؟سمخلا دعب ثلثلا مكلفنأو
 ماقو .«مهودع ىلع اووق دق ماشلا دنج نإف «قارعلا لب» :رمع لاقف ء«ماشلا ىلإ

 هللا ءافأ ام سمخل عبُر مهل رمع لعج» :يربطلا لاق .قارعلا يف مهبيغرتب رمع

 نم هيلإ جرخأ ْنَمِلَو «هيلإ عمتجا ْنَمِلَو ريرجل هذه مهتازغ يف مئانغلا نم مهيلع
 .ةرخآلاو ايندلا باوثو داهجلا ىلع مِهَّنَحو «ءكلذب ريرج مهعنقأف . «لئابقلا

 ةليجُب نم عيمجلا ىلع هللا دبع نب ريرجل ةدايقلاو ةرامإلا ءاول رمع َدَقَعو
 ْمُهَو - ةنيَرعو ةّمَْحُسو هّبُك سيق ىلع ةجفرعل رمع دقع) تقولا تاذ يفو «مهريغو

 ةجفرع مهيلع لمعتسا نيذلا ىتأف «ةليجب ةيقب ىلع ريرجل دقعو  ةليجب نوطب نم
 عئاشلا ناكو .(ةجفرع نم اًنِفْغاف ءاَنِم سيل ًالجر انيلع تلمعتسا :اولاقف رمع ىلإ
 .عمست ام لوقن :اولاق ؟نولوقت ام اورظنا :رمع مهل لاقف» ةليجّب نم ةجفرع نأ

 كنأ اومعزو كنم ىنوفعتسا ءالؤه ّنِإ :رمع هل لاقف ءهاتأف .ةجفرع ىلإ لسرأف

 ْنِم مث دزألا نم ؤرما انأ -'نينمؤملا ريمأ اي  اوقَّدَص :لاق ؟كدنع امف مهنم تسل
 رمع َرَّمأَف . .رشلاو ريخلا نم مهبيصن نوذخأي دزألا ُيحلا َمْعِن :رمع لاقف . .قراب

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرج  اهعيمج ب ةليجب ىلع
 يف دزألاو  نييبلكلا  ةنانك ينب نم ةازغ رمع ىلع مدق دق ناكو ..

 دزألا ىلعو «يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةنانك ينب ىلع رمع َرَّمأف ءًاعيمج ةئامعبس

 جرخو «قارعلا ىلإ هموق يف ريرج جرخف «قراب نم مهتماعو «ةمثره نب ةجفرع
 ىف داتعملا نم ناك دقو .«قارعلا امدق ىتح هموق ىف ةجفرعو هموق ىف بلاغ

 كلذلو «شيجلل ماع دئاق ريمأ دوجو عم ءاهتيار ةليبق لكل نوكي نأ تاحوتفلا
 طساوأ يف ريرج ةدايقب قارعلا ىلإ قلطنا يذلا شيجلا كلذ نع يلي ام كاردإ نكمي

 .ه١1 ةنس نايعش

 كلذ يفو .فالآ ةعبرأ اوناكو ؛ةصاخ ةفصب ةليجَب ةليبق ريمأو دئاق ريرج ناك

 ”ص] .«قارعلا ىلإ فالآ ةعبرأ ىف هللا دبع نب ريرج رمع لسرأ» :ريثك نبا لاق

 ا . [ةياهنلاو ةيادبلا 7 ج
 اوناكو «نميلاب ةاّرَّسلا دزأ نم قراب ةليبق ناسرف دئاق ةمثره نب ةجفرع ناكو
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 1210 تا كا والا ا وت أ نو طا تا ون ان اال اانا 7777771

 . بلك ةليبق ناسرف دئاق يريمحلا يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ناكو « ةئامعبس ءاهز

 يمعثخلا نيمهسلا يذ نب هللا دبع ةدايقب معثخ ةليبق لاجرو ناسرف لصو امك

 ذنم ماعلا دئاقلا ريمألا وه ريرج ناكو ؛قارعلا ىلإ اوضمو ءريرج شيجب اوقحلف

 . ةنيدملا نم قالطنالا

 0 رازملا ةيحان ىلإ
 «ةبيلعلا ىلإ هنتودنتت ىلع قيرطلا ريرج َكّلَس» هنأ يرذالبلا ركذ دقو

 ريشي امم . قارعلاو دجن نيب قيرطلا ىف ة ءيط ةليبق قطانم نم ةبلعثو دْيَف ةقطنمو

 «يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب ةقطنملا كلت يف ئيط ةليبق ناسرف عامتجا ىلإ

 يذلا شيجلا ناك كلذلو.::ريرجلا ةماعلا ةدايقلا تحن قازكلا ىلإ نيرك عمءاوزانسن
 لدي امم فالآ ةعبرأ ةليجب تناك امنيب «فالآ ةرشع ءاهز ريرج ةدايقب قارعلا لخد

 كلذكو «معثخو بلكو ةأرسلا دزأو ءيط لئابق ناسرف ّمَض دق ناك شيجلا نأ ىلع

 اعيمج اوقلطناف «ةنيدملاو دجن قطانم ل رسجلا ةعقوم دعب اوبحسنا أوناك نيذلا

 مهنأب مهعيمج تاياورلا ركذتو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهريمأ ةدايقب قارعلا ل

 .ريرج ًاعيمج مهريمأ ناك امنإو اهريغو ةليجب نم مهو ( ةليجب

 عم ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا قارعلا فارطأ نم (سيلأ) ةقطنم يف ناك دقو
 تاياورلا ضعب يف عاش دقو «(سيلأ) ىلإ رسجلا ةعقوم نم هعم اوبحسنا نيذلا

 ناك ىنثملا نإو ةثراح نب ىنثملل ًاددم ناك هشيجو هللا دبع نب ريرج نأب معزلا
 راذملا ةعقوم يف ريرج راصتنا دعب ثدح ام ةقيقحلا كاردإ يف مهاسي اممو «ريمألا

 : هنأ يربطلا ركذ دقف  اهركذ ىتآلا

 نأ ىنثملا هيلإ بتك ةثراح نب ىنثملا نم ًابيرق رم اذإ ىتح ريرج لبقألا
 نئرماعفا الإ دعا كيبل ىتا يرحل فسكت ل هذه ىذآ انيتاف لإ نلبقأ

 كللذَيو ©302 هن هلا يضر - ًاريرج ىنعي كي دمحم باحصأ نم لجر ىلع

 ./8ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)



 : دعب اميف يمعثخلا ةعيبر نب رشب لوق ًاضيأ اهيلإ ريشي يتلا ةقيقحلا نيبتت
 (ريرج قارعلاب ريمأ ٌريخو»

 نب ريرج ريمألا اهداق يتلا ةميظعلا تاحوتفلاو عقاوملا نيقيلا أبنلا دكؤتو
 .قارعلا يف يلجبلا هللا دبع

 :راذملا حتتف ةعقوم

 ركذ كلذ يفو ءريرج اهيلإ مدقت قارعلا نم ةقطنم لوأ راذملا ةقطنم تناك

 - ةّليألا ةيحانب ريرج قحل» هنأو قارعلا ىلإ ريرج ريسم بهذلا جورم يف يدوعسملا

 مودق َمَنو»  زاذملا يهو  ؛رازملا ةيحان ىلإ َدَعاَص مث  ةلبألا ةيحان لخد يأ

 سرفلا نم فالآ ةرشع يف ناكو  راذملا َنابُزْرَم وهو  نابْزْرَملا ىلإ ريرج
 اولهمأ نكلو «يأرلاب كلذ سيل :لاقف ءمهيلإ رّبغا :ريرجل ةليجي تلاقف ةةوواسألا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رفظلا وهف اولعف ّنِإف « ءمكيلا اروي تك نيتك يعم تزف موعلا

 لمح «هوحن وأ فصنلا مهنم ربع املف ءروبعلا يف اوذِخَأ مث ءامايأ سرُملا تماقأف

 مهذخأو ءَناِبْرْرَملا َلِتْقَف ؛ةعاس اوتبثف «ةليجّب نم هعم َعّرَسَت نميف ريرج ميلع
 مت كلذبو .27”(ههركسع يف ناك ام نوملسملا ذخأو «مهرثكأ قرغو «فيسلا

 نم ايقناب ةقطنم نيبو راذملا نيب ةعقاولا قطانملاب ٌرَمو «راذملا ةقطنم حتف ريرجل
 . هتعاط يف تلخدف ةريحلا لامعأ

 : (ه7١ ناضمر) بيوبلاو ةليخنلا ةعقوم

 هعم عمتجاف  راذملا نم  ريرج راس مث» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق
 دقو .200هشويج ىف نارهم امهيلإ لبقأف ءةليخدلا ىف ىنابيشلا ثراح نب ىنثملا

 دق ير ناكر: ه1 رصملا ةفطتفم تيوبلاو ةليظتلا ىف نوب اخلا عم ربك دادعجلا علو
 مث ريرج لبقأ» :قاحسإ نبا لاق - بيوبلاو ةليخنلا نيب دتمملا  رسجلا وحن لبقأ
 ناك هنأ يرذالبلا ركذ امنيب «ةليخنلا دنع هشيجو نارهم هيقلف ءرسجلا وحن راس
 نأ كلذ نم نيبتيو .(ةليخدلاب نيملسملا رسكعو) «بيوبلاب سرفلا شيجو نارهم

 شيج عمجت دقو «رهنلا قوف رسج امهنيبو عضوملا سفن يف ةليخنلاو بيوبلا
 «ةليخنلا ةقطنم يف هشيجب هللا دبع نب ريرج زكرمت امنيب بيوبلا ةقطنم يف سرفلا
 تاياورلا لوقتو «بيوبلا يف نارهم مهدئاقو نيرفلا ىلإ قفدتت تادادمإلا تذخأو

 هيلإ مضناف «فالآ ةرشع وحن ريرج شيج ناكو .«فلأ ةئام نم رثكأ اوغلب مهنأ

 ١". 9ص ؟ج  يدوعسملل  بهذلا جورم 2230
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 ىتأو» :يربطلا لاق «فالآ ةثالث وحن اوغلب دق اوناكو هعم نيذلاو ةثراح نب ىنثملا

 ىلإ اومنفنا ةريخلا ترغ خنف:ليلق ريغ اددع نأ ودبيو' 4 نيملسملا ىلإ اومضناو

 مث .يلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا ةدايقب ةليخنلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 ءابنأ حصأ نم ناكو «ه7١ ةنس ناضمر رهش رخاوأ ىف التاقتو ناشيجلا ىقتلا

 : هنأ ةيخيراتلا رداصملا ىف ةعقوملا

 0 رسال جما ياا يا

 نايرفلا ربصو اوقتلاف «كارهم ربعف « لإ روبعلا نم نوملسملا عئنتماف «هشويج
 كك 5

 (. .اعيمج

 ءمهل ىوقأ نوكيل مهرخآ نع اورطفأف 570057 مزعو
 ءمهظعيو «لئابقلا ىلع ءارمألا تايار نم ةيار لك ىلع رمي لعجو ءشيجلا ربعو
 تربك اذإف ءاوأيهتف تارمكت ثالث ربكم ينإ :لاقو «ربصلاو داهجلا ىلع مهثحيو

 ريالا لاا ا ا را علا

 ا 0 ىأرو
 :لوقي مهيلإ ثعب هنأ ىرخأ ةياور يفو .اولَدَّتْغاَف «مويلا برعلا اوحضفت ال :لوقي

 .مكرصني هللا اورصنا «مكتاداع نيملسملا رشعم اي

 «قارعلاب برعلا بلغت ينب ىراصن نم ةيتف ىتأ «:نافحزلا ىقتلا املو)

 . (اديدش ًالاتق اولتاقف «نيملسملا ىلإ اومضناو «برعلا عم مجعلا لتاقن :اولاقف

 :لاق ًاريرج يقل نارهم نأ ُتْئِدْحَو :قاحسإ نبا لاق :يربطلا لاق

 ناذاتن نها ىتونكتا يشل انآ“ ' .:ناوشصت نقاتل, بشع الايس نإ

 هنإ ملعلا لهأ ْنِم ُمهَنَأ ال ْنَم ينثدح ىتح «كلذ ثركنأف : قاحسإ نبا لاق

 وأ ناسللا َيبرع هنأ ينعي - ىرسكل ًالماع ناك ْذِإ «نميلاب هيبأ عم أشن ًايبرع ناك
 ةيبرعلا ملكتي 220

 ا و را ل ل ا نا

 هاش ادّرَمو ؛ةريحلا نابزرم بذازألا نبا :نارهم يتبنجم ىلع ناكو .هلهأ هبنذ

 .- هيوذاج نب نمهب

 .5"9١ص اج - يدوعسملل  بهذلا جورم (0)
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 هلازأف نارهم ىلع لمحو ؛هرهظ نومحي لاطبألا نم ةعامج ريرج لعجو)
 هللا لتق ىتح نيرباص نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لمحو ..هعضوم نم
 ْنِمو ةليللا كلتو مويلا كلذ ةيقب مهنولتقي نوملسملا مهعبتاف «ةرفكلا َمَّرَهَو نارهم
 , 2117 لللا ىلإ لعبا

 ربعف)  ةقباسلا ةرقفلا يف هلوق دعب - بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 ها

 نب ريرج هلتق «نارهم لِيُق ىتح .ًاعيمج ناقيرفلا ربصو ءاوقتلاف .
 . "00- رخآلا  هنعطو «يلجبلا هبرض ا

 دشو «هسأر زتحاف نارهم ىلع ريرج محتقا» :يربطلا خيرات يف ءاجو
 .«هنعطف ناسح نب رذنملا

 نب ليبحرش ىلبأف «مهودعو نوملسملا ىقتلا» : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لمحو . .ًائسح ًءالب ذئموي يدنكلا طمسلا

 لتق يذلا ناكو . .مهنولتقي نوملسملا مهعبتاف «ةرفكلا مزهو نارهم هللا لتقف «نيرباص

 . "”«ناسح نب رذنملاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج نارهم

 مهقبسو سرفلا مزهنا ..» هنإ يميمتلا فيس ةياور نع نودلخ نبا ركذو

 لويخ مهتمحلتساو نيردحتمو نيدحيمملا ويرون رشخلا ىلإ هرهاوملاودكراجلا

 نم لجر ةئام ّيصخأو - نمرعلا نفع نوديزي وأ فلأ ةئام اهيف لتْقو ءةيملسملا

 .؟ليللا ىلإ نوملسنلا عهعبتو «ةرشغ منهم داو لك لتق نيملسملا

 : التاق اهتجيتنو ةعقوملا نع نيقيلا ءابنلا ريثك نبا ظفاحلا لمجأ دقو

 دقو «ةليخنلا دنع مُهَمَّرَهو «مهدئاق َلَتَقو ءَسرْملا هللا دبع نب ٌُريرج عقاواا
 ريظن قارعلاب ةعقولا هذه تناكو .فلأ ةئام نم ٌبيرق قرغو ذئموي سرفلا نم لتق

 ىلإ سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعبو . .سراف باقر اهل تلذو «ماشلاب كومريلا
 و هللا يضر باطخلا نب رمع

 رهش رخآ تبسلا موي  ةعقوملا سفن يهو  بيوبلاو ةليخنلا ةعقوم راصتنا ناكو

 رشع ةينامث ةيسداقلاو ةليخنلا موي نيب ام نأ لاقي :يرذالبلا لاقو .ه7١ ةنس ناضمر

 .ل8ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ه6 ةنس مرحم رهش يف ةيسداقلا ةعقوم نأل باوصلا نم بيرق لوق وهو .«ًارهش

 . هللا قيفوتب حيحصلا نمزلا وهو «ه7١ ةنس ناضمر رهش يف ةليخنلا ةعقومو

 ؛(ةريحلا نابزرم بذازألا نبا) ةليخنلا ةعقوم ىف سرفلا ةداق نم ناك دقلو

 امأ «ةريحلل يقيقحلا حتفلا مت رصنلا اذهبو «ةريحلا يف تناك ةعقوملا نأل كلذو
 نأ نم مغرلابف ه7١ ةنس ركب يبأ ةفالخ يف ةريحلا لهأل ديلولا نب دلاخ ةحلاصم

 ىهتنا كلذ رثأ نإف ةريحلا برع عم ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملاب ًاحتف ناك كلذ

 مت يذلاوه ةريحلل يقيقحلا حتفلاف ءاهقطانمو ةريحلا ىلع مهشيجو سرفلا ةرطيسب

 يف باطخلا نب رمع ةفالخ يف ريرج ةدايقب بيوبلاو ةليخنلا ةعقوم راصتنا يف
 .ها1١ ةنس ناضمر

 ةريحلا نم اوبحسنا دق ةليخنلا موي سرفلا لولف ناك :طاباسو بيسلا حْنَف

 يبرعلا شيجلا قلطناف «ةيسراف ةوق (طاباس) يفو اهيف ناكو (بيسلا) ةقطنم ىلإ

 ءارمألا هعمو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا ةدايقب بيسلا ىلإ ةريحلا نم ىمالسإلا

 ني ةجقرعرب « ةجورو ىلع يفاييشلا ةثراح ني تقملا د نمو هلئابق ىلع ةداقلا
 يذ نب هللا دبعو «بلك ةليبق ىلع هللا دبع نب بلاغو ءدزألا ىلع يدزألا ةمثره
 طمسلا نب ليبحرشو «ءيط ىلع يليخلا ديز نب ةورعو ؛معثخ ىلع نيمهسلا
 . هتليبق ضرحي دئاق لك ناكو .مهريغو «يدنكلا

 ىلإ يهتني ىتح سانلا عبتي ْنَم :ذئموي ةثراح نب ىنثملا لاق» :يربطلا لاق

 ْنَم عيمجو مكنإ هليِجب رشعم اي :لاقف هموق يف هللا دبع نب ريرج ماقف . .بيسلا
 اَذَع سمخلا اذه يف مهنم دحأل سيلو]  ءاوس ةليضفلاو ةقباسلا يف مويلا اذه دهش

 ننوكي الف  [نينمؤملا ريمأ نم ًالفن هسمخ عبر مكلو هنم مكل يذلا لثم لفنلا نم
 ىدحإ نورظتنت امنإف  [هنم مكل يذلل]  مكنم هيلع ٌدشأ الو ودعلا ىلإ ٌعرسأ ٌدحأ

 رشح مت ةياورلا هذه يف نأ ىرنو .«ةنجلاو ةمينغلا وأ ةنجلاو ةداهشلا نيينسحلا

 مل لفنلا نأل يميمتاا فيس تاعوضوم نم يهو .خلا . .مكل يذلا لفنلا تاملك
 قاحسإ نبا نع ءاج دقو .ريرج مهريمأ ناك نيذلا ةفاكل امنإو طقف ةليجبل نكي

 اوغلباو «بيسلا ىلإ موقلا ءالؤه راثآ يف اوبدتنا ,نيملسملا رشعم اي :لاق هنإ يدقاولاو

 روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو ءأرجأ مظعأو مكل ريخ وهف ءهب مهنوظيغت ام مكودع نم
 مئانغلا نم اوباصأو «هللا مهرصنف بيسلا اوغلب ىتح اوراسف :يربطلا لاق . (ميحر

 «سراف دالب يف مدقتلاو يضملا يف هنذأتسي رمع ىلإ ريرج بتكو . .ًاريثك ًائيش
 اوحابتساف «مهنم طاباس لهأ نصحتو ءطاباس اوغلب ىتح اوراغأو ..مهل نذأف

 لوأ ناكو «نصحلا نوملسملا حتفف «طاباسب نصحلا لهأ مهامارو ءاهنود تايرقلا
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: 

 قحاال عضوم يف يربطلا لاق ةلكذكو:“ '”بصاعو همصعو ريرج نصحلا لخد نم

 هنأ نودلخ نبا ركذ دقو . ''”0ناسيمو «تيركتو «طاباس نوملسملاو ريرج حتفا»
 نئادجلاب جسر ىلإ طاباس نم سرفلا لولفا عجرا + .) طاباس نصح حتف دعب
 ةريحلا حتفو ةليخنلا ةعقوم نأ امبو .«ةلجد ءارو ام اوكرتي نأ اوضرو اوناهتساف

 ىلإ ريرج بتك) مث  لاوش يف  بيسلا وزغ اهالتو ؛ناضمر رهش رخآ يف تناك
 نيملسملاب ريرج راس مث (هل نذأف « سراف دالب يف مدقتلاو يضملا يف هنذأتسي رمع

 لابنلاب  نيملسملا اومارو «طاباس نصح يف سرفلا دونجلا نصحتف «طاباس ىلإ
 حتف نمز نإف ءنصحلا نوملسملاو ريرج حتف نأ ىلإ - نصحلا نم كلذ ريغو
 نبا لاق» يربطلا لاق .ه١* ةنس ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ يف نوكي طاباس
 ةرشع ثالث ةنس يهو ةنسلا هذه يف هتباصإ نم ةثراح نب ىنثملا يفوت :قاحسإ
 هحرج ناك يذلا ةثراح نب ىنثملا حرج ضقتنا» :ريثك نبا لاق كلذكو («ةرجهلل

 .قارعلاب مهشيجلو نيملسملل ًاريمأ ريرج رمتساو .1هللا همحر تامف رسجلا موي
 يتلا قطانملا نم امسبو ايقناب ةقطنم تناك :ةريحلا ميلقاب امسبو ايقناب حتف

 ركب وبأ هثعب امل (انوطسن نب ابولص) اهبحاصو اهلهأ ةحلاصمب ديلولا نب دلاخ ماق
 يلجبلا هللا دبع نب ريرج هيف دهش ةلاصم باتك هل بتكو ,ه١؟ ةنس ةريحلا ىلإ
 «ةحلاصملاب حتفلا كلذب تاياورلا يفتكتو كلذ ركذ فلس دقو -ه7١ رفص يف
 ماق نأ ىلإ سرفلل ءالولا ىلإ موقلا داعو ىهتناو ىشالت حلصلا كلذ نأ عقاولا امنيب

 : هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو .اهلامعأو ايقناب حتفب ريرج
 اهيلع مجاعألا ليخ هتيقلف ءايقناب ىلإ ئراضتألا دعس نب زيشب ارغ)

 هبو فرصنا مث .مهمزهف ريشب مهيلع لمحو «ماهسلاب هعم نم اوقشرف (ذادنبخرف)
 ءايقناب لهأ ىلإ ريرج راس مث .اهنم تامف رمتلا نيعب وهو هب تضقتنا ةحارج
 - لاتقلا كلذ نم رذتعاف «انوطسن نب ابولص نب صبصب) ايقناب بحاص هيلإ جرخف

 فلأ ىلع ريرج هحلاصف ؛حلصلا هيلع ضرعو - مهورشحو مهوهركأ سرفلا نإو
 ءمهحلص ةريحلا لهأ ْنِمو ريرج مهنم ضبقو - ًايونس ينعي - ناسليعو معرد
 .[؟ 45ص] «. .ًاباتك مهل بتكو

 ناك ه7١ ةنس حلوص يذلا امسبو ايقناب بحاص نأ سابتلا يأ ليزي اممو
 لاتق عقو حتفلا اذه يف امنيب «سرفلا عم لاتق كاذنآ نكي ملو (انوطسن نب ابولص)

 دعس نب ريشب يباحصلا ةدايقب ةيمالسإ ةوق نيبو (ذادنبخرف) مهدئاقو سرفلا نيب

 ./8و ا/ل/ص الج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)
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 تامف رمتلا نيع (يف هللا دبع نب ريرج) ىلإ ريشب داعو «سرفلا مزهناف يراصنألا

 بحاص هيلإ رذتعاف ءايقناب ىلإ ريرج راسف «ةكرعملا يف هباصأ يذلا حرجلا نم
 هحلاصف ءحلصلا بلطو (انوطسن نب ابولص نب صبصب) انه وهو امسبو ايقناب
 حلصلا باتك هل بتكو  ايونس  ناسليطو مهرد فلأ ءادأو ةيزجلا ءادأ ىلع ريرج

 ةفالخ يف ريرج دي ىلع حلصلاو حتفلا اذه ناكو (ه5١ رفص رهش يلاوح يف)
 . ماودلا هل ناكو «بتتسا يذلا وه رمع

 قطانم نم اهجيزاوبو رابنألا ةقطنمو ةنئيدم تناك :رابنألا جيزاوبو رابنألا حن

 يف ديعب نمز ذنم امهريغو مخلو دزألا نم ةيبرع ةينامي لئابق اهتنكس يتلا قارعلا

 ناكو ءاهب تناك مجعلا ءارهإ نآل ناننألا فيت امنا : يرذالبلا لاقو «يضاملا

 اهنأ ىلإ كلذ ريشيو .«اهنم اهقازرأ نوطعُي هعئانصو رذئملا نب نامعنلا باحصأ

 :ةريسلا منلقإ ني كتاك
 يل ا ا ل

 ةتراحي نب  ىدعملا للاخ تعيق: ءزابتألا لهأ نصحتفا# زابنألا نلإ ايقئانو ةريحلا

 ءاهلهأ اورصحف رابنألاب دلاخ ىلإ اوداعو يحاونلا ضعب ىلع اوراغأف ةداقلا ضعبو

 ءيش ىلع ًادلاخ اوحلاص مهب لح ام رابنألا لهأ ىأر املف ءاهيحاون يف اوقرحو
 - دلاخ مايأ رابنألاب تايلمعلا كلت يف ةثراح نب ىنثملا ةكراشمف . !مهرقأف هب يضر

 نأب يميمتلا فيس ةياور نع يربطلاو نودلخ نبا هلقن ام لصأ يه - ها ةنس

 ةنس رخآ يف اهحتف مت يتلا طاباس حتفو ةليخنلا ةعقوم دعب رابنألا ةقطنم حتف ىنثملا

 دقو ركب يبأ ةفالخ نم دلاخ مايأ ناك رابنألا يف ىنثملا ربخ نإ باوصلاو ءها

 ا ل لا تام

 يأ - رابنألا جيزاوبو رابنألا حتفب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ماق مث ءماشلا ىلإ دلاخ

 : نادلبلا حوتف يف ءاج امك ثيح ءه54١ ةنس لئاوأ يف  اهيحاون

 .١1؟ :7ص) اهيلاوم نم موق اهبو عرابنألا جيزاوب ريرج حتفا

 : يرذالبلا لاق كلذ يفو ءاحلص رابنألا ةنيدم ريرج حّتَفو

 هللا همحر رمع ةفالخ يف اوحلاص مهنأ زابخألا لهأ نم خياشم ينثدحا

 «ةنس لك يف ةيناوطق ةءابع فلأو مهرد فلأ ةئامعبرأ ىلع مهجوسط ىلع

 .أفلأ نينامث ىلع مهحلاص :لاقيو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج حلصلا ىلوتو
 .[1؟ 27ص ] .«ملعأ هللاو

 رابنألا نم ريرج تاحوتف تدتما دقو :رمتلا نيعو ناسيمو دادغبل ريرج حْنَف

 حتف ىلإ يربطلا راشأ دقو .ناسيمو تيركتو دادغب ىلإو رمتلا نيع ىلإ اهجيزاوبو
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 ب يبي ل ايي يي ٠١ ١ك اة 3 شس سس سسس

 بقثمو تارفلاو ركسك لفسأ نيب اميف تاراغلا ريرج نش» :ًالئاق (رمتلا نيع)
 دعس نب ريشب راس امل رمتلا نيع يف ريرج ناك دقو .«اهالاو امو رمتلا نيعو
 راسف هرمعلا نيع وت هنع« هللا يفر دهس قب ويش تان ءايقناب حتفل يراصنألا

 يف ءاج دقو .رابنألاو رمتلا نيع تاهج ىلإ داعو اهحلص دقعو ايقناب ىلإ ريرج
 ْ : هنأ يربطلل كولملاو ممألا خيرات

 .[الج /8ص] .«ناسيمو «تيركتو ءطاباسو .ذادغب نوملسملاو ريرج حتتفا)

 لاق . مهريغو سرفلل اقوس تناك امنإو «ةنيدم نكت ملو «دادغب يه ذادغبو
 نب مرخم نأل ًامرخم دادغيب مرخملا يّمُّسو ..ةميدق دادغب تناك» :يرذالبلا
 ميطحلا نب يرسلل نادربلا ةرطنق ةيحان تناكو . ُهَلَّزَن يثراحلا نزح نب حيرش
 . دادغبي فرعُت يتلا ةميطحلا بحاص

 طتخا امدنعف ءدادغبب ةقالع تاذ يهو (ايروداب) ةيرق ريرج حوتف نم ناك دقو

 بابرأ نم موق نم دادغب ةئيدم ضرأ ىرتشا دادغب ةنيدم روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا
 .«نيبرهنو «قوبزهيو «لبرطقو ءايروداب ىرقلا

 ام هتدايقب نيملسملاو ريرج تاحوتف تدتما دقو :ه١ 5 ةنس ريرج حوتف ةيقب

 تزواجتو - ًابونج  ةرصبلا يهو - ةلُبألا ةقطنمو ًالامش اهالاو امو رمتلا نيع نيب
 ايقيلم نصح نوملسملا ىتأ» :هنأ يرذالبلا ركذ دقف  ًاقرش  تارفلاو ةلجد رهن
 نيملسملا ضعب ربعو . فطلاب تناك رظانم نع مجعلا اولجأو هوحتفف ةرظنم ناكو

 دجويو .«يذاولك مهضعب غلبو ءايرودابو «كلملا رهنو «يثوك اوتأف ءاروس رهن
 : هنأب يربطلا هركذ ام تباثلاو .كلذ نمز يف سابتلا

 «بقثم روسجو «تارفلا لفسأو ءركسك لفسأ نيب اميف تاراغلا ريرج َنشلا
 اوتاكف ةداقلا ضعب لغوتو . .راغلاو ؛«جيلالفلا ضرأو ءاهالاو امو رمتلا نيع ىلإ
 .[ج 87ص] .«ةرصبلا لايحب ىَضُعو ءىَضُْع يف ريرج ناكو . .قارعلا هاومأ يف

 رئاس يف ميدقلا عساولا هلولدمب ةريحلا ميلقإ ريرج خوتف تزواجت كلذبو
 ةيروطاربمألا ءاجرأ نم مهتاوق اورفنتساف رطخلا ميظع سرفلا رعشتساو «تاهاجتالا
 متو .(سر) ةقطنمو (نئادملا) يف متسر دئاقلاو درجدزي ىرسك كلملا ىلإ ةيسرافلا

 ىلإ نيملسملا برعلا عساو رافنتساب ماقف كلذب باطخلا نب رمع ةفيلخلا غالبإ
 يلاوح يف كلذو «صاقو يبأ نب دعس ىلإ نيملسملا ةدايقو ةّرْمِإ دنسأ مث «قارعلا
 هذ 4 ةئس ظشاوأ
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 ةيسداقلا ىف . .ريرج

 نب ريرج ةيسداقلا موي نيملسملا ةنميم ىلع ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ريرج نوك لديو . ''”[يدارملا حوشكم نب سيق ةرسيملا ىلعو ؛يلجبلا هللا دبع

 يف دعس دعب يناثلا لجرلا ةباثمب ناك هنأ ىلع ىمالسإلا شيجلا ةنميم دئاق

 ْ : نشيحتلا .ةدايقو ةرهإ ىف اعلا لكرلا اهالرعر ةنميملا ةداق نآل «ةيسداقلا

 : ىلي ام ىلإ ةراشإلا ةيسداقلا نأشب ديفملا نمو

 هىسزافلا شيلا ىلإ قفدع:تادادفالا تلح تفأ# ةكب تفحم كنف
 نيبو اهنيب ام ركسع مث (سر) ةقطنم يف متسر ةدايقب يسرافلا شيجلا ناكو

 .اضعب اهضعب بقعي شويجلاب هيلإ ثعبي درجدزي ذخأو «رهشأ ةعبرأ نيحيلسلا

 نب رمع ةفيلخلا ىلإ نوقفدتي برعلا نورفنتسملا تناك ةرتفلا تاذ ىف امنيب -

 نم مهيف ناكو# :يربطلا لاق «قارعلا ىلإ نوقلطني مث ةرونملا ةنيدملاب باطخلا
 ىلع جحذم نم ةئامثالثو فلأو . جعمض نب دادش مهيلع ةئامتس فدصلاو تومرضح

 «ئفغج ىلع بيؤذ نب ةربس وبأو «هبنم ينب ىلع برك يدعم نب ورمع :ءاسؤر ةثالث
 ٠ لهأ نم ةئثامثالثو نافلأ مث .«ةيلسُمو بنجو ءادص ىلع يئادّصلا ثراحلا نب ديزيو

 عملأو قراب مهو «يقرابلا نامعتلا نب ةضيمح تاورسلا لهأ ىلعو ءعخنلاو تاورسلا

 مهئاسنو مهيرارذب اولصوف عمنلا امأو .ةارسلا لهأ نم ةئامعبس يف مهتوخإو دماغو
 .«عبرتمل عخنلا رشعم اي مكيف فرشلا نإ :رمع مهل لاقف «مهتلتاقمو

 ماشلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا نم تادادمإلا تقلطنا ةرتفلا تاذ يفو -

 يدارملا حوشكم نب سيق ناكو ه4١ ةنس بجر يف قشمد حتتفا دق ناك يذلاو

 ثعبا :حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك» :يرذالبلا لاق . قشمد حتف ةداق نم

 مدقف «قلخ سيق عم بدتناف «هعم بدتنا نميف ةيسداقلا ىلإ حوشكم نب سيق
 نب دلاخ لزع قشمد حتف دعب رمع ناك» :نودلخ نبأ لاقو .«ةيسداقلا ىلإ الجعتم

 ةبتع نب مشاه قارعلا دنج ىلع رمؤي نأ هرمأف «حارجلا نب ةديبع ابأ َرَّمأو ديلولا
 كلذ دكؤيو «ورمع نب عاقعقلا هتمدقم ىلعو مشاه مهب جرخف «قارعلا ىلإ مهدريو
 تقلطناو ه4١1 ةنس بجر يف ناك قشمد حتف نأل ةيسداقلا ةعقومل حيحصلا نمزلا

 نم ريثكلاو حوشكم نب سيق لصو دقو «ةيسداقلاو قارعلا ىلإ كلذ دعب تادادمإلا
 امك ه5١ ةنس رخاوأو طساوأ يف قارعلا ىلإ مهلئابق لاجرو مهناسرفب ةداقلا

 نب ةيواعم مهيلع نوكسلا نم ةئامعبرأ) مهنمو «نميلا لئابق نم تادادمإلا تلصاوت

 .57ص الج ب ةياهئلاو ةياديلا (0)
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 نب ثرحلا ينب نمو نادمه نم فالآ ةدعو ءريمن نب نيصحلاو ينوكسلا جيدخ

 نب ثعشالا مهيلع ةدنك نم ةئامعبسو فلأو .مهريغو ءيطو ةعازخ نمو بعك

 ىَضُعو ءىَضُعب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو» :يربطلا لاق .«يدنكلا سيق
 هاومأ يف اوناكف مهر يبأ نت ةريص مهدنو ةداعلا صعب لعرتو 5 . ةرصبلا لابج

 « ضعب ىلإ رظني مهضعب «نيملسملل حلاسم اهرخآ ىلإ اهلوأ نم قارعلاو . . قارعلا

 . أاضعب مهضعب ثيغيو

 ناكو «نيملسملا ةدايق صاقو يما دعس ىلإ باطخلا نب رمع دئسأو -

 ا لاق . قارعلا برح هالوو رمع هرضحأف « دزاوه تاقدص ىلع ًالماع دعس

 هقحلو « كاسعلا هيلإ تعمتجاو ءاهلزنف قارس ىلإ دعس راسواا :نودلخ

 فلأ ثعشألا عم ناك) :يربطلا لاقو .«ًافلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعشألا
 ىلع لزنو ايضغ ىتأف ةبعش نب ةريغملا دعس ثعبو» :لاق .(ةدنك نم ةئامعبسو

 ىلإ نوملسملا عمجت مث .«ةنابجلا ىلإ ىضغ نيب ام نوملسملا رشتناف ءريرج
 مكسر راسل :نودلخ نبأ لاق . .ةيسداقلا ىلإ اوراسو سرمفلا عمجشو ءةيسداقلا

 0 ال ا ل ل ا

 ةئام 0 نأك)» :ىرداابلا 1 . «ًاليف نيدو ةثالث ةرعمو يزاول مارهب نبا

 . «نايباكشفرد ىعدت يتلا ىمظعلا مهتي ديارو ءاليف نوثالث مهعمو ًافلأ نيرشعو ل

 .قدنخلاو قيتعلا نيب ةرطنقلا لايحب اهلزنف ةيسداقلا ىتأ دق دعس ناكو

 نبا لاق . ةيسداقلا ةعقوم لبق ضرم هباصأ مث رصقلاب لزنو «ءهرصق دعس طتخاو

 «سولجلا اهعم عيطتسي ال ليمامد هعم هتباصأو ءاسنلا قرع دعسب ناك١ : :نودلخ

 مق ٠ .:ينانلا ىلع قربت او مودم يف داو ىلع انكار عقلا عطس ىلع دعصت

 .مرحملا رهش * يف كلذو ٠ هللا دعوب مهركذو داهجلا ىلع مهثحو سانلا بطخ

 . «لاتقلا اويشأف . تادجنلا لهأ زربو

 نوملسملا ناك يربطلا لاقو ءافلأ نيرشعو ةئام ءاهز سرفلا شيج ناكو
 ناك هنأل « فينو ًافلأ نيسمخ ءاهز اوناك مهنأ بوصألا لعلو «ًافلأ نوثالثو ةعضباا

 ةثالث ءاهز مهيلإ مضنا مث فالآ ةرشع ءاهز ةليخنلا ةعقوم ذنم قارعلا يف ريرج عم

 ثععب مث ءأفلأ رشع ةثالث ءاهز اوحبصأف .ةثراح نب ىنثملا عم اوناك ةعيبر نم فالآ

 شيج نم اولصو نيذلاو ءأفلأ ل

 .ًافلأ نيسمخو ةعضب نوملسملا غلبف «فالآ ةعست ءاهز اوناكو ماشلا
 جإ+ مام خا
 تن نزف تزد
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 ىمسُيو ه6١١ ةنس مرحم رهش نم سيمخلا موي ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا دقو

 نيم تددناق أ ىناوسأ زازؤلا هينطوا «ةودلخ نيا لاق 0(ةانو موي) لوألا مويلا

 - اولمح مث «هحبذف ضرألا هدلجو هذخأف برك يدعم نب ورمع هيلإ زربف «سرْملا
 - هنأ كلذو .«مهيلع تلقثف ةليجب ىلع اهولامأو نيملسملا ىلع ةلّيفلاب - سرفلا يأ

 هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نأ سرُملا مِلَع»  ريثك نباو يربطلا ركذ امك
 ءاليف رشع ةتس مهيلإ اوهجوف  نيملسملا شيج عبر يأ  سانلا عبر اوناكو ةليِجَب

 كسح نوملسملا ليخ لجرأ تحت نوقلي اولعجو .نيليف نيملسملا رئاس ىلإو
 هل طقست داكت ال راوسأ مهيف ناكو - لابنلا يأ - باشنلاب مهنوقشريو «ديدحلا

 كلذ ْقُن روث ابأ اي :برك يدعم نب ورمعل  ريرج لاق وأ - ةليجب تلاقف . هباشن
 سرفلا لامأ امل هنأ نودلخ نبا ركذو .«هحبذو هقنتعاف ورمع هيلع لمحف « يسرافلا

 «مهنع اوعفادي نأ دسأ ينب ىلإ دعس لسرأف) .مهيلع تلقث ةليجب ىلع ةلّيفلاب

 ميظع ىلع ةحيلط لمحو «ةليفلا اودرف كلام ونب لمحو دليوخ نب ةحيلط ةءاجف
 هعم اودهنو اوطاشتساف دسأ ونب هلعفي امب ةدنك سيق نب ثعشألا رّيعو ءهلتقف مهنم

 .(مهئازإب نيذلا اولازأف

 يدعم نب ورمع لمح :يرذالبلا لاق - سامع موي وهو  يلاتلا مويلا يفو
 وبأ انأ :لاقو «هحبذو جرسلا يف هيدي نيب هعضوف سرفلا نم ًاميظع قنتعاف برك
 - اهرهظ ىلع يتلا اهتباون مطح يأ  ةليفلا نم ًاليف مطح مث .اذك اولعفا روث
 اهريغو ةليجب تقلطناف .«هموطرخ ليفلا لتقم نإف اهميطارخ مكفويس اومزلا :لاقو

 ىلع سرفلا حبصأ» :نودلخ نبا لاق «ثلاثلا مويلا يفو .لايفألا تاباون اومطحو

 عطقت نأ اهنومحي اهب لاجرلا اوقدحأو «ةليفلا ىلع قيدانصلا اوداعأو .مهفقاوم
 نب سيق هيف ئلبأو «ءاوس هيف نيتفئاطلا نأ الإ ًاديدش مويلا كلذ ناكو . .اهنضو

 .«برك يدعم نب ورمعو حوشكم

 نبا ركذ امكو «ةعقوملا مايأ رخآ  ةيسداقلا موي وهو  عبارلا مويلا يفو

 نب سيق ةرسيملا ىلعو يلجبلا هللا دبع نب ريرج نيملسملا ةنميم ىلع ناك» :ريثك
 .(يدارملا حوشكم

 «ليعافألا ودعلاب لعفو ذتموي برك يدعم نب ورمع لمحو» :يدقاولا لاق

 مدجف ةليف برضف «ليف ىلع وهو متسر ىلع ورمع دشو . .نوملسملا هب قحلو
 لمحف «قيتعلا يف هقودنص هب ىوهو هريرس نع متسر بلقناف «ليفلا طقسف هيبوقرع

 .برك يدعم نب ورمع نم لك هيلإ لمح كلذكو «هلتقف حوشكم نب سيق هيلإ
 «يميمتلا ةفلع نب لالهو «يثراحلا باهش نب ريثكو «يلجبلا ريهزو «ةحيلطو
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 ًاديدش ًالاتق ذئموي حوشكم نب سيق لتاق» :يرذالبلا لاق . لايلاهضوسلاب ةنويريغف
 تاكو ,هلتاق نم ملعي ملف ءانعطو ًابرض اءولمم متسر ندب دجُو دقو .. . متسر لتقو

 يلجبلا ريهز نإ :ليقو «ةحيلطو «برك يدعم نب ورمع - ايضا باةيلإ تكشف
 متسر لتق يذلا نأ تبغلا :ينادمهلا لاق .«يميمتلا ةفلع نب لاله :ليقو ءهلتق
 نما لاق سرفلاب ةميزهلا تقدحأ متسر لتقم دعبو . ,ئدارملا خوبتكم نيب:نسف

 .«قدنخلاب فالآ ةتسو كرما يف فا رت را لاا نال يب را :نودلخ

 نب ريرجو «برك يدعم نب ورمع لثم ناعجشلا نم ةعامج ىَلْبَأ» :ريثك نبا لاق
 .«ةيسداقلا موي «حوشكم نب سيقو «هللا دبع

 ءريرج مهب قحلف) «سونلاجلا ةدايقب ةيسداقلا نم سرفلا لولف بحسناو
 نب ةرهزو «سيق نب ثعشألاو ءبرك يدعم نب ورمعو «ءحوشكم نب سيقو
 ,(اومنغو ءاوباصأف «نيملسملا نم ناسرف يف «يثراحلا باهش نب ريثكو «ةويح
 «كلذ يف اوكرتش :اف ءودعلا عابتاب يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو عاقعقلا دعس رمأو

 لعجف» :يرذالبلا لاق «سونلاجلاب يثراحلا 0 لكلا ةويح نب ةرهز قحلو

 هيلع لمحف «سونلاج اوقحلف . .سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل نم نولتقي نوملسملا
 .(نتادملا ئلإ سرفلا ترهو :...هلدتف ةويح نب .ريعز بترو هدنعطق باهش نب ريك
 .ةّرُق ريدب اوقحلف ةيسداقلا نم سرفلا تمزهنا» :هنإ يربطلا خيرات يف ءاجو
 :ورتادسلا هدداحتا نول ةذذ زيد نم شزملا تدرين ل يل

 نوماس عاسات . يلجبلا هللا دع زب رورج عيكس ىلعو ةزملسملا محب

 ريرج داعو «نئادملا ىلإ سرفلا لولف برهف «ةيسداقلاب اوباصأ امم لضفأ 5
 حتفلاب دعس بتكو «بيذعلا يف دعس رصق ىلإو ةيسداقلا ىلإ مئانغلاو د
 .رمع باتك نورظتني ةيسداقلاب نوملسملا ماقأو ءباطخلا نب رمع ىلإ

 ريرج ءابنأو ةيسداقلا ةعقوم ىلع شماوه
 ليقو «ةرشع عبرأ ةنس مرحم يف ةيسداقلا ةعقو تناكو» نودلخ نبا لاق

 نمو ءه5١ ةنس مرحم يف اهنأ باوصلاو [ها] «ةرشع تس ليقو «ةرشع سمخ
 اا اا ركل يل

 بتك مث و ا ل ا ا ملل

 اوتهوخو ماقلا نل] ناش امل ةيكرلا نب هدب
 «ةيسداقلا ىلإ ورمع نب عاقعقلاو ةبتع نب مشاه عم مهثعبف «قشمد حتفو كومريلا
 يئاطلا متاح نب يدعو جيد نب ةيواعمو «برك يدعم نب ورمع ناك كلذكو

 بجر يف قشمد حتف ناكو «ةيسداقلا اودهش مث قشمد حتفو كومريلا اودهش نمم
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 ركذ دقو ءه١١ ةنس مرحم يف نوكتف «روهش ةدعب كلذ دعب ةيسداقلاو ه5١ ةنس

 تناك دقو .«أرهش رشع ةينامث ةيسداقلا ةعقومو ةليخنلا ةعقوم نيب» نأ يرذالبلا

 .ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نيملسملا ريمأ ناكو ه١ ناضمر ىف ةليخنلا ةعقوم

 دا يعلا ةيوس تاق سرج ناكو ه5 ةنام: مرد رهط قنا ىف ةيمداقلا نوكتف

 يذلا صاقو يبأ نب دعس ريمألا دعب يناثلا لجرلا ةباثمب وهو «ةيسداقلا راصتنا يف

 . بيذعلاب هرصق يف ًاضيرم ناك هنأل ةكرعملا دهشي مل

 نب ريرجم لاق) ةيسداقلا راصتنا دعب هنأ ريثك نباو يربطلا اهدروأ ةياور لوقتو

 : يلجبلا هللا دبع

 ريصتلا هذنتوةللاوضتدق“ ىيعوتا هينكو زير انآ
 : ًاضيأ - ةليجب نم يأ - مهنم لجر لاقو

 مبهم ةعواقتلا تاينةسسوب يطق هللا لزدلا يعش ماقتل
 مبا نيبن سينلاوعم ةرعشبوب.ب ةرييقك ةايت تيما دقو اكنأف

 هب ام مهارأو مهيلإ رذتعاف سانلا ىلإ جرخ ادعس امهلوق نم كلذ غلب املو

 دعس لاقو .نيجي دعس نكي ملو «سانلا هرذعف ءهْيَتيلَأو هيذخف يف حرُفلا نم

 :لاق اميف ًاريرج ببجُي

 باسحلامويمهرجألِمؤأ ينأَرِيَغةليجت وجرأ امو

 بارض يف سراوفلاعقودقو ًالويخ مهلويخ تيقلدقف
 (تارصخ نير اه ءاتمزت نأ لوين هش فرغم تقلد دقو

 . دج 2 نصا

 دعس ناك امو قحال نمز يف ليق امنإ دعس ىلإ بوسنملا رعشلا نأ عقاولاو

 اميف  اوناك نيذلا ةليجبو ريرج ركسع تمحتقا سرفلا لايفأو لويخ نأب رختفيل

 هيف يذلاو ةليجب نم لجر ىلإ بوسنملا رعشلا امأ ؛«(نيملسملا عبُر)  يربطلا ركذ
 نب ريثكل هنأ ءاملعلا نم هريغو يرذالبلا ركذ دقف (مصعم ةيسداقلا بابب دعسو)

 ينر ني نشر هباهع وب ريك ناكر يصتخلا ةعيوبوب رشبل وأ «يثراحلا باهش
 : هلوق اهنم ًاتايبأ يمعثخلا رشب لاقو «مئانغلا عيزوت يف ةلادعلا مدعب ًادعس امهتا

 رشزم قازرسلاب وسما رجبجو» هايل نوو ميج سا ةفسو

 باطخلا نب رمع ىلإ راعشألا كلت ةعيبر نب رشبو باهش نب ريثك ثعبو

 لاطبألا نم اناك امهنأل «برحلا يف امهئالب ردقب امهيطعي نأ دعس ىلإ رمع بتكف
 ردق ىلع دعس امهاطعأف : نيوتلاجلا لتق يذلا وه باهش نب ريثك ناكو «ناعجشلا
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 نم يه يتلا ةياورلا كلت معازم ةحص مدع كلذ نم نيبتيو .مئانغلا نم اهئالب
 اع دعب كلا نوح 5007 ئليمعلا ردع نباتي تاقيفلتو تاعوضوم

 دف ىو ةييدانلا يق يسار زج نوب فالحل ١١ انس امج :تارتاهملا كلت

 هللا لوسر باحصأل ةيماسلا قالخألاو لدابتملا قيدقتلل ًالاغم تناك قارعلا حوتف نم

 (باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا) باتك ىف ىبطرقلا ربلا دبع نبا ركذ دقف كي
 يبأ نب دعس دنع نم باطخلا نب رمع ىلع يلجبلا هللا دبع نب ريرج مَدَق» :هنأ

 مركأ هتكرت :ريرج لاق ؟ًادعس تكرت فيك :رمع هل لاقف «نئادملا حتف دعب صاقو
 «ةرذلا عمجت امك مهل عمجت ةّبلا مألاك ْمُهَلَوُم :ةردعت مهتسحاو ةردقم سانلا

 نئادملا حتف دعب كلذ أبن يتأيسو .«رفظلا قوزرم رثألا نوميم

 ىلإ يدؤي امم «نئادملا حتف ءانب لإ ةيسداقلا حتف نم تاياورلا ضعب لقتنت

 رمص يف - ةنتادملا نيو ه15 مرحيم يف ةيسداقلا نيب نأل كلذو ةمزلا  نسايتلا

 :نليءاه ةرتفلا كلت ملاعم نم ناكو «ةلماك ةنس ةرتف - ه6

 ةيسسداقلاب نوهلشملا ماقأوا نودلخ نبا لاق «حتفلاب رمع ىلإ دعس بتك

 دعس ِماَقُم ناك» هنأ يربطلا ركذو «ةماقإلاب مهلصو نأ ىلإ رمع باتك نورظتني
 .[65١/4ص] .«يغبني امب لمعلا يف رمع ةبتاكم يف نيرهش حتفلا دعب ةيسداقلاب

 ذختاو ؛كلذ ريغ اوبلطت الو كناكم فق نأ :رمع هيلإ بتك» نيرهش دعب مث

 بتك١ هنأ نم ريثك نبا هركذ امب كلذ نرتقا دقو . .«داهجو ةرجه راد نيملسملل

 ًاشيج ثعبي نأو .رصاحم هنإف ماشلاب ةديبع يبأ ىلإ ًاشيج ثعبي نأ دعس ىلإ رمع
 يف ةديبع يبأ ةرصاحم ىلع مورلا اوألام نيذلا  ةيتارفلا  ةريزجلا لهأ ىلإ

 ىلإ راس دقف «قارعلا ةهبج ةئدهتل ةيسيئرلا لماوعلا نم كلذ ناك دقو .«صمح

 .«برك يدعم نب ورمع ءحوشكم نب سيق مهنم «مهناسرفب ةداقلا نم ريثكلا قشمد
 فالآو ةداقلا تارشعو «متاح نب يدع .طمسلا نب ليبحرش «مْنَُع نب ضايع
 عيبر يف قشمدب نيملسملاو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ اومضناف «دونجلاو ناسرفلا
 «ةيناثلا نيدانجأ مث ه١ بجر يف كومريلا رهن ةعقوم اودهشو ه١١ ةنس يناثلا

 1 لاوش رهش ىلاوح يف صمح حتف ةداعإ مث

 لزنمو ةرجه راد ذاختاب دعس ىلإ رمع باتكلا ذيفنتو «ةرتفلا كلت لالخو
 مدقت دقو «رابنألا ةنيدم سانلاب دعس لزن» نيملسملل ةمصاع ةنيدم يأ  داهج
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 موق اهبو «رابنألا جيزاوب ريرج حتف» :يرذالبلا لاق ءرابنألل ريرج حاتتفا ركذ
 ءرمع ةفالخ يف اوحلاص مهنأ رابنألا لهأ نم خياشم ينثّدح» :لاقو «هيلاوم نم

 «ةنس لك يف ةيناوطق ةءابع فلأو مهرد فلأ ةئامعبرأ ىلع مهجوسط ىلع

 .«أفلأ ةينامث ىلع مهحلاص :لاقيو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج حلصلا ىلوتو

 .نادلبلا حوتف .[47ص]

 نم هعم نيذلا مه سانلاو «رابنألا سانلاب صاقو يبأ نب دعس لزن دقو

 ناننألاب اروقتك ارماقأت ,مهتالئاع مهعم مهبلغأ ناك دقو «يمالسإلا يبرعلا شيجلا

 رابنألا سانلاب دعس لزن» هنأ ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو «مهقفاوت ملف
 مث .[5١4ص] .«كلذب هربخي رمع ىلإ دعس بتكف «ىّمحلا مهتباصأو اهووتجاف

 . .«ىمُحلاو بابذلا عم سانلا قفاوت ملف دعس نب رمع ةفيوُك لزن ىتح دعس راس»

 . ةريحلا يف اولزن مث

 اشيحت كح ةمعبا ما ردع كانوا نابع داو نسا ةكس لاويك ركنا[ نقف
 ترماف ةيسفاقلا دعب اهلإ 'ةجرتلا نواليري نوملتسلاناكو «وئادملا تاهجح جعتل
 ثعبف - ماشلا يف تاذلابو - لاوش يف ريغت دق فقوملا ناك امنيب «فوقولاب رمع

 يفو .ىلجبلا هللا دبع نب ريرج شيجلا ةنميم دئاق ناكو «نيملسملا نم ًاشيج دعس
 دعس ثعبا هنأ دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع قاحسإ نب دمحم نع يربطلا ركذ كلذ

 ىلعو صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه سانلا ةمدقم ىلع لعجو «ةطفرع نب دلاخ
 ,«يميمتلا ةّيوح نب ةرهز مهترسيم ىلعو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهتنميم
 هعم يقب نمب سانلا عبتا هعجو نم دعس قرفأ املف ءعجو نم هب امل دعس فلختو

 .[؛ج ١5١ص] .اريسرُهُب ىلع ةلجد نود مهكردأ ىتح نيملسملا نم

 يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ةبتع نب مشاهو ةطفرُم نب دلاخ ريسم ناكو
 املف نوملسملا ىضم» نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «لاوش نم نيقب مايأل» شيجلاب

 نئادملا لهأ نم ميظع عمج يف ادبو اهيلإ (ناخ ريخنلا) مهيقل بعك ريد اوزواج
 ريهز لخأو ضرألا ىلإ طقسف ناخ ريخنلا يدزألا ميلس نب ريهز قناعو اولتفاب
 نم ناخ ريخنلا ناكو [17”ص] .«هلتقف هنطب قشف ناخ ريخنلا طسو يف ناك ارجنخ
 .يدزألا ميلس نب ريهز يناميلا لطبلا مويلا كلذ يف هلتقف سرفلا ءارمأ رابك

 (ريسرهب ةنيدمب اوعمتجاو طاباس اولزنف نوملسملاو دعس راسو» يرذالبلا لاق

 نب ريرجو ةطفرع نب دلاخ اهحتتفا ءدعس مودق لبق ناك طاباس حتف نأ باوصلاو

 اوراس» نيملسملا نأ يربطلا خيراتب قاحسإ نبا ةياور يف ءاجو «يلجبلا هللا دبع

 ناكف «سانلا ددرتف ودعلل نيمك هب نوكي نأ اوشخف طاباس ملظُم ىلإ اوهتنا ىتح
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 ءيش هب سيل نأ سانلا فرع زاجأ املف ةبتع نب مشاه هشيجب هلخد نم لوأ

 ىنثّذحاا :يرذالبلا لاقو [؛ج ١5١ص] .«ةطفرع نب دلاخ مهب زاجأف هنوفاخي

 ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ لاقو ءمكحلا نب ةناوع نع هيبأ نع ماشه نب سابع

 ملف «ةطفرع نب دلاخ صاقو يأ نع دعس هجر : لاق «ءالعلا نب ورمع وبأ ينثذح

 نيسيو [ د الغ ىص] .«ناسمو «تيركتو. «طاباس قوملسملاو هللا دبع خي نيزح
 ةطفرُع نب دلاخ عم طاباس حتف ةداق نم ناك هللا دبع نب ريرج نأ كلذ نم

 نم نوملسملا راس مث ه8١١ ةنس ةدعقلا يذ يف طاباس حتف ناكو «ةبتع نب مشاهو

 هللا دبع نب ريرج شيجلا ةنميم ىلع ناكو اهلوح اولزنف ريسّرَهَب ةنيدم ىلإ طاباس
 رهن نود ريسَرُهَب يف مهكردأف نيملسملا نم هعم يَقَب ْنَمِب دعس ىتأ مث ؛«يلجبلا

 لهأ ناكو» :يرذالبلا لاق ..ه5١ ةجحلا يذ ىف كلذو ءريسَرُهَب اورصاحف «ةلجد

 درجدزي بره نوملسملا اهحتف املف ءاهولخد اوزجاحت اذإف مهنولتاقي ريسَرُهَب ةنيدم
 ٌفخخو هلام تيب هعم لمحو هترواسأ هوجو هعمو ناولح ىلإ ىضمو «ةتادسلا هم

 يا ا ا ا ا
 ةزيجلا ىلإ رباعملاو نفسلا اوعفر دق سرفلا ناك . : يدقاولا لاق . (ةيقرشلا

 ا وا لا ةوسحلا اوكرخو ةيقرتقلا

 نيدايصلا ةيرق دنع ةضاخم ىلع لجر مُهلَدَق» ًاربعم اودجي مل نيملسملا نأ
 مزاح يبأ نب سيق يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم ناكو ؛ د .ليخلا اهوضاخأف

 املف حفطت يهو ةلجد انضخ» :لاق مزاح يبأ نب سيق نع يربطلا ركذف «يلجبلا
 ربعف .14 /77١ص] .«همازح ءاملا غلبي ام فقاو ٌسراف لزي مل ًءام اهرثكأ يف انك

 رفص يف نيحتاف اهولخدو - ىرسك ةمصاع - نئادملا ىلإ ةضاخملا كلت نوملسملا

 يناثلا ىدامج يف تيركت حتتفا يذلا شيجلا س | ار يلع ريو ناكرت .ها 5

 ل ني ا اا ءعهأ ا

 هاوسلاو ءاولجج حتق مث . . رمع ىلإ ريرج ريسم

 ىلإ ًاريرج دعس ثعبو «نئادملاب نوملسملاو دعس رقتسا نئادملا حتف دعبو

 نب سيق لاق «ءالولج يف يسرافلا دشحلا نأشب ثحابتلل امبر باطخلا نب رمع
 ىلإ انثعبو اهيف ام انمستقاو اهانطبه نيح نئادملاب انمقأ امل" :يلجبلا مزاح يبأ
 قَدْئَخو ءالولجب ركسع دق نارهم نأب ربخلا اناتأ ءاهائطّوأو ءسامخألاب رمع
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 ركدر ارم ىلإ كاذب دقيت يبتكتا يلج ايل يبا نب هللا دبع لاق «. .اهيلع

 5 :ريرج لاق ؟ادعس تكرت فيك 00200 نئادملا حتف دعب دعس دنع

 عمجت امك مهل عمجت : ةّرّبلا مألاك ْمُهَلّوُه ءةرذعم مهنسحأو ةردقم سانلا مركأ

 ا :رمع لاق . . رفظلا قوزرم رثألا نوميم ودل

 يبأ نباو رفظلا شئاطلا لصعلا اهنمو شئارلا مئاقلا اهنم «ةبعجلا ماهسك مُّه :لاقف

 ::لاق « رمح ان زئارسلاب ملعأ هللاو ءاهليم ميقيو اهلصع زمغي اهفاقث صاقو

 ةعاطلا نوتؤيو اهتاقوأل ةالصلا نوميقي :ريرج لاقف «مهمالسإ نع ينربخأ

 ةعاطلا تناك اذإو ةاكزلا تيتوأ ةالصلا تناك اذإ هلل دمحلا :رمع لاقف .اهتالو

 ىلإ درجدزي اهثعبي يتلا ةيسرافلا دوشحلاب رمع ملع املو ١2”(ةعامجلا تناك

 ىلإ شيج ريسمب رمع بتك ؛ءالولج يف ميظع عمج عمتجا) هنأو ءالولج
 ةبتع هيخأ نب مشاه ءالولج ىلإ دعس ثعب) هنأ فيس ةياور ىف ءاجو «ءالولج

 نم مشاه راسف «يميمتلا ورمع نب عاقعقلا هتمدقم ىلعو ًافلأ رشع ينثا يف

 يف نيملسملا ةنميم ىلع ناك» يرذالبلا ركذ امك هنأو ءالولج ىلإ هفيثك ليخ يف
 «ليخلا ىلع برك يدعم نب قورمع ناكو «يدنكلا ورمع نب رجح ءالولج

 رشع ينثا ىلع ًادئاق ةبتع نب مشاه ناك امبرو «لاجرلا ىلع دليوخ نب ةحيلطو

 يف نوملسملا مهرصاحو مهب طاحأف) مهسفنأ ىلع اوقدنخ دق سرفلا ناكو

 نم لصتم هددملاو ءاهلك يف مهيلع «؛نورصني اموي نينامث مهوفحازو ء«مهقدانخ

 ئقعلا)» يرذالبلا لاق (ءالولج موي وهو مايألا رخآ مهولتاق مث 3 ءانههو انهه

 مث ءاديدش ًلاتق موي اولتتاف مكسروخا دازرخ مهيلعو سرفلاب نوملسملا

 . . ًاعيرذ التق مهنولتقي مهفاتكأ نوملسملا بكرو نيبراه اولوو نمرفلا مزهنا

 ةياور نع نودلخ نبا لقن دقو . اةيرجه ١5 ةنس رخآ ءالولج ةعقو تناكو

 بلطلاب يميمتلا عاقعقلا مهعبتتو «فلأ ةئام ٍذئموي مهنم لِتُق) هنأ يميمتلا فيس

 :وه نادلبلا حوتف يف حيحصلا امنيب «نيقناخ ىلإ
 نلإ نهرفلا لولخ تدعو :ةيرشها 5 ةيوم رخلا تناك دال وزعت عقوق لاه

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىتأ» ثيح «داوسلاو ءالولج ةقطنم ةدعاق ىهو نيقناخ

 6ص 0
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 دحأ ناك امنإ عاقعقلا نأ كلذ ىدؤمو ''”مهلتقف مجاعألا نم ةيقب اهبو نيقناخ
 تناكو) ريثك نبا لاق «نيقناخ حتفو ءالولج راصتنا ةادغ ريرج شيج يف ناسرفلا
 .(ها5١ ةدعقلا يذ يف ءالولج

 شيجلا ايارس امهنم تقلطناو ؛نيقناخو ءالولج يف ريرج زكرمتو -
 ضرأ بصخأ ىهو ةلجد رهن ىقرش داوس  داوسلا قطانم ءاجرأ ىلإ ىمالسإلا

 ليخ يف ءالولجب هللا دبع نب ريرج ماقأ» :نادلبلا حوتف يف ءاج امك ثيح  قارعلا
 بناج يحاون يف نوريغي نوملسملا ىضمو .«مهودعو نيملسملا نيب نوكيل . ةقيثك

 ىتأو .ًاحلص اهوحتفو (نيجندنبلا)و (ةركسدلا)و «؛ذورهم) اوتأف يقرشلا ةلجد

 ةلجد داوس نم قبي ملو «مهلتقف مجاعألا نم ةيقب اهبو نيقناخ هللا دبع نب ريرج
 بساماج ةارص) اهنمو «مهيديأ يف تراصو نوملسملا اهيلع بلغ الإ ةيحان يقرشلا

 رظانم نع مجاعألا اولجأو ايقيلم نصح اوحتتفاو «نيرهنلاو نيتجولفلا نيب امو
 رئاس حتف متو ''”ناهريغو يذاولكو ايوردابو كلملا رهن اوحتفو . .فطلاب تناك
 .ه1١1/ ةئس كلذبو «بيصخلا داوسلا ءاجرأ

 رمع ناك» هنأب يرذالبلا هركذ ام ريرج ةدايقب داوسلاو ءالولج حتفب لصتي اممو -
 حتف متو) ءالولج مئانغ تعمج املف «داوسلا نم هيلع اوبلغ ام عبر هموقو ريرجل لعج

 ءاش ْنِإ :رمع هيلإ بتكف «كلذب رمع ىلإ دعس بتكف «مئانغلا عبر ريرج بلط (داوسلا
 هلل اولتاق امنإ اوناك نإو «مهلعجج مهوطعاف لعجُج ىلع هموقو لتاق امنإ نوكي نأ ريرج

 ريمأ قدص :ريرج لاقف .مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهلف هدنع ام اوبستحاو

 مه نيذلا  هشيج ةيقبو ةليجَب نم هموق ريرج عنقأو '”«عبرلاب انل ةجاح الو نينمؤملا
 .نيملسملا رئاس نم مهريغك مئانغلا نم مهل نأب اوعنتقاف كلذب  ىتش لئابق نم

 مهاطعأ دقف (هشيج ةيقبو) ةليجب نم هموقو ريرج اهحتفا يتلا داوسلا ضرأ امأو

 داوسلا عبر لزي ملو «ةريثك يحاونو ةعساش ًاقطانم لمشت يتلا داوسلا ضرأ عبر رمع

 مث ءاهيلإ امو ناولح مث داوسلاو ءالولج ةقطنم ريمأ اهلالخ ريرج ناك نينس ثالث مهل
 داوسلا عبر ةليجب ىطعأ رمع ناك» هنأ يرذالبلا ركذ كلذ يفو ءداوسلا عبر نع اولزانت

 لوؤسم مساق ينأ الول :رمع لاقف ءرمع ىلع ريرج دفو مث «نينس ثالث هوذخأف

 ريرج لعفف .مهيلع كلذ اوُدُرف اورثك دق سانلا ىرأ ينإو ءمكل ٌتلعج ام ىلع تنكل
 ("”(ءاطعلا نم نيفلأ يف مهل ضرف نأب داوسلا عبر نع ةليجب رمع حلاصو . .اولعفو
 . ةفوكلل رساي نب رامع ةيالو يف ه١٠ ةنس علطم وأ ه9١ ةنس رخآ يف كلذ ناكو

 انا تين زيرد

 .1 58ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0)
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 اهيلع هتيالو ةرتفو . .لابجلاو ناوُلُحل ريرج حتف
 ه1 ةنس  داوسلا حتفو - ه١ ةنس رخآ يف  ءالولج ةعقوم ذنم

 بأ. ني دعس: ناك امني «اهيلع اريمآ ةتفصب ةازشلاو ةالولج: ف اميقع نيزخ ناك

 ريرج ةماقإ ةرتفب لصتي اممو «ه1١ ةنس اهطاطتخا مت يتلا ةفوكلا يف صاقو
 نبا مض ءالولج رمأ نم نوملسملا غرف امل» هنأب يرذالبلا هركذ ام ءالولج يف

 نأ مث .ءالولجب هّبَترو ةفيثك اليخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ صاقو يبأ
 هعم نمبو مهب ضهني نأ هرمأو نيملسملا نم فالآ ةثالث ءاهز هيلإ هّجّو ادعس

 .(_-ه19 ةنس لئاوأ يف  ناولح ىلإ

 ناولخ ىلإ فئادملا نيف هناحيبلا نم ورعساي« رجع قو نارا ةيده كتاكو
 لفجأ» هنأ يميمتلا فيس معازم نم نودلخ نبا لقن دقو ه١ ةنس لئاوأ يف -

 ىلإ يميمتلا عاقعقلا ءاجو «موشرشح اهيلع فلختساو ّيرلا ىلإ ناولح نم درجدزي

 كلّمو (!) هئارو نم موشرشح برهو «عاقعقلا هلتقف موشرشح هيلإ زربف «ناولح
 يف ناك هللا دبع نب ريرج نأ :وه نادلبلا حوتف يف حيحصلا امنيب .«ناولح عاقعقلا

 ةوق هيجوتب دعس ىلإ بتك باطخلا نب رمع نأ مث «ءالولجب ةفيثك ليخو شيج
 ريرج ىلإ دعس هَجَوَف «ناولح ىلإ هعم نمبو مهب ضهنيل هللا دبع نب ريرجل ًاددم
 مهب ريرج قلطناف  عاقعقلا مهنيب نم ناك امبر  نيملسملا نم فالآ ةثالث ءاهز

 :يرذالبلا لاق ء«ه4١ ةنس لوأ يف ناولح ىلإ هعم نمبو

 حتفف «ناهبصأ ةيحان ىلإ درجدزي بره «ناولح نم برقلاب ريرج تاب املف»
 لعجو ؛مهلاومأو مهئامد ىلع مُهَئَّمأو ءاهلهأ نع ّفَك نأ ىلع ًاحلص ناولح ريرج
 .''”:مهل ضرعتي ال نأ برهلا مهنم ٌبحأ ْنَمِل

 ىلإ - قارعلا قرش يف  ناولح ْنِم درجدزي ىرسك باحسنا وأ بوره ناكو
 ىيتتا دقن 6 خيراتلا يف ةعساخ لوحب# ةلظقت دانازيإ يفد ةاهبصأ ةنيدمو: جرلا حنات
 كولملا رخآ لحرو «قارعلا ضرأ يف يورسكلا يسرافلا مكحلل دجاوت رخآ كلذب

 ناولح يف سرقلا نم ٌبحأ ْنَمِل ريرج حمسو «ناريإ ىلإ هعابتا عم ةرساكألا
 أوقحلف ءمهل ضرعتي نل هنأو .مهدالبو مهكلمب قاحللاو ءالجلا يأ  برهلاب

 ىلإ لابجلاو ناولح يف ةيالولا يسرك ريرج منستو «ناريإ يف مهكلمو مهدالبب
 .ةيرجه ١9 ةنس لوأ يف كلذو ءداوسلا بناج

 555 نضس يرذالبلا بانادلبلا حوتف“ (9)
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 : ىلي ام ه7 ١9 ةنس ناوُلُحل ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو
 اهريمأ ناك يتلا ةفوكلا ةيالو راطإ يف داوسلاو ناولحل ريرج ةيالو تناك

 ىَلَوو - ه9١ ةنس لئاوأ يف  ةفوكلا نع ًادعس رمع لزع مث صاقو يبأ نب دعس

 رامع ةيالو راطإ يف ناولحل ًايلاو ريرج ناكف رساي نب رامع ةفوكلا ةيالو ىلع

 ةيزغ نب سيق نب ةرزع عم ًادنج ناولحب ريرج فلخ مث» :يرذالبلا لاق «ةفوكلل
 .ناولح حتف ام لثم ىلع نيسامرق حتفو ءاهحتفي ملف رونيدلا وحن ىضمو «يلجبلا
 دلو نم موق ناولح لزن دقو . .اهيلع ًايلاو اهب ماقأف  اهيلإ داع يأ  ناولح َمَدَقو

 . 7 مهباقعأف هللا دبع نب ريرج

 ناكو ءةرصّبلا وزغل (رتسُن) يف ًاريبك ًاشيج سرفلا دشح ه9١ ماع طساوأ يفو

 رتست ىلإ ةرصبلا ةيالو شيجب ىسوم وبأ راسف «يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ةيالو ريمأ
 ىلإ رمع بتكف «رتست يف ريبكلا يسرافلا دشحلا رمأب باطخلا نب رمع ىلإ بتكو
 ارح نم هنكيحيإ ىلجلا هللا يعن ريرج هجوتي نأب ةفوكلا ةيالو ريمأ رسأي نب رامع

 ريمأ وهو نساي مي نامع:بتكالا': : يرذالبلا لاق كلذ يفو كنت ىلا يوت قبآل | ذيل

 ىسوم ابأ ِهِب ْذِمُي نأ هرمأ باطخلا نب رمع نأ هملعي هللا دبع نب ريرج ىلإ ةفوكلا

 ابأ ىتأ ىتح راسو «ناولح ىلع يلجبلا سيق نب ةرزع ريرج فلختساف «يرعشألا
 ًاددم ةفوكلا دنجب رساي نب رامع راس مث ١9 0 ٠ ةنس كلذو «يرعشألا ىسوم

 ةعقوم يف مالسإلا لاطبأو ةداق نم رساي نب , رامعو ريرج ناكف رتبت يف يسوم يبا

 شيج «ناشيجلا ىقتلا» ثيح ءاهيف نيملسملل ماعلا دئاقلا ىسوم وبأ ناك يتلا رتسن
 كراعملا دشأ نم ةكرعم يف نازمرهلا ةدايقب سرفلا شيجو يسوع هدا نواسصلا

 سرفلا ةداقو نازمرهلا ملستساو» رصنلاو حتفلاب ةعقوملا تجوتتو ' ؟[نابو ةزاوبش

 . "”(هيأر مهيف ىريل نينمؤملا ريمأ ىلإ ىسوم وبأ مهب ثعب ثيح

 نب رمع ةفيلخلا ىلإ رساي نب رامع عم ريرج هجوت ه9١ ةنس رخاوأ يفو
 ءارقتسا رامع ةيالو يف مت دقف «ةلجد داوس ضرأ نأش يف ثحابتلل امبر «باطخلا
 ناكو ««بيرج فلأ فلأ نيثالثو ةتس» داوسلا ةحاسم تغلبف ةلجد داوس حسمو
 مث «داوسلا ىلإ دتمت ناولح ميلقإل ريرج ةيالو تناك امك «ةليجبل داوسلا ضرأ عبر

 :- يرذالبلا ركذ امك

 رمع ناكو ءرساي نب رامع عم باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ريرج دْفَو)

 .؟ 94ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 ./ 48ص  دلاخ دمحعم دلاخ .. لوسرلا لوح لاجر 22,0
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 يأ لول :ريرجل رمع لاقف «نينس ثالث هوذخأف داوسلا ضرأ عبر ةليجّب ىطعأ

 0 وراك لق :سمانلا قرا ياو 0 لاو ا رمل

 يرهشلا قاتلا رهو) ءاطعلا يف (مهرد) نيفلا نم مهل ىضرق نأب داوسلا ع عبر

 : راني ةثامغيرأب اريزخ نوع راجأو :(لاملا “تيب نم ةقيملسملل

 ءًازيفقو ًامهرد بيرج لك ىلع داوسلا ضرأ ىلع جارخلا ضرف رمع ّرقأو

 رشع رجشلا بيرج ىلعو «ةزفقأ ةسمخو مهارد ةسمخ رمتلا بيرج ىلعو

 لهأ ىلع اهرادقمو ةيزجلا كلذكو ةةفاوتملا جارخ ماكحأ نم كلذ ريغو ؛مهارد

 يبرعلا يريرحتلا حتفلا ةادغ داوسلا ضرأ نونكسي اوناكو اوملسُي مل نيذلا داوسلا

 .ريرج ةدايقب قارعلا داوسل ىمالسإلا

 يف هرقم نم - سرفلا كلم درجدزي ىرسك رفنتسا ه١٠ ةنس طساوأ يفو

 ةفوكلا ةيالو  قارعلا يف نيملسملا برعلا وزغل (ناريإ) سراف دالب لهأ  ناهبصأ

 ةيناريإلا دنواهن ةقطنم يف اوعمجتو بجاحلا اذ هاشنادرم مهيلع َرَّمأف «هيلإ اوقفدتف -

 تناكوا# : يرذالبلا لاق «ةفوكلا ةيالول ةعبأتلا قارعلا قطانم ةهجاوم يف عقت يتلا

 مهربخب رساي نب رامع بتكو .فلأ ةئام لاقيو ًافلأ نيتس دنواهن يف نيكرشملا ةدع

 .«باطخلا نب رمع ىلإ

 ريرج ناكف «دنواهن يف سرفلا لاتقل ةفوكلا ةيالو لهأ يثلث ريسمب رمع رمأف

 الئاق نيملسملا ةدايقل تاطخللا نيام درع نيذلا ةداقلا ءارمألا نم ةعبس عباس

 نب ةفيذح ريمألاف تين نإف ؛«كرقم نب نامعنلا نناثلا ىلعال يرذالبلا 0 اميف

 نإَف ( ةيعش نب ة ل هلا نع نبع ورحت ريمألاف بستعأ نإف «ناميلا
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 نأ ننام يبأ ىلإ رمع بتك» ريثك نبا لاقو .«يدنكلا سيق نب ثعشألاف بيصأ

 نم بعيب كانه ندب ريش نأ نرقف نب ةايعلا ىلإ ينكر ةرقبلا هةر رس

 سانلا ىلع ريمألاو هشيج ىلع ريمأ لكف سانلا 2-5 اذإو ءدنواهن ىلإ دونجلا

 هللا دبع نب ريرجف لتق نإف «ناميلا نب ةفيذحف لِتُق نإف ءنرقم نب نامعنلا مهلك

 مهدحأ ةعبس َدَع ىتح نالف مث نالفف سيق لِتُق نإف ءحوشكم نب سيقف لتق نإف

 نب ةفيذح «نرقم نب نامعنلا : :مه ةعبسلا نأ كلذ نم نيبتيو ''(ةبعش نب ةريغملا

 ءةبعش نب ةريغملا «يدارملا حوشكم نب سيق «يلجبلا هللا دبع نب ريرج «نايملا
 .يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأو «يدنكلا سيق نب ثعشألا

 )١( ؛ج - يربطلا خيرات - 8١١٠ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص15١.
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 تاداس نم مهنمف ءأفلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف» ريثك نبا لاق
 ريمأ رمع نب هللا دبع مهنم «ريفغ ٌمَجو ريثك قلخ برعلا سوؤرو ةباحصلا
 ءةبعش نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذحو .يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «نينمؤملا

 طحف «لاقثألا طحب نرقم نب نامعنلا رمأ مث . .دنواهن وحن سانلا راسف .يدارملا

 ةميخ نامعنلل تبرضو .مهبابقو مهمايخ اوبرضو «مهلاحر اوكرتو «مهلاقثأ سانلا
 ْمُهو «شيجلا فارشأ نم رشع ةعبرأ  ةميظع ًامايخ  اوبرض نيذلا ناكو .ةميظع
 «ةيصاصخلا نب ريشبو «ةبعش نب ةريغملاو ءورمع نب ةبتعو «ناميلا نب ةفيذح

 نب ريرجو ءرطم نب رماعو «رماع نب ىعبرو «ريوهلا داو «ستاكلا ةلظنحو

 .يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو ءيلجبلا هللا دبع
 نب ورمع كلذكو (""(يمرضحلا رجح نب لئاوو «ينادمهلا سيق نب لديعسو

 يف لوتقم لوأ نامعنلا ناكو) :يرذالبلا لاق .حوشكم نب سيقو «برك يدعم
 ريرج هعمو ةكرعملا ةفيذح داقف (ناميلا نب ةفيذح ةيارلا ذخأف «دنواهن موي ةعقوم
 :ريضتلاب دنواهن ةعقوم تجاوتتف « ىسوم وبأو تعشألاو ةريغملاو حوشكم نب سيقو

 ةنس تناك دنواهن ةعقوم نإ :ليقو «ه١7٠ ةنس رخاوأ ىف كلذو «نيبملا حتفلاو

 :دنواهنو رتستو ءالولج يف ثعشألاو ريرج عم ناكو -

 ارتستو ءحوتفلادنواهن مويو ْمْلُيملةعيقولا ءالولج مويو

 «يلجبلا سيق نب ةرزع ناولح ىلع فلختسا دنواهن ىلإ راس امل ريرج ناكو

 ناك .ىتلا (رونيدلا) ىلإ شيج يف يرعشألا ىسوم وبأ راس دنواهن راصتنا مت املف

 راصتنا دعب ىسوم يبأ عم اهيلإ راس هنأ ودبيو ءاهحتفي ملف اهيلإ راس دق ريرج
 اموي اهتم توق مايأ ةسمخ رونيدلا ىسوم وبأ رصاحف» يرذالبلا لاق ءدنواهن
 .مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نامألا اولأسو ةيزجلاب اوّرقأ اهلهأ نإ مث ءادحاو

 لقاعم ضعب حتفل يلجبلا سيق نب ةرزع هيجوتب ماقو «ناولح ىلإ ريرج داع امنيب
 (روزرهش) حتف يلجبلا سيق نب ةرزع لواح» :يرذالبلا لاق كلذ يفو ءداركألا
 يملسلا دقرف نب ةبتع اهحتف مث ؛ناولح ىلع ٍلاو وهو (زابارد)و (ناغماص)و

 .؛داركألا لقاعم عيمجو تيركتو لصوملا دالب حتف امل يدزألا ىقرابلا ةمثرهو

 1١٠ ١. ص ةج - يربطلا خيرات - 86١١ص امج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 بت تي تت ا ير تت تك

 .تيركت حتف هللا دبع نب ريرج نأ يربطلا ركذ دقف كلذ ىف هماهسإ ريرجل ناكو

 ىفعأ دقو «ه١7 7١ ةنس داركألا لقاعمو تيركت حتف ناكو .[4 /87”ص]

 «ةبعش نب ةريغملا اهيلع لمعتساو ةفوكلا ةيالو نم رساي نب ًارامع باطخلا نب رمع

 .ه1" ةنس ناذمه ميلقإ ىلوتو حتتفا نأ ىلإ ناولح ميلقإ ىلع ًاريمأ ريرج لزي ملو

 * ىف
2 526 

 (ها 5  ؟1) ناريإ يف ناذَمَه ميلقإل ريرج ةيالوو حتف ةلحرم

 تأدب دقو «ناريإ يف ةماهلاو ةعينملاو ةريبكلا ميلاقألا نم ناذَمَه ميلقإ ناك

 ىسوم وبأ ثعب ) ثيح «دنواهن ةعقوم دعب ناذَّمَه ميلقإ نم قطانم حتف تايلمع
 ءادأ ىلع ًاحلص فذقن اجرهم ةنيدم ةرميصلا حتفف «عرقألا نب بئاسلا ةدايقب ةوق

 تماقو ؟'(َناَّذَمَه دالب نم فذقن اجرهم روك عيمج حتفو «ضرألا جارخو ةيزجلا

 ةياور نع نودلخ نبا لقن ثيح ناَذَمَه نم ةقطنم حايتجاب ةفوكلا شيج نم ةقرف
 ورمع نب عاقعقلا مونشرسخ مهيلع حلاص دق ناَذَمَه لهأ ناك هنأ يميمتلا فيس

 نأ ميعن ىلإ رمع بتكف «مونشرسخ ضقتنا مث «يميمتلا ورمع نب ميعنو يميمتلا
 يحاون يف لوجي ميعن امنيبف «ةيزجلا ىلع هوحلاص ىتح اهيلع ىلوتساف ءاهدصقي
 نب ديزي َناْذَمَه ىلع ميعن فلختساف «ّيرلا لهأو مليدلا جورخب ربخلا ءاج َناذّمَه

 اهحتف نإ ليقو» :الئاق نودلخ نبا كردتسا دقو .(ّيرلا ىلإ راسو ( يناَدْمّهلا سيق

 هللا دبع نب ريرج ةفوكلا نم لسرأ ةبعش نب ةريغملا نإو . .نيرشعو عبرأ ةنس ناك

 نأ عئاقولا طبر نم نيبتيو "”ةاهضرأ ىلع بلغو ًاحلص اهحتفف َناَّذَمَه ىلإ يلجبلا

 اهمكاح ةحلاصمو ناذمه ميلقإ نم ةقطنم ىلإ ةفوكلا شيج نم ةقرف لوخد

 ينادميلا' سيق نن كيري ىلوتو ثدح دق ناك - ه7؟وأ ه1 ١ ةنس - (مونشرسخ)

 كلت ىلع ةرطيسلا هموقو (مونشرسخ) داعتسا مث «كانه تطبار ةيمالسإ ةوق ةدايق

 أبنلا يرذالبلا ركذ دقو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب حتفلا مت نأ ىلإ ةقطنملا

 : الئاق نادلبلا حوتف يف نيقيلا

 لزع دعب ةفوكلا ىلع باطخلا نب رمع لماع وهو ةبعش نب ةريغملا هّجّو)
 ثالث ةنس يف كلذو ءَناْذَّمَه ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ًاريرج ءرساي نب رامع

 ءاهنود عِفذو ءاهلهأ هلتاقف  [َناذَمَه ىلإ كاولخ نم زير راسف] تنيرشغو

 ءاش ام يل رونو يهجو اهب نّيز يذلا هللا دنع اهتبستحا :لاقف «مهسب هنيع تبيصأف

 .7"7١و ١” ؛ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 .77؟ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 سي سس بسبب مس ًٌ ا |1113 ب ببيبييببيبببييييي يب سبب جحيش

 ةنس رخآ يف دنواهن حلص لثم ىلع ناَذَمَه ريرج حتف مث .هليبس يف اهينبلس مث
 لافو : اربق اهدخ اف اهضرأ ىنلخَتلغَو ءاهنع عفُذو ءاهلغأ ةلتئاقو +« نيرشعو ثالث

 نب رمع ةافو نس رهشأ ةتس دعب نيرشعو مال : يدقاولا
 0 :تاطغلا

 ل
 هيجوت هل نكي مل ةالولا نم ادحأ نأل كلذو ءَناَذَّمَه حتفل ريرج ريسمب ةبعش

 ىلإ ًاريرج ةريغملا هََّجَو كلذ ىلع ءانبو ءباطخلا نب رمع نم باتكب الإ شويج
 ناَذَمَه ميلقإ حتف ريرجل متو ءها## ةنس ناولح نم هشيجب اهيلإ قلطناف ءْناَذَّمَه
 : لحارم ثالث يف

 اهمكاح ناك يتلا ناذمه ةقطنم ىلإ ريرج مدقت : :ىلوألا ةلحرملا
 ةكرعملا ءانثأ بيصأو ,(اهنود عفذو) ٠ ءاهلهأو اهدنجو اهمكاح هلتاقف «(مونشرسخ)

 ةقطنملا كلت حتفو قلعلا نلع ريو يبلع: هيف.ننديرقلاب وأ هنيعأ يف مهسب

 .اهالوتو ءارسق

 باجتساف ءَناَذّمَه ميلقإ نم ةيناثلا ةقطنملا ىلإ ريرج مدقت :ةيناثلا ةلحرملا
 لوق نم. نيتي ام وهو «ةعاطلا يف لوخدلاو ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ اهلهأ
 (ه57 ةنس رخآ يف كلذو .دنواهن حلص لثم ىلع ناَذَمَه ريرج حتف مث : : يرذالبلا

 زيورخ ناكو ل را ئف  حححأ

 .اهالوتو ؛«ناذمه ميلقإ يثلث 5 ءاهز حتف دق

 ةفالخ يف ناذمه ميلقإ نم ثلاثلا مسقلا حتفل ريرج قلطنا :ةثلاثلا ةلحرملا
 ةفوكلا ريمأ ةبعش نب ةريغملا نأ مهضعب ىور دقو) :يدقاولا لاق «نافع نب نامثع
 ةيادب ىف ةريغملا ةكراشم لامتحا ىلإ ريشي امم .(ريرج هتمدقم ىلعو ناْذَمَه ىلإ راس
 ىضم امنيب «ةفوكلا ىلإ ةريغملا داع مث «ريرج عم ناذمه ميلقإ نم ثلاثلا مسقلا حتف
 اهذحأف ءريرج مهيلع بلغتف ءاهنع عفدو ىودعلا هلتاقف) ؛ ءمسقلا كلذ, حتف يف ريرج

 نب رمع ةافو نم رهشأ ةتس دعب ه7 5 ةنس) - يدقاولا ركذ امك كلذو (ًارسق اهحتفو

 كلَلْذَيَو «نامثع ةفالخ يف ه74 بجر رهش لئاوأ يف كلذ نوكيف - (باطخلا

 نيوزق ضرأ موخت ىلإ دتمملا ميدقلا عساولا هلولدمب ناَذَمَه ميلقإ حتف ريرج لمكتسا
 يمالسإلا يبرعلا رصعلا سسأو ناذمه ميلقإ ريرج ىلوتو ؛ناجييرذأو ةينيمرأ موختو

 . ةدتمملا هقافآ يف مالسإلا قيد وشنو ناَّذَمَه ميلقإ يف

 .77”؟ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 - نافع نب نامثع ةفالخ ةليط ناريإ يف ناَّذَمَه ميلقإل ًايلاو ريرج رمتسا دقو

 .ًَ .ها0 ةنس ةجحلا يذ ةياهن ىلإ ه5١ نم

 : يلي ام ناَذَمَه ميلقإل ريرج ةيالو ةرتف ملاعمو ءابنأ نم ناكو

 يراصنألا بزاع نب ءاربلا ةدايقب ًاشيج ريرج ثعب ه14 ماع طساوأ يف

 - نيوزق رحبل رواجملا - نيوزق نصح ةقطنم حتفل يئاطلا ليخلا ديز نب ةلظنحو

 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «مليدلا دالب نم نيوزق رواج امو

 راسو اهلبق ام حتفف نيوزق ىلإ بزاع نب ءاربلا ثعب َناَذَمَه ريرج حتتفا املا

 .مهلاتقل اوجرخف نيملسملا يف ف ءاربلا ءاج مث .مهودعوف مليدلاب اودجنتساف ءاهيلإ

 ىلع ءاربلا اوحلاصو ءمهنم نيوزق لهأ سقيف «نورظني لبجلا ىلع فوقو مليدلاو
 .27«ناليجو مليدلا ًءاربلا ازغ مث ءاهلبق رهبأ حلص

 هنيبو (ظوفحملا ىلإ) هانعمو (نيوشك) ةيسرافلاب ىمسي نيوزق نصح ناكو

 حوتف يف ءاج امكو - يراصنألا بزاع نب ءاربلا ريرج ثعب املف «لبج مليدلا نيبو
 نصح احتتفاف يئاطلا ليخلا ديز نب ةلظنح هعمو بزاع نب ءاربلا راس»  نادليلا

 املف «مهولتاقو «نيوزق نصح ىلإ اوراس مث .ةيزجلا ىلع رهبأ لهأ احلاصو رهبأ

 ليقو ءرهبأ حلص ىلع اوحلوصف :حلصلاو نامألااوبلط مليدلا ةدئاسم نم اوسني

 ازغ مث «نيوزق نصح يف نيملسملا نم لجر ةئامسمخ ءاربلا ٍبَنَرَف .اوملسأ مهنإ
 ضع نانا حتفو ناسليطلاو رببلاو ناليج ازغو «ةيزجلا 0

 لابج ىلإ مالسإلا رون دتماو نيوزق نصح ريرج تاوق تاحوتف تغلب كلذبو
 .نيوزق ةريحب فراشمو مليدلا

 ةنس نيب ام ةينيمرأو َناَجْيَبْرْذَأ دالب حتف يف هسفنب مث هتاوقب ريرج مهاسو
 :هنأ كلذ ءانب نم ناكو «ها"١1 ةنسو ه6

 نب ةبقع نب ديلولا ةفوكلا ةيالو ىلع نافع نب دامثع لمعتسا ه15 ةنس ىف

 ريمأ ريرجو «ناجيبرذأ نم ةقطنم ىلع ًاريمأ سيق نب ثعشألا ناكو «طيعم يبأ

 نب ثعشألا هعمو ناجيبرذأ ةبقع نب ديلولا ازغو» :يرذالبلا لاق «ناذمه ميلقإ

 ناكو .«يلجبلا يسمحألا لبش نب هللا دبع ديلولا ةمدقم ىلع ناكو «سيق

 ةوق سأر ىلع ريرج هثعبف َناَذَمَه ريمأ يلجبلا ريرج شيج ةداق نم لبش نب هللا دبع
 نأ يربطلا ركذو .سيق نب ثعشألاو ديلولا عم حتفلاو ريسملا كلذ يف ةكراشملل

 يف يسمحألا فوغ نب ليبش نب هللا دبع ثعبوا ناجيبرذأ ىلإ راس ةبقع نب ديلولا

 .5 18ص يرذالبلل نادلبلا حوتف - ١١5 ص ؟ج  نودلخ نبا خ خيرات 0غ(
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 جبس يب ب يي يل جيبي ب بيس بيب جس

 نعلأ لب وك هّللأ دبع عجرو ءهنم موقلا زرحتو «ملغو «باصأف «فالآ ةعبرأ

 را لهأ ديلولا م نمللو اسدلو كاتم راك رئت

 املف «ءديلولا مهحلاصف حلصلا ناجي لهأ بلط» يرذالبلا لاقوتك' ”(مهرد فلأ

 (بككف انه[ ١ ةنساح تحض :ناجييرذآ سيق نب ثعشألا ليلو.ديلولا فرضنا

 اناس اناع ناجيبرذأ فيعفألا عبتتف «ةفوكلا نم شيجب ةدماقا ودهم كعشألا هيلإ

 ريرج شيج نم تاوق حتفلا كلذ يف تمهاسو 2'”«اهحتتفاف  ةيحان دعب ةيحان يأ -
 . يلجبلا يسمحألا ليبش نب هللا دبع ةدايقب

 ىلع لمعتساو طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا نامثع لزع ه٠ ةنس يفو
 ريرج هعم راسف «ناجيبرذأ ىلاعأ وزغل ديعس راسف «صاعلا نب ديعس ةفوكلا ةيالو
 (مزأ) ةيحانب صاعلا نب ديعسل عمجتو# :يرذالبلا لاق «ناذمه ميلقإ نم هتاوقو
 هللا دبع نب ريرج مهيلإ هجوف «قاجيسرذأ لهأو نمرألا نم قلخ (حركن اولب)و

 تايار تفرفرف ؟7«ناورجاب ةعلق ىلع هبلصف مهسيئر ذخأو ءمهمزهف يلجبلا
 ماق يذلا وهو ناسيرذال انناو عيشألا نيكساو ناجيبرذأ دالب دارا يف ممايقا

 .ناجيبرذأ عوبر يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو سيسأتب

 خرؤملا ركذ دقف زاقوقلا يف ةينيمرأ لإ حوتفلا يف ريرج ةمهاسم تدعكماو

 حوتف نم ةمهرأ نأ اهو 7” (ةنيسرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا» : نأ يسدقملا

 مهاسو َناذَمَه ميلقإ نم هتاوقب راس دق ريرج نوكي ءءاقلاو تارعلا هر رجع بج
 2ك يتلا (ايسيقرق) ىلإ ريرج ريسم ببس ناك كلا نأ يو ةيتسرأ حوتف يف

 ىلوت ينادُمّهلا سيق نب ديعس نإو ه4 ةنس اهالوت هللا دبع نب ريرج نأ يربطلا
 ناك نسف خد ديعس نأ كلذ ىدؤمو .؟«ايسيقرق نم ريرج عجرولا : :لاق مث المع

 هنأل ه74 ةنس ايسيقرقو ةينيمرأ نم ريرج عجرو ءَناَذَمَه ميلقإ يف ريرجل ًابئان
 .نامثع ةفالخ ةليط َناَّذَمَه ميلقإ ىلع أيلاو رمتسا

 - )1١7 باطخلا نب رمع ةفالخ ىف ناولحو داسولا ىلوت امل ريرج ناكو

 (ما“0 -74) نافع نب نامئثع ةفالخ يف ناَّذَمَه ميلقإل هتيالو ةرتف يفو (ه
 نيذلا ةباحصلا نم وهف «تارتف اهب ميقيو ةفوكلا ةنيدم ىلإ رخآو تقو نيب ددرتي
 ةقطنم يأ  ةريبك ةطخ ةليجبل ناكو .ةفوكلا ةنيدم طاطتخاو سيسأت يف اوكراش

 و يرذالبلل نادلبلا حوتف - ؛ هص هج - يربطلا خي يرات )١(

 خيراتلاو ءدبلا :باتك نع 7١ص نسح ىجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا قف

 ١. 8ص هج - ىسدقملل
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 ةباحصلا رابك نم ريرج ناكو ءادجسمو ًاراد ريرج اهب ىنتباو ةفوكلاب - ةينكس

 هنأ يرذالبلا ركذ كلذ يفو «ةفوكلا داوسب ًاضرأ نافع نب نامثع مهعطقأ نيذلا

 ءانيبسا رساي نب رامع عطقاو «نيرهنلاب ًاضرأ دوعسم نب هللا دبع نامثع عطقا»

 «ذابانزيظ سيق نب ثعشألا عطقاو ءزمره ةيرق صاقو يبأ نب دعس عطقاو

 مهنأ يربطلا لاقو . . «تارفلا ئطاشب هضرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج عطقاو

 . نامثع نم اهورتشا

 رعاشلا ربخ يف هركذ ءاجو ارجل ايفو نرجو لولا رج اع ناكر

 : ةليجب وجهي لاقف «ةفوكلا يف نييلجبلا ضعب , نم ظاتغا دق ناكو «يفاوقلا فيوع

 ٌبيشملا ينكردأ نيح يئاجه اهاقش نم ةليجب ىلع ٌبصأ

 دقو «هدجسم يف ًافيوع يقل مث رعشلا كلذب ملع ةفوكلا ريرج مدق املف

 ىلع فقو ءرعاشلا يفاوقلا فيوع نإ :الئاق ثدح ام يناهفصألا ىور

 ؟ةليجي ضارعأ كنم يرتشأ الأ :ريرج هل لاقف ءهدجسم ىف هللا دبع نب ريرج

 . بلط امب هل رمأف .نوذربو مهرد فلأب :لاقف .ّلَُق :ريرج لاقف ؛«نئَلَب :لاق

 :ففيوع لاقف

 ةليبقلا ةيشتيوئتفلاة نفق .:ةليسجت تكلم رهرس الت

 ةليجب ركذ نع فيوع عنتمأ مث .؛دعب كنم اوجن مهارأ ام :ريرج هل لاقف

 يف ءاج «ةفوكلا ةيالوب كو هللا لوسر باحصأ لضفأ نم ريرج ناكو

 نع لأسف» ملسي نأ دارأ ًابهار نأ :يناهفصألل يناغألا باتك يفو ديرفلا دقعلا

 تاق مع ني فيعتت الاوعشللا دمع نو صرع كل يشق ؛ةفوكلا لدا لضفأ

 لتقم أبنب ةيمالسإلا دالبلا تزتها نأ ىلإ َناَدَمَه ميلقإل ًاريمأ ريرج لزي ملو

 .ئربكلا ةنتفلا تعلدناو ههه: ةنس ةجحلا يذ ىف نافع نب نامثع ةفيلخلا

 نوي ند 23 جاد خل“ :ٍ

 ىربكلا ةنتفلا يف ْنَمَي يذ ُرِيَخ

 ةمآلا تعسفتا فم ةحسلا ىذ 76 ىف ةزروتملا ةييدجلا ىف ةقالتكلاب هعف

 .187ص ةج يناهبصألا جرف يبأل  يناغألا )١(
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 كلت نوتأ يفو «ىربكلا ةنتفلا ىلإو لاتتقالا ىلإ رومألا تعفادتو «ةباحصلا مسقناو
 ال 1 واوعرا اسال نس ماا
 ريخ يه لاتتقالا هلازتعا يف مث نيملسملا ءامد نقحو قافولا قيقحتل هدوهجو هيعس
 . (ْنَمَي يذ ريخ) هنأ ِهْكَي هللا لوسر لوقل ًاديكوت «فقاوملا

 ءارمألا لامعلا لئاوأ نم ريرج ناك :ةفالخلاب ىلع ةعيابم :لوألا فقوملا
 ويرجح :ناك2ج اضر دمحم ركذ امك ثيح «ةفالخلاب ّيلع ةعيابم اونلعأ نيذلا

 ىف ءارمألا لامعلا بلغأ ناكو 0)'2هنع هللا يضر نامثع هلمعتسا اهيلع أيلاو نادم
 نينمؤملا مأ ةفئاع ىلإ مضنا كقف +ئلعل هئوانم تقاوم ارذختا دق نامثع ةفالخ
 ةرصبلا ةيالو ريمأو يلظنحلا ةّينم نب ىلعي نحبلا ةيالو ريمأ ريبزلاو ةحلطو
 رأثلا) راعش رصمو ماشلا لامعو ماشلا ةيالو ريمأ ةيواعم عفرو «رماع نب هللا دبع

 : هلوق يف ريرج ةيؤر تلجت دقو «ّيلع ةعيابم وه ريرج فقوم ناك امنيب «(نامثعل
 ًايلع اوعياب دق سانلا نإو 0 ا ل ع

 :ريرج لاق يلع باتك هيلإ ىتأ املو .اروتوم الو رتاو ريغ

 مجعلا ضرأب باتكلادُرَن متاف ياسم تاك ايتام

 نبا لاق «ةفوكلا بلاط يبأ نب ّيلع لخد نيح ه5 بجر يف كلذ ناكو

 تامر, نيف: نادم ىلخ ناكوز ىلجيلا هلا ةيع نب نير ىلإ ىلع ةنعب تا ريكك
 ذخأي نأ :نامثع نامز نم ناجيبرذأ ةباين ىلع وهو سيق نب ثعشألا ىلإو «نامثع
 يضر يلع دارأ املف .كلذ العفف ءهيلإ البقُي مث اياعرلا نم كلانه نم ىلع ةعيبلا

 :ريرج لاق «هتعيب ىلإ هوعدي هنع هللا يضر ةيواعم ىلإ ثعبي نأ هنع هللا
 ةيادبلا - 7/754 ص] «ًادو هنيبو ينيب نإف نينمؤملا ريمأ اي هيلإ بهذأ انأا

 . يفعجلا سيق نب رحز وه ريرج ىلإ ّيلع هثعب يذلا ناكو .[ةياهنلاو
 - قفألا يف حولت تناك دقل :مالسلا قيقحتل ريرج يعاسم :يناثلا فقوملا

 نيللاو تلاطا ىبأ نن ؛ يلع ةفيلخلا نيب ريبك لاتتقاو عارص رداوب - ه7 1 بجر يف

 و ومنعت ول ال نب ةيواعم ماشلا ريمأ نيبو ةهج نم هعم
 هتعاط يف لوخدلل ماشلا لهأو ةيواعم ىلإ يلع نم ةلاسرب ًاثوعبم ريرج قلطناف

 .ريرج ىوس اهب موقي نأ نكمملا نم ناك ام ةميظعو ةبعص ةمهم يهو ؛هتعيابمو
 ضراعي ناك رتشألا نإ) :ريرج ةمهم ءابنأ ةياهن يف اضر دمحم اهركذ ةياور معزتو
 ام رظنن ىتح هعد ذئتقو لاق ًايلع نكل .هتألاممب همهتيو ةيواعم ىلإ ريرج ثعب يف

 )١( ص اضر دمحم فيلأت - بلاط يبأ نب يلع مامإلا ١59 157,
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 رتشألا لاق «عمسو ىأر امب ًايلع ربخأو ريرج اعد املف .هلسراو «هب عجري يذلا

 نأ كش الو .(اذه نم ًاريخ ناك ىنتثعب تنك ولو . .ًاريرج ثعبت نأ كتيهن تنك
 تاعوضوم نم يه امنإ ريرج يف كيكشت تالواحم نم اهيف ءاج امو ةياورلا هذه

 نأ دارأ دق رتشألا نوكي نأ لوقعملا ريغ نمف «نيرخأتملا ةالغلا ةعيشلا ةاور ضعب

 اهلوق يف رتشألا ثْعَب ةلاحتسا ةياورلا سفن تركذ دقو «ريرج نع ًالدب لع هثعبي
 نم كنأ اوركذ دقل ؛كولتقل مّن َتنُك ول» :ًالئاق رتشألا ىلع در هنأ ريرج ناسل ىلع
 اونوكي مل ّيلع عم نيذلا ضعبو رتشألا نأ ةياورلا كلت لصأ لعلو «نامثع ةلتق

 نم قافتالا هيلإ يدؤي دق امو هتمهم يف هحاجن نم ًافوخ ريرج ثعب يف نوبغري
 ةمهملا ىلع ناك امنإو ريرج ةيصخش ىلع ضارتعالا نكي ملف .مهب ساسملا
 .اهب موقي نم ناك اّيأ ةيملسلا

 نب ٌريرُج هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هّجو» :درّبُملا سابعلا وبأ لاق
 يرد قم نيل وتأهل لاق تقل هديب نخل ربل ةيحر ةيززاسم: ىلإ: كتل! هاادع

 كَم هللا لوسر لوقل كتَتخا ينكلو راصنألاو نيرجاهملا نم هللا لوسر باحصأ نم

 ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :ريرج لاقف «ةعيبلاب ُهذْحَف ةيواعم ِتئا ءْنَمَي يذ ٌريخ كيف
 ا يترصُن نم ُكُرِجَدَأ

 يل برع افلا[ نر لمح نات نزحت د ىلإ ةفوكلا نم ريرج قلطناو
 ىلع باتك اذه :لاقو ىلع باتك هلوانف :ماشلا لهأ هوجو هدنعو هافلأف ةيواعم
 نامرحلا هل عمتجا دقف ءهتعاط يف لوخدلا ىلإ مكوعدي ماشلا لهأ ىلإو كيلإ

 «ناسارخو ليجلاو سرافو رصمو نامعو نآأرحبلاو نميلاو نازاجحلاو نارصملاو

 دمحم دووأ مث '"”«اهقّرغ هتيدوأ نم ٍذاو اهيلع لاس نإو هذه مكدالب الإ قبي ملو

 : هتياهن يف ىلع لاق ليوط باتك وهو ةيواغم ىلإ يلع باتك صن اضر

 «ناميإلاو ةرجهلا لهأ نم وهو يلجبلا هللا دبع نب ريرج كيلإ ُتلسرأ دقو»
 . "”(هللاب الإ ةوق الو « عيا

 ركذ مث .بطخف ريرج ماق باتكلا ةيواعم أرق املف» اضر دمحم لاق

 :يرسقلا روزألا نبا لاق اهنع يتلا يهو ريرج ةبطخ

 ٌريرجهتبطخب ئكلجدقل لمئتءابنألو ءكيبأرغعل

 ه1 41 نسا تةربملا سايعلا نبأل تتبدآلاو ا 001(
 .167 - 44١ص اضر دمحم فيلأت - بلاط يبأ نب يلع مامإلا (؟)
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 لهأ هوجوو ءارمأ عمتجا ثيح قحال موي يف امنإو مويلا سفن يف نكت ملو
 يف ةميظع ةناكم ريرجل نوظفحي نيذلا نم مهتيبلاغ ناكو «قشمد يف ماشلا
 هثعب موي هدي ىلع اوملسأ نيذلا رّيْمِح لايقأو ءاوذأ ءانبأو ءاوذأ مهنمف ءمهسوفن

 ةارسلاو نارجن فالخم ءامعز مهنمو ءه/ ةنس نميلاب مهقطانم ىلإ كك هللا لوسر

 هثعب نيذلا اهفيلاخمو ءاعنص تاالاجرو مهلئابق يف مالسإلا مئاعد ريرج 5 نيذلا

 ةكم حتف مهعم دهش نيرجاهملاو راصنألا نم لاجر مهنمو «مهيلإ ْةْقَو هللا لوسر

 ءركب يبأ ةفالخ يفو ِةْكَي هللا لوسر دهع يف ةيبرعلا ةريزجلاب مالسإلا خيسرتو
 يف تاحوتفلا نيدايم ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح مهعم قلطنا ءامعزو ةباحص مهنمو

 رمع ةفالخ يف «ءايسيقرقو ةينيمرأ وأ ناجيبْرْذُأ وأ دنواهن وأ قارعلا وأ ماشلا
 :لاقف «ءبطخف ريرج ماق ةيواعم سلجم يف ماشلا هوجو عمتجا املف «نامثعو

 «باوثلا هنم ىجترُملا ءدئاوزلا هنم لومأملا «دئاوعلاب دومحملا هلل دمحلا

 .بابلألا اهنود ريحت ىتلا رومألا ىف هئيعتسأو هدذمحأ «بئاونلا ىلع ناعتسملا
 مكحلا هل ؛ههجو الإ كلاه ءيش لك ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 لسُرلا نم ةرتف دعب هلسرأ «هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو .نوعجرت هيلإو
 هعدوتسا يذلا قحلا ىّدأو «ةمألل حصنو «ةلاسرلا ّْلبف «ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا
 . بختنُمو ثعتبمو لوسر نم ٍةِلكَي هتمأ ىلإ هئادأب هرمأو «هللا

 نإو «هنع باغ نمب فيكف ء«هدهش نم اًيْغأ دق نامثع رمأ ّنِإ : سانلا اهُيأ

 هتعيب اثكن مث هعياب نمم ريبزلاو ةحلط ناكو ءروتوم الو رتاو ريغ ًايلع اوعياب سانلا

 (0ةبلم ةعور سمأآ ةرصبلاب تناك دقو :نتفلا لمعحي ال نيدلا اذه نإؤ الأ

 مل رومألا هللاو انكلم ولو ءأيلع ٌتعياب دقو .سانلل ءاقب الف اهلثمب ءالبلا عفشي نإ
 لعج هللا نإو . . سانلا هيف لخد اميف  اولخداو  ةيواعم لخداف «هريغ اهل رتخن
 . '"'”ًاضعب اهضعب حسني ةأطوم رومألا لعجو «لوألا قح ةالولا نم رخآلل

 رئاصب در ًاريرج نإ) ليق ىتح قيمعلا اهريثأت ريرج ةبطخو تاملكل ناكو
 . (ماشلا لهأ

 ناكو» ريثك نبا لاق ه5 ىناثلا ىدامح ٠ ىف تناكو .ةرصبلا ىف لمجلا ةعقوم ينعي 2000

 ةباحصلا نع يضرو هللا مهمحر «فالآ ةرشع نيقيرفلا نم لمجلا موي لتق نم عومجم
 . ةياهنلاو ةيادبلا ١ 150 ص الج  «مهنم

 .157 - 519١ص -اضر دمحم فيلأت بلاط يبأ نب يلع مامإلا (؟)
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 ككييحخأ ل سرح لاقف «ةيواعم هعئاد ةعيبلا# ةيواع هو نص بلاط: انتو

 .اَذُب ٍةعيَبلا نم ّدجت ال ىتح ُعيابش
 هدعب أم هل ُرْمَأ هنأ «نبللا نع ّيبّصلا ةعذخب تسيل اهنإ :ةيواعم هل لاقف

 . ''”يقير ينغلبأف

 فارشأ هيلإ ةيواعم عمج» امنيب «ةيواعم باوج راصتناب قشمدب ريرج ثكمف
 نب ورمعب كرمأ ىلع نعتسا :ةبتع ةوخإ لاقف ءهرمأ يف مهراشتساف ؛هتيب لهأ

 ةعيبب انذخأ يف هللا دبع نب ريرج انيلع مدق . .هنإ :ةيواعم هيلإ بتكف . .صاعلا

 ةيواعم ىلإ ورمع مدق املو .«كلذ يف كرظانأ لبقأف .كيلع يسفن تسبحف ىلع

 :ورمع لاقف ؟ىرت ام :ةيواعم لاق» هنأ انه انعوضومب لصتي ثيدح امهنيب ىرج

 ىلإ ماشلا لهأ وعدت نأ كل ىرأ تسلو . .قارعلا لهأ ريخ ةعيبلا هذه يف كاتأ دقل

 مهنم فارشألل نيطوتلاب كلذ لبق مدقتت ىتح ميظع رطخ كلذ نإف فالخلا

 .1نامثع لتق ىلع ألام ًايلع نأب نيقيلا مهبولق بارشإو
 َحَّلأو امهنيب ٌةرظانملا تلاطف ءورمَع ٌةيواعم رظانف) :دربملا سابعلا وبأ لاق

 8 . ىلاعت هللا ءاش نإ سلجم لّوأ يف ُلصَملاِب كاقلأ :ةيواعم:هل لاقف . ديرِج هيلغ

 ىلع طوضما ةقاناورلا» لوقت انهفاو يع نال مشل رفعت ورافع راج كك

 املف  رظن اهيف تاياور يهو «لمعي امب هيلع ريشيل رصم ةيالو هل لعجي نأ ةيواعم
 :ًاريرج َعِمْسُيَل ُدِشنُي ةتريقع - (ةيواعم)  َّعَفَر ُهْرْمَأ هل عمتجا

 سطاعملا ٌعادتجا اهيف يتلا كلتب ٌةَمَج ُثداوحلاو ٌُريرج يناتأ ..

 نسيالج يدنا تاوك ال كستو هنو نيس فيستلاو كيانكأ

 سناجسلا يشايتاوقا انيقات هينَمَي ةعاط ثطعأ ٌماشلا نإ

 سبايوٍبظرلكهيلعُتُّمت ٍةهْبَجِب يلع ْمدصأ اولعفينإف
 «سئايب نعل كنق نيالا امو ليان لانام ريخ وجرأل ينإو

 باتك ةرشابم كلذ دعب دربملا سابعلا وبأ ركذ دقف رعشلا كلذ رمأ ناك اّيأو

 ةماه ةقلح كاردإ حيتُي «ةيمهألا غلاب بيترت وهو «بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةيواعم

 نمو ريرج ةمهم جئاتن نم يهو ءةلصفنم ةفصب تاياورلا اهركذت ءريرج ةمهم يف
 هلآ 1 بجر يف  اضر دمحم ركذ امك  تعقو دقو :ماشلا يف ريرج طاشن ريثأت

 .١19-940١1ص ا١ج - دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا ىف لماكلا ()

 . (ليخلا ةعامج :ةهبجلا) :دربملا لاق (0)
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 :ريرجل ةيواعم لاق نأ دعبف «ماشلاب ريرج اهيف يقب يتلا ةرتفلا يهو (م551/ رياني)

 ماشلا هوجو ضعب وأ ريرج كردأ (ىلاعت هللا ءاش نإ سلجم لوأ يف لصفلاب كاقلأ)
 «ينالوخلا ملسم وبأ ماشلا ءاملع نم ناكو ءدوشنملا هاجتالاب ريست ال رومألا نأ

 يف ءاج امك ثيح .(لئاضف اذ ًادباع ًاكسان ًالضاف ناك :بوث نب هللا دبع همساو)
 :هل اولاقف .ةيواعم ىلع اولخد هعم ةعامجو ينالوخلا ملسم ابأ نإ) ةياهنلاو ةيادبلا

 ٌقحأو «لضفأو ينم ريخ هنأ ملع ال ينإ هللاو :لاقف ؟هلثم تنأ مأ اًيلع عزانت تنأ

 نبا انأو «همدب بلطأ انأو ءامولظم لتق نامثع نأ نوملعت متسلأ نكلو ينم رمألاب
 هيلإ ملسأ انأو «نامثع ةلتق ىلإ ملسُيْلَف :لاق .معن :اولاق ؟ّيلإ هرمأو ءهمع

 اضر دمحمل يلع مامإلا باتك يف ءاج امكو تارابعلا ضعب يف بوصألاو 0
 فيك :هل لاقف ءداّبُْعلا نم سانأ يف ةيواعم ىلع لخد ينالوخلا ملسم ابأ نإ»

 نكلو لضفلا يف هلثم يْنأ يعّذأ ٌتسل :مهل لاقف ؟هتقباس كل تسيلو ًايلع ئوانت

 ملسن ىتح هتلتق انيلإ عفديلف :لاق .ىَلَب :اولاق ؟ًامولظم لتق نامثع نأ نوملعت له
 ملو .«كباتكب انأ ٌقلطنا ىتح كلذب هيلإ بتُك ام :ملسم وبأ لاق .رمألا اذه هيلإ

 ةصاخو . ناك ام ردقب ملسم يبأل ةيواعم نم ةباجتسا درجم ماهلا روطتلا كلذ نكي

 يف فقوملا رولبت دقف «ةيواعم عم ماشلا لهأ هوجو هيلع قفتا ًافقوم لثمي  باتكلا

 ىلإ هباتك يف ةيواعم لوق يف لثمتتو ماشلا لهأو ةيواعم باتك رهوج يه ةرقف
 ٌنحنو «هب مهلتقت نامثع ةلتق ْنِم انكمأف ءًاقداص تنك نإف» :بلاط يبأ نب يلع
 نم افوخ ةيمأ ينب ضعب دنع ًاقيمع أقلق ةيواعم باتك راثأ دقو .«كيلإ سانلا ٌعرسأ
 ةنيدملا لهأ ضعب لوقي نيذلا ةثالثلا لتق وأ ميلستب بلاط يبأ نب يلع بيجتسي نأ

 يومألا طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا ثعب دقف «نامثع ةلتق مهنأ رصم ماشلاو
 :ةيواعمل هلوق اهنمو «ّىلع ىلإ هباتك اهيف دقتني ةيواعم ىلإ ةديصق

 "هيدألاة لك خ دقوةغبادك يلع ىلإٌباتكلاو كنإو

 يف بلاط يبأ نب يلع ىلإ ماشلا نم ةعامج يف ينالوخلا ملسم وبأ قلطناو
 باتكلا ميلستب ملسم وبأ ماقو  نوكيس ام رظتني ماشلاب ريرج ثكم امنيب «ةفوكلا

 :لاقو  ماشلا لهأ مساب  ينالوخلا ملسم وبأ ملكت «هأرق املف ّيلع ىلإ

 ابأ اير. هل ريعل هنأ تحت انعللاو: «هييلوو: رماد ثتيمق دق قلتإ * ننيسلا انآ ايل

 نإف ءانريمأ تنأو «هتلتق انيلإ عفداف ءًامولظم لِيُق هنع هللا يضر نامثع نإ :نسحلا

 .١؟5ص مةج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 رذع اذ تنكو .ةدهاش كل انتسلاو «ةرصان كل انيديأ تناك نمانلا نم دحأ كفلاخ

 - هعم نيذلاو وه  «مركأو لزنأف هب رمأو «ةادغلاب يلع دغا :ّيلع هل لاقف .ةجحو
 وه اذإف  ةفوكلا دجسم  دجسملا ىف وهو ىلع ىلإ لخد ءدغلا نم ناك املف

 وبأ لاقف .نامثع ةلتق انلك نوداني مهو حالسلا اوسبل دق لجر فالآ ةرشع ءاهزب
 هل ثمدق يذلا مهغلب هنأ ٌبسحأو ءرمأ مهعم َكَّل اَم ًاموق ىرأل ينإ :ّيلعل ملسم

 تبرض ينإ : يلع لاقف . ّيلإ - نامثع ةلتق يأ - مهعفدت نأ نم ًافوخ كلذ اولعفف

 هجم لع يدك . ©”(كريغ ىلإ الو :كيلإ مهعفد رأ ملف هنيعو رمألا اذه فنأ

 ام امأ» :ةيواعمل هلوق يف ّيلع باتك رهوج لثمتيو نواعم تناتك نع ًاباوخ

 كلذ بلطت امنإ كنأب يملعل كلذ ىرأ ال ينإف نامثع ةلتق كيلإ يعفد ْنِم ٌتلأس

 تاتا قو نيو مدن ينالقلا فرب وح تاب ىلإ ةاقووو لك انام لإ نيو

 باتكب ماشلا نم هعم نيذلاو ينالوخلا ملسم يبأ ريسم ركذب ريثك نبا ظفاحلا
 : ريثك نبا لاق مث مهملس اذإ هنوعيابي مهنإو نامثع ةلتق ميلستب ّيلع ىلإ ةيواعم

 ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف ءًادحأ مهيلإ عفدي ملف ؛كلذ يف هوملكف ًايلع اوتأف)
 .«ةيواعم عم لاتقلا ىلع

 انلك) نوفتهي حلسم فالآ ةرشع داشتحا نم ةفوكلا دجسم يف ثدح ام ناكو

 ام ناك يذلا ىلجبلا هللا دبع نب ريرج دوهجو ىعاسمل ةيضاق ةبرض (نامثع ةلتق

 ءمد ىلإ ةفوكلا نم هعم يذلاو ينالوخلا ملسم يبأ ةدوع دنع قشمد يق لازي
 هاهنو «ةدناعملاو ةفلاخملا نم ةيواعم ٌريرج رذحف» «ماشلا يف فقوملا بالقناو

 ةيواعم هدعوف «فويسلاب ًاضعب مهضعب برضي نأو نيملسملا نيب , ةنتفلا عاقيإ نع

 ىلع ًاحضاو ًادر قشمد دجسم يف ثدح ام ناكو «قشمد دجسمب ىلاتلا مويلا ىلإ

 ةالصلا سانلا يف ىدانف ًايدانم ةيواعم رمأ» دقف «ةفوكلا دجسم يف ثدح ام
 نامثع نأ متملع دقو لاق نأ ىلإ :درانم ميت ابنطخب سااثلا عمت القد ها
 ماشلا لهأ لاقف . نامثع لتق يف مكسفنأ تاذ ينوملعُت نأ ٌبحأ انأو ءامولظم لت
 عىأر ام ريرج ىأر املف . .هوعيابو كلذ ىلإ هوباجأف . همدب بلطن : مهعمجأب

 ارداك نيملسكلا مشا كقالالا تاردشم نأ هفونأ نقف
 هتلتق ىوآو هلتق يف ألام ًايلع نإ) :نولوقيو (نامثع تاراثل اي) نوداني

 ماشلا لهأل ةيواعم لوق نوكي دقف (ريرج هنم بجع) يذلا امأ (ًاعيمج مهنولتاقيسو

 4هنم بجعو «كلذ هعزفأ

 ه1 ١١ 8ص الدجل د نبا ةباهنلاو ةيادبلا 00
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 اوسيلو «مهتدارإ دنع لزني هنأ ينعي (مكنم دحاو انأ امنإو مكرمأ فلاخأل ثنك ام)

 لاق «ماشلا لهأ فقوم نم ةيواعم قثوتسا املف «هتدارإل اوباجتسا نيذلا ْمُه

 ريرج عجرو .(ةعيبلا ىلإ هبيجن ال ماشلا لهأو يْنأ هملعاو كبحاصب قحلا) :ريرجل
 . ماشلا يف عمسو ىأر ام لكب هربخأف «ةفوكلاب ّيلع ىلإ

 ؛«نيتئفلا نيب كيشو لاتتقالا نأ ريرج كردأ :لازؤتعالا : ريخألا فقوملا
 : ينالقسعلا لاق «لازتعالا فقوم راتخاف ءاضعب مهضعب لتقي فوس فويسلابو

 عبرأ ليقو .نيسمخو ىدحإ ةنس تام ىتح ايسيقرق نكسو «نيقيرفلا ريرج لزتعا»
 يفوت نأ ىلإ ةريزجلاب ًاميقم ريرج لزي مل :يدقاولا لاق) :ريثك نبا لاق «نيسمخو
 .هاضرأو هنع هللا يضرف (ه١0 ةنس ةارسلاب
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 يدِئيَرلا برك يدعم نب ورمع
 - مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا سراف

 يدعم نب ورمع وه خيراتلا يف دولخلا اولان نيذلا برعلاو نميلا مالعأ ْنِم
 يف لايجألا تمنرت همسابو ةيلهاجلا يف نابكرلا تراس هركذب يذلا يديبّزلا برك
 ْ ْ 0000 .مالسإلا

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا هنع لاق

 ءًانسحُم ًارعاشو ةعاجشلاب ًاروهشم برعلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك
 :هلوق هرعش نم نسحتسي اممو

 ٌعيطَقَست ام ىلإ ةزواجو هغدفائيش عطعست مل اذإ

 :هلوأ ءدئاصقلا تابهذُم نم اذه هرعشو

 02 هجه يباحصأو ينقرؤي عيمسلا عادلا ةناحبر ْنِمُأ

 :ديبع وبأ هنع لاقو

 يف ليخلا ديز ىلع مدقُم وهو «نميلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك)
 : فك نبا ظفاحلا هتغ لاقو . "(نسآبلاو ةدنكلا

 نيروهشملا لاطبألاو نيروكذملا ناعجشلا نم برك يدعم نب ورمع ناك)
 دعا ةارعشلاو

 زييمت يف ةباصإلا باتكب ورمع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 : ةباحصلا

 «نسح ءالب ةيسداقلاب مالسإلا يف هلو «ةيلهاجلا يف ةروكذملا عئاقولا هلا

 )١( ص /؟ - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 07١.
 هلو يئاطلا ليخلا ديز وه ليخلا ديزو - 74ص 5١ج - يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا (5)

 . باتكلا اذه ىف صاخ ثحيبم

 .7 ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 يف ٌُسراف هيلع ُلَضَفُي ال :ءالعلا نب ورمع لاق .رعشلاو ةعاجشلا يف ُلحف وهو
 37 دعا

 نب هللا دبع نب برك يدعم نب ورمع وهف هبسن ركذب ثحبملا اذه لهتسنو
 نب ةملس نب ةعيبر نب هبنم وهو رغصألا ديبُر نب ورمع نب مصُع نب ورمع
 نب ةريشعلا دعس نب بعص نب ثرحلا نب ربكألا ديبُز نب هبنُم نب ةعيبر نب نزام

 نب سررت اناايك نابل بيرم ني عقب نب دز نيروزأ نب عحدد
 لئابق نم مرجو '”(مرج نم ةأرما) ورمع مأو .©”ناطحق نب برعي نب بجشي
 .نميلا يلاعأب نارجن فالخمو ةدعص ةقطنم يف ريمح نب كلام نب ةعاضق

 لاق ا ا ل او
 :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا

 نكسيو «يعارم يهو نادعألاو ةرولا ىلإ «ءلخن هيف داو عالب :دْيَبُز دلب»

 يدعم نب ورمع طهر  مّصعع ونبو «نزام ونبو «قولغألا ديبز لئابق نم دالبلا هذه

 هيف برك يدعم نب ورمعل ناكو ثيلثتو ءديبُز دلب لفسأ يف هكاراو .- برك
 جحذم ضرأ) التاق ينادمهلا اهركذ دقو «نارجن ثيلثت يف 575 .'*7(لخنو نصح

 يدعم نب ورمع طهر ديبُز ةليبق اهنم :جحذم ضرأ) شماهلا يف ءاجو «ثيلثت نم

 ةليبق نارجن فالخم يف جحذم لئابق نم ديبُر ةليبق رواجتو '*”(برعلا سراف برك
 لوقي هيفو .ققعأو فلتخملا :بئج رايد) :ينادمهلا لاق ءةيجحذملا بئج

 :برك يدعم نب ورمع

 (جراي ةعايلنا نمد ااه“ لوي تلائقعاي اناودقا نأ ىؤبس-

 )١( ص - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .
 ني هلا تبع يسرا يدعم نب ورمع) هنأ باعيتسالا باتكب ورمع بسن يف ءاج 00

 نب نزام نب , ةملس نب ةعيبر نب هبنم وهو رغصألا ديبز نب ورمع نب مضخ نب ورمع
 نب ددأ نب جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعص نب ثرحلا نب د: ريكألا ديبز نب هبعم نبا ةعيمز

 نب كير همت ني ربك رانا ناحل باج اى ةءاسو ايدك رد نالهك نب ديز

 نب ةعيبر نب نزام نب ةملس نب هبنم نب ديبز نب ورمع نب مصع نب ورمع نب هللا دبع
 نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعص نب هبنم
 . (ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز

 هلو يئاطلا ليخلا ديز وه ليخلا ديزو - "4ص 4١ج  يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا (9)

 . باتكلا اذه ىف صاخ ثحبم
 والو هفزو ا 37 نضت قئادجولا لمحلا نب: قيسلا ب يزعل ةريزج ةقلعا (8)
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 0 1 يارا نطل 0 كلوا يالا لاق

 ا لاس اجلي يلج نم يقتلت ثيح وأ نارجت وأ تيلغعي

 ل لاقو «ثيلثت يف لخنو نصح ورمعل ناكو

 اسياك الإ ستيف فيقال اه فيلعتح لري اناس اقف ول“ سانمغا

 . مويلا ىتح (ثيلثت) ةقطنمل أ كلت مسا لازي امو

2 

 ةيلهاجلا يف برك يدعم نب ورمع ءابنأ نم
 معثخ ةليبق اهتنش ةراغ يف نيكس انه لأ ان ةيسورفلاب ورمع رهتشا دقو

 يلَبَق عازن ببسب ديبُز ةليبق ىلع - ةارّسلا يف ةلابت ةقطنم نكست يتلا - ةيناميلا

 ىتح هسفنب ًامعثخ ورمع ىمرف) مزهنت نأ ديبُر تداك معثخ تراغأ املف ءامهنيب

 مهيلع تلمحو ءًأرارم كلذ لعفو «مهيلع  هسرفب - ّرك مث «مهرهظأ نيب نم جرخ
 سراف دعب اميف هل ليق مث - ''(ديبُر سراف دموي هل ليقف - معتنح- تمزهئاف َديبُر ونب

 . برعلا سراف مث نميلا

 هللا دبع ناكو ءديبُز ينبل ًاسيئر  ورمع وخأ برك يدعم نب هللا دبع ناكو

 ْمُهَو نزام ينب عم هللا دبع سلجفا : يعمصألا لاق «نزام ينب دنع ًافيض موي تاذ

 فحل ةنبحروم دقع ناكر ء«مهعم برشي هللا دبع دعقف «ةريشعلا ٍدْعَّس نم طهر
 مرخسلا دعنا دع تفاح فرشو لام هل لجر مّرخملاو - موقلا يقسي ًامئاق
 نأ كلذ تينشو:" أكهللا دبع لتقف نزام ينب نم ُكاوُشَن لجر ماقف «هيرضو

 حاصف «فيطلت هلا دبع ماكك 0 يب نما لل يحل يح دك مرتتادم

 . برك يدعم نب هللا دبع لَتَمَف نزام يتب :ب نم ٌناركس لجر ماقف نزام ينبل اي دبعلا

 اهيف باصأف ًٌةوزغ ارزغ ورمع ناكو د فيت و حار 0

 يراامللاب هيطعي نأ ورمع ىبأف ءورمع دناسُم ناك هنأ ىعّداف «يدارملا ب أ هعمو

 يأذ هلَبَق :ورمعل اولاقف نزام ونب تءاج (اهركذ يتأيسو كلت) ا

 ."مإلو 04و 707”ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص هيي

 0 .؟7 ص ١ج - ىناهفصألل ىناغألا

 .1550 ص ؟"ج - ىلاقلا ئلع ىبأل ىلامألا

 ب 55 3 رصاص

 ب يع 32 رم
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 كلأسنف ناركس هلتق امنإو ءكَدَّضَعو (هيلع) كُدي نحنو هيفس انم ٌلجر هللا دبع
 دعب هودازو ةّيدلا ورمع ذخأف . ا ل ا

 ّيدي ئدحإ» :مهل لاق هنأ يناغألا يف ءاج امك بوصألاو ' ”(ةريثك ءايشأ كلذ

 .ةيضقلل ًامسح اهوضرع يتلا ءايشألاو ةيدلا لوبق ئوُنو . (درُت ملو ينتباصأ

 ينب يف ًاحكان تناكو «ةَشْبَك ىمست هل ُتخأ تبضغف) :يعمصألا لاق
 تخأ ةشبك نإ يناهفصألل يناغألا باتك يف ءاج كلذكو .(بعك نب ثراحلا

 بعك نب ثراحلا ينب نأل أطخ وهو .بعك نب ثراحلا ينب يف ًاحكان تناك ورمع
 اهرعش يف تلاق كلذلو ءةدعص يف ةميقمو ةجوزتم ةشبك تناك امنيب «نارجن يف

 كلام نب عدجألا وه ةشبك جوزو (ملظُم ةدعصب تيب يف ُكَرْثَأو) ه هركذ يتأيس يذلا

 . مويلا ىتح ةدعص ىف هعداو لازت امو ةدعص يف ةعداو ةليبق نم ينادمهلا يعداولا

 يف اهرعاشو نادمه سراف كلام نب عدجألا ناك :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 : عدجألا لوقي امهلو «يديبّرلا برك يدعم تنب ةشبك هتحت تناكو .هرصع
 ءاين دك تييدصيللاو هيي . .وييعا يعي ةايتف ميلباالا

 لس لح
8 

 نب نايفس ْنِم ديصألا ونب لعف اميف برك يدعم نب ورمع ُهرهص لوقي اهلو
 ”اوروكل دارج ارئان ارئاكرا ءايحرإ

 لا 0 5 0 كلازر رش نتا زانبم ه ىلإ توي
 - ليخلا نم ىثنألا  ءارلا ديدشتو ءاطلا رسكب  ةرمطلا :(ةرمط فلأ) هلوقو

 :مهدألاو .ةرمحلاو داوسلا طلتخملا ليخلا :تيمكلاو . ليخلا نم ركذلا :رمطلاو
 .داوسلا صلاخلا

 يدي ىدحإ) : زا ئدبل ءلاق ارمع نأ برك يدعم تنب ةشبك تملع املف

 «ةشبك تبضغ «هللا دبع لتق ةيضق ءاهنإل مهنم ةيدلا لوبق ررقو (درت ملو ينتباصأ
 :هيف:ثلاق ارعش ديبُو يتب لإ تّتعبو

 "”؟يمد مهل اوُلَخُت الأ هموق ىلإ ومان اد اننا دع( عشأ)

 )١( اج - ىلاقلا يلع يبأل يلامألا ص١14١0.

 .47 ص ١٠ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا ()

 يناغألا يف تيبلا رخآ ءاجو (لسرأأ) بوصألاو (لسرأو) ةملكب ةياورلا يف رعشلا اديب 90

 . (يمد مهل اولقعت)
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  ؟ميظن ةدغضب تيب ين كَ ؟ًاركبأو ًالاقإ مهنم اوُدخأت (نأو)

 0مل اًَعَئلا ناذآب اوُشُمَق اويمتب ئاوبارلتفت وبل ميلا نِإَف

 ©”هرلا نم ٌنُهِباقعأ ثّلهنأ اذإ مكفاست لويشف الإ اويرتشتالو

 اميف ةشبك رعش ىلإ فيضأ امبرو «قايسلا عم قفتي ال ٌتيب رعشلا اذه نمو
 :وهو ؛هلعب

 معطمل ربش ريغ ورمع ُنطب لهو ُمِلاسُم ًارمع نإ ءأرمع كنع ْعَدَو
 : يعمصألا ةياور يف ةشبك رعش نم ريخألا تيبلاو

 !؟مَّرَخُملا يقاس ٌبَس نأ نزام ينب 2 هموق فثآ هللا دبعب مُئْغَدَج

 ءنوُراغ مهو مهيلع ةراغلاب ّبكأ ًارمع اهاخأ ٌةشبك تّضَح املف : يعمصألا لاق

 نب نزام يف اولزنف  (مهتقطنم نع اولحر يأ)  اولَمّتْحا نزام ينب نإ مث . مهيف عجْؤأف
 : مهيلع هتراغ يف ورمع لاقف  دجن يف ينعي - «ميمت نب ورمع نب كلام

 0طالخلاَهغط ُثزام ثقاذف  يطالخخ ًالهَج ُنزام ْتَنَمَت

 ((ِطارِف ىلإ ّيجحْنَملا ُنْيَدو ًاماعفًاماع ٌمُكَظاَرِف ُتلظأ)
 ('يطاطُق تناك مكَئارَسُتْلَتَق اماذإىّنخ يح طارت ةدلمأ
 9 طاغي ًادبانكْيَبنأامف ىرخأ ٌتْرَنَعَو ةرذَغ متْرَدَع

 ل اعلا الا يح

 د ب هللا دبع لتقم ةثداح تعقو دقو

 لماع ناذاج ىلإ :قاركلاب ةريسلا نم نان قوش لدار فناك كينع دجت تاه
 507 ا ا عب ءافتنض: ىف عريس
 نوريغي جحذم ناسرف ضعب ناكف « ءاعنص ىلإ نادمه ةرافخب مث فوجلاو نارجن

 قف أ كرتشا دقو ءميمت ةرافخ يف دجن ةقطنمب يهو ةيسرافلا لفاوقلا ىلع

 لوبقل اهنم ٌراكنتسا ىناثلاو لوألا تيبلا امنيب (اوذخأت الو) ةملكب ةياورلا ىف تيبلا أدبي )١(
 ١ 7. ناةيحلا

 اذإ) توقاي مجعم يف ءاج (تلهنأ اذإ) يلاتلا تيبلا يف هلوقو .رقبلا نم عون :ماَعّنلا (0)
 . ضيحلا تافلخم دوصقملاو (تخيطلت يأ : تلمترا

 . مكب ينأتلاو مكلاهمإ يأ مكطارف :هلوقو .برحلا يف موقلا كبتشي نأ :طالخلا ()

 ىهو طاعي :باوصلاو (ىطاعت) يناغألا يف ءاج (يطاعي) :هلوقو .يبسح يأ :يطاطق (؛)

 ْ 0000 .ًاشيج ىأر اذإ هلهأ بيقرلا اهب رذني ناك ةملك
 .ليللا داوس ةيقب وأ حبصلا لوأ  مضلاب :طاطغلا (5)
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 ابلاغ تاراغلا كلت نم ةراغ يف برك يدعم نب ورمع عم (يدارملا حبُّص نب ةعيبر
 «قبأف ءورمع دناسم ناك هنأ يدارملا نبأ ئَعَدَأَف) ةوزغلا كلت يف ةريثك ةمينغ امنغف

 نأ ورمع ىبأف «هتصحب ضري ملو مئانغلا فصن بلط هنأ رهاظلاو ؛(هيطعي نأ ورمع
 عجر امنيب «برأم يف دارم ةقطنم يهو هتقطنم ىلإ ًابضاغ يدارملا بهذف «هيطعي
 . هنييبت فلس ام نزام ينب عم هرمأ نم ناكو «نارجن ثيلثت يف هتقطنم ىلإ ورمع

 هنأ تليق يضرب اجب هطعي نآب يدارملا حيض نينا ءانعرإ قمع ةازآ م

 لّثَمَت بلاط يبأ نب يلع نأ ىورُي يذلا تيبلا اهنم ةديصق ورمع لاقف «هلتقب دعوتي

 :وهو '*هلتقل ةصرفلا نيحتي مجلم نب نمحرلا دبع ناك نيح هب
 دارم ْنِم كليلخ ْنِم كريذع سل ادت كيرف ةءاسبسح ٌكيرأ

 «(هرعش نم نسحتسُي امم) اهنأ ورمع ةمجرت يف يبطرقلا ركذ ةديصقلا هذهو
 نب سيق هتخأ نبا يف اهلاق هنأب رداصملا ضعبو باعيتسالا يف مهوو أطخ عقو دقو
 نب َيَبَأ) يف اهلاق هنأ حيحصلاو «ةيلهاجلا يف نيدعابتم اناكو يدارملا حوشكم

 حوشكم نب سيق امأ «يناغألاو ليلكإلا يف امك (يدارملا يلسملا حبص نب ةعيبر

 نم ةديصقلا هذهو ءريخلا الإ امهنيب نكي ملو برك يدعم نب ورمع تخأ نبا وهف

 :ورمع لاق حبص نب ّيبَأ ديعو هغلب املف .ورمع رعش عئاور

)200 

 هه

 رف

 يحسرو يندب يعكش لذاعأ

 قياس ىتنقاادستا:لذابعا

 ضصالد يتغباسو ينانمت

 يدنع نافيق يذ نبال تي

 ادق نادنألار:نكييسلا دشنت

 هيف لاخت يربنعلا يحمرو

 اهنعدبللالزيةزلجعو

 ."7”ص 54١ج - ىناغألا

 دانهقلا سيل ضئلنقم لكو

 داجببا زمن يفتاختلا
 يدادو ينم انيكها او تقَقَو

 0 حلا هاا اسهرومخت نأف

 داع عبط نسف ةيففمللا ةرييتخت

 ("”ذاذتجا وذ ملململا ماهلا يفو

 دايرتلا نيايجم كي نات

 "”دايجلا قلج اهتارسّرمأ
 "”دادجلا مدألا ىف رطقلا عقوك

 :تسنلا اذه دعبو (سالط يتغباس) قىرريو . يعرد : ينغباس

 ىسلقلف ديوبو ةءابسح دش

 اه ::ديللاو .بلعلا : ميدألاو مدألاو .ديدشلا نيرفلا :ةزلجعلا .ةذوخلا ديري :ضيبلا

 . ىنيوهلا يشملا :ديئولاو . سرفلا ىلع عضوي
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 يداز موقلاداز لبق ىَنْفَيو  يملح موقلاملح دعب ىقبيو

 : يلامألا باتكب هل تايبأ يف ورمع لاقو

 ريجُم ٌتْشِعام سانلا يفُهَلام ينُّدِعوُي ًارداس حْبَص نباو

 نب ةرشان نب حبص نب ةعيبر نب ُيَبَأ وه حْبُص نبا) :يلاقلا يلع وبأ لاق
 بوصألاو 1!(يبلكلا نبا هلا هلع ني ورفع خنين نفاع مو ا

 : ًاضيأ لوقي هيفو «ىلسملا حبص نب ةعيبر نب ّيَبَأ ينعي) هنأ ينادمهلا لاق امك
 اضيبملا ىغبتةرفق ةماعن د يسيل يتانيك

 7( فشلا ىلع ةماعت بنت

 : هلوق يف روكذملا وهو (ةماصمصلا) هل لاقي برك يدعم نب ورمع فيس ناكو

 داع عبط نم ىتفلاهريخت دنع ناتنيق قد نبال فييتشو

 (داع عبط نم) باوصلاو (داع موق نم ىتفلا هريخت) يناغألا باتك يف ءاجو
 يذ نب , رغصألا نافيق يذ نب ةمقلع فيسلا كلذ بحاص ناكو «ميدق هنأ ينعي

 نم وهو يريمحلا ثوغي نب ساسأ نب ليبحرش نب ربكألا نافيق يذ نب حيب
 نافيق يذ نب ةمقلع ناك) :ىنادمهلا لاق «ةيريمحلا ةلودلا رصع ىف ءاوذآلا كولملا

 نق ناك هنأ سير" (ةفيشاح و ينير تايه كناكرهناردلا نقرأ نع نارهس اكلت
 مهنوركاش ةليبق نم ةعامج نأ مث «نزي يذ نب فيس دهع دعب هيريمحلا ةلودلا رخآ
 رمت تناك نافيق يذ نبال ةلفاق ىلع اوراغأ فوجلا ةقطنمب ةينادمهلا ةيليكبلا

 لاجر مهعئمف «ةلفاقلا يف ام ضعب اوبلطف «ةديدش ةصمخم ىف اوناكو مهتقطنمب

 ًابضغ بضخف نافيق يذ نبا كلذ غلبف ؛لبإلا اوذخأو مهولتقف ةعبس اوناكو ةلفاقلا

 ىلإ مهنوركاش هوجو لبقأف «مُهنوركاش نم ٍدلو نيعبس لتقب ّنّصتقيل مسقأو ءًاديدش
 انديس تنأ) :هل اولاقف «نافيق يذ نبا ميدن ناكو ينادمهلا يدشاحلا برم نب ديز

 اًنمو ءاندالوأ ىلإ لصي ال هللاو .ملعت امب مسقأ دقو هسيلجو كلملا ميدن تنأو

 نحنو «هلتقاف ىَبَأ نإف :اولاق ل .انع حفصيلف هلأساف «ّيح لجر

 نيام ديد اهقونف + اهي وم كادت :شرأ سس اولا فاون اورج )لاق هلع كلكم
 هب برضُي يدادجأل فيس يدنع :ةمقلع لاقف «فويسلا ركذ ىرج ؛ةمقلع عم

 «ةروبزم ةباتك هيف اذإف هيلإ رظنف ءاديز هلوان مث ةماصمصلا فيسلا رضحأف .لثملا

 )١( اج ىلاقلا يلع يبأل يلامألا ص١47.
 .7:؟ ص ؟ج ينادمهلل ليلكإلا (؟)



 نم يريمحلا ناوشن نب دمحم ركذو .هلتقف هب هبرض مث هزه مث فيسلا لمأتي ذخأف

 نالهك دفو يف نافيق يذ نب ةمقلع ىلع دَفَو برك يدعم نب ورمع نأ ليلكإلا ريغ

 عم ورمع ناك امبر هنأ ىرنو (نافيق يذ نبا لتق يذلا وهو  مهنوركاش عم ينعي -
 هّرهف ورمع هلمأت مث برم نب ديز هلمأتف فيسلا ةمقلع رضحأ نيح برم نب ديز

 : ينادمهلا كلام نب عدجألا لاق كلذ يفو .هلتقف ةمقلع هب برضو

 ٌرّضَُح سانلاو ماصمصلاب سأرلا ىلع ةبرضب ورمع َنافيق يذ نبا كر

 .(هلام نم هموق ىضرأو «برك يدعم نب ورمع هب رثآتساف «ةماصمصلا

 :فيسلا ىلع بيوتكم َناكْو

 ناعيا شوبست دق“. . يراسل دو تكد ىلشا دك

 نب ديعس نب دلاخل ورمع هبهو مث «ةيلهاجلا يف عئاقولا هب دهشي ورمع ناكف

 لأ نم روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا نب يداهلا ىسوم يسابعلا ةفيلخلا هارتشا

 :يداهلا ىسوم ءاسلج

 ٌنيمألا ىسوم مانألا اذه ٌريخ ورمع يديبُزلا ةمامصمص ٌراَح

 نوسحفلا هيتاض تنشأ ةبرستلا ولع اهبف ناك دف قزتمع تحس

 00 بسلا هيت لييعنم مانذ نق هرب هيد نم نودنلا ربها

 (0نويقلا فاعُّدلابهتباش مث ًاران ٌقعاوصلاهقوف تدقوأ

 ٌنيبتستذكتملفةءايض سايمستاللا تنس اهاذإف

 9+ ىف غم هيتحفص ىلع يراجلا قنورلاو دنرِفلا ْنأكو

 باو نبال رم هم هيوم 8 مد 5 57

 مما ةبعصلا كنا اذدأمأ

 عمج :نويقلاو .فاعذ مس :لاقي «فاعذلا لثم فاعذلاو .لتاق ٌتابن - مضلاب - حابذلا )١(
 .دادحلا وهو نيق

 اذإ يصعيو داصلا رسكب يصع لاقي :ىصعيو .فيسلا رهوج  ءارلاو ءافلا رسكب  دنرفلا (؟)
 . فيسلاب برض
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 يتلا برك يدعم نب ورمع ةديصق يناغألا باتك يف يناهفصألا معز دقو

 ْ : اهلوأ

 عوجه يبباحصأو ينقرؤي معيمسلا يعادلا ةّئاحير ْنِمأ

 يمشجلا ركب نب ةمصلا اهابس امل برك يدعم تنب ةناحير ةتخأ يف اهلاق
 هديشاتي ةغبتا رع نإ مفرو:. ةتاديير ايسر: مولا ومآ" قاعات ديب نقي ىلع راغأ ناكر
 ردقي ملف اهتوص ىلعأب هيدانت يهو ىَلَو اهنم سئي املف «لعفي ملف اهنع يلخي نأ
 ةيراع ةياورلا كلت امنيب . خلا . . . عيمسلا يعادلا ةناحير نمأ :لاقف ءاهعازتنا ىلع

 دامح نع يناهفصألا اهدروأ يتلا ةيناثلا ةياورلا لثم كلذ يف اهلثم ةحصلا نم

 املف ءاهب لخدي نأ لبق ًاريغُم بهذو ورمع اهجوزت دارم نم ةأرما ةناحير نأ ةياورلا

 لجر اهجوزتو ءاهقلطف «برعلا هرذحت ءاد وهو «حضو اهب رهظ دق نأ ربخأ مدق
 يعادلا ةناحير ْنِمْأ) هتديصق لاقف «لطاب اهيف ليق يذلا نأو ًارمع كلذ غلبو ءرخآ

 يه الو ورمع تخأ ةناحير نكت ملف نيتياورلل ةحص ال هنأ عقاولاو .2'”(عيمسلا
 ثيللاو نازيج نيب ةيلح يداو يف ةقطنم مسا ةناحير امنإو ءاهجوزت دارم نم ةأرما

 وأ قيرطلا يه قيرطلا كلتو «ريسعو نارجن فالخم لحاس وهو لحاسلا قيرط يف
 عفترت ةميدقلا ةجحملاو) :ينادمهلا لاق .ةكم ىلإ نميلا جاجُحِل ةميدقلا ةجحملا

 : هلوقب ىرفئشلا ينعي يتلا يهو ةيلحح ىمستو ايلعلا يلح ىلإ

 "(تنسم ريغاهلوح نم ٌجرأاهل 2 ْثَرَّوَن ةيلح نطب نم ةناحيرب

 :برك يدعم نب ورمع لاقو
 ٌعوِجُهم يباحصأو ينقرؤي | ٌمعيمسلا يعادلا ةناحير ْنِمأ

 عءوتم ىوبمأ يللل وع نثنو: ..عيمطظميبا ال نيم يحل قئازس
 عيطأ الالكمتيلهأو يقيدص هيف ينمال دق ْنَمو

 غيب هاا ىلا ؤراشعو عدن اعيش عطعشت ملاذإ+

 ماعم ايلا ءاملعلا و ءانوعولا نم ربك يديوساو ا فق نق وسأل كيل اهو
 . ةدلاخلا برك يدعم نب ورمع ةمكح

 عا

2 

 يذ نب فيس دهع ةياهن ذنم نميلا يف يسايسلا عضولا ملاعم نم ناك دقو

 ةعوضوم ًاتايبأ ينعي ؛رعشلا اذه يف سانلا دازو» :مالس نبا لاق - 75ص 4١ج - يناغألا )١(
 . ةحيحص تايبأ ةعبرأ ركذب انيفتكا كلذل

 ." ١5ص - ىنادمهلا - برعلا ةريزج ةفص (0)
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 لمشت يتلا ريمح قطانم مكحب اولقتسا نييريمحلاو ءاوذألا نأ ةيلهاجلا يفو نزي

 ىلإ نيبأ قطانم ضعبو علاضلاو جحلو زعتو بإ تاظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب
 يف دتمت اهقطانمو جحذم لئابق تناك امنيب «ًابرغ رمحألا رحبلاو أقرش هوبش ديعص
 ريمح نيب برح تعقوف «نارجن ىلإ فوجلاو برأمو رامذو ءاضيبلاو هوبش يلاعأ
 رئاس تداننق « يكشكسلا غيرس:نبا اهجاهأ .«نيبأ يلاعأ تاهج يف ححلمو
 تعَسَف «.جحذم ىلع ءامدلا يف لضف ريمحل ناكو «برحلا ىلإ جحذم رئاسو

 .اهيتأي نأ هتلأسو (ىورأ) هتبتاعو هتّنح دقو ريمح ءاوذأ نم ناكو «ملسلا ىلإ جحذم

 :ورمع لاقف ءأريسأ لالك دبع نب دهفب

 ُىَرْرأ ٌمويلا يلع ْتثَبَتَع الأ

 ةةاتع ع موق هنوُد متهم تج : ىو

 يدخوهيتآال -_كيبأو- الو هيلا تيم حات تالجالا انهق

 ريمح نيب يكسكسلا عيرس نبا اهجاهأ يتلا ةيلبقلا برحلا كلت رمأ نم ناكو

 نيثالثب ديزأ ريمح نم ىلتقلا ناكو «ءبرحلا نع فكلا ىلإ اودانت مهنأ «جحذمو

 نم ًابكار نيثالث يف يديبُرلا ورمع نب كلام راسف «جحذم نم ىلتقلا نع ًاليتق
 جحذم ىلع يتلا ءامدلا يف ًادّوَق يرفنخلا ةعرُز ىلع مهسفنأ اوحرطو جحذم هوجو

 دشاح يهو  نادمه لئابق تفاخف ء(ريمح نم نيذلا ىَلْتَقلا لباقم ْمُهْلَتَق ءاش اذإ)
 اوداقأ يذلا جحذم هوجو ىلع ىَدَع اذإ ورمع نب ةعرُز نأل كلذ ةبغم - ليكبو

 يليكبلا ربوأ نب عفسألا لاقف ءريمح برح يف نالهك لئابق تلخد مهسفنأ

 :اهنم ةديصق نادمه ءاسؤر نم ناكو «ينادمهلا

 اورّمَشواونجف نادمهايالأ

 مكحالسم اوّمز مث ًادارُم اودانو

 مهسوفن اوداقأ ًاموق ىرأ ينإف

 ْمُكِتاَرُس بعكل ايراحب اودانو
 ةوخنو ِكْلُم ٌبابرأ رّيْمِح يفف

 اهميعز اهنع باغ ادْيَبُر اودانو

 رئابكلا ىدحأ موقلا يف مكفاض دقف

 رئاكُملا ٌمَض ليخلا دايج اوّمضو

 رداغ يأ ىَرْياميف مهبحاصو

 '"رباخك رومألاب ًالوهج سيلف

 رسباسج نم اهقوفام ٌربابج
 وتاصم لاخأ دق انميفؤع امو:

 نظلا ًانسحُم ناكو «برحلا يف بغري نكي مل - ناك انآ د ديبُز ميعز نكلو

 ( ريمح ءاوذأ ةيقبو لالك دبع نب دهفو ورمع نب ةعرز رواشت امنيب ءريمح ءاوذأ يف

 .نارجن ىف ةيجحذملا بعك نب ثراحلا ةليبق ىنعي (بعك نب راحب اودان) :هلوق 02
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 نب كلام لاقف .جحذم هوجول ءاطعلا اولزجأو «ءامدلا اوطقسأو ليمجلا اولعفف

 | :ورمع نب ةعرُز ىلع ينتُي يديبُرلا ورمع

 هَمِض يفرهدلاهضعْنَمِل نيملاعلا يف ةعرُز لثم ْنَمْف

 نب ورمع نم مدقأ ةثداحلا كلت نم نمز نأ ليلكإلا باسنأ نم دافتسيو

 يف ةروكذم ةبسانم هل سيل لألك دبع نب دهف يف ورمع رعش نكلو «برك يدعم
 ةثدايحلا | كلت ريغ رعشلا كلذ بجوتسي ام جحذمو ريمح نيب نكي ملو «رداصملا

 نب نامعنلا ًاضيأ ةديصقلا كلت يف ورمع ركذ دقو .قافتالاو مائولاب تهتنا يتلا

 .ةريحلا كلم رذنملا

 ةديصق نم دحاو تيب يف هركذ ءاج دقو «سوباق وبأ وه رذنملا نب نامعنلاو

 : :وهو ترك يدعم نب ورمع
 0 يردجي كس قلاع لزخأ ىّثَحح سوباَقابأئاهب مو

 يف قارعلاب ة ةريحلا ميلقإ كلم ناك رذنملا نب نامعنلا نأ نايبلا نع ينغو

 ضعب ىلع ًاضيأ اهذوفن طسبت تناك يتلا ةيورسكلا ةيسرافلا ةيوطاربمإلل ءالولا راطإ

 ءميمتو ةعيبر نم لئابق نكست تناك ثيح ةريزجلا قرشو يبرعلا جيلخلا قطانم
 دهع ةياهن دعب ام ذنم نميلا يف زكارملا ضعبو ءاعنص نومكحي سرفلا ناك كلذكو

 ثني .ةنوربأ رك لماع تاما ناذاب ناكو م09” ماع يلاوح  نزي يذ نبا

 . ءاعنص يف زومره

 «برعلا لئابق تايصخشو هوجو نم ةتس سداس برك يدعم نب ورمع ناكو

 باتك يف ةياور لوقتو .ىرسك ةلباقمو هيلإ مودقلل رذنملا نب نامعنلا مهيلإ ثعب

 ؛نامعنلا نيبو هنيب مالك يف برعلا ردق صقنتسا ىرسك نأ ديرفلا دقعلاو يناغألا

 اومدقي نأب نامعنلا هرمأف «مهتغالبو مهلاطبأو برعلا لئابق ءاسؤر نامعنلا هل ركذف

 سيق نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمع مهنم ناكو «نامعنلا مهيلإ ثعبف ءهيلإ

 دقو «نسح مالكب اوملكت ىرسك ىلع اولخد املف «ةعيبرو ميمت نم ةعبرأو يدنكلا

 :ىرسكل لاق برك يدعم نب ورمع نأ ديرفلا دقعلا باتك يف ءاج

 ةعجُتلا كالمو «باوّصلا قطنملا غالبف ؛«هناسلو هبلق «هيرغصأب ءرملا امنإل
 فاستعا نم رْيَح ةربخلا فُقْوَتو «ةركفلا هاركتسا نم ُريخ يأرلا وفعو «دايترالا

 . (كْلُملا يأ :ةيحتلا) شماهلا يف ءاجو - ١4 8ص نجا 2 يلاقلا يلع. يبأل د .ىلامألا :0)
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 كل سُلسي كّقنك ْنِلأو «كمُلَحب انترداب مظتكاو «.كظفلب انتعاط بذتجاف «ةرّيحلا
 اَناَمِح انعنم نكلو ءًامضق انل دارأ نم ريقانم ٌعارِق انتافص ٌسقَوُي مل سانأ اًنإَف ءاندايق
 . ")ىهتنا .«امُضَه انل مار ْنَم لك نِم

 دقف «لفاوقلا نيمأتو ةسايسلاب لصتي ءاقللا كلذ ببس نأ .لوقلا نكمي دقو
 ىرسك لقاوف ريست تناك اهترافخب يتلا ةليبقلا يهو ميمت ةليبق ءاسؤر ءاقللا يف ناك
 ءاقللا رضح دقو .ءاعنصب سرفلا ءانبألاو ناذاب ىلإ ةريحلا نم هجوتت يتلا سرُفلاو
 دق ًاهئاسرف نضعب ناك يتلا محذم لئابق تايصختش نربأ هلأل ترك. يدعم نب ورمع
 ءافلح تومرضحو ةدنك ميعز سيق نب ثعشألا ناكو «لفاوقلا كلت نومجاهي
 انتعاط بذتجاف) برك يدعم نب ورمع لوق ءاقللا ببسب لصتي لف اممو . جحذم

 .(«. . كملحب انترداب مظتكاو .«كطظفلب

 ماثولا رمتساو ؛مهقطانم ىلإ اوداعو «ءاطعلا مهل لزجأو مهيلع ىرسك ىّتثأ دقو
 عم فلتخا  زمره نب زيوربأ وهو اذه ىرسك نإ مث «نمزلا نم ةرتف كلذ دعب -
 مث ًابراه رفف نامعتلا ىلع ىرسك بضغ) نيمأ دمحأ لاق كلذ يفو ءرذنملا نب نامعنلا
 - نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ هتومبو «تام ىتح هسبحف هيلإ أجل
 , ”ترعلا ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح اهلبق نم تّلوو  ةرذانملا

 نيذلاو ةعيبر ةليبق اهيف ترصتنا يتلا راق يذ موي ةعقوم كلذ تافعاضم نم ناكو

 ةعقوم تناكو «ةريحلا ميلقإ قطانم يف يسرافلا شيجلا نم ةوق ىلع برعلا نم اهعم
 يذ ةعقو تناك ضئاقنلا باتك يف ةديبع وبأ لاق «ريسي دمأب ةيوبنلا ةثعبلا دعب راق يذ
 نم ُبرعلا ٍِتَّفَصَتْلا مويلا :كلذ يف هلي ّيبنلا لاقف كك يبنلا ثعُب دقو" :راق
 اذه راق يذ موي لي هللا لوسر لاق» هنأ ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاجو "”0مجسعلا
 ينوكسلا راّمَح نب ديزي ينميلا دئاقلل ناكو (©:مجيعلا نم برعلا هيف تفصتنا موي لوأ
 ناكو «ةعيبر نم لئاو نب ركب ةليبق عم راق يذ موي راصتنا قيقحت يف لاعف رود يدنكلا
 لئاو نب ركب تقلطأ ريسأ يتئام بيرق ميمت نم رسألا يف ناكو سرفلا عم ميمت
 يف يسرافلا ذوفنلاو مكحلا رمتسا دقف ءراق يذ موي ةيمهأ نم مغرلابو .” ”مهحارس
 . ةنمآ دعت مل ةيسرافلا لفاوقلا نكلو ءاهل ةرواجملا ذوفنلا قطانمو ةريحلا ميلقإ

 ع 3 14 ا

 .شدخُي مل :سقوي ملو .الكلا بلط يأ :ةعجنلا :هلوقو  هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا )١(
 .5١ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (؟)

 . يرصبلا ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل ضئاقنلا ()
 .55ص ١دج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (5)
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 ةهجوتملا ةيسرافلا لفاوقلا ةرافخب موقت تناك ميمت ةليبق نأ نييبت فلس دقل

 ىلع تاراغلا نشت جحذم ةليبق ناسرف نم تاعامج تذخأف «نميلا ىلإ ةريحلا نم

 دجن يف ميمت ةليبق عم عارص عالدنا ىلإ ىدأ امم دجن ةقطنمب لفاوقلا كلت ضعب

 نب ثرحلا ىنب ةليبق نأ كلذ ءابنأ نم ناكو . برك يدعم نب ورمع هيف كرتشا

 :هموق ضرحي ميمت نم لجر لاقف

 هنويبسحي ءانسبألا مَعنأ

 0 از كانا يحاور رحلاتنا وصمم

 ءام ةقطنمب بعك نب ثرحلا ىنب نم هكر ةيراحم ىف دج لئابت ضعت عما مصل

 ناكو .يثراحلا ةألص نب ثوغي دبع مويلا كلذ يف ميمت ترسأف ءدجن يف بالكل

 رسألا يف وهو لاقف «نارجن يف نييجحذملا بعك نب ثرحلا ينب هوجو نم

 : هلوق اهنم ىتلا ةروهشملا هتديصق

 ايقالكألا ناودشت يه فاسانتل دونيس نطو اننا ابقار اف

 ايناميلا ترومرضصخ نلعاباسيفو انهيبلك نينمتهبألاو يرق انبأ
 0 ل ا ل

 ل ا ا ا ا ا ما

 ثوغي دبع لتق ىدأ دقو «ةريطخ تافعاضم نم كلذ هيلإ يدؤي ام ببسب ءاهجولاو

 :برك يدعم نب ورمع لاق اهتايادب يف بورح ىلإ
 نيف ونا يت بروم رارص نك درجم سا جب

 نوصحط 5: َرِماغَم سنع ْنِمو

 تاهلتت تاغ رتكش ندور
 بور ةبُئجم مابُنَج ْنِمو

 طا يرصان وأو

 ينوستَرُيف ٌجَحْذَم ٌعِهجو

 دلجت نباةلُنْنِمو «ةبّردَم

 دْعُبو بْرُق نم ناكام ىلع

 يدرُتلاطبألابموقلاماَهِل
 ٍدعس نبا مكَح ْنِم فيخلاب ْنَمو
 ديف نم لفمافسملا ثارنآل

 ول نيذلا جحذم ةليبق نوطب وأ ,جحذم لئابق يه ورمع اهركذ يتلا لئابقلاو

 نم اهئافلحو ميمت ةليبق نم ةيلاخ دجن يف هايملا دراوم لعَجل هتسائر تحت اوعمتجا

 . ابلاغ يثراحلا ثوغي دبع لتقم دعب رعشلا كلذ ناكو ءدعم رئاشع
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 مهعمو ةيجحذملا بعك نب ثرحلا ينبو دارمو ديبُز لئابق قلطنا مث
 ءاجرأ يف تاراغلا اونشف «ةدعص نالوخو سودو هلامثو معئخ لئابق ناسرف
 «يثراحلا نانق نب نيصحلاو برك يدعم نب ورمع ةدايقب دجن قطانم نم ةديدع

 ِفْيَف موي) ةعقوم اهمهأ نم ناكو .«نمزلا نم ةرتف تاراغلاو عقاوملا تلصاوتو
 . (دجن يف حيرلا

 هذه برك يدعم نب ورمع لاق :يبارعألا نبا لاق) :يلاقلا يلع وبأ لاق
 :هله يهو حيرلا يق موي ءاحلا ىلع يتلا ةديصقلا

 حارملاو بْرَعَملا سغداهب ىَمْلَس ٌمأ نم ترفقأ رايد

 ّيحاص تنأمأى وهلا كّبلاغعأ يباحص 0 انهينب تققو
 حاذِقلاك َرِماوض درج ىلع ا ة نه ْمكو

 رجح * اه ايمو

 سك كا ا

 00 2 ابمئاشألاهرشبت هت

 حافقو ليتغم م لْبَّرلا دنيتكك

 حامز ىلع َرْمْأًادَسَم ىرن ءازاردإ نيواركفجلا هبل لوقت

 ا سمس كمت هيلا اويساتلا اذإ

 حالسلا يوذ نيلضفألاانلَتفق نكلو مهّرارِش لثمن ملف ..

 حابّصلاو ةينيركلا ٌبتاَحْضَأَو مهنم فايضألا نِعطُم اًمْلَتَف

 "”حاكئللةديرَخلاانيَلَخِو اهينبْنِمةليِلَحلاانْلَكْنأف

 : جحلم مايأ اهيف ركذي تايبأ يف لاقو

 ميس يلع اييرسلا اردزز جي

 ىَشح نايذلا عماورشخ ْعَحَو

 رس 0

 5 م. 1 8 ع

 (*”(هرح) لكب نيرجخُخُم ًابابض
 م

 ةوحقنحا درس الو مئه كف

 فيصلا ربدأو اهيلع نامزلا درب اذإ رجشلا نم بورض :لبرلا) :يلامألا شماه يف ءاج )١(

 . (رطم ريغ نم ضيبأ قروب ترطفت
 .اولخدأ :اوشخ :هلوقو .يئراحلا نايدلا نب نادملا دبع نبا ينعي :نايدلا (0)

 . عبات : طورضعو

 .دصق لك :درح لكو .يئراحلا نانق نب نيصحلا وه :نيصحلا ()
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 ينب اولتاقف «سودو ةلامُثو م دارقو ديبُر تعمتجاألا : يعمصألا لاقو

 نيع هييضأو + ادم نمو رماع ْتَمِْرُهْف ءمهوتأ ثيح امْيَلَسو ميشجمو رماع
 :برك يدعم نب ورمع لاقف . ليفطلا نب رماع

 زوويفل يلا تريلا ر ديا ايه يكبح عَمْنَأ دقلو

 ومر توا نم نيل ني. .ةططراسك احين توسلا لقمر

 "'"ريدج برحلا يفانأ لُكِبو ردلعح يي ةاما انه نحت

 دجن لئابق عم مائولاو قافتالا ةدوعب تاراغملاو بورحلا كلت تهتنا دقو

 ورمع هجتا مث «عزانم نودب برعلا سراف برك يدعم نب ورمع حبصأو «نزاوهو

 .رخآ ناديم ىلإ
 ما / 001
 ني نو عند

اننا كزارلا حرؤملا ركذ دقو 590 50000 ءاعنص ىف
 : ذاك تدحاام 

 ناساس نب ناذاي برح ىلع اوعمجأو ءاورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج عمتجا)

 نب ورمع مهيفو «فوجلا يف باذمب مهعامتجا ناكو .زمره نب ىرسك لماع

 نب ةسبلعو :نادملا ذيع تب ديزيو «نانق نب ١ نيصخحلاو :يديبرلا برك ىدْغَم

 اهيطع اركسع اوركسعت 0 ا ل «ينالوخلا ديز

 تجارخو .ةرواسألا ليخ يف مهيلإ جرخف ناذاب كلذ غلبو . ن1 اني اراب

 ةدع يف لجارو سراف نيب ام نادمه نم لتاقم فالآ ةرشع يف هئاقل يف نادمه

 ليت كرقامل قادم نأ كلذو فلحلاو ةرصنلا ناذاب ىلع اوضرعو ةلماك

 020 ا ١ ع :
 امهرصنتو ةرواسألا ليم

 طاقنلا جاتنتساو كاردإ يزارلا 0 يذلا يخيراتلا نصشلا كلذ سيو

 : ةيلاتلا ةيرهوجلا

 ةفصب مه ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتو اوعمتجا نيذلا ءاسؤرلا نإ

 نانق نب نيصحلا وهو نانق نب نيصحلا مهنمو ءجحذم ةليبق ءامعز ةيساسأ

 سل نفرق ل يدافع طس وا إو :ثرردلا ا جشم هداك هالو

 نيرارا مولا رلاقب اقرار ةعيرأ ه6 سيئر ست لاو وحلا زاك : نيصحلا

 )١( الأمالي  5ص ١ 144/6
 ."ص - يزارلا  ءاعنص خيرات (؟)
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 يدعم نب ورمع امأو "”اهعبر مهنم لك يَلُو برحلا رضح اذإ اوناك «عابرألا
 مهقافتاو مهعامتجا نع يزارلا صن يف مهركذ ءاج نيذلا ءاسؤرلا لوأ وهف برك

 اثر نكلو ديِبز ينب سيئر ورمع ناكو «ءاعنصب ىرسك لماع ناذاب برح ىلع
 هتدايقبو ءجحذم ناسرف سراف  لقألا ىلع وهف جحذم لئابق لمشت بورحلا يف
 نالوخ كلذكو بعك نب ثرحلا ينبو دارمو ديبُز تعمتجا نانق نب 000

 دبع نب ديزي امأو ءدجنب حيرلا فيف موي يف معثخو ةيعاضقلا مرجو دهنو ةدعص

 :رعاشلا لاق « جحذم لايقأ رابك نمو نارجن ديس وهف نايدلا نب نادملا

 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب نيب ٌتيبلاو

 ةيقب عم مهو - ابلاغ  ةدعص نالوخ ءاسؤر نم ينالوخلا ديز نب ةسبنعو
 رئاشع نم مرجو دهن مهنمو جحذم ء ءافلح ةارسلاو نارجنو ةدعص يف ةعاضق لئابق

 تناكو ينادمهلا يداولا كلام نب عدجألا 0 مدعت دقو «ءًةلدعصو ناأرجنب ةعاضف

 هل تناكو ةدعص يف هلزنمب ميقت ةشبك يهو برك يدعم نب ورمع تخأ هتجوز

 كلام نب عدجألا ناكو :عابرألا سراوف تخأ نيصحلا تنب يه نارجنب ةيناث ةجوز

 نا يزارلا ركذ دقو . نيصحلاو برك يدعم نب ورمع عم تاراغلاو بورحلا دهشي

 يداو ةقطنم يف «ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسع» فارشألاو ءاسؤرلا
 ىرسك لماع ناساس نب ناذاب ةبراحمل فحزلا فدهب كلذو .فوجلا يف باذم
 نم ةيساسأ ةفصب مه فوجلا يف ذاوعمجت نيذلا ناكو «ءاعنص يف زمره نب زيوربأ

 روس: ني ىف م ا يا ا

 نيب ام نادمه نم لتاقم فالآ ةرشع ءاقتلا ةرحت نادرع ةةظم نإ: قاسو :يمرقلا

 نادمه نأ) ةرابعف يامل اب نيرو ءهلماك ةدع يف لجارو سراف

 نيب قباس فلاحتو قافتا ىلإ ريشت : امنإ (مهرصنتو ةرواسألا ليم ليمت لزت مل

 ةادنه ءانسالر نقعي قاف درجعلا نذ عفحلا كلذ محام كلف انرو 4 نيقيرفلا

 فالآ ةرشع اوعمجف  ليكبو دشاح نم يأ  نادمه لئابق نم مهباجأ ْنَم عمجب
 نيرئاثلاو حجذم ةبراحم يف سرفلاو ناذاب ةرصانمل ةلماكلا ةيبرحلا مهتدعب لتاقم

 «مالسإلا لبق ناك كلذ نإو سرفلاو نادمه نيب رصانتلاو فلحلا باتك ركذب ىفعتكا

 ىنعمب ًاريثك اهلامعتسا متي ةرابع يهو مي دمحم يبنلا ثعب لبق ةرابع لمعتسا دقو

 .7 :5 ص ”ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصؤلا )010(
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 ناذاب مهكلمو ءانبألا سرفلا نأ ىنعمبو نميلا يف مالسإلا لبق ىنعمبو مالسإلا لبق

 نادمه تناك دقو «(نميلاب ىرسك لماع) ناذاب نإ يزارلا لاق كلذل ءًاسوجم اوناك

 لبق) لاقي كلذلو (دو)و (قوعي)و (ثوغي) ةدابعب ابلاغ نيدت ًاضيأ جحذمو

 هل اودشح نيذلا نادمه ءاسؤر عم سرفلاو ناذاب ءاقتلا نأ ودبيو ء(مالسإلا

 «لاملاو ليخلاب مهمعد ناذاب ىلوتي نأب قافتا نع رفسأ دق لتاقم فالآ ةرشع

 نيعمتجملا نيرئاثلا جحذم ةيراحمو موجهلا نادمه ىلوتتو «ءاعنص ىلإ دوعيو

 ةعقوم يف ثدح ام وهو «جحذمو نادمه نيب برحلا ودبت ثيحب «فوجلا يف
 . فوجلاب مْدّرلا موي

 لاق «فوجلاب (مْدَّرلا) :هل لاقُي ناكم يف ِمْدَّرلا موي ةعقوم تراد دقل -

 :مزرلا موي) : ليلكإلا باتكب ما مويل ينادمهلا ركذ شماه يف عوكألا يضاقلا

 فورعم فوجلاب عضوم وهو ًاحالم مزرو ًاحالم مدر هل لاقيو ءمدرلا موي هل لاقيو

 ءامهنيب برحلا تماقف ..اهلك جحذمو اهلك نادمه هيف تعمتجا .ةياغلا هذهل
 هركذ ام نكلو ١2"نردب ةعقو - تقو يف ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف كلذ ناكو

 (مزرلا موي) ةعقوملا ةيمستو (مزر) ًايلاح ىمسُي يذلا وه (مْدَّرلا> عضوم نأب عوكألا

 ثيدحو ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك يفو ةيوبنلا ةريسلا يف تباثلا نأل ءرظن هيف

 دقف (مزرلا موي) سيلو (مدَّرلا موي) وه كيسم نب ةورف هيلإ َدْفَو امل ٍِككي هللا لوسر

 مدع بوصألاو ء«هسفن وه نوكي دقو (مْدَّرلا) عضوم ريغ (ًاحالم مزر) نوكي

 (مْدَّرلا موي) وهو يوبنلا ثيدحلا يفو ةيوبنلا ةريسلا يف تباثلا مسالاب ساسملا

 باذم يداو ةقطنم يف كلذو (مْدَّرلا) وه برحلا هيف تعقو يذلا ناكملا مساو

 ركذ يتلا ةقطنملا سفن اهنإ ةفداصملا باب نم سيلو «فوجلاب ةعساو ةقطنم يهو
 ىرسك لماع اذا بوتح لق وعم اواو رراقتو اوههتح ا يذلا ءاسؤرلا نأ قرارلا
 «برك يدعم نب ورمع مهيف ناكو «فوجلا يف باذمب مهعامتجا ناكر

 ناسرعلا نم ةعامجو «ديز نب همعو 4 ناذهلا دبع نب ديزيو «نانق نب نيصحلاو

 ناكف نادمه امأ .(انينك اعنا ودع ا يبقس اركي [وركسعت ننارشالاو

 ةريثع وحن مهجادع ريدقت نكميو + موتمهلا ليس ىلع مذؤلا موي ةعقرح ىف ميهودت
 - لويخلا ةرثكب نادمه تزيمت دقو «جحذم كلذكو اهلك نادمه سيلو لتاقم فالآ
 ءانبأ ناك دقو «جحذم رقهقتو مازهنا ىلإ ىدأ امم ةعقوملا كلت يف  ناسرفلا يأ

 لئابق عبُر ةدايق مهنم دحاو لك ىلوتي عابرألا سراوف مه نيذلا نانق نب نيصحلا

 .3ا/ص ١٠ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكولا )000(
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 لتقل ًاصاخ ًامامتها تطعأ نادمه نأ ودبيو ؛ةعقوملا يف مهعم نيذلاو جحذم

 ْثَْلَو ىتح عابرألا سراوف طقس نأ امف «لعفلاب ثدح ام وه كلذ ناكو ءاهنودوقي
 نيصحلا ءانبأ نأ يلامألا باتكو ليلكإلا باتك يف ءاج دقو .رابدألا مهعومج

 نب عدجألا نادمه دئاق ناكو «مدرلا موي يف نادمه مهتلتق «عابرألا سراوف ْمُهَو)
 : كلذ ىف لاقو «ءكلام

 (0(ءايزآلا سراوف لفق تييسشتو ”انهلاحرو تقاكرج ىبكلاشا

 كلام نب عدجألا نأ اهلوق يف تيبلا كلذ ىلإ تاياورلا ضعب تدنتسا دقو

 نكلو «نادمه دئاق ناك هنأ ىلإ ةفاضإلاب مدرلا موي يف عابرألا سراوف لتق يذلا وه

 يذلا» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق كلذ يفو «نادمه دئاق نكي مل هنإ عقاولا
 . باوصلا وهو ؟'”«ينادمهلا ميرخ نب كلام ِمْدَّرلا موي نادمه داق ةفإ . 4 8 ص 03 ٠

 عم يأ كلم را ا نيصحلا 500 000 نشرك

 ا برك ىدعم نب ورمع رهص وه عدجألا نأل :نانوع من يعلز جحذم

 ءاشن هبل ةييدحلا ةشسيك' .ةيينز نشف ةنعش ةكبأالا

 تثناك» :يركبلا ديبع وبأ لاق ءأضيأ نارجن يف ةأرماو لزنم عدجألل ناكو
 موو كيك رجلا ده لاب اجر جرارتود بعك نب ثرحلا ينب نم عدجألا ةأرما

 عدجألا ةأرما نأل كلذو (عابرألا سراوف لتق) ركذ هيف يذلا رعشلا ينعي ' 4مدّرلا فيض

 كابر ناين كح سام ب نو ا رع ل يسم نا تركنا يرو ىلا

 املف « 0 نع ندر كو ثرحلا

 : عدجألا لاقف نبل

 ؟عابرألا سراوف لْمَق ٍتْيَسْنو اهلاحرو بئاكرب ينهلاسأ

 عابرملا ٌةتاسو ِءاَوللا لمأ مهييعَن ِكْعْرَي ملأ :نيّصُحلا تنب

 .نص- ىلاقلا يلع ىبآل  يلامألا )١(
 ١4 ١7. ص ؛ج - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا عرف

 .؟ 0ص  يركبلا ديبع يبأل  رداونلا (*)
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 عاسنألاةدودشماهلاحرب  ترِدوُغ ٌصئالق ال ٌةّيزرلا كلت

 لوقلا نكميو ' مدرلا موي يف برك يدعم نب ورمعل ارعش تاياورلا ركذت ملو

 نب ورمع هيف لاق ةيلهاجلا عئاقو مايأ نم مويب ًاهيبش ناك مويلا كلذ يف هفقوم نأ

 :تايبألا هذه ىهو :هرعش عئاور نم اتايبأ برك يدعم

 ِتّرطبساف تليخ عرز لواَدَج اهّنأك ًأروَز ليخلا ُتيأراّملو

 ةرم لوأ ٌُسفنلا ّيلإ تَشاَجْف

 يدعاس ُلَقثُي حمرلا لوقت مالت

 قراش ٌرْد اماك ًامؤجج هللا اَحَل

 ةئيدر حامرلل ينأك ُتْلَلَظ

 ْمُهحامِر ينتقطنأ يموق نأولف

 ٍتّرعَتْساَف اههوركم ىلع تّدُرو
 ٍتّرك ليخلا اذإ نعطأ ملانأ اذإ

 (0”ٍترأيزاف تشراه (بالك) هوجو

 ٍتّرَفو مْرج باسحأ نع ُلِتاقأ

 ٍتّرَجأ حامرللا نكلو ُتْفْطَن
 كاما هناا ام

 مالسإلا بكوم يف هناكم لأي نأ لبقو ةيلهاجلا ةرتف رخآ ىف ورمع ناكو

 هرعش عئاور رخآ نم ناكف «ةقباسلا ةيلهاجلا مايأ ثادحأو تايركذ نع ًارعش لوقي
 : ةيلاتلا ةديصقلا

 رويس ناحل سسنا
 ند انيس |اييييس تكااذإ

 اسس اكن م تاتا ثووكمعأ

 دجشنمم بطش ااذو ناهس

 ىلإ يرجب ئرسما لك
 (كار) موي يجلا يعم !دضو

 ديدحلاوسبلاذإموق

 انج دوس تتينن ان ةديستلا

 انهودلايق نحيتبحل تدو

 يسحلا ١تيهتنس ا دخسم ثدتو

 ملو مسه شبك تتلزابت

 يمد نوررذن يغش

 ايو كفيت نإف ةحابساف

 ادني نينتروأ تنئابتمعو

 انهما فلا ةنت فو ةةتيخسع

 ادحت نادي ل: نفمييتنحلا

 ادعمعتسا امن مايجب ىف

 ب ابك كنان

 اديقو ايم اة ويم تتل

 اديتشءأ يهمنا :كسنقسمت

 ىدسمسمت اذإ ءايتهستلا زدت

 ادجرمألا اكو ىفخنت

 ادب شبسكسلا لازحت نسم

 اذهنتا ناين: ةحيستلا نانوذنناو

 .برك يدعم نب ورمع لاوخأ مهو مرج ةريشع :مرج )١(
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 اذنئز ياس كب هرسسن الو ٌتعلهها الو ٌ ثعزج نأام

 ادلب تيقاح موي ٌتقلخو هبباوثأ انينايجيتيعللاا

 ادرف فيسلالثمٌُتيقبو مهبحأنيذلابمهذ
 ف تل 3 حام 01

 هللا لوسر دهعو بكوم يف . .ورمع
 (ثوغي)و (قوعي) ةدابع يه ةيلهاجلا يف جحذمو ديبُز ينب يف ةعئاشلا ةنايدلا تناك

 مارحلا هللا تيب نوجحي ديب ونبو برك يدعم نب ورمع ناكو (هللا) دوجوب ناميإلا عم
 نوجحيو ةهلآلا ددعتب نولوقي اوناك نيذلا نميلا لئابق نم مهريغك ةيلهاجلا يف ةكمب
 : ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو . مارحلا تيبلا

 يناربطلاو تايقفوملا يف ريبزلاو بيلك نب مئيهلاو يوغبلاو دعس نبا جرخأ
 اذإ نحت تيرق قمااسرار هقل + لاق برك يدعم نر: وزرمع نع... ةدنف: نبأو

 ارغو الابجو اعين ىيطقي. ”ارسق كنا دقاديبز يده ردع كيلإ اميظعت كيل

 ةنمي رسحم نطبب فقنو «هفرعب اوفقي نأ سانلا عنمن انكو : هيفو . ثيدحلا

 انملعو «ةفرع نطب اوزيجأ) : ةيلكع هللا لوسر لاف . نجلا انفطختي نأ ُأَقَرَف «هفرع

 , 2200. . ةيبلتلا

 نب ليبحرش نع يبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاجو
 :لاق برك يدعم نب ورمع نع عاقعقلا

 كيلإ ًاميظعت كيبل :لوقن ةيلهاجلا يف انججح اذإ نحنو بيرق ذنم انتيأر دقلا
 .ًارعو ًالابجو ًاتبخ نعطقب ارّرش تارمضم اهب ودعت ءًارسق كتنأ دق ديبُر يذه .ًارذع

 كيرش ال كيبل .«كيبل مهللا كيبل :ِهِكي هللا لوسر انملع امك مويلا لوقن هلل دمحلاو نحنف

 نب ورمع نع ليوط ثيدح ىف .كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ «كيبل كل

 «كييل مهللا كيبل :ةيلهاجلا يف لوقن انكو”ليوطلا ثيدحلا كلذ نمو (50(برك يدعم

 . (ُكَلَم امو هكلمت .«كل َوُه كيرش الإ .كل كيرش ال كيبل

 1 0 ا
 تا 02

 . ا 86ص ؟ج _ ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 220

 . ص  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ىلإ هتوعدو هذ دمحم يبنلا رمأب ملع دق برك يدعم نب ورمع ناكو

 ةكم نودصقي نم قيرط نع ءاوس «ةيوبنلا ةثعبلا دعب ركبم تقو ذنم ةكمب مالسإلا
 نم ةبيرق نارجن ثيلثت يهو ورمع ةقطنم نأل وأ «ةيلهاجلا يف ةراجتلاو جحلل

 يف ًاميقم برك يدعم نب ورمع تخأ نبا يدارملا حوشكم نب سيق ناكو ءةكم
 ةرايزل راس امبرو «دارم يف حوشكم نب سيق ىلإ ورمع راسف «برأمب دارم ةقطنم
 لَو دمحم يبنلا نع نيقيلا أبنلا ةفرعمل سيق عم بهذي نأ ديري ورمع ناكو «هتخأ

 ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو .ةكمب مالسإلا ىلإ وعدي يذلا
 :هصن يلي ام ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو رثألا نويع يف سانلا

 ىهتنا نيح يدارملا حوشُكَم نب سيقل لاق دق برك يدعم نب ورمع ناك»
 نم ًالجر نأ انل رِكُذ دقو ءكموق ديس كنإ «سيق اي :ِي هللا لوسر رمأ مهيلإ

 ملعن ىتح هيلإ انب قلطناف «َيبن هنأ :لوقي زاجحلاب جرخ دق دمحم هل لاقُي شيرق
 ريغ ناك نإو «هانعبتا هانيقل اذإ «كيلع ىّفْحَي نل هنإف لوقي امك ًايبن ناك نإف ءهملع
 .2”ييأو هقَسو 4 كلذ نييق هيلع نيف ..ةملغ انقلغ كلذ

 هللا لوسر ىلع مدق ىتح ورمع بكرف» هنإ ةرشابم كلذ دعب رداصملا ركذت مث
 هتدافو نيبو سيق عم هثيدح نيب نأ نئارضلا ايتن "4و ماو هقدر ءملسأف كك

 لَك هللا لوسر ىلإ ورمع ةدافو نأل تاونس ةدع ةرونملا ةنيدملاب ِةَِكَك هللا لوسر ىلع

 نب سيق عم ورمع ثيدح امنيب ةرجهلل عست ةنس بجر يف ناك ةرونملا ةنيدملاب

 نأ ىلع ثيدحلا قوطنم لديو ةكمب كي يبنلا ةوعد أبن هغلب امدنع ناك حوشكم
 ةفرعمل ريسملا ةركف حوشكم نب سيق هيلع ىَيَأ املف «ةيوبنلا ةرجهلا لبق ناك كلذ

 .هسفنب نيقيلا أبنلا ةفرعمل ورمع قلطني ملو «كاذنآ هلي دمحم يبنلا نع نيقيلا أبنلا
 . نميلاب هتقطنم يف اميقم رمتساو

 ند ع2 و . 0

 نيد هنيد نأو ِةلِكي دمحم ةؤبنب كلذ دعب برك يدعم نب ورمع نيت مّن

 ةدعب ةرونملا ةنيدملاب يبنلا ىلإ هتدافو لبق كلذو «نميلا يف ورمع ملسأف «قحلا

 نأ ليق دقو» :ًالئاق ريثك نب ظفاحلا هيلإ راشأ ام كلذ كاردإ حيِتُي اممو «تاونس
 ةياورلا كلت لدتستو نميلاب ملسأ هنأ ينعي "706 يبنلا تأي مل برك يدعم نب ورمع

 سانلا ديس نبال ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويعو - 707ص ؛4ج ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )١(

 .ال7 ص هج - ريثك نسا ةياهنلاو ةيادبلاو - ١7” ص 5 ١/

 .الا ص ةدج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ةرهز



 يبنلا ري ملو تأي مل هنإ اهيف ركذيو نميلا يف وهو همالسإ دعب ورمع اهلاق ةديصقب
 دعب اميف ةنيدملاب هِي يبنلا ىلإ هتدافو نيبو كلذ نيب ضراعت كلانه سيلو هدي
 ُتملَسأ» :لاق برك يدعم نب ورمع نأ يناهفصألا هاور ام كلذب لصتي اممو

 كاردإ عئاقولاو تاياورلا طبر حيتيو ''”(نارقلا ظفح نع ُتلِفْشَت «توزغ مث «نميلاب
 : يلاتلا تيترَعلا

 دمحم يبنلاب نمآو «ركبم تقو ذنم نميلاب ملسأ برك يدعم نب ورمع نأ -
 يبنلاب اونمآو اوملسأ نيريثك لثم كلذ يف وهو «هاري نأ لبق هتلاسرب قّدَصو كي
 نكاوع نب نالكسع) ىلإ انه ريشنو ء«ركبم تقو ذنم نميلا يف مهو ٌهَو دمحم

 رجح نبأ ركذ دقو «ةيوبنلا هثعبلل ىلوألا ةنسلا يف نميلاب ملسأ دقو (يريمحلا

 نالكسع رمأب ِهلو دمحم ىبنلا ربخأ امل فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ينالقسعلا

 يب ُنمؤم ٌبَرو «نينمؤملا صاوخ نم رّيْمِح اخأ نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف

 . "'”(ًاقح يناوخإ كئلوأ «يندهش امو يب قِدَّصُمو ءينري ملو

 برح رخآ تناك دقو «بورحلاو تاوزغلاب همالسإ دعب ورمع لغشنا دقو

 عمتجا» هنإ يزارلا هركذ ام اهقبس يتلا مْدَّرلا موي ةعقوم  ملعن اميف  ورمع اهدهش
 نب ىرسك لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج

 نب ديزيو «نانق نب نيصحلاو ءبرك يدعم نب ورمع مهيف ناكو ءزمره
 ناكو .«فارشألاو ناسرفلا نم ةعامجو «ىنالوخلا ديز نب ةسبنعو «نادملا دبع

 دقو . «ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اورسكعف «فوجلا يف باذمب مهعامتجا

 نيبو نادمه نم سرُفلا ءافلح نيب ممَدَّرلا موي ةعقومو «كلذ دعب ثدح ام أبن مدقت
 ةيرجه ؟ ةنس ناضمر يف ةعقوملا تناكو «فوجلا يف اوعمجت نيذلا جحذم
 : يجحذملا يدارملا كيسم نب ةورف لاقف «نادمه اهيف تبلغتو

 انيبلفم ةيعف ننشت نإ امذِق نوبالغف بلغت نإف

 اقري ةلزورات بباتسبلا دكتور يتيح نه ناب

 دَفَو» هيبيدحلا حلص دعب ةرونملا ةنيدملاو نميلا نيب قيرطلا تنمأت املو
 لَه ةورف اي : ِهْكَي هللا لوسر هل لاقف يدارملا كيسُم نب ةورف يفي هللا لوسر ىلع

 لثم هموق بيصُي اذ ْنَم ؛هللا لوسر اي :لاقف ؟مذّرلا موي كموق باصأ ام كَءاَس

 مل كلذ َّنِإ امأ : يي هللا لوسر لاقف .كلذ هؤسي ال مْدَّرلا موي يموق باصأ ام

 .58و ؟١0ص 4١ج - يناهفصألا جرف يبأل يناغألا )١(
 ٠١. 50ص ”ج - يريملا نالكسع ةمجرت  ةباصإلا 6
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 :لاق ةديبع يبأ نع يناهفصألا ركذ دقو ''”«ًاريخ الإ مالسإلا يف كموق 3

 '"(خ55 يبنلا ىلع كيسم نب ةورف عم جحذم دفو يف برك يدعم نب ورمع ِمِدَق)
 نب ورمع مودق لبق هللا لوسر ىلع ةورف مدق» باعيتسالا يف يبطرقلا لاق امئيب
 ٌمِدَق كيسم نب ةورف نأ كاردإب لوزي نيتياورلا نيب ضراعتلا اذهو «برك يدعم
 ىلإ داع مث  ءابنألا باتك يف ءاج امك  ةرجهلل عبس ةنس كي هللا لوسر ىلع

 يك هللا لوسر ىلع جحذم دْفَوو برك يدعم نب ورمع عم ةورف مِدَق مث «نميلا

 . كوبت ةوزغ نم هفرصنم

 عم ةريسمو ها/ ةنس وو هللا لوسر ىلإ كيسم نب ةورف ريسم نيب اميفو -

 نميلا يف وهو برك يدعم دعب ورمع لاق ه9 ةنس يف برك يدعم نب ورمع
 :ةلاعلا ةديصفلا

 هتلسلا قردل توباشلادب ء[نخ

 هانبكر َنيِح ليِبَسلا اًبّبكَرَو

 اينكو اف هئالا ات وتوو

 انادي حبيس[ لو

 انايعتملا ةيف ةبمألا نانو

 انامَعْنِمهرونبانيدتهاف
 اناضرو (هِيدهِب١  ًاديدج
 انناقرالا خدت كانها

 اتاوخإ انهم ناش صرف يدق اهككو هناا ابقتلاو

 اناكودالبلانِمانك ٌثيح اًئِيوليسلاو ٌمالسلاهيلعف
 نب كلامو طمن نب سيق دي ىلع نادمه لئابق يف رشتنا دق مالسإلا ناكو

 يدارملا كيسم نب ةورف دي ىلع جحذم لئابق يف رشتنا امك ينادمهلا يبحرألا طمن

 امك ءاخإلاو فالتئالا نادمهو جحذم نيب عجرف «جحذم نم اوملسأ نيذلا لئاوأو

 كلذلو ءمهبولق نيب هلوسرو هللا َفّلأو مالسإلا لظ يف برعلا لئابق رئاس نيب عجر
 :ورمع لاق

 انتاوسحنإا اقيم ماتيس وبا ووش يت وحب ا[ داو

 ايناكودهةلبلا فنتك تيب انِمٌملِسلاو ُمالسلاهيلعف
57 

 دي تي حو
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 111101010100101 اا اا اا

 ٍَِكَي هللا لوسر ىلع ورمع ةدافو

 نم ةعامج سأر ىلع برك يدعم نب ورمع قلطنا .ه4 ةنس بجر يفو
 هللا لوسر ةعيابمل ةرونملا ةنيدملا ىلإ جحذم دفوو كيسم نب ةورف عم ديبُز ينب
 يف ِةَ هللا لوسر ناكو - نابعش رهش يف  ةنيدملا اولصوف مالسلاو ةالصلا هيلع
 نِل هللا لوسر لبقأ املف ؛ةنيدملاب هورظتناف «كوبت نم ةدوعلا كشو ىلعو «كوبت

 ديبز ناسرف يف ريسملاب ردابو ءجحذم دفو ةيقبو ٌةورف ورمع كرت «ةنيدملا وحن
 . هتاقالمو هتيؤرل ًافهلتمو ًاقاتشم ورمع ناك ثيح ِهيَي هللا لوسر ءاقلل

 نب ورمع هكردأف «ةنيدملا ديري كوبت ةوزغ نم ِةكَي يبنلا لبقأ» :ينئادملا لاق

 ىتح هنع كسمأف لَك يبنلاب قحليل ورمع مدقتف ءديبُز ينب نم لاجر يف برك يدعم
 هل اونذأتسيل رظتني هوفقوأ كك نقلا يب نيدو طفلا و تجلا نأ يأ  (هب نذوأ
 ناكر د5 هن لوس قنا يرتلاب عبمأ يس وربح مدح د هل نذأف ِةكَك يبنلا اوغلبأف

 هل لاقف ءريسي هي هللا لوسرو ..» :ىنئادملا لاق - ِتَقاَ ىلع ًابكار ٍكي هللا لوسر
 ةكئالملاو هللا ةنعل نأ :ِللَو هللا لوسر لاقف .6”2نعللا َتِيَبَأ ءَكَهَلإ هللا َكاَبْج :ورمع
 .ربكألا عزفلا موي . .رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا ىلع نيعمجأ سانلاو

 ْنظْيَو ٌبسحُي امك سيل عزف هنإ :لاقف ؟هللا لوسر اي ربكألا عزفلا امو :ورمع لاق
 حاصُي مث «كلذ هللا ءاش ام ىلإ تام الإ ُيَح ىقبي ال ةحيص سانلاب حاصي هنأ
 ضرألا هنم ُدَهْنَي ٌٍّيِودَب ضرألا كلت حلي مث هرِشّن الإ تيم ىقبي ال ةحيص سانلاب
 زربت مث « كلذ يف هللا ءاش ام ديدجلا ةيطبقلا قاقشنا ء ءامسلا ٌقشنتو لابجلا هنم ٌرْختو

 سوؤر لثمب يمرت ءامسلا يف ناسل اهل راص دق ةملظم ءارمح اهيلإ رظنتف رانلا
 اي تنأ نيأف : ةينذ رك ذو ةَبلق و و ما ا

 (. .ًاميظع ًارمأ ٌعمسأ ينإ) :ورمع لاقف ؟ورمع

 هللا لوسر فرصنم كلذو «مالسإلا يلع هيوتل عيابو ورمع ملساف» :ينئادملا لاق
 ةريسلا يف ماشه نبا لاقو ' "”(ةرجهلل عست : ةنس نم بجر يف تناكو كوبت ةازغ نم يخي
 ىلع ِمِدَق» :رثأآلا در ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ةيوبنلا

 رفعي نبا لاق «مالسإلا لبق برعلا كولمو ةعبابتلا نميلا كولم ةيحتت يه :نعللا تيبأ 0
 : يريمحلا معني رساي كلملل رعاشلا

 رشحلا ىلإ مودت نمعن يذ ةيحت ٌقراَش ةذاض ندعلملا تينا اجت

 : رذنملا نب نامعنلا كلملل ينايبذلا ةغبانلا لاقو
 ٌبَّصلأواهنم ٌمَثْهَأ يتلا كلتو يىيتنلا كنا نعللا تيبأ ينانتأ

 .7”ص 1١ج  يناهفصألل يناغألا (0)



 «هقّدَّصو ءملسأف ديبُز ينب نم سانأ يف برك يدعم نب ورمع ِهَِي هللا لوسر

 ةنس يف ِهََِي هللا لوسر ىلع ورمع ِمِدَق» :يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو ")هب نمآو
 ("!(ديبُر دفو يف كي هللا لوسر ىلع ورمع مِدَق) : ينالقسعلا رجح نبا لاقو ؟'00عست

 ةديبع وبأ ركذو .(«اوملسأف حجذم عم كيسم نب ةورف دَفَو)» :ينالقسعلا لاق كلذكو

 نم نيبتيو '' و يبنلا ىلع كيسم نب ةورف عم جحذم دفو يف ورمع مدق» هنأ
 لَك هللا لوسر ىلإ جحدم دفو سأر ىلع ًامِدَق - ورمعو ةورف  امهنإ كلذ لمجُم
 ديبز ينب لاجر عم هب ىقتلاف ةنيدملا هلوخد لبق ٌهْيلك هللا لوسر ءاقلب ورمع ردابو

 كلذلو ؛ صلب لقوا ةيفيو ورق هي قتلا ةزيدجلا وك هللا كرت: لخو جلو »ةحوايو

 ًاعيمج مهمودق امنيب «ءجحذم دفو عم ةورف مودق نع ًالصفنم ورمع مودق ركذ ءاج

 هللا لوسر فرصنم كلذو «هوعيابو ِةنِلَي هللا لوسرب اوقتلاو ءدحاو تقو ىف ناك

 يف ةنيدملا ىلإ قي هللا لوسر داعو ه4 بجر يف تناكو كوبت ةوزغ نم كك

 ىنعمب (اوملسأ)و (ملسأ) ةملك تاياورلا يف تءاج دقو ءه9 ناضمر علطم

 مالسإلا نيد مهقانتعا نأل نيحلطصملا نيي زييمتلا بوصألاو :«اوعياباو (عياب)

 ةديانملا يشيب 4 نغل تت هر نقلل علل ىلإ ار ءاجو ىسملا ف نيا نمز ذنم ناك

 نيحلطصملا نيب مب ينئادملا عمج دقو «ةعيابملا ظفلل يسايسلا لولدملا لمشت

 دب يلع مالت نيتداهشلا قطنب ورمع مايقف «هموقل عيابو ورمع ملسأف» :الئاق

 ةعيابملا وهف مودقلا كلذ ببسو رهوج امأ «ةكرابم ةفاضإ يه كي هللا لوسر
 : ىسايتسلا"طابترالا لمت ىعلا

 قطانم نم دوفو مودق تدهش ةرتفلا كلت نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا ْنِمو

 نكلو «قباس تقو ذنم رشتنا دق مالسإلا ناكو كي يبنلا ةعيابمل نميلا لئابقو

 ْنِم هيلع تناك امك ةيسايسلا عاضوألا تناكف «نميلا ىلإ ًالامُع ثعبي مل ِِكَي يبنلا
 نم دتمت يتلا ريمح قطانمو فيلاخم ىلع اكولم ريمح قطانم ءاوذأ ناك ثيح «لبق

 هل لاقي نيعر وذ لالك دبع نب ثراحلا ناكو ًاقرش هوبش ىلإ ًابرغ ةماهت لحاس
 ناك هيمي «مهقطانمب كولملا ريمح ءاوذأ نيب لوألا هنأل (ريمح كلم)

 جحذم لئابق ءامعز ناكو «تومرضحو ةدنكل ًاكلم يدنكلا سيق نب ثعشألا
 يف ءانبألا سرُفلل اكلم ناذاب ناكو «مهلئابقل ماكح ةباثمب ةارّسلاو نادمهو

 .؟ ١ضص ١ ؛ج - ىناهفص لل ىناغألا 2غ
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 004 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع "585

 كلم لالك دبع نب ثراحلا ثعب مث .نادمه عم ًافلاحتم زكارملا ضعبو ءاعنص
 مهمالسإب هك هللا لوسر ىلإ ًادفو ريمح قطانمب كولملا ءاوذألاو ريمح

 كيسم نب ةورف ةسائرب جحذم دفو قلطنا ٍدئدنعو . ه4 بجر ىف مهتعيابمو

 كَم هللا لوسرب ريمح كولم ثوعبم ىقتلاو «برك يدعم نب ورمعو يدارملا
 ةسائرب نادمه دفو لصو مث . كيسم نب ةورفو ورمع كلذكو كوبت نم هفرصنم
 سيق نب ثعشألا ةسائرب تومرضحو ةدنئك دفوو «ىبحرألا طمن نب كلام
 ني كراحلا' ىلإ هلك هللا لوفنر ةناتك تاداقولا فلك ةكيبط, دكؤي امه: :«قلطقلا
 ىلإ لامعلا ثعب نمضتيو باتكلا صن ركؤ مدقت دقو «ريمح ءاوذأو لالك دبع
 دبع نب ثراحلا ىلإ باتكلا كلذ يف ِةِكَي هللا لوسر لاق ثيح ةرم لوآل نميلا

 ىلوأو مهنيد ىلوأو يلهأ يحلاص نم مكيلإ ٌتلسرأ دق يّنِإ) :ريمح ءاوذأو لالك

 :ًاريخ مهب مكيصوأف» :لاقو «مهيلإ روظنم مهنإف ءاريخ مهب مكرمآف .مهملع

 ءةّرم نب كلامو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو ءديز نب هللا دبعو «لبج نب ذاعم
 رئاس يف رتاوتم يوبنلا باتكلا اذهو '70١(َلَبج نب ذاعم مهريمأ نإو .مهباحصأو

 ناضمر يف ةنيدملا ىلإ كوبت ةوزغ نم ِهْنِكَي هللا لوسر فرصنم دنع هنإو رداصملا

 ىسوم ابأ ه6 هللا لوسر لمعتساو كعب ةرعقلا كلث'لنم:كلذكو ؟17ةيرجه 4 ةئس

 قطانمو لئابق ىلع يبحرألا طمن نب سيقو ؛«ةماهتو رعاشألا ةقطنم ىلع يرعشألا

 لمعتساو) :ماشه نبا لاق . تومرضح ىلع يراصنألا ديبل نب دايزو «نادمه

 لوق ًاعيمج مهلمشيو ''7(اهلك جحذمو ديبزو دارم ىلع كيسم نب ةورف لِي يبنلا
 وبأ لاق ««لبج نب ذاعم مهريمأ نإو» ريمح ءاوذأ ىلإ هباتك يف ٍةِككي هللا لوسر

 فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ لَك هللا لوسر ينثعب» :هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 لاق "”(هانعواط ذاعم ٌمِدَق اذإ نأو . .رسعُت الو رسي نأو «نيدناستم انِئَعَبَف . .نميلا

 لوسر ةّرَّمأ ؛تومرضحو نميلا ىلع ًالماع لبج نب ذاعم ناكو» :يدعجلا ةرمس نبا

 عماوجلا عمج نع 7١١ ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 ندسو .ركاسع نباو يقهيبلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع دنسم يف يطويسلل
 ءاقولاو - 27ص ”١ج يبوقعيلا خيراتو 84ص "لج دعس نبا تاقبطو .ينطقرادلا

 لاومألاو - ١١ص ىلع نب نيدلا سمشل نيلئاسلا مالعأو -747ص يزوجلا نبال

 نبال ةيوبنلا ةريسلاو  لامعلا زنكو - يزيرقملل عامسألا عاتمإو - ١7ص ةيزوج نبال
 .؟ 08ص ًءج ماشه
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 0 نميلا يف لماع ىلإ لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف كك هللا

 لكَ هللا لوسرل برك يدعم نب ورمع ةبحص
 ةوزغ نم هفرصنم دنع وكي هللا لوسرب برك يدعم نب ورمع ءاقل موي ذنم

 ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نيب هناكم ورمع ذخأ «ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت

 يذلا هلل دمحلا :لاق برك يلمع نب ورع راظلااذإ علا
610 

 اذإ توسل ا ل 5 يدعم نب ورمع ناكر

 "”(هدسج عيمجب تفتلا تفتلا

 ملَعَتو نمزلا نم ةرتف هي هللا لوسر بجحّصو ةنيدملا يف ورمع ثكم دقو

 يراضتالا ةدابغ قب دعس لزتسي نكسب ورع ناكو ؛نآرقلا ءارقو مالسإلا ضئارف

 عم دفو نأ ثبل ام يذلا يدارملا حوشكم نب سيق كلذكو «كيسم نب ةورف هعمو

 لاخو اهلاخ وه ورمعو «برك يدعم نب ورمع تخأ تنب يهو ةهقيك هعحا

 ٠ . حوشكم نب سيق

 يطيرفلا يبا دبع نبأ 0 .ءنمزلا نم ةرتف و ةماقإ امأف

 - .©©9(ةهرب ةنيدملاب برك كا ان رجع ا دع دنأ لاق“ 538

 ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقف راصنألا ميعز ةدابع نب دعس لزنمب هتماقإ امأو

 لزنفاا :لاق مث ؟ديبز دفو يف هيك هلل لوسار ىلع: سك يدعم نب ورمع ِمِدَق) هنأ

 دقو: كيسم ده ةورك كلازكو ' "هيلي هيبركأت ةنيدملاب فايع و دخله نودع

 نآرقلا ملعتو ةدابع نب دعس ىلع كيسم نب ةورف لزن» :ًالئاق نودلخ نبا كلذ ركذ

 :لاق برك يدعم نب رمع نأ ريمع نبا نع ةياور يف ءاجو *”مالسإلا صضئارفو

 .186١ص . يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط (0)

 .7 5ص 4١ج - ىناهفصألل ىناغألا (؟)

 :1 نم دورك يدعتب قي قرمص محرك < ةراصالا 00
 .١57ص /7 يبطرقلل  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (4)

 ١ نا ال ودل نبا خيرات



 666 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع للا

 نب ورمعو ةورف ناك دقو» :نودلخ نبا ناي 1 «تسيملا يتفد نيب ام ثأرق»

 ىلع ًاسيق كي هللا لوسر لمعتساو ءحوشكم نب سيق كلذكو املسأ برك يدعم

 ."”(دارم تاقدص

 نب دلاخ مهيلإ مدقت ةرونملا ةنيدملاب سيقو ةورفو ورمع ةماقإ ةرتف يفو

 تنب ةشبكب ديعس نب نابأ جاوز بلطب صاعلا نب ديعس نب نابأو صاعلا نب ديعس
 تناك «ةباحصلا رايخ نم ديعس نب نابأو ديعس نب دلاخ ناكو .حوشكم
 اجو ”*(يعازخلا رماع نب دعس نب فلخ ثنب ةَئيَمْأ) يهو ةينامي ديعس نب دلاخ
 0 يدعم نب ورمع لأس باطخلا نب رمع نأ يدوعسملل بهذلا جورم يف

 :باطخلا نب رمع لاق» :يدوعسملا لاق ,ةعازخ اهنيب نمو نميلا لئابق هل فصي
 مهبو ءمهيسن انل كئثلوأ :برك يدعم نب ورمع لاقف ؟ةعاّرخ نع ينربخأف
 عا رم نم ماعلا قير ديعم نيل قاوخا نآل هسا انزكذ دقو "نان رقت
 امهلاخ ناكو ةنيدملا ىلإ سيق اهيخأ عم تدْفَو دق حوشكم تنب ةشبك تناكو

 جاوب جوريتس يح «ةدابع نب دعس لزنم يف ةورف عم برك يدعم نب ورمع
 تخأ ٠ عوقد كح اع داع : ينالقسعلا رجح نبا لاق .ديعس خي هنابأب ةشبك

 «صاعلا نب ديعس نب نابأ اهجوزتو «لامجلاب ةفوصوم ءروهشملا سرافلا سيق
 *”(سيق اهوخأ هايإ اهجْوَز

 طساوأ يف ناك كلذ نأ ودبيو «نميلا ىلإ ةدوعلل سيقو ورمعو ةورف أيهت مث
 نب ورمع ثيدح مدقت دقو .جحلا ةضيرف ءادأل سانلا ريسم دنع ةدعقلا يذ رهش
 نباو يناربطلاو بيلك نب مثيهلاو يوغبلاو دعس نبا هجرخأ) يذلا برك يدعم
 ممل 5 :لاق مث ةيلهاجلا يف اوجح اذإ هنولوقي اوناك ام ورمع َرَكَذ هيفو (هدنم

 نأ دانوح دفاع ًاقوَق هنري نيب يخت قظسافلاو «ةفرعب اوفقي نأ سانلا

 لَو هللا لوسر انملعو . .ةفرع نطب اوزيجأ هو هللا لوسر لاقف .نجلا انفطختي
 كل: ةيختلاو هيمسلا نزا:ةفادتلا كل كيرشال تربل فانت وللا كيل ::ةيباعلا
 .؛(كل كيرش ال :«كلملاو

 يف ريثك نباو رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبأ لاق

 .؟ 5ص 4١ج ب ىناهفصألل يناغألا )٠(
 .57ص لج  نودلخ نبا خيرات (0)
 ,7 45ص ١ج ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ةرفإ

 .7 ةا/ص ؟ج - ةشبك ةمجرت  ةباصإلا 0
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 جبحذمو ديبُزو دارم ىلع كيسم نب ةورف ديو يبنلا لمعتساو» :ةياهنلاو ةيادبلا
 نودلخ نبا لاق .«ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك

 .''”«دارم تاقدص ىلع حوشكم نب سيق ِهْلي هللا لوسر لمعتساواا

 ةدعقلا يذ طساوأ يف جحلا ةضيرف ءادأل سانلا ريسم دنع ناك كلذ نإ ودبيو

 ا

 نب ورمع ىَدأف «ةمركملا ةكم ىلإ ةرونملا ةنيدملاب ّةْنيَي هللا لوسر دنع نم صاعلا

 أولو «ةفرع نطب اوزاجأو جحلا ةضيرف ديبز ناسرف نم هعم نيذلاو برك يدعم

 0 ا ا ا «ةيبلتلا ِهلََ هللا لوسر مهملع امك

 تلزنو ِةنِيكَي هللا لوسر هرّمَأ «قيدصلا ركب وبأ جحلا ريمأ ناكو .جحلا ةضيرف اودأ

 ًارقيل بلاط يبأ نب ّيلع هي هللا لوسر ثعبف (ةأرب) ةروس ةنيدملا نم مهريسم دعب
 «ةباحصلا نم ةعامجو يسودلا ةريره وبأ هعمو جحلا يف سانلا ىلع ةءارب ةروس

 نيح يلع عم انك» :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو دمحأو مكاحلا جرخأ كلذ يفو

 نيذلا ثعبلا يف تنك» ظفلب ةيناث ةياور يفو «ةءاربب ةكم ىلإ لي هللا لوسر هثعب

 ابأ ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ» يراخبلا جرخأو .1ةءاربب يلع عم ِدَِك هللا لوسر مهثعب
 انعم نذؤي يلع ناكو «ةءاريب سانلا يف نذؤيل ةجحلا كلت يف نينذؤم يف ةريره

 ةروس مكح سانلل نونلعيو نوأرقي اوناك مهنأ انه نيذأتلاب دوصقملاو "”«ةءاربب

 لخدي ال :لوقن اذك» :ةريره وبأ لاق «عيمجلا دنع كلذب ملعلا ققحتي ىتح ةءارب

 نمو .نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا اذه دعب جحي الو «نمؤم الإ ةنجلا
 عم دوهعلا كلذب دوصقملاو '””«رهشأ عبرأ هلجأف دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك

 اهلجأ يتلا دوهعلا امأو ءربكألا جحلا موي نم رهشأ ةعبرأ دعب يهتنت اهنأو نيكرشملا

 نإف ةددحم ريغ اهتدم نأ دوهعلا ىف بلاغلا نأ امبو ءاهتدم ءاهتنا اهلجأف ددحُم

 :ةيرصم |« هدم اعلا يبو نكاودمح نيعتا هنا ةحيزأ اهلجأ
 صاعلا نب ديعس نب دلاخ مهعمو سيقو ةورفو برك يدعم نب ورمع هجّوَتو

 4 ةنس ةجحلا يذ رخاوأ يف كلذ نوكيف «نميلاب جحذم قطانم ىلإ ةضيرف ءادأ دعب

 . ةيرجه
 ارت خ0 73

 .737,ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 22320

 مدقت دقو  جاجحلا بيطخلل  مالسإلا ةياور ةريره وبأو  ةّير يبأ دومحمل  ةريره وبأ 20

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأب صاخلا ثحبملا ىف كلذ
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 كي هللا لوسر دهع نم ةيلاتلا ةرتفلا يف ورمع ءابنأ

 نباو رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لمجأ دقل
 نم هعوجر ذنم برك يدعم نب ورمع نع نيقيلا ءانبلا ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح
 نباو ماشه نبا لاق ثيح هِي لوسرلا ةافو ىتحو نميلا ىلإ كي هللا لوسر دنع

 نب ةوْرَف مهيلعو ءدْيَبُز ينب نم هموق يف برك يدعم نب ورمع ماقأ» :سانلا ديس
 عجرا :ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا لاق ''70قو هللا لوسر يفوت ىتح ءْكْيَسُم
 نأ ىلإ ءكيسم نب ةورف مهيلع ناكو ءاعيطم أاملسم مهيف ماقأف «هموق ىلإ ورمع
 سيقو ةورف عم هتدوع ذنم ورمع ءابنأل ماعلا راطإلا وه كلذف (50وِونلكَك يبنلا تام

 .ك 1: ةح لوألا عيبر ىتحو ه9 ةئس ةجحلا يذ رخاوأ يف ديعس نب دلاخو

 دارم ىلع كيسم نب ةورف ِِكي هللا لوسر لمعتسا» هنأب صوصنلا تمدقت دقو

 هنأو «ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبُزو

 هنأ .ةباصإلاب ةورف ةمجرت يف ءاجو «دارم ةقدص ىلع أسيق هللا لوسر لمعتسا)
 اذإو «مهفلأتو سانلا عدا :هل لاقو .اهلك جحذمو دارم ىلع ِهلك يبنلا هلمعتسا)
 .«لبقأ ْنَمِب رّبذأ ْنَم كموقب لتاق :ةيناث ةياور يفو . .زغأو اهمئتغاف ةلفغلا تيأر

 ىلإ ديعس نب دلاخ لَك يبنلا ثعب» :ةباصإلاب ديعس نب دلاخ ةمجرت يف ءاجو
 ده طيري نم كين الو .امهيساف .«اناذآ اهي ريتا ملاذ ةيرقب تورم | "14 لافوب عملا
 نب دلاخ هعمو اهلك جحذم ىلع لماعلا ريمألا هنأل ةورفل ِةْيكَي يبنلا هيجوتب ةياورلا

 ىلإ ناذآلا ميقيو ملسي مل ْنَّم ةوعد وه هيجوتلا نوكيف «ةقدصلا ىلع ًالماع ديعس

 دنع سابتلا عقو دقو .ةرشابم مهَيْبَس سيلو اوبيجتسي مل اذإ مهتبراحمو مالسإلا
 نأ ند ىلع عم ديعس نب دلاخ ثعب ِةقو يبنلا نأ هتياور يف ءاجيف ةاورلا دحأ

 .كيسُم نب ةورف عم ديعس نب دلاخ ثعب ِةلَو يبنلا نأ رتاوتملا باوصلاو «بلاط
 هاتأف ءمهابَسَف ءًاناذآ عمسي ملف ديبُر ينبب ديعس نب دلاخ ٌرَمَق١ :ةياورلا لوقت مث

 نأ ةيناث ةياور معزت امئنيب .1هايإ مهبهوف ءمهيف هملكف «ءبرك يدعم نب ورمع
 ام برك يدعم نب ورمع غلب» ديبز ينب ىلإ البقأ امل هعم يذلاو ديعس نب دلاخ
 ّمَسَأ مل ينإف موقلا ءالؤه تآ ينوعد :مهل ورمع لاقف ؛هموق نم ةعامج يف ليق

 انأ روث وبأ انأ :لاق هعم يذلاو ديعس نب دلاخ نم اند املف .ينباه الإ طق دحأل

 برعلا :ورمع لاقف «هايإو ينلخ :لوقي امهنم لك هاردتباف .برك يدعم نب ورمع

 .50”ص /4 ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو - "8١ص /؟ - ريسلاو يزاغملا يف.رثألا نويع )١(
 4 نسل ب ةلاحصلا زييمت ىف ةباضإلا' (5)
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 لصأ امهل نيتياورلا نأ لوقلا نكميو .«فرصناف ءأرْزُج ءالؤهل ينارأو «ينم عزفت
 نب ورمع نأ فرعي ملف «نيرخأتملا ةاورلا دحأ ىلع سبتلا رمألا نكلو «حيحص

 مهنأو «حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورفو ديعس نب دلاخ عم ناك برك يدعم

 ناك ايباصم ناك برك يدعم نب ورمع نأو ِهْنلَك هللا لوسر دنع نم أعم اوءاج

 «قيرطلا يف ةيرق اهنأ دب ال ناذآلا اهيف اوعمسي مل يتلا ةيرقلاف ءةاوملسأ لق دنيز وتب

 فئاطلا نيب ام ةيرقلا نوكتف (دجن قيرط نم» اوءاج مهنأ ليلكإلا يف ءاج دقو

 لاق ةيرقلا كلت اولصو امل مهنأ ودبيو «نارجن فالخم ىلإ عرفتملا دجن قيرطو
 لاجر نم نانثا هيلإ مدقتف . خلا ...موقلا ءالؤه تآ ينوعد :ةورفو دلاخل ورمع

 هاردتباف «مالسإلا ىلإ مهاعدو «برك يدعم نب ورمع انأ روث وبأ انأ :لاقف ةيرقلا

 دلاخو ةورف ىلإ عجرو «لاق ام ورمع لاقف «هايإو ينلخ :لوقي امهنم لك نانثإلا

 ملستساو مزهناف «ةيرقلا ىلع موجهلاب مهعيمج اوماق مث ؛ ميعم نيذلاو نينيتو
 امل ةيغس نب هلاك افالا تاك كرألا ةناورلا يف ءاج دقو .مهرسأ متو اهلاجر

 ودبيو .(«هايإ مهبهوف «مهيف هملكف ءبرك يدعم نب ورمع هاتأ» ةيرقلا كلت ىَبَس

 هايإ مهبهوف «مالسإلل اوباجتسا مهنأو مهحالصب مزتلاو ىرسألل عفشت هنأ كلذ نم
 ناكو «ناذألا اوماقأو ةيرقلا لهأ ملسأ كلذبو «ىرسألا حارس قالطإ مت هنأ ىنعمب

 .ةرشاعلا ةنسلا تايادب يف كلذ

 حدم هنأ برك يدعم نب ورمع ناويد يف َتَبَنو' :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 :اهيف لاق ةديصقب .مهيلع اقِدَصُم هلي يبنلا هثعب امل صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 ©7(!دماح لابلا مِعاَن ْعَجْرَّتو ءُرَسُت ًادلاخ تأت نإ ريخلا يغابل تلّقَف

 قطانم يف ةقدصلل ًالماع ناك ديعس نب دلاخ نأ كاردإ ضنلا اذه حيتيو

 دعسو ءادٌصو ٍبْنَج اهمهأ جحذم نوطب نم ددع عم ديبُر اهنكست يتلا جحذم

 هلولدمب نارجن فالخم ْنِم قطانم يف كلذو «بعك نب ثرحلا ونبو ةريشعلا
 قطانم يف ةقدصلل ًالماع يدارملا حوشكم نب سيق ناك امنيب «ميدقلا عساولا
 مر سو زا يضيف محار رع سارت دارو كب تا حت

 مهأ تناك دارم نأ امبو «ةوبشو رامذو ءاضيبلاو برأم يف مهقطانم عقت 5و « سنعو

 نم مسقلا كلذ نوطظب: رهشأ ديبُرو تتاكو ءجحذم نم مسقلا اذه يف نوطبلا ربكأو

 ةيوبنلا ةريسلا صوصن يهو ءركذلاب ةيخيراتلا صوصنلا امهتصخ دقف «جحذم

 . ش١ ال/لص ١ج  ةباصإلا 2غ
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 نب ةورف كي يبنلا لمعتسا» هنأب ةباحصلا مجارتو ةياهنلاو ةيادبلاو رثألا نويعو

 ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبزو دارم ىلع كيسم
 ىلع أسيق ِهَيكَي هللا لوسر لمعتسا» وهو نودلخ نبا هركذ ام كلذكو «ةقدصلا

 كلذ لمجم نم نيبتيو (دارم تاقدص

 ناك نيمسقلا يف اهعيمج جحذم لئابق ىلع ِدِكَو هللا لوسر لماعو ريمأ نإ -
 . نيمسقلا نيب لقتني ناكو كيسم نب ةورف

 نم دارُم هيف يذلا مسقلاو دارُم ةقدص ىلع ًالماع حوشكم نب سيق ناكو -
 .دارُم يف ًاميقم ناكو جحذم قطانم

 نم ديبُر هيف يذلا مسقلا يف ةقدصلا ىلع الماع ديعس نب دلاخ ناك امنيب -
 روس ع ابل وهو نارجن فالخمب جحذم قطانم
 ل بئان ةباثمب ديعس نب دلاخ ناكو . برك يدعم نب ورمع

 0 : ةرشاعلا ةئسلا يف دئاسلا عقاولا ةفرعم لماكتت كلذيو . جحذم

 نب دلاخ حدم هنأ برك يدعم نب ورمع ناويد يف َتَبّنا هنأب ينالقسعلا هركذ ام
 :اهيف لاق ةديصقب مهيلع اقدصُم هِيَ يبنلا هثعب امل صاعلا نب ديعس

 (١”(ًادماح لابلا معان لا دنا تأت نإ ريخلا يغابل ُتلُقَف

 ءرعش لك نم ٌمظْعَأ وه ام ديعس نب ادن يدعم نب ورمع ىطعأ دقو
 .مدادإلاو ةيلهاجلا يف نابكرلا تراس هركذب يذلا ةماصمصلا فيسلا هاطعأ

 هقيفلت مت ًاربخ يناغألا باتك يف ركذ يناهفصألا نأ ىلإ انه ةراشإلا درجمب يفتكنو

 هيف معز ةرصبلاب يناهفصألا مايأ يف خيراتلا نع ءيشب نيفراعلا ريغ ةاورلا دحأ نم

 .جحذمو ورمع مزهناف برك يدعم نب ورمعو ديعس نب دلاخ نيب برح عوقو
 قوثوم ردصم يف روكذم نيقيلا أبنلا امئيب «ةماصمصلا فيسلا ديعس نب دلاخ ذخأو
 *مهتيو «ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ليلكإلا باتك وهو يناهفصألا نمزل قباسو
 بأ نبا وهو) صاعلا نب ديعس نب دلاخ يك هّللأ لوسر ثعباا امل هنأ يف نيقيلا ايلا

 نب ورمع ُهَلَوتف «ديبز ينبب َّرَم «نميلا ىلإ (يشرقلا سمش دبع نب ةّيمأ نب صاعلا
 :هل هيهوف"ةهوأ اعبي ةماصمصلا ديعس نب دلاخ هلاسف"ةمركأو ترك يدعم
 : كلذ يف ورمع لاقو

 مركللَبهاوملانكلو ةالئْنيُةهبَمأملليلخ

 .؛ 7١ص اج ةباصإلا 2230
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 ىمادعجتو أ ىلالست اه كلذك يئخيملوهنخأملليلخ

 تقلا نتن يبو عيوتف شيرف ْنِم ًاميرك هب ٌتَوَبَح

 جحذم لئابق ةيقبو ديبُر يف ةقدصلا ىلع ًالماع ناك ديعس نب دلاخ نأ امبو
 ءارارم نوكي دق ثيلثت يف برك يدعم نب ورمع نصحب هلوزن نإف نارجن فالخمب
 . ةماصمصلا هَبَهَوَُو ؛هسفن ىلع ورمع هرثآف ءامهنيب ءاخإلاو ةدوملا طباور تقثوتو

 ملم لرألا خيبر روحت ىكت ةفدفلا ىلع باع يمس رنا تعشدلو
 سانلا ديس نبال رئألا نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا "ىف ف ءاج كلذ يفو هاا

 دْيَبَرو دارم ىلع كْيَسُم نب َةَوْرَف هي ىبنلا لمعتسا» : ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو
 يف هعم ناكف ءةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك ٍجحْذَمو
 ةفالخ لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ دلاخ عجر مث [ها] هك هللا لوسر يفوت ىتح هدالب

 دا نول ها » دع : ينادمهلا لاق ءركب يبأ

 «ةدلقتم رمع مايأ رّمَّصلا جرم موي لتق ىتح

 رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا نأ ىلإ انه ريشنو
 نب ديعس نب دلاخ) هنأب ديعس نب دلاخ مسا اوركذ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو
 نب دلاخ) ظفلب باتكلا اذه نم ثحابم ةدع يف هانركذ كلذ ىلع ًادامتعاو (صاعلا

 حوشكم نب سيق رهص (صاعلا نب ديعس نب نابأ) هوخأ كلذكو (صاعلا نب ديعس
 ءاجو (صاعلا يبأ نب ديعس نبا) هنأ رداصم ةدعو ليلكإلا ىف ءاج امنيب «يدارملا

 هنأ ودبيو (يصاعلا نب دعيس نب دلاخ) وه مسالا نإ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف

 ةماصمصلا هفيس برك يدعم نب ورمع هبهو دقو ؛هيبنتلا مزل كلذلو ءبوصألا
 .ةيرجه ٠١ ةنس طساوأ يف

 دنع نم هتدوع ْذنم برك يدعم نب ورمع نع نيقيلا أبنلل ماعلا راطإلا نأ

 ام وه ةيرجه ١١ ةنس لوألا عيبر ىتحو ه4 ةنس ةجحلا يذ ىف ْهْكَي هللا لوسر

 نويعو ينالقسعلل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا يفو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف َتَبَن
 ءاعيطم ًاملسم هموق يف ماقأف  ةئيدملا نم  ورمع عجر» هنأ سانلا ديس نبال رثألا
 وهو ماعلا راطإلا كلذ يفو . (كي يبنلا تام نأ ىلإ كيسم نب ةورف مهيلع ناكو

 يذ يف  ءاعنص موي ةعقوم يف هتكراشم تناك مالسإلاو ناميإلا ىلع ورمع تاب

 مكح تحت ةرواجملا زكارملا ضعبو ءاعنص ةنيدم تناك دقف  ه١٠ ةجحلا

 ." 9١ص ١7ج  ينادمهلل ليلكإلا (0)
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 رثألا نويبع ىف ءاج امكو «توملا ضرم ناذاب نضرم املف «ناساس نب ناذاب

 «ربدُم ُكِلَمو ُلِبْقُم ُكِلَم :مهل لاقف ؟انيلع رمؤُت ْنم :اولاقف هترواسأ هيلإ تعمتجا»
 ءانبألا هموقل ناذاب ةيصوف ''ناذاب تامو .هنيد يف اولخداو لجرلا اذه اوُعبَئاف

 مالسإلا نيد يف اولخدي نأو ْةِْقي دمحم يبنلا ينعي لجرلا اذه اوعبتي نأب سرفلا
 اوناك امنإو  ناذاب ملسأ امك  اوملسي مل مهنأ ىلع هتلالد ئطخت ال دهاش

 يف امنيب -ه١٠ ةدعقلا يذ يف  ناذاب تام نيح ةيسوجملا مهتنايدب نيكسمتم

 فحرزلاو ءانبألا سرفلا برح ىلع اوعمجأو ءاسؤرلا نم ةعامج بّئتاكت تقولا تاذ
 مهيف ناكو «نارجن يف مهلئابقو مهناسرفب عمجتلا ىلع اوقفتاو ءءاعنص ىلإ

 «نادملا دبع نب ديزيو «ءبرك يدعم نب ورمعو «يدارملا حوشكم نب سيق
 امنيب يسنعلا ةلهبع ةماعزلا ىلوتو «يدزألا لكفألا نب ديزيو «ةرج يذ نب تاثو

 مهنيب ةكرعملا ترفسأو «ءاعنص ىلإ اوقلطناو حوشكم نب سيق ةيبرحلا ةدايقلا ىلوت
 لتقمو سرفلا ةميزه نع - ه١٠ ةجحلا يذ يف  ناذاب نب رهش ةدايقب سرفلا نيبو
 ةنيدم نييناميلا ناسرفلاو ةداقلا لوخدو حوشكم نب سيق دي ىلع ناذاب نب رهش
 7 ند الط ءاعتم

 ءاول تحت امنإو بسحف ةينطولا تايار تحت متي مل يذلا رصنلا كلذ نكلو

 يف ةؤبنلا ىعداو دترا ثيح يسنعلا ةلهبع دوسألا ههَهَوَش نأ ثبل ام ءًاضيأ مالسإلا

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع ناكو -ه١١ مرحم رهش لالخ  ءاعنص ةنيدم

 اريسي نأو ءاعنص نم هعم جورخلاب سيق عانقإ ورمع لواحف «ءاعنص يف حوشكم

 لبقي ملف «ةؤبنلا يسنعلا دوسألا هيف ىَعَدا يذلا مويلا سفن يف كلذو دي يبنلا ىلإ

 وهو  رامخلا يذ قيدصتب رهاظتي نأو ءاعنص ىف ءاقبلا ررقو ءورمع ىأر سيق
 عم سيق ءاقب نأ ورمع يأر ناك امنيب «هلتقل ةصرفلا نيحتيو - يسنعلا دوسألا بقل

 .هيأر سيق هُْفَسَف ءرامخلا يذ لثم هلعجي ءاعنص يف هشيجل ًادئاقو رامخلا يذ

 يف كيسم نب ةورف ىلإ هجوتو «ءاعنص رداغو «برك يدعم نب ورمع بضغف
 هللا لوسر ىلإ ربخلاب ةورف قلطناف ءءاعنص يف ثدح امب هربخأو ءءارم ةقطنمب هرقم
 لع هللا لوسر تاميلعت نم ةورف هب دوعيس ام راظتناب ديبُز ةقطنمب ورمع ماقأو وْ

 : حوشكم نب سيق بتاعي ورمع لاقو

 هك فران يت ْيارفأ عفط يفَمْوي كئْرمأ

 .776 ص  سانلا ديس نبا  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع
 .يدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا يف ةيليصفتلا قئاثولاو صوصنلا ركذ مدقت 2:
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 هد تمزح لارمأو جيت [ حبق هنن !لروححف

 ةدذِتَوهِبامِ هْةمهَع رّيمُحلايذكّتنُكف
 : "””يتيتعلا ةوسألا نقل وهو (رامشلا يذ) ريغصت (زيفخلا 'ىذك)“ ةلوقو

 ْنِم يسنعلا دوسألا لعف نع ِةكك يبنلا ىلإ عقو ربخ لوأ ناكو) :يربطلا لاق

 دوسألا ربخ ِةْلَي هللا لوسر غلب امل) :يرذالبلا لاقو "”كيسم نب ةورف لبق
 عقو دقو (هتلواصمل يدارملا حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورف ثعب يسنعلا

 حوشكم نب سيق ىلإ ثعبو» باوصلاف يرذالبلا صن يف فيحصت وأ سابتلا
 نبا لاق «يعازخلا سنحي نب ربو سيق ىلإ ثوعبملا ناكو «هتلواصمل يدارملا

 هيلع عقو امنأك ناك كي يبنلا نع هخلبأو :«نأشلا هأنأو اسيق دو ملعأ املف» : ريثك

 كي يبنلا رمأ ًاسيق ْرْبَو غلبأ دقو 'هرمأ نم قيضو ضمَُغ يف ناك هنأل ءامسلا نم

 ةلامتساب هرمأو» يرذالبلا لاق ءءاعنص لخاد يسنعلا دوسألا لتق ىلع لمعلاب

 نأب ًاسيق ربو ربخأ كلذكو ؟”ملسأف هيوذاد ايتأ مث ءآزوريف سيق لامتساف ء«ءانبألا

 ىلإ هجوتلاب نميلا قطانم ءامعزو لامع ىلإ لسُرلاو بتكلا ثعب ِةِكي هللا لوسر
 ىلع ءاضقلل ءاعنص لخاد لمعي سيق ذخأف .يسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنص

 لامعو جحذمو نادمهو ريمح ناسرفو ءامعز لبقأ نأ ثبل امو «يسنعلا دوسألا
 ًائيش اوئدحُت ال نأ» سيق مهيلإ ثعبو ءءاعنص فراشمب اوطاحأف «نميلا قطانم

 دوسألا لتق ةطخ ذيفنتب سيق ماقو .ءاعنص اومجاهي ال نأ ينعي «انرمأ مربن ىتح

 ةجوز تناك يتلا هتخأو يمليدلا زوريف ةطخلا يف كرتشاو «ليللا ىف ىسنعلا

 . حوشكم نب سيق وه هلتق يذلا نإف يسنعلا دوسألا لتق ذيفنت امأ ءيسنعلا دوسألا
 :ينادمهلا نسحلا لاق

 اهيشدرم باينطتغ نيعشجت ٌلسكق ىييتعتلا ةوسألاناَرَو

 انيسرمتملاَنِههبُْدوكي ٌمامُه حوشكم نبا ريغ لهو

 يرذالبلا لاقو «ةئيدملا روس ىلع سيق ماق حابصلا ناك املف» :ريثك نبا لاق

 هللا الإ هْلِإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا ماه ةددولا روس وحمل ىسوحام

 ؟*يناوبألا اوهتفف: نسق باه جرخو «باذك ةلهبع نأو هللا لوسر ًادمحم نأو

 .يدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا يف ةيليصفتلا قئاثولاو صوصنلا ركذ مدقت )١(

 7١7. /؟ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 .7 8١ص ؟ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا - ١١ 5ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 سأرب سيق ىقلأو» :ريثك نبا لاق .لبج نب ذاعمو نميلا ناسرفو ءامعز لخدف
 دوسألا ةنتف تهتنا كلذبو ''”«هلهأو مالسإلا رهظو ؛هباحصأ مزهناف يسنعلا دوسألا
 حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع نكي ملو «ءاعنص زواجتت مل يتلا يسنعلا
 ترك يدعم نب ورمع ناك امنإو تاقيفلتلا ضعب تمعز امك يسنعلا دوسألا عم
 يسدعلا دوسألل ءالولاب رهاظتلا درجم ىتح ٌضفرو ءةوحا نمل هين وهلا دهان ا

 علطضا يدلا لعب حرشتجم وب سيق ناكو «ةؤبنلا هئاعداو هتدرل ىلوألا ةعاسلا لنم

 دهع يف كلذو ةدسأرت حاطأو يسنعلا دويمالا نلغ ءاضقلا يف يسيئرلا رودلاب

 يذلاو عزعزتي ال يذلا هناميإ ىلع ًاتباث هتقطنمب و ورمع ثكمو دلو هللا لوسر ةايحو

 لوألا عيبر ١١ يف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةافو دعب ًاخوسر الإ ددزي مل
 .ةيرجه ١١ ةئس

 ءانبألاو يمليدلا زوريف ةيلوتل ورمع ةضراعم

 هبتتسم عاضوألا تناك قيدصلا ركب يبأ فالختساو كي هللا لوسر ةافو دعب
 لبج نب ذاعم ناكو «مالسإلاو ناميإلا ىلع نيتباث سانلاو نميلا ءاجرأ رئاس يف
 ناكو «نميلل يلاولا ريمألاو نميلا لامع عيمج ريمأ وهو ءاعنصب ًاميقم يراصنألا

 . مهلامعأ يف نميلا قطانم لامع

 تاياورلا ضعب هيمست ام ثدح ركب يبأ ةفالخ نم رهشأ ةثالث وحن دعب مث

 رقتفت ةيمست يهو «نميلا لهأ ةدر وأ حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ةدر
 ةاكزلا اوعنم الو مالسإلا نع نميلا لهأ الو سيق الو ورمع دتري ملف «ةحصلا ىلإ
 برك يدعم نب ورمع فقومو ثدح يذلاف (هدر) وه ثدح ام نأ لاقي ىتح

 : يلاتلا يف لثمتي

 نميلل لبج نب ذاعم ةيالو تهتنا ركب يبأ ةفالخ نم رهشأ ةثالث وحن دعب
 نب ديعس نب دلاخ مهنمو مهتبغرب لامعلا ضعب عجر كلذكو «ةنيدملا ىلإ عجرو
 ركب ودأ ماقو . يعازخلا سنحي نب ربوو «يراصنألا مزح نب ورمعو « صاعلا

 ءانبألا ءاسؤر نم زوريف ناكو «نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتب قيدصلا

 وبأ بتكف «زوريف كلذكو ءاعنصب اميقم حوشكم نب سيق ناكو «ءاعنصب سرفلا
 :هصن يلي ام نميلا ءاوذأو ءامعز ىلإ ركب

 نب ديعسو «نارم يذ حلفأ نب ريمع ىلإ «هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ ْنِم١

 )١( 8ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١١ - 4ص ؟ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ١".
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 "ا

 سرفلا ءانبألا جهتباو «نميلل ايلآو يمليدلا زوريف تاب كلذ بجومبو
 ىف نود هل ناك هيوذاذ»نأ' ودييؤ4 وريف رابثتتيف حبصأ يذلا هيوذادب اورختنفاو

 . يمليدلا زوريف ةيلوتو ذاعم ةيالو ءاهتنا

 ريمح ءاوذأ ذختاو «نيينميلا نم ريثك ءايتسا ءانبألاو زوريف ةيلوت تراثأ دقو

 ام راظتناو تمصلا فقوم - هباتك يف ركب وبأ مهركذ نيذلا - ليكبو دشاح ءاسؤرو

 نب ورمعو حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورف ةثالثلا ةباحصلا ءامعزلا

 هيَ هللا لوسر دهع ذنم اهلك جحذم لئابق لماع وه كيسم نب ةورف ناك
 ءزوريفل ةعاطلاو عمسلاب م ازتلالا ناك هفقوم نأ ودبيو .دارم ةقطنم يف ًاميقم ناكو

 ؛ميوتراتي دق نع ىلع سرفلا هانبألا هناميإ توجو نع.ويبستلا دنع ىلإ لصو اهبرو

 زوريف عم ًانواعتم ا ل ل هافنلا تقرع

 اييقه ناكف برك يدعم نب ررمع امأو . ءانبألا ةرخفم تاب يذلا هيوذاد ةراشتسمو

 فقوم ناكو «ةيجحذملا هبنُم ينبو ديبز ةليبقل ًاسيئثرو نارجن ثيلثتب هنصح يف
 فقوم نم بضغلاو ةهج نم ءانبألاو يمليدلا زوريف ةيلوت ةضراعم وه ورمع

 ةهج نم حوشكم نب سيق فقوم نم ءايتسالاو «ةيناث ةهج نم كيسم نب ةورف

 ءانبالا سرفلل نيتيبو كيسم نب ةورفل رعشلا نم نيتيب ورمع ثعبو لاقف .ةثلاث

 . حوشكم نب سيقل نيتيبو

 امهلاق نيذللا نيتيبلا قاحسإ نبا نع ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا دروأ دقو

 رثآلا نويع يف كلذكو (دترا نيح لاق) ةرابعب ةقوبسم كيسم نب ةورف يف ورمع

 ءيش نيتيبلا يف سيل امنيب «ةباصإلاو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو سانلا ديس نبال
 :. تدك يدعم نب ورمع لوق انهو «ةدرلا نم

 يي حت فاش اراه كلف مك زوق كلل انو

 ١. 47"ص هللا ديمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 2230

 :ةناستإلا نم: محلا ةلؤسم:ملاهبلا يف لفثلاو:: منع :فاس' (؟)



 0016 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 3

 ١ 5ع ه ىثا م ةساي 2 0 - 2 سك 41 : "7 0 2م

 رعشلا كلذ ذاختا نكلو ءرعشلا كلذ ىف ةورفل ًاملاظو ًايساق ورمع ناك دقل
 امنإو ةدرلا ىلع ًاليلد سيل رعشلا كلذف «حداف أطخو ُمْلُظ وهو رمع ةدر ىلع ًاليلد
 ةيلوتل ةورف دييأت نم ًابضاغ ورمع ناك دقف «ةدرلا معازم ةحص مدع ىلع ليلد وه
 ايساق ورمع ناك كلذل «مهتواني دق نم ىلع ءانبألا ةنواعمو هتعاط بوجوو زوريف

 . ابلاغ ةورف فقومب ءاسؤرلا ةيقب يدتقي ال ىتح رعشلا كلذ يف ةورف ىلع

 :امهيف لاق حوشكم نب سيقل نيتيب ورمع ثعبو
 ٌةَوَعُملا اّلِإباَبْسَألا لِمَيْحَيِل 9 ْنُكَي ْملَو «ةافو ْنِسْحُت ْمَّلو َتْرَدُع
 ةوشسملا يح ةطيلاو: ىرخج اماذإ ُهَسْفَن ْطَّوَنُي نأ سيّفِل فيكو

 ءانبألاو زوريف عم ءاعنص يف ًادئاق ىَقَب يذلا سيق فقوم ورمع ربتعا دقف

 «سرُفلا ءانبألا عم «ةقباسلا بورحلا يف هموق تايحضتل سيق نم ءافو مدعو ًاردغ

 لثم كلذ ىلع دوعتملا الإ ةدوشنملا ةهجاوملا ةدايق ةيلوؤسم لمتحيل نكي مل امنيب
 ْمُهو سرُملا ءانبألاب ةئيلم اهنأل (رضملا) يهو ءاعنص يف سيق ءاقب دقتني مث «سيق
 فيكف «ركب وبأ هالو يذلا يمليدلا زوريف وهو ًاديس حبصأ يذلا يأ (ْدّوَسْملا ٌيح)

 ةهجو نم ءانبألا لقعم يف وهو هسفن ةيامح وأ ةهجاوملا ةدايقب سيق موقي نأ نكمي
 مايقلا يوني حوشكم نب سيق نأ دعبتسي مل هنأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءورمع رظن
 . ءيشب

 ةثأل أ «زوريف ةيلوت يف هيعاسمل هيوذادب اورختفا نيذلا ءانبألا سرُفلا امأو ظ

 :امهيف لاق نيتيب برك يدعم نب ورمع مهيلإ ثعب دقف «مكحلا مهيلإ داعأ

 اراصنلا حض هيوألت نكلو ٍرْخَفبْمكل هِنَْفاَد نأامو

 ارامِقلا ُمُكِعوُمْج يف ٌبِرَضَيو مكيف تاسيس ادبغ ًاَرَورِبْيَفَو

 هدعوتي حوشكم نب سيقل ورمع امهلاق نيتيبلا نأ يربطلا اهروأ ٌةياور لوقتو

 امضق ةييعنس اذغ يمليدلا روريف نأب هدعوتيو ءهيوذادو ءانبألا دض راث هنأل

 ول امنيب «(مكيف بيصيس أدغ زوريفو) يناثلا تيبلا ردص ءاج كلذلو «هباحصأو
 هنأل هدعوتيو ًاسيق مولي اهلبق يتلاو تايبألا كلت لاقو ورمع فقوم وه كلذ ناك

 عم ةدرلاب ةفوصوملا ةضراعملا ةدايقب تاياورلا هتمهتا امل .ءانبألاو زوريف دض راث
 نوباصيس مهنأب سرفلا ءانبألا دعوتي هنأ وه تايبألا هب قطنت يذلا باوصلاف « سيق

 . (ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ١/ 5 5 ص ةج) .,ةقانلا دلو اهيف جرخي يتلا ةدلجلا : ءالوحلا 20030(
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 يف سراف دالب ىلإ زوريف عم مهليحرتو نميلا نم َّيفنلاب مهدعوتيو لب ءزوريف عم
 طوطخلا تايبألا كلت يف ورمع مسر دقو ؛(ارافقلا مكعومج يف برضيو) :هلوق

 لمش ثيحب زوريف ةيلوتل ةضراعملا فدهب ورمع عفتراو «دوشنملا لمعلل ةماعلا

 «نميلا نم ءانبألا يفنب ديعولاو ءانبألا ءاسؤر نم تاذلاب (هيوذاد) ىلع زيكرتلا كلذ

 يذ عفيمس ىلإ ءاعنص نم ةيرس ةلاسر ثعبب حوشكم نب سيق مايق ليبق كلذ ناكو

 بقاعلا ديعسو نارم يذ ريمُع ىلإو - ريمح لئابق ةداق ميلك يد يسوحو عالكلا

 ءاَئبألا ّنإ» :هصن يلي ام اهيف لاق ليكبو دشاح ةداق فاني يذ رهشو دوز يذ

 لتقن نأ يأرلا نم ىرأ دقو مكمل اوللارو نا يعوعكرتادإو «مكدالب يف ٌعاَرُ

 نم م «مهسوؤر لتقأ نأ» :ىوريو .«اندالب نم مهجرخنو «مهسوؤر

 ءاسؤرلا سفن مه كلذب سيق مهيلإ بتك نيذلا ءاوذألا ءاسؤرلا ناكو . ؟')«اندالب

 اوعمسيو «مهوطوحيو «مهئواني ْنَم ىلع ءانبألا اوُنيِعُي نأب ركب وبأ مهيلإ بتك نيذلا

 هل نوكي نأ نكمي كيسم نب ةورف يف ورمع هلاق يذلا رعشلا نأ ودبيو .زوريف نم
 اذإ كلذ لثم ورمع مهيف لوقي نأ لمتحملا نم نإف ءاوذألا ءاسؤرلا فقوم يف ريثأت

 ملو ءأسيق ؤلامي مل» مهنإ ْذإ ًالوبقم مهفقوم ءاج دقو ءءانبألاو زوريف عم اوفقو

 مهو مهبحاص تنأ «ءيش يف انه امم انسل :اولاقو ءاولزتعاو ءءانبألا اورصني

 يقبو «مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتساو . كباحصأ
 جحذمو ليكبو دشاحو ريمح لئابق بواجتب سيق ملع املف ''7(نيلزتعم ءاسؤرلا

 هرمأو مهرمأ نوكيو «هيلإ مودقلاب اولجعتي نأ مهَرَّمأو ءرسلا يف سيق مهّبتاك)
 كلذكو «ءاعنص ىلإ اوقلطناف ؟نميلا نم ءانبألا يفت ىلع اوعمتجيو ءادحاو

 وهو زوريف ىلإ سيق ىتأ» ءءاعنص فراشمب اوتاب املف ءبرك يدعم نب ورمع
 لل نين هجر كمال .هيوذاد ىتأو ٠ ءربخلا اذه نما جعزنملا  قرفلاك

 مهو) ءماعط ىلإ دغلا نم مّهاعد مث . هيلإ اونأمطاف 1 «ءامهيلع

 ودبيو .(«هلتقف سيق ةلجاع هيوذاد هيلع لخد املف (شيشفجو «هيوذادو «زوريف

 نم ةتيرعب مب ةيوذا د ىلا اعلق ورتم: لجك ىتاي نأ ههرذ دلتا اها نلف ناك دنا

 لتق ديري سيق نكي ملو .هعم نيذلا لقتعاو هيوذاد لتقب سيق ماق ءانبألا سرُفلا

 تلاق .ناثدحتت نيحطس ىلع نيتأرما عمس زوريف لبقأ) نيحف «زوريف

 شيشفج ىقلو ةايراه زورق نقف رام هيوذاد لِتُق امك لوتقم اذه :امهادحإ

 ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو - 78ص ”ج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ."17ص - ةدشأارلا
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 «باوبألا سيق باحصأ حتفو «ءاعنص باوبأ دحأ نم اجرخو ”اانوش انويف

 . برك يدعم نب ورمع مهيفو ء«جحذمو ليكبو دشاحو ريمح ناسرف لخدف
 . ثدح امع ريبعتلا يف (ةروث) ةملك نودلخ نباو يربطلا لمعتسا دقو

 سيق راث» :يربطلا لاقو «اهلوح ام ىبجو ءاعنصب سيق راث» نودلخ نبا لاقف

 ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيق عم قباطو . .اهلوح ام ىّبّجو اهذخأف ءاعنصب
 نيل حرخو «نكيشفحو زورق برعو 1 :نودلخ نبا لاق .«مهئاسؤر ىلإ
 ريبدتب ناك اضيأ كلذ نأ ودبيو .«زوريف لاوخأ نالوخب اعنتماف ءامهرثإ يف
 ىلإ سيق داعو .ًابوغرم ناك نالوخ يف هلاوخأ دنع ًائجتلم زوريف ءاقب َنأل سيق
 ملو (ٌترَدَع) هل لاق دق ناك يذلا برك يدعم نب ورمع اهيف ناكو ءءاعنص

 : سيق لاقف «( افو نسحُت

 ادْيْرَموأرْمَع ءايحألا ىلعاوباصأ رشْعَمِل ٌُثدشتحاو يموقل ٌتْيْفَو

 اديصأةزازعلاباومسي ديصأك مهتيقل امل ءانبألا ىدل ٌتنكو

 ءاهز اوناكو ءاهريغو ءاعنص يف نيذلا مهتالئاعو سرُفلا ءانبألا عيمجت متو
 نأ انهو دالوألاو ءاسنلا نم مهتالئاع مهعمو لجر ةئامعبرأو فالآ ةسمخ

 رواشت حوشكم نب سيق نأ ضرتفملا ْنِم نإف ءاعنص يف ناك برك يدعم نب ورمع
 (َقَرِف ثالث ىلإ سرفلا ءانبألا ميسقتب ماق ثيح ؛هذاختاب ماق يذلا ءارجإلا يف هعم
 ءاضقلا يف نيينميلا عم اومهاسو نزي يذ نب فيس عم اوناك نيذلا ْمُه ىلوألا ةقرفلا
 عي اول د1 .٠ اردو علينا نم لجو ةلحتم مالا هاكر عطا شابحألا ىلع
 ل م ةقرفلاو .نميلا ىف ذ اوقبي نأ سيق ّرقأف ءمهتالئاع

 ةغلاثلا ةقرفلا كلذكو نزي يذ نب فيس دهع دعب رحبلا قيرط نع اوءاج نيلتاقملا

 ىرسك مايأ ربلا قيرط نع مهتالئاع عم اوءاج سرفلا ةرواسألا نم فالآ ةعبرأ مهو

 لبج نب ذاعم نإ» يرذالبلا ركذ دقف «مالسإلا ءالؤه قنتعي ملو ءزمره نب زيوربأ
 سوجم ْنِم ملحلا غلب ْنَم لك ىلع ضرف هنأو «نميلا سوجم نم ةيزجلا ذخأ
 رمأف .كئلوأ ْمُهَو .؛رفاعملا بوث نم هتميق وأ .ًارانيد ةأرما وأ لجر ْنِم نميلا
 نيبوحصم مهثعبو ءرحبلا قيرط نع سرفلا ءانبألا نم ةيناثلا ةقرفلا ليحرتب سيق
 ىلإ بكارملاب مهليمحتو ندعو جحل ىلإ مهرييستب اوماقف (ةيجحللا ةراّيسلاب)
 أرب مهرييست متف ةثلاثلا ةقرفلا امأ . سراف دالب ىلإ كانه نم اوهجوتو نامع لحاس

 مهرييستب ثعشألا ناسرف ماقو .تومرضح مث برأم ىلإ جحذم ناسرفب نيبوحصم
 ىلإ ٌسيق دّمَع» هنأ ةيخيراتلا رداصملا يف ءاج دقو . قارعلاب اوقجلو نيرخبلا ىلإ

 نأ َّرَمَأ ةيناثلا ةقرفلاو .مهلايع ٌرَقْأو مهنم ةقرف رق ؛قرف ثالث مُهَقّرَمَف عءانبألا



 نة مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 6009

 مهل لاقو ءمهريسي نم ثعبو «ربلا يف ةثلاثلا ةقرفلا لمحو «رحبلا يف اولَمْحُي

 ءيش هيف سيل ْثتَدَح يذلا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو .'”(مكضرأب اوقحلا :ًاعيمج

 داهتجاب مت ميظع ٌيبورُعو ُينطو يسايس َلَمَع وه امنإو «مالسإلا نيد نع ةدّرلا نم

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع امه ِِقَي هللا لوسر باحصأ نم نينثا ةدايقو
 ةيقب ذختا امنيي «نيملسملا نينمؤملا نم فالألا تارشع ةكراشمبو حوشكم

 وهو ءىش ىف انهه امم انسل :اولاقو لازتعالا فقوم نييناميلا ءامعزلاو ةباحصلا

 مهعذم لئاق لاجيو ناسرف قلطنا امدنع كيسم نب ةورف ًاضيأ هذختا يذلا فقوملا
 فالا ةسمخ ىقبي نأ مالسإلا حلاص يف نكي ملف ءميظعلا لمعلا كلذ يف اومهاسو

 نل يذلا يمالسإلا يبرعلا لقعملا اذه يف ةيسوجملا مهتالئاع عم سوجملا ْنِم

 مالسإلا ةلاسر نيلماح تاحوتفلاو داهجلا ىلإ هلاجرو هناسرف ةيبلاغ قلطني نأ تبلي

 . قافآلا ىلإ

 يملا نيه زن فيس هل لاقي لجر نع يربطلا اهدروأ ةياور تمعز دقو
 اشيج ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ ةقحال دوهع يف سرفلا ءانبألا ضعب ىلإ ةبوسنمو

 ءانبآلا اوذقنتساو ًارمعو ًاسيق اورسأو اومزه مهنأو سرفلا ءانبألاو زوريف ةرصانمل
 دّقف .ةحصلا نم ىندألا دحلا ىلإ ةياورلا كلت رقتفتو «نميلل ًايلاو زوريف رمتساو

 : هنأ ةحيحص ةياور يف يربطلا ركذ

 ذختاف «تومرضحو ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا قيدصلا ركب وبأ ثعب)»
 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىَّداح ىتح ىَّضَم مث «فئاطلاب َرَّمو ءاقيرط ةكم رجاهملا
 قرافو .كيسم نب ةورف هيلإ مضناف «نارجن لهأ ىلع مدق مث ءهيلإ هَّمَّضَق
 بستكتو ''”«رجاهملا ىلع لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو ءًاسيق برك يدعم نب ورمع
 كلذف «ًابيجتسم لبقأو ًاسيق برك يدعم نب ورمع قرافو» ةرابع ةصاخ ةيمهأ انه

 هعم نيذلاو رجاهملا ىلإ ىتأ هنأو ءاعنص يف حوشكم نب سيق عم ناك هنأ ىلع لدي

 نأب ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ رمأ» :نودلخ نبا لاقو . سيق عم سيلو ًادرفنم

 فئاطلاو ةكمب رجاهملا ٌرَمو .هلمع ىلإ ذفني مث ءهرمأ ْنِم حلصُيل نميلا ىلإ ريسي

 نب ريرجب َرَّمو ءامهعم نمب صاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو ديسأ نب دلاخ هعم راسف
 نب ةورف هيلإ مضناو نارجنب ْرَم مث «هيلإ امهّمضف روث نب ةشاكعو يلجبلا هللا دبع

 نبا لاقو "”«حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاجو «يدارملا كيسم
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 ىلإ رجاهملا عم راسو . .ةيمأ يبأ نب رجاهملا نميلا ىلع ركب وبأ لمعتسا» :ةرمس
 ها ًأدبف . ىلجبلا هللا دبع نب ريرجو 2( صاعلا نب ؛ نمحرلا دبع نميلا

 ردك يلح رك يدعم نب ورمع هءاجو «يدارملا كيّسم نب ةورف هيلإ مضناف

 : يح ب لبقأ» برك يدعم نب ورمع أ :قريطلا نمل نف يدقك امن ""(نامأ

 ًاصخش ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ كاردإ صوصنلا كلت حيتتو ؛رجاهملا ىلع لخدو

 حلصتيِل) هثعب امنإو أيلاو هثعبي ملو «يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا وه ًادحاو

 ل ل و سلا ل ل

 امأو عا و و يل ول

 نارجنب مهيلإ مضن خناو ءاولصوبهيلإو تازجت لماع وه ناك" يللا هللا دبع ني نيرج

 مهنأ ىلع لدت : ايد لدقأو ءًاسيق ورمع قرافو) ةرابع لدتو «كيسم نب ةورف

 لخدو 0 ا ل ا

 1 5 د وبلا

 ىتح رجاهملا راس» هنأ نودلخ نبا ةياور ةياهن يف ءاج ام هجئاتن نم ناكو .رومألا

 ةدنك نيل ويس فان باوجللا هءاجبف «عاعنص هلوخدب ركب يبأ ع يلا ع ءاعئص لزن

 ؟رومألا حلصأ يذلا رجلا رهامت"' 0000

 هءاج» امدنع ةيمأ يبأ نب رجاهملا نأ نودلخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا لوقت

 ىلإ امهب ثعبو امهقثوأ  نارجن ىلإ . حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع
 نب ورمع ثعبو قثوأ هنأ يربطلا ةياور ىف امنيب «هئاقل ىلإ اراسو نكي شا

 طبتريو «ءاعنص ىلإ رجاهملا لوصو دعب كلذ نأ ةرمس نبا ةياور يفو برك يدعم

 «ءاعنص هلوخدب ركب ىبأ ىلإ بتك» رجاهملا نأ نم نودلخ نبا هركذ امب كلذ
 هجوت رومألا حلصي ام لوح نارجن يف قافتالاو ءاقللا دعب هنأ كاردإ نكمي يلاتلابو

 «حوشكم نب سيقب اوقتلاو ءاعنص لإ نصاعلا نباو ةورفو ريرجو ورمعو رجاهملا

 هيلإ لصوتلاو قافتالا مت امب كلذكو ءاعنص هلوخدب ركب يبأ ىلإ رجاهملا بتكف
 اضيأ امبرو .برك يدعم نب ورمع ريسم ناك باتكلا كلذ عمو ءرومألا حالصإل

 .5 0 ص - ةرمس نيبال ت نفيا ءاهقف تاقبط 2290

 .7550 ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 هنأب معزلا باوص مدع ىلع لدتو (هئاقل ىلإ اراس) ىرخألاو (ركب يبأ ىلإ امهثعبو

 عم ركي يبأ ءاقل ىلإ ورمع راس امنإو برك يدعم نب ورمع قثوأ هنأ وأ (امهقثوأ)

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهنمو مزلي ام حيضوتل باتكلاب اوراس نيذلا
 ةعبرأ نع قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا عم ءاقللا رفسأ دقو . صاعلا نب نمحرلا دبعو

 : ةعبرألا رومألا كلت ليصفت ديفملا نمو «قرفتم لكشب تاياورلا اهتركذ رومأ

 بتك ناك امل امهلاثتما مدع نع ركب يبأل سيقو ورمع رذتعي نأ :لوألا رمألا

 .ثدح ام عوضوم قالغإو هب اماق ام نع ركب وبأ وفعي نأو «زوريف ىَلَو نيح هب
 باتو «ركب يبأ دنع سيقو ورمع رضحو» :اهلوقب كلذ نع تاياورلا ترّبع دقو

 ملو .«امهّدّرو ركب وبأ امهلاقأف  رذتعا يأ  لاقتساو برك يدعم نب ورمع

 مهلتقت هللا دابع ىلع َتْوَدَعَأ «سيبق اي) :لاق هنأ ركب يبأ باتعو فقوم زواجتي

 ركذت ملو «نينمؤملا نود نم ةجيلو نيدترملا ذختتو» ةياورلا فيضتو «؟مهيفنتو
 نأ نكميف ؛ءاعنص يف ناك امنإو ًادوجوم نكي مل هنأل امير سيق باوج ةياورلا

 هلاق فرك نأ ةكميز هةيمأ يبأ نب رجاهملا عم مالكلا كلذ هيلإ ثعب ركب وبأ نوكي
 سرفلا َىفَن َنأف :ناك ًايأو . ميا اميرو ءاضيأ ًاسيف لثمُي هنأل ورمعل

 رظن ةهجو ركب وبأ مّهفت دقو «نينمؤملا دي ىلع مت دق هيوذاد لْثقو سوجملا

 اوماق ام نأ نودقتعي مهو كلذب اوماقو اودهتجا نيذلا نيينميلا نينمؤملاو ةباحصلا

 نم لئاهلا ددعلا كلذ ءاقب ةرضم عفديو مهنيدو مهتمأو مهدلبل ةحلصملا بلجي هب

 .تاحوتفلاو داهجلل اوراس اذإ مهروهظ فلخ سوجملا

 رايمخ نم وهو نميلا ىلع صاعلا نب دييحس عد .نانبأ ةيلوت : يناثلا رمألا

 لوسر ىلإ سيقو ورمع دْفَو امنيح حوشكم نب سيق تخأب جوزت دقو 0

 دقو ؛هفرعي ركب وبأ ناك رمأ وهو انه قم يدل اماقأو ةرونملا ةنيدملاب ِهئي هلل

 رجاهملا ىلإ ركب وبأ بتكو «نميلا ىلع هالوف ؛ديعس نب نابأ ةيلوت ركب وبأ 0
 يف ديعس نب نابأ رقتساو ءرجاهملا راسف ءتومرضح يف رومألا حالصإل ريسي نأب
 .ءاعنص يف هعم حوشكم نب سيق ثكمو نميلل ًايلاو ءاعنص

 لاق كلذ يفو ءحوشكم نب سيق هلتق يذلا هيوذادب لصتيو :ثلاغلا رمألا
 سيق رضحا هنأ ركب يبأب سيقو ورمع ءاقل نع قباسلا ربخلا قايس يف نودلخ نبا

 رجح نبا لاقو ؛هرمأ يف ًايلج ًارمأ دجي ملو :هيوذاد لتق رطخف ركب قا نع

 نب نابأ قيدضلا ركب وبأ ثنعب املا ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا

 نابأ لاقف ءحوشكم نب سيق هلتق يذلا هيوذاد مد يف زوريف هّمّلك «نميلا ىلإ ديعس
 :زوريفل نابأ لاقف .ًاملسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف ؟ًاملسم ًالجر َتْلَيَقأ : سيقل
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 2بلس لل ب بيب جب يي يي يعي

 هد هل بتكف . 0

 لجأ دعب مركب اب هود نب لإ دان موعدا 0

 ءاملسُم هيوذاد نوكي نأ ركنأ حوشكم نب نيف نآل كلذو هيوذاد رمأ يف

 ب نيوجملا رايك نم ةيرداد ناك دقو هيوذادب سانلا ٌفرعأ

 ركب وبأ نيبتي ملف «همالسإ يف ًاقداص نكي مل هنأ سيق فرع مث (« سنحي نب ربوو

 .مالسإلاب رهاظتيو ةتيسوجم ىلع ًايقاب ناك مأ ًاملسم هيوذاد ناك اذإ اميف رمألا ةيلج

 .هيوذاد عوضوم ىهتنا كلذبو

 ىف هلاوخأ دنع ًائجتلم ًاميقم ناك يذلا يمليدلا زوريفب لصتيو : عبارلا رمآلا
 نابأ هل بتكف «زوريف هيلإ ءاج ء«صاعلا نب ديعس نب نابأ ىلوت املف «نالوخ
 راسف ءِّهْكَي هللا لوسر ةفيلخب قحلا :هل لاقو هيوذاد نأشب ركذلا فلاس باتكلا
 دقو «ًادبأ نميلا ىلإ عجري ملو ءاهيف تام نأ ىلإ ةنيدملاب ماقأف «ةنيدملا ىلإ زوريف

 ماشلا حوتف يف هتلوطبو داهجلل ورمع قالطنا

 ةروفملا ةكيدحلا ىلإ ىددعت نسبلا لهأ نكارم تادبدعا" ةنشرخاوأ ىف
 لوأ ناك» هنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع نع يدقاولا ركذ دقو ءماشلا حتفو داهجلل
 مث ٠ . هنع هللا يضر يريمحلا عالكلا وذ مهمدقتي ريْمِح لئابق ًالوصو نميلا لهأ

 املف ءهنع هللا يضر يدارملا حوشكم نب سيق مهمدقتي جحذمو دارم بت بئاتك تلبقأ

 :لاقف مالسلاب ناش هباحصأو قيدضصلا ركب نبأ نم ثتنرق

 دازدق رف يدفحعأ ناييسسلا' وذ اديفارعس يب جت فادعتا

 ةاجعسلا لاسألاب مورلا ييمب انارت يك كمامأانمدقف

 لئابق ُثلبقأ» ةيلات مايأ يفو . «ًاريخ هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ هازجف
  دزألا تلبقأ مث . .هنع هللا يضر يئاطلا ةدعسم نب ثراح اهمدقتي ءيط
 هللا يضر يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج اهمدقتي ةريثك عومج يف  ةارسلا

 0 0 0 شك 0

 ."94و ”ص اج  يدقاولا دمحم هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ()
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 نب ةديبع وبأ مهنم ءارمأ ةعبرأ ةدايقب ه١ رفص يف ماشلا ىلإ ركب وبأ هثعب يذلا

 نب دلاخ ىلإ ةماعلا ةدايقلا ركب وبأ دنسأ مث «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو حارجلا

 1 يف نيدانجأ ةعقوم يف مورلا اومزهو ه١ عيبر رهش يف مهيلإ مضناف ديلولا
 مها هني لوألا ىدامج

 ىتح لئالق مايأ تمت امف» ماشلا حوتف يف يدقاولا هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 هللا يضر يديبزلا برك يدعم نب ورمع مهيلع نميلا ْنِم ٌعْمَج ةنيدملا ىلإ ءاج

 عمتجاو هنع هللا يضر يعخنلا رتشالا كلام لبقأ ىتح اوثبل امو «ماشلا ديري هنع

 ديلولا نب دلاخ ىلإ بتكو ماشلا ىلإ ركب وبأ مههجوف «فالآ ةعست نم وحن ةئيدملاب

 نذأي نأ ىلإ قشمد لزني" ىتح - مورلا عومج ةلزانم دعب - يضمي نأب هيف هرمأي ًاباتك
 ؛ةكم لاطبأو نميلا لاطبأ كيلإ مدقت دقو» :هباتك يف ركب وبأ لاقو «اهحتفب هللا

 لا كلامو اترك يدعم نب ورمع كيفكيو

 نم فالآ ةعست ءاهز مضي يذلا شيجلا كلذ عم ماشلا ىلإ ورمع لصو دقل

 سراف ةئامسمخ ورمع عم ناكو ه١ ىلوألا ىدامج طساوأ يف لاجرلاو ناسرفلا

 ةريشعلا دعسو هبنم ينب رئاشع نم تاعامجو  ةصاخ - ديبُر ينب نم لجارو

 - عخنلا نمو  ةرمج نب كلام ةدايقب  نادمه لئابق نم شيجلا ةيقبو «ةيجحذملا

 .لئابقلا ةيقب نمو  جيدخ نب ةيواعم ةدايقب - نوكسلا نِمو  رتشألا كلام ةدايقب

 نب دلاخ ناك يذلاو ماشلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ىلإ شيجلا كلذ مضناو

 ىلإ اوهجوتو ءآفلأ نيثالثو ةعست ءاهز شيجلا ددع غلب كلذبو ماعلا هدئاق ديلولا

 .ه١1 ةنس يناثلا ىدامج يف مورلا شيج عم كومريلا ةعقوم تراد ثيح كومريلا

 لاقف «ماشلا حوتف برك يدعم نب ورمع دهش» :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 لاق لاق بيبح نع بيعش نب دمحم نع رهسم يبأ نع يزاغملا يف ذئاع نبا

 هيلإ جرخف تاومورلا هوا رورو قرشا تيارا بمحل ها دعو كلام

 «ميظع لءابخ ىلإ فرصنا مث ءمهعبتو ءاومزهنا مث «هلتقف رخآ مث «هلتقف جلع

 نب ورمع :اولاق ؟اذه ْنَم :ٌتلَقَف .هلوح ْنَم اعدو ءنافجلاب اعدو «لزنف

 ا

 ةداَمْلا ليخأ هتزرابمل جرخف مويلا كلذ يف برك يدعم نب ورمع زرب دقل

 .59و ١ ص ١ج - يدقاولا دمحم هللا دبع يبأل - ماشلا حوتف 000

 ١. 5ص ا١ج - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 2230
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 - ينامور دئاق يأ  رخآ جلع هيلإ جرخ مث .هلتقف ءورمع هزرابف نامورلا ناسرفلا

 «نادئاقلا اهنم ناك ىتلا ةيمورلا ةعومجملا ىلع لمح مث .هلتقف ءورمع هزرابف

 مدقت دقو .يمورلا شيجلا ركسعمو فوفص ىلإ تداعو ةعومجملا كلت تبرهف

 نب رمع نإو .لاجرلا نم نوكي ام مظعأ «ةقلخلا ميظع ناك) هنأب ورمع فصو
 نم ًابجعت .ًارمع قّلَحو انَقَلَخ يذلا هلل دمحلا :لوقي ناك هيلإ رظن اذإ باطخلا

 ءابخ ىلإ ورمع ىلإ عجر «ةينامورلا ةعومجملا كلت تبره نأ دعبو ؛(هقلخ مظع
 اعدف «يمالسإلا يبرعلا شيجلا ركسعمو فوفص يف  ةميظع ةميخ يأ - ميظع هل

 يمعثخلا هللا دبع نب كلام ناكو ءهعم اولكأف «هلوح نم اعدو «ماعطلا نافجب

 نب ورمع :اولاق ؟اذه نم :لاقف ء«ةمحلملا كلت دهاشي هنع هللا يضر

 ءةسرك 55

 حام دلع نإ
 0 03 و

 مضي ًاسودرك 77 ىلإ شيجلا ميسقتب ةداقلا ةباحصلاو ديلولا نب دلاخ ماقو

 ميسقت متو «ةباحصلا نم ٌدئاق ريمأ سودرك لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك

 لك ىلع ادئاق برك يدعم نب ورمع ناكف «ةرسيمو بلقو ةنميم ىلإ سيداركلا
 . ةنميملا سيدارك نم سودرك

 يملا نييدارك ةيتامبلا ةداقلا ةباطيعلا نر نأ ىلإ انه ةراخإلا ةيفملا نتف

 ىلع يريمحلا عالكلا وذ ءسودرك ىلع يدنكلا ةنسح نب ليبحرش :كومريلا يف
 جيدُح نب ةيواعم ءسودرك ىلع يسودلا هممح نب ورمع نب بدنج «سودرك
 يدعم نب ورمع «سودرك ىلع يدنكلا دوسألا نب طمسلا «ءسودرك ىلع ينوكسلا
 يبلكلا ةفيلخ نب ةيخِد :بلقلاو ةرسيملا سيدارك ةداق نمو . سودرك ىلع برك
 يرعشألا مْنَغ نب ضايع «سودرك ىلع يريمحلا ميلظ وذ بشوح «سودرك ىلع
 ىلع ينوكسلا سباع نب سيقلا ؤرما ءسودرك ىلع يكعلا قورسم «سودرك ىلع
 ةداقلا نم نأ عماجلا باتك يف ءاجو ."'” سودرك ىلع سنخي نب ديزي «سودرك

 «ةبيتك ىلع يريمحلا بعك نب ريشب :سيداركلا يهو  كومريلا بئاتكل نييناميلا
 ون يراصنألا ديز نب دلاخ «ةبيتك ىلع يدزألا يجرزخلا تماصلا نب ةدابع
 نينادبلا هناك يلج ها دع ري ربع .ةبيتك ىلع مكحلا نب ةمقلع «ةبيتك

 ريثك نبا ركذو ."”كومريلا يف يمورلا شيجلا تايونعم ىلع اوُرْنَأ .نيذلا نيينميلا

 .” 4ص ؛ج  يربطلا خيرات 0

 5١. ؛ص - فرطمابل عماجلا (؟)
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 تلا اا د اا وا كم رو يك ل اب ما هدحسسساا دمحتت تالا يبو

 دلاخ ناكف «ةرسيملاو ةنميملا ءارو اهلعجو «نيتقرف ليخلا قَرَف» ديلولا نب دلاخ نأ

 ءارو - ىرخألا ليخلا يف حوشكم نبا سيق لعجو «ةنميملا ءارو نيليخلا دحأ يف
 . '”«ةرسيملا

 لاتقل ةيهاتم ةفطصم شيجلا سيدارك تناك كومريناب مساحلا لاتقل موي يفو

 ةروس أرقي يريمحلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا ناكو .هدئاق سودرك لك مامأو

 لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع وبأو «شيجلا ىلع لافنألا ةروس يهو داهجلا

 ءودعلا ةاقالم يف ربصلاو هللا ليبس يف داهجلا يف لاسبتسالا ىلع شيجلا ناثحي

 ناكو «قفألا دست نأ داكت مورلا شيج َقّرِف وأ بئاتك تناك رخآلا بناجلا ىف انني
 .نيملسملا فاعضأ ةثالث مورلا

 ةنميم سيدارك ىلع ءاضقلل مهشيج مظعم اوهجوو موجهلاب مورلا أدبو

 ىلع مورلا تلمح» ماشلا حوتف يف يدقاولا هللا دبع وبأ لاق «يمالسإلا شيجلا

 تلمحف «ريمحو نالوخو تومرضحو جحذمو دزألا اهيف ناكو نيملسملا ةنميم

 اتابث اوتبثو ًاديدش ًالاتق اولتاقو ماركلا ربص مهل اوربصف «ةركنم ةلمح مورلا مهيلع

 ةثلاث ةبيتك مهيلع تلمحو ءليمج ًاربص اوربصف ةيناث ةبيتك مهيلع تلمحو «ًانسح

 وهو كْيَيَوْلا برك يدعم نب ورمع مهنم ردتباف :ةدعيملا دع ىةيملسولا اولازأق

 "امانا يف هك ايت نع لسان هاوفظتا هنو ؛مهيلع ريمألاو ديبُز ىلع مدقُملا

 ءادعألا نم نورفت ءديبز لآ اي ديبُز لآ اي مهيف حاص اوفشكنا دقو هموق ىأر املف

 اذه امف .ةلذملاو راعلاب مكسفنأل نوضرتأ «ئدرلا نسأك برش نع نوع زنقتو

 نيدهاجملا ىلعو مكيلع ٌعِلطُم هللا نأ متملع اهأ «جالعألا تاالك .موم جاعزنالا

 هرصنب مهَدَمَأ هئاضقل اوتبثو هتاضرم يف ربصلا اومزل دقو مهيلإ رظن اذإف نيرباصلا

 بضغو رانلا لوخدو راعلاب متيضرأ «ةنجلا نم نوبرهت نيأف :هربصب مهدّيأو

 هيلع اوفطعو هيلإ اوعجر برك يدعم نب ورمع مالك ديبُر تعمس املف .رابجلا

 ؛«لجارو سراف ةئامسمخ ءاهز ْمُهو هولح اوعمتجاف ءاهدالوأ ىلع لبإلا ةفطع

 :«نالوخو تومرضحو ريمح مهعم تلمحو «ةدحاو ةدش مورلا ىلع اوَدَشو
 ةلمح مورلا ىلع سود تلمحو . .مهنكامأ نع مورلا اولازأف ةبعص ةلمح اولمحو

 . ""ىحرلا رودت امك برحلا مهنيب ترادو «ةركنُم

 )١( المج - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ص١١.
 ) )0.177ص ١ج  يدقاولا  ماشلا حوتف
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 ذا

 رثآلا ةغلاب كلت هتاملك تناك مث ءاميظع أاَبَث مورلا سيج نم موجهلا كلذ ةيادب يف

 تلمش مث مهب أدب امنإو طقف ديبُر ناسرفل ةهجوم نكت مل اهنأ ودبيو ةنيثاتلاَو

 ناسرف هيلإ عجر نم لوأ ناكف «سودو نالوخو تومرضحو ريمج سيدارك هتاملك

 ةدش مورلا ىلع هتدايقب اودشف «ةسودرك ناسرف ةيقرو ةثامسهحلا دَيبَر لاحرو

 ناسرف نم اوناك نيذلا هسودرك يف يريمحلا عالكلا وذ مهعم لمحو «ةدحاو

 سيدارك ةدع اوناك رّيْمِح ناسرفو لئابق نأل ةيريمحلا سيداركلا ةيقب كلذكو هرّيْمِح
 دوسألا نب , طمّسلاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب تومرضح سيدارك مهتلت مث

 دزأو سود مث «نالوخ مهعم تقلطنا مث «ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو يدنكلا

 اولمح نيذلا عومجم ناكف «يسودلا هممح نب ورمع نب بدنج ةدايقب ةارسلا

 ةبورعلا ناسرفو لاطبأ نم فالآ ةرشع ءاهز برك يدعم نب ورمع ءارو اوقلطناو
 مورلا قرِفو بئاتك اوقّرَمو ةقداص ةلمح مورلا ىلع اولمحف ؛«نييناميلا مالسإلاو

 امنيب «مهركسعم ةهج ىلإ مورلا رقهقتف يمالسإلا شيجلا ةنميم مامأ تناك يتلا
 يتلا لوخجلا ةيرك عمور هجاولا نب للاكل عديل معن دهذاو ؛مهنوعبتتي نوملسملاو ورمع

 .مهريغو ةليجبو ةعاضقو ئيط ناسرف نم فالآ ةتس ءاهز اوناكو ةنميملا ءارو تناك

 ليخلا ةقرفو برك يدعم نب ورمع ءارو يتلا ةنميملا سيدارك تمدقتو تلمح املف

 ءدسألا يدي نيب منغلا ىَلَو امك تَلَوَو ءمورلا تفشكنا» ديلولا نب دلاخ ةدايقب

 . .ًاحيبق ًافاشكنا اوفشكناف مورلا ةنميم ىلع ةلمحلا تناكو ةريدبجلا كعلو

 : ةقراطبلا هل لاقف مررلا هميم ريع) -ناحريالا عفوت نم ةنرقم ىلإ ةلمجلا تحلبو

 لاقف «برعلا ليخ انتطلاخ دقف ىلوُت وأ كعم لمحنف لمحت نأ كل نآ امأ ريمألا اهيأ

 ىري ال ىتح هسأر فلو «:هرضحأ الو هارأ نأ ٌبحأ الو هبحأ ال ءوسلا موي نإ :مهل

 ىلإ اولصوو نيملسملا يديأ نيب مورلا تمزهنا ىتح نولتتقي سانلاو «برحلا
 .نيملسملا ناسرف نم سراف هلتقو هيلع لمحف «سأرلا فوفلم وهو ناجريدلا

 لمتكا يذلا رصنلا ةيادب مورلا شيج ةنميمل ةقح ةقحاسلا ةميزهلا كلت تناكف

 نب ليبحرشو ء«حوشكم نب سيقل ناكو «مورلا شيج ةيقب ةرسيم ىلع راصتنالاب
 يف رفاولا مهماهسإ «ةداقلا نم مهريغو ءحارجلا نب ةديبع يبأو «يدنكلا ةنسح
 موب يفلملولا يو دلاخو برك يدعم نب ورمع هألب يذلا راصتنالا لامتكا

 نم مايأ دعب ه١ ةنس يناثلا ىدامج رخاوأ يف كومريلا راصتنا موي ناكو نكلدوماولا

 اقم رميت ىلإ نتا يذلا ناكو «باطخلا نب رمع فالختساو قيدصلا ركب يبأ ةافو

 00 هللا دبع نب ريرج كومريلا يف رصنلا
 دما ام هلع
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 لحف ةقطنم ىلإ كومريلا ةعقوم دعب يمالسالا شيجلا نم ريبك مسق هجوت دقو
 تعقو نأ ىلإ ةرتف ةهجاوملا ترقتساو «مورلا نم ريبك شيج اهيف ناكو نيطسلفب

 ةلئسح نب ليبحرش نيملسملا دئاق ناكو ه١ ةنس ةدعقلا يذ 58 ىف (لحف ةعقوم)

 نوقابلا قرفتو ءهعم فالآ ةرشع ءاهزو مهقيرطب لتق» دعب مورلا ةميزه متف يدنكلا

 ىلع نامألا اولأس ىتح نوملسملا مهرصاحف (لحف) لهأ ع نصحتو «ماشلا ندم يف

 هالوت :لاقيو «حارجلا نب ةديبع وبأ حلصلا دقع ىلوتو «جارخلاو ةيزجلا ءادأ

 نيملسملا ىلع ناك :هنأ يربطلا خيرات يف َتَبَن دقو ؟2”يدنكلا ةنسح نب ليبحرش

 عم برك يدعم نب ورمع هجوت امنيب ."'”يدنكلا ةنسح نب ليبحرش (لحف) يف
 ناكر 1 ا ولا ا ل ل ول

 لو مق «فالآ ةعبر مذ نيملسملا نم عوج ًانيدش ًالاتق اولتقاف ه4 ةنس

 ا و ا لا

 ركذ دقو ءها١٠١ ةنس ِيِللط هللا لوسر دهع يف جحذم قطانم ضعبو ديبُز ةقطنم يف

 .همركأو «برك يدعم نب ورمع ىلع لزن» ديعس نب دلاخ نأ ليلكإلا ىف ىنادمهلا

 ىتح هعم  ةماصمصلا فيسلا  لزي ملو ءهل هبهوف «ةبه وأ ًاعيب ةماصمصلا هلأسف

 نإ :نادلبلا حتف يف يرذالبلا ركذو :«"”(هدلقتم رمع مايأ رّفّصلا جرم موي لِتُق

 نب ورمع طهرب َّرَمَف الماع نميلا ىلإ هّهََّجَو مرحم لالهل» تناك رْمّصلا جرم ةعقوم
 نع ةاورلا دحأ همعز ام ةرابعلا كلت دعب يرذالبلا دروأ مث .«يديبزلا برك يدعم

 :لاقو ةماصمصلا هفيس ورمع هل بهوف» :لاق ثيح كلذ دكؤت

 مركلل بهاوملان كلو ةالق ني هبهأْغل ليلخ

 ناكف يكمل نيك لا را لا هام لق

 مرو ا طمس دهسا كرب ل 0 تجسد

 .05ص ةج - يربطلل كولملاو ممألا خيراتو - ١؟١؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 ."9١ص ؟ج . ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (؟)
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 «نامثع ا هيا هيف هعزانف «نايعس ئبأ نن نس ةيواعم هداف «ءمدلقتم رْمٌصلا رم

 ةرابع نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو 0 «صاعلا يبأ نب ديعس نبال نامثع هب مكحف

 ةيواعم لخأ دقو ء«هرهظ ىلع فيسلا لمحي ناك هنأ اهب دوصقملا (هقنع يف) فيسلا
 ناك دلاخ نب ديعس وهو هئبا نأل كلذو «ديعس نب دلاخل سانلا برقأ هنأل فيسلا
 ىصاعلا نب ديعس نب نابأ هوخأ كومريلا ىف دهشتسا كلذكو « نيطسلفب دهشتسا دق

 ا ا ا وحل ا ل 0

 وهو  ثديعس نب ماسلا نيردجسدو عرالالا ىلإ ماخلل ةهالزكهرت قاوحأ

 فيسلا نأب نافع نب نامثع مكحف - دلاخ نبا سيلو ديعس نب دلاخ ىخأ نبا

 نب ديعس نب ورمع ىلإ فيسلا لقتنا مث .هيلإ ةيواعم هملسف يصاعلا نب ديعسل

 ا و ا ا ا ا لا

 «كلملا دبع هبراحف ةفالخلاب موق هعيابو ةفالخلا كلملا دبع عزان نأ ىلإ ناورم

 ىلإ راص مث «ديعس نب دمحم فيسلا ذخأف - ده ةئسا ذيعس نب .ورمع لْيَقُف

 نب بويأ يبأ نب بويأ نإ مث ءديعس نب ىيحي نب نابأ ىلإ مث ءديعس نب ىيحي
 ةماصمصلا فيسلا عاب يصاعلا نب ديعس نب يصاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس

 روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا ةفيلخلا نبا يداهلا ىسومل رانيد فلا نينامثو فينب

 فيسلا يداهلا ىسوم دّلقتف ه79١ ةنس ةفالخلا يداهلا ىسوم ىلوتو «يسابعلا

 | هي :لوهلا وبأ رعاشلا لاقف .ةفالخلا دعق ام لوأ ةماصمصلا

 ٌنيمألا ىسوممانألااذهريخ ورمع يديبُرلا ةماصمص زاح
 ةردجلاة بلف نقيل ان ةيط“ .ةنيلعامت ناكر وؤمع فيش
 نوتملاهيف سيمت فاعز نم دري هيدخ نيب نوللا رسفخأ

 ملس رعاشلا لاقو «يريمحلا هللا دبع نب رماع لوهلا يبأ ةديصق رخآ ىلإ

 :اهنم ةديصق رساخلا

 نووجللا هدفي نورتناا ئفقاو سانلا رهش يذلا ةماصمص نإ

 نوتملامأهيبرضم ىلع ادت ةفاوسصلا نم اقيم ناك
 نيمألاديشرلا زِّيح يفراص ىتح سانلا نم هبر بصي مل
 ا ا سلا ةماصمص تيدترأاماذإف

 اء نم * عا ىئادعهلا نسحتلل ب ليلكإلا 0
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 نونفلام مج توملا يف ماسحو دعرو قرب جاتن نم سرف

 مث نومأملاو نيمألا ىلإ مث يدهملا نب ديشرلا نوراه ىلإ فيسلا لقتنا مث
 نوراه نب دمحم نب نوراه وهو قئاولا ىلإ مث ديشرلا نوراه نب مصتعملا ىلإ
 «فيسلا يقسي نأ هرمأو لقيصب قئاولا اعدف ءه1171 ةنس ةفالخلا ىلوت ءديشرلا

 سلا كييف هربا 1 ةقيقح لقيصلا فرعي ملو لوألا هؤام بهذ ؛كلذ لعف املف

 رع جا يللا تاييسفلا نوك قاس نيس تنس ودا كتبو ""ريدقو
 نوهابتيو هنوثراوتيو هنوظفحيو هنودلقتيو لايجألا كلت ربع ءافلخلاو ءارمألا هلقانتي

 مالسولاو ةيلهاجلا يف برعلا سراف برك يدعم نب ورمع فيس هنأل هتزايحب
 يباحصلا ميعزلا كلذب ةمآلا زازتعا ىدم ىلع لدي امم هِّةْيكَي هللا لوسر بحاصو

 ل ل

 يبرعلا شيجلا الرا اخص عمير عام ىو ررعش ماطتاوقا

 ويوم ناكو كده مرحم رهش طساوأ يف - سس لإ ندعلا جرم نم يمالسولا

 ثيح «قشمدل يقرشلا بابلا ةهجاوم يف ديلولا نب دلاخ عم تطبار يتلا ةوقلا يف

 ةنسح نب ليبحرشو «ةيباجلا باب دنع ةوق سأر ىلع حارجلا نب ةديبع وبأ طبار

 ليبحرش لزن) يرذالبلا لاقو  قشمد لامش اموت باب دنع ةوق سأر ىلع ىدنكلا

 ,جرفلا باب دنع ةوق سأر ىلع حوشكم نب سيق طبارو .(سيدارفلا باب دنع

 هعمو يقرشلا بابلا دنع ديلولا نب دلاخو «ناسيك باب دنع نايفس يبأ نب ديزيو

 .ءقشمد ىلع راصحلا نوملسملا ضرفو «ةباحصلا نم هريغو برك يدعم نب ورمع
 كلم لقره كلملا نم تادادمإلا لوصو نورظتني مهو قشمد لخاد مورلا دمصو

 ةوق سأر ىلع أطبارم يريمحلا عالكلا وذ ناكو صم يلع ىلدواك يتلا هوز
 ليت ةيفداست اهناق)  قريطلا» لاق: نمدكو ق1 هنو قورافلا ل نوع تايون وق
 دادهإلا نأ قشمد لهأ نقيأ املو ,عالكلا يذ عم يتلا نويحلا اهتحتشا لقره

 " ”(مهؤاجر عطقناو اونَهَو مهيلإ لصت ال
 ةراد تناكو « صقرم نب سنوي همسا شسيسقف كانه ناكو» :يدقاولا لاق

 نب ورمع فيس كلتميو دلقتي نأ قحتسي نم كانه دعي مل هنأ ةبيجعلا تافداصملا نم )١(

 مايأ كرتلا يلاوملا ةرطيس تأدب دقف ءمصتعملا دعب نييسابعلا ءافلخلا نم برك يدعم
 يلاوملل ةلماكلا ةرطيسلا تحت نييسابعلا ءافلخلا حبصأ مث ه؟77 ةنس تامو قئاولا

 .ةميظعلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخءلا ةلود تقزمتو

 .07ص 7ج - يربطلا خيرات (؟)
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 ءهراد نم سنوي بقنف «دلاخ هدنع يذلا يقرشلا بابلا يلي امم روسلل ةقصالم

 ءًادلاخ دصقو ,ليللا يف هدالوأو هلهأ نم ةلفغ نيح ىلع جرخو ءًاعضوم رفحو

 «يدالوأو يلهألو يل ًانامأ ديرأ نآلاو ءًاعضوم رفحو هراد نم جرخ هنأ هثدحو

 نم مهرثكأ نيملسملا نم لجر ةئام هعم ذفنأو «كلذ ىلع دلاخ دهع ذخأف

 اودصقاو ءمكعمجأب مكتاوصأ اوعفراف ةنيدملا متلصو اذإ : :مهل لاقو (ريمج

 نب سنوي مهمامأ ىضمو اوراسف .لسالسلا اوليزأو لافقألا اورسكاو بابلا
 اوسرتحاو اوعردت هراد يف اوطح املف «جرخ ثيح نم مهب لخد ىتح صقرم
 «لسالسلا اوعطقو لافقألا اورسكو ريبكتلاب اونلعأو بابلا اودصقو اوجرخ مث
 . .مورلا يف فيسلا اوعضوو نيملسملا نم هعم ْنّمو ديلولا نب دلاخ لخدف
 ع ل ل عر : يدقاولا لاق «يقرشلا بابلا نم قشمد اولخدو

 ل ع ءامهعم ناك نمو يعخنلا رت رثشألا كلامو يديبزلا برك يدعم

 لخد امنيح قشمد يف برك يدعم نب ورمع دوجوف . (”(ضعبلا مهضعب ىلع
 ىلع ناك هنأ كاردإ حيتي امم « .مهلبق قشمد لخد هنأ ىلع لدي هعم نيذلاو اهيلإ
 انديه ىمق رهو نسريمو اذ. وع ةنينفلا ا ولخم ىراذلا نيكلسملا هه ةنايغلا نساز

 عم لاتق طسو  بابلا اوحتفو لسالسلا اوعطقو لافقألا اورسكف يقرشلا بابلا

 يتلا قشمد ةيحان حتف متو نيملسملا نم هعم ْنّمو ديلولا نب دلاخ لخدف - مورلا
 يقرشلا بابلا دنع

 لوخد ىلع حارجلا نب ةديبع ابأ ق قشمد فقسأ حلاَص تقولاو مويلا تاذ يفو
 ًايباحص نوثالثو ةسمخ هعم لخدو ةيباجلا باب نم ةديبع وبأ لخدف كعلم قعد

 ورمع نب هللا دبعو «يريمحلا عالكلا وذو «لبج نب ذاعم مهنم ةباحصلا نايعأ نم
 نب سيق لخدو «يريمحلا لفون نب ريرجو «نامعنلا نب ناسحو ؛يسودلا
 نم هعم نيذلاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو ,جرفلا باب نم هعم نيذلاو حوشكم

 ناك يتلا يقرشلا بابلا ةيحان ءانثتساب ًاحلص قشمد حتف ناكو «سيدارفلاو اموت باب

 نب دلاخ اهلخد مث هعم نيذلا ةئاملاو برك يدعم نب ورمع اهنم لخد نم لوأ

 لخاد برك يدعم نب ورمعب دلاخ ىقتلاف «يقرشلا بابلا دنع يتلا ةوقلاو ديلولا
 بجر يف ٌقشمد حتف ناكو هلق قيدلاو ةجارحلا ونت نع باب ءاوقتلا هنا ونمو

 را
 2 0-0 ه5

 .ال8و الدو ه١ ص ١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف 000
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 صمح حتفل قشمد نم شيجلا ثلث قلطنا ريسي دمأب قشمد حتف دعبو

 صمح ىلع شيجلا ثلثب دلاخ لزنف» :يدقاولا لاق ءديلولا نب دلاخ عم نيرسلقو

 .يرعشألا مْنَغ نب ضايع دلاخ عم ناكو ««ةيرجه ١4 ةنس لاوش نم ةعمجلا موي

 هّللأ يضر قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبحو (قئدييزلا برك يدعم نب ورمعو

 نم شيجلا ةيقبب حارجلا نب ةديبع وبأ لصوو ءحلصلا صمح لهأ بلطف «مهنع

 رخآ وأ ةدعقلا وذ اهلوأ ةلماك ةنس مهعم حلصلا دقعو صمح لهأ حلاصف « قىشمد

 .ه5١ ةنش لاوش

 ةقراطب نم قيرطب نيرسنق ىلع ناكو «نيرسنق حتفل نوملسملا هجوت مث
 ةعبو «نيملسملاب ردغلا ىلع مزعلا دقعف ءاقول همسا سأبلاو ةدشلا لهأ نم لقره

 حارجلا نب ةديبع وبأ لاقف) «حلصلا نأش يف ثحابتلا وأ حلصلا بلطي مهيلإ

 ريسأ انأ :ديلولا نب دلاخ لاقف «قيرطبلا اذه رمأ يف نورت ام :هعم نيذلا ةباحصلل

 داصرملاب هئارو هللا ناك انداك نإف هِّْقي هللا لوسر باحصأ نم ةرشع ىف هئاقل ىلإ

 نم تببحأ ْنَم ذخ :هل لاقو كلذ ةديبع وبأ بوصتساف .ةديكم مظعأ هديكن فوسو
 «كذيعس نب ورمع ,يرعشألا مْنَغ نب ضايع :دلاخ لامتف دع هللا لوس فاخضأ

 1 راع ني وعكس « يرازفلا هبجن نب هسا 0 يتاطلا ع نب 1

 اولدتجو ءاديدق ا اق «مهرسا أذهب لا او :مورلا نم ها

 0 و ا ل .رطخلاب

 لمحي ةديبع وبأ لعجف» :يدقاولا لاق . حارجلا نب ةديبع يبأ عم شيجلا ةدايق يف

 برك يذعم نب ورمع هليخ ةلمج ىف ناكو «يبرعلا ليخلاب مورلا ىلع

 مداكلا نذر ف را تاب رفا ةعيبرو قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا لدبعو

 مام سك اَوقْلْغَأَو 00[ نيبلاط باع ىلع رع 506
 يف كلذو «صمح ىلإ نيملسملاب عجرو «ةديبع وبأ مهحلاصف .حلصلا نيرسنق

 .ه5١ ةنس ةدعقلا يذ رهش ىلاوح

 .78و ,١و 55ص اج  يدقاولل  ماشلا حوتف ()
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 رهن ةعقوم دعب - ةيناث ةرم - صمح حْنف برك يدعم نب ورمع دهش دقو
 حتف دعب اهنأب ةلصتم كلذ ءابنأ يدقاولا قاس ثيح ١5 ةنس بجر يف كومريلا

 يرذالبلا لاق كلذكو ه5١ بجر يف كومريلا ةعقوم نإو «نيرسنقو صمح ةنيدم
 نب ورمع نأ ثادحألا راسمو عئاقولا طبرو ءاصقتسا نم نيبتيو .نادلبلا حوتف يف

 ىلإ قلطنا ه4١ ةنس نيرسنقو صمحو قشمد حتف َدَهَْش نأ دعب برك يدعم
 زربأ نم ناك ثيح قارعلا ىلإ ىضم مث ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع ةفيلخلا

 ىلإ برك يدعم نب ورمع داع مث - ه١ ةنس مرحم يف  ةيسداقلا ةعقوم لاطبأ

 ةنس يناثلا عيبر يف  قارعلا نم داع يذلا شيجلاو حوشكم نب سيق عم قشمد

 صمح حتف دهش مث - ه١١ بجر يف  كومريلا رهن ةعقوم ورمع دهشف ه6
 ورمع ةمهاسم عئاقو لماكتت ىتح يلي ايف هركذنس ام وهو «ماشلا حوتف نم اهريغو

 .ماشلا جوتف يف

 خيراتو ه5١ ةنس بجر يف قشمد حتف ناك)ا :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق

  باتكلا ِبَتَك ًادلاخ نأ كلذو ءه8١ ةنس رخآلا عيبر يف اهحلصب دلاخ باتك

 «كومريلاب مهل ْعَمَجَت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا عمجت املف «خيرات ريغب - لوألا

 :ةباحصضلاو ةديبع وبأ هيلع دهشيو اباتك هل ةدجي نأ هلأسف .؛ادلاخ قشمد :كقسأ ىتآ'

 نب ليبحرشو «نايفس يبأ نب ديزيو «ةديبع يبأ ةداهش باتكلا يف َتَبْنأو «لعفف
 . جام هع رتسألا عيبر: وهو تهكدج قذلا كفولاب هحزأف ءومهريعو «ةنسخ
 يذلا يمورلا شيجلا ىلإ ريسملل قشمد يف اوعمجت نيملسملا نأ كلذ نم نيبتيو

 كلم لقره ناكو «ه5١ ةئس يناثلا عيبر يف كلذو «كومريلا رهن ةقطنم يف عمجت

 يف لقره لزنف «ةيتارفلا ةريزجلاو نمرألاو مورلا نم ًاميظع ًاشيج دشح دق مورلا

 رهن ةقطنم يف اولزنف «ةينيمرأ كلم ناهام ةديقب ًاريبك ًاشيج ثعبو «صمح
 قارعلا ىلإ اوراس اوناك نيذلا مهيلإ لصوو قشمد يف نوملسملا عمتجاف ؛كومريلا

 نب ضايعو «برك يدعم نب ورمعو .حوشكم نب سيق مهنمو «ةيسداقلا اودهشو
 ةقطنم ىلإ قشمد نم يمالسإلا يبرعلا شيجلا راسف «مهريغو «يرعشألا مْنَغ
 لزنف - ه١ ةنس رخآلا عيبر يف  حارجلا نب ةديبع يبأ ريمألا ةدايقب كومريلا
 تادادعتسالاو تادادمإلا تلصاوتو ؛مورلا ةهجاوم يف ةصوقاولا دنع نوملسملا
 نم ةعامج حارجلا نب ةديبع وبأ ثعب ةرتفلا كلت لالخو «رهشأ ةعبرأ ءاهز

 .175ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا وأ مالسإلا ىلإ هنوعدي مورلا شيج ريمأ ناهام ىلإ ةباحصلا

 نم نيرشع وحن هعمو ديلولا نب دلاخ ناهام ىلإ ةديبع وبأ ثعبف .ءامدلا نقح متيف
 تماصلا نب ةدابعو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش :مهنم نأ يدقاولا ركذ «ةباحصلا

 وذو «يدارملا حوشكم نب سيقو «يراصنألا هللا ديع نب رباجو «يجرزخلا

 ءقدسرلا برك يدعم نب ورمعو «ينارهبلا ورمع نب دادقملاو «يريمحلا عالكلا

 لإ اوراس 0 * تاموفلا نع قرئاعت مهعمو ؛مهريغو «يراصنألا لبج نب ذاعمو

 ركسعمو ةدنيتع ىلا ىلإ اردجيرت «برعللا الإ :ناهانم نتاك غةوهلكو ةاغان

 .لاتقلل ناقيرفلا ءايهتو «نيملسملا

 لبقأ» -يدقاولا لاق - نيملسهلا' شيج فوفضو بفاتك بيقرت مق املو

 ىلع لعجت ْنَم «ريمألا اهيأ :لاقو «حارجلا نب ةديبع يبأ ىلع ديلولا نب دلاخ

 كرابم نب ةنانك لاق وأ «يديبّزلا برك يدعم نب ورمع :ةديبع وبأ لاقف ؟ةرسيملا
 دقف «نيلوقلا نيب ضراعت الو ."'”«ةرسيملا هالوف «ناك امهيأ ملعأ هللاو «ينانكلا

 نم.دخااوك كرابم نب ةنانك هعمو.ترك يدعم نب ورمغ نيملسملا ةرسيم ىلع ناك

 هيلإ عمج ًادلاخ نإ مث . .ليخلا ىلع كتيلو دق :دلاخل ةديبع وبأ لاقو) .ةداقلا

 . عنصأ امك عنصاو نليقلا هلو ىلع اصول نسراف تنأ :هل"لاقو «ئدارملا

 نب رماع ثلاثلا عبرلا ىلعو «"'”يسّبَعلا قورسم نب ةرسيم رخآلا عبرلا ىلع لعجو
 . "”«فحزلا ركسع عم - عبارلا عيرلا يف  دلاخ فقوو .يسودلا ليفطلا

 وحن مهنابلصو مهتايارب مورلا لفاحج تمدقت ةكرعملا مايأ نم موي يفو
 :هل لاقف «ةيبلتلاب هباجأف «ديلولا نب دلاخ نيأ :ةديبع وبأ لاقف» ءىمالسإلا شيجلا

 اهبرحي تالا دعتستو اهفوفص لاجرلا ذخأت نأ 'ىلإ نييلستلا لاظبإ يف ٌدربأ
 يبأ نب نمحرلا دبع نيأ «ماوعلا نب ريبزلا نيأ :دلاخ ىدانف «ةماركو ًابُح :لاقف
 ةرامع نيأ «ينهجلا سينأ نب هللا دبع نيأ ءقورسم نب ةرسيم نيأ ءلضفلا

 يأ :ةيرافخلا ذا وبأ نبأ ةينرك يدعم نب قرمع نأ «داذقنلا نبا ةيسودلا
 دلاخ لعجو «نافع نب نامثع نب نابأ نيأ «ليفطلا نب رماع نيأ ءرساي نب رامع

 ءًاشيج ىقلي مهنم لجر لكو هولي هللا لوسر باحصأ نم لجر دعب ًالجر مهوعدي

 ,.5١؟60و ١١مَو ١١ الو ١١١ ص ١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف 000

 هل مجرت .ماشلا حوتف لاطبأ نم ينامي دئاق - ءابلاو نيعلا حتفب - يسّبَعلا قورمس نب ةرسيم (؟)
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 نفوفضلا نيسرتب ةديع: نبأ لعكتشاو .مورلا برحب اولغتشاو ءدلاخ ىلإ اوعمتجاف

 نب ليبحرش هلاجرلا ىلع لعجو «نيحانجو ةرسيمو ةنميم مهابعف «ركاسعلا ةئبعتو

 مهب فقوو «نميلا ناسرف نم سراف يتئام ةديبع وبأ بختنا مث . . يدارملا حوشكم

 . "'”«ةديبع يبأ ةيار بحاص يخونتلا لهلهم نب ةقرو ناكو ءشيجلا ءارو نم

 اوناك نيملسملا نأ) :ثريوحلا نبا لاقو أفلأ نيسمخو ةئام ءاهز مورلا ناكو
 - كومريلا رهن موي يف نوملسملا فحز املو .(افلأ نيعبرأو ىدحإ كومريلا موي

 اوحاتجا نيذلا ةداقلا لئاوأ نم برك يدعم نب ورمع ناك  ةكرعملا مايأ رخآ وهو

 ْنِم ةكرعم تعقوو ؛مورلا ركسعم نيملسملا تاوق تلخدو .مورلا ركسعمو شيج

 ةئام لتقمو «نيملسملا ْنِم فالآ ةعبرأ داهشتسا يدقاولا ركذ دقف ءكراعملا دشأ

 :رارفلا دنع  ةصوقايلا يف مورلا ْنِم قرغ ْنم ريغ مورلا نم فالآ ةسمخو فلأ

 لابجلا نم نوتأيو «؛نورسأيو نولتقي مورلا لولف نيملسملا لويخ تعبتتو
 هاجتاب برهو ءافلأ نيعبرأ ءاهز هعمو  مورلا شيج ريمأ  ناهام اجعنو :فراسألاب

 هلَتَق ءاليتق ناهام طقسو .مورلا قرفتف «نيملسملا نم شيج هي قحلف «قشمد

 رهن ةعقوم تناكو .يعوبريلا مصاع هعمو يدزألا هلهج نامعنلا يناميلا سرافلا

 تاوق ْنِم ىَقَبَت نم نوملسملا َعَبَتَتو ( ةيرجه ١5 ةنس نم بجر رهش يف كومريلا

 . مهتميزه متف قطانملا ضعب يفو  نيطسلفب ةلمرلا لامش  (نيدانجأ) يف مورلا

 ىلإ صمح ةنيدم رداغف  نيدانجأو  كومريلا رهن يف هشيج ةميزه لقره غلبو
 نب ورمع عجر امنيب «ةيرجه ١١ ةنس ناضمر رهشو بجر رهش نيب اميف ةيكاطنأ

 . قشمد ىلإ حارجلا نب ةديبع يبأ عم برك يدعم
 هاو دكني دع
 ناني 2 2

 تاياورلا يف عاش دقو «صمح ةنيدم حتف برك يدعم نب ورمع دهش مث
 نب دلاخ ةدايقب أشيج ةديبع وبأ ثعب امل صمح ىلإ لوألا ريسملا نيب زييمتلا مدع

 ةنس لاوش يف صمح لهأ ةحلاصمب ماقو مهيلإ ةديبع وبأ راس مث صمح ىلإ ديلولا
 بجر يف  كومريلا رهن ةعقوم دعب صمح حتف هيف مت يذلا ريسملا نيبو ها

 ةدايقب سيل صمح ىلإ ًاشيج ةديبع وبأ ثعب ثيح «قشمد ىلإ ةدوعلاو -ه6١ ةئنس

 ةعامجو رك يدعم نب قورمع ةعمو يدنكلا ةديمالا و طمشسلا ةدايقب امنإو دلاخ

 ركذ امكو  قشمد ىلإ اوعجر امل نوملسملاو ةديبع وبأ ناكو «ةباحصلا ةداقلا نم

 .1؟0و 8١1١و ١١ا/و 7١١ص اج  يدقاولل  ماشلا حوتف 00(



 تراسف «قشمد باوبأ دنع نوملسملا امنيب «ةفيثك ودعلل ليخ ثلبقأ»  يرذالبلا

 ,هينثلاو ًايهل تيب نيب مهوقلف - قشمد نم اوجرخ  نيملسملا نم ةعامج مهيلإ
 مهوفلأف «صمح اوفاو ىتح مهوعبتاو ءاراق قيرط ىلع صمح وحن نيمزهنم اولوف
 اوطعاف «مهنع لقره برهل نيبوخنم اوناكو نويصمحلا مهأرو ءاهنع اولدع دق
 نيملسملا ىلع ناكو . .نوملسملا مهعنّمأف «نامألا بلطب اوفتهو مهيديأب

 . '"”يدنكلا دوسألا نب طمسلا

 ةنيدم ةداقلا ةباحصلا نم هعم نيذلاو يدنكلا دوسألا نب طمّسلا لخدف
 مهيف ناكو  ه١١ ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش يف كلذو  نيحتاف صمح

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا نأ كلذ كاردإ حيتي اممو «يديبزلا برك يدعم نب ورمع
 ةعبسل ةدايقلا ةيولأ ةديبع وبأ دقعف «سدقملا تيب حتفل ريسملاب ةديبع يبأ ىلإ بتك
 .«فالا ةسمخ يف ديلولا نب دلاخ مهو سدقملا تيب ىلإ مُهَهَجَوَو ةباحصلا نم

 «فالآ ةسمخ يف صاعلا نب ورمعو ء«فالآ ةسمخ يف يدنكلا ةنسح نب ليبحر شو

 ةسمخ يف يدارملا حوشكم نب سيقو «فالآ ةسمخ يف نايفس يبأ نب ديزيو

 ديز نب لهلهم نب ةورعو «فالآ ةسمخ يف يرازفلا ةبجن نب بيسملاو «فالآ
 ةاهب اوطاحتاو < سدقملا تين: نكناوثا ىلإ اوهح ودق ننفالا ةيمح: ىف قئاطلا لكلا
 ةنس لئاوأ يف كلذو ءسدقملا تيب اورصاحف ءحارجلا نب ةديبع وبأ مهب قحل مث
 .«ةلماك رهشأ ةعبرأ سدقملا تيب لزاني ةديبع وبأ لزي ملو» :يدقاولا لاق .ه5

 يدعم نب ورمعل اهيف سيل تاشوانمو تازرابم ةرتفلا كلت تدهش دقو [5١ص]

 نب طمسلا عم صمح يف ناك هنأ ىلع لدي مهعم هدوجو مدعف ءركذ يأ برك

 نب ورمع ناكف صمح ىلإ سدقلا حتف دعب راس ةديبع ابأ نأل «يدنكلا دوسألا

 ناك امدنع صمح يف ناك هنإ ىلع لدي امم «صمح يف هوقتلا نمم برك يدعم
 لوصاوا نيلغلا اها وب تتقي ا يعل ال نق رن يلق قوص اني دعم ب دقاو ::دديع: ود
 رمع لصوف «حلصلا باتك هسفنب مهل بتكي نأو سدقلا هميلستل باطخلا نب رمع
 ةنسح نب ليبحرشو ةديبع وبأ مهنيبو ةباحصلا ءارمألا عم اهملَستو سدقلا لخدو
 امنيب . مهريغو «تماصلا نب ةدابعو «يدارملا حوشكم نب سيفو كيلولا ني دلاخلو

 يبرعلا رصعلا سيسأت يف يدنكلا طمّسلا عم برك يدعم نب ورمع مهاسو دهش
 يدنكلا دوسألا نب طمّسلا ناك» ثيح «ةرعفلا كلت لالخ صمح يف يمالسإلا

 يف مهنكسأو ءاهولزن ىتح نيملسملا نيب ًاططخ صمح ِمَسَقو ءصمح لهأ َحّلاَص
 نم حارجلا نب ةديبع وبأ ىتأ مث '”ةكورتم ةحاس وأ هلهأ الج ضوفرم لك

 .1716ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 وبأ هوا : يدقاولا لاق .ه5١ ةنس طساوأ يف صمح ىلإ مث ؛ كبلعي ىلإ نيطسلف

 هشيج ةمدقم ىلع هّجَو صمح نم برق املف يل ل
 ةسمخ هيلإ مضو ضايبلاب ةملعم ءادوس ةيار هل َدَقَعَو يسّبَعلا قورسم نب ةرسيم

 ديلولا نب دلاخ هئاقل ىلإ جرخ صمح ىلإ لصو املف «نيملسملا نم سراف فالآ
 يدعم نب ورمع هدعب ثعبو «فالآ ةسمخ يف روزألا نب رارض ةديبع وبأ ثعب مث

 نب ورمع مهنمو - ةباحصلا هاقتلاف «شيجلا ةيقبب ةديبع وبأ مِدَقو «يديبُزلا برك
 مدق املفا : يرذالبلا لاق .نيملسملا نم هعم نم ىلعو هيلع اوملسو برك يدعم

 مث «صمح لهأل يدنكلا دوسألا نب طمسلا حلص ىَضْنأ ءصمح ةديبع وبأ
 . ")(ةامح وحن ىَضَمو «يراصنألا تماصلا نب ةدابع صمحب فلختسا

 :حارجلا نب ةديبع يبأ عم صمح نم برك يدعم نب ورمع ىْضَم دقو
 وذو ءحوشكم نب سيقو يدنكلا طمّسلاو ءديلولا نب دلاخ هعم ىَضَم كلذكو

 اوهجوتف «ةباحصلا نم مهريغو «قيدصلا يبأ نب نمحرلا دبعو «يريمحلا عالكلا

 لاجرلاب انوحشم اعينم انصح نتسرلا ةعلق تناكو .(ةامح) مث (نتسرلا ةعلق) وحن

 ىلع نصحلا عنتما املف «(ينامورلا ساطيقن) نصحلا ريمأ ناكو «داتعلاو

 نم الجر نيرشع اولعجي نأ ىلع هعم نيذلاو ةديبع يبأ يأر رقتسا «نيملسملا

 عم اهلاخدإ متيو ةريبكلا ةبجتنملا ماعطلا قيدانص نم ًاقودنص نيرشع يف لاطبألا
 0 وبأ لحتراف «نتسرلا نصح ىلإ اهنقوسي يلاهألا ناك يتلا ماعطلا قيدانص

 قيدانص عم نيرشعلا قيدانصلا يلاهألا لخدأو (ةيدوسلا) اهل لاقي ةيرق ىلإ شيجلاب

 - مهنم ناكو «قيدانصلا يف نيذلا لاطبألا جرخ ليللا ناك املف ءنصحلا ىلإ ماعطلا

 «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «حوشكم نب سيق)  ماشلا حوتف يف ءاج امك
 كلامو «يدنكلا روزألا نب رارضو «برك يدعم نب ورمعو «يريمحلا عالكلا 0

 لخدف .(بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبعو «لهج يبأ نب ةمركعو ءرتشأل
 اولاقو ؛هلهأو ساطيقن ةأرما ىلع اوضبقو «ةرامإلا راد مهايإو برك يدعم نب ورمع

 مهتاوصأ اوعفرو «باوبألا اوحتفف «حيتافملا مهاطعأف «باوبألا حيتافم ديرن :هل

 اوعمس املف «نيملسملا نم فلأ نصحلا نم برقلاب نَمُك دق ناكو «ليلهتلاو ريبكتلاب
 ةديبع وبأ لبقأو «لاتق نودب نتسرلا لهأ ملستساف «نصحلا اولخدو اوعفدنا «ريبكتلا

 نتسرلا يف ةديبع وبأ لعجو «صمح ىلإ هلهأو ساطيقن ليحرت متف .هعم نيذلاو
 «نتسرلا ظفحب مهاصوأو «نميلا لهأ نم لجر فلأ)
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 كعلوأو (« حوشكم نب سيقو «برك يدعم نب ورمع هعمو ؛ةديبع وبأ ىضمو

 مهحلاصف ' نينعذم ةامح لهأ هاقلتف) : يرذالبلا لاق «ةامح ةنيدم لإ ةباحصلا

 لثمب اوضرف «(رزيش) وحن ىضمف ءمهضرأ يف جارخلاو مهسوؤر يف ةيزجلا ىلع
 ريشب نب نامعنلا ةَرَعَم يهو - صمح ةرعم ىتأ مث ؛هامح لهأ هب ىَضَر ام

 «صمح رمأ متتساو «ةامح حلص لثم ىلع مهحلاصف (ةيماف) ىتأ مث  يراصنألا
 .ادحاو ائيش نيرسنقو صمح تناكف

 ىلإ اوؤاجل مث «نيرسنق لهأ هلتاقف نيرسنق هعم نيذلاو ةديبع وبأ ىَنَأ دقو

 وبأ راس مث . . صمح حلص لثم ىلع ةديبع وبأ مهحلاصف ؟حلصضلا اويلطو يينصخ

 نب مشل موتا جوف رو ملل رح حا ا كاع درب نيل

 وأ - ةديبع وبأ مهاعدف .لزانملا هب اونتبا مث ءرعشلا ميخ يف ْمُهَو هولزن ماشلاب

 نب حيلُس ونب ةينارصنلا ىلع ماقأو «مهضعب ملسأف «مالسإلا ىلإ  يدنكلا طمّسلا

 ةنيدم طمسلا حتتفاو . .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح

 .ةيرجلا ىلع مهنم ريثك حّلاَصو ,مهضعب ملسأف ءاميدق ئيط رضاح ناكو .نيرسنق
 تماصلا نب ةدابع نيرسنقو صمح ىلوت دقو ..ريسيب كلذ دعب اوملسأ مث

 .باطخلا نب رمع ةفيلخلا ُهالو «يراصنألا

 كاما املا

 يدعم نب ورمع هعمو ْءُبْلَح ىلإ نيرسنق قطانم نم ةديبع وبأ ىضمو
 ةباحصلا نم مهريغو «يرعشألا مْنَغ نب ضايعو ءحوشكم نب سيقو «برك
 بلخ ةنيدم برقب ناكو» :يرذالبلا لاق . شيجلا كلذ يف اوناك نيذلا ةداقلاو

 مهحلاصف ءمهريغو خوُنَت ْنِم برعلا نم ًافانصأ عمجي «بلح رضاح ىعدت ٌرضاح
 . كلذ دعب اوملسأ مث «ةيزجلا ىلع ةديبع وبأ

 دق اهلهأ دجوف همْنَع نب ضايع هتمدقم ىلعو بلح ىلإ ةديبع وبأ لحرو
 :دينع نبأ كتسأف « تلح ةنردم ةعلق كفعما دقو 44 .اهزئضاضو «اهنلع لزنف اونصحت

 «يدارملا حوشكم نب سيق مهنم نإ يدقاولا ركذ «ةداقلا نم ةسمخ ىلإ اهترصاحم

 «ةرواجملا بلح يحاون ىلإ ةديبع وبأ راسو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو

 ةدينغ وبأأ ققآو .مهتحلاصم متف «نامألاو حلصلا بلح لهأ بلط نأ ثبل امو

 قرِفلا ىدحإ دئاق يعْحَّنلا مراع نب دابع» نأ عماجلا باتك يف ءاجو .حلصلا ذفنأف

 ةينميلا قرفلا ىدحإ دئاق يناَسَعلا ةرْمَض نب بعكو .ْبْلَح ةنيدم ةحتاف ةينميلا
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 رهو "لع ةنئيدم حتاف وه يدنكلا ورمع نب طمسلا نأو .بلح ةنيدم ةحتاف

 . يدنكلا دوسألا نب طمّسلا

 مورلا كلم لقره رقم ةيكاطنأ تناكو - ةيكاطنأ ىلإ بلح نم ةديبع وبأ راسو
 لعج . . ةيكاطنأ ضرأب نوملسملا راس امل» :يدقاولا لاق  ماشلا يف نوكي امدنع
 هءارو رّْيَس مث تكلا ةنكات عمو دفق ندبعس ضيسلا ةسعم» ىلع" ضيفا وبأ
 يف يسّبعلا قورسم نب ةرسيم هءارو راسو «سراف بتقلأ هعمو يئاطلا ة ةريمع نب عفار

 ةديبع 5 مهأرو راسو «فحزلا ركسع يف ديلولا نب دلاخ هءارو راسو «فالآ ةثالث

 ؛«يريمحلا عالكلا وذو ةئدجرلا برك يدعم نب ورمع هعمو شيجلا ةيقب يف

 «نافع نب نامثع نب نابأو ءرمع نب هللا دبعو ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو
 . [ماشلا حوتف - ١9١ ص] .«مهلاثمأو

 يبأ عم ةيكاطنأ اوحتتفا نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم برك يدعم نب ورمع ناكف

 ثيح ماشلا ضرأ ىهتنم ىتح اهيحاونو ةيكاطنأ حتف ورمع دهشف «حارجلا نب ةديبع
 - ًايلاح ايكرت يهو  مورلا ضرأ مخاتت يتلا ماشلا روغثو موخت ىلإ ةيكاطنأ دتمت
 ماشلا حوتف تلمتكا - ايكرت يف  مورلا ضرأ موخت ىلإ اهيحاونو ةيكاطنأ حاتتفابو
 رشن يفو اهحاتتفا يف رفاولا ماهسإلا كلذ لك برك يدعم نب ورمعل ناك يتلا
 .ه7١ ةئس رخاوأ ىلإ ه١ ةنس لئاوأ ذنم اهعوبر يف مالسإلا

 قارعلاب ةيسداقلا ةعقوم يف برك يدعم نب ورمع تالوطبو محالم
 ءاسوؤر رفنتسا دق باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناك ةيرجه ١5 ةنس طساوأ ىف

 انقل ًاريبك اشي ارعتج نيذلا ندرفلا داهجل ترعلا'ةريزج ةيقيو'قميلا:لحأو
 ءيلَجَبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب ةريحلا اوحتتفا دق اوناك نيذلا قارعلاب نيملسملا
 نم ةرونملا ةنيدملا ىلإ نولِصَي نيذلا نيرفنتسملا هيجوت يف باطخلا نب رمع ذخأف
 ء نطاق تأ ني لجسم ىلإ ةماجر ا ةفايعلا ريغ دكلننا من «قارعلا كل اهريغو نميلا

 ىلع هالوو ةنيدملا ىلإ رمع هاعدف «نزاوه تاقدص ىلع ًالماع دعس ناكو
 ةثالث . فالآ ةعبرأ يف ةنيدملا نم دعس جرخفا :يربطلا لاق «قارعلاب نيملسملا
 يف دعس لزنف  «سانلا رتاجس نمار , نميلا له أ نم رمع ىلع ممَدَق ْنَمِم فالآ

 نم نوقفدتي نيرفنتسُملا عومج ناكو "50 بيذعلاب لزن ىتح لحترا مث «فارش
 نب ورمع ّمِدَق كلذ دنعو «قارعلا ىلإ مههيجوتب رمع موقيو «ةنيدملا ىلإ نميلا

 ا 0 يول خيرات )0
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 مل همودق نكلو «ةنيدملاب باطخلا نب رمع ىلإ ديبُز ينب ناسرف يف برك يدعم

 ب اها54 بجر ىف قشمد حتف دهَّش هنأل ماشلا نم ناك امنإو «ةمكلا نم نكي

 0 ا ل ا ياا

 .ها5١ ةنس ةدعقلا يذ يف ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع ىلإ ماشلا ْنِم

 ذنم امهنيب ءاقل لوأ وهو باطخلا نب رمعب برك يدعم نب ورمع ىقتلاو
 ناك باطخلا نب رمع نإ» : ينئادملا لوق مدقت دقو «نيملسملل ةفيلخ رمع حبصأ

 ابجعت ءأرمع َقّلَخو انّقلَح يذلا هلل دمحلا :لاق برك يدعم نب ورمع ىلإ رظن اذإ
 نميلاب جحذم رئاشعو ناسرف نم ةنيدملا ىلإ كاذنآ لصو دقو .؛هقّلَخ مظع نم

 ديبز ينب ناسرف نم ةئامسمخ برك يدعم نب ورمع عم ناكو دهاجم ةئثامنامت

 ةئامتس نيرفنتسملا يف ناك» :يربطلا لاق .ةئامثلثو فلأ نويجحذملا ْغلَبَف «هّبئُمو

 ىلع جحذم نم ةئامثلثو فلأو «جْعْمَض نب دادُش مهيلع فدَّصلاو تومرضح نم

 يلق شقد ني هريس وأو ؛ِهّبَنَم ينب ىَلَع برك يدعم نب ورمع «ءاسؤر ةثالث

 ءالؤه . ةئامثلث يف ةيلسمو بْنَجو ادّص ىلع يئادّصلا ثراحلا نب ديزيو ءىَقْعُج
 ديس موتو 2018و !1دوو سرحتم ةاونملا نو عيرتم نول وعام نب اودهش

 يللا ل ايل ارحل نواز هي يقيس دق ع ١ لور شل. ىلإ نيج وم

 دليوخ نب ةسيياطو برك يدعم زن نروح ريس كقؤ ةنيالملا نم اس نعم اكو
 يف ةباصإلا باتك ىف ينالقسعلا رجح نبا لاق .دسأ ىتب نم ةعامج ىف يدسألا

 ١ 0 ْ :ةناديعلا نبك

 َيفلاب كتددمأ ينإ :دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك - هنإ - يناربطلا جرخأ»
 تاياورلا يلح هفينعتر . '"”(دليوخ نب ةحيلطو «برك يدعم نب ورمع «لجر
 تاياورلا نم ديدعلا يف امنيب «هتعنُصُي ملعأ عناص ّلكف «ًائيش امهلوت الف»

 امهلوت الف) :لاق باطخلا نب رمع نأ حص اذإف .8برحلا امهرواشو ءامهرضحأف)
 لاق كتل :ةزامالا قوتي ةهم اننيلو.لاثقو:تردت لاخر امهنأ هوضقملاف ( انيق

 .(برحلا امهرواشو ءامهرضحاف» :رمع

 ةقطنمب هعم نيذلاو دعس ىلإ هعم نيذلاو برك يدعم نب ورمع لصو دقو

 لاق - ه4١ ةجحلا يذ لئاوأ ىف وأ «ةدعقلا يذ رخاوأ ىف  ةيسداقلاب بيذعلا

 نب ةيواعمو . .نميلا لهأ نم ةنامعيسر مقل يف سيق نب ثعشألا مِدَقَو» : يربطلا
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 يف ماشلا نم حوشكم نب سيق لصو» كلذو .نوجملا مالابعي يح
 ناكو» :يرذالبلا لاق ؟'”فلأ نيثالثو ةعضب ىلإ نيملسملا ددع عفتراو '"”(ةئامعبس
 00 بيذعلا نيب نيركسعُم نوملسملا

 ها ا

 ديوب ىرسك ىلإ ميمتو ةعيبر ءاسؤر نم ةعبرأو يدنكلا ٌسيق نب ثعشألا
 ةريجلا كلم رذنملا نب نامعنلا مهيلإ ثعب امل نئادملا هتمصاع يف زمره

 «نمزلا كلذ يف برعلا ناسرفو ءاسؤر زربأ مهتفصب ىرسك ءاقلل مودقلاب

 - داليملل 5٠١ ماعو 5٠٠ ماع نيب ام كلذو  زمره نب زيوربأ ىرسكب اوقتلاف
 انتعاط بذتجاف» :كاذموي ىرسكل برك يدعم نب ورمع هلاق امم ناكو

 كلذ أبن ناكو «اندايق كل سلسي كّقنك ْنِلأو ءكملحب انترداب مظتكاو «كظفلب
 ةركاذلا يف ًافورعم ىرسك ىلإ مهعم نيذلاو ثعشألاو ورمعل ميدقلا ريسملا

 نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمع ناك ةنس نيرشعو ةعبرأ ءاهز دعبو «ةيبرعلا
 ىلإ اراسف «ةيسداقلاب يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف ةداقلا ةباحصلا نم سيق
 - (ةيداولف 1880 دعا ةييحقلا ىذا نقان سرقلا :كلاقم رش رست ىو قشر
 . برحلا وأ ةيزجلا وأ «مالسإلا ىلإ هناوعدي

 نأ هرمأي دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق

 برك يدعم نب ورمع هَّجَوْف ” مالسإلا ىلإ هنوعدي اموق سرفلا ميظع ىلإ ٌتعبي
 .هيلإ مهب َيِتأف ءمتسرب اوُرَمَف ,ةعامج يف يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يديبزلا

 دق انيبن نإ :اولاق ىتح ريثك مالك مهنيب ىرجف .مككلم :اولاق ؟نوديرت نيأ :لاقف

 ءانضرأ نم مكل اذه :لاقف «بارت ْنِم ليّبزب اعدف «مكضرأ ىلع بلغن نأ اندعو

 ءهيف بارتلا كلذ نم ذخأو هءادر طسبف ًاردابم برك يدعم نب ورمع ماقف

 انيلإ ريصت مهضرأ نأب تلءافت :لاق ؟تعنص ام ىلإ كاَعَذ ام :هل ليقف «فرصناو

 ةوعدو  [نئادملاب ةرقم يف درجدزي ىرسك وهو]  كلملا اوتأ مث .اهيلع ٌبِلَعَتو

 . مكتلتقل لسر مكنأ الول :لاقو «فارصنإلاب مهرمأو «بضغف ؛مالسإلا ىلإ
 . "'”(هيلإ مهذافنإ ىلع هفنعي متسر ىلإ بتكو

 نبا دعس ىلإ امهعم نيذلاو سيق نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمع عجرو

 ./م817/ ص ةج . يربطلا خيرات 2000

 .50/8و ؟ 55ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 22



 ب. مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 701

 رشبتساو «درجدزيو متسر عم امهمالكب هاربخأف «بيذعلا رصق يف صاقو يبأ

 مهضرأ نأب تلءافت :هلوقبو برك يدعم نب ورمع هرضحأ يذلا بارتلاب نوملسملا
 برح  ه5١1١ ةنس مرحم يف  تعلدنا كلذ باقعأ يفو .اهيلع ٌبِلْعَتو انيلإ ريصت
 اهيلعو نيملسملا ةفالع نأ»  يرذالبلا ركذ اميف - كلذ ببس ناكو «ةيسداقلا

 مجاعألا تئاغأ «ةعقولا ببس كلذ ناكف «مجاعألل ًاليخ تيقل «ةيوح نب ةرهز
 ءرهظلا دعب كلذو مهنيب برحلا تمحتلاف «مهتفالع نوملسملا ثاغأو ءاهليخ

 يف هيدي نيب هعضوف سرُفلا نم ًاميظع قنتعاف برك يدعم نب ورمع لمحو
 , "ذك اولعفأ ةووت ونا انأ :لاقو ءجرسلا

 :(ثامرأ موي) هل لاقُيو «مويلا كلذ رهظ دعب ةيسداقلا برح تعلدنا دقو

 قرع دعسب ناك» :يربطلا لاق «بيذعلا رصق ىف اضيرم صاقو ىبأ نب دعس ناكو

 لها ىلإ فم ينكو هباعلا لص ة عت رق ب هلاس نت عمار ل صام حاملا
 الإ هناكم نوكأ نأ ينعنمي سيلو ةطفْرُغ نب دلاخ مكيلع ٌتفلختسا دق ينإ :تايارلا

 رذع ىلع اوعمجأف ءسانئلا ىلع هباتك ئرقو ..اوعيطأو هلاوعمساف «ىعجو

 ني هلاش نيئادلاو نكيسعلا ىلع حس هنلكعما# 3 يردك لاف كلل ذكر دعس
 نأ مهرمأو)  يريمحلا يعاضقلا يرذعلا ةطفرُع نب دلاخ وهو  «يرذعلا ةطْفرُع

 نورظتني سانلا انيبو» :يربطلا لاق «(ةعبارلا ةريبكتلا اوعمسي ىتح اولمحي ال
 ةموثرج نب ميْدِح نب سيق ءدهن ينب ةلاجر بحاص ماق ْذِإ «ةعبارلا ةريبكتلا
 ني هلاك ولا ثق اولعفتل ًادْهَن متيمُس امنإ ءاودهنا دهن ينب اي :لاقف «يدهنلا

 ليخلا تدراطت املو . تكف .كريغ مهيلع َنيِلوُأل وأ َنْفُحَتل هللاو :ةطفرع

 نب ورمع هل بدتناف ءدرَمودْرَم يداني - سرفلا  موقلا نم لجر جرخ «ناسرفلاو
 ىلإ تفتلا مث «هحبذف ضرألا هب دلج مث هقنتعاف هزرابف «هلايحب وهو «برك يدعم
 نع يربطلا ركذو .«سيت وه امنإف هسوق دَقُف اذإ يسرافلا نأ :لاقف نيملسملا

 نيب سانلا ضضحُي وهو برك يدعم نب ورمع انب َرَم١ :لاق مزاح يبأ نب سيق
 «سيت وه امنإف هقارْرِم ىقلأ اذإ مجاعألا هذه نم لجرلا نأ :لوقي وهو ءنيفصلا

 ىمرف نيّفصلا نيب فقوف مجاعألا ْنِم لجر هيلإ جرخ ْذِإ ءانضرحي كلذك وه انيبف
 مث هقنتعاف «هيلع لمحف «هيلإ تفتلاف ءاهبكنتُم وهو هسؤق ةيِس تأطخأ امف ِةباَشُنب

 عضو مث هقلع رسك اّنم اند اذإ ىتح هب ءاجف هيدي نيب هعضوف هلمتحاف هتقطْئمب ذخأ
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 رْؤُت ابأ اي :انلقف .مهب اوعنصاف اذكه :لاق مث «هاقلأ مث .«هحبذف هقلح ىلع هفيس

 .[5 /7١١ص]1 .«عنصت امك عنصي نأ عيطتسي نم

 وبأ جرخأ» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 ةامرف نيتي سمر: نقلا اذ[: ئينسزافلا نإف:ءادسأ اهوسأ اونوك :لوقيو فوفضلا
 َقَدَق هنعطف ورمع هيلع لمحف ءهسْوَق ةّيِس باصأف «ةباشنب ةرواسألا نم راوسأ

 هتءاج ْذِإ :هرخآ يفو ءاذه نم لوطأ رخآ هجو نم ركاسع نبا هجرخأو . .هبلص

 ةيراجلا ذخؤت امك هذخأف ءاهبحاص ىلع لمحف ءهجرس سوبرق ُتباصأف ةباشن

 ودبيو .["ج 9١ص] .«اذكه اوعنصا :لاقو «هسأر ٌرَّثحا مث نيفصلا نيب هعضوف

 هيلع لمحف «مجاعألا نم لجر هسْؤَف ةيس ْئَمَر برك يدعم نب ورمع نأ كلذ نم

 «هجرس سوبرق تباصأف «ةباشنب ةرواسألا نم راوسأ هامر مث «هيلع ىضقف ءورمع

 زتحا مث «نيفصلا نيب هعضوف «ةيراجلا ذخؤت امك هذخأف ءورمع هيلع لمحف

 نأ عيطتسي ْنَّم روث ابأ اي :اولاقف .اذكه مهب اوعنصا ءروث وبأ انأ :لاقو .هسأر

 اهظفح يتلا ةيسيئرلا ةعقاولا يه كلت ورمع ةمحلم تناكو .عنصت امك عنصي

 مث «مويلا كلذ سمش بايغ ىتح ناقيرفلا لتاقت دقف .مويلا كلذ نع خيراتلا

 يف ورمع هلعف ام الإ عيمجلل ثيدح الو ءهركسعم ىلإ مهنم لك داعو ءاولصفنا

 . «ةامرلا موي :لوألا مويلا» نودلخ نبا لاقو «ثامرأ موي وهو «مويلا كلذ

 00 . م4
 نك ت2 3

 «ثاوغأ موي» وهو يناثلا مويلا يف لاتقلل ًازيهجتو ةئبعت رثكأ ناقيرفلا ناكو

 مويلا يف امنيب «ةئجافم ةروصب ىلوألا مويلا رهظ دعب تعلدنا ةكرعملا نأل كلذو
 عئاقو تاياورلا ضعب تجمد دقو «ةيزهاجلاو ةئبعتلا ةياغ يف ناقيرفلا ناك يناثلا

 - يربطلا خيراتب يميمتلا فيس ةياور يف امك لوألا مويلا يف يناثلا مويلا ءابنأو

 «سانلا اهيأ :ةريبه نب سيق لاقف» مهنوضرحي سانلا يف ءارمألا ةباحصلا ماق هنإو

 يف هيلإ اوبغراو هللا ءالأ اوركذاو مُكْدِزَي مكالبأو هل مكاده ام ىلع هللا اني

 ضرألاو ءارعلا الإ رصقلا اذه ءارو سيلو «مكمامأ ةمينغلا وأ ةنجلا نإف هتاداع

 ريغ ةريبه نب سيق نأ يميمتلا فيس مهوت دقو .«تاولفلاو لثُخلا بارضلاو رْفَقلا
 ماق» هنإ يربطلا ركذ دقو «يدارملا حوشكم نب سيق هسفن وهو حوشكم نب سيق
 مكيلع نم دق هللا نإ ءبرعلا رشعم اي :مهل لاقف هيلي نميف حوشكم نب سيق
 مكتوعد «ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب مكمركأو مالسإلاب
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 نإف سراف حتف هللا نِم اوزجنتو «مكرّصني هللا اورصناف . :ماناو يك رمأو ةذكناو

 رمحلا روصقلا لاثتناو ماشلا حتف مهل هللا زجنأ دق ماشلا لهأ نم مكناوخإ
 ةماه ةقيقح ىميمتلا فيس ةياور تلهاجت دقو [4 /١١؟7ص] .«رمحلا نوصحلاو

 قارعلاب نكي مل ةميظع ةعقو ةيسداقلا ةعقو تناك» :ًالئاق ريثك نب ظفاحلا اهركذ
 «هدسج يف لمامدو ءاسنلا قرع هباصأ دق صاقو يبأ نب دعس ناكو ءاهنم بجعأ

 وهو ةداسو قوف هردص ىلع ئكتم رصق يف وه امنإو «بوكرلا عيطتسي ال وهف
 لعجو «ةطفرُع نب دلاخ ىلإ برحلا رمأ لعج دقو «هرمأ ربديو شيجلا ىلإ رظني
 حوشكم نب سيق ةرسيملا ىلعو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنميملا ىلع
 ةزدسعت الكاف سيق ناك ثاوغأ موي - يلاتلا مويلا حابص ذنمف ١”«يدارملا

 مهلايفأ ةيبلاغ سرفلا هيجوت ببس كلذ نم نيبتيو «ةنميملا دئاق ريرجو «نيملسملا
 نع قاحسإ نب دمحم نع ريثك نبأ ركذ دقف .هليجّبو ريرج هيف يذلا بناجلا ىلإ
 نم لجر انعم ناك :لاق يلجبلا مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نأ مهربخأف ءأدترُم سرفلاب قحلف فيقث
 يربطلا ركذ كلذكو '''. .ًاليف رشع ةتس انيلإ اوهجوف «سانلا عبر انكو ءهليجب
 سأب نأ  يفقثلا  مهربخأ ..» :لاق مزاح يبأ نب سيق نع حيحص دنسب
 رشع ةتس انيلإ اوهجوف «سانلا عبُر انّكو ءهليجب هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا
 :فيدحلا كسك اهتويخ جرأ تحت وقلي اولعجوب يليق نساعلا نئاس نلإو <« اليف
 . اورفي الثل ضعب ىلإ امهضعب مهليخ اونرقو ءانيلع رطملا هنأكف باَشّنلاب اننوقشريو

 تعا نم وسألا اهنإف اةودعأ وتوك" لوقيف اّنب رمي برك يدعم نب ورمع ناكو

 هل طقست داكي ال مهنم راوسإ ناكو .ُهَكْرْيَن ىقلأ اذإ ٌسيت يسرافلا امنإف ءهنأش

 هيلإ هّجوتف ءهباَّشُن هل عقت ال هنإف يسرافلا كلذ ْقْن روت ابأ اي هل انلقف ناش

 نم نُيَّراوس هبلتساو «هحبذف هقنتعاف ورمع هيلع لمحو «هباشنب يسرافلا هامرو
 .[١1١/4ص] .؟جابيد نم ًاقمْلُيو يه ند ةنلعو ء«بهذ

 سرُفقلا نأ ثامرأ موي ريخ يف يميمتلا فيس ةياور نع نودلخ نبا ركذ دق

 دعس لسرأف «مهيلع تلقتف ةليجّب ىلع اهولامأو نيملسملا ىلع ةلّيفلاب اولمحا١

 اودّرف «كلام نب لمحو «دليوخ نب ةحيلط هءاجف «مهنع اوعفدي نأ دسأ ينب ىلإ
 هعم اودهتو اوطاشتنساف ةدسأ وتب ةلخفي امن ةدنتك سيف نب ثعشألا رّيغف'.. ةليغلا

 ءهعم ةدنك تدّهَّنو سيق نب ثعشألا دهَتَف» :يربطلا اولاقو .«مهئازإب نيذلا اولزاف

 .[؛5و 57"ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 مهيلإ فحزف «ةليفلا كلت مهعمو سراف ةبْلَح تعمتجاف . . مهئازإب نيذلا اولازأف

 ىلع ةرسيملاو ةيميملا ىلع لايقألا تلمح ..نودت بروحلا نعرو :قوملتملا

 يميهتلا فيس ةياور تلهاجت دقو «. .ديحّتو اهنع مجحت لويخلا تناكف «لويخلا
 اهركذ دقو ٍ,.مويلا كلذ نع نيقيلا أبنلا اهب لمتكي ةقيقح انه يربطلا اهركذ يتلا

 «ةليفلا ْنِم اليف برك يدعم نب ورمع مطح مث :ًالئاق نادلبلا حوتف يف يرذالبلا
 .[نادلبلا حوتف - 758ص]

 ءاهتيباوت وأ اهتباون رْسّكو ميطحت وه «ةليفلا ْنِم اليف َمْطَح هنأب دوصقملاو
 ناكف «سرُفلا ةامرلاو ةداقلا اهقوف يتلاو لايفألا رهظ قوف يتلا قيدانصلا يهو

 عطقف «ةليفلا نم ليف قودنص وأ ةباون مطَح نم لوأ وه برك يدعم نب ورمع
 ,عنصي امك اوعنصي نأ نيملسملا ورمع ىدانو هيف ْنَّمِب قودنصلا طقسف ءاهنضُو

 ٍدئموي يقب امف ٠ ءاهنَضُو اوعطقف اهتيباوت بذابذو اهبانذأب اوذخأف) ةليفلا ىلإ اوُقلُطْناَف

 «مهققاوم ىلإ مهنع ًاسراف اودرو «سانلا لباقتو ءاهباحصأ لتقو «يرعأ الإ ليف

 نم دهشتسا دقو ..(ءالؤهو ءالؤه عجر مث «ليللا ةأده تبهذ ىتح اولتتقاو

 ثيثر نم فالآ ةرشع نيكرشملا نم لّيقو ء«تيمو ثيثر نيب نافلأ نيملسملا
 نيذلا لبقأو «مهروهظ ءارو نم مهولمحف مهالتق ىلع نوملسملا لبقأو .تيمو

 ءءاسنلا ىلإ  حيرجلا يأ  ثيثرلا نوغلبيو «رباقملا ىلإ مهنولمحي ىلتقلا نوعمجي
 ثامرأ مويو ثاوغأ موي نيمويلا يف ءادهشلل روبقلا نورفحي نايبصلاو ءاسنلا ناكو

 نيب هلخن عضوم يف ةيسداقلا لهأ نم ةتامسمخو نافلأ نِفَذَف ءقّرْسُم َيَنوُدَعُب

 . ةيسداقلا ءادهش ةفاك كلذ لمشيو .بيذعلاو ةيسداقلا

 :نودلخ نبا لاق . سامع موي هل لاقُيو ميملاللا وبلا ا نجلا ىلا

 قيدانصلا اوداعأو مهفقاوم ىلع سرُفلا حبصأ دقو .. ثلاثلا مويلا يف اوحبصأ مثل

 ٌبئاتكلا تفحازتف . .اهئُضُو عطَقُت نأ اهنومحي اهب لاجرلا اوقدحأو «ةليفلا ىلع
 حوشكم نب سيق هيف ىلبأو . .ًاديدش سامع موي مويلا اذه ناكو . .ًابرضو ًانعط

 .2'برك يدعم نب ورمعو

 برك يدعم نب ورمع لمح» :هنأ مويلا كلذ نع ينالقسعلا رجح نبا ركذو
 مهيف برضي وهو هب اوقدحأ دقو نوملسملا هقحل مث ءمهيف برضف «ةدحو

 . [ةباصإلا - ”/79ص] .«هنع مهوحَنُق «هفيسب

 -١13548. نودلخ نبا خيرات يف نميلا 000
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 برك يدعم نب ورمع ةمحلم أبن يبعشلا مامإلا قيرط نع يربطلا ركذ دقو

 لوح ْنَمو ليفلا ىلع ٌلِماَح يْنِإ :برك يدعم نب ورمع لاق» :لاق سامُع موي يف
 روث ابأ مُنْدََقَف ينع مترخأت نإف ءروزجج رزج نم رثكأ ينوعدت الف «مهئازإب ليفلا
 ورمع لمحف .فيسلا يدي يفو ينومتدجو ينومتكردأ ْنِإف ءروث يبأ لثم مكل ىنِإف

 ءاقلخب متنأ ام ؛نورظتنت ام :هباحصأ لاقف .رابغلا ةرئّسو ءمهيف برض ىتح ىَنَتْن
 جرفأف ؛ةلمح اولمحف .مهسراف نوملسملا دّقَق هومت دقف ْنِإو «هوكردُت نأ

 املف . مهبراضي هدي يفل هفيس نإو «هسرف اونعطو اوعرص ام دعب هنع نوكرشملا
 لهأ نم ٍلْجَر سرف لجرب ورمع ذخأ «سراف لهأ هنع جرفناو هباحصأ ىأر

 هب ّمُهَق ءورمع ىلإ يسرافلا تفتلاف «ءسرفلا برطضاف ٌيسرافلا هكرحف «سراف
 :ورمع لاق «ةباعوضأ نلإ توهو. ىسرافلا هع لزتف ءةوُضَعَف قويلسملا ةرضبأو

 .[4 /١؟1ص] .«هبكرف ءهنم هوئكمأف ؛هماجيل ْنِم ينونكمأ

 ذفني ال ٌعورد مهيلع «سرفلا نم  ةعومجم وأ - ةبيتك ىلع ورمع لمح مث
 ذخأو «مهنم دحاو لوأ لتقف ءورمع مهيلع لمحف «ليف مهعمو «حالسلا اهيف

 :لوقي وهو ءمهيف برضي
 نونجم مالغبرَض مهبرَضأ نونلااذيفيسو روث وبأ انأ

 نوتوميمهنإءٍديبْرِلاي

 . مهولازأف «موقلا نوبرضي ءورمع ءارو ديبز ناسرف عفدناف
 «ليفلا فدهتست اهلوأ نم مويلا كلذ يف ورمع ةلمح تناك دقو

 ينإ" :لاق برك يدعم نب ورمع نأ يبعشلا مامإلا نع يربطلا صن مدقت
 مامأ ناك» هنأ يدقاولا ركذ دقو .«مهئازإب ليفلا لوح ْنَّمو «ليفلا ىلع لماح

 (١!هءارو تناك هجوت امنيأو تفقو فقو اذإو تراس راس اذإ ليف «ةليفلا

 رطاخملا ورمع ْمَحَقَت يذلا ليفلا وه كلذ نأ سامع موي عئاقو طبر نم نيبتيو

 عم ناكو: ناسرفلا نم ليفلا ءازإب يتلا ةوقلا ورمع لازأ املو ءهيلإ لوصولل

 برضي ذخأو دئاقلا ليفلا كلذ ىلإ ورمع مدقت هموق ناسرف نم هعم نيذلا ورمع

 نيب يرذالبلا عمج دقو . ةوق ْنِم يتؤأ ام لكب ةفينع تابرض فيسلاب هموطرخ

 يذلا ليفلا اذه نيبو لوألا مويلا يف لايفألا نم ليف قودنص عطقب ورمع مايق ةعقاو

 صن نم حوضوب نيبتي ام وهو «سامعع موي وهو ثلاثلا مويلا يف ورمع هبرض
 ؛«ةليفلا نم اليف ورمع ّمطح مث» :يرذالبلا لاق ثيح نادلبلا حوتف يف يرذالبلا

 )١( 7ص المج يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف 1١.
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 .[758ص] .«هموطرخ ليفلا لتقم نإف ءاهميطارخ مكفويس اومزْلأ :لاقو

 يفو هموطرخ يف ةغلاب تاباصإب ليفلا ةباصإ ىلإ ورمع تابرض تدأ دقو
 اهعيمج لايفألا هقلخو قيتعلا يف سرفلا ركسعم هاجتاب باصملا ليفلا ىّلوو «هنيع
 نأ اهيف معز «يميمتلا رمع نب فيس نع ةياور يربطلا ركذ دقو .ءيش اهدري ال

 ىلإ يميمتلا ورمع نب مصاعو يميمتلا ورمع نب عاقعقلا َهَّجَو صاقو يبأ نب دعس
 يف ليفلا هعم نيذلاو يميمتلا عاقعقلا برضف «لايفألا هءارو ريسي ناك يذلا ليفلا

 ,هفراشم عطقو هنيع يميمتلا مصاع برضف رخآ ليف هبناجب ناكو «هنيعو ةرفاشم

 دحاو ليف هنأب لوقلا ىلإ داع مث .نيليف دحاولا ليفلا يميمتلا فيس لعج كلذبو
 روع يذلا ليفلا ىلو مث . .هّيرفشم اعطقو هينيع أقفف هوخأو عاقعقلا هيلع لمح»

 .هرثأ يف قيتعلا تربعف مجاعألا فص تقرخف «ةليفلا هتعبتاف قيتعلا يف بثوف

 فيس ةياور نكلو [:ج 6١١ص] ؛اهيف ْنَم كْلَّهو اهتيباوت يف نئادملا تتأف

 الو ليفلاب يميمتلا مصاعو يميمتلا عاقعقلل ةقالع الف ةحصلا ىلإ رقتفت يميمتلا
 :الئاق ليفلا أبن يدقاولا ركذ دقف «صاقو يبأ نب دعس امهثعبي ملو «ليفلا ريغب

 هجَّوَت امنيأو ءتفقو فقو اذإو «تراس راس اذإ ناكو «ميظع ليف ةليفلا مامإ ناك»

 ركسع قم ةليقلا تلتقو «يكارملا ةتبرطضاو نناتكلا تلمح املق فءارو: تناك

 تمدقت ريمألا اهيأ :دعسل عاقعقلا لاق  «نيملسملا ليخ اهل تبثت ملو «نيملسملا

 يبأ نب دعس عفرف  اهتيؤر دنع برعلا ليخل ماقم الو مهمامأ ةليفلاو ءادعألا

 دقل هللاوف :ةيريوج نب ةرهز لاق .ءامسلاو ضرألا برل ءاعدلاب ًالهتبم هّيْمَك صاقو
 ةليفلاو «نئادملا دري يلو دق روعألا ليفلاب اذإو «ةليفلا عم ينيعو وعدي ًادعس تيأر

 ئَمكو ءاههوجو ىلع ةرئاس ىهو ءاهدر ىلع نوردقي ال لاجرلاو «هئارو اهعمجأب
 نأ كاردإ نكمي ءأيفاك سيل 6 ءاعذلا نأ ايبو "'”؛ةليفلا عم لاتقلا نينمؤملا هللا

 برك يدعم نب ورمع ناك هيف يذلا تقولا يف هللا وعدي ناك صاقو يبأ نب دعس

 نإف «هموطرخ مكفويس اومزلا» هعم نيذلل لوقيو «هنيعو هموطرخ يف ليفلا برضي
 ,ةليفلا هتعبتاف «قيتعلا ىلإ بثوف ءباصُملا ليفلا ىّلو مث «هموطرخ ليفلا لتقم
 ءاهدر ىلع نوردقي ال لاجرلاو «هرثأ يف قيتعلا تربعف «مجاعألا فص تقرخق

 .اهيلع ناك نم َكَلَهو ءاههجو ىلع ةرئاس يهو

 ذإ «ىسرافلا شيجلا ركسعم رخآ وه:لايقألا تضم هيلي ام ىلإ ىذلا قيتعلاو

 نوملسملا ناكف «مهئارو ْنِم قدنخلاو ءسيِدُق طئاح ىلع نيملسملا فص ناك) هنإ

 )١( ؟ج يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف صر١١7.
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 تيرتقا دقو.( قيقعلا ريقتقا قلع ىيضرفلا تفيض: ناكو «قيتعلاو قدنخلا نيب سرُفلاو
 بلقلا طلاخ املف «يدارملا حوشكم نب سيق مهيف ناكو . .ابرضو انعط بئاتكلا

 نبا لاق «داعو «قيتعلا ىلإ فوفصلا قرخف رّبَك مث «هعم نوملسملا رّبَكو ءرّبُك

 .ءاوس هيف نيتفئاطلا نأ الإ ءأديدش ناكو «سامع موي مويلا اذه ناكو» :نودلخ

 . "برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق هيف ئلبأو
 ناك «مويلا كلذ يف برحلا ناديم نم لايفألا جورخ نأ نايبلا نع ينغو

 نوثالث سرفلا عم يتلا لايفألا ددع ناك دقف «نيملسملا حلاصل ًاماه ًاروطت لثمُي

 تضم امنيب «سرفلا دئاق متسر ريمألا ليف وه دحاو ليف ىوس اهنم قبي ملف «ًاليف
 تراسف هَنْيَع اقفو هموطرخ برك يدعم نب ورمع َقّرَم يذلا ليفلا ءارو ةليفلا ةيقب

 سامع موي رخآ يف يسرافلا شيجلا َدَّمَف كلذبو «نئادملا هاجتاب ءاههجو ىلع
 .لايفألا حالس وه «ًارثؤمو ًاريطخ ًاحالس

 يلاوح يف تعلدنا «سامغع موي ءاسم ناشيجلا لاصفناو لاتقلا ءاهتنا دعبو

 ريرهلا ةليل ةكرعم يهو «يسرافلا شيجلا ركسعم بلق لخاد ةكرعم ليللا فصتنم
 . برك يدعم نب ورمع اهلعشأ يتلا

 دليوخ نب ةحيلط صاقو يبأ نب دعس لسرألا :نودلخ نبا لاق كلذ يفو

 يتؤي نأ ةيشخ اهيلع نوموقي «ركسعلا لفسأ ةضاخم ىلإ برك يدعم نب ورمعو
 . يرمأ امكيتأي ىتح تاياور ىدحإ فيضتو .«اهنم نوملسملا

 - ةريبه نب سيقل دعس لاق» هنأ يربطلا خيراتب ةيناث ةياور لهتسم يف ءاجو
 حْرَسو سيق جرخف «موقلا ملعب ينيتأت ىتح جرخأ  حوشكم نبأ سيق وهو
 أارمع لسرأ» ادعس نأ ةثلاث ةياور يف ءاج امنيب .24. .ةحيلطو برك يدعم نب ورمع

 عيتتز ا مهيلع تناق ًالاتك تقل نإ[ هل“ لاقو «ايهرالا يف ًاسيف كعب مث « ةحبلطو

 «حوشكم نب سيق ناك ةحيلطو ورمع ريسم يف يسيئرلا فرطلا نأ كاردإ ناتياورلا
 . شيجلا ةرسيم دئاق ناك حوشكم نب سيق نأب ريثك نبا ظفاحلا هركذ ام مدقت دقو
 ةعقاولا ةضاخملا ىلإ اههيجوتب ماق يذلا وه نوكي نأ نكميف «ةيسداقلاب يمالسإلا

 نم ةئام ورمع عم ناكو ءركسعملا يلي اميف كلذو «نيملسملا ركسعم لفسأ

 .ةئام ةحيلط عمو ناسرفلا

  سرُلا ْنِم  ًادحأ اهيف ايري مل «ةضاخملا ىلإ ايهتنا املف» :يربطلا لاق
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 «لفسأ ربعن ْلَب ال :ورمع لاقف ءمهفلخ نم مجاعألا انيتأف انضخ ول :ةحيلط لاقف
 ال ام ىلإ ينوعدت كنإ :ورمع لاقف «سانلل عفنأ هلوقأ يذلا نإ :ةحيلط لاق

 ركسعلا وحن ةحيلط راسف  ورمع عم ةئاملا هباحصأ ةحيلط كَرَّثو  اقرتفاف . قيطأ

 لاقو !مجاعألا ىلع راغأف اعف امهباحصأي ورمع لفسو . هلحعو قيتعلا ءارو نم

 «سرفلا ركسعم لوأ ىلع ةراغلا نوكتف «ةضاخملا لفسأ ورمع راغأ» :نودلخ نبا

 . نيملسملا ىلإ - قيتعلا ةقطنمب  مهركسعم - برقأ وأ - ىندأ وهو

 يف ًاسيق ثعب» ةحيلطو ًارمع لسرأ نأ دعب ًادعس نأ يربطلا خيراتب اهنمز ميدقت
 :ًارمع ىقتلا ىتح سيق جرخف .مهيلع تنأف ًالاتق تيقل نإ :هل لاقو ءامهراثآ

 نأ ديرأ :لاق ؟ديرت ام :سيق هل لاقو . .هب يل ملع ال :لاقف «ةحيلط نع هلأسف

 :سيق لاقف .معن :ورمع لاق ؟ءالؤه يف :سيق لاقف .مهركسع ىندأ ىلع ريغأ

 ةياورلا ةيقب يف ءاج مث .«نوقيطي ال امل نيملسملا ضرعُتأ «كاذو كدأ ال هللاو

 ناك حوشكم نب سيق نأل ءورمعو سيق نيب وه امنإو «ورمعو دعس نيب ثيدحلا

 .(ُتلُق اًمَكَل رمألا نأ لاقف ؟ةئامب مهِمداصُتف سراف ةبْلَح ىلإ دمعتأ «فلأ لتقب ةئام

 شيحلا ركسشتم ىلإ سيق عجر تابلاغ د ةيدخلا كلذ ءتاقعأ يفز

 يذلا  ورمع مادقإو ةعاجش يف مث .هيلع مزعلا برك يدعم نب ورمع دقع امب

 هعم يذلا نيتئاملا ناسرفلا يف ورمع محتقا  لايجألا ربع لثملا برضُي همادقإب

 ةراغلا عقوم يف نيذلا عم اولتاقتف «نوربكي ْمُهو قيتعلا يف يسرافلا شيجلا ركسعم

 نب ورمع ةرزاؤمل مالسإلا ناسرف يف حوشكم نب سيق قلطناف «يمالسإلا شيجلا
 :لاق مث ورمعل ةحلط ةقرافم قباسلا صنلا يف يربطلا ركذ دقو .برك يدعم

 امهنم دعس ىشخو ءمجاعألا مهب تراثو «راغأف :اعيمح امهباحصأب ورمع لْفَسو)ا

 ناك املف ءمهوحن سيق راسف . .امهراثآ يف حوشكملا نب سيق ثعبف ءناك يذلا

 سانلا ِهَئْهَتَف «هباحصأو ًارمع نودركي - سرفلا يأ  موقلا دجو ؛ةضاخملا دنع
 . مجاعألا ىلع راغأ يأ  ةضاخملا لفسأ ورمع راغأف» :نودلخ نبا لاق "3

 عاقعقلا مهفحاز ءدعس نذإ نود مهفحاز نم لوأو ءدعس نذإ نود سانلا مهفحازو
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 رو ل حي «عخنلا مث ءدسأ ونب لمح مث «مهيلع لمحف هموقو
 اضع يقع سحلا قحلو . .مهرصناو مهل رفغا مهللا :ةدحاو لك يف لوقي

 5 مجاعألا ىلع راغأ يأ  ةضاخملا لفسأ ورمع راغأف» :نودلخ نبا لاقو

 عاقعقلا مهفحاز ءدعس نذإ نود مهفحاز نم لوأو ءدعس نذإ نود سانلا مهفحازو

 دعسو .ةدنك مث .ةليجب مث «عخنلا مث ءدسأ ونب لمح مث ءمهيلع لمحف هموقو

 . ''"(ًاضعب مهضعب سانلا قحلو . .مهرصناو مهل رفغا مهللا :ةدحاو لك يف لوقي

 .ريرهلا ةليل ةكرعمل حيحصلا قايسلا كاردإ صوصنلا كلت حيتتو

 برك يدعم نب ورمعل ةيماحتقالا ةراغلاب ريرهلا ةليل ةكرعم تأدب دقل
 «قيتعلا يف يسرافلا شيجلا ركسعم ةمدقم ىلع ءهعم نيذلا نيتئاملا ناسرفلاو

 .ودعلا عم اولتاقتو «نوربكُي ْمُهو سرفلا ركسعم هباحصأو ورمع لخدف
 «يمالسإلا شيجلا ةرسيم بئاتكو ناسرفب حوشكم نب سيق لبقأ نأ ثبل امو

 ام عقوتي ناك ًاسيق نأ ىلع لدي امم ءصاقو يبأ نب دعس هيجوت ىلع ءانب كلذو
 نأ امف رافنتسالا تاقيلعت نم مزلي ام دعس ردصأف ءًادعس ربخأ دق ناكو «ثدح

 نب سيق قلطنا ىتح ءمهنيبو هنيب ةكرعملا تعلدناو سرُفلا ركسعم ورمع محتتقا
 نودركي يسرافلا شيجلا بئاتك تقبطأ دقو «ةكرعملا ناكم ىلإ لصوف «حوشكم
 حوشكم نب سيق محتلاف «هباحصأ عم لابجلا دومص دماص وهو ء«هباحصأو ًارمع

 هنهنف» ةرابعب دوصقملا وهو «نورقهقتي مهلعجو سرفلا لازأف «سرفلا عم هشيجو
 لقن دقو «ةريبك ةوق تناك سيق عم يتلا ةوقلا نأ ىلع ًاضيأ لدي امم ««هنع سانلا

 نيعبس اوناك سيق عم نيذلا نأ اهيف معز يميمتلا رمع نب فيس نع ةياور يربطلا
 دئاق ناك حوشكم نب سيق نأ ريثك نبا ظفاحلا هركذ يذلا حيحصلا امنيب ءالجر
 و «ةنميملا دئاق يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلا ةرسيم
 90 عبر اوناك ريرج عم نيذلا نإ يبعشلا مامإلا نع ريثك نباو يربطلا ركذ

 ينعي امم ؛ًافلأ نيثالثو ةعضب» اوناك نيملسملا نأل فالآ ةعست ىلاوح كلذ ىنعيو

 ليخاايلو . لقألا ىلع فالآ ةعبس وأ قالا ةعنيق ةاغذ اوناك سيك عن وولا نأ

 نيملسملا نومري اوذخأو «مهركسعم لخاد ءارولا ىلإ اوعجارت سرفلا عومج سيق
 كلذكو ءةهجاوملا ةقطنم ىلإ ىسرافلا شيجلا بئاتكو قرف ةفاك تقفدتو «لابنلاب
 تاوقلا بناج ىلإ مهنكامأ اودحاف «يمالسإلا شيجلا لئابقو تاوق رئاس تقفدت

 مهبئاتك سرفلا مظن دقو .برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق عم يتلا
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 - لويخلا ةقرف «قرف ثالث مهشيج نوملسملا مظنو .أفص رشع ةثالث مهفوفصو
 . ةلاجّرلا ةقرفو  لابنلا ةامر ْمُهَو  ةيمارملا ةقرفو  ناسرفلا مهو

 الإ ئبأ دق مكودع نإ :لاقف هيلي نميف حوشكم نب سيق ماقو» :يربطلا لاق
 اوفحز اذإ موقلا نإف «ةلاجّرلا اهعم سيل ليخلا لمحت نأب سيل يأرلاو «ةفحازملا

 اومدقُي نأ اوقبطي ملو مهب اورقع مهعم لاجر ال ليخلا ىلع مهودع مهدراطو
 باّشُن ناكو ..ةريبكتلا اورظتناو  ةدحاو ةرم ينعي  ةلمحلل اورّسيَتف «مهيلع
 برعلا رشعم اي :يدنكلا سيق نب ثعشألا لاقو . . نيملسملا فص زوجت مجاعألا

 الو ءايندلا نع ًاسفنأ ئَخْسأ الو توملا ىلع ءارجأ موقلا ءالؤه نوكي نأ يغبني ال
 . ''”(ءادهشلا ايانمو ماركلا ينامأ هنإف لّثَقلا ْنِم اوعزجت

 مهلصفتو «قيتعلا ةقطنمب سرفلا ركسعم لوأ يف ناهجاوتم ناشيجلا ناكو

 ءاروو قدنخلا ةقطنم نيملسملا ركسعم ءاروو «نيملسملا ركسعم ةقطنم نع ةفاسم
 هركذ ام نإف كلذل «صاقو ىبأ نب دعس رصق اهيف ىتلا بيذعلا ةقطنم قدنخلا

 اودختسال نأ ويملسملا رثآ ادن الان سيما تسالي وربع نيو دلك نع او ىوبطلا
 ةريبكت عامس لبق اوفحزف ًادعس سائلا ىصعو «بيذعلاب هرصق يف رّبكي نأ دعب الإ
 «ةياورلا رخآ ىلإ هموقو يميمتلا عاقعقلا ةريبكتلا عامس نود فحز نم لوأو ءدعس

 ركسعم يف شيجلا ناكم نيبو بيذعلا يف دعس رصق نيب ةفاسملا عم ىفانتت اهنإف
 نكمي الو «ةعساشلا ةفاسملا كلت نم دعس ةريبكت عامس نكمملا نم سيلف «قيتعلا
 شيجلا ةنميم ريمأ ةريبكت عامس كلذ لصأ ناك اذإ الإ «ليحتسملاب دعس مهرمأي نأ

 ماهوأو دعس ةريبكت امأ «ريرج وهو ةئميملا ريمأ تاذلايو «شيجلا ةرسيم ريمأ هعمو

 . عوقولا ةليحتسم يهف يميمتلا فيس

 سرملا ىلع ةدحاو ةلمح اولمحو «مهفوفص ميظنت روف نوملسملا قلطنا دقل
 ةيسرافلا قرفلا عم «ثالتلا ةيمالسإلا قرفلا تمحتلاف «لاينلاب مهنومري اوناك نيذلا

 . حابصلا قورش ىتح ليللا فصتنم نم تلصاوت يتلا ريرهلا ةليل ةكرعم يف رشع ةثالثلا
 ةليل تيمَّسَُف «ريرهلا مهمالك نوقطني ال حابصلا ىتح ةليللا كلت اودلتجا» : يربطلا لاق

 توصك اهيف ديدحلا ليلص ناكف ريرهلا ةليل ٌتدهش :سيلُح نب سنأ لاق .ريرهلا
 رابخألاو تاوصألا تعطقناو ءاطق هلثم اوري مل أرمأ اهيف مجعلاو برعلا ىأرو «نويقلا

 - سانلا ىهتنا «حبصلا هجو ناك اذإ ىتح .ءاعدلا ىلع دعس لبقأو «متسرو دعس نع

 . ''”(مهل ةبلغلاو نولعألا مهنأ ىلع كلب لدتساف  نوملسملا داع يأ
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 برك يدعم نب ورمع اهل ططخو اهلعشأ يتلا ريرهلا ةليل ةكرعم ترفسأ دقل
 ريثأت اهل ناكو «ددعلا كلذ فاعضأ ةباصإو ودعلا نم ةئامسمخو نيفلأ لتقم نع
 ىلع ةردقلا يف مهتقثو نيملسملا تايونعم عافتراو «ودعلا تايونعم فاعضإ يف

 ةكرعم ءاهتنا ىلع ةدحاو ةعاس ءاهز ىوس ضمت ملف «رصنلا قيقحتو برحلا مسح
 .ةيسداقلا يف ةمساحلا ةكرعملا ضوخل نوملسملا أيهت ىتح ءريرهلا ةليل

 ناشيجلا هجاوت «ةيسداقلا موي وهو ريرهلا ةليلل يلاتلا مويلا حابص يفف
 - مهنوضحي  لاجر نيملسملا يف ماق» :يربطلا لاق .ةمساحلا ةكرعملا ضوخل

 يذ نباو «برك يدعم نب ورمعو «سيق نب ثعشألاو ءحوشكم نب سيق ماقف
 ىلع ءارجأ ءالؤه ننوكي ال :اولاقف «يلالهلا ن نيدرُبلا يذ نباو يمعثخلا نيمهسلا

 لاق» :يرذالبلا لاقو .«اهوسفانت ءايندلا نع اهيقنأ ىخسأ الو مكنم توملا

 ىلوأ فلقلا ءالؤه ننوكي الف «لتقلا ماركلا ايانم نإ موق اي :حوشكم نب سيق
 .ًاديدش ًالاتق لتاق مث . مكنم توملاب ًاسفن ىخسأو ربصلاب

 : تاّبَتلا ىلع ثحي لاقف برك يدعم نب ورمع امأو

 هةبتيسزاسفلا بريتش“ هللا قتلا زروصشلا اوسيشطخاو

 لاق كلذ يفو ءريظنلا ةعطقنم ةلاسبب ةكرعملا رامغ ضوخي ورمع قلطناو
 «سرفلا نيبو انتيب لاتقلا دتشا»  ةيسداقلا دهش نم وهو - يملسألا مركم نب زاين
 محتقي مث ًاسراف لتاقي «ليعافأ ودعلاب ذتموي لعفي برك يدعم نب ورمع تيأرو

 .2170لتاقيف ةوقح يف هدوقم طبريو هسرف نع
 هسرف تناك» برك يدعم نب ورمع نأ ةديبع يىبأ نع يناهفصألا ركذو

 ىعقأف «ضرألا ىلإ هب دلجأو هبنذ ةوكعب ذخأف سرفب َيِتَأَف ءاهريغ بلطف «ةفيعض
 ىلع اذه :لاقف ءعقي ملو لحلحتف «كلذ لثم هب لعفف رخآب يأ .هدّرَق ءسرفلا
 ةعئاولا هن نب ومع ارز يبا نعت ورا يف ديمو كقول : .«ىوقأ لاح لك

 دعبتسُملا نمو «سامُع موي وهو قباسلا مويلا يف : اهنأب يربطلا نع اهركذ مدقت يتلا
 لماح ينإ هباحصأل ورمع لاق» هنأ ةديبع وبأ ركذ دقف ءةيسداقلا موي كلذ رركتي نأ

 نإو «هب ٌلِتاَقأ يديب يفيسو ينومتدجو روزجلا رزج رادقمب متعرسأ نإف مهيلع -

 : ديبُر ينب ضعب لاقف «موقلا يف لمحف سمغنا مث . مهنيب ًاليتق ينومتدجو متأطبأ
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 دقو هيلإ اوهتناف ءاولَمَحَف «ًايح هوكردت نأ ىرن ام هللاو مكبحاص نوعدت ديبُز ينب اي
 سرافلا نإو « ءاهكسمأف مجعلا ْنِم ٍلْجَر ٍسْرْف ٍلجِري ذخأ دقو هسرق نع عرض

 ءةشرف ىلخو هسفنب يمجعألا ئمز هانيشغ املف كرحتت نأ ردقت امف شوفلا :نتبرضيل

 :لاق ؟كسّوْف نيأ :اولاق « يننودقفت هللاو مُثدُك روث وبأ انأ :لاقو ءورمع هبكرف

 نب دمحم أضيأ ربخلا اذه ىورو» :يناهفصألا لاق .«ينعرصف بشف ةباشُنب ّيمُر

 نع ًاضيأ دمحم نب يلع هاورو «طايخلا ىسيع يبأ نع ةربس يبأ نع يدقاولا رمع
 .''"(اذه لثم ركذف فرصم نب ةحلط نع يناذمهلا ليعامسإ يبأ نع َةّرُم

 ىلإ فوفصلا ًاقرتخُم قلطنا هباحصأ لويخ نم أيوق ًاسرف ورمع ذخأ املف
 سرفلا ةيار هعمو يكلملا ليفلا قوف ًابكار يسرافلا شيجلا ريمأ متس قا لاك يح

 متسر ليف بوقرع برك يدعم نب ورمع برضف «نايباكشفرد ىعدُت د ىمظعلا
 . قيتعلا ريفش ىلإ متسر ىوهف «متسرب ليفلا ىقلأف «فيسلاب ةيوق تابرض

 نب فيس نع ةياور دروأ يربطلا نأ ىلإ ةراشإلا انه مزاللا نم نوكي دقو

 حير تَبَهلا هنأ يميمتلا فيس ةياور معزتو «نودلخ نبا ًاضيأ اهلّقَن يميمتلا رمع
 ورمع نب عاقعقلا لمحو «قيتعلا يف توهف «هريرس نع متسر ةرايط تبلقف ةفصاع

 ريغ ةقيقحلا امنيب .«يميمتلا ةفلع نب لاله هلتقف . .متسر ىلع هعم ْنَمو يميمتلا
 ليفلا قوف نم سرفلاو متسر بلقت ةفصاع حاير ةيسداقلا موي يف عقت ملف كلذ

 ءاملعلا لاوقأ دوجو ةلاح ىف اهب ٌدَبعُي ال يميمتلا فيس تاياورو «لويخلاو
 مامإلا ركذ دقف .نيقيلا أبنلا تركذ يتلا ةيوقلا ةحيحصلا مهديناسأو ةاقثلا نيخرؤملا

 : لاق حلاص نب نابأ نع ديز نب ةماسأ نع يدقاولا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ

 مذجف ةليف برضف «ليف ىلع وهو متسر ىلع برك يدعم نب ورمع ٌدَشا»
 فلأ نوعبرأ هيف ٌجرخ هتحت نم طقسو سرف ىلع لهُحو «متسر طقسف «هبوقرع
 ةياور كلذ دكؤتو «هلتقف «هسرف نع كلذ دعب متسر طنقسو «نوملسملا هزاحف رانيد

 ينثدح ينئادملا لاق ةيوبنلا ةريسلا ةياور يف قوثوملا وهو قاحسإ نباو ينئادملا
 0 اا - لاق قاخسإ نبا نع دهاجم نب يلع

 متسر ىلع طقس ؛«متسر طقسو ليفلا برك يدعم نب ورمع برض املا
 مزهناو «كلذ ْنِم متسر تامف «رانيد فلأ نوعبرأ هيف ليفلا رهظ ىلع ناك جرخ
 .(07(نوكرشملا

 تحاطأ يتلا ةفصاعلا حيرلا وه برك يدعم نب ورمع نأ كلذ نم نيبتيو

 )١( يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا - ج١5 ص١8.
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 . قيتعلا ريفش ىلإ ئّوَهو متسر طقسف «ليفلا بوقرع ورمع برض امدنع متسرب

 حامج نب طرقو «يثراحلا باهش نب ريثكو «يلجيبلا سمش دبع نب ريهزو

 هيف طقس يذلا ناكملا يف ضهن دق متسر ناكو «يميمتلا ةفلع نب لالهو «يدبعلا

 حوشكم نب سيق ناكو. «همدق باصأف مهسب نيملسملا دحأ هامرف «ةلغب قوف بكرف

 برك يدعم نب ورمع هباصأ تقولا تاذ ىفو «هلتقف فيسلاب هبرضف هيلإ لصو دق

 لبقأ مث ءتيم وهو هونعطف ناسرفلا كئلوأ ةيقب لبقأ مث ءأآتيم طقسف حمرلاب

 الاتق حوشكم نب سيق لتاق» :يرذالبلا لاق .فيسلاب هبرضف ةفلع نب لاله

 دقو هلتق ْنَّم ملعُي ملف انعطو ابرض اءولمم هَنَدَي َدِجْوُف «متسر هلل لتقو «ءاديدش

 حامج نب طرقو «دليوخ نب ةحيلطو «برك يدعم نب ورمع هيلإ ىشم ناك
 هلتاق نإ اضيأ ليقو «هلتق يلجبلا سمش دبع نب ريهز نإ ليق دقو .يدبعلا

 تخأ نبا حوشكم نب سيق وه متسر لتق يذلا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو ''”«تبثأ

 مهلوأو بيترتلاب متسر ىلإ اوشم نيذلا يرذالبلا ركذ دقو .برك يدعم نب ورمع

 : متسر لتق نع دعب اميف ورمع لاق دقو «برك يدعم نب ورمع

 انأالإ ٌسرافلارطقام  اهتاراجو ىملس ُثملَعدق

 انئيباميزودعتليخلاو هميزايح حمرلاب تك حكت

 متسر طقسف حمرلاب هميزايح ورمع باصأ مث فيسلاب هبرض دق سيق ناكو
 هونعطف لالهو ريهزو ماوعلاو ريثكو طرقو ةحيلط ةتسلا ناسرفلا لبقأ مث ءاعيرص

 «ةفلع نب لاله مهرخآ نأ يرذالبلا بيترت نم نيبتيو .تمَي امل هنأ نونظي ْمُهو

 .نيقيلا أبنلا لمتكيو ضراعتلا لوزي كلذبو

 نولوقيو نوُربَكُي ْمُهو متسر ُنامثجب ةتسلا ناسرفلاو سيقو ورمع فاطأ مث
 امو «(متسر لِيُق) نوداني نوملسملا ذخأف .(متسر لِتق ءربكأ هللا) ةيلاع تاوصأب

 متسر دعب يناثلا دئاقلا ناكو '«نيمزهنم اورقهقت ىتح مهميعز لتقمب ٌسرْفلا عمس نأ

 اوعفدناف «قيتعلا نم روبعلل مهادانو  رسجلا وأ  مدرلا دنع فقوف «سونلاجلا وه

 .؟54ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
 ."59ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ةغمادلا حرش ()
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 ناسرفو لاطبأ مهب قحلو «نئادملا ىلإ عوجرلل روبعلا ىلإ - نيمزهنمو نيبحسنُم -
 ةرسسيم دئاق حوشكم نب سيفو «برك يدعم نب وربمع مهتعيلط يفو مالسإلا

 :لاق ةبش نب رمع ديز يبأ نع يرصبلا ةديبع وبأ لاق كلذ يفو .يمالسإلا شيجلا

 حوشكم نب سيقو وه ةيسداقلا رهن برك يدعم نب ورمع رّبع متسر لتق املا
 فيس ةياور نع نودلخ نبا ركذ دقو ''”نرتشألا ثرحلا نب كلامو يدارملا

 نب ةرهز جرح ناك دقو .ودعلا عابتاب ليبحرشو عاقبعقلا دعس رمأ» هنأ يميمتلا

 وه دعس هثعب يذلا نأ يرذالبلا ركذ امنيب «. . سونلاجلاب قحلف اهليق ةويح
 كلذو «دلاخ عم اوراس نيذلا دونجلا ْنِم عاقعقلا نوكيف يرذعلا ةطفرع نب دلاخ

 مهروبعو مهعم نيذلاو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ريسمو قالطنا دعب

 سونيلاج قحلف ةارصلاب دلاخ زاتجاو «سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل نم نولتقي اولعجف
 اوقحلو نئادملا ىلإ سرفلا برهو . .هنعطف يثراحلا باهش نب ريثك هيلع لمحف

 ناكو «ةيسداقلا يف ميظعلا يمالسإلا يبرعلا راصتنالا لمتكا كلذبو "”درجدزيب

 مالسإلاو برعلا ناسرف سرافو «ةيسداقلا لاطبأ لطب وه برك يدعم نب ورمع
 الإ نييقيقحلا لاطبألا نم كلذ يف هيواسي الو ءريبكلا رصنلا كلذ اوققح نيذلا

 ناك :دعس لاق «صاقو يبأ نب دعس ىلوم دايز لاق» «يدارملا حوشكم نب سيق

 .ودعلل ةياكنلا ديدش ءانغلا ميظع ةيسداقلا موي حلاص نطوم برك يدعم نب ورمعل

 . "'”(عاجشل ًايسق نإو هسفنل لذبأ اذه :لاق ؟حوشكم نب سيقف :هل ليقف

 تياَرَوَد :لاق مث ةيسداقلا يف ورمع ءالبو داهج ينالقسعلا رجح نبا نكد

 نبا طخ اهيف ةخسُن نم ينابيشلا ورمع يبأ ةياور برك يدعم نب ورمع ناويد يف

 : اهيف لوقي ةديصق ينج نب حتفلا

 ناطسألاكزهتٌةامكلااّنك ٌمتُسُر َمَحاَز نيح ةيسداقلاو

 8 هحرلا ةعاطو داهجل ايوني اقّرَضُم دونجلاب عيبر ئضمو

 لقو ءىعمصألا نع ىلامألا باتك ىف ىلاقلا ىلع وبأ اهركذ ةديصقلا هذهو

 :ةديصقلا هذه لوأو دنواهن ةعقوم دعب ورمع اهلاق

 ناكيحلا تناشت يتتجسترلا# >نالكشلا ةيفورت زايدكلا نيل

 .18ص 5١ج - ينابهفصألا جرفلا يبأل يناغألا )١(
 .7509١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)

 ١. 9ص /7 - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 تلّدُبو حايرلا ٌحوُهاهب تّبعل
 اهتايآنمنيَقْبأامَّنأكف

 : لوقي اهيفو
 محو محار تي ةيسواقلاو

 مذْخِم ضَيِنُأ 018 ةحيروابصلا

 ًاقّرَسَم دونجلاب مم عيبر ىضَمو

 سرافو داوّسلا ىرُق حابتسا ىتح

 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع

 دود سكي كل 0

 نالعس ألا ديح ةةاننل خك

 ناخضألا عماجم نيتعاطلاو

7” 

 97 نم لابجألاو نئيبشلاو

 صاقو يبأ نب لدعسو . .ورمع

 هداهجلو برك يدعم نب ورمعل ريدقتلا ميظع صاقو يبأ نب دعس ناك دقل

 ءانغلا ميظع برك يدعم نب ورمع ناك» :دعس لاقو «ةيسداقلا يف ريبكلا هرودو

 - ورمع رايتخاب همايق يف ريدقتلا كلذ ىلجت دقو «ةيسداقلا موي ودعلل ةياكنلا ديدش

 رصنلا أبتب باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ ريسملل  ةداقلاو ةباحصلا رئاس نيب نم

 ةيسداقلا تحت امل» :ديرفلا دقعلا يف هبر دبع نبا لاق . ةيسداقلا يف نيبملا حتفلاو

 باطخلا نب رمع ىلإ دعس هدفوأف ءانسح ءالب برك يدعم نب ورمع اهيف ىّلْبأ
 نبأ ًايغَبأ كلذ ركذ دقو ''”«ورمع ىلع باتكلا يف ىَْنأو «حتفلاب هعم هيلإ بتكو

 دعس حتتفا امل» :ًالئاق ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح

 هتعاجش هل ركذو باطخلا نب رمع ىلإ برك يدعم نب ورمع دفوأ «قارعلا
 .[ها] «هترزاؤمو

 باتك يف يناهفصألا اهركذ يتلا ةياورلا ةحص مدع ىلع ةقيقحلا كلت لدتو

 نب ورمع نإو «ةيسداقلا مئانغ عيزوت ببسب ورمعو دعس نيب فالخلا نع يناغألا
 :لاق برك يدعم

 يماقمللا كالا وق ناق“ ثحا غل ىعبم الو اقم اذإ

 ريتاندلا ئيىطغتْذإةيوسالو دفن هل نعط ْنِم ةيوسلا ئطعُت
 نب ورمع نيبو دعس نيب ناك عقو يذلا فالخلا نأ ةياورلا كلت يف ءاج دقو

 نأ جاتنتسا حيتي يمعئخلا رشب مسا دوجوف «يمعثخلا ةعيبر نب رشبو برك يدعم

 ميلقإ ريمأو حتاف ومصو ةداقلا رابك نم ناكو يجحذملا يثراحلا دايز نب عيبر وع عيبر 22320

 .560ص ,/ج - سلدنألا هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا ()



 716 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا الع هاك

 لاطبألا نم نانثا دعس عم فلتخا دقف «يمعثخلا رشب نوكي دق رعشلا كلذ لئاق
 يذلا يناثلا امأ يمعثخلا ةعيبر نب رشب امهدحأ «ةيسداقلاب نييناميلا ناسرفلا

 باهش نب ريثك هنإ حيحصلاف برك يدعم نب ورمع هنإ يناهفصألا ةياور ْثَمَهَّوَت
 دعس امهاطعأ دقو «سونيلاجلا يسرافلا دتاقلا لتق يذلا يجحذملا يثراحلا

 «مهرد فلأ يلاوح درفلا بيصن ناكو «سانلا رئاس عم ةيوسلاب اخلاق افيوعت

 رقلا ةياطتسم نك لكل ىقتافلا كلذ ناي دعي ماك لاسلا نس يش سان
 لاقف ءدعس ىلإ هبحاصو يمعثخلا رشب ىتأف «هبيصن قوف مهرد فلأ يلاوح ميركلا

 ظفح نع تلغشو نميلاب ٌتملسأ :لاق ؟نآرقلا نم ظفحتأ :رشب بحاصل دعس
 «يمعثخلا رشبل لاق كلذكو .بيصن لاملا اذه يف كل سيل :دعس لاقف «نآرقلا

 سفن كلذ تاركذ:لقو «ةباحصلا ْنِم انوكي ْمَلو نميلاب املسأ هبحاصو رشب ناكو

 نب ورمع نأل ورمع سيل رشب عم ناك يذلا نأ دكؤي اذهو «يناهفصألا ةياور

 ةنيدملاب ٍةكي هللا لوسر ًابحاصم نزلا نم ةرتف ماقأو ةباحصلا نم برك يدعم
 يف ءاج دقو «مالسإلا ضئارفو نآرقلا ملعتو ةدابع نب دعس لزنمب نكسو ةرونملا

 كلذ لكف .(فحصملا ّئتفد نيب ام ٌتأرق) :لاق هنإ ىتاهفصألا اهركذ ىرخأ ةياور

 لطبو دئاق وه امنإو ءبرك يدعم نب ورمع سيل رشي عم ناك يذلا نأ ىلع لدي
 «يجحذملا يثراحلا باهش نب ريثك وه دئاقلا كلذو «ءجحذم ْنِم رخآ ينامي

 نب ريثك لاقو .صاقو يبأ نب دعس نم باهش نب ريثكو يمعثخلا رشب بضغف
 : اهنم ًاتايبأ باهش

 ةيصعل ةييبداتشلا باع هنو. . ريقق هللا للا ىسست كل كاقو
 ميا نيج نيون ةعشةونهتو# ةرييقك ةاسن كما هقواكناف

 نب ورمع ىلإ نوملعي ال نيذلا دحأ اهبسني ًاتايبأ يمعئخلا ةعيبر نب رْشب لاقو

 ةعيبر نب رْشب ةمجرت يف اهنم ًاتايبأ ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو «برك يدعم
 : لئاقلا وهو ةيسداقلا دهشو ناسرفلا دحأ ناك» :هنإ التاق يمعفخلا

 «رديسأ ىلع ضاقو نسب دعسو يتقان ةيسداقلا بابب ٌثخنأ

 نب ةعيبر نب رشب لاقو» :ًالئاق ةيسداقلا ءابنأ ماتخ يف يرذالبلا اهركذ دقو

 يدل وربع
 وجت رويعتلا ىلا تيايعاتو ًانهوم ٌةميمأ ْنِم ٌلايخ مَن
 روقومشأُنمَراننودْنِمو نَّجّدلا يف ٌديبلا اهُبْوَج الإ ورغالو ..
 ٌريمأ يلع صاقو نب دعسو  ىيتقان ةيسداقلا بابب نحت

 (. .ريصق «دانزلا يبأك ءىذشلا ليوط هيت وك مجبل بيتنا ديكس
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 : هلذعب نوكي دقو «رداصملا ةيقب 5 ةيبلا اذه ءاجو

 ٌميرجج قارعلاب ريمأٌريخو هريخ نودهرش ُريمأ د عسو
 ةدوهو سنا( تتلا) بسعر. ارح نيععسسملا ريمان عصو

 :باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ًابطاخم لاق مث

 ةييصع ؟ متنلاو سيدان بان اهقويسب نواللا كوش كدت

 ٌريطيفرئاط يحانج ٌراعُي مهضعب نأ ول ٌموقلا َدَو ةيشع
 هس لايكتلا# مرخالاةفل+ .ةيمست# ءارش ني اتعزت انهاذإ

 ةياورلا كلت تلاق مث يمعثخلا رشب تايبأ يناهفصألا ةياور تركذ دقو

 يدعم نب ورمعو رشب لاق امب ينعي .«نيتديصقلابو الاق امب رمع ىلإ دعس بتكف»
 تايبأ ركذ دعب ينالقسعلا رجح نبا لاقو .باهش نب ريثكو رشب باوصلاو «برك
 دعس ىلإ رمع بتكف ءرعشلا اذهب باطخلا نب رمع ىلإ رشب بتكف» يمعثخلا رشب
 لرد دكر قايدمالا اور يف ءاع ابكر هلق ةدمينز ةالملا لم ايلا ذأ
 ءامهئالب ىلع امهطعأ نأ هيلإ بتكف «نيتديصقلابو الاق امب رمع ىلإ دعس بتكف»
 نب ورمع مساب تجر يناهفصألا ةياور نأ ودبيو .امهرد ّيفلأ امهنم لك ىطعأف

 نأل وأ ءبرك يدعم نب ورمع عم امهنأشب رمع ىلإ ْبَنَك ادعس نأل برك يدعم
 .ةرونملا ةنيدملا نم عجر امل برك يدعم نب ورمع عم ءاج رمع باوج

 رصنلا أبني برك يدعم نب ورمع ثعبو رايتخاب صاقو يبأ نب دعس مايق نإ
 كلذكو ءورمعل هريدقت ىلع لدي «ةفالخلا ةلود ةمصاعو نينمؤملا ريمأ ىلإ حتفلاو

 ريبكلا هريدقت ىلع لدي صاقو ىبأ نب دعس نع رمع هلأس امدنع ورمع باوج نإف

 نم ىميمتلا يع ني هقيسو :نئاهتصألا"تايازر ضعي. نق ءاجاامل ةعبم اله دعت
 ةربعلا امنإو «ةباحصلا نم هريغو برك يدعم نب ورمع ىلإ ةءاسإلا لواحت تاقيفلت
 هبر دبع نبا لاق .نيقيلا أبنلا ىتأي اهنم ىتلا ةقوثوملا رداصملا هتركذ امب داقتعالاو

 ءاةيح ةالر برك ىدسم ند ىرمع هيف لبا ةيسداقلا تكتف املا": كيرفلا دقحلا يف
 ىلع باتكلا يف ىتْنأو حتفلاب هعم هيلإ بتكو باطخلا نب ورمع ىلإ دعس هدفوأف
 05 :هتّرمن يف ٌيبارعأ :ورمع لاقف ءدعس نع هلأس رمع ىلع مَدَق املف ءورمع

 امُكْضَراَقَت ام ّدَّشَل :رمع لاقف . .ةيضقلا يف لدعيو ةّيوسلاب مسقُي «هتيرومات يف
 يدعم نب ورمع َدَفوُأ «قارعلا دعس حتتفا امل» :هنإ ةباصإلا باتك يف ءاجو . «ءانثلا

 ىلإ دعس بتك» :ةبيتق نبا لاقو !هترزاومو هتعاجش هل ركذي رمع ىلإ برك
 :لاقف «دعس نع رمُع هلأسف «برك يدعم نب ورمع ىلع ينثي باطخلا نب ورمع
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 نن لدخيو«ةيوسلاب ةنيثت ««ةيرؤئات ىف دسأ «ةيرتتك نف: فارغا «تالاكوم
 ام َدَّشَل :رمع لاقف «ةَرّْذلا لقنت امك انقح انيلإ لقنيو «ةيرسلا يف رفنيو «ةيضقلا
 . . «ءانثلا امتضراقت

 نع يدايزلا نامثع نب نسحلا نع يرذالبلل نادللبلا حوتف يف ءاجو
 يديبزلا برك يدعم نب ورمع نأ» يبعشلا مامإلا نع ةيبأ نع دلاجم نب ليعامسإ
 سانلا ءاضر نعو دعس نع هلأسف ةيسداقلا حتف دعب باطخلا نب رمع ىلع َدَفَو

 قَرَبلا مألا ةقفش مهيلع قفشيو «ةّرَّذلا عمج مهل عمجي هتكرت :ورمع لاقف «هنع

 ذفنيو ةيضقلا يف لدعيو ةيوسلاب مسقي «هتيابج يف ّيطبن «هترمن يف ُيبارعأ
 .ورمع ىلع ينثي بتك دعس ناك دقو ؟ءانثلا امتضراقت امكنأك :رمع لاقف .ةيرسلاب

 .[هاز رك امي تأبنأ ينكلو نينمؤملا ريمأ اي الك :لاقف
 كيما هانا مك

- 

 باطخلا نب رّمَعو . .ورْمَع
 نب ورمع نع عمسي باطخلا نب رمع ناك مالسإلا لبق امو ةيلهاجلا مايأ يف

 يف ءارس اهيف رضفيو اهيفرخيي ناك تلا كرامجلا نف'تلوطي ماجنأو برك يدعم
 ينبو ميمت لئابق ىلع تاوزغلا يف وأ نميلاب تعقو يتلا ةيلبقلا تاعازنلا ضعب
 لفاوقلا ىلع اهنشي ناك يتلا تاراغلا يف وأ «زاجحلا يناداو دجن يف نزاوهو رماع
 ناك دق ةداعصتم نووصملا نييولل اوف اذار هيك هيفا ىلا تانيح اوملاو ةسرافلا

 .سانلا ثيدح ىرمع ءابنأ تناكو «عزانُم نودب برعلاو نميلا سراف ورمع

 هللا لوسر ىلإ دْفَو امدنع برك يدعم نب ورمعب باطخلا نب رمع ىَقَّتلاو
 ةنسلا يف موي ةئام ءاهز لَك هللا لوسر ًابحاصُم اهيف ثكمو ةرونملا ةنيدملاب هك
 ةروثلا باقعأ يف قيدصلا ركب يبأ ىلإ ورمع ِمَدَق امدنع كلذكو «ةرجهلل ةعساتلا

 يمن اهيف متو سرُلا ءانبألاو يمليدلا زوريف دض حوشكم نب سيق عم اهداق يتلا

 ديبز يدي ناسرف ىلع قونمع مذك امديع مث هه ١ ةيش نمتلا قه سرفلا بلغأ
 ىلإ ةئيدملا نم قلطناو ه١ ةنس لوألا ىدامج يف ماشلا حتفو داهجلل مهريغو

 : الئاق ماشلاب شيجلل ماعلا دئاقلا ديلولا نب دلاخ ىلإ ركب وبأ بتك ثيح ماشلا

 قزمُي ورمع ناك ةفالخلا رمع ىلوت املو .«برك يدعم نب ورمع كيفكيو»
 صمحو قشمد يف مث كومريلا يف مهناسرفو مهتداق عرصيو مورلا فوفص
 ءاقللا وهو باطخلا نب ب رمع ةفيلخلاب ىقتلاو ةنيدملا ىلإ ورمع ىتأ مث «نيرسنقو

 - لوألا ءاقللا ذنمو  ريمع ناكو ءرمع ةفالخ يف لوألا ءاقللاو امهنيب عبارلا
 نب رمع ناك» :ينئادملا لاق ءبرك يدعم نب ورمع قْلَخ مُظِع نم ٌبجعتي
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 قلو انَقَْلَح يذلا هلل دمحلا :لاق برك يدعم نب ورمع ىلإ رظن اذإ باطخلا
 بتك ةيسداقلا ىلإ رمع دنع نم ورمع قلطنا املو .«هقلخ مْظِع ْنِم ًابجعت .ًارمع
 برك يدعم نب ورمع ّسراف ّىفلأب كّتددمأ» :ًالئاق صاقو ىبأ نب دعس ىلإ رمع
 نكستلا نيب. اجا زقلا ةادنا وها فوحتلا ايهوق اشرت اوه جات ههاروقم دار ةدويلطرو

 باطخلا نب رمع ناك ةيسيداقلا ىف ةيسرافلا ةيروطاربمألا شيجو ىمالسإلا ىبرعلا

 ىلا هنيدعلا نشا ورعلا تناكو#: : ريك نبأ طقاشلا هلاك تر كيش امي مايخعألا ريزق
 دقو ءاهب هلاوزو مهكلم تابث نأ نوري «هذه ةيسداقلا ةعقو نوصبرتي نيبأ ندع

 باطخلا نب رمع ناكو .«مهربخ نم نوكي ام فشكي ًادصاق دلب لك لهأ ثعب
 فاصتنا ىلإ حبصُي نيح نابكرلا لأسي رمع ناك» :نودلخ نبا لاق «أمامتها مظعأ
 :لاقف .هربخأف ؟نيأ نم :لاق ءريشبلا ىفلأ املف ءهلهأ ىلإ عجري مث راهنلا

 رصنلا أبني دعس هثعب يذلا نأ امبو .«رمع حرفف «نيكرشملا هللا مزه :لاق «ءينثّدح

 دئاقلا ميعزلا وه امنإو سانلا ةماع ْنِم الو الوهجم ًالجر نكي مل حتفلاب هعم بتكو

 نب ورمع هثعب ةعيلط ناك ريشبلا كلذ نأ لوقلا نكميف «برك يدعم نب ورمع ميظعلا
 حرفف «نيكرشملا هللا مزه :ًالئاق رمع ريشبت ىلع همالك رصتقا كلذلو «برك يدعم
 دقو «ةنيدملا هعم نيذلا ناسرفلاو برك يدعم نب ورمع لخد نأ ثبلامو .رمع

 ىلإ هعم نيذلاو حتفلا باتكو أبنب ثوعبملا لخدي نأ ةلاحلا كلت لثم يف داتعملا ناك

 رابكو ةفيلخلا مهاقلتيو «ةنيدملا لهأ مهريبكتل ٌربكُيَف «نوللهُيو نوربكُي مهو ةنيدملا
 مامأ مهلويخ نم هعم نيذلاو ثوعبملا لزنيو «يوبنلا دجسملا مامأ ةنيدملاب نيذلا

 رصنلا أبنب هربخيو هيلع ملسيف ةفيلخلا ىلإ أبنلاب ثوعبملا يباحصلا مدقتيو ءدجسملا
 مزلي ام ثوعبملا يباحصلاو ةفيلخلا نيب يرجيو ءريمألا هثعب يذلا باتكلا هلوانيو

 باتكو أبتب برك يدعم نب ورمع مودق دنع ثدح ام وه كلذ نوكيف «؛ثيدح نم

 .ةيسداقلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمألا شيج ىلع ميظعلا راصتتالا

 ىلإ دعما بتكا :لاق يميمتلا رمع نب فيس نع يربطلا خيرات يف ءاج دقو

 ضعب تلقنو .؟«يرازفلا ةليمع نب دعس عم باتكلاب ثعبو .حتفلاب هربخي رمع
 داكي مسالا كلذ امي ,«يميمتلا فيس نع يربطلا ةيأور نع لوقلا كلذ رداصملا

 نم نوكي دقو «ميمت نب ةانم ديز نب رزفلا دعس ينب نم هنأ ودبيو ءالوهجم نوكي
 نب دعس همسأ صخش يأ نكي ملف ءبرك يدعم نب ورمع اوقفار نيذلا صاخشألا

 كلذلو «نيعباتلا ْنِم الو ةيسداقلا ناسرفو لاطبأو ةداق ْنِم الو ةباحصلا ْنِم ةليمع

 يدعم نب ورمعل ريبكلا ءالبلاو داهجلا نع ديرفلا دقعلا يف ءاج ام وه حيحصلا نإف

 يف ىنثأو حتفلاب هعم هيلإ بتكو رمع ىلإ دعس هدفوأ» هنإو ةيسداقلا يف برك
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 اهسفن يميمتلا فيس ةياور لب «تاياورلا نأ كلذ دكؤي اممو .ةورمع ىلع باتكلا

 تركذ امنيب «يرازفلا ةليمع نب دعس نيبو باطخلا نب رمع نيب مالك يأ ركذت مل
 نيبو باطخلا نب رمع نيب راد يذلا ثيدحلا ةقوثوملا صوصنلاو رداصملا ةفاك

 نصت ناكو «ىصنلا تاتكو ايي ثوعبملا هتإ دكؤي كلذو: ترك ئدعف نب وردع

 مهلبق ناك نم ننس مهحنمو «سراف لهأ ىلع انرصن هللا ّنِإف :دعب امأ» :باتكلا

 َرَي مل ٍةَدْعِب نيملسملا اوقل دقو «ديدش لازلزو ليوط لاتق دعب مهنيد لهأ نم

 ىلإ مهنع هلقنو هومهبلس لب «كلذب هللا مهعفني ملف ءاهئاهُز لثم نوؤارلا
 .''”(«جاجفلا يفو ماجآلا فوفط ىلعو راهنألا ىلع نوملسملا مهعبتاو «نيملسملا

 ءاج دقو «ةيسداقلا ىف نيملسملا نم ءادهشلا ركذ كلذ دعب باتكلا ىف ءاجو

 ةياورلا: نمسشفت لو :(وومع ىلع باتكلا ىف تأ دعسان ةيرشلا دّمعلا يف

 ىهتنا املف . ةبيتق نبا اضيأ هيلإ راشأ يذلا ءانثلا كلذ باتكلا صن نع ةدوجوملا

 لاقف .هنع سانلا ءاضر نعو دعس نع ًارْمَع لأس» «دعس باتك ةأرق نم رمع

 لدعيو ةيوسلاب مسقُي :هتيرومأت يف دسأ «هترّمن يف ُيبارعأ .بآلاك مهل وه :ورْمَع
 ةياور يفو .«ءانثلا امتضراقت ام َدَّشَل :رَّمُع لاقف .ةيرسلا يف ٌرفنيو ءةيضقلا يف

 نينمؤملا ريمأ اي الك :ورْمَع لاقف ؟ءاتثلا امتضراقت امكنأك :رّمَع لاقف» :يرذالبلا

 .[ها] «ملعأ امب ُتأبنأ ينكلو

 كلذ سانلا ىلع أرقو يوبنلا دجسملا ربثم باطخبلا نب رمع ىلتعا مث

 نإ لاقُي» :ريثك نبا لاق كلذ يفو «ةيسداقلا حتفو راضتناب دعس هثعب يذلا باتكلا

 .[ها] «مهنع هللا يضر ربنملا قوف سانلا ىلع باتكلا أرق رّمْع
3 

 تا ل 3

 يدعم نب ورمعو باطخلا نب رمع نيب ركذلا فلاس ثيدحلا دعب ىرج دقو

 هركذ امهنيب ثيدح ىرج «ورمع باوجو دعس نبع لاؤسلا هيف يذلاو برك
 ةعيبط مزلتستو «هنع ًالصفنم يدوعسملا هركذو فلاسلا ثيدحلاب ًالصتم يرذالبلا

 مويلا يف وأ مويلا سفن يف امإ رمع سلجمب قحال تقو يف ناك هنإ ثيدحلا كلذ

 اي :باطخلا نب رمع لاق» :هنإ يبعشلا مامإلا نع هدنسب يرذالبلا ركذ دقف «يلاتلا

 اهيف ربص ْنَّم ءقاس ىلع تماق اذإ قاذملا ةرّم :لاقف . برحلا نع ينربخأ ءورمع

 تأي ملو - ١7ص هللا ديمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوينلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ١(

 وهف باتكلا يف ءاج ام صن امأ .باتكلا اذهب رمع ىلإ ثوعبملا مسا قئاثولا باتك يف

 .4 7ص الج  ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يفو يربطلا خيرات يف صنلا سفن
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 ظفلب بهذلا جورم يف يدوعسملا كلذ ركذ دقو .""”(فَلَت اهيف ٌفعَض ْنَمو فرُع

 اذإ «قاذملا ةَرُم هللاو يه ءًاريبخ اهنع َتلأس :ورمع لاقف «برحلا نع رْمْع هلأس١

 نسحأ دقلو .فلت اهيف فعَض نمو ء«فرغ اهيف رّبَص ْنَم قاس نبع ترهش

 : داتا اهفضاَو

 701 ا رك يفور نادل قفل نودكم انقل تومكتلا

 نسحأ دقلو» ةرابع نكلو «تيبلا اذه دعب نيذّْللا نيتيبلا يدوعسملا ركذ مث

 نب ورمعل رعشلا اذه ّْنأل (داجأف اهفصو نسحأ) اهلصأ نوكي دق «داجأف اهفصاو

 :يلي ام ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا شماه ىف ءاج دقف «هب لثمتي ملو برك يدعم

 :برك يدعم نب ورمع لاق «يليهسلا لاق»

 لوُهَج لكِلاَهْرَبِبوَعْسَت ًةَيِقَف ُنوُكَئام ُلَّوأ ٌْبرخلا
 نإ 1 اق ع اَهُماَرِض ّبَشَو ْتّلَعَمَشا اَذإ ىّنَح

 لاو هشتلل ةتقوؤدكم ةيوكشتف [ففار تن ماظل

 نب ورمع تايبأ ظفحب نورمأي برحلا تعقو اذإ ناك : يراخبلا عماج يفو

 .'”0هذه برك يدعم

 2 هذ ه2 كه

 نع باطخلا نب رمع هلأس «برحلل يرعشلاو يرثئلا فصولا كلذ دعبو

 لاق . حالسلا نع ينربخأف :رمع لاق» : يبعشلا مامولا نع يرذالبلا لاق . حالسلا

 اميرو كوخأ :لاق ؟حمرلا : :لاق همم تقفش امع نسمؤملا نيمأ اي"لئش- :قرمغ

 :لاق ؟سرتلاف :لاق . بيصتو يطخُ ايانملا لُسُر :لاق ؟ماهسلاف :لاق . كناخ

 لجارلل ةبعتم سرافلل ةلغشم :لاق ؟عردلاف :لاق .رئاودلا لا كاذ

 كل نيصح ٌنّصِحْل اهنإو

 ءاهميخضتب تاياورلا ضعب تماق امبر ةطيسب ةلكشم ةرابعلا كلت دعب تعقو مث

 .كمأ كعلكت كانه :ورمع لاق ؟فيسلاف ركع اذا نإ كر طال ارو را ءاجنطن

 كنهعتا كلذرو "'”هكيلإ عرضا نمشلا :ورمع لاقف .كمأ كتلكت ْلَب :رَمُع لاقف

 .؟78ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف )١(

 .١7؟ ص ؟ج  يدوعسملل بهذلا جورم مف

 : بهذلا جورم يف هر

 (ليلح تناذ زعيصق :١ ريع تداع اهمارض بمقو تيم اذإ ىيتتسس)

 .١5؟ص اج - ماشه نيبال ةيوبنلا ةريسلا (5)
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 سامحلا نأ زواجتي ال ثدح يذلاف «يبعشلا ماهإلا نم تلاببلا هدنسب يرذالبلا ةياور

 ءاتساف (كمأ كتلكث كانه) يوفع لكشب لاقف فيسلا نع هلأس نيح ورْمَع دنع عفترا

 تا اقر دس وب انشا ربع ودسلاا كما احس ار ل يوتا

 يدوعسملا ةياور يف ءاج امنيب ىّمَحلا رذعب جرخ مث ءدصقي نأ نود ىّمَْحلا ببسب

 د كد كانع راق كنانه لاقف « «فيسلا غلب ىتح هربخأف حالسلا نع رَمُع هلأسا
 لاقف «كناسل عطقأ نأ ٌمهأل يْنِإ هللاو كتعراق كمأ لب : :لاقو ةرّدلاب رمغ هاَلَعْف ءاهلكت

 :لوقي وهو هدنع نم جرخو :مويلا ينتعرضأ ىّمُحلا :ورمع
 نضارست وذ نأ ةتنيفوتلاج ٍنِْيَعُر وذ كئأك يندِعوتأ

 يِياٌق تورْبَجلا ٍرِهاظ ميظَم كيلم ْنِمَكَلْبَت ناك دق مكف

 ساما يح سانا دب تيكا ئّسمأو ءاوُداَبُهْلْهَأ حبصأف
 سجل وعي لام ةمضنا قلما اك فيكما يا

 رعأو لضفأ مالسإلا نأ ملعتل الإ هتلعف ام ثلعف ام : :لاقو «هيلإ رمع رذتعاف
 17 ةيلهاجبلا نم

 نيب ثدح ام امهادحإ نيتثداح نيب يدوعسملا ةياور تجمد دقو

 هود ام اهدعأ نيفيا انآلا روانيتي ير برت يدوم يري دعو بالعقل نب رمح
 ةثداحلا امأ «نيعباتلا هيقف يبعشلا مامولا 0 ىلوألا ةياورلا يف يرذالبلا

 دحر ةيلهاجلا را ءاردألا تلج كولش م كلم نيبو ىرمتع ند. تناكف قرحألا

 عطقأ نأ ْمهأل ينإ هللاو : ةلئاف فرفع ىلع ت اصعلا وأ ةردلا عفر يذلا

 كّنأك يندعوتأ) اهلوأ يتلا تايبألا لوقي وهو هدنع نم ورمع جرخف ©2كئاشل

 دقف «تايبألا كلت دنع تاياور ثالث دوجو كلذ كاردإ حيتي اممو ء(ِنْيَعُر وذ

 :وبأ ركذو «ةيلهاجلا يف َنَدَج يذ نب ةمقلعل اهنأ ليلكإلا يف ينادمهلا و

 يف يلهابلا ةعيبر نب َناَمْلَسو برك يدعم نب ورمع نيب عقو ًامالك نأ ةديبع

 لاو ؟0(تانبألا هذه ورمع لاقف) : لاق مث .«دنواهن ةعقوم دعب ةينيمرأ حتف

 يدْيَبِرلا برك يدْعَم نب ورْمَع لاق» قاحسإ نبا نع ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا
 :لاقف .هدعوتي هنإ هغلبف ءيداّرُملا حوشكُم نيا سْيق نيبو هنيب ناك ءيش يف

 هت نا تيم وملاب ويتعورد فدتانك يم ولا

 .0”77 ص ”ج  بهذلا جورم (1)

 2 ٠ ص ١بج . ماشه نبا - ةيوبشلا ةربسلا 0
 يفو ةعبابتلا كولملا مظعأ شاير وذ ثراحلا ينعي (شاير وذ كنأك ينذعوتأ) ليلكإلا يف رف

 .(نيعر وذ كنأك) ًاضيأ ليلكإلا
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 يسار سائلا يف ٍتِباَن ِكْلُمَو مهل ْنِم كْلِبَف ناك ْنِئاكَو

 يات ٍتوُرْبَجسلا رهام ميظف ناضل يال ميِدَق

 "«سانأ يف سانأ ْنِمُلَّوَحُم يشتم او اوان يشأ ىدتشت ا

 امنيب ةيلهاجلا يف نييريمحلا كولملا نم ًاكلم نكي مل حوشكم نب سيق نكلو
 كانه نكي ملو ءهَدَدَهو هدعوت يذلا كلملا دنع نم جرخي وهو رمع هلاق رعشلا اذه

 فيسلا بحاص نافيق يذ نب ةمقلع كلملا ىوس ورمع هعم فلتخا كِلَم

 يدعم نب ورمع نأ كاردإ نكمي يلاتلابو . كلذ نع ربخلا مدقت دقو ةماصمصلا

 يف نارمع ةئيدمب هرصق يف يريمحلا نافيق يذ نب ةمقلع كلملا دنع ناك برك
 ما ب ةودلا هيلع ةيقلع مقرر :٠ موي اننا وربع هلاك مدلك نذي قلع :بيهكت ةلهاجلا
 عطقأ نأ مهال ىنإ هللاو ::لاقو:ةماضيلا“قيسلا انتر بناجتربملا"اضغلا

 . تايبألا كلت لاقو هدنع نم ورمع جرخف «كناسل

 رمع هلأسو حالسلا نع باطخلا نب رمع نيبو ورمع نيب ثيدحلا عقو املو

 رمع لاق 010 فانلك كلاع) لدفف نردو اهكساتم روعع لاثن تايبلا نع

 . جرخو «مويلا ينتعرضأ ىَمُحلا :ًالئاق ورمع رذتعاف .كمأ كتلكت لب :ًابضاغ

 يف ةميدقلا ةثداحلا ةصق كاذموي ترضحتسا نيرضاحلا دحأ ةركاذ نأ ودبيو]

 «هيلإ رذتعاو ًارْمَع باطخلا نب رمع اعد نأ ثبل امو «[ورمعو ةمقلع نيب ةيلهاجلا

 ام ٌتلعف ام :لاقو «باطخلا نب رمع هيلإ رذتعاف» :ًالئاق يدوعسملا هركذ ام وهو

 اي كل رذتعأ مل :دوصقملاو «ةيلهاجلا نم ٌرعأو لضفأ مالسإلا نأ ملعتل الإ هّتلعف

 وه اهف «ةيلهاجلا يف هيلع تنك امم ٌرعأو لضفأ مالسإلا يف كنأ ملعتل الإ ورمع
 :لاق مث «دفولا ىلع رّمع هلّضفو» :يدوعسملا لاق .كل رذتعي هسفنب نينمؤملا ريمأ

 7 هوابحلو بورحلا ةركاذيو هلام لبفاو «هكلأ نعي ارهع نبأ نمُع ناك دقو)

 ملال ك4
 تذل نذل 0

 باطخلا نب رمع ىلإ برك يدعم نب ورمع اهيف ِمَّدَق يتلا ةرتفلا كلت نإ

 ؛ نيتميظع نيتيبرح نيتعقوم نيب ٌْعَقَتو ه5١ ةنس رفص رهش يلاوحب اهديدحت نكمي

 )١( يسارلا :(يسار) ىنعمو (كيلم نم كلبق ناك دق مكف) بهذلا جورم يف امك بوصألا :
 .رقتسا !ذإ اسر :لاقي ءرقتسملا

 هلاق رعشلا اذه نأ ليلكإلا يف ءاج دقو .ةدشلا ىهو ةواسقلا نم ذوخأم ءديدشلا :ىساقلا (؟)

 ١ ْ .ةمقلع ىف هنأ بوصألاو يقل

 41 تنم اص ماكم باد ةيوبلا وسلا 1()
 ١١. 2 نص ؟ي ةنهذلا جورم 0
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 يدعم نب ورمع ءاج دقو ؛ماشلاب كومريلا رهن ةعقومو قارعلا يف ةيسداقلا ةعقوم

 عم اهنم قلطناو قارعلا ىلإ داع نأ ثبل ام مث ةيسداقلا برح نم رمع ىلإ برك
 نفالسالا ىنرعلا نكيعلا ىلإ اوييضتاو عمو: ىلإ اوتلظتا نيذلا ةاسرفلاو ةقاقلا
 : ناجل حارجلا ةديبع بأ ريمألا ةدايقب ه6 يناثلا عيبر يف قشمد نم راس يذلا

 لامشو صمح ةقطنم ىلإ اهعفدو ةيناث ةرم لقره كلملا اهعمج يتلا مورلا لفاحج
 ةعقوم لاطبأ نم ورمع ناكف ءه6١١ ةنس لئاوأ يف كومريلا رهن ةقطنمو نيطسلف

 ةنس بجر يف مورلا ىلع مظعألا راصتنالاب تجوبت يتلا :ةريكلا كويهريلا ربيت

 نب ورمع اهدهش يتلا حوتفلا عئاقوو صوصنو ليصافت ركذ فلس دقو «ه0

 بجر يف كومريلا رهن ةعقومب ٌءادتبا ماشلا حوتف نم ةلحرملا هج برك يدعم

 يف حارجلا نب ةديبع يبأ عم ةريسم مث نيرسنقو صمح حتف ةداعإب ًارورمو ه6

 حتفب ءاهتناو ه١ ةنس طساوأ يف اهحاتتفاو ْبْلَح ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا

 . ماشلا ىهتنم ىلإ ةيكاطنأ

 باطخلا نب رمُعي سداسلا هئاقل ىلإ ءالولج ْنِم ورمع أبنأ

 ينب ناسرفو برك يدعم نب ورمع داع ه5١ ةنس لاوش رهش يلاوح يف ظ
 اهالي يسراف طق وأ نوماسملا هج او تايم ازعلا' ىلإ اغلا نم هع ندللا ةيذ
 سرُفلا كلم درجدزي ىرسك نأ كلذو - ه5١ مرحم يف  ةيسداقلا راصتنا دعب
 رفتخما نأ كبل ام دايعا هين لئازأ ىف ناولخ ىلإ نئادملا نم بحسنأ يذلا
 ءالولج ىلإ مههجوف ناولح ىلإ سراف دالب ءاجرأ نم هيلإ اولبقأ ًاريبك ًاشيج عمجو
 شيجلا غلبو - سرفلا ديب لازي ام ناك يذلا قارعلا قرش داوس زكرم يهو -

 نوؤيهتي ءمتسر وخأ ذازرخ ةدايقب فلأ ةئام نم برقي ام ءالولج يف يسرافلا

 بتكف «كلذب هربخي رمع ىلإ دعس بتكو» :ريثك نبا لاق :نيملسملا ىلع فح
 ىلع اريمأ صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه ثعبيو نئادملاب وه ميقي نأ رمع هيلإ
 مهجلاعن نأ ئنبتي : نوملسجلا لاق) :يرذالبلا لاقو . !مهيلإ هثعبي يذلا شيجلا

 هبتع نب هيئاع عم دعس ههجو يذلا نيملسملا شيج ناكو ' مهدادمإ رثكت نأ لبق

 حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع لوصو نكلو .ًافلأ رشع ىنثأ نم لقأ
 ةقطنملا نم يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ماشلا يف اوناك نيذلا ةداقلا نم امهريغو
 نيح ًافلأ نيرشع لقي ال ناك نيملسملا ددع نأ ىلإ ريشي قارعلاب اهيف ناك يتلا

 .514ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف )١(
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 برك يدعم نب ورمعو «ةنميملا ىلع يدنكلا يدع نب رجحو ءمهوقلف»
 وخأ ذازرخ ٍدئموي مجاعألا ىلعو .لاجرلا ىلع دليوخ نب ةحيلطو «ليخلا ىلع

 راج تيب حس را يا انا ؛ًاديدف الاتق اولختاف ةودسو

 نع مجاعألا اهب اوعلق ةدحاو ةلمح اولمح نيملسملا نإ مث «تنثن | تح هقويسلاب

 اعيرذ ًالتق مهنولعتي مهناتكأ نوملسملا ةبكرو اوبال ارارن رتحو يحرم

 ولج ىلعبلا هللا دبع نب نيزك ةنتع نب مشاه ليسو +: عيني ب مالظلا لاح ىتح

 لاقو ار ةرتشمج فس ةدنه: نكلأ يف 6 اول عقر كداكذا ور اقلك نع ىف

 برك يدعم نب ورمعو ء«يدسألا ةحيلط ٍذئموي لاطبألا يف ناك سك“ نتا

 «برهم لك سرفلا تبرهو . .يدع نب رجحو .حوشكم نب سيقو «يديبزلا
 كلذ يف مهنم لتقف ءدصرم لك مهل اودعقو ءهجو لك نم نوملسملا مهذخأو

 .ءالولج تيمس كذلف ءىلتقلاب ضرألا هجو اوللج ىتح فلأ ةئام فقوملا

 . "”«ةرجهلل رشع ةتس ةنس نم ةدعقلا يذ يف ءالولج حتف
 ع4 خاب دلع

 سايب من

 داوسو نيقناخ ةنيدم يلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا ءالولج ةعقوم دعبو
 حتف ورمع دهش امبزو ءه1١١/ ةنس لئاوأ يف كلذو «ةلجد رهن قرش دتمملا قارعلا

 ةعقوم يف نيملسملا ليخ دئاق ناك مث ةيسداقلا دهش هنأل كلذ نوكي دقو .«قارعلا

 نأ :انهيودك شا ةنف: رت ةقرانب ةعقوم دهش مث . ها51١ ةدعقلا يذ يف  ءالولج

 اهدهش نم نوكي ىربكلا ةيسيئرلا حوتفلاو عقاوملا يه دنواهنو ءالولجو ةيسداقلا
 ديزت دنواهن ةعقوم نا ءالولج ةعقوم نم ةرتفلا نكلو «قارعلا حوتف ةماع دهش لق

 ؟ةرتفلا كلت لالخ ورمع ناك نيأف «تاونس ثالث نع

 ريثك نبا ركذ دقو ءةفوكلا ةنيدم طاطتخا مث .ةلجد داوسو ءالولج حتف دعب

 . ؛ةفوكلا ىلإ نئادملا نم صاقو يبأ نب دعس لقتنا ه١! ةنس نم مرحملا يف» هنإ

 .؟ 14ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 .59ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 ناكو «ًاراد اهب طتخاو ةفوكلاب اورقتسا نيذلا ةباحصلا نم برك يدعم نب ورمع
 . ةفوكلا يف - ةئيكس ةقطنم يأ - ةريبك ةطخ جحذمو ديب ينبل

 :لاق هيبأ نع لاهنملا نب هنييع لاهنملا وبأ هركذ ام ةفوكلا يف ورمع أبنأ ْنِمو
 :لاقف ءهل سرف ىلع ةفوكلا ةسانكب تفك برك يدعم نب ورمعو لجر ءاجال

 ورمع نطَفو «جرسلا نيبو هيقاس نيب هدي لخدأف ءروث يبأ ةوق نم ىقب ام نرظنال
 هدي عزني نأ ردقي ال سرفلا عم ودعي لجرلا لعجف «هسرف كرحو هيلع امهمضف
 هنع ىَلَخُف .كقاس تحت يدي :لاق ؟كلام يخأ نبا اي :لاق هنم غلب اذإ ىتح
 . (ُهْيِقَبل كمع يف نأ يخأ نبا اي :لاقو

 يدعم نب ورمعو سيق نب ثعشألا نأ) :يناغألا باتك يف ةياور لوقتو

 ٌتذخحأف : يلجبلا هللا دبع نب ريرج لاق» «مالك امهنيب عقوف (ءيش يف اعزانت برك

 امنأكل هللاو «لحلحت امف هتبذجف ورمع ديب تذخأ مث «عقوف هترثنف ثعشألا ديب

 .رصقلا ةدمعأ نم ًادومع ينعي ؛رصقلا ةناوطسأ ٌتكرح

 دقف «ةفوكلا طاطتخا دعب باطخلا نب رمع ىلع برك يدعم نب ورمع دْفَوَو
 ةفوكلا نم برك يدعم نب ورمع ِمَدَق ..» هنأ بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ

 ٌردو «قارعلا دعس حتتفا امل» ينالقسعلا رجح نبا لاقو ؟70«باطخلا نب رمع ىلع

 هتعاجش هل ركذو «باطخلا نب رمع ىلإ برك يدعم نب ورمع دفوأ «جارخلا هل
 طاطتخا دعبو ةهج نم هلجد داوسو ءالولج حاتتفا دعب كلذ نوكيف .«هترزأومو
 نب رمع ىلع ةفوكلا نم ورمع مدق» يدوعسملا ركذ امك هنأل ه١ ةنس  ةفوكلا
 .ه1١ ةنس طساوأ يف كلذ نمز نوكيف «باطخلا

 مدقف ةنيدملا ىلإ ورمع جرخ» هنإ يناهفصألل يناغألا باتك يف ةياور معزتو

 عم رمع هدعقأف ؛ةرشع ة ةرشعل نّمَج دقو سانلا يدغي وهو باطخلا نب رمع ىلع
 عم لكأ ىتح ةرشع ةلمكت هعم دعقأف ءورمع مقي ملو ءاوضهنو اولكأف ةرشع
 اهنم ينعنم ةيلهاجلا يف لكآم يل تناك هنإ نينمؤملا ريمأ اي لاقف عماق مث «نيثالث

 :رمع لاقف .ُهَدَّسَف ؛ءاوه امهنيب تكرتو نيترص ينطب يف تررص دقو مالسإلا
 ماع يف نوكت دق ةياورلا هذهو ؛ورمع اي هب هدسف ة ةّرحلا ةراجح نم ةراجح كيلع

 نأ نكمي امنإو «ةيلهاجلا يف لكآم يل تناك :ورسع لوقي نأ نكمي الف ةدامرلا
 كلذ يف ةفورعم ةيداصتقا ةمزأ تعقو ثيح ةدامرلا ماع اهنم هعنم لكآم هل نوكت
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 : يناهفصألا لاق : حازملا ليبس ىلع ةياورلا يف ءاج ام رمع هل لاق امبرو «ماعلا

 نب رمع ىلع صاقو نب حلجألاو برك يدعم نب ورمع مدق :ةديبع وبأ لاق»

 «سيمخلا موي :الاق ؟امتمدق ىتم :لاقف .نزوي لام هيدي نيبو هايتأف «باطخلا

 لاقف ؟هيه :لاقف ءامهيلع لبقأ مث ُهاَحن لاملا نزو نم غرف املف .مويلا كيلع
 كنت ةرفلا كيعت ةزئولا كوديك ء«صاقو نب حلجألا اذه نينمؤملا ريمأ اي :ورمع

 0 رو اف احلا يمي تارامما فر

 مهودع ناسخ :يناردع ىلع مايرعأ هوا ةههقازرأ ةر «مهلسن ٌريثك

 هللا عتمتسنف «كمَدَقَت ْنَم الإ كلكم انيأر اه هللاو .«مهمامإ حالصب نوحلاص ( مهنع

 ينعنم :لاق ؟كيف لاق يذلا لثم كبحاص يف لوقت نإ كعََم ام :رمع لاقف .كب

 يطأ لف :رمع لاف ههجو يف بضغلا ىأر دق ناكو كهجو يف تيأر ام

 نإف  [ةيوقع كتعجوأل 11 ةبوقع امكتعجوأل كيف لاق يذلا لثم تلق ول امأ

 - أدبأ هذه مكلاح مكل تملس ول ٌثددول هللاو «هكرتأ فسوف «كسفنل كتكرت

 ُنمَز كيلع يتأيس هنأ امأ - [ضعب ىلع مهضعب نوملسملاو ةباحصلا ينُي نأ ينعي]

 امف مكدعب نكي مل نإف «كل سيلو ٍذئموي هل تسلو كحبنيو هّرهتو كشهنيو هضعت

 ثقو يتأيس هب دوصقملاف - حص اذإ لمع ماللكو .[١1:ج 8”7ص] . اهنم مكبرقأ

 دئموي سيلو . .ًاضعب مهضعب حبنيو ْرهي وأ ءاضعب مهضعب نوملسملا شهنيو ضعي

 ىف كلذ ثدح دقو ءهنم مكيبرقأ امف تقولا كلذ اوكردت مل نإف « ضعبل مهضعب

 يدعم نب ورمع كردي ملو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا نمز

 ::ىلاعت هللا ددحب نقلا نمو رك

 ىرج - ًابلاغ - صاقو نب حلجألاو ورمع عم باطخلا نب رمع مالك دعبو

 نع برك يدعم نب ورمع نيبو هنيب ليوط ٌثيدح باطخلا نب رمع سلجم يف
 أبن بهذلا جورم يف يدوعسملا نسحلا وبأ ليلجلا خرؤملا َرَكْذ دقو «نميلا لئابق

 : هنأ مث «باطخلا نب رمع ىلإ ةفوكلا نم برك يدعم نب ورمع مودق
 . 'ًائيط عدو «جحذم كموق نع ينربخأ :هل لاقف ءهموق هنع رْمُع هلأسا

 نب نالهك نب ديز نب بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم وئب مه ؛جحذم ةليبق )١(
 اس

 .أبس نب نالهك نب ديز نب بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ ن نب ءيط ونب مه «ءيط ةليبقو

 .جحذم نب ءيط :لاقيو
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 .'"0دْلَج نب َةّلُغ نع ينربخأ :لاق ؟تئش مهيأ نع ينْلَس :لاق
 انهتتاو انققعأ ْمُهَو ءانضارمأ ةافشو ءانضارغأ ٌناسرُف ْمُه :ورمع لاقف

 لهأ :ىوريو] - .حامرلاو حامسلاو حالسلا لهأ ْمُه هو «ًابره انّلَقأو ًابلط انعرسأو
 .- [حامرلاو حامسلاو حابصلا

 0 لا نشيل يقرأ اق: : ويتعلق

 . "سيئر انريخو ءًاسوفن ًاناخسأو ءًاسيمخ ائمظعأ ْمُه :ورمع لاقف

 (2؟دا دل تيقبأ امف :رمغ لاق

 ًءايقتألا ْمُهو ءراثآ اندعبأو ءاراج انريخو ءًأراد انعبسوأ ْمُه :ورمع لاقف
 .ةرّخّفلا نوعاسلاو «ةرربلا

 ؟ديبُد ينب نع ينربخأف :لاق
 «سأرلا ْمُه :اولاقل .مهنع سانلا تلأس ولو «نينض مهيلع انأ :لاقف

 . بانذألا ٌسانلاو

 . "”بعك نب ثرحلا ينب نع ينربخأف :لاق

 . مهحامر فارطأ ىلع ايانملا ىَقْلَت ,ةكسملا ةكسحلا مه :لاقف
 .ريثأ ُنبزو «ميظع مجح :لاقف (7؟سنع يف لوقت امف :لاق
 *”برعلا ةرْمج ْمُهو .دوجلاب اوصخ :لاقف .ىيط نع ينربخأف :لاق

 ءادّصو «عخنلاو «ةيلسم ونب :مهو ءجحذم نوطب نم ةريبك نوطب :جحذم دلج نب ةلع )١(
 .بعك نب ثرحلا ولبو «بْنَجو ءاهرلاو

 هللا سوأو : ّيِفْحجو «دوأ : :مهو ءجحذم نوطب نم ةريبك نوطب : تي ةريشعلا دعس (١؟)

 ٍ .ديبز ونبو «مكَحو
 . شيجلا :سيمخلاو .ًاشيج انمظعأ :دوصقملاف .ًاسيمخ انمظعأ :امأو . ًامسج انمظعأ :ىوريو (*)
 . مويلأ ىتح جحذم لئابق مه ّمأو ربكأ يهو ءجحذم نب دارم ةليبق :دارم 2

 .برك يدعم نب ورمع ةريشع مهو ع« جحذم نب ة ةريشعلا دعس نب بعص نب ديبز ونب (94)

 نب نادملا دبع ونب مهنم « .جحذم نب دّلَج نب ةلُع نب ورمع نب بعك نب ثرحلا ونب مه 00

 :رعاشلا لاق ءنارجن ءاسؤر نايدلا
 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب «؛ٌتيبلاو

 ءرامذ ءاول يف سنع ةقطنمو «يسنعلا رسأي نب رامع مهنم :عجلل نب سم هليك : ويكع 1000)

 . جحذم لئابق ربكأ ْنِم ْمُهو

 اجأ يلبج اودكسو «نميلاب فوجلا يف مهتقطنم نم اولقتلا «ةريبك ةينامي ةليبق :ءيط (4)
 .برعلا دوجأ :ىيئاطلا متاح مهنم ؛دجن يف ىملسو
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 (2١)ج م ءهاعأكا 5 - : (٠
 ؟ريمح نع ينربخأ : باطخلا نب رمع لاق مث

 .وفصلا اوبرشو «وفعلا اًوَعَر :برك يدعم نب ورمع لاقف
 .ةاليلا فا ونكفتو: دانغلا اوان :لاقنا "ن4 نط نوعا لاق

 ءراجلا نوعنمي «لينلا لهأو «ليللا ءانبأ :لاقف "”ناَدْمَّه نع ىنربخأف :لاق

 .رامذلاب نوفويو

 لاقم

01) 

 ف

 ةرفإ

0 

(0) 

03 

000 

 ال انلوأو 0 انرخأ :لاقف 2: نع ينربخأف : لاق

060 : 
 . لاعفو

 . ''"هرصن مهلو ءمهبسن انل كئلوأ :لاق ةعازخ نع ينربخأف :لاق

 . "”مالسإلا يف موجن «ةيلهاجلا يف بابرأ :لاق ؟ناسغ نع ينربخأف :لاق
 7” ؟جرزخلاو سوألا نع ينربخأف :لاق 600 : 5 م ا نو

 ُهَّللا اناَفَك دقو ءأرامذ انعنمأو ءاراد انّرَعَأ ءراصنألا ُمُه :ورمع :لاقف

 ريمح كولم مث ءامدقلا ةعبابتلا نميلا كولم :ريمح ْنِمو ءريمح نب كلام نب ةعاضُمو
 نب ثراحلا :هيلإ اودفوو ِهِْلَي هللا لوسر مهيلإ بتكو مالسإلا اوكردأ نيذلا ءاوذألا

 نب ةهربأو «عالكلا وذ عفيمسو «نزي يذ نب فيس نب ةعرّزو «نيعُر يذ لالك دبع

 . مهريغو «حابصلا
 ْمُهَو ءرجُح ونبو نيمركألا ةيواعم ونب :ةدنك نوطب ْنِمو ءأبس نب نالهك لئابق نم :ةدنك
 نب ورمع نب ثراحلاو ءزاجحلاو دجن مكح يذلا راّرملا لكآ رجح مهنم :ةدنك كولم

 . سيق نب ثعشألاو «ءارعشلا ريمأ رجح نب سيقلا ؤرماآو ءدجنو ةرّيحلا كلم :رجحخ

 . مويلا ىتح نميلا يف أبس نب نالهك لئابق ربكأ «ليكبو دشاح لئابق ْمُهَو ءديز نب نادمه

 نب ديز نب بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب َةّرُم نب ثرحلا نب يدع نب مخل ةليبق
 وبأ رذتملا نب نامعنلا مهرخآ «قارعلاب ةريحلا ميلقإ كولم :ةرذانملا مهنم .أبس نب نالهك

 :ترك يدعم نب ورمع لاك هيفو «سوياق
 ينيك سعف نع رخلا قف ستاك اهنا ابيع هوا
 ندرألا نم اهلوح امو َناَعَم اومكحو اونكس «يدع نب مخل وخأ «ءيدع نب مماْذُج ةليبق

 . رصم ىلإ اورشتناو ءماشلا ضرأو
 نطب يف ةعازخ تنكسف «جرزخلاو سوألا عم برأم نم اولقتنا «دزألا لئابق نم :ةعازخ
 .برثي يف جرزخلاو سوأللاو «ةكم

 يف برعلا كولم ةنفج ونب مهنم «ماشلا اونكسو برأم نم اولقتنا «دزألا لئابق نم ناسغ
 .يناسغلا مهيألا نب ةلّبج مهرخآ ءمالسإلا لبق ماشلا
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 ةيآلا [4 :رشحلا] # َيَميِإْلَو َراَدلأ وْمَيَت َنِدَلآَو 8 :لوقي ْذِإ مهحدم

 .- ىهتنا  «ميظعلا هللا قدص :ْرَمَع لاقف

 ةينيمرأ حوتف يف ورمع ةكراشم
 يف رفاولا هماهسإ ىلع هللا ليبس يف برك يدعم نب ورمع داهج رصتقي مل

 ناسرفلاو ةباحصلا نم ورمع ناك امنإو «قارعلا حوتفو ةيسداقلا يفو ماشلا حوتف
 نب ضايع ةدايقب زاقوقلا يف ةينيمرأ دالب ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح اوقلطنا نيذلا

 هيجوتب حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ بتك دق باطخلا نب د رمع ناكو .يرعشألا مْنَع

 ىلإ كلذب رمع بتك امك «ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم حتفل ِمْدَع نب ضايع عم شيج
 ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ماشلا ْنِم شيجلاب ضايع قلطناف «يرعشألا ِمْنَع نب ضايع
 ركذ اميف  كلذو «دادقملاو حوشكم نب سيق مهنِم «ةداقلا ةباحصلا ّْنِم ددع هعمو

 دنع الإ برك يدعم نب ورمع مهيف نأ ركذي ملو ءه١/ ةنس لاوش يف  يدقاولا
 ىف كلذو «ةينيمرأ دالب ىلإ  اهحتف ىتلا  ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم نم قالطنالا

 (دمآ) ةقطنم حاتتفا ةريزجلا حوتف رخآ ناكو «ه1 ةنس لوألا ىدامج رخاوأ
 - ودبي اميف كلذ دنعو - ه14١ لوألا ىدامج ٠١ ىلإ  أموي نيرشع اهب اوثكمف
 قلطناو «ةفوكلا ْنِم وأ ةرونملا ةنيدملا نم امداق برك يدعم نب ورمع مهيلإ مَضْلا

 يه ةينيمرأ دالب نم يمالسإلا يبرعلا شيجلا اهيلإ لخد ةقطنم لوأ تناك

 لحتراو ءاحلص نيملسملا نم اوذخأف «ضرفلا يذو .ءناويسو ءيدوجلا لبج)

 ىلع اولوعو ءاوملسُي نأ هلهأ ئَبأف «جاتهلا نصح مامأ اولزن ىتح نوملسملا
 عينم نصح اذه :لاقف كلذ ىلإ ضايع رظنف «قيناجملاو تاداعرلا اوبصنو «لاتقلا
 مهوق اذإو انوحلاص نيذلا دالبلا هذه لهأ ىلع اوراغأ هنع انيضمو هانكرت ىتمو
 نصح مامأ شيجلاب ضايع لزنف (هللا ءاش نإ هحتفت ىتح هنع ديحن الف ءرشلا'

 .ءرساي نب رامعو ءرمع نب دادقملا مهْنِم «ةباحصلا نم ددع هعمو .جاتهلا

 عسب نب سيقو «هبجن نب بيسملاو «برك يدعم نب ورمعو «ديز نب ديعسو
 ًاناطيش جاتهلا بحاص ناكو» :يدقاولا لاق . قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو

 تنل هيورعمم جورت هده ماكر («سويلك نب سناي هةمساو ءٌادينع ازايجو ديو

 ةليح نيملسملا حلاصي نأ هيأر قفتاف . .ديدحلا نصحلا بحاص لولاك نب لوبري
 جوشحم نت نسف تاكو © .ردخيو هديع هتحوز اضخت ىتح ةعيدتو اركمو هنم

 يف ًابكوم دجوف ؛ديدحلا نصحلا ةهج ىلإ ناسرفلا نم ةعامج سأر ىلع هجوت دق
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 اذإف «ضايع ىلإ مئانغلاو ىرسألاب سيق داعو ءاوملستساف «مهيلع راغأف «قيرطلا

 بكوملا كلذ ناكو «جاتهلا مكاح (سويلك نب سناي) ةجوز (ةنوريم) ىرسألا نيب

 يمالسإلا شيجلا ريمأ ضايع ىلإ الوسر ثعب كلذب (سناي) ملع املف .اهبكوم
 ؛ةعلقلا ميلستو حلصلا ىلع مهعم قفتيل نيملسملا هوجو نم ةرشع ءيجم بلطي

 ءدادقملاو «دلاخ) ْمُّهو :يدقاولا لاق «لاطبألاو ةباحصلا نم ةرشع ضايع ثعبف

 نب سيقو «هبجن نب بيسملاو «برك يدعم نب ورمعو «ديز نب ديعسو «رامعو

 ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ءروزألا نب رارضو «قورسم نب ةرسيمو «حوشكم
 «فقاو سنايب اذإ ةعلقلا اوطسو املف «ةعلقلا اولخدف . .مهنع هللا يضر قيدصلا

 - (.مهايإو مكنودف مهتحفاصو مهنم تبرق دق ينومتيأر اذإ هتعامجل لاق دق ناكو

 مجهف)  ةعلقلا لهأ مهيلع مجه ءهتحفاصملا اوبرتقاو مهنم برتقا املف

 - اليتق سناي طقسو  فيسلا مهيف اوعضوو ةعلقلا لهأ ىلع ةرشعلا ةباحصلا

 يف لوهلا ابأ مهفلخ ثعب دق ضايع ناكو  (ةباحصلا ىلع ودعلا رثاكتو

 يف فيسلا اوعضوو ةعلقلا اودصق حايصلا اوعمس املف «لاجرلا نم ةئامعبرأ

 اهذخأو جاتهلا ةعلق ىلع ةرطيسلا تمتف «شيجلا ةيقبو ضايع لبقأ مث .ودعلا

 نصحو ةنيدم حتتفا مث «بوغل نصح حتتفاف جاتهلا نم ىضّمو ءةيملسملا

 : يدقاولا لاق . سيلدب يف ةرتف شيجلاو ةباحصلاو برك يدعم نب ورمعو

 تلامف نهنسحو تانبلا ىلإ برعلا ةيدابو نميلا لهأ نم نوملسملا رظنو»

 رمأف «هيلع بعص كلذ ضايع ارب انملف ءرمخلا مهضعب برشو « نهيلإ مهسفنأ

 اذهبأ «ناميإ دعب رفكأ :مهل لاقو ءّدحلا مهيلع ماقأق «كلذ لعف نب هوتأي نأ
 000( ع : كلا ع 2

 3 (مهعمجاأب اوباتف . .هللا رمأ متعمس امأ ءمتقلخ اذهل ما ؛ مترمأ

 .(انقوي) هل لاقُي ماشلا يف ملسأ مورلا ءاهجو نم لجر ضايع عم ناكو

 املف «كاذنآ ةينيمرأ ةمصاع يهو (طالخأ) حتفل ةركفب هربخأو ضايعب انقوي عمتجاف

 دلاخ هيلع علطُت نأ بجيف كلذك رمألا ناك اذإ :ضايع لاق» «ةركفلاب انقوي هربخأ

 ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو برك يدعم نب ورمعو بيسملاو سيقو ذاعمو
 ناك اذإ :اولاقف . . يأرلا نم نورت ام :مهل لاقو ثيدحلاب مهْتَدَحَو ضايع مهاعدف

 )١( 7ج  يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ص”٠١ و٠١8.
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 ديزي املا لعفي كانه اتلضش اذإف هعم سنو الوش انقوي'نةفباق كلذع :هألا
 اوبهأتف «هللا ةكرب ىلع اوريسف :ضايع لاق «بئاغلا هاري ال ام ىري رضاحلاو

 نم نورشعو ةباحصلا عم نوثالثو ةسمخ اوناكو  طالخأ ىلإ سيلدب  اوراسو
 ىلإ انقوي عم اوراس نيذلا ةباحصلا ْنِم برك يدعم نب ورمع ناكف «انقوي باحصأ

 ءارمأ رفنتساو «بجتسي ملف مالسإلا ىلإ هوعدف «طالخأ ةنيدم يف ةينيمرأ كلم

 - نويراط اهمساو  طالخأ كلم تنب تناكو «هيلإ اولبقأف برحلل قطانملا لهأو

 لاقُيو «دالبلا نم نيملسملا نيكمت لجأ نم لمعت تذخأف ءرسلا ىف تملسأ دق

 ءاهيبأ شيج نم قيرف اهعاطأف ءرمألا اهالو دق اهوبأ ناكو نايا فيلطتا اين

 يدعم نب ورمع مضناف «نيقيرفلا نيب برحلا تعلدناف «مهنم ريبك قيرف اهضراعو
 لصو لاتقلا ءانثأو «نويراط ىلإ مهعم نيذلاو انقويو حوشكم نب سيقو برك

 رافكلا مزهناف ةكرعملا رامغ اوضاخف «طالخأ ةنيدم ىلإ شيجلاب ِمْنَع نب ضايع
 ملسأ مث .ًابيرقت ةيرجه 4 ةنس لئاوأ يف كلذو «طالخأ ةنيدم نوملسملا حتفو

 «ضرألا كلت يلي امو (ساولس)و (ىوخ) ىلإ ضايع ثعبو «(نزرأ) ميلقإ كلم

 قطانمو نزرأ ىلإ الاجر نيملسملا نم ضايع ثعيو «ليلقلا الإ اهلهأ ملسأف
 ىلع ةريمأ نويراط ضايع ٌرقأو «مالسإلا عئارش سانلا نوملعي طالخأ نوصحو
 امب ارمأيو لدعلاب سانلا الماعي نأ دهعلا امهيلع ذخأو ءاهجوز عم ةينيمرأو طالخأ

 دالب نم اهريغو نزراو طالخأ حتف مت كلذبو «ةعيرشلا اميقيو هلوسرو هللا رمأ
 ةقطنم ىلإ شيجلاب عجرو نيملسملا برعلا نم تاعامج ضايع اهيف كرتو «ةينيمرأ

 نم امهريغو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هعمو ةيتارفلا ةريزجلا
 عم باظخلا نب رمع ىلإ مئانغلا سمخو حتفلا أبنب ضايع ثعبو «ةباحصلا
 هالو يذلا رساي نب رامع اهيلإ هجوت كلذكو ةنيدملا ىلإ هجوتف يدنكلا ليبحرش
 .ه19١ ةنس صاقو يبأ نب دعس نع ًالدب ةفوكلا ةيالو ىلع أريمأ باطخلا نب رمع

 ىلع باطخلا نب رمع لمعتسا امنيح ةينيمرأ يف برك يدعم نب ورمع ناكو

 باتك يف ءاجو «؛كلذ نمز تاياورلا ركذت ملو «يلهابلا ةعيبر نب ناميلس شيجلا
 ىلإ رمع بتك١ هنإ اهيف معز يملسلا صفح يبأ نبع ةياور يناهفصألل يناغألا

 دليوخ نب ةحلطو برك يدعم نب ورمع كدنج يف نأ يلهابلا ةعيبر نب ناميلس
 اذإو « عئالطلا يف امهثعباو امهرواشو امهندأف - برحلا  سانلا رضح اذإف يدسألا

 امهيلوي ال نأ كلذ لصأو  «امهسفنأ اعضو ثيح امهعضف اهرازوأ برحلا تعضو

 يبأ نب دعس ىلإ كلذب بتك باطخلا نب رمع نأ ةباصإلا باتك يف ءاج دقو «ًائيش
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 بتك هنأ يتأيسو - ه4١ ةنس رخاوأ يف  ةيسداقلا ىلإ ورمع هجوت امل صاقو

 يملسلا ةياور معزتو  ه١٠ ةنس  دنواهن ةعقوم يف نرقم نب نامعنلا ىلإ كلذب

 نب رمع نأ ودبيو «ةينيمرأ يف يلهابلا ةعيبر نب ناميلس ىلإ كلذب بتك هنإ

 يف برك يدعم نب ورمع ةرواشمب مهرمأي ةداقلا ءارمألا ىلإ بتكي ناك باطخلا
 .مالسإلاو ةيلهاجلا يف برحلا رومأ يف ةريبكلا هتبرجتو هتربخل ًارظن برحلا رومأ

 ضعب نكلو «مكخُحو ةرامإ لجر ال برح لجر هنإ ىلإ دوعيف هتيلوت مدع امأ
 لاق «برك يدعم نب ورمع ىلإ ةءاسإلل كلذ لالغتسا لواحت ىناهفصألا تاياور

 نب ناميلس.نضرع :لاق ئملسلا :ضفح»وبأ انثذحبو» *ةليبع وبأ لاق « ىناهفصإلا

 نمر ترك ىدعم نت, رم هي دتق ندع ال[ يقي تألا لدسق ةكمرأ] ةالئتس ا ةحسنو
 دقو .«نيجهلا فرعي نيجهلا :ورمع لاقف «نيجه اذه :ناميلس لاقف «ظيلغ

 امأ :هيلإ بتكف» :ورمع لوق هغلب باطخلا نب رمع نأ يناهفصألا ةياور تفاضأ
 ةداممملا ةمن# اني ةادنه نأ "يحلو هنإر مكلف :اهدنل مذا : اكاقلا كتاف يدعي
 «كقحف لإ نسج ملقا ذل ”كاينذأ نيك هتعشو نكل حف هامسا نايس قلوغو
 ءةحصلا نع ةديعب تافاضإلا هذهو .2'”(هنع هملح يف همولي ناميلس ىلإ بتكو

 يف يأ  تاونس رشع لبق ديعس نب دلاخل ةماصمصلا هفيس ورمع بهو دقف
 ىف دعس نب دلاخ داهشتسا موي نايفس يبأ نب ةيواعم هذخأ مث -ه١٠ ةنس

 ذنم نايفس يبأ نب ةيواعم دنع ةماصمصلا فيسلا ناكف  لسه4١ ةنس  ماشلا

 لتع نسيلو بابها 53358 ةتيساد ةينيسهرأ ىف ورسنع داهج ءابثتاو تقولا كلذ

 نناهفصالا ةياوز تافاضإ هيف نسيلو ةاليبع ىأ ةياوو هاشم نيانزكف دقت ءورمع
 . تاقيفلتلاو تافاضإلا كلت ةحص مدع دكؤي امم

 نب رمع بتك :لاق ةديبع وبأ ينثذح» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 ليخلا باحصأ لضفي نأ هرمأي «ةّينيِمْرْأِب وهو يلهابلا ةعيبر نب ناَمْلَس ىلإ باطخلا
 اهوبأ يتلا :باّرِعلا ليخلاو]  ءاطعلا يف فراْقَمْلا ليخلا باحصأ ىلع باّرعلا
 «- [ةقيتع همأو ًائيجه هوبأ ناك ام وهو «فِرْقُم عمج :فراقملاو «ناقيتع اهمأو

 اذه كُسَرَف :ناَمْلَس هل لاقف ءبرك يدعم نب ورمع سرف هب ٌرمف «ليخلا ضرعف
 حوشكم نب سْيَق هيلإ بثوف . هلْئِم ًانيِجَه َفَرَع ُنيِجَه :لاقف ورمع بضغف ءفرُْقُم
 :ورمع لاقف ُهَدَعَوَتُف

 ساو وذ وأ «ةدهشيبع نيكفأام.. .نيتصعز وكلا نسووجلا

 ."9ص 4١ج  يناهفصألل يناغألا )١(
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 لاق برك يدعم نب ورمع نأ نييبت فلس دقو "١ تايبألا كلت رخآ ىلإ -
 ام ةعيبر نب ناملسل لاق امل ورمع نوكي نأ نكميو «ةيلهاجلا يف تايبألا كلت

 نب ناملسل سيق رذتعاو «كلذ ىلع همولي ورمع ىلإ حوشكم نب سيق َبْنَو «لاق
 ورمع قلطناو «برك يدعم نب ورمع تخأ نبا وه حوشكم نب سيق نأل «ةعيبر
 اهيلإ هجوت يتلا ةينيمرأ قطانم ىلإ ةعيبر نب ناملس عم شيجلا كلذ يف سيقو

 ميلقإ ريمأ يرعشألا مْنَع نب ضايع هيجوتب كلذ ناك امبرو «شيجلا كلذ اهحتفو

 ةريزجلا ةقطنم ىلإ نيدو ابرك يدعم نب ورمخ داون ءةكمزإو ةيتارفلا ةريزجلا

 نم ضايع ىلإ لضوو# :يدقاولا لاق ًابيرقت ه١ ةنس رخاوأ يف - ةيتارفلا

 ىلع ًاضايع دجتعسي نصاقو.ئبأ نب دعس دمع نم ًالوسر ةنيزم: نب رماع قارعلا

 ريمأ نأ يدقاولا ةياور تضرتفا دقو 7[. /4١١ص] .(ُهَدَجَن هل َدَمْنْأَف ءىرسك

 وأ  ةدجنلا بلط نأ دوصقملاو ءصاقو ىبأ نب دعس لازي ام ناك ةفوكلا ةيالو

 نإ كقلطنا فلا ةزقلا ناز ولع ىبقو ىرمع ناكف ؛ةفوكلا ريمأ نم ناك  ددملا

 ئرتم اهنيك حلا ةسرانلا ويحتل ةيحاوض ىف ةكراشملل .قارعلاب ةفوككلا ةيألو
 . يسنعلا رساي نب رامع ٍذئموي ةفوكلا ريمأ ناكو «دنواهن يف درجدزي
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 : ناريإب دنواهن ةعقوم يف ورمع
 ىلإ قارعلا ىف :ةاولح ةييدم نم حسا نق نسرفلا كلف: ةردعدزي قرسك ناك

 ناريس ةليدس يدل نإ نعيوو روردع مسح اهدا نازررإ يح تاوومأ نيد
 قطانم رخآ نم يسرافلا دوجولا كلذب ىهتناف - ه١ ةنس اهل ةعباتلا قطانملاو

 لهأ رفنتسي :ذخأ مث «ناريإ يف ناهبصأ ةنيدم يف درجدزي ىرسك ماقأو «قارعلا

 امل» :يرذالبلا لاق .ه4١ ةنس ذنم قارعلا يف نيملسملا ةمجاهمل سراف دالب

 سموقو ّيرلا لهأو سرفلا تبتاكت ةرشع عست ةنس يف ناولح نم درجدزي بره
 يف كلذو درجدزي ىلإ اوعمجتو  [ناريإ ميلاقأ يهو]  نيهاملاو َناَذَمَهَو ناهبصأو

 نيتس ذئموي نيكرشملا ةدع تناكو «بجاحلا اذ هاشنادرم مهيلع َرَّمأف «نيرشع ةنس

 ىلإ بتك رساي نب رامع ناك دقو  دنواهن يف اولؤنو  .فلأ ةئام لاقيو أفلأ

 مهاثلث ريسي نأ مهرمأي ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكف «مهربخب باطخلا نب رمع
 ىلإ بتكو . .اثعب ةرصبلا لهأ نِم َتَعَّبو «مهرايدو مهدلب ظفحل مهشلث ىقبيو
 اهتيحانو ركسك ىلع ًالماع نامعنلا ناكو . . شيجلا هتيلوتب ينزملا نرقم نب نامعنلا
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 صَخَشُف «ةهفاشم شيجلا اذه رمأ رمع هالوف ةنيدملاب ناك لب :لاقيو  قارعلاب

 نب نامعنلا ثعب باطخلا نب رمع نأ بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو ."'”«اهنم

 «ناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو ؛ماوعلا نب ريبزلا مياس دوج
 . 0 نسق نم فعشالاو

 زييمت يف ةباصإلا باتكب برك يدعم نب ورمع ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو
 ع ناره نبأ نع ةايكع ادد ىقوع انددم + خيرات ىف ف راكلا لاقل + ةاحييفلا
 نب نامعنلا باطخلا نب رمع ثعب :لاق «راسي نب لقعم نب هللا دبع نب ةمقلع
 ."”(برك يدعم نب ورمع هعم ثعبو دنواهن ىلإ نرقم

 باطخلا نب رمع ىلإ مَدَق برك يدعم نب ورمع نأ كلذ لمجم نم دافتسيو
 نب ورمع ةدوع دعب كلذو - امهنيب عباسلا ءاقللا وهو  دنواهن ةعقوم لبق هب ىَقَتلاو

 نأ ودبيو «ةفوكلا ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم نم حوشكم نب سيقو برك يدعم
 نأشب رواشتلل باطخلا نب رمع ىلإ ةفوكلا نم اوهجوت ةداقلا ةباحصلا نم ًاددع
 «نرقم نب نامعنلاو ءبرك يدعم نب ورمع مهنم ناكو «دنواهن يف سرفلا ةبراحم

 هللا دبع نب ريرج ًاضيأ امبرو «يدنكلا سيق نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو

 يف شيجلا ةدايق باطخلا نب رمع دنسأ مث ءدارملا حوشكم نب سيقو «يلجبلا
 ىلإ رمع بتكا د يرذآلبلا ركذ امك أ تهل لاقو «نرقم:نب :نامعتلا ىلإ دئواهن

 بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذح ريمألاف تْبِصَأ ْنِإ :لاقو «شيجلا هتيلوتب نامعنلا
 بيصأ نإف «ةبعش نب ةريغملاف بيصأ نإف «يلجبلا هللا دبع نب ريرجف
 تو نأ ىلإ دمع عسا : نقف هبا: ةففاحلا لاف يك" يتق ود قعضألاف
 منه كانه قر نفسنا نانوسلا ىلإ يفكر ةريضلا هوت ريمي نأ ىؤعفالا
 ىلع ريمألاو ؛هشيج ىلع ُريمأ لكف سانلا عمتجا اذإو «دنواهن ىلإ دونجلا نم
 نب ريرجف لتق نإف «ناميلا نب ةفيذحف لت اذإف «نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا
 َدَع ىتح «نالف مث «نالفف سيق لتق نإف .حوشكم نب سيقف لتق نإف هللا دبع
 ةعبسلا ءارمألا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو .'*”«ةبعش نب ةريغملا مهدحأ «ةعبس
 نرقُم نب نامعنلا ْمُه دنواهن يف يمالسإلا شيجلا ةدايقل رمع مهيلع صن نيذلا

 نب ريرجف بيصأ نإف «داوسلا لماع ناميلا نب ةفيذحف بيصأ ْنِإف ءركسك رماع
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 بيصأ ْنِإف «يدارملا حوشكم نب سيقف بيصأ نإف «ناولح لماع يلجبلا هللا دبع
 وبأ ةعبسلا عباس ناكو «يدنكلا سيق نب ثعشألاف بيصأ ْنِإف «ةبعش نب ةريغملاف

 .ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم

 نب ورمعو نرقم نب نامعنلا نإف يراخبلا نع ىنالقسعلا هركذ امل ًاقفوو

 ةفيدحلاب ناك :ئدرعسسفلا كك انين [نكوف كتدكراب ةنيدتل كانا يوك ىدخم
 نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو «نرقم نب نامعنلا

  نامعنلا عم يأ  هعم ثعب» باطخلا نب رمع نأ يدوعسملا لوق مدقت دقو .سيق

 نب ثعشألاو ءناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو «ماوعلا نب ريبزلا
 نب نامعنلا باطخلا نب رمع ثعب» :لاق يراخبلا نع ينالقسعلا هركذ امو .(سيق

 . "برك يدعم نب ورمع هعم ثعبو دنواهن ىلإ نرقم
 قع عام ماع
 تن تا نا

 عم اودعتا ثيح ىلإ قارعلاو ةفوكلا ةيالو ءاجرأ ىتش ْنِم تاوقلا تهجوت مث
 نبا لاق «ءاقللا ناكمب اوعمتجاف «دنواهن ىلإ قالطنالل ءاقللا ىلع نرقم نب نامعنلا

 ةباحصلا تاداس نم ْمُهْنِمُف «ةلتاقُملا نم ًافلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف» :ريثك

 :نيسؤملا ريمأ رمع نب هللا دبع ْمُهْنِم ءُريِفَغ ٌمَجو ٌريثك ٌقلخ برعلا سوؤرو

 «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «ناميلا نب ةفيذحو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 ءدنواهن وحن سانلا راسف .يدارملا حوشكم نب سيقو «يدسألا دليوخ نب ةحيلطو

 نب ورمعو «ةحيلط ْمُهو «ةثالث هيدي نيب ةحيلط ريمألا نرقم نب نامعنلا ثعبو

 ْمُه امو - سرُملا يأ  موقلا ربخ هل اوفشكيل «ةملس يبأ نب ورمعو «برك يدعم
 ؟كعَجَر ام :هل ليقف «ةملس يبأ نب ورمع عجرف «ةليلو ًاموي ةعيلطلا تراسف «هيلع
 هنأ ينعي)  اهُمِلاَع ًاضرأ لتقو اهُلِهاَج ٌضرأ ْتَلَتَقَو مجعلا ضرأ يف تنك :لاقف

 يف مجعلا ضرأ لخاد ةليلو موي ةريسم ورمع لغوت امنيب «مجعلا ضرأب لهاج
 انيلع ذخؤي نأ ٌتفخو ًادحأ رن مل :لاقو برك يدعم نب ورمع عجر مث - (ناريإ
 موي ةريسم وذعلا شيج نم ٌدحأ كانه سيل نأ وومع مهربخأ دقف يلاتلابو] - قيرطلا

 راسف .«نوهركي ام دنواهن نيبو مهنيب سيل نأ مهربخأو ةحيلط عجر مث  [ةليلو

 شيجلا ركسعم مهمامأو «دنواهن ةقطنم يف اولزن ىتح نيملسملاب نرقم نب نامعنلا
 .ناريإ يف دنواهن ةقطنمب يسرافلا شيجلا ةهجاوم يف نوملسملا ركسعف «يسرافلا

 )١( اج - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص١9.
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 نإف نامعنلا ريمألا نأب نيملسملا شيج ةداق ىلع ّصّن دق باطخلا نب رمع ناكو
 ريمألاف بيصأ ٌنِإف «هللا دبع نب ريرج ريمألاف بيصأ نإف «ةفيذح ريمألاف بيصأ

 يف شيجلا لزن نأ امو ءسيق نب ثعشألا مهم «ةعبس دع نأ ىلإ «.حوشكم نب سيق
 نرقم نب نامعنلا ىلإ باتكب باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ نم لوسر لصو ىتح دنوابخ
 ذاختا مدعو «برحلاب قلعتي ام لك يف ةحيلطو برك يدعم نب ورمعغ ةرواشمب هيف هرمأي

 نيتياورب كلذ ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو ءامهتروشمب الإ برحلا نأشب رارق يأ

 نع يدقاولا نع دعس نبا ركذ» :ىنالقسعلا رجح نبا لاق :ىلوألا ةياورلا

 دان ف نإ هال نق نوقف ون امعنلا تتعاون اكل نانا ناوكع رودس
 .«برحلا يف امهرواشو امهرضحأف ءدليوخ نب ةحيلطو برك يدعم نب ورمع

 الو» دازو اا وا كحل دبع نع ةبيش يبأ قفا جرخأ كلو : ينالقسعلا لاق

 يف يبطرقلا دروأ نق '«ةهتعانصب ملعأ عناص لك نإف أعم 5 رمألا نم امهطعت

 ىلإ رمع بتك١ :لاق ريمع نب كلملا دبع نع ةبيش يبأ نبأ ةياور باعيتسالا باتك
 «برك يدعم نب ورمعو ةحيلطب كبرح يف نعتساو رشتسا :نرقم نب نامعنلا
 راشأ يتلا ةدايزلا لثمتتو .«هتعانصب ملعأ عناب لك نإف ءاكيش رمآلا م اميلوتالو

 رمأو باتك نإف يلاتلابو . (اكيش رمألا نم امهلوت الو) ةرابع يف ينالقسعلا اهيلإ

 ةحيلطو برك يدعم نب ورمعب برحلا يف نعتساو رشتسا» :وه نامعنلا ىلإ رمع
 يبأ ةياور يفو ء«برحلا يف امهرواشو اهنع ضخ «هتعانصب ملعأ عناص لك نإف

 .'رمألا يف امهرواشو برحلا امهرضحأفا :يناغألا باتكب ةديبع

 ةرابع ةدايزب ريمع نب كلملا دبع نع ةسش يبأ نبا ةياور يهو :ةيناثلا ةياورلا

 سانلا امهزِضُخْأف» : ىعمصألا نع يلامألا :فاثك ٍيفو ات ىلا فه ادم رتالوق

 يناوتضالل يتاغألا تافق ينو انام اهينرلا الور ةثرككا ىف امهرزاجو
 ال» ةرابعف .«مالسلاو ءالمع امهلوت الو ءرمألا يف امهرواشو برحلا امهرضحأف»
 يف اهل دوجو ال ةيناثلا ةياورلا يف ةدايز يه «ًالضع امهلوُت ال» وأ ًائيش امهلوت

 ملو لامعلا ةيلوت نكت مل رمع ةلاسر ةبسانم نإ اهتحص دكؤي يتلا ىلوألا ةياورلا

 ناك امنإو كانغ انمهلوت ةلوال :رمع هل لوقي ىتح ميلقإ ىلع ًايلاو نامعنلا نكي

 لبق رمع هيلإ بتكف «دنواهن يه ةدحاو ةيبرح ةعقوم يف شيجلل ًادئاق نامعنلا

 عناص لك نإف ةحيلطو برك يدعم نب ورمعب برحلا يف نغتساو رشتسا» ةكرعملا
 لاجر امهنأل كلذو .«برحلا رمأ يف امهرواشو امهورضحأف «ءهتعانصب ملعأ
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 سس لب 222272 صسس #2 يس يس م ب تييست

 ديري دلموي برت يدعم نب لنوع ا ةنيرسلا يجادل ةبسانمو ءابرخ

 . ةيبوجو هتراشتسا تسلا 500 0

0 

 ام :لاقف .امهيلإ ثعب نامعنلا ىلإ ٌرمع باتك ِمّدَق اننا عسسل لاق

 «شيجلا نم يأرلا لهأ عمج ١ ةايعكلا نأ يفك ننازكذ اهتب أ رع ان كَذتع

 نوكرشملا ناكو 507 ْمُه اوهجاوتي ىتح مهرمأ نم نوكي فيك مهرواشو
 ري كا ١ راوي ولع قراط نإ ارب لماع نكح نوديزيو فلأ ةئام ءاهز
 درْف) درسك مدهش نآل مهتمجاهم مدع ين قع (ىويهلسملا ىلع ئفباو ,مهيلع

 انهن اندم قوم الهنا انيق ءاهلقا وطن ةيقي نال :اولاقو هيلع عيمجلا
 0 :ريثك نبا لاق ؟ورمع اي كدنع ام : برك يدعم نب نامعنلا لاق

 ءاولاقو ةيلغ اعيمجم وذوق: ْمُهَمَحَت الو هيهرتاكو ءْمُهَدِهاَت : لاقف برك يدعم

 ا ااهيلع نيل د ٌناوعأ ناردجلاو «ناردجلا انب حطانت

 مهشوانت ةّيِرَس ثعب متي نأب - ورمع ىأرل ًاليصفت هرابتعا نكمي ام ةحيلط .فاضأف

 «مهفلخ ودعلا شيج جرخي فوسف «نورقهقتي .ودعلا مهيلإ زرب اذإف ءلاتقلاب

 اورقهقتف «ءسرُفلا مهل زربو «ةيرسلا هيجوت متف «يمالسإلا شيجلا مهدهانُي ذئدنعو
 أيهتو .يمالسإلا شيجلا عم اوهجاوتف يسرافلا شيجلا جرخف نيملسملا ركسعم ىلإ
 ام :نامعنلا لاق» :ىعمصألا لاق ءهجول ًاهجو ةكرعملل اوفطصاو لاتقلل ناقيرفلا

 وأ تومي ىتح ُةَقِيَتْعَأَف - مهدئاق يأ - موقلا شبك يئوُرأ ا يلا مام سو

 ىلعو «سيق نب ثعشألا ةنميملا ىلع نامعنلا لعجو» :يرذالبلا لاق 0 كب وه

 موي لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكف ءاولتتقاف «ةبعش نب ة ا ةردينلا

 نب ةفيذح ةدايقب ةكرعملا تلصاوتف . (ناميلا نب ةفيذح ةيارلا لدعاق واهب

 ْنِم ٌىِمَك ىلع برك يدعم نب ورمع َدَّشَفا : ىعمصألا لاق م دا

 َلَئاَثو» :ينالقسعلا رجح نبا لاق .«ذئموي نرقُم نب نامعنلا َلِتُقو . ِهّلَثَمَف موقلا
 ةنس دنواهن حتفو راصتنا ناكو  .«حتفلا ناك ىتح ذئموي برك يدعم نب ورمع
 ةئس ريخاوأ ىف اميرو ها٠» ةحس توضأآلاو ..ده١1 ةئس :ليقو هه
 0 دنواهن ةعقو دعب مجاعألل مقت مو : ريثك نبا لاق «ةيرجه؟٠

 م

 117 نم تي اقل نلع ىبأل د قلامآلا 090)
 .8١٠ص الجن  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 69
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 : ةريخألا : . برك ىدعم نب ورمع تاوئس

 دهشتسي ملو «ةفوكلا ىلإ دنواهن حتف دعب برك يدعم نب ورمع داع دقل
 هنأل اهيف سابتلالا عقو يتلا تاياورلا ىدحإ يف ءاج امك «دنواهن ةعقوم يف

 هنأ باوصلاو «دنواهن ةعقوم ىف تام هنأ ضعبلا نظف ءدنواهن ةقطنم ىف تام

 ةقالخ ىفان تاي انهكد تاعؤ:ةثوافت ةعقوم دعب تازكس ةذغ نشاع

 .نافع نب نامثع

 باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق «ةفوكلا ىلإ دنواهن حتف دعب ورمع داع دقف

 ءاورخافتف ٌبرعلا عمتجا» :هنأ  دنواهن ةعقوم أبن دعب - يعمصألا نع ىلامألا

 : كلذ يف برك يدعم نب ورمع لاقف ءةفوكلا ةسانك يف كلذو

 نذلجسعلا ةيف وزد زاييدعلا نسحب

 تلدبو حايرلا جوهاهب ْتَبِعل

 اهيندنت كورن ذإ ةيشتتل لاو

 يد ايفو هرب ا تلا ارديطتم

 دراب دزَو ءهمب َبيِش ٍدْهَشلاو

 :بوظنس ادتااق ةيتلتغ تتم

 نافمععلا بتاجن متفقين لاف

 نارها اتت نيس الا حتت

 يىتامببشكالا  قتكت كر
 ناولألا مهضاو ةقاذملا َبْذَع

 ناوخفلاروئٌمبوأجلفلاب
 ناتعولا سسبتملا ىلع اهتم

 والا لكاس ةياتتلو
 (ناجْرَمْلاو توقايلاو رْذَّشلاب

 نع تايبأ ةعبرأ يلامألا باتك دروأ دقو «تاحوتفلا ىلإ ورمع لقتنا مث

 : ىهو ( ةديصقلا هذه نم تاحوتفلا

 ُمِّيْسُر َمَحاَر ثيح ٌةيِسِداقلاو»

 مدخخِم ضَيْبأ لكب نيبراضلا

 ناطشألاك نهب َةاَمُْحلااَنُك

 ناغضألا عماجُم نينِعاطلاو

 نيمعرلا ةفاطو دايسلا وتب ًاقْرَشُم دونجلاب ٌعيبر ىَّضَمو

 (7(«ناركم ْنِم لابجألاو لُهّسلاو سرافو داوّسلا ىَرُق حابتسا ىتح

 دئاقلا يباحصلا وه نمحرلا ةعاطو داهجلل ًاقرش ىَضَم يذلا عيبر دئاقلاو

 عم ةرصبلا دنج يف دنواهن ةعقوم دهش دق ناكو «يجحذملا يثراحلا دايز نب عيبر

 ميلقإ ىرق حتتفاو حابتساف دونجلاب راس مث «ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم يبأ

 )١( ًاضايب برشم نول :ءابظلا يف ةمدألاو «ةمدأ عمج :نامذألا .
 111 نم ختي ىلاقلا ىلع يبآل #:ىلامآلا :(9)
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 حلل للي يينبجيصللالللللللللل يي ١ يي يي جي | يي يي بيب بيسي يباب

 .ةيرجه 77 ةنسو ه١17 ةنس كلذو ناريإ بونج يف ناركم ميلقإو سراف

 .«تيزغ ام لوأ ّيَّرلا ازغ برك يدعم نب ورمع ناكو» :يرذالبلا لاق
 متك» :ًالئاق  ناريإ لامش يف  ّيرلا ميلقإل وزغ لوأ يرذالبلا ركذ دقو

 ا ا ا
 يف 0 سدو فرلا ىلإ يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ثعبي نأ هرمأي «دنواهن ةعقو

 لها عقالماوب كيدلا هل تعاوحت اقف ان ىلإ ةروع نامو» . لعفف «فالآ ةينامث

 شيجلا كلذ يف ّيرلا ميلقإ ازغ دقو .“'”«مهيلع هللا هرهظأف ءهولتاقف ءّيرلا
 باهش نب ريثكو ءيراصنألا بزاع نب ءاريلاو ءيابرك يدعم نب ورمع

 ىَبَتْسُدَو ّيرلا ميلقإ قطانم ضعب حتف متو «اجصلا' نم وحرخو .يثراحلا

 ةنس «ةفوكلل رساي نب رامع ةيالوو ءرمع ةفالخ يف كلذو ءاهلهأ ةحلاصمو

 تايهش نب نيتك كيج ىف: ورمع ناس مث .ةفوكلا ىلإ ورمع داعو .ةيرجه 1١

 نب رمع لزع امل» هنأ كلذو .ه7؟ ةنس ّيرلا ميلقإ ازغو يجحذملا يثراحلا
 ني ريكك ةريغملا نلو..ةيجتش عرب ةزيشملا ةقوكلا ىلع: ئلوو ارامع باطخلا
 ءاوضقن دق اهلهأ دجو ّيرلا ىلإ راص املف ءَْبَمْسُدَو ّيرلا ىثراحلا باهش

 عقوأف مليدلا ارغو «ةيزجلاو جارخلاب اونعذأو ةعاطلا ىلإ اوعجر ىتح مِهلَئاَقَت

 نب رمع يفوت مث ه١ ةنس ليقو ءهه5؟ ةنس رخاوأ يف' كلذ ناكو 0

 نب نامثع ةفالخلا ىلوتو همها ةجحلا يذ ”5 ىف هنع هللا ىضر باطخلا

 ةفالخ لئاوأ ىف ةفوكلا ةنيدمب هنع هللا يضر برك يدعم نب ورمع ناكو
 : كلذ يفو «نافع نب نامثع

 قيرط نم ةبش نب ورمعو رايس نب دمحأ جرخا» : : ينالقسعلا رجح نبا لاق *

 ًاخيش «ةيواعم ةيالو يف برك يدعم نب ورمع ُتيأر :لاق هيبأ نع لاله نب حيمر

 عيمجب َتْقَتلِإ تقلا اذإ :«تاووصلا ندا «لاجرلا نم نوكي ام مظعأ «ةقلخلا ميظع

 نأ «نافع نب نامثع ةفالخو ماشلل ةيواعم ةيالو يف دوصقملاو - . , (ةدسح

 .- نامثع ةفالخ يف ورمع ةافو ركذ ةبش نب ورمع

 يلذهلا ةيريوج نع هيبأ نع يرْصَبلا سايأ يبأ» قيرط نم يناهفصألا ركذو

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١5".
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 راش ساس

 ههجو نيح نامثع ةفالخ يف ةفوكلا دجسمب انأو برك يدعم نب ورمع تيأر :لاق

 ْ . اؤنهم ُريعب هّنأك «ّيرلا ىلإ

 نع يفعجلا ريرج نب ورمع نع رعسأ انثّذح) : يبلكلا نب ماشه لاقو *

 ّيرلا ىلإ نامثع ةفالخ يف برك يدعم نب ورمع جرخ :لاق نطق نب دلاخ
 نب ورمع ةياور نع يناهفصألا ركذو .«ّيرلا ىلإ هقيرط يف ةذورب تامف ءنَبَتْسُدو
 نم بابش يف ورمع جرخف ءىَبَتْسُدو ّيرلا كاذ ْذِإ برعلا يزاغم تناك» هنأ ةبش
 سانلا ماق مث ءاومان مث موقلا ىدغتف «هذور نود يذلا ناخلا لزن ىتح جحذم

 'هعضوم ىلإ اودصقف ءْمُهْبِحُي ملف روث ابأ اي هب اوحاصف ء«ورمع ءاطبأو «ليحرلل

 هتتبثأ» مث ,دنواهن ةعقوم يف حرجب بيصأ ناك هنأ ةباصإلا باتك يف ءاجو

 ءهعضوم هعم نيذلا دصق امدنع كلذ نوكيف .«ةذورلا ةيرقب تامف «ةحارجلا

 نب نامثع ةفالخ يف ّيرلا ميلقإ وزغل رئاس وهو كلذ ناكو «يفوت ُدَق هودجوف
 ةفوكلا ريمأ اهازغف - ةبرطضم يأ  ةثاتلم تناك ّيرلا نأ يرذالبلا ركذ دقو «نافع

 ورمع راس يذلا داهجلاو وزغلا وه كلذ نوكيف ءه6١ ةنس نامثع ةفالخ يف

 لاقو .ّيرلا ىلإ هّجوتم وهو دنواهن ةقطنم نم ةذورلا ةيرقب تامف «هيف ةكراشملل

 ةذور قوف نفْدَق يفوت فرصنا املف ّيرلا برك يدعم نب ورمع ازغ» :يرذالبلا

 .”ناهاشناسوك ىتي عيقومب ةقيزتو

 ْنِم هنع هللا يضر برك يدعم نب ورمع ناكو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 :هموق نم هاثر ْنَم ضعب لاقو . .نيديجملا ءارعشلا

 ارمغ الو ًانابج الًاصخ شةذورب اولمحت موي نابكرلا رّئاغْدَمَل

 "ردع نقولا عيوش روقالا ةعئزز» اهلل ععتمل لي ةيبول لقت
 ثلاث تيت نيتسلا كعبو

 اربص مكبقعي نمحرلا اوُلَس نكلو مكنع كلذ نْعُي ال اوعزجت نإف
 نيع ادلاخ لازي اهو: ناك ديجملا هغيرات' ىكلو هع: ةنسورمع ةاذو فناكو

 .6 ةرأو هنع هللا يضرف ءروصعلاو ةنمزألا
 دم د“ 00-1

 تذل تي

 .؟” ١١ص ب يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 .5١1١ص الج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 يدنكلا برك يدعم نب فيفع

 - ةيلهاجلا يف َرْمَكَلا مّرَح ْنَم لوأ -

 يباحصلا رعاشلا ريمألا وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا مالعأ ْنِم

 نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب ةلّبَج نب ةيواعم نب برك يدعم نب فيفع
 . ةيلهاجلا يف رمخلا مرح ْنَم َلوأ وهو يدنكلا

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبأ لاق
 ليحارش همسا : ظحاجلا لاقو . بقل فيفعو ليست با يريطلا لاكا

 : هلوقل ًافيفع َبِقْل

 بل ع نتم داق ..ضاصتلا ىلإ معلق: ل ةعلاقو

 يف مهسفنأ ىلع رمخلا اومرح ًالاجر نأ باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ركذو
 ىفريمخلا مرح نم لوأ وه لاقيو برظلا نب رماع)» مهنم : :الئاق ةيلهاجلا
 1 يلنكلا برك يدعم نب فيفع لاقيو «ةيلهاجلا

 زاجحلا يف مهسفنأ ىلع رمخلا اومرح نيذلا نم برطظلا نب رماع ناك دقو
 نب َيِدَع نب ديوُسو يدنكلا برك يدعم نب فيفع ناك امنيب «ةيلهاجلا يف تامو
 نميلا تالاجر نِم يلجبلا يرسقلا زْرَك نب دسأو يئاطلا ُيِنْعَملا ةلسلس نب ورمع
 يدعم نب فيفع اهمرح نم لوأ ناكو ةيلهاجلا يف مسفنأ ىلع رمخلا اومرح نيذلا
 ةيلهاجلا يف َرْمَخلا لاجر َمّرَح» :يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق «برك
 «سيق نب ثعشألا مع برك يدعم نب فيفع مهنم . .مهسفنأل ةنايصو ًامّركت

 : كلذ يف لاقو

 نيبال يف 122 كلقف» .يناجهشلا نيل نلت ةلفافو
 انيهَرًافوُعْشَمِرْهَدلايفاهب ينارأدقو حاذِقلا ٌتسْعَدَوَو

 .487ص ؟ج - يدنكلا فيفع ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .١٠”ص "ج - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 (اانيفدوحخلم رغقب نوكأ ىتح يلع رومخلا تمّرححو

 ني 0 3

 ا ا ل ل ل

 نيمركألا ةيواعم ونب ناكو «يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب ا

باعيتسالا باتك يف ءاج دقو ؛ةيلهاجلا يف تومرضح ءامعزو كولم
 ةيواعم نأ 

 نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثرحلا نب رغصألا ثرحلا نبا :نيمركألا
 دلو ْمُه ةدنكو «يدنكلا ديز نب دوأ نب ني ةّرم نب يدع نب ريفع نب روث نب ةيواعم

 : هدنك امأوا :نودلخ نبا لاق . ةدنك وه ريفع نب روث نأ بوصألاو : دل (ريفع نب روث

 نب بجسشي نب ديز نب هدأ نب هرم نب ثرحلا نب 1

 لاق . .«ربكألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ة ةعيبر نب يلا 00-0 ةيواعم

 ل ايار ايسر رب ا اي ردم لاب حتر نودلخ نبا

 رجح نب ورمع نب ثراحلا نب رجُح نب سيقلا ئرما لوق ينعي ."" ”«هرعش يف سيقلا

 : تومرضح يف برك يدعم همع دنع وهو يدنكلا راّرُملا لكآ

 0 لا 0

 ىلهاجلا رعاشلا لاق 5000 ءامعزلا ا ةيواعم ىنب ىفو

 : سيق ىشعأ

 , مسالا َلاَوِِط ءباَبقلا ٌماظِع يحي سكألا ةنييزانكتت نايف

 جري ْعهَلْلِيَخ كبت نارا اجلب ب تح

 9 "كت فرشاو ءداعٌمالحأف ٌيِشَعلاِباوُسْلَج عه مام اذإ

 ميلا ءامعز نم برك يدعم نب فيفع وخأ برك يدعم نب سيق ناكو

 رصع ءاهتنا دعب اهيلع اكولم اوحبصأو مهقطانم مكحب اولقتسا نيذلا نيروهشملا

 )١( الأمالى  اج - ىلاقلا ىلع ىبأل ص7١5.
 14 نس ا ىطرقلل - تاعشسالا 100)
 ه١ 1 «نضاس ةواللح نبا يرات فا حعبلا 9
 .ةماقلا :ممألا (5)

 .هعم حمر ال ْنَم :مجأ دحاولا «مجلا .ليخلا ناسرف :ليخلاب دارأ (5)

 .اهيدل امب دوجت يتلا ءموضه دحاولا :مضهلا (0)



 744 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 75

 يف نيعر وذ لالك دبع نب ثراحلا مهنمو «مهقطانم مكحب ءاوذألا ءامعزلا لقتسا
 يف نزي يذ نب فيس نب ةعرُزو «رفاعملا يف لالك دبع نب دهفو ءَنْيَعُر فيلاخم
 يف يدنكلا برك يدغم نب سيقو «هوبش ْنِم ىندألا مسقلاو نادبع يداو يفو نييبأ

 سيق ىشعأ لاق .نميلا قراشمب ةرهملا ىلإ تومرضح يفو ةوبش ْنِم ىلعألا مسقلا
 يف يدنكلا برك يدعم نب سيق ىلإ ةماميلاب هتقطنم نم دفو نيح يلهاجلا

 : ىلوألا ةرملل تومرضح
 نيمحبلا لئا زب  !ومعَر امك ةيلخا ةيلو اجور ةينبفو

 كل ف يبان ادعو داجتلا ليوط ءِداَسولا َعيِفَر
 نو تئاوريجش يذم ةلونلو اور اك ذات كتشف

 : اهنم ةديصق ىشعألا لاقف . برك يدعم نب سيق همركأف
 رو لا َناَقْمَد رعشلا يف َنْرُكذاَو ٍهرْيَْغ ضيرُف يف اًذهَذَع

 هتلر هيلا يرشش لإ نيت ادعس الا يباع

 نب فيفع يخأ برك يدعم نب سيق ىلإ ةدافولا مئاد سيق ىشعأ حبصأ مث
 كلت ملاعم ْنِم ريثكلا اهيف رّكذو دئاصقلا تارشع هيف لاقو ,يدنكلا برك يدعم

 ىشعألا لاق دقف . تومرضحو ةوبش لمشي ناك سيق مكح نأ اهنم نيبتيف «ةرتفلا
 : ةوبش يف هدنع وهو

 زازا ها نييك ان ”ةةةييشم كلعس ىانبلاهلإ
 نجمي نايت يدسملا ليف وش دخلا يدشتل

 نب سيق رقم وه تومرضح يداو ةقطنم يف رّيجُتلا نصح ناكو
 : ىشعألا لاق ءبرك يدعم

 ٍلاَعِفْلُسْيَفاذَبَحَو ريجتلا يداواذبحخابي
 0 لاب تسلا ليقف ارياوسُم ءدايحتلا تقئاةيغتا

 نم ًاحادقأ نوبرشي ىَماَدَنلا نم ولخي ال برك يدعم نب سيق سلجم ناكو
 . ءانغلاو برطلا تآلاب نبرضيو َنْفْزْعَيَو ءانغلاب َنْحَدِضَي تايْنْعَملا تايتفلاو ءرمخلا
 0 ا : سيق ىشعأ لاق كلذ يفو
 نيعتلا ثوتزصخ ىف استند يييدت نانيع نونا

 .نميلا ميظع انه دوصقملاو . ميظع ميعز ىنعمب مدختسُنو ريك ريان اهاس ةيمران ةيلكأ ناقمهد )١(

 .اهب ىمري يتلا ماهسلا :يلاغملا ()
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 فزدحجم ركومي ئنتؤن كفن كئيامف ىمادثلا هلوحخ ادعاف

 ِفوُدْنَمِرَهْزِم يِفْتَفَرَت ب زرَشلااَهجِيَهُي اذإ ءحوُدَصَو
 ءانغلاب حدصت يتلا ةأرملا :حودصلاو «ءانغلا تالآ ْنِم فودجملا رك رخل

 ىلع بورضملا :فودنملاو «ىمادنلا مهو :رمخلا حادقأ نوبرشي نيذلا :بزشلاو
 .برطلاو ءانغلا تاللآ نم هراتوأ

 نب سيق كلملا هيخأ سلجم رضحي برك يدعم نب فيفع ناكو
 ًامركتو هسفنل ةنايص رمخلا برشو وهللا نع عفرتي ناك هنكلو ءبرك يدعم
 وهللاب هيرغث نأ حوُدَصلا ٌةاتفلا ثلواح دقو .قالخألا مراكمب هنم ًاّيلحتو

 ةردان هتايبأ كلذ يف لاقو «فيفع ىّبأف «سيق كلملا هيخأ سلجم يف برشلاو
 ْ : ةيلهاجلا يف ليثملا

 ةيينوس 2312 تاق نيا عملا ىلإ هلق تاكو
 انيهرًافوُعْشَمرهدلا يفاهب ينارأدقو حادقلا ُتْعَدَوَو

 انيِفتدوُحخلَمرغقب نوكأ ىّتح يلع رومخخلا تمّرحو
 :ًاضيأ برك يدعم نب فيفع لاقو»

 يبيع يارس وت ف ؤاكلا اياسفو ىيبنجلا ال كاوكاو

 7و ف فس ناويتخلاو .٠ اوبس اني اذلاذ: يحتل ىلا
 ىلإ ريسي ناك يراجتلا هطاشن راطإ يفو ءأرجات برك يدعم نب فيفع ناكو

 قاك و ارجاع دارس ناك ون ةيجلاطتبلا وعدا ربا دعلا كدع وعبق عاجلا نك هك
 لكآ رجح ينب ىلإ هسفن بسني نميلا وأ نيرحبلا وأ ماشلا ىلإ ةراجتلل راس اذإ
 بلطملا دبع نب سابعلا ناك» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق . يدنكلا راّوملا

 :الاق اّمُه ْنَّمِم الْيّسَف برعلا ضعب يف اعاش اذإ اناكو «نيرجات ثرحلا نب ةعيبرو
 ةقالع كانه تناك دقو " «ًاكولم اوناك مهنأل «كلذب َنازّرَعَتَي «رارُملا لكآ ينب ْنِم
 كلذلو «برك يدعم نب فيفع مهنمو ةدنك كولم ةرسأ نيبو سابعلا نيب ةقيثو

 هدنع وه امئيبو «بلطملا دبع نب سابعلا ٍلزنمب ٍلزني ةكم ىلإ راس اذإ فيفع ناك
 كلذ أبن فيفع ىور دقو .ليثم خيراتلا يف هل قبسي مل ةبعكلا دنع ًادهشم َدَهاش

 كلل

 بورضملا :فودنملاو .ءانغلا تالآ نم مهو .عوطقملا :فودجملا .ءولمملا :ركوملا )١(
 . ءانغلا تالآ نم هراتوأ ىلع

 .؟5١ص ١ج - ىلاقلا يلع يبأل يلامألا ()
 .550 ص 4ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةزيلا" 1
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 كلذ نع فيفع ثيدح جرخأو .ميظع رمأ هنأب هفَصَو يذلا رمألا كلذو دهشملا

 مجارت بتك هتركذو «مكاحلاو ِهّدْنَم نباو يئاَسْنلاو ىَلْعَي وبأو يوغبلاو يراخبلا

 نم باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا باتك ىف ءاج دّقف .قرط ةدع ْنِم ةباحصلا
 تسيقفا :لرجاك ارما ثنك» لاق قدتكلا كيقع ع:نانإ نب ايعامتنإ قرط
 نم لجر جرخ ْذِإ «ًاموي هدنعل ىنإ هللاوف :«بلطملا دبع نب سابعلا تيتأف ءجحلا

 تجرخ مث «يلصُي ماق تلاز سمشلا ىأر املف ءامسلا ىلإ رظنف «هنم بيرق ءابخ

 : سابعلل ٌُتلقف .يلصت هفلخ تماقف لجرلا كلذ هنم جرخ يذلا ءابخلا نم ٌةأرما

 «يخأ نبا «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم اذه :لاق ؟لضفلا ابأ اي اذه ْنَم

 قهار مالغ جرخ مث .هتجوز دليوخ تنب ةجيدخ :لاق ؟ةأرملا هذه ْنَم :ٌتلقف

 بلاط يبأ نب يلع :لاق ؟اذه ْنَّمو :ُتلقف ءهعم يلصُي ماقف ءابخلا كلذ نم ملحلا

 الإ هعبتي ملو «ّيبن هنأ معزيو .يلصُي :لاق ؟عنصي يذلا اذه امف :ٌتلق .همع نبا

 . "'!”رصيقو ىرسك زونك هيلع حتفُتس هنأ معزي وهو .ىتفلا اذه همع نباو هتأرما

 باعيتسالا باتك يف يبطرقلا اهركذ ةيناث ةياور ىف ثيدحلا اذه لوأ ءاج دقو
 : لاق يدنكلا فيفع نع ىيحي يبأ نع يلجبلا هللا دبع نب دلاخ قيرط نم

 انيبف «بلطملا دبع نب سابعلا ىلع ثتلزنف «ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف تئجا)
 ىتح باش ءاج ّْذِإ «تعفتراو سمشلا تقلح دقو ةبعكلا ىلإ رظنأ انأ هدنع انأ

 نع ماق ىتح ٌمالغ ءاج ْذِإ ءاهلبقتسم ًامئاق بصتناو هسأر عفرف ةبعكلا ْنِم اند

 عكر مث ءامهفلخ نم تماقف ٌةأرما تءاج ىتح ًاريسي الإ ثبلي مل مث هنيمي

 تعفرو مالغلا عفرو هسأر باشلا عفر مث «ةأرملا تعكرو مالغلا عكرو باشلا
 كللذ دعب مث ني الا تّرْخو مالغلا رخو 1005 تاشلا ٌرْحخ مث «ةارملا

 .رمألا اذه نع سابعلا فيفع لأس

 زييمت يف ةباصإلا باتكب فيفع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا دروأ دقو

 :الئاق فيفع ثيدح ةباحصلا

 انأو ةكم ىلإ ةيلهاجلا ىف ٌتكج :لاق يدنكلا فيفع نع هيبأ نع فيفع نب ىيحي

 تقلح دقو ةبعكلا ىلإ رظنا سلاج هدنع انأف «سابعلا تيتأف «يلهأل عاتبأ نأ ديرأ
 ماقف مالغ ءاج ىتح ثبلأ مل مث ةبعكلا لبقتساف باش ءاج ْذِإ ءءامسلا يف سمشلا

 زييمت يف ةباصإلاو 7١ص اج  باعيتسالا - يدنكلا برك يدعم نب فيفع ةمجرت )١(
 .:88ص ”ج - ةباحصلا
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 م ةارملاو مالخلا عكرف باشلا عكر ءامهفلخ تماقف ةأرمأ ءاج مث هنيمي د نع

 :لاق ؟اذه نم :تلق «لجأ :لاق ؟ميظع رمأ سابع اي :تلقف ءاودجس مث اوعفر

 ينربخأ دقو .ةجيدخ ةأرملا هذهو يخأ نب يلع اذهو « يخأ نب هللا دبع نب دمحم

 ىلع دحأ اهلك ضرألا ىلع هللاو الو .نيدلا اذهب هرمأ ضرألاو تاومسلا بر نأ

 .«مهعبار نوكأ نأ تينمتف :فيفع لاق . ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه

 يف يراخبلا اهجرخأ ىرخأ قيرط - ثيدحلا اذه يأ هلو» : ينالقسعلا لاق

 . ''"«كردتسملا يف مكاحلا هاورو «هدنم نباو «ةمثيخ يبأ نباو «يوغبلاو «هخيرات

 : يلاتلا بيترتلا تاياورلا كلت لمجم نم نيبتيو

 ةراجتلل جحلا مسوم يف ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف مدقف ءأرجات أرما فيفع ناك

 . سابعلا دنع لزنو .هلهأل ءايشأ عاتبيلو

 يف سمشلا تقلح دقو ةبعكلا ىلإ رظني سابعلا لزنم يف وه امنيبو -
 نار اهلك ءانسلاب ىلإ ظلم فلكل نارك ىلإ ءاج تاخر كن اش: « تستنكر ونفامسسلا
 ءاج مث «ةبعكلا ًالبقتسم ًامئاق بصتناو هسأر عفرف ةبعكلا ْنِم اَنَذ ءتلاز سمشلا

 اعفرف هسأر عفر مث هدعب اعكرف لجرلا عكر مث ءهعم اماقف «مالغو ٌةأرما نانثا

 دهشملا كلذ غلاب مامتهاب بقاري فيفع ناكو  .هدعب ادجسف دّجَّس مث امهسأر
 . ليتم هل قبسي مل يذلا

 نب دمحم اذه :لاق ؟لضفلا ابأ اياذه ْنَم :سابعلل فيفع لاق مث

 لاق . يخأ نب يلع مالغلا اذهو ءهتجوز ةجيدخ ةأرملا هذهو «يخأ نبا «هللا دبع

 فاضأ مث «ُيبن هنأ معزي وهف .يل :لاق ؟دمحم عنصي يذلا اذه امف :فيفع

 را ةير نأ ب [انتدع.ذق : تاعيعسالا ةياوو'نفو] د ريحا دق :الفاق نئمابعلا

 بورسلان سوفا نفر لاو هتارعسلا
 . لجأ :لاق . ميظع ٌرمأ سابع اي :فيفع لاق مث -

 هذه هتأرما الإ هنيد ىلع هعبتي مل :لاق «فيفع مامتها سابعلا ظحال املو -

 ىلع ام هللاو ال» :ًالئاق مسقأ يذلا وه سابعلا نأ ودبيو .مالغلا اذه همع نباو

 دقف مسقلا كلذ كردتسا هنأ ودبيو .«ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه ىلع اهلك ضرألا
 نيدلا اذه ىلع ضرألا هجو ىلع ملعأ ام هللاو» :لاق هنأ باعيتسالا ةياور يف ءاج

 نم هعمس ام ىلع ًءاتب كلذو فيفع وه لئاقلا نوكي دقو «ةثالثلا ءالؤه ريغ

 زييمت ىف ةباصإلاو ١ 17ص ”ج  باعيتسالا  يدنكلا برك يدعم نب فيفع ةمجرت 000

 .2 88ص ؟”ج - ةباحصلا
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 :ًالئاق فاضأف «يدنكلا فيفع مامتها فرصي نأ دارأ سابعلا نأ ودبيو . سابعلا

 .«رصيقو ىرسك زونك هيلع حتفُتس هنأ معزي وهو»

 ال نأ هيلع رثؤي مل امك «ًايبلس ودب ال فيفع ىلع ةرابعلا كلت ريثأت نكلو
 نأ ُثينمت) :هلوق يف ريثأتلا مدع ىلجتيو «ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه ىلع نوكي

 يف ملسأ هنكلو ,كاذنآ ملسُي ملو .هسفن يف كلذ فيفع ىنمت دقو ؛(مهعبار قووكأ

 . ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا ةرتف تاونس نم ةقحاللا تاونسلا ىدحإ

 ةئسلا لئاوأ ىف سابعلا دنع وهو فيفع هدهاش يذلا دهشملا ناك دقل -

 ناكل ةلاثلا ةفانفالا كل: دنغ تاياوزلا :ئادحإ فا ءاعت دقو هةيوندلا ةقديلل لوألا
 . «ىلع عم ًايناث تنك ٍلئموي مالسإلا يئقزري هللا ناك ول دعب ملسأ دقو لوقي فيفع
 توبث ىلإ دوعي يراخبلا بيقعتو .«اذه يف ٌعَباَنُي ال» كلذ ىلع ًابيقعت يراخبلا لاقف

 ةجوز نميأ مأ تملسأو ةجيدخ تملسأو يبلكلا ةثراح نب ديز ملسأ دق ناك هنأ

 (ةرشابم هيلع يحولا لوزن دعب دمحم تيب يف ملسأ نم لوأ ْمُهَو) ةثراح نب ديز
 بلاط يبأ نب ّيلع ملسأو - شيرق نم ملسأ نم لوأ وهو  قيدصلا ركب وبأ ملسأو
 يعاضقلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا ملسأو  نايبصلا نم ملسأ نم لوأ وهو -

 يسنعلا رساي ملسأو «مالسإلا رهظأ نم لوأ اوناك ةعبس عباس وهو يريمحلا

 ملعي فيفع نكي مل امنإو ءنورخأو «رامع مأ ةيمّسو يسنعلا رساي نب رامعو

 اذه ّىلع همع نباو هذه هتأرما الإ هرمأ ىلع هعبتي مل) سابعلا لوقب قّثَو دقو «كلذ
 عم ًايناث تنك ٍذئموي تملسأ ول) :فيفع لوقب دوصقملا نوكي نأ نكميو «(مالغلا

 يبنلا عم ةبعكلا دنع ٍلئموي ةالصلا يف ينعي (مهعبار نوكأ نأ ُثينمت) :هلوقو (َيلع

 سفن يف هريثأت مويلا كلذلو دهشملا كلذل ناك دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 يف  ءاج نيح مث «نميلاب هتقطنم ىلإ  يلاتلا مويلا يف داع نيح فيفع ريكفتو
 يهو نميلاب هتقطنم ىلإ داعو هلي هللا لوسرب نمآو ملسأف ةنسلا كلتل ةقحال ةنس

 كلت يف مالسإلا نيد ىلإ ةوعدلا يف فيفع مهاس ثيح «تومرضحو ةدنك ةقطنم

 .ةحيسملا ةنايدلا اهدوست تناك يتلا ةقطنملا

 ىتلا نميلا قطانم نم تناك تومرضحو ةدنك ةقطنم نأ نييبت انه ديقملا نمو

 نظي امك ةيدوهيلا الو ةيئثولا ةئايدلا سيلو «مالسإلا لبق ةيحيسملا ةنايدلا اهدوست
 اهتمو  نميلا لئابقو قطاتم نم ديدغلا ىف ةدئاس ةينثولا ةنايدلا تناك دقل ٠ نضعبلا
 لئابقو (قوُمُي) ىسيئرلا اهدويعم تاكو ليكيو دشات يهو .نادمهت لئابقو قطانم
 يذ) متصلا دبعت معثح ةليبق تناكو (ذو)و (قوعي) يسيئرلا اهدوبعم ناكو جحذم
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 يه ةيحيسملا ةنايدلا تناك امنيب (نيفكلا يذ) منصلا دبعت سود ةليبقو (ةصلُخلا

 ريمح قطانم يه نميلاب ةيسيئر قطانم ثالث يف ةدئاسلاو ةيسيئرلا ةنايدلا

 ةلودلا كلم نيعُر يذ بوثم نب لالك دبع كلملا نمز ذنم نارجنو تومرضحو

 ةيخيراتلا هتليصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن خرؤملا ملاعلا هركذ دقو «ةيريمحلا
 :ًالئاق ةيريمحلا نميلا ةلود كولم نع

 حاسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالُك دبع نيأ ْمأ

 بكاوكلاو رمقلاو سمشلاو ةهلآلا نم ديدعلا ةدابع نميلا دوست تناك دقو

 لاق .يداليملا عبارلا نرقلا طساوأ يف نميلا مكح لالك دبع كلملا ىلوت نيح

 نع ىلا كللخ تودع ني لذلك هع نلوت» :كزلجلاو ممألا خي ررات يف يربطلا

 ل ناكر. ىلوألا ةيتاريصتلا نزذ ىلع ناكر: ةةيس ةنشامسو ةبرجتو

 ةينامي ةليبق ناسغ نأ نايبلا نع ينغو . 'ةماشلا ْنِم هيلع مَدَق ناسغ ْنِم ّلجر

 ةيبرعلا لئابقلا رئاس معزتت تحبصأو ماشلا ىلإ نميلا يف برأم ضرأ نم تلقتنا

 يف برعلل اك لق نويناسغلا ةنفج ونب ناكو «ةيحيسملا ةنايدلا تقئتعاو ماشلا يف

 نب ثراحلا نإ ةينامورلا رداصملا ركذتو «ماشلاب ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةطلس راطإ

 «ةشيدكلا [فاععز ماشلاب برعلا عيمج - ىلع ًاريمأ) ناك يناسغلا ينفجلا رمش ىبأ

 ىلعأ رهو 589148011 070 00 سوكيرطبو كراليف بقل لمحيو

 كلسلا ىلا :قرانضتال "رهناث خي ناقيهشنوتو يلو 1 تانزولا نول يسأل لعب نقل

 ناسغ قطانم اهيف ركذ ةديصق لاق «مالسإلا لبق يناسغلا ينفجلا مهيألا نب ةلبج
 : لاق مث ءماشلاب

 نامزألا مداقت ىتحو ءره ديلا ىنف ةنفصج لآل ىتش كاد
 ناجرًملةلكأأعيرس  َنْمْظْنَي ٌدئالولاف ٌحصفلا انددف
 نابهّرلاو سيسقلاءاعد ريّدلا كلذ يف حيسملا تاولص

 ناك ناسغ نم لجر ةيحيسملا ىلإ لالُك دبع كلملا اَعَد يذلا ناك دقو

 (سوليفويث بهارلا) هنأب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو (لفوف) همسا «ًبهار ًاسيسق
 حجنف هرّيْمِح كلم» ىلإ ِهّنعَب «نيطنطسق نب سويسنطسق» ينامورلا كلملا نأو

 ريمج كلم  ماقو «ةيحيسملا ةنايدلا قانتعاب ريمح كلم عانقإ يف سوليفويث بهارلا
 - نادّبع يهو  ندبع يف ةيناثلاو «رافظ ةنيدم يف اهادحإ «سئانك ثالث ءانبب -

 .486 ص ١ ج يربطلا ريرج نبا كولملاو ممألا خي يرأت (0)

 ١. 5 ص د راهم سلا فز
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 كاذم نيفت يد: نوقع نب لالخ لع وح ةلليلا كلذت,:'"نلكاي ىف ةفلاغلاو
 خيراتلا بتك اهتفصو يتلا يه اهقنتعا يتلا ةيحيسملا ةنايدلاو ؛ةيريمحلا ةلودلا
 يذ فالخمب رافظ ةنيدم يف ةسينك دييشتب ماقو (ىلوألا ةينارصنلا نيد) اهنأب ةيبرعلا

 يف ةسينكلا ركذ ءاج دقو «ةلودلا ةمصاع رافظ تناكو - ًايلاح بإ ءاولب - نيعر

 تاكو نان بك يأ 117 نافل سياق لل. هنا رعت يل ددنسملااب يريم كفا
 يف ةثلاثلا ةسينكلاو :هويبك ةقطتمتب نادْيع:ىداوب نق نادبع ةعيدم يف ةيناثلا ةسيئكلا

 ةنايدلا تناكو ةيحيسملا ترشتنا نمزلا كلذ دنمو . تومرضح قرش يف نلكأس

 لصتي اممو «مالسإلا لبق تومرضح يفو نارجن يفو رّيْمِح قطانم يف ةيسيئرلا
 ةيشوقنلا لئالدلا نم نإ) : يكسفورتويب ليئاخيم لوقي «كلذ ىلع ةيرثألا دهاوشلاب
 يف شوقنو نابلص موسرو ٌةروقنم شودخ :نميلا يف ةيحيسملا ةنايدلا دفن

 يف حيسملا دبع كلام نب قرب مساب شقنو . .تومرضح يفو نارجن يحاوض
 تكلمنا يع: نقوقت ةيعاسلا هنايدلاب قطعي كلذكو "'"(يدفايلا نيماخلا نوقلا
 رتبي مقوم يف ةرخدع يلع: تروحنملا نشنلا تحجاص وهو (رقيح كلم جوشا 'عقيعسا)
 مساب# ةرابعي همتتخي دنسم شقن أضيأ هلو «تومرضح يف انق ءانيم عقومب يلع

 يف اذه عفيمس كلملا مكح دقو ''' (سدُق ُسَْفَن يرصانلا حيسملا هنباو نمحرلا

 دعب هلو دمحم يبنلاب رشب يذلا نزي يذ نب فيس دج وهو يداليملا سداسلا نرقلا
 اين ىلا ةيهتنملا ةلازدلاب تيدن متيم هدو تنس ناكر هك نبل لوما قع نرخ
 فرك يدعم نب سيقو مالسإلا اوكردأ نيذلا كولملا ريمح ءاوذأ نيدي ناك اضيأ
 . ةيحيسملاب نيدي ناك هنأب سيق ىشعأ دئاصق ىدحإ دكؤت يذلا تومرضحو ةدنك كلم

 - يدنكلا برك يدعم نب سيق يف دئاصقلا تارشع سيق ىشعأ لاق دقل
 ئف ترك ئدعنع نب. سيق ىلإ ديني ىقعألا ناك ذإ ب برك يدعم نب: فيفع أ
 هتافو لبق ام ىلإ كلذك لزي ملو «تارتف هدنع ثكميو ًابيرقت 1 ةيمج 4 ةيرمرمد
 وبأ ركذ دقو .مالسإلا دعبو ةيلهاجلا يف ةروهشم ىشعألا دئاصق تناكو «ريسيب
 نب سيق نب ثعشألا نب دمحمل لاق نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ :دربملا سابعلا
 ًارهظو الاه هاطعأ :لاقن ؟ىتعالا ىطعأ سيق هادج ناحام) يدنكلا برك يدعم
 . ؟”(ىَسْنُي ال ىشعألا مكاطعأ ام نكلو :ةيواعم لاقف هايف ءايخاو اهقرو

 . غورتس وليفل - سئانكلا خيرات باتك نع - يكسفورتويب ليئاخيم - لماكلا دعسأ ةمحلم 200

 .ماج ٠ ؟/8 نارجن .نزي يذ ليحارش شقن قف

 .154١ص - هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا يف -زئاكر 7١94 ريمح كلم عوشأ عفيمس شقن (9)
 .؟5؟7ص 7ج - دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا (5)
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 اهنمو «ىشعألا ناويد يف ةروكذم برك يدعم نب سيق يف ىشعألا دئاصقو

 :اهيف لاق ءأتيب 05 ْنِم ةديصق

 ىّصخلا ءيطو نم ريخب ٌتلزن دقلو

 :برك يدعم نب سيقل هلوق اهنمو

 اَهَلاَجَس َرَرَو ءاَهِلِماَجِلْرِفْعَأ ءاهلزبضاف ًةّداع َةَدْنَِك َتْدوَع
 اهلاهجت هواهم كتففر» انيخأاا تيل لولا اق انييلا عكر

 دئاصق رخآ نم ىهو (كولملا دانز ريخ كدانز) ةديصق ةصاخ ةيمهأ بستكتو

 دقف ءايتع ربكلا نم غلب دق امهنم لك ناكو «برك يدعم نب سيق ىف ىشعألا

 : هلوق اهنم تايبأب ةديصقلا لوأ ىف هسفن ىشعألا بفصو

 اَهُلاَبِقواَهَلْعن َتَبْنَأف ءِسْيَم

 تناقبلا ني تا دب ريحا

 تافرقلا تاو لتنقل فاو

 اًرامجلالُحخئْهإاَنَيلايل

 ازارشعا الإ تحيحتلا :: فيفا ايفو

 اراجدزا ٌياوَه نع ارِجَتْرُم

 : الئاق برك يدعم نب سيق اهيف فصوو حدم مث

 سارا رستم ناحل ىلإ
 هاذا نبع لكلا يانج ىلإ

 ٍكيِلملا ٍتاولَص ْنِم ٌحِواَرْي

 ايست غوت ليج ايف إو

 اواتكلا تانقهنلا قاش قدا اذإ

 اناتصر هيف: تلتمو ةانكن
 ازاوكخ اروهطمو ادويتشسم رود

 : ةديصقلا رخآ يف لوقي نأ ىلإ

 اراطٍقلااهئَعُدِعاَوَرلاَفكَف  اَهئالفأ َكْنَرأو ضرألا اذإ

 دقف «ةيحيسملاب نيدي ناك برك يدعم نب سيق نأ ىلع ةديصقلا هذه لدتو

 وه ملبن لاو ء(هيقنتلصو ةانن كيف ىلع يلببا) نم نقلأ هناي. ىئشعألا هفضو

 بلص) :هلوقو . سوقانلا اهب برضي يتلا اصعلا يهو لبيألا لمحي يذلا بهارلا

 شودخ :نميلا ىف ةيحيسملا ةنايدلا ددصب ةيرثألا دهاوشلا نم» نأ ىلع ةيرثألا

 نأ دكؤي كلذ لكو «تومرضح ىيفو نارجن يحاوض يف نابلص موسرو ةروقنم

 نب ثعشألاو برك يدعم نب فيفع مهنم نيذلا هترسأو برك يدعم نب سيق

 ةيحيسملا ةنايدلاب نوئيدي اوناك تومرضح يف ةدنك ةليبقو برك يدعم نب سيق

 اًرانغلا قيضقت تانهشتتلا اذإ
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 مث «برك يدعم نب فيفع ملسأ نيح تومرضح يف ةيسيئرلا ةنايدلا تناك يتلا
 رشتني مالسإلا ذخأو «برك يدعم نب سيق كلملا هوخأ ملسأ - ابلاغ هدي ىلع
 . تومرضح ةقطنمو ةدنك ةليبق يف

 ناكو «نميلاب وهو يدتكلا ثعشألا نب دمحم دج سيق كلملا ملسأ دقل
 برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق يأ ةيلهاجلا يف كلذو ءًأيتع ربكلا .ْنِم م غلب دق سيق

 هنأل «ةنيدملا يف سيلو ةكم يف نكلو لي يبنلا ىلإ برك يدعم نب سيق دْفَوَو -

 . ةيلهاجلا يف تام هنأ لاقي كلذلو «ةيوبنلا ةرجهلا لبق تام

 لاق ثيح «ةباصإلا باتكب سيق ةمجرت يف ءاج ام كلذ كاردإ حيتي اممو

 قيرط نم يرفغتسملا جرخأ .ثعشألا نب دمحم دج سيق" :هصن يلي ام ينالقسعلا

 385 يبنلا نع هدج نع هيبأ نع سيق نب ثعشألا نب دمحم نع ميمت نب دمحم

 : الئاق ينالتسعلا بتع مث | يدنكلا هنظأ :ريثألا نبا لاق . ثيدحلا ركذي ملو ءاذك

 ."”ىهتنا «ةيلهاجلا يف تام هنأل ةياور الو ةبحص هل نكي مل كلذك ناك ول : :ٌتلُق»

 ىور يذلا (ثعشألا نب دمحم دج سيق) نع ريثألا نبا لوق نأ عقاولاو

 الإ خيراتلا يف كانه سيلف ديكأ وه لب بئاص لوق وه (يدنكلا هنظأ) ثيدحلا
 سيق نأب ىنالقسعلا ضارتعا نإف كلذكو . يدبكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم
 تامؤل هلأ ىلإ هيف ديكس هك ةياورت لو ةحتص لل نيل كعشألا زيا دمت تح يدتكلا
 ةرجهلا دعب ةنيدملا يف ِلك يبنلا ىلإ دِفي مل وهف ميلس ضارتعا وهو (ةيلهاجلا يف
 كلذ نكلو «ةيلهاجلا يف اهنأب ةداع فصوت ةرتف يهو ةرجهلا لبق تام هنأل ةيوبنلا

 ثيدح ىف مدقت دقو ةرجهلا لبق ةكمب للك يبتلا ىلإ دقو نكي نأ نم عنمي ال

 دقو «ةيوبنلا ةثعبلا دعب ناك هئيجم امنيب ؛ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف ٌثئج» :هلوق فيفع
 يبنلاب ىقتلاو ةكم ىلإ ِمِدَق مث «ةرجهلا لبق نميلاب فيفع هيخأ دي ىلع سيق ملسأ
 ةقدص ةكم لهأو - ةبعكلا وهو - هلل تيب لآ ىلع قدّصتو لب «ةكم يف هِي دمحم
 :هصن يلي ام نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا ركذ دقف «حْمَّشلا وهو َرّبلا نم ةليزج
 :هل ٍةملك يف ةكم ُهَمَدْقَمو َبِرُك يدعم نب سيق ركذي نيّيشرفلا ضعب لاقا

 نم نناة نحل كاسلا لأاسيأل .نمكلا قيرطي ةعشألاو بأ سيك

 ”0ْنَدع ٌربْنِم هللا لآ ٌعَبْفَأ

 .154ص "ج ب ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 ره ادع نط اجلا كقيستلاو ثايبلا ()
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 ةملكو (نميلا قيرطب) هل لاقُي ناك ًاسيق نأ ًاضيأ رعشلا اذه نم دافتسُيو

 ناكو (54/1810175 سوكيرطب) يه ةيحيسم ةينامور ةملك لصألا يف يه قيرطب

 رصيقلل باونو ةسينكلل ةامح مهتفصب بقللا اذه نولمحي ةنساسغلا ماشلا كولم

 ينيدلا بقللا لصأ يهو (قيرطب) ىلإ ةينامورلا ةملكلا فيفخت متو «ينامورلا

 ةيحيسملا ةينيدلا ةماعزلاو ةيسايسلا ةماعزلا عمجي بركيدعم نب سيق ناك دقو

 : هايإ افصاو سيق ىشعأ لاق امك ناك (نميلا قيرطب) هل ليقف نميلا يف هتقطنمب

 اراسعر ةهييفتلتو اهب :ليكبسم ىف قياما انك

 اناوهج اروبطو ويت ارورلط ميسا تارت يال

 اراتخلا مهن تاقمشتااذإ باّسِحلا يف ىقت :ُهْنِممظغأب

 ىلإ همودقو مالسإلا نيدب هناميإب برك يدعم نب سيق ىوقت لمتكا دقو

 هللا لآ عبشأ) ثيح ةكمب سانلا ىلع اهب قدصت يتلا تاقدصلاو ةكم يف ِهْلَك يبنلا

 ةيوبنلا ةرجهلا لبق يفوت نأ ثبل ام ثيح نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث «(ندع َرْب ْنِم

 . تومرضحو ةدنكل اكلم سيق نب ثعشألا هنبا حبصأف «برثي ىلإ

 ىلإ ةوعدلاب مهاسي - سيق نب ثعشألا مع برك يدعم نب فيفع لزي ملو
 ىلإ ابرغ هوبش نم دتمي يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح ةقطنم يف مالسإلا

 ”**00000005ا5565ا06069ي6ايحجي4ئ4ج56أخأ

 ا الا ماما لا رسب دبر يعبر فاقدك

 نئلإ نسيف يق نب ثعشألا ةماعزب ةدنك دفو مودق لبق نوكي دقف «كلذ نمز مجارتلا

 « 16 كفروا نيل نر فسسفأل: نع ثركت هكر سرا ةيينلا ىف هلك هلال علو

 نبا لاق .ةْيَك هللا لوسر َبَحَصو «ةنيدملاب نمزلا نم ةرتف فيفع ثكمو

 ىور .هبحص هل يدنكلا ًافيفع نأ  ءاملعلا يأ  نوفلتخي الو» :ىبطرقلا ربلا دبع

 ثيدح .مالسإلا لوأ ني سابعلا ىلع هلوزن اهنم ثيداحأ سايإو ىيحي هانبأ هنع

 ,[تاعيتسالا 1 /15 نض] .: دج رس

 باتك يف يزارلا نيسح نب دمحأ ةعرُز وبأو «يناربطلاو يوغبلا ىور» :ةباحصلا

 نع ةعرز يبأ ةياور يفو «ةورف نب ديعس نع يبلكلا ماشه قيرط نم «ءارعشلا
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 نحن اَئْيَب :لاق فيفع ةدج نع هيبأ نع برك يدعم نب فيفع نب ديعس نب ةورف
 هللا اًناَيْحَأ دقل هللا لوسر اي :اولاقف نميلا ْنِم ُدْفَو هيلإ لبقأ ذإ ِهِلي هللا لوسر دنع

 يف روكذم لجر كاذ هيفو «ءثيدحلاو ةصقلا ركذف «سيقلا ئرما رعش نم نيتيبب
 يف ةمايقلا موي ئجي .ةرخآلا يف لماخ ايندلا يف فيرش «ةرخآلا يف ُيِسْنَم ايندلا
 . [ةباصإلا  "”ج 588ص]1 .؛ثيدحلا رخآ ىلإ .ءارعشلا ءاول هدي

 د

 ناسرف ْنِم فيفع نب ديعسو فيفع نب سايإو فيفع نب ىيحي وبأ ناكو
 اودهشو يدنكلا سيق نب ثعشألا ةدايقب ةيسداقلا ىلإ اوقلطنا نيذلا ةدنك تالاجرو

 برك يدعم نب فيفع شاع دقو «ةفوكلاب اورقتساو ناجيبْرْذأو سرافو قارعلا حتف
 «ةفوكلاب امإو نميلاب امإ رمع مايأ يف تامو «باطخلا نب رمع ةفالخ ىلإ يدنكلا

 .ايضرم ايضار هبر راوج ىلإ فيفع لقتنا ثيح
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 ىدنكلا سب نب ثعْنألا

 - ناَجبَبْرْذَأ ريمأو حتاف

 يدعم نب سيق نب ثعشألا ريمألا يباحصلا وه نيحتافلاو ءامعزلا مظعأ ْنِم

 نب ثعشألا ازغ ..» :يرذالبلا لاق .ناَجْيَبْرْذُأ ميلقإ ريمأو حتاف يدنكلا برك

 .ذ لاقو "70. .ةريغملا حلص ىلع مهحلاصو «ناورجاب نصح حتفف ناجيبرذأ سيق

 اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا تمواق ام ناعرس ناجيبرذأ نأ الإ» : نسح ةفيلخ

 ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسا ثيح «شيجب ةفوكلا يلاَو هدّمأف «سيق نب ثعشألا

 ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو برعلا نم ًأاسان اهيف نكسأو «ىرخأ دعب ةقطنم
 نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأ ةيالو ريمأ سيق نب ثعشألا ناكو "”«مالسإلا
 ةيالول ةمصاع ليبدرأ ةنيدم ثعشألا لعجو «بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف مث

 ناويدلاو ءاظعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ ٌتعشألا لزنأ »  :يرذالبلا لاق «ناجيبرذأ

 ةيمقألا هوع نو "ا اهنهسم, نوب ةييضاف اهلج ا كاهوتتو اةموعلا 3
 ريمأو حتاف) تدفن نرفع كللثنو ”نارعلا نا زن افسنرذ ا لهآ نتكأ ملسألا
 باقلأ نيب نم باتكلا اذه يف سيق نب ثعشألل هانرتخا يذلا بقللا وه (ناجيبرذأ

 .ريدج اهب وه ةريثك

 رابخأب نويعلا ةرق باتك شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق

 ًاكيلمو ءًاحمس ًاميركو ء«ًاهيجو ًاديس سيق نب ثعشألا ناك" :نوميملا نميلا
 نيقباسلا ْنِمو ؛ةيناميلا ءامظعو لايقأ ذحأو ةدنك كولم رخآ وهو ءًاعاطُم

 ظ . " «مالسإلا ىلإ نيلوألا
 ةثداح ةبسانمب يرازفلا نصح نب هنييعل ينافطغلا عفاسُم نب ملاس لاقو

 ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رّجَح نبا اهركذ أتايبأ مالسإلا دعب ةفوكلا يف تعقو

 .777و ”١؟ص يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 .١17ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0)

 .57 ص  عوكألا قيقحت - عيبرلا نبال  نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق ()
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 : يرازفلا نصح نب هئييعل ينافطغلا عفاسم نبا لوق اهنم ةباحصلا زييمت يف

 ٌميِطَفوهوداس دق ٌمالغ «ج اكلاب بهتتلا تيشألا# ترحل

 ٌميظع ٌُبطخ كولملا يف هبط ٌسيقو (ناوعملا ليقا هذ
 (9هيدقو ٌثتداح ءناجات تعش ًللو ءِكوُلُملاٌةَبِيَهَدْلَف

 .أدبن ثعشألل ميدقلا جاتلابو
 م ها

 مالسإلا لبق . .ةدنك كولمو . . ثعشألا

 نب ةلبّج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا وه ثعشألا نأ

 ثرحلا نب ةيواعم نب رغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع
 :.ىدبكلا نبكألا

 وهف (رارملا لكآ ةدج) ثعشألا نأ عفاسم نبا لاق يذلا رارُملا لكآ امأو
 نب رغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكأ رجخ كلملا

 . يدنكلا ربكألا ثرحلا نب ةيواعم

 يف ءاجو '”"(ربكألا ثرحلا نب ةيواغم نب رغصألا ثرحلا نب ةيواعم نب ورمع
 ثرحلا نب رغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم ..» نأ يبطرقلل باعيتسالا

 زارملا :لكا ارخخ نأ كاردإ حيتي امم ” ”2يدنكلا عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا
 يف ةدنك كولم نإف يلاتلابو ءرغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نبا وه
 سيق نب ثعشألا ىلإ رارملا لكأ رجخ ذنم ةيلهاجلا ةرتفو ةيريمحلا ةلودلا نصع
 اهب حدم ةديصق يف سيق ىشعأ مهركذ نيذلا نيمركألا ةيواعم ينب نم ًاعيمج اوناك
 : الئاق يدنكلا برك يدعم نب سيق ثعشألا ابأ

 مالا ُلاوُط ءباَبِقلاٌماظِع نيمّوفألاةَيواَعمَنِإَف

 .8١٠1ص /؟و ١0ص ١/  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 ١1756. ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 .9١٠ص اج - يبطرقلل باعيتسالا ()

 .(مأ :دحاولا .مهئاسؤرو موقلا تاداس :ممألا) نأ ىشعألا ناويد شماه يف ءاج :ممألا (4)

 نادير وذو أبس كلم رفعي ليبحرش» كلملا نأ دنسملاب يريمح شقن يف ءاج امنيب
 نيتس :هرقاشه ىلإ هلفسأ نم  مرعلا» برأم دس ناينب ديدجتب ماق «تنامُيو تومرضحو
 . (ةماقلا لاوط) ىشعألا رعش يف دوصقملاف «(هماق) ىنعمب سايق ةدحو (ممأ) نوكيف (ْمَمَأ
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 تتش ا ا

 00 ريع ْمُهَل اال ءاب -- !ءاقتلل 0 / ةذق نيتسم م

 م يمر الا نواعم تي لش تع رقت قو

 ةلود ناطإ يف كالذو «زاجحلاو دجن ةيناثلا تمكحو نميلا ىف تومرضحو ةدنك

 . يداليملا سداسلا نرقلا ىتح يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ ذنم ةعبابتلا رّيْمِح كولم

 كلملا : مهبيترتو «رارُملا لكآ ورمع نب رجُح لآ مه زاجحلاو دجن اومكح نيذلاف

 نيب رومفملا ورم كالذلا ني دك اضل كلبا نب وه قاما ني شيقل درا
 ..يدنكلا ترحلا قب نيهركألا ةيواعم قب ىرمع قب. زاركلا لكأ رج فالعلا

 كلملا :مهبيترتو « ةعيبر نب يِدَع ونب ْمُه تومرضحو ةدنك اومكح يذلاو

 نب ةلَبج كلملا نب ةيواعم نب برك يدعم كلملا نب سيق كلملا نب ثعشألا

 . يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع

 : يلي امك نيعرفلا ْنِم ةيسيئرلا
 يدتكلا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم

 ورمع هعبر

 را نامعتلا يِدَع ورمع

 رارُملا لكآ ظ

 مقرألا ةلَبَج طمسلا

 نوما ورمع ةزايز دوسألا ةيواعم سيّقْلا ؤرما

 روصقملا ظ |

 ورمع ثراخإ ةررف طمسلا برك يدعم رجح رذنملا

 ناسح برك يدعم نسل رجح ةملس ليبح رش 1 ليحرش سيق | يناه 1

 سيقلا ؤرما ديزي يدع ليبحرش نب ُتَعْشألا قرما
 | سيق يدع سيقلا

 نامعنلا ةشبك

 .اهيدل امب دوجت يتلا - مضهلاو ؛ميدق مهملح نأ يأ : داع مالحأ مه



 55 مالسإلا رج يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع بهم

 «سيق نب ثعشألا فالسأ نييدنكلا كولملا ءابنأ ةفرعم ديفملا نمو

 : يلي اميف زاجيإب مهب فيرعتلاو
 ةدنك ةليبق سيئر ناك يدنكلا ةيواعم نب ورمع نب رارُملا لكآ رجخ نإ -

 نميلا كولم نم ِكِلَم دهع يف ةيريمحلا نميلا ةلود راطإ يف تومرضح ةقطنمب
 يف هان ؛(عّبُت نب ربكألا ناسح) مساو (عّبت) بقلب ثارتلا بتك ةركذت ةعبابتلا

 اخأ ناك :رارُملا لكآ ًارجح نأ يربطلل كولملاو ممألا خيراتو نودلخ نبا خيرات
 مهو ءزاجحلا يف راسو برعلا ةريزج ناسح َحَوَد املف ءهمأل عْبُت نب ناسح

 لكأ وهو اذه ورمع نب رجخ هاخأ اهلك ناندع نب دعم ىلع يَّلَو «فارصنالاب

 مشاب يريشَخ شقت يف ءاجنقو "'”ةةريس نسحأ مهيف راسو هل اوئادف ءرارملا

 دجنو نيرحبلا رجَهو ةماميلا ىلإ) ةعساو تالمح داق هنأ (ميرأ ناشلم) ميعزلا

 يلاعأ ىتح يأ ("”(ناسغ ضرأو رازن ضرأ نيباجس رابآ ىَتَح رازن ضرأو
 عيبارلا نرقلا لئاوأ يف كلذو «ةلمحلا كلت يف تكراش (ةدنك) نإو  زاجحلا

 ىلع اكلم رارملا لكآ ورمع نب رجُح هيف حبصأ يذلا نمزلا سفن وهو .يداليملا
 0 مايأ باتكو ريثألا نبال لماكلا باتك يف ءاجو نافتحلاو هددت نلانمو لئابق
 اكف ؟”:نميلا كلم عَبُتِل زاجحلا ىلع ًايلاو رارُملا لكآ رجُح ناك» هنإ ةيلهاجلا يف
 0 «لئابقلا يف ٌباون هعمو نيرحبلا ىلإ داجمللا كسب اكس وازتلا لكآ رجخ

 رس ىف ييلتكلااذل دس: ةيصاسو لم يه ةريوشلا :اظيمز ىف 1 هك تاذ رق

 . هتافو ىتح رارُملا لكآ رجخ مكح دقو «ةريزجلا لامشو

 رارُملا لكآ رجح نب روصقملا ورمع كلملا زاجحلاو دجن مكح مث -
 ةديبن نه كلِمَو «رارُملا لكآ رجُح كّلَه مث» نودلخ نبا لاق كلذ يفو ,يدنكلا
 ناسح نب ورمع كلملا نأ» ةغمادلا حرش يف ينادمهلا لاقو .«روصقملا ورمع هنبا

 رّمْشُملا نصح ىف هبْثَرَو «نائثدع نب ْدذَعَم ىلع روصقملا ورمع ىَلَو ءعَبُت

 يأر اذ بت نب ورمع ناك» هنإ يبلكلا نباو يربطلاو نودلخ هناك 71 يرحبلاب

 تدلوف «ناسح هنحأ تدني .هجوَرُف «نازملا لكأ رجح نب ورمع مركي نأ دارأف ءلبُثو

 دجن يف روصقملا ورمع مكح دقو ''”«رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا هل
 ةريحلا كلم رذنملا نب لوألا نامعنلا كلملا رصاعو ةليوط ةرتف ةريزجلا لامشو
 كلملاو  (م48- )47١ ةرتفلا يف  (سراف كلم روج مارهب) رصاع يذلا

 .ءامع د 7١ه ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 220

 هتف نيديس دو قيقست ووك 2 نادبع داو :ناشلم نكقت: (5)

 .175١ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (*)
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 يت بتي يت ري ل يب أ

 ةلودلا كلم ناكو (م545 )5477  ةرتفلا يف ةريحلا كلم لوألا نامعنلا نب رذنملا

 ورمع جوزت هتنباب يذلا وهو ةرتفلا كلت كولم نم ورمع نب يناثلا ناسح ةيريمحلا

 نب نوجلا كلملا ًاضيأ روصقملا ورمع عم نيرحبلاو دجن يف مكح دقو ينوصقملا

 لاق .روصقملا ورمع دعب مكح نوجلا نوكي نأ نكميو .رارُملا لكآ رجح

 روصقملا كلملا وخأ رارملا لكآ رجُح نب ةيواعم وه نوجلاو» :يناجرجلا
 الل

 راس نب ورمع

 رجح نب روصقملا ورمع نب ثراحلا زاجحلاو دجن يف مكحلا ىلوت مث -

 ناسح نب يناثلا دعسأ ْعّبَت كلملا تخأ نبا وهو يدنكلا ورمع نب رارُملا لكآ

 سماخلا نرقلا طساوأ يف ةيريمحلا ةلودلا كلم (رمأ  ارذ) ورمع نب يناثلا

 هتباهو ريمج ىلع ناسح نب عّبُت َكْلَما١ : يبلكلا نباو نودلخ نبا لاق . يداليملا

 شيج يف يدنكلا رجح نب ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ثعبو «برعلاو ريمح
 دجنو ْدَعَم ىلع ورمع نب ثراحلا ىَلُو امل» هنإو 2. .اهالاو امو ْدَعَم دالب ىلإ ريبك

 ةيخيراتلا صوصنلا نم نيبتيو .؛ةريحلا كولم عزانو ءهسأب مظعو «هتأطو تدتشا
 يف ةرذانملا كولملا همكحي يذلا قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف بارطضا ةلاح دوجو

 مهنم كولم ةثالث ةريحلا ميلقإب ناك دقف ةيسرافلا ةيروطاربمالل ءالولا راطإ

 نبا لاق .مهنم ثلاث ريمأو ءءامسلا ءام نب رذنملاو «نامعنلا نب رذنملا نب نامعنلا

 دقو ةريحلاو دعم دالب ىلإ ريبك شيج ىف يدنكلا ورمع نب ثراحلا ءاجف» : يبلكلا

 َتَلْفأو .هباحصأ مزهناو نامعنلا لِتْقَك «هلتاقو نامعنلا هيلإ راسف :ناسح- نب عَنُت هاَّلَو
 :نودلخ نبا ركذ دقف «ةريحلا برع دبيأتب كلذ نرتقا دقو ؟')(ءامسلا ءام نب رذنملا

 اولتاقو «هوكلَمُف رارملا لكأ رجُخ نب ورمع نب ثراحلاب اوؤاج» ةريحلا برع نأ

 نب رذنملا باحصأو نامعنلا باحصأ نم يأ  «برعلا ْنِم هلتاق ْنَّم ىلع رهظو هعم

 ءاّمَسلا ءام نب ٌرذنملا دمَتّساو  ةريحلا ميلقإ يف ثلاثلا ريمألا باحصأو ءامسلا ءام

 رذنملا اعد ذابق نأ لاقيو .هّدمُي نأ ىّيأف ءًافعضُم ذابق ناكو ءذابق يسرافلا كلملا

 يف يْنأ :ورمع نب ثراحلا ىلإ بتك» رذنملا نأ يت ءردعملا"ىباف ةيكدرملا نيف ىلإ

 ثراحلا هجّوُزو «هيلإ لوحتف «كيلإ لوحتم انأو يِنَّمَض ْنَم ْقَحَأ تنأو «يموق ريغ
 ذابق دهع نم (م589) ماعو (م417) ماع نيب ام ةرتفلا يف كلذ ناكو . «ًادنه هتنب
 - 501 نيب ام ةرتفلا يف نميلا كلم يناثلا دعسأ عْبُت دهع كلذ لباقُيو «سراف كلم

 : ةرتفلا كلت لالخف :(م509 - )48١ ليبحرش كلملا دهع ىتحو 4
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 ار 101010111111111 القل نوع. داتاوالقااللا31اااوا0ا  ك ككا 700 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نا
 مث ةيبرعلا ةريزجلا قرشو دجن لئابق ىلع اكلم يدنكلا ورمع نب ثراحخلا ناك -أ

 . قارعلاب ةريحلا ميلقإ همكح تحت ىوضنا

 زواجتي ال نأ ىلع» ةريحلا ىلع اكلم ورمع نب ثراحلاب ذابق فرتعا مث - ب
 يذلا ةريحلا ميلقإ نيب لصافلا وه تارفلا ناكو  «تارفلا رهن برعلاب ثراحلا
 اعد) ذابق نأ لاقيو  تارفلا ءارو اميف سرُفلا نيبو «قارعلا يف برعلا هنكسي
 اعد) هنإ حيحصلاو «(ةريحلا ىلع هكْلَمُف «هباجأف ةيكدزملا نيد ىلإ ثراحلا

 هكلَمَف «هباجأف «تارفلا برعلاب زواجتي ال نأ ىلع ةحلاصملا ىلإ ثراحلا
 نم ةيناثلا ةرتفلا لئاوأ يف امبر «(ةريحلاب ثراحلا لزنو - ًايمسر  ةريحلا ىلع
 ْ .م071/- 485 نيب ام تناكو ذابق دهع

 ةريزجلا قرشو دجن لئابق ىلع اكولم هدالوأ قيرفتب ورمع نب ثراحلا ماقو  ج
 :مهو ؛ةرّيحلاو

 ناك :لاقيو .بلغتو لئاو نب ركب ىلع ًاكلم :يدنكلا ثراحلا نب ةّمْلَس

 ليبحرش ناك :لاقُيو .بابرلاو دعس ينب ىلع اكلم :ثراحلا نب ليبحرش
 . لئاو نب ركب ىلع

 وه : يناهفصألا لاقو .ةنانكو سيق ىلع اكلم :ثراحلا نب برك يدعم
 .سيق ىلع ناكو ثراحلا نب فلغ

 دسأ ينب ىلع :لاقُيو .دجن يف دسأ ينب ىلع اكلم :ثراحلا نب رجح
 . بابرلاو ميمت نب ورمع ينب نم فئاوطو

 . مهكلم وهف مهب لزن موق يأ ةرايس ناكو :ثراحلا نب سيق
 ةريزجلا قرشو دجن ىلع ًاكولم هدالوأو يدنكلا ورمع نب ثراحلا لزي ملو -

 كلم ساون يذ راسأ فسوي يريمحلا كلملا دهع ةياهن ىلإ قارعلاب ةريحلا ميلقإو
 ماع يلاوح  سراف كلم ذابق دهع ةياهن ىلإو (م015 - 515) ةرتفلا يف نميلا
 كلم َدَرَف ءناورشونأ ىرسك هئبا ىلوت ذابق كْلَه امل) :نودلخ نبا لاق - م70
 نب ثراحلا دعب ناورشونأ ىَلَو» :يبلكلا نب ماشه لاقو .(رذنملا ىلإ ةريجيلا
 ناطلس ىوق املف .ةريحلا لزتو هوبأ لِتق موي َتَلْفُأ يذلا نامعنلا نب رذنملا ءورمع
 هيلي ناك امو ةريحلا هكْلَمَف رذنملا ىلإ َثَعَب هرمأ دتشاو ناورشونأ ىرسك
 ناكو :م018 ماع يلاوح ناورشونأ ىرسك دهع أدب دقو .ةورمع نب ثراحلا
 نب ليبحرشو ثراحلا نب ةْمّلَس ةريحلا مكحي ناكو ًازوجع ًاخيش تاب دق ثراحلا



 بكا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 0 / 2.261

 4/8 مادعإ متو 00 هر ردا فقر كايسسب عت نورتو

 نب رجح نب سيقلا قرما لاق مهيفو «ةريحلا ةنيدم ىلع ة ةرطيسلا موي ةدنك نم ًالجر

 :يدنكلا ورمع نب رجح نب ورمع نب ثراحلا

 انوش يشعل نوت اينحت ورمع نبا رجح ينب ْنِم كولم

 ةقطنمب التتقاف ثراحلا نب ليبحرشو ثراحلا نب ةملس نيب رذنملا ىَرْغَأو

 «باّلكلا موي ةعقوم يف ًاليتق ليبحرش تامو «ةفوكلاو ةرصبلا نيب ام بالكلا

 ميلقإ كالتما هل متف رذنملا ةعاط يف امهمكح تحت تناك يتلا لئابقلا تلخدف

 ْنِم مهولصوأو .مهريغو ليبحرش براقأ ةانم دايز نب دعس ونب عنمو «ةريحلا

 :لاقو دعس ينب ىلع سيقلا ؤرما ىنثأف «نميلا ىلإ ةريحلا

 نارجنو تارفلا نيب مهب اوراسو هلهأ لْلَصُملا يح اوعَتَماوُمُه

 ةليبق هتلتق نأ ىلإ ةماميلاو دجن ةقطنم ىلع أكلم ثراحلا نب رج رمتساو

 يف ةدنك ةقطنم يف وهو رجحُح نب سيقلا ئرما هنبا ىلإ هلتقم أبن ىتأو هلأ نتن

 مم ماع يلاوح كلذو «نميلاب تومرضح

 نب ةيواعم نب برك يدعم) وه تومرضح ةقطنمب هدنك ىلع سيئرلا ناكو
 وه هدنك ىلع ًاميعز ًاسيئر ناكو (نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب ةلَبَج
 : سيقلا ٌؤرما لاق هيف يذلا يدنكلا ةشبك نب ديزيو

 (هناكم تملع دق ةشبك نبا ىلاخ)

 نوُمَد يف وهو سيقلا ئرما هنبا ىلإ ثراحلا نب رجُح لتقم أبن ىتأ دقو
 :لاق اميف لاقو «تومرضح يىداوب

 ةزيضت اينافأل انو: ”نؤتاضيوبنسم اك قوفد> نوم انيلع لبللا لواطت

 ناكو رّيْمِح كلم عوشأ عفيمس وه كاذنآ ةيريمحلا ةلودلا كلم ناكو
 دثرم) مهنمو شوقنلا مهتركذ دقو ءاوذألا همع ءانبأو هتوخإ هعم مكحي

 ةيندجلا لا ا ا ل ل و

 ب لالا ول للا كولا اللا
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 دقرم)* ىلإ هدنك نم نايسرف نمار: ىلغ هددك ةقلتم نم نقلا قرما قلظتا

 : سيقلا ؤرما لاق هيفو «ريمح ناسرف نم ةوقب دثرم هَدّمْأف (ندج يذ نب نصحأ

 لموفل اديبع وعدت ال نحن ذو. اهنورنيشلا ثوم وعدت عشت ذإو

 - لهك تاذ ةيرق يهو  دجن يف هيبأ مكح ةمصاع ىلإ سيقلا قرما راسو

 لهمأو رذنأو «ةعاطلاب دجن لئابق هيلإ تلبقأو «مكحلا ديلاقم سيقلا قرما ىلوتو

 نع اهاجد كل فشكتي ًاديورف» مهسيئرل هلوق اهنم تاملكب دسأ ينب سيقلا ؤرما
 ؤرمأ مهعبتت مث «مهرايد نم لاحرلا دسأ ونب َدَّشف .«؛ريمح بئاتكو هدنك ناسرف

 اوراسو ءدسأ ونب لفجأف» نودلخ نبا لاق «بلغتو لكئاو نب ركب وئب هعمو سيقلا

 يف راس مث «مهيف نخثأو ةنانك يف سيقلا ؤرما عقوأو «ةريحلا كلم رذنملا ىلإ

 ؛بلغتو ركب هنع تعجرو - ةريحلا دالب اولخد مهنأل  ايعأ نأ ىلإ دسأ ينب عابت
 هرصتف ءأخيرص ريمح كولم نم ندج يذ نب ريخلا دئرم ىلإ سيقلا ؤرما راسف

 ًادصاق سيقلا ؤرما ىضم مث «مهاوس برعلا نم عمجبو ريمح نم لجر ةئامسمخب
 عمجولا نودلخ نبا لاق .دسأ ينب نم رأثلا ةيضق زواجت دق عارصلا تاكو. ةريحبلا

 «ةرواسألا نم شيجب ناورشونأ ىرسك هّدمأو ؛هعم ْنَّمو سيقلا ئرمال رذنملا

 امو ء«سيقلا ؤرما اجنو «هعم ناك نمو رّيمِح تقرفتو «سيقلا ؤرما مزهناف ءاوقتلاو

 يف ءيط َيلبج ةقطنم ىلإ لقتنا دقو ''”هبلط يف رذنملاو «لئابقلا يف لقنتي لاز
 تناك ةرواسألا سيح نلدملا ةريبو :ةثيب كوزاو يتلا ةكرعملا نأ ىلع كد امنع لحل

 ئرما مكح ءاهتنا نع ةكرعملا ترفسأو ءدجن قرش يف ةريحلا موخت نم برقلاب
 نم سيلو «نامزلا نم نينرق ءاهز دعب ءاهتاهجو دجن نم ةدنك مكح ءاهتناو سيقلا

 تدهش يتلا ةرتفلا كلت يف ىهتنا اهناهجو دجن يف ةدنك مكح نإ ةفداصملا باب

 مكحلا تحت نميلا قطانم ضعب عوقوو ىربكلا ةيريمحلا نميلا ةلود رصع ءاهتنا
 دجن يف سيقلا ئرما أبن ْنِم ناك دقو م0707 ماع  نامورلا نم دونسملا يموسكألا

 هرصنتسي مورلا رصيق ىلإ راس نأ ىلإ خيراتلا بتك يف فورعم وه ام ءاميت يف مث
 نق هديك ناطليم رمتسا امتيب "قنا ىف. ىنيقلا قوفأ تانك ىرتسكو نطملا ةبراستمل

 شقا يف دع ماس هلاو( عدوك لنك ني ور كذا اجر كيوم يصحب ةقلكعت
 شابحألاو ةهربأ دض نزي يذ عفيمس نب برك يدعم كلملا اهداق برح نع دنسم
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 ةماعزب دعب اميف كلذ ققحت دقو '١”ةهربأ مكح تحت تناك يتلا قطانملا ريرحتل

 ناكو «نيتنسب ِةيِلَي يبنلا دلوم دعب كلذو - مها/7 ةنس  نزي يذ نب فيس

 . كولملا تومرضح ءامعز نم ةشبك نب ديزيو برك يدعم

 يدنكلا برك يدعم نب سيق كلملا تومرضح ةقطنمو ةدنك مكح ىلوت مث
 مأ») نأ يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاج دقو «سيق نب ثعشألا دلاو وهو

 ريشنو «رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثرحلا دلو نم ديزي تنب هشبك :ثعشألا

 همع نبأ) ءاميتو دجنب همايأ رخآ يف رجح نب سيقلا ئرما عم ناك هنأ ىلإ انه
 ىلإ راس امل سيقلا ءارمأ نأ ىناهفصألا نع نودلخ نبا لقنو (ثرحلا نب ديزي
 نب ديزي) انه بوصألاو .(ثرحلا ني ديزي همع نبا عم دته ةتنبا فلخ) ماشلا
 نب ديزي) همع نبا نوكيف سيقلا ئرما دج ثرحلا نأل (ثرحلا نب ليبحرش
 سيقلا ئرما تنب دنه هعمو نميلاب ةدنك ةقطنم ىلإ داع دقو (ثرحلا نب ليبحرش

 مأ» يهو ثرحلا نب ليبحرش نب ديزي ةنبا برك يدعم نب كلملا جوزتو
 نب نامعتلا» نأ ةناتضالا ةتاتك ىف ءاجو ؟"”ةليري كرب ةشيك : سيق نب ثعشألا
 الو مل 15 ثقلت ناكر دب يتلا نع كحتق لاك اضن د لدك قا قون ونت

 هيبأ دهع ذنم مكحلا يف كراشو جاتلاب سيق نب ثعشألا بصّعت دقو

 لوق كلذب لصتي اممو .ءتومرضحو ةدنك كلم برك يدعم نب سيق كلملا

 : ينافطغلا عفاسم نبا

 ُميِظطفوهوداس دق ٌمالُغَج اتلاب بصعُملا ثعشألاك َتْسَل
 ٌميظع ٌبطَخ كولملا يف ُهبَطَخ يفتت «ناوبلا ريكا دس

 . (ٌميَظع ٌبْطَخ كولملا ُهّبَطخ : سيق هوبأو) : ينعي

 ريبكلا يلهاجلا رعاشلل نيتديصق يف هيبأ مسا بناج ىلإ ثعشألا مسا قلأتيو
 ةماميلا نم ةدافولا مئاد ناكو «ةعيبر نم لئاو نب ركب ينب ْنِم وهو سيق ىشعأ
 نب سيق كلملا ىلإ ةريحلا موختو ةريزجلا قرش يف لئاو نب ركب قطانمو
 : اسيق اهب حدم يتلا هدئاصق ىدحإ يف لاقف «تومرضح يف برك يدعم

 زيتلا ناقمو رعشتلا ىف نوكةاو- ورش نفانيف ىف انج نع

 ابوس سس ا|يرتللا حرس سعال يباب

 .ميدقلا نميلا خيرات . شتا .يا .يس 04١ مقر دنسملا شقنلا )١(
 .5 55ص 77ج - ينالقسعلل  ةياصإلا 20(

 .9١٠١ص ١ج - ىبطرقلا  باعيتسالا ()
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 : ةيناث ةديصق يف لاقو

 توعنشل ةؤادحأ تشن ثعشألا اب 9:لاعتفلا شنق اسنين نإ

 ني: وددملا ب نامععلا نيم: ةلاسو فوق حتت بأ ىستقا يقلك هونت قنألو

 ىرسك ءاقلل سيق نب ثعشألا مودق اهيف بلطي ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا

 ناسرف نم بكوم سأر ىلع سيق نب ثعشألا قلطناف «ةيسرافلا ةيروطاربمإلا كلم
 ءاسؤر نم ةعبرأ ًاضيأ هيلإ لصو يذلا ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا ىلإ ةدنك

 ىرسك لاق» هنأ تاياورلا لوقتف كلذ ببس امأو «ىرسك ءاقل ةيبرعلا لئابقلا

 يأب :لاق ءمعن :لاق ؟ةليبق ىلع فرشت ةليبق برعلا يف نإ :رذنملا نب نامعنلل

 عبارلا لامكب كلذ لصتا مث ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةثالث هل تناك ْنَّم :لاق ؟ءيش

 لا يف الإ هبصي ملف «هبلطف .كلذ يل بلطاف :لاق «هيف هتليبق ْنِم تيبلاو

 نيد يح اع لاو هالتك تيس سق خي فعشألا لاو + نالليغ نصين كيب ودع نوب ةقيلخ

 وبأ لاق .؟لئأو نب ركب ينب نم نابيش تيب نيدُجلا يذ لآو «ميمت تيب ةرارز
 ينعي  نميلا تيب بعك نب ثرحلا ينب نم نايدلا ينب تيبو) :ءالعلا نب ورمع
 دقخلا يف هيرب نو ركدر ةةيمقلا كربلا ءامقز' صوفا تودبلا 5058

 نع ةباين جحذم لثمم هنأ ينعي امم يديبُرلا برك يدعم نب ورمع مهنم نإ ديرفلا
 ةنس تام هنأل ناورشونأ ىرسك سيلو - ىرسك ىلإ ءاسؤرلا لخدف .نايدلا ينب

 رذنملا نب نامعنلا نأل «ناورشونأ نب زمره نب زيوربأ ىرسك وه - امنإو ماد
 ءاقللا نمز نوكيف 2«م097 ةنس هدهع أدب يذلا زيوربأ مايأ يف ةريحلا كلم ناك اذه

 .ةماع ةفصب ةيوبنلا ةثعبلل ةقباسلا تاونس رشعلا لالخ وأ «م١50 ةنس ىلاوح

 لجر لك ملكتيل :ءاسؤرلل لاقف) «نيمجرتُم روضحب ءاسؤرلاب زيوربأ ىرسك ىقتلاف

 موقلا َنَّسَأ ناكو ردب نب ةفيذح ماقف ءَقُدْضَيَف مهرعاش لّقيلو «مهلاعفو هموق رثآمب
 : يبلكلا نب ماشهو يناهفصألا لاق (. .ملكتف

 «رثكألا اهديدع لِتاقُت انأ ٌبرعلا ْتَمِلَع دقل :لاقف سيق نب ثعشألا ماق مث)

 انأل :لاق ؟ةدنك اخأ اي حمل :اولاقف .تابزّللا ثايغ انإو «ربكألا اهفحز ميدق انو

 ةحوبحب انطسوتو مظعألا هبكنم اندلقتو «هتايفأب انللضتساف .ةدنك كلُم انثرو

 :لاقف ةدنك رعاش ماق مث ؛مركألا

 ٌرْخاَفُي ْنَم ىلع الضفهل تدجو انتيبب لاجرلا تايبأ َتْسِق اذإ

 ةطانخن قيحشت اموي انهرفاتت . .:ةلظطخب انانتأ ىأ اليك +لانق مف
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 '"(رباكألا هتثروأاميف ٌلضفلاهل انّيأ ٌُسانلا ٌُملعي اوٌَدُعَف اولاعت

 الإ مهنم سيل :لاق عيمجلا مالك ىرسك عمس املف) «ءاسؤرلا ةيقب ملكت مث

 ىلع ىرج مالكلا كلذ نأ لوقلا نكميو '!”(مهءابح ىنثأف ءهعضومل حلصي ديس
 حلاصملاو ةسايسلاب لصتي ءاقللا فده نإو ءاسؤرلا كاعلوأب -ئرسك ءاقت نكفاع

 ةريحلا عت ناامو نيرحبلا ةتطتمم ميت كلذكوب ةعيبرب ةليبق تناك دقق ةيراجتلا

 ةلنك تناسب «يسرافلا ذوفنلا ريثأت تحت تتناك قطان يهو ةماميلاو

 زكارملا ضعبو ءاعنصب يسرافلا مكحلا نع ةلقتسم نميلا يف جحذمو تومرضحو

 داع مث «ءاقللا كلذ فادهأ نم ةيسرافلا ةيراجتلا لفاوقلا نيمأت ناكر + ةمبلا نق

 نيب ورمع داعو فرحرضح نم وكحلا رقم نيحتلا ريفا ىلإ شين نب ثعضألا
 نيبو ةدنك نيب ةديج ةقالع تأشنو «نارجن ثيلثت نصح ىلإ تنررك  ئدنعم
 . ةيناميلا محل ةليبق نم ةرذانملا هفالسأو نامعنلا ناكو «رذنملا نب نامعنلا

 تي تي 23 "م4 +“ 0

 ءرذنملا نب نامعنلا نيبو زيوربأ ىرسك نيب فالخ عقو م07١5 ىلاوح يفو
 رذنملا نب نامعنلا ىلع ىرسك بضغ» :ًالئاق نيمأ دمحأ هزجوي ام ىلإ رمألا لآو

 ىلاوح كلذ ناكو تام ىتح هسبحف هيلإ ءاجل مث برهف سوباق وبأ وهو سماخلا
 نبا ركذو "72. .نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلا هتومبو م07١5 ةنس
 ىرسك ىلإ نامعنلا راسو» :لاق نأ ىلإ زيوربأ ىرسكو نامعنلا نيب فالخلا نودلخ

 كله نأ ىلإ نجسلا هعدوأو هدف ىرسك ىلإ غلب املف ردغلا َنّيَبَتو - نئادملا يف
 .«سرافو برعلا نيب , راق يذ ةعقو ىلإ كلذ اعدو هيف

 ينوكسلا راَّمَح نب ديزي ةدايقب ةدنك ْنِم ةقرف راق يذ ةعقوم يف تمهأس دقو

 ةيبرعلا لئابقلا ضعب نم مهعم نيذلاو سرفلا نيب , راق يذ ةعقوم تناكو .يدنكلا

 ةيدنكلا ةقرفلا كلذكو ةعيبر نم مهعم نيذلاو لئاو نب ركب ةليبق نيبو ةهج نم
 لاق» :راق يذ ةعقوم ءابنأ يف ةديبع وبأ لاق .ىرخأ ةهج نم ينوكسلا ديزي ةدايقب

 اونمكأو ينوعيطأ :- لئاو نب ركب سأر مهو - نابيش ينبل ينوكسلا رامح نب ديزي
 راق يذ نم ناكم يف اونكمف : مهسأر راَمَح نب ديزي اولعجو ءاولعفف ءًانيمك مهل
 ئبخ نم ُنيمكلا مهيلع جرخ» مهناوعأو سرُفلا عم ةكرعملا ءانثأ مث «ىئبخلا ىمسي

 «شيجلا بلق ىلع اوُدَّشف ينوكسلا راَّمَح نب ديزي مهيلعو مهن 000

 )١( الأغاني  يناهفصألا جرفلا يبأل - ج١٠ ص٠١7.
 دمحأ  مالسإلا رجف (؟) أمين  ص١19.
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 :لاققلا دعشاوت» لاق نأ: ىلإ ةكرعتلا ان ةودلخت نبا قو 2100 يرذلا ففزوتاف

 ا ؛مهمامأ ًائيمك ناك هموق يف ينوكسلا دامح نب ديزي مهضرتعاو

 اوزواجو سرُلا تمزهناو ةمزهنم دايإ تّلوف برعلا نم هعم نمو ةصيبق نب سايإ

 0 فو التق نيعمجأ اوكلهف ظئاق موي يف ةريهظلا ٌرح يف راق يذ ءام

 لاقف لك يبنلا ثعُب دق» ناك هنأ ةديبع وبأ لاقف راق يذ ةعقوم نمز امأ
 ةعقو موي وه اذإف ٌمويلا كلذ ةظفٌُحف (يب مَجَعلا نم ُبَرَعلا ِتّمَصَتْنا مويلا) ٍيِكَي يبنلا
 . ©17راق يذ

 ةعقوم ربخ ةمتاخ يف لوألا عضوملا «نيعضوم يف نمزلا نودلخ نبا ركذو
 الْثُق نيعمجأ اوكلهف . .راق يذ ءام اوزواجو سرفلا تمزهناو) :هلوق دعب راق يذ

 ناجرمهلا هعمو نامعنلا ناكم ةريحلا ةيالو يف سايإ ماقأو) :لاق ثيح .(ًاشطعو

 نأ ينعي اذهو ؟'”(ةيوبنلا ةثعبلا تناك اهنم ةيناثلا يفو «نينس عست سراف ةيزارم نم
 وهو م١5 ةئس ىلاوح يف نيئس نامثب ةثعبلا لبق راق يذ ةعقومو نامعنلا توم

 رخآ عضوم يف نودلخ نبا ركذ مث . فلاسلا صئلا ىف ذ نيمأ دمحأ هركذ يذلا نمزلا

 1 ل

 لتقل اوبضغو برعلا ةعاط هل مقتست ملف ةصيبق نب سايإ ةريحلا ىلع ىلوو «هلتقف
 اذهو "”«ةيوبنلا ةئعبلا نم ثالث ةنس راق يذ موي سرُفلا ىلع مهل ناكو نامعنلا

 . ةثعبلا نم نينس ثالثل كلذو م7١51 ةنس راق يذ ةعقومو نامعنلا لتقم نأ ينعي

 مجعلا ْنِم برعلا ْفَضَتْنا مويلا :لاق ٍذئموي لي هللا لوسر ناكو» :نودلخ نبا لاق

 :ينالقسعلا رجح نبا لاقو "7«ةعقولا موي وه اذإف مويلا كلذ ظفحو .اورصُنو

 ناميلا نب ىيحي قيرط نم يوغبلاو هخيرات يف يراخبلاو طايخ نب . ةفيلخ ىورا)

 هيبأ نع مرخألا نب هللا دبع نع هللا دبع همسا تاللا ميت ينب نم لجر نع يلجعلا

 هيف تفصتنا موي لوأ اذه :راق يذ موي ِهِلَي هللا لوسر لاق : لاق «ةبحص هل تناكو

 . "”(مجعلا نم برعلا

 فالخ وه تاونس نامثب ةثعبلا لبق ثدح ام نأ هلك كلذ نم ودبي دقو

 مث ؛ةريحلا موختب اهيلإ ءاجل يتلا لئابقلا ىلإ هؤجلو ىرسك عم رذنملا نب نامعنلا
 يف ةيربج ةماقإ يف هسبحو هب ردغف نئادملا يف ىرسك ىلإ راسو ةرتف دعب داع

 115 تن ىونصبلا ةديزغا أل - نفئاشلا تاك“

 17١. -18١ص . نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
 .790 ص ١ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)
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 ًالوتقم تام لاقيو «طاباس يف ةيربجلا هتماقإو هنجس يف نامعنلا تام مث «طاباس

 سراف ةيزارم نم ناجرمهلا لمعتساو «ةرذانملا نييمخللا ةرامإ ىرسك ىغلأ ٍلئدنعو

 ةعقوم تعلدناف «يلعفلا مكاحلا وه ناجرمهلا ناكو :يئاطلا ةصيبق نب سايإ هعمو
 ءمجعلا نم برعلا اهيف فصتناو ةدنك ناسرف نم ةقرف اهيف تكراش يتلا راق يذ
 :سيق ىشعأ لاق مويلا كلذ يفو

 ٌفرشلا ُمُهاَطْخْأام راق يذموي يف انكراش ناكْدَعم لك نأ ول

 وأ ةدايقب برك يدعم نب سيق كلملا مايق سيق ىشعأ دئاصق تلجس دقو

 يف سرفلا ةفيلح  نادود  دسأ ينب ةليبق ىلع تومرضح نم ةيبرح تاوزغ هيجوت

 رئاشع ضعبو ةريحلا موختب مهريغ وأ ةانم دعس ينب نم سبع ينب ىلعو ءدجن
 تناكو «ةيسرافلا لفاوقلا - سرحت يأ  رفخت يتلا يه ميمت تناكو ميمت ةليبق

 حدم ةديصق ة ةرتفلا كلت يف ىشعألا دئاصق نمف ءراق يذ ةعقوم يف سرفلا عم ميمت

 هيف اقوا تحشألا ابأ سيق اهب

 انا اا نشل انعم الراح يكفل د[ :«يزيكللاونخا
 ا موش ناكوذو انوهتم ٍبيثكلا عفت عْقئلاب َرَواَسَو
 اَرايِد موق ضزأ ْنِم تْبَّرَخأو ْمُهتْرَمْحاوأَمْوَق تللفأف

 انا يتم ناشي ديتعا ُمهْئِهَديِعاَت تراعيف

 َراهئالإموُنلاةَئِسْمِم .ق وّبَعلا ىّبأتو «ًميِمتلا طونت

 لفاوق ىلع تاراغب موقت ةيجحذملا بعك نب ثرحلا ينب ةليبق تناكو
 ىلإ كلذ تافعاضم ثّدأو «دجن ةقطنمب اهرورم دنع ميمت ةليبق اهرفخت ةيسراف

 يف بعك نب ثرحلا ينب ناسرف نم ةعومجم نيبو ميمت ةليبق نيب ةكرعم عوقو
 لاقف «ميمت ديب ًاريسأ يثراحلا ثوغي دبع عقوف «دجنو ة علا نيب ا ةنطنم
 :اهنم ةديصق

 ايقالتال نأ ٌنارْجت نم َياماَذَن را ان ايكو
 ا ا ةيألاو برك ابأ

 نيذلا  برعلا تارمج دارأ هلعل :ارامجلا) ىشعألا ناويدب تيبلا اذه شماه يف ءاج )١(

 . (ميمت نم ةبض ونبو سبع مهنمو  مهازغ
 .رخآلا ىلع امهدحأ قْفلُي نابوث : قافللا (0)
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 برك يدعم نب سيق ةديصقلا تغلب املو ١2'سيق نب ثعشألا وبأ برك يدعم

 ميمت تعفدنأ دقو همي ا لاو: ترك نأ ده هركذ هنأ (ىنترخأ ْنِإَو كيبل) : لاق

 لئابق ناسرف مايق ىلإ ىدأ امم ءيجحذملا يثراحلا ثوغي دبع ريسألا دئاقلا تلتقف
 ىرخا ةهج نم تومرضحو ةدنك ناسرفو ةهج نم ةعاضقو سودو معثخحو جحذم

 لالخ سيق ىشعأ لاقو ءمهريغو رماع ينب نم اهئافلحو ميمت ةليبق ىلع تاوزغب

 : هلوق اهنم «ءسيق نب ثعشألا ابأ اسيق اهيف حدمي ةديصق ةرتفلا كلت
 (95). سار اس 4 , مع غ2[ مي 0 هك وحل او

 ” لاو انشلا يتتوذو ىبتتا توفمّورضحخ نم كتازغ نإو

 ْمَجَعلاٍظِيفلكاهناعذجملل وُدَعلا ضرأ لْيَخلاب ُكَتاَقَم
 (9)و ل. 2 هاما عام م 0 1

 ْملَسلاَدعَبٌبْرَحلاٌةَركَتدقو اَهَساَْلأ ٌبرزَحلا ْمُهْتَقادَأ

 ةدنك يف رشتني مالسإلا أدب امنيب ءدجنو ميمت لئابق عم مائولاو مالسلا داع مث

 نب ففيفع مهنمو مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ دي ىلع تومرضح ةقطنمو

 دمحم يبنلا ىلإ ِمّدَقو «ثعشألا وبأ برك يدعم نب سيق ملسأو ءبرك يدعم

 :نييبتلاو نايبلا باتك ىف ظحاجلا لاق «برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكمب هك
 :هل ةملك ىف ةكم هَّمَدَقمو برك يدعم نب سيق ركذي نييشرقلا ضعب لاق»

 زك نيا حم اتاحولا لاجمس الا معلا يرطب تسأل نأ ف

 93 رح يعش لآ جا

 «تومرضح ىلإ ةكم نم هتدوع دعي برك يدعم نب سيق تام نأ ثبل امو

 ةقطنمو ةدنكل ًادئاق اكلم ثعشألا لزي ملو «سيق نب ثعشألا كيلمت متو

 . ةرونملا ةنيدملاب ِخكي هللا لوسر ىلإ ةدنك دفو سأر ىلع ِمَدَق نأ ىلإ تومرضح
2 

 كو هللا لوسر بكوم يف سبق نب ثعشألا
 كلذلو «نميلاب وهو ركبُم تقو ذدم ِهْلي هللا لوسرب نمآو ثعشألا ملسأ دقل

 نيقباسلا ْنِم سيق نب ثعشألا ناك) :عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاق

 إلا ىلإ قيلوألا

 1117 نص تين ىلاقلا ىلع يال ىلامآلا" "4

 .هب ماقأ :ناكملاب مَّعُف ْنِم :مغف .قطانم ءامسأ :مجرلاو افصلا (؟)

 .1868١ص ١ج  ظحاجلل  نييبتلاو نايبلا (*)
 .47 ص - عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  عيبرلا نبال  نويعلا ةرق (4)
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 لك وأ اهكلم وه يتلا ةدنك ةليبق لك مالسإ ينعي ال ثعشألا مالسإ نكلو
 فافتلا ىلإ ىدأ امبر ثعشألا مالسإ نأ لب ءاهلايقأ ريبك وه يتلا تومرضح ةقطنم

 نم وهو «طمِسلا نب ليبحرش هنباو يدنكلا دوسألا نب طْمِسلا لوح ةدنك نم قيرف
 نب برك يدعم نب سيق نبا وه ثعشألاف :ةليك كرام كايرو ةسشألا ةرسأ سقت
 نب ليبحرش نب دوسألا نب طمسلا نبا وه ليبحرشو . . يدع نب ةلّبُج نب ةيواعم
 ىف سيق نب ثعشألا ًايهاضم ناك» هنأ تاياورلا ىدحإ تركذ دقو .يِدَع نب ةلبج
 ينيدلا ةحوتلل ةعضرا قال يبس ةوكي نأ نكميف ها كريرصد ةيائرلا
 « عازنلا ىلإ لصي 00 نكلو «هعم نيذلاو ثعشألا هانبتي يذلا يف يمالسإلا
 عانتقالاب ًايجيردت رشتني مالسإلا ذخأو «ثعشألل عيمجلا ىلع ةسائرلا ترمتساف
 ىلإ ِةْلَي هللا لوسر ثعب دقو .ةيوبنلا ةرجهلل ىلوألا تاونسلا لالخ ةوعدلاو
 تاياورلا ركل كورت ليسوا رهو البال هداج زو دك ني ست ترمردح
 ىلإ: رانسامل فيد ألا نآل ةرعيرب ةسكألا ىلإ: قا واكشلا نماطلاو ؟' "قضم

 لاتمتكا ةيعشألا يسع قساالقو :ةئايع زن دعيج ل زدمو :لرتا ةدبك قفار: ىف ةفرذبلا

 . تومرضح عوبرو ةدنك نوطب يف مالسإلا نيد راشتنا
 عار سي اح خنق ملا لآ

 .١ سيق نب ثعشألا قلطنا ةيرجه 4 ةنس ناضمر رهشو بجر رهش نيب اميفو

 ةنيدملاب هك هللا لوسر ىلإ ةدنك نايعأو ءاهجو نم دفو سأر ىلع تومرضح نم
 مودق» :ناونع تحت مهمودق أبن ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو «ةرونملا

 :لاقف «ةدنك دفو ىف سيق نب ثعشألا

 نب ُيِرْهزلا لاق :ةدنك دقو: ىفا سيف نب ُتعشألا يو هللا لوسر ىلع مدق»
 ( هدحسم كت اع هللا لوسر ىلع اولخدف «ةدْنك نم ًابكار نينامث يف ثعشألا مدق : باهش

 . ©!عنيرحعلاب اهوُتنك دقو «ةربحلا ُببُج مهيلع ارحب ْمُهَمَمْج اوُلجَر دقو

 باتك يف ءاج امنيب . بكار نينامث اوناك ثعشألا عم اومدق نيذلا ةدنك دفو نإ

 هل ل ا ا لا ا ا ع ع

 ثعشألا عم نيذلا ددع يف فالتخا اهيف باعيتسالا ةياورف ”ةرحلا قم ركع ةنس

 :نسانلا دمع با ترتألا نويبع: 0
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 مودق بيترت ءاج دقف «نيترم ثعشألا مودق كاردإ حيتي امم ءمودقلا ةنس يفو

 نب ورمعو يدارملا كْيَسُم نب ةوْرَف) مودق ركذب ةيوبنلا ةريسلا يف دوفولا
 مودق مث ةنيدملا ىلإ كوبت نم َِِ# يبنلا فرصنم كلذو (يديبُرلا برك يدعم

 للك هللا لوسر ىلع ريْمِح كولم لوسر مودق) مث (ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألا)

 تاعك نك اقبأ كياقلا ثيقرتلا وهو "' "رجع 5: :نانيفنو ىف كلذو (كوبق نو هَكَدعَم
 ا ثعشألا مدق» هنأ اقرأ نيتك نأ نت يف ءاجو 0 نبال ةياهنلاو ةياديلا

 نم ًابكار نينامث يف سيق نب ثعشألا مَدَق» رثألا نويع باتك يف كلذكو ''”«ًابكار
 همودق امأ .ه9 ةنس ناضمر يف وه ثعشألل لوألا مودقلا كلذ نمزف ''”«ةدنك

 .يناثلا مودقلا وهف ه١٠ ةنس

 ىف ةرونملا ةئيدملا ىلإ هعم نيذلا ًابكار نونامثلاو سيق نب ثعشألا لخد دقو
 (ةزيخلا بنج يتلع) تناك تهت« ةنيغ دلع نصح ةيدملا دهشت ل مظح رون
 وذ نميلا زورب ْنِم ٌبرَض :ةرّبَحلا) ةريسلا شماه يف ءاجو «ةبج عمج :ببججلاو

 : نيف نوقف ةلاف ةومبلا لابفأو كرلم ننال نه وهو 7( ظوطحب

 اهبادٌُلفاسأاوّرجبو مهبتولت ٌتاربحلا اذإ
 (الابسإ كيِدْرُب ْنِم مويلا لبْسأو) نزي يذ نب فيسل تلصلا يبأ نب ةيمأ لاقو

 اوطشم يأ  «اولّسكتو ْمُهَمَمُج اوُلَُجر دق» نينامثلا ةدنك تالاجر ناكو

 «ةئيه نسحأ يف ْمُهو اومدقتف ءةلَّخَكُم مهنويع تناكو ءاهوحّرسو مهسوؤر رعش
 «مهنولبقتسي ةنيدملا لهأ جرخ دقو «يوبنلا دجسملا ىلإ ةنيدملا عراوش نوقرتخي

 : ةباحصلا نم ةنيدملا لهأ دحأ لاق كلذ يفو

 هل فرشتساف «ةدنك ذفو ُلَبْقَأ ذإ كي هللا لوسر دجسم باب ىلع انك»
 - لخد نم لوأ مهنم لخد «دجسملا اولخد املف .مهنم نسحأ ٌتيأر امو ءنساكلا

 :تلقف نيف نب ةعشألا :اولاق ؟اذه نم :تلقف يكتم هرعتش ةيرئظي .طساوتم
 ؟ .""َنيِمَرَكُم نيدلا اذه يف كموقو كّلّخدأو هّيبن ٌّرعأو هنيد رصن يذلا هلل دمحلا
 : مق نمو ةففلا نم اكيشو اديع امالغ ئل يهرف. تيب ىف تعضألا يتراذ
 1 انلا نارك تاو نويدضتو امايأ ودكم

 .10١؛ ص ؛ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 2000

 .”:8ص 7ج - سانلا ديس نبا  رثألا نويع /7؟ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
 وأ نيخسانلا نم فيحصت وهو (نيهركم) ةباصإلا ةياور يف (نيمركم) ةملك تءاج رف

 . ةعابطلا



 اال ١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0/01

 نبا نع ؛ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب يدنكلا شيشفج ةمجرت يف ءاجو
 مهمودق أبن يأ  ةصقلا ركذف «سيق نب ثعشألا مهيف ةدنك دفو َمَدَق» :لاق سابع

 : يدنكلا دوسألا نب نادعم همساو شيشفجلا لاق كلذ يفو :لاق -

 ٍداَجْلادعب ْنِماَئِباروغُروغت  ِنَمَي يذ بارعأ ْنِم ٌسيعلا اَنَل ْتَداَج
 "ياهلا قداصلا نيمألا ٍلوسرلا ىلإ ٍلَلَم ْنِم بْضَهلا ٍبْنَجيِب َنْحَنَأ ىتح

 لإ نييمف ةنب ثعشألاعم اومدق امل ةدنكك دقو نوكي نأ نيكشيو

 دقو مودق أبن يف مدقت امك (لماز) يعامج لكشب رعشلا اذه اودشنأ لي هلل لوسر
 .هنع هللا يضر يبحرألا طمن نب كلام عم نادمه

 دجسملاب قي هللا لوسر ىلإ ةدنك تالاجرو سيق نب ثعشألا لخدف

 ءاقللا يف ثيداحأ ةثالث ةباحصلا مجارتو عةيؤبنلا ةريسلا بتك ثدروأ دقو ءىروبتلا

 يوبنلا دجسملاب ملك هللا لوسر نيبو مهنيب
 :اولاق» تلي هللا لوسر ىلع اولخد امل هباحصأو ثعشألا نإ :لوألا ثيدحلا

 .«هلوشرو هللا دبع دمتم انآ اكلم ثسبل مهل لاقف . نحللا َثَِب

 روصع يف برعلاو نميلا كولم ةيحت يه (نعللا َتْيَبَأ) ةيحتلاو ٌةرابعلا هذهو

 لاق «كولملل اضيأ ةعيابملاو يسايسلا طابترالاو ءالولا ينعتو «مالسإلا لبق ام

 : يريمحلا معنُي رساي كلملا ميدق مهرعاش

 رشميلا لإ مردك نيمعت يذاةيحت' فراش زد انه نعللا اتيبآ ابحت

 :ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلل ىنايبذلا :ةغبانلا لاقو

 عنصأواهنم ٌمتهأ يتلا كلتو كتل كنا نعت كين يفافأ

 شيرق دفو يف هيلإ مدق امل نزي يذ نب فيسل مشاه نب بلطملا دبع لاقو
 دالبلا هب بّصخت يذلا اهعيبرو «برعلا ِكِلَم «نعللا َتْيَبأ ءتنأف» : ءاعنص ىلإ

 . 206. .داَقْنَت هَل يذلا برعلا ٌسأرو

 ٌبرلا كاَبَج) :ِهلَك هللا وعر ىلإ مدق امل ترك ىدعع ني رجح لافر
 نلإ ولحد نمل ةباحضاو نسبت نع ةمشألا لاق كلذكو :(ععللا كثيبآ :«كنبلإ

 قانتعال نكت مل مهتدافو نأل (نعللا َتيِبأ) :هنوييحُي يوبنلا دجسملاب ِةلَ هللا لوسر
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 لولدملاب هتاعيابمل مهمودق ناك امنإو «تاوئسب كلذ لبق اوملسأ دقف مالسإلا

 . «هلوسرو هللا دبع دمحم انأ ءاكلم ٌتسل» :ِةَلَك هللا لوسر لاقف «ةعيابملل يسايسلا

 سانلا ديس نبال رثألا نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج : يناثلا ثيدحلا

 دقو «ةربَحلا ٌبَبج َبَبُج مهيلعا ناك هباحصأو ثعشألا نأ ءريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو

 ْىَلَب :اولاق ؟اوميُْ مل : مهل لاق لَك هللا لوسر ىلع اولخد املف .ريرحلاب اهوففك

 . '"”(هوقلأف ءاهنم هوقشُق ؟مكِقانعأ يف ريرحلا اذه لاب امف :لاق هللا لوسر اي

 امك  نميلاب اوملسأ دق اوناك مهنأ دكؤي «اومِلسُن ملأ» :ِةَك هللا لوسر لوقف

 يف ريرحلا اذه لاب امف» :مهل لاق املف «(هللا لوسر اي ىَلَب) :اولاق كلذلو  مدقت

 طئارش عزنب اوردابف «لاجرلا ىلع ريرحلا ميرحت مالسإلا ميلاعت نأب اوفرع .(«مكقانعأ
 .هلوسرو هللا ةاضرم ءاغتبا «ريرحلاب اوقلأف «ببججلا يف قنعلا ةحتف نيزُت يتلا ريرحلا

 : سيق نب ثعشألا لاق» هنأ ةيوبتلا ةريسلا ىف ءاجع :كلاثلا فيدحلا

 لكك هللا لوسر مسبَتَف .رارملا لكأ نبا تنأَو ؛راّرُملا لكآ ونب نحن «هللا لوسر اي
 نبا لاق .«ثرحلا نب ةعيبرو بلطملا دْبَع ّنبا ٌسابعلا ٍبَسَنلا اَذَهِب اوُبساَت :لاقو

 برعلا ضعب يف اعاش اذإ ناكو ءنيرجات هاو ةعيبرو سابعلا ناكو» : ماشه

 اوناك مهنأ كلذو «كلذب ناززعتي «رارُملا لكآ ونب نحن :الاق ءاَمُه ْنِمِم اُلِيسَف

 نب رضُنلا ونب ُنْحَن لب ءال :ِةَي هللا لوسر مهل لاق م ا ياا . «اكولم
 . ''”«انيبأ ْنِم يِفَتْنَت الو اَنّمأ اوُمُقَن ال ةَناَنِك

 ونب نحن» :اولاق سيق نب ثعشألا عم نيذللا ضعب نأ رثألا نويع يف ءاجو
 نب رضْنلا ونب ؛ نحنا :لاقو دلل هللا لوسر مّسبتف ««رارُملا لكآ نبا تنأو ءرارُملا لكآ

 : الئاق رخل دريم صام تاب . «انابأ نِم يِفَتْنَن الو اَنَّمأ اوفقن ال «ةّئاتك

 . "' «ثعشألا دارأ كلذف . ةّرُم نب بالك مأ يه ةروكذم ةدنك ْنِم ةدج ِِلَي يبنللو»

 هللا لوسر اي :سيق نب ثعشألا لاق» :هنأ ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا لاقو

 ونيسان: لاهو لك هللا لوسر, سعف (قارغلا لقآ نبا تناو نارثلا لكآ وتبي نسل
 اعاشاذإ نيرخاف انآاكو .. تزاخلا ني: ةعيموو بلطسلا لع. وي .سابعلا"نيسنلا اذهب

 ازعيل ةدنك ىلإ نابستتي ينعي رارملا لكآ ونب نحن :الاق ؟امتنأ نمم الئّسف برعلا يف

 سابع لوقل مهنم ًاشيرق نأ ةدنك تدقتعاف ءأكولم اوناك ةدنك َنأل دالبلا كلت يف
 نب رظنلا ونب نحن ءال :ْةقك هللا لوسر مهل لاق مث .دارملا لكآ ونب نحن :ةعيبرو
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 رشعم اي هللاو :سيق نب ثعشألا مهل لاقف .انيبأ ْنِم يفتنن الو اَنَّمأ اوفقن ال ةنانك

 .«نينامث هتبرض الإ اهلوقي الجر عمسأ ال ةدنك

 مامإلا لاقف ءرخآ هجو ْنِم ًالصتم ثيدحلا اذه ّيوُر دقو» :ريثك نبا لاق

 نع ةحلط نب ليقع ينثذح «ةملس نب دامح انثذدح :الاق نافعو زهب انثذح :دمحأ

 «ةدنك دفو يف ُهِِككَي هللا لوسر ٌُتيتأ :لاق هنأ سيق نب ثعشألا نع مضيه نب ملسم
 ءاَنِم مكنإ مع نبا اْنِإ «هللا لوسر اي تلق :لاق - مهلضفأ ينوري ال :نافع لاق -
 . انيبأ نم يفتنن الو انّمأ اوفقن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن : كي هللا لوسر لاقف

 الإ ةنانك نب رظنلا ْنِم م ًاشيرق يفني ًادحأ ٌعمسأ ال هللاوف :ثعشألا لاقو :لاق

 , "3ةورط ةدغ: ف: هحلام نبا انقنأ هاو كفو: هتذلج

 : كلذ نم نيبتيو
 بالك ّمأ يهو «رارُملا لكآ رجح ينب نم ةدنك ْنِم ةدج شيرقو لص يبلل نأ

 دبع :ْمُه ءانبأ ةعبرأ ّيصق بجنأف «بالك نب َيَصُق دلاو وه بالكو «ةَرُّم نب
 تنب ىّبُح) يهو ةينامي ًاضيأ مهمأو .ىزُعلا دبعو رادلا دبعو سمش دبعو فانم
 اضيأ فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع مأ تناكو .(يعازخلا بعك نب ليلح

 دفر اهل كلذل «(يجرزخلا ديبل نب ديبز نب ورمع تنب ىملس) يهو ةينامي

 1 ا ملا ا دب اوس ب بلطملا دبع

 | :لاق ؟يلكتملا اهيأ تنآ وهتأو» :فيس#للاق ان ب يو

 رس ا ل ا ا

 . '#هنم برقلاب هسلجأو . . ينم ندا * فيس

 راجت نم امهريغو ثرحلا نب ةعيبرو مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا ناكو

 لكأ ينب نم نحن) برعلا لئابق يف اوعاش اذإ نولوقي ةيلهاجلا يف شيرق تالاجرو
 دجن اوكلم نيذلا (ةذنك كولم َراَرُملا لكآ ينب) نم مهنأب نوهابتيو نوززعتي (رارملا

 ديس نبا اهفصو دقو «رارُملا لكآ ينب , نم ايلعلا مهتدج نأل كلذو «زاجحلاو

 : هلوقب (مِهَمأ) اهنأب اهفصو دق كك يبنلا نإ لب هلك دمحم يبنلل ةدج» اهنأب سانلا

 ًاضيأ لدي كلذو «هئابآ ىلإ لجرلا بسن نأل انّمأ ىلإ بستنن ال يأ (انّمأ اوفقن ال)
 باستنالابو «يدنكلا رارملا لكأ رجح ةنبا يه نييشرقلا بالك ينب رئاس مأ نأ ىلع

 سيق نب ثعشألا نب نمحرلا دبع لاق كلذلو .مالسإلا لبق نوززعتي اوناك اهيلإ

 .7"؟١7ص ”7بج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ره
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 ينيمُف ٠ . شيرق يف رمألا اذه ناك ْنِإ» :ناورم نب كلملا دبع مايأ ةفالخلاب عيوب امل

 .«سيق نب ثعشألا نبا انأف برعلا يف ناك نو « شيرق ةضيب تئقف

 كو مما هو
 هو>» «هي» «ي»

 اوبحصو ةرونملا ةنيدملاب ةرتف هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا ماقأ دقو

 : يلي ام ةرتفلا كلت ءابنأ ْنِمو دل هللا لوسر

 ركب ابأ نأ ةباصإلا يف ءاج :يراصنألا ةدابع نب دعس لزنمب ثعشألا لوزن
 كلذو .(راصنألا فرغ نم ةفرغ يف وه اذإف ؟ثعشألا نيأ اورظنا) :لاق قيدصلا
 برك يدعم نب ورمع ةمجرت يف ءاج دقو «راصنألا ميعز ةدابع نب دعس لزنمب

 ةدابع نب دعس ىلع ورمع لزن» هنأ ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتكب ئقديبرلا

 ىلع :يداركلا كيسُم نب ةورف لزن# :نوتلخ نبا لاقو .ةدعس همركأف :ةئيدملاب
 برك يدعم نب ورمع ناكف .''"مالسإلا ضئارفو نآرقلا ملعتو «ةدابع نب دعس
 حوشكم تنب ةشبك هتخأو يدارملا حوشكم نب سيق امهعمو كيسم نب ةورفو
 ةنيدملا ىلإ هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا مودق دنع ةدابع نب دعس لزنمب نيلزان
 . ةنيدملا لزانم ربكأ ناك امبر يذلا ةدابع نب دعس لزنمب ثعشألا لزنف «ةرونملا

 . يصاعلا نب ديعس نب نابأ يباحصلاب حوشكم تنب ةشبك جاوز عم كلذ نمازت دقو
 سرافلا سيق تخأ «ةيدارملا حوشكم تدب ةشبكا :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ةايإ اهَجَوَز «صاعلا نب ديعس نب نابأ اهجوزتف «لامجلاب ةفوصوم تناك .روهشملا
 . [ةباصإلا - :ج 97ص ] .«سيق اهوخأ

 كلت يف ةرونملا ةنيدملا تدهشو : قيدصلا ركب يبأ تخأب ثعشألا جاوز
 فَصَو دقو «قيدصلا ركب يبأ تخأ ةورف مأب يدنكلا سيق نب ثعشألا جاوز ةرتفلا

 ركب يبا تخأب ثعشألا جاوز موي يراصنألا يجرزخلا سيق نب ةربو يباحصلا

 ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .«ىحضألا ديعب ِهّبُش دق مويلا كلذ ناك» :ًالئاق

 : ةباحصلا زييمت يف

 لس «هتخأ هجّوَز نأ دعب ركب يبأ دنع نم جرخ امل سيق نب ثعشألا نإ
 .اهرقع الإ روثو ةاشو ريعب نم عبرأ تاذ قوسلا يف قبي ملف - هباحصأو وه  هفيس

 يف وه اذإف ؟وه نيأ اورظنا :لاقف «(. .اذكو اذك لعف) ثعشألا :ركب يبأل ليقف
 ٌتنك ولو يتميلو هذه :لوقي وهو هيلإ نوعمتجم سانلاو «راصنألا فرغ نم ةفرغ
 ًأدغ اوُدْعاو ءدجو امم دحاو لك ٌذْحْأَيْلَف ءيلثم ملوُي ام لثم ُتملوأل يدالبب

 . 7١ص ؟ج د نودلخ نبأ خيراتو - 8١ص ؟ج - ةباحصلا زييمت ك ةباصإلا 000
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 كلذ ناكف «محللا نم هلخدو الإ ةنيدملا رود ْنِم ٌراد قبي ملف .نامثألا نودجت

 ةنيدملا لهأ نم ةباحصلا دحأ ثيدح مدقت دقو .2'"ىحضألا مويب هبش دق مويلا
 ًامالغ يل بهوف ٌتعشألا ينراز» :هلوق مث ةدنك دفوو سيق نب ثعشألا مودق نع

 ةبسانمف .«سانلا نومعطيو نورحني ًامايأ اوثكمو منع نمو ةضفلا نم ًائيشو ًادبع
 . قيدصلا ركب يبأ تخأب ثعشألا جاوز يه سانلا نومعطُيو نورحي ًامايأ مهثوكم

 :يراصنألا يجرزخلا سيق نب ةربو يباحصلا لاق كلذ يفو

 مئارجلا ليقثٍلاَمَحةميلو ٍهكالَمموي يدنكلاملوأدقل

 َمجامجلاو قالطلا يفاهنم برحلا ىدل ًادمغُم ناك ْذُم ناك ًافيس لس دقل

 ("”هئاوقلاو اشحلا يف (روثو ةاشو) حباسو ركب ْلُك يف هَدَّمْغَأف

 اة مو تا يع ١ .ةنئل ان[ نصكلا نفل عن

 اهجوزت ىتلا قيدصلا ركب ىبأ تخأ» :باعيتسالا باتك ىف ىبطرقلا لاق

 1 1 .«ثعشألا نب دمحم ٌّمأ يهو «ةورف مَأ يه ثعشألا

 ىف دلو ثعشألا نب دمحم نأ :ةدنم نبأ ركذ» : ةباصإلا ىف ىنالقسعلا لاقو

 ١ 00 . اوك يبنلا دهع

 عوكألا ىلع نب دمحم يضاقلا قيقحت عبيدلا نبال نويعلا ةرق باتك يف ءاجو

 .«دمحمب اومستو يكب هللا لوسر ةايح يف اودلُو ةعبرأ عبار ثعشألا نب دمحم : نأ

 قيدصلا ركب يبأ تخأب سيق نب ثعشألا جاوز نأ ىلع كلذ لك لديو
 لاوش وأ ناضمر ىف ةرونملا ةنيدملاب هي هللا لوسر ىلإ لوألا همودق دنع ناك

 ةدنلا رنا كولا ركل ا ةحأ ةيوز هيو فسأل هاه نكومو يرديكتل هنن
 ةايح يف ةيرجه ٠١ ةنس نابعش رهش يلاوح يف ثعشألا نب دمحم هل تبجنأف
 دعب «ها :١ ةنس ةانغنو يف ةينات" هر تعسألا هبلإ مدق يذلا هلك شا: لوسر
 هيلع هللا لوسر مساب ًاَنّمَيَت دمحم ُثعشألا هامس دقو «ثعشألا نب دمحم دلوم
 . مالسلاو ةالصلا

 ةدنك نايعأ نم ناكو  :يدنكلا نامعنلا تخأ ءامسأب هلك هللا لوسر جاوز

 نب نامعنلا) ةيرجه 9 ةنس ِهْيلي هللا لوسر ىلإ سيق نب ثعشألا عم اوُمَدَق نيذلا

 سفن نم وهو  (يدنكلا ةيواعم نب رجحُح نب ليحارش نب دوسألا وهو «نوجلا يبأ

 27٠. نض ” حج تسيق نب ربو ةمجرت -كةباصإلا )١(.

 (روثو ةاشو) ةباصإلاب سيق نب ةربو ثيدح يف ءاج امنيب (لغبو ريعو) ةباصإلا يف ءاج ()

 - .بوصألا وهو
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 ميأ لول نامعنلا تنل ءاوشأ تناكوبد ةديك كك ولعت كبن ©« سيق نب ثعشألا غرض

 ليك هللا لوسر جاوز أبن ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو .«(برعلا يف

 كجوزأ «هللا لوسر اي :نوجلا ىبأ نب نامعنلا لاق» :هنأو «نامعتلا تخأ ءامسأب

 تحت ءامسأ تناكو» : مكاحلا ةياور يفو . ؛ءامسأ هتخأ ديري «برعلا يف ميأ لمجأ

 لَك هللا لوسر اهَجوَرَتْف . كيلإ تبطخو كيف تّبغر دقو ءاهنع كلّه اهل مع نبا
 00 ا

 : «شنو ةيقوأ رشع ىيتنثا ىلع

 ةدوع دنع كلذ نأ رهاظلاو .اهراضحإل يراصنألا يدعاسلا ديسأ ابأ ىباحصلا

 دنع اوناك مهنأ .ءآلوأ انه ركذن كلذل ؛ةدنك نم هغم نيذلاو سيق نب ثعشضألا
 اولانو ٍةْلَي هللا لوسر ثيداحأ اوعمسو ضئارفلاو نآرقلا اوملعت ةنيدملاب مهتماقإ

 مدقت دقو . سيق نب ثعشألا مع «يدنكلا برك يدعم نب فيفع يباحصلا ١

 لاق . سيق نب ثعشألا وخأ «برك يدعم نب سيق نب فيس يباحصلا  ؟

 :لاق هنأ ىوريو ..هموق يف نذؤي نأ ٍةيي يبنلا هرمأف)» :ينالقسعلا

 دنع يأ  مهيف نذؤي لزي ملف هل هبهوف «ءىموق ناذآ يل ْبَه هللا لوسر اي

 .7كفاوشلا ىدحإ ىهو («تومرضح

 :هدنك دفو يف سيف

 يداهلا قداصلا نيمألا لوسرلا ىلإ للم نم بضهلا بنجب نخنأ ىتح
 دق ناكو «يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب كتاعلا نب نابيش نب سيق نب ةانامأ - ؛

 : ىعخنلا ءارب نب ةضوع لاق هيفو ءًارهد شاع

 ةايتك ونا نسيف هناةانامآرييعك دال ماا تريمع ىبحملالا

 ها اس ةناكسلا ويانا ةنايمألا
 ١5. 5ص ”ج ب. يدنكلا سيق نب فيس ةمجرت  ةباصإلا 20
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 ٍنابشو ٍلوهك ْنِمأماثف ئئفأو ٍتيمب سيل ليق ىتح شاعدقل

 . (ِيِلَي يبنلا دهع يف نآرقلا متخ» هنأ يراخبلا

 رجح نب ورمع نب سيقلا ئرما نب ليبحرش نب ديزي نب نامعنلا» يباحصلا 5
 هنأ بوصألاو ؟'1فرعلا اذ بقلُي ناكو . سيق نب ثعشألا لاخ .يدنكلا
 رارُملا لكأ رجح نب ورمع نب ثرحلا نب ليبسوش خب هةيرم نب نانفعتلا

 مأو» :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق . سيق نب ثعشألا لاخ وهو «يدنكلا

 رع نر فرحا هللو نه كيزياشتي ةقبك : فحتشألا

 نب ةلّبّج نب  ليبحرش نب  هوسآلا نب طمسلا نب ليبحرش) يباحصلا

 ٌثيدح هل :ىنالقسعلا لاق «(يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدع

 نع ةرم نب ريثك نع ةمقلع نب رصن نع ةزمح نب ىيحي نع هدنم نبا هجرخأ
 ةماوق ةباصع ىتمأ ْنِم لازي ال) : دي هللا لوسر لاق «لاق طمسلا نب لييحرش

 ىلع دّمَو . .» :ةباحصلا تاقيطب هتمجرت ىف دعس نبا لاقو .«قحلا ىلع

 نفح انلاو اريمأ ناكو ("7”صْمِج حتتفاو ءةيسداقلا دهشو , هيلع هللا لوسر

 . نئادملل ًاريمأ ناك امك

 نب ةعيبر نب يدع نب َةلَّبج نب ةيواعم نب رجح نب ئىناه نب ٌيِدَع) يباحصلا -
 يف ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا هركذ : ينالقسعلا لاق .نيمركألا ةيوأعم

 . (ِهلك ىبنلا ىلع دفو نَّمِم يِدَع هوبأ ناكو .هنبا يدع نب ديلولا ةمجرت

 نب ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب رجح نب ةّرم نب مامه نب يِدع) يباحصلا 9
 َدََو :نوحتف نباو غابدلا نبا لاق .دئاع ابأ ىنكي .نيمركألا ةيواعم نب ثرحلا

 نب نامعنلا نب مقرألا نب ةرارز نب ةورف نب ةريمع نب يدع) يباحصلا ٠
 هنأ هتمجرت يف ينالقسعلا لاق .(نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب ورمع

 نب يدع هنبا ناكو .(هريغو ملسم حيحص يف ثيداحأ هل .فورعم ُيباحص)

 ىلع ًايلاو زيزعلا ديع نب رمع هلمعتسا .ءارمألاو ةداقلا نم ةريمع نب يدع

 نم «ناميإلا ىف يراخبلا لوقب دارملا وهو» :ىينالقسعلا لاق .ةينيمرأ

 .9١٠ص ١ج - يبطرقلا باغيتسالاو 055ص 7٠ج ب ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 :طمسلا نب ليبحرش) ناونعب باتكلا اذه يف صاخ ثحبم هلو - ١5 ص ؟ج ةباصإلا 20

 .(ىرسك ةمصاع ريمأو رصيق ةمصاع حتاف
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 نب ةملسم لاقو . .يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك :هحيحص
 نب يدع مهيف ركذف «ثيغلا مهب هللا لزني ةثالثل ةدنك يف نإ :كلملا دبع

 . 7ةريهع قب دع

 هرب طمسلا ني. نييقلا: عءوما نن:ندتملا نب نساع قي نشيقلا ةرما» ىاخفلا >< ١

 لاقو. ةيحض هل «تاعشلالا نك ىطرقلا لاق, نيمزكألا ةيواعم ني'وونع
 نم ةيمست ىف يراخبلا باتك ىف :هصن ام يوغبلا لاق «ةباصإلا ىف ىنالقسعلا

 ؤرما ناك» عماجلا باتك يفو 2. . سباع نب سيقلا ؤرما :ِلك يبنلا نع ىور
 لاقو ««كومريلا موي ةدهاجملا ةيبرعلا قرِفلا ىدحإل ًادئاق سباع نب سيقلا

 ودور ىلع ةلوطوبلا موي سيقلا ٌؤرما ناك» : ينالقسعلا

 وهو :ينالقسعلا لاق . سيق نب ثعشألا وخأ . سيق نب ميهاربإ) يباحصلا - 7

 . (ةباسنلا جرعألا قاحسإ دلاو

 ىتلا نامعتلا تنب ءامسأ ةديسلا وخأ وهو (نوجلا ىبأ نب نامعنلا) ىباحصلا ٠

 نم اهراضخإل يراصتالا يلماسلا ديسأ ابآ تكبرب هك لا !لوسر:اهجوزت
 ةنيدملا نم هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا عم نامعنلا ةدوع دنع («تومرضح

 ةورف مأ هتجوز ثعشألا عم تناكو «ةيرجه4 ةنس رخاوأ يف تومرضح ىلإ
 «تومرضحي ريجتلا نصمو ةئيدماولئصو :املق . ىققديفلا ركب نبأ تأ

 . ةنيدملا ىلإ كي هللا لوسر ةجوز ءامسأ ةديسلا يدعاسلا ايا نا وسطما

 - جدوه ىف يأ  ةَمَحَم ىف ىعم اممم ةديسلا تةتليجعف) ::ليسأ صا لاق

 اهب نيحرف ّىحلا ءاسناهيلع لخدف «ةدعاس ينب يف اهتلزنأف «ةنيدملا اهب تمدقف

 ْنِم ِكْنِإ :اهل تلاقف ءاسنلا نم لخاد اهيلع لخدف .ءاسنلا لمجأ نم تناكو
 .ةنم ئديعغتساف هلك هللا :لوسر دسع ىطست نأ نيديرت تنك نإو «كولملا
 .[ةباصإلا ”  /5550 ص] .(«ثيدحلا

 ءامسأ ةديسلا هتجوز ىلع لخد امل ِةِكَك هللا لوسر نإ :تاياورلا لوقت مث

 - ىهتنا .«اهقلطو ءاهقرافو «ذاعمب ٌتْذُع دقل :لاقف . كنم هللاب ذوعأ ىنإ :تلاق»

 نب يدع نب يدع) :ناونعيب باتكلا اذه ىف صاخ ثحبم هلو ١50 ص ”ج  ةباصإلا ()

 . (ناقلبلاب يدع رهن بحاصو ةينيمرأ ريمأ . .ةريمع
 ١ج - ينالقسعلل ةباصإلاو 918 ص - فرطمابل عماجلاو - ٠١7 ص - يبطرقلل باعيتسالا ()

 رعاشلا . . سباع نب سيقلا ئرما) :ناوئعب باتكلا اذه ىف صاخ ثحببم هلو - 54ص
 . (هنكي هللا لوسر ىلع دفاولا يلهاجلا
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 هتدافو يف سيق نب ثعشألا مودق دنع دعب اميف اهقلط مث ءاهتقرافمب ىفتكا امبرو
 اهجوزتف ء«ه١٠ ةنس نابعش يف ةرونملا ةنيدملاب ِةلَك هللا لوسر ىلإ ةيناثلا

 . لهج يبأ نب ةمركع

 : هيك هللا لوسر ىلإ ثعشآلل يناثلا مودقلا

 ىلإ يناثلا همودقو سيق نب ثعشألل لوألا مودقلا نيب تاياورلا زيمت مل

 ىلإ ثعشألل يناثلا مودقلاب لصتي اممو ؛ةرونملا ةنيدملاب ولو هللا لوسر
 : ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك يف رومأ ةثالث ِةِيلَي هللا لوسر

 : هنأ دعس نبا نع ةباصإلا يف ءاج :هعم نيذلا ددعو ثعشألا مودق نم :ًالوأ
 نم ثعشألا ناكو . .ةرجهلا نم رشع ةنس لو يبنلا ىلع سيق نب ثعشألا دْفَولا
 هنأ يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاجو .«تومرضح عابرم بحاص وهو ةدنك كولم
 نب ثعشألا ِمَدَق» هنأو . (رشع ةنس بِي هللا لوسر: ىلع نديق نب تعشألا مدق)

 .''”«ةدنك نم ًابكار نيثالث يف سيق
 ءاج دقو «ينانلا مودعلا رك ةرجهلل رشع ةنس سيق نب ثعشألل مودقلا اذهف

 ةيادبلأو ماعلا كيس نال نثآلا نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف لوألا همودق أبن

 مودقو «برك يدعم نب ورمعو كيسُم نب ةورف مودق دنع هنأب ريثك نبال ةياهنلاو
 ىلإ كوبت نم هفرصنم دنع كلذو ِةِل هللا لوسر ىلإ مهباتكب رّيْمِح كولم لوسر
 ابكار نوئامث سيق نب ثعشألا عم ناكو ءه9 ةنس ناضمر رهش لوأ يف ةنيدملا
 وه ةدنك نم ًابكأر نيثالث ىف ةرجهلل رشع ةنس همودق نأ ىلع لدي امم «ةدنك نم
 يرجع ١ نش نافهز نأ نابع يف ناكو ؛ يناثلا مودقلا

 ةورف مأ جوزت دق سيق نب ثعشألا ناك :ثعشألا نب دمحم دلوم : ًايناث

 لاوش وأ ناضمر يف - ةزونملا ةنيدملا ىلإ لوألا همودق دنع قيدصلا ركب يبأ تخأ
 «تومرضح ىلإ ركب ىبأ تخأ هتجوز هعمو كاذنأ ثعشألا داعو - ه1 ةئس

 قلع هللا لوسر. ىلإ نناثلا ةزيسنل اره امدعع فعجألا نر ديجم هبال تيسنأت
 فا هديب نايعش هب ىلاوص ىف تةورقملا ةكدملا ىلإ فيععألا [ضوتامن
 لوق مدقت دقو دمحم هام ادلر هل تيعتأ ركب انآ تخأ ةعسوو: ناي مهربخأ
 يهو ؛ةورف مأ يه ثعشألا اهجوزت يتلا ركب يبأ تخأ» نأ باعيتسالا يف يبطرقلا
 ةعبرأ عبار ثعشألا نب دمحم نإ : :نويعلا ةرق يف ءاجو .«ثعشألا نب دمحم مأ

 يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو .«دمحمب اومَّسَنو لَك هللا لوسر ةايح يف اودلُو

 .5 ١ص اج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلاو - 9١١ص ١ج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
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 . 15 ىبنلا دهع ىف دلو ثعشألا نب دمحم نأ : ةدئم نبا ركذا .:ةباضالا

 لَو يبنلا سيق نب ٌثعشألا ربخأ يذلا وه ثعشألا نب دمحم نوكي دقو

 «سيق نب ثعشألا دْفَو امل» هنأ باعيتسالاو ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقف هدلومب
 .«كيلإ يجرخم دنع َدِلَو نبا يل :لاقف ؟دلولا نم كل له دلك هللا لوسر هلأس

 ةّرقل مهنأو «ةلخبم ةنبجمل مهنإ د هللا لوسر هل لاقتف . 0 و

 انثذح نامعنلا نب جيرس انثدح ءدمحأ مامإلا لاق» : نك فنا اقوي. ا

 ىلع ثمدق :لاق سيق نب ثعشألا انثدح يبعشلا نع دلاجم انأبنأ ميشه

 يف يل دلو مالغ :ٌّتلق ؟دلولا نم كل له : يل لاقف ؛ةدنك دفو ىف ٌةِْكَ هللا لوسر

 رجأو «نيع ةّرق مهيف نإف كلذ نلوقت ال» هيدي يبنلا لاقف - [موقلا عبش *::وأآ1د مودلا

 سك با لاك . ((ةنزحم ةنبجمل مهنإ ,ةنزحم ةنبجمل مهنأ كاذ تلق نعلو مث ءاوضبُف اذإ

 7 فانيسا دع «نسح ثيدح وهو دمحأ هب درفت)

 ىلإ دلي هللا لوسر بحصو ةرونملا ةنيدملا يف سيق نب ثعشألا ثكم دقو

 ياركسلا عيدخا نب ةيواعم) كاذنأ َدَقَو نمم ناكو ه٠ ةنس ةجحلا يذ رهش ىلاوح

 ا ا يدعم كنب ةشبك همأ عم ءيدنكلا

 ::ثيذحلا . .ًاعبس يفوط :هلكي :ةلك يبنلا اهل لاقف «جحلاو فاوطلاب قلعتي رمأ نع للك

 لاقو «جيدُح نب ةيواعُم يباحصلا ةمجرت يف ينالقسعلا هركذو «ينطقرادلا هج رخأ

 نب تعشألا ةنع ترك ىدعم عنب ةشيك# < تايباحفلا ءانسلا ةمحرت نك نتالقسعلا
 فيدح مه فاقجيو . ىهتنا «فورعملا يباحصلا جيد نب ةيواعُم ةدلاو يهو سيق

 جحلا ةضيرف تدأ اهنأ «تيبلاب فاوطلا نع دك هللا لوسر عم سيق نب ثعشألا َةَمَع

 كلتو ءه١٠ ةجحلا يذ يف نميلا ىلإ ةدوعلا قيرط يف جيد نب ةيواعم اهدلو عم

 نب ريرجو «نميلا ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم مهنم «نييناميلا ءاسؤرلاو ةباحصلا

 . ةنيدملا ىلإ ةكم نم ُهِْك هللا لوسر عم اوراس نيذلا عم ثعشألا راس مث «هعم

 جوزت ةرتفلا كلت يفو . سيق نب ثعشألا تخأب كي هللا لوسر جاوز :ًاثلاث

 نب ثعشألا تخأ يدنكلا برك يدعم نب سيق تنب ةليتق ةديسلا لي هللا لوسر

 )١( 8ص ١ج  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ٠١ - ؟ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلاو ص١ 0.

 .الا" ص ةهدج - ريثك نبأ  ةياهنلاو ةياديلا معه
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 ةدوعلل ثعشألا أيهت امدنعف «نميلاب يه تناكو «؛ثعشألا اهوخأ اهايإ ُهَجّوُز « سيق

 تخأ ةليتُق ةديسلا ْهْلَي هللا لوسر جوزت - ه١١ مرحم رهش ىلاوح يف  نميلا ىلإ

 هيو هللا لوسر ثعب امبرو «هتدوع دنع ثعشألا اهثعبي نأ ىلع سيق نب ثعشألا
 . ةنيدملا ىلإ اهرضحُي ْنَم ثعشألا عم

 جاوزأ ركذ) باب (رثألا نويع) باتك يف سانلا ديس نبا اهربخ ركذ دقو
 «ثعشألا تنخأ «برك ىدعم نب سيق تب ةليتق# : نهنم نإ (846 هللا لوسر

 : يق .اهآر الو هيلع تمدق نكت ملو ءريسيب هتوم لبق دي هللا لوسر اهجوزت

 ىلع تمرُحو باجحلا اهيلع برص تءاش نإف ريَخُت نأ كي يبنلا ىصوأو

 , 20:تءاش نم تكل تقلع تءانش نإو +: تيئمؤملا

 يتيفيفكل يلع نادك يلا( ق) دلك ىلع انكع بانل هم وربا فايقاو
 نأ :نودلخن نإ كد نقو *' ”«لهج يبأ نب ةمركع ذعب اهجوزتف .حاكنلا تراتخاف»

 يدنكلا نوجلا يبأ نب نامعنلا تخأ ءامسأ يه لهج يبأ نب ةمركع اهجوزت يتلا
 . ةنيدملا ىلإ ثعشألا مودق دنع ةمركع اهجوزتف ٍةكَي يبنلا اهقلط ىتلا

 (ريسيب هتوم لبق) كلذو هيلي هللا لوسر اهجوزت دقف ثعشألا تخأ ةليتق امأ
 ةنس مرحم رهش ىلاوح يف - نميلا ىلإ ةدوعلل ثعشألا أيهت امدنع كلذ نوكيف

 لوسر ةافو أبن ىتأ «ةنيدملا ىلإ اهب ثعبي نأ لبقو «ثعشألا عجر املف_ ه١

 : يدنكلا سباع نب سيقلا قرما لوقي هلو . تومرضح ىلإ ِدِدََي هللا
 يدتهُملاّيبنلادمحأ يعنب لّيهج نلعأ موي اياعنلا ٌتعمس

 ْ ْ .[ةباصإلا - ١/7١ ص]

 :يدنكلا ةانعلا تحأ ءانيسأ يه ليج ىبأ نين ةرقع اهعورت: لا ذآ انو

 اهيلع برضُي نأ تراتخا امبر اهنأ كلذ ىدؤمو ءجوزتت مل ثعشألا تخأ ةليتق نإف

 ىلإ اهحور تعفترا نأ ىلإ كلذك لزت ملف «نينمؤملا ىلع تمرُحو «باجحلا
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةافو نم ةنس ءاهز دعب ءءامسلا

 هج 2

 تومرضحب ةقانلا ةنتفو . .ركب يبأ ةفالخ يف ثعشألا

 عيبر يف  ةفالخلا قيدصلا ركب وبأ ىلوتو ٍةكي هللا لوسر يفوت دقل
 يف سانلا ناكو «تومرضح يف سيف نب تيعبشألاو:تسه١11 ةنس لوآلا

 ناكو «مالسإلاو ناميإلا ىلع نيتباث نميلا ءاجرأ ةيقب رئاس يف امك تومرضح

 .84"7ص ؟ج - سانلا ديس نبا  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
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 مهريمأو ,مهلامعأ يف نيتباث نميلا قطانمو فيلاخم ىلع و هللا لوسر لامع

 . يراصنألا لبج نب ذاعم ًاعيمج

 وبأ مهنم «ةباحصلا نم ةعامج ىلع نميلا لمع ّمَّسَق كَ هللا لوسر ناكو

 نب ةورفو  ةماهت ةقطنم يهو  ْعَمَرَو نارجن نيب امو ديبَر ىلع : يرعشألا ىسوم
 يصاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو اهلك جحذمو ديبزو دارُم ىلع يدارملا كيسُم

 هلاه يبأ نب , رهاطلاو .نارجن ىلع يراصنآلا مزح نب ورمعو . ةقدصلا ىلع ًالماع

 .يموزخملا ةعيبر يبأ نب هللا دبعو «يلظنحلا َةّيَنُم نب ىَلْعَيو .برأم ىلع

 مهريمأو  ريمح قطانم يهو  دّئّجلا فيلاخم ىلع مهباحصأو «رمن نب ةبقعو
 تومرضح ةلامع قّرَقو . .نادمه ىلع يبحرألا كلام نب سيقو .لبج نب ذاعم

 ىلعو «يضايبلا ديبل نب دايز :تومرضح دالب ىلع) :نودلخ نبا لاق . ةثالث نيب

 هللا دبع :ةلئك نب ةيواعم ىلعو ءروث نب ةشاكع :كساكسلاو نوكسلا

 هلمعب موقي ديبل نب دايز ناكف بهذي ملف رجاهملا ىكتشاو «ةيمأ يبأ نب رجاهملا
 ىلع" روحت نينا لاقو "فوم ريظطو ودعا لعمال يك دج عوتذاسع ناك
 ىلع هعمو «نوكسلاو كساكسلا ىلع روث نب ةشاكعو «ديبل نب دايز : تومرضح

 ًالماع لبج نب ذاعم ناكو . .ةيمأ يبأ نب رجاهملا هللا دبع :ةدنك نب ةيواعم ينب

 نم هلمع يف لقنتي ذاعم ناكف د يبنلا 0 «تومرضحو نميلا :نيدلبلا لهأل
 لبج نب ذاعمو ِكَو هللا لوسر يفوت دقو .*'”(تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع
 لوسر ٌرّمأو» :ةرمس نبا لاق .نميلا ىلع يلاولاو «نميلا لامع ريمأ وهو ءاعنص يف

 باهذلا قطُي ملو ِةكَك يبنلا ةايح يف ضرمف «ةيمأ يبأ نب رجاهملا ةدنك ىلع َةْكَو هللا

 وبأ هّرقأف ءرجاهملا لمع يف موقيل ديبل نب دايز ىلإ لَك يبنلا بتكف «تومرضح ىلإ
 . "706 يبنلا لامع رئاسو ذاعم ءاقب عم . .كلذ ىلع قيدصلا ركب

 يف نميلا لاوحأو «مهلامعأ يف نميلا قطانمو فيلاخم لامعو ذاعم رمتساف

 ةعبرأ ءاهز نميلا قطانم ةيقب رئاسو تومرضح يف ةبتتسُم رومألاو «رارقتسالا ةياغ

 تهتناو ةئيدملا ىلإ لبج نب ذاعم عجر مث «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ْنِم رهشأ

 ىف هنذأتسي ركب ىبأ ىلإ ذاعم بتك» :لوقت ةياورب ةرمس نبا درفناو «نميلل هتيالو
 ا رك وم ناك ع م :ركب وبأ مهيلإ بتكف «لاّمعلا ةيقب كلذكو «كوفقلا
 ءاش نمو ؛هلمع ىلع فلختسيلو «عجريلف عجري نأ ءاش ْنَمو .يقتب لِي هللا لوسر
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 وهو يراصنألا لبج نب ذاعم :مهنم اوعجر نيذلا ناكف ''"اوعجرف هُمِقّيْلَق مقُي نأ

 لماع يصاعلا نب ديعس نب دلاخو «نميلا لامع عيمج ريمأ هنإ ْذِإ نميلا ىلع يلاولا
 نب رجاهملا نأ امبرو «كارجن لماع يراصنألا مزح نب ورمعو «جحذم تاقدص

 ءاج دقف «يضايبلا ديبل نب دايز هلمع ىلوتف كاذنآ عجرف تومرضحب ناك ةيمأ يبأ

 ىلع هلامعو هي هللا لوسر تام» :هنأ يناربطلا خيراتو ةيسايسلا قئاثولا باتك يف

 ىلع نّصحِم نب ةشاكعو «تومرضح ىلع يضايبلا ديبل نب دايز :تومرضح
 ؟1تايحلا ىلإ اباقق رك وبأ ةيقكوت د ةدقك "ىلع رجا هملاو: :نوكسلاو هك ساكسلا
 ١١ ةنس يناثلا ىدامج رهش يف لامعلا نم اوعجر نيذلاو ذاعم عوجر ناكو

 ىلإ نميلا ىف ًايتتسم ناك رمألا ّنأل نمزلاو ءامسألا نييبت ىلع انصرح دقو ؛«ةيرجه

 ١ قولا فالذ

 زوريف ىلع راثف «نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتب ركب وبأ بتك مث
 نيذلاو برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم نب سيق ءاعنص يف ءائبألاو
 يتلا ةقانلا ةنتف تومرضح ىف تعقو امنيب «نميلا لئابق ناسرف نم سيقل اوباجتسا
 تدترا) هنأ تاياورلا كلت معزتف (مالسإلا نع ةدر) اهنأ تاياورلا ضعب معزت

 ناك ثدح امف «ةدرلا نم ءيش ثدح اميف نكي مل امنيب (تومرضح لهأو «ةدنك

 يلي اميفو ءأطخلا قيرط نع ةقدصلا مسيمب ديبل نب دايز اهمسو (ةقان) ببسب ةنتف
 : تومرضح يف ةقانلا ةنتف نع نيقيلا أبنلا ليصفت

 رمأ يف يضايبلا ديبل نب دايز نيبو مهنيب عقو ..ةدنك نإ) :نودلخ نبا لاق

 اهيلع عقو نأ دعب ةيواعم نب ورمع ينب ضعب اهقلطأ «ةقدصلا ضئارف نم ةضيرف
 مدع كاردإل يفكت (ًاطلغ ةقدصلا مسيم اهيلع عقو) ةرابعف "”«ًأطلغ ةقدصلا مسيم

 نب ورمع ينب نم ًالجر نأب تأدب يتلا ةنتفلا كلت يف ديبل نب دايز فقوم باوص
 زاد دايما علا قرغلا نعت هاكر :ىآ:تاةتديع ةوجار ةنانديلع كناك ةنواقن

 ءاهريغ ذْخأي نأ ضفرو .ةقدصلا مسيمب اهمسوو «لجرلا ىلع ةزيزع ةقان دايز
 ّرَصَأ امنيب - ميرت يف  ةقدصلا لبإو لاومأ نيب اهعضوو اهبحاص اضر نود اهذخأف

 ذخأ نأش ىف لبج نب ذاعمل لاق ٍِلَك هللا لوسر نأل اهتداعتسا ىلع ورمع ونب

 يتلا ةقدصلا نع ديزت اهذخأ يتلا ةقانلا ةميق ّنألو ؛مهلاومأ مئاركو كايإو» ةقدصلا
 «(ًاطلغ ةقدصلا مسيم اهيلع عقو» ةقانلا نأ نودلخ نبا لاق كلذل «لجرلا ىلع

 )5 )1١و ”5 ص  يدعجلا ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقيط 7.
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 اهوداعأو ةقانلا اوعزتناف  ميرت يف  ةقانلا ثيح ىلإ ورمع ينب نم ةعامج هجوتف

 ينب ديؤي قيرف نيب ٌسانلا مسقناو «مهتبراحمل ديبل نب دايز أيهتف ءاهبحاص ىلإ
 .ديبل نب دايز ديؤي قيرف نيبو «ئطاخ لمع ديبل نب دايز هب ماق ام ربتعيو ورمع
 اهمّسو ناك ةقان ديبل نب دايز نم ةدئنك تعزتنا امل) :ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 ال ينإ ؛كولملا رشعم اي :لاقف يدنكلا ديزي نب هللا دبع مهيف ماق «ةقدصلا مسيمب
 نأ محرلاو هللا مكدشانأ ينإو «عامتسالا نع مكنم ٌدحأ مظعي الو لوقلا نع ُرْعْضأ

 :لاق مث «لطاب اهعاجتراو قحب تذِخأ ةقان يف ثيداحأ اوريصت

 ممذلاو هللادهعبنوردغتام مكمولح َتَْلَض ةقان يف ناك ام

 امدقلاو ٌفكلادعبو ناسللادعب ةمسيم ٌقَح اهيلع دايز ىقلأ

 كمالك ىرأ :ًالئاق سيق نب ثعشألا هيلإ ثعبف» ةياورلا هذه فيضتو
 مهنيب نم ديزي نب هللا دبع جرخف ؛كلذ لمحن ال اًنإو ءهّركَت ام ىلإ كايإو انعفدي
 ماق» :هنأ قاحسإ نبا نع ينالقسعلا رجح نبا ركذ امنيب ''”«ةنيدملا ىلإ راسو

 ديزي نب هللا دبع ماقف ؛مهنيب نم هوجرخأف ”ميطس رك يدتسلا نيمو رب ابلرلا
 «يبحاص يأر - هللاو - ييأر نإ ؛هومتمهتا ًاقح لاق نم لكأ :لاقف يدنكلا
 :لاقف .هودرطف همالك دتشاو

 قوحةقان يف لباق ْنِمٌيححلاو مُهُثَقان رجح يداوب ًادومث ثدزأ
 (7(يقوُتلا يف مؤشلاب اوضم نيذلا لثم مهِقانب اوراص ٍةدنك ْنِم ٌيحلاو

 يأب ديزي نب هللا دبع ىلإ تعب سيق نب ثعشألا نأ ةياورلا هذه يف تأي ملو
 نيذلا مهتريشع يف نصحم نب ديلولاو ديزي نب هللا دبع ةظعوم تناك امنإو «مالك
 يف ًافرط ثعشألا نكي ملو «ميرت يف ديبل نب دايز نم ةقانلا اوعجرتساو اوعزتنا
 نم ًابيرق ثعشألا يأر ناك امبرو ءريجُتلا نصحب هرقم يف ناك امنإو ثادحألا كلت

 نب ليبحرشو سباع نب سيقلا ئرماو نصحم نب ديلولاو ديزي نب هللا دبع يأر
 .ديبل نب دايز أطخ ْنِم مغرلاب ةقانلا اوعزتنا نيذلا دييأت مدع يف طمسلا

 ينب ىلع ةراغلاب ماق دقف ديبل نب دايز بناج نم فقوملل ديعصت عقو مث
 مهلتاقف» نودلخ نبا لاق «نونمآ ْمُهَو تومرضح يداو يف مهتقطنم يف ورمع

 ّرمو «مئانغلاو ّيبسلاب دايز عجرو ءنوقابلا برهو مهمزهو ديبل نب دايز
 راغأف «ثعشألاب ّيبسلا ءاسن ثاغتساو «ةيواعم نب ثرحلا ينبو سيق نب ثعشألاب

 "ج - نصحم نب ديلولا ةمجرتو 40ص ”ج ديزي نب هللا دبع ةمجرت  ةباصإلا ()
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 كساكنسلا نم هعاطأ ْنَمو ةيواعم ىلب ثعشألا عمجلل هنأو (”(بهذقنتساو ثعشأللا

 فيس ةياورل أقفو (اودترا) مهنأب ةملك انه نودلخ نبا لقن مث 2200. .تومرضحو

 امك «ميرت ةنيدم يف ديبل نب دايز اورصح» مهنأ وه هب اوماق يذلا امنيب «ىميمتلا

 . قيدصلا ركب يبأ باتك يف يتأيس

 ىلإ رقتفي ًازايحنا تزاحنا دقف «(ةدر) ثدح ام تربتعا ىتلا تاياورلا نإ

 «تومرضح ىلع ركب يبأ لماع هنأ درجمل ديبل نب دايز بناج ىلإ ةيعوضوملا
 ىتحو - ةيادبلا ذنم  أطلغ ناك ةقدصلا مسيمب ةقانلا مسوب ديبل نب دايز مايق امنيب

 ديرشتب همايق مث ةقانلا دادرتسال ورمع ينب ىلع ةراغلاب همايق نإف ءأطلغ نكي مل اذإ

 هعوجر مث «(مئانغ) تاياورلا اهيمست يتلا لاومألا بهنو ءاسنلا ّيبسبو ورمع ينب

 ميعز سيق نب ثعشألا رقمو نصحب هرورمو ميرت ةنيدم ًادصاق مئانغلاو ّيبسلاب

 ناك ديبل نب دايز نأ امبو «باوصلا ىلإ رقتفي ًالمعو ًافقوم ناك كلذ لك «ةدنك
 ناك سانلا ديرشتو ءاسنلا ّئبسو ةراغلاب همايق نأ لاقُي نأ نكمي ام لقأف ًايباحص

 . ةطلسلا ةبيه راهظإ كلذب ديري ناك اذإ ىتح ًائطاخ ًاداهتجا

 يباحصلا ميعزلا هب ماق ام نإف ديِبَل نب دايز هب ماق ام لباقم يفو

 نب دايز رورم دنع الإ لخدتي مل وهف ءابئاص ًاداهتجاو المع ناك سيق نب ثعشألا

 امنيح» ديدحتلابو «ءسيق نب ثعشألا ةقطنمو نصح مامأ مئانغلاو ءاسنلاب ديبل

 ديبل نب دايزب قحلي ملو «مهذقنتساو ثعشألا راغأف «ثعشألاب يبسلا ءاسن ثاغتسا

 ةنيدم ىلإ اوبره ةدنك ناسرفو ثعشألا اودهاش امنيح مهنأل ءهررض يأ هعم يذلاو

 ونب عمجأ مث .ديبل نب دايز َنِهاَبَس يتاللا ءاسنلا حارس ثعشألا قلطأف «ميرت

 نب دايز هب ماق ام راكنتسا ىلع تومرضح لئابق ةيقبو كساكسلاو ةدنك نب ةيواعم

 نرثكأ مهنيبو - نينمؤملا دلبلا لهأ ةيبلاغ عامجإ لثمي كلذف «ءثعشألا دييأتو ءديبل

 باوص مدعو أطخ ىلعو «نسيف ني تعضألا ةاهتجا باوص ىلع - يباحص ةئام نم

 نزواجتي ال نيذلا هباحصأ عم ميرت ةنيدم يف هورصاحف ءديبل نب دايز هب ماق ام
 .ميرت يف مهترصاحمب اوفتكا امنإو ءررض يأ مهب اوقحلُي ملو «تارشعلا

 تومرضحو ةدنك ميعز هنأل سيق نب ثعشألا يباحصلا ديب رومألا ديلاقم تحيبصأو

 لوسر باحصأ نم ةعامج ثعشألا عم ناكو «ديبل نب دايز عم فالخلا لبق ىتح
 ةدنك نم ةباحصلا ددع نأ كلذ «تومرضحو ةدنك ءامعزو تالاجر ْنِم ِيَِي هللا

 . ةباحصلا مجارت يف نيروكذم ّىباحص يتئام نع ديزي تومرضحو

 .؟ : 88ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
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 حوشكم نب سيق نايباحصلا مايق - ه١١ بجر يف  ةرتفلا كلت تدهش دقو

 نميلا لئابق ناسرف نم فالالا تارشعو يديبزلا برك يدعم نب ورمعو يدارملا
 اوملسُي مل يذلا ليحرتو «ءاعنص ةنيدمب سرُفلا ءانبألا عيمجتو لاقتعاب يتم وما

 ندع ىلإ مهنم ةقرف ليحرت مت دقو ءأرحبو أرب نميلا ْنِم سْرُملا ءانبألا نم
 ةقرفلا ليحرتو ءنامُع لحاس ىلإ مث تومرضح لحاس ىلإ بكارملاب مهليمحتو
 برأم قيرط نع - مهتالايع مهعمو فالآ ةعبرأ اوناكو - سوحجملا سشرفلا نم ةيناغلا

 نم ةدنك ناسرفب نيبوحصم مث .جحلي ناري نيوحبصم «تومرضح ىلإ

 .قارعلاو سراف دالبب نيرحبلاو نامُع نم اوقحلف ءابلاغ نيرحبلا ىلإ تومرضح
 لاق كلذ يفو .نامُع يف اوناك نيذلا سوجملا سرفلا ليحرت عم كلذ نمازت دقو
 ىف  ثبرعلا داق ديدجلا نيدلا ىف لوخدلا سرفلا ضفر نيح١» :رمع قوراف .د
 يتلا راحص يف ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح كلذكو قاتسرلا يف مهدض ةلمح  نامُع
 لحاسلا ىلإ مهلاومأو مهلئاوع عم سرفلا ءالجإ برعلا ن دمي نأ طونقي تيلدمسبا
 نم سرفلا ءالجإ مت كلذبو ؛'""طرشلا كلذب برعلا لبقف ؛جيلخلا نم يقرشلا
 ءاعنص يف ةروثلا ىلإ تاياورلا تراشأ دقو «نيرحبلا يف كلذ لثم ثدحو «نامع
 رار طبر رخال لير هنأ رب ركب يور فاق ىرتاالارل

 الإ رمألا كلذ سيلو .«نيرحبلا لامعأ ىتحو تومرضحو ءاعنص نيب ام قيرحلا
 .ه١١ بجر يف مهدالب ىلإ سوجملا سرفلا ليحرت رمأ

 امك  هنأب «كلذ نمز نيبتيو «لئاسرلاو ثوعبلا قيدصلا ركب وبأ ثعب مث

 لهأ يف قيدصلا ركب وبأ بكر ةرخآلا ىدامج يف»  ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاج
 ماقف  ؛ةَضّقلا يذ ىلإ ركب وبأ مهعبئتاف . .بارعألا نم ةنيدملا لوح نم ىلإ ةئيدملا
 يف كلذ نوكيف ءةصقلا يذ يف ركب وبأ لزنو  بارعألا قطانم يف رومألا طبضب

 ءارمألل ةيولألا دقعو «ثوعبلا ركب وبأ عطق» مث - ه١١ نابعشو بجر
 «نميلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا مهنمو . .ةصقلا يذ نم ءارمألا راسف . .نيثوعبملا

 ثعبو «ةماميلا ىلإ لهج يبأ نب ةمركعو «نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلاو
 نب ةفيذح ىلإ ريسملاب ةمركع رمأو «ةماميلا ىلإ هرثأ يف يدنكلا ةنسح نب ليبحرش
 ىلإ كلذ نم رد اذ هجوشو» هرهمو نامع ىلإ ةجفرعزو يريمحلا نصحم

 لهج يبأ نب ةمركعو ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب نأ كاردإ كلذ حيتيو ''”تومرضح
 .ه١١ ةنس ناضمر وأ نابعش يف ناك

 ١ ١. ص  رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم 2232

 رع تت رتك دا ةياهنلاو ةيادبلا“ (9)



 ا/ مال مالسإلا رجف ين نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 137

 راغأ نيذلا ىلع تومرضح لماع ديبل نب دايز ةراغ أبن يدقاولا ركذ دقو

 ىقتلاف «ديبل نب دايز هلعف ام سيق نب ثعشألا غلبو» :لاق مث «ةدنك نم مهيلع

 دايز ىلع ةميزهلا تعقوو «ميرت اهل لاقي تومرضح ندم نم ةنيدم نم ًابيرق موقلا
 هباحصأو سيق نب ثعشألا لبقأو .ةنيدملا كلت اولخد ىتح اومزهناو  هباحصأو -

 0 .ًاديدش ًاراصح هغم نمو ديبل نب دايز رصاحف ميرت ةنيدم ىلع لزن ىتح

 و :لاقو ..ثعشألا ىلع هدجنتسي ةيمأ يبأ نب رجاهملا ىلإ ديبل نب دايز
 6-5 لإ دايز تاعك درو املك: ًاباتك قيدصلا ركب يبأ 07 0

 لا قوي يسأل ىلإ هيناتكلا قف اديك وبا جيلا

 ىلإ ركب يبأ باتك مث سيق نب ثعشألا ىلإ ركب يبأ باتك يدقاولا ركذ مث
 «ةيمأ يبأ نب رجاهملا ىلإ بتك ركب ابأ نأ يربطلا ركذ امنيب «لهج يبأ نب ةمركع
 ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب ركب ابأ نأ يربطلاو ةرمس نباو نودلخ نبا ركذو
 نصوصتلاو نداكتملا لمجب نم نييتنو «(هلمع ىلإ لقي مت + هكا نم, حلصتلا) ملا

 : يلي امك قئاثولاو نيقيلا اننلا هسيترق ةيشيراتلا

 زم عاهل ناحل ىلإ سمعوا .ةينأ ب ضن نوسلل وما يتسلا نكمل نر
 هعم راسف «فئاطلاو ةكمب ْرَّمو كلذل رجاهملا لصفف» نودلخ نبا لاق (هرمأ

 - يلجبلا هللا دبع نب ريرجب َرَمو «يصاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو ؛ نسا و كلاك

 نب ةورف هيلإ مضناف نارجنب ْرَم مث «هيلإ امهمضف «روث نب ةشاكعو  نارجن لماع
 احوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاجو  (جحذم لماع)  كيسم

 ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ ثعب» :يربطلا خيراتب ةحيحص ةياور يف ءاج كلذكو
 ىتح ىضم مث «فئاطلاب ٌرَمو ءاقيرط ةكم رجاهملا ذختاف «تومرضحو ءاعنص ىلإ
 هيلإ مضناف نارجن لهأ ىلع مدق مث «هيلإ هّمَّضَف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىذاح
 ىلع لخدو ًابيجتسم لبقأو ءًأسيق برك يدعم نب ورمع قرافو «كيسم نب ةورف
 صاعلا نب نمحرلا دبع ةيمأ نب رجاهملا عم راس» :ةرمس نبا لاقو 9 يملا

 ل لل 00 «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 (ءاعنص ةيمأ يبأ نب رجاهملا لخدف» :لاق نأ ىلإ «برك يدعم نب ورمع هءاجو

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع راسو ءاعنص يف رمألا حالصإ كلذ لالخ مت دقو

 «ثدح امع افعف ء«ركب يبأل ارذتعاو ءرومألا حيضوت متو ءركب يبأ ىلإ حوشكم

 )١( هدو 767”ص ب يدقاولا خيرات نع هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا "7,

 نبا خيراتو 75ص  ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبطو - 8ص ؛ج - يربطلا خيرات حره

 خلدون  .16ص ؟ج
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 نب سيق رهص  يصاعلا نب ديعس نب نابأ ءاعنص ةمصاعلاو نميلا ىلع لمعتساو

 نب نابأ ىلوتو «ةدنك ىلإ ريسي نأب رجاهملا ىلإ ركب وبأ بتكو  يدارملا حوشكم
 عم تومرضح ىلإ اهنم ريسملل برأم ىلإ رجاهملا هجوت امنيب «ءاعنص يف ديعس

 . لهج يبأ نب ةمركع

 امأ .لهج يبأ نب ةمركع ىلإ ركب وبأ بتك» :هنأ يدقاولا ةياور يف ءاجو
 باتك ىناتأ دقو «ةدنك لئابقو سيق نب ثعشألا رمأ نم ناك ام كغلب دقف :دعب

 مهورصح دقو «هباحصأ ىلعو هيلع اوعمتجا دق ةدنك لئابق نأ ركذي ءديبل نب دايز
 عيمج يف ديبل نب دايز ىلإ رسف اذه يباتك تأرق اذإف «تومرضحب ميرت ةنيدم يف

 الإ برعلا ءايحأ نم يحب نّرمت ال :رظناو «ةكم لهأ ْنِم كباجأ ْنَمو كباحصأ

 :. مالسلاو .هباحصأو سيق نب ثعشألا ىلإ كعم مهتجرخأف «كعم مهتضهنتسا

 راس مث «كلذ ىلإ هوباجأف ءاهلهأ ضهنتساف ءءاعنص ىلإ راص ىتح «ةمركع راسف

 يبأ نب رجاهملا وه ءاعنص ىلإ ىتأ يذلا نأ بوصألاو .2'"«اهلزنف «برأم ىلإ

 ىلإ باتكلا سفنب بتك ركب وبأ لعلو «برأم ىلإ ءاعنص نم راس يذلا وهو «ةيمأ

 ةمركع نوكيف «برامب لزنف ةيمأ يبأ نب رجاهملا وه برأم ىلإ راس مث ءاعنص ىلإ
 . تومرضح ىلإ أيوس اريسيل رجاهملاب ىقتلاف «برام ىلإ ةكم نم وأ نامع نم ىتأ

 ىلإ دايز بتكو «ةدنك ىلإ رجاهملا عم ةمركع راس ماا :نودلخ نبا لاق

 ةمركع فلختساف تومرضحو برأم نيب ةزافملاب باتكلا هيقلف هثحتسي رجاهملا

 رمع نب فيس ةياور يف ءاج ام نودلخ نبا ركذ مث '””«دايز ىلإ لجعتو سانلا ىلع
 نب ثعشألا ىلإ ركب ىبأ باتك ىهو ةماه ةقيثوو ةقيقح انه تلهاجت ىتلا ىميمتلا

 « تومرضحو برأم نيب ةزافملاب وهو رجاهملا لا هباتكحلا لصو دقو «سيف

 ركذ دقو «سانلا ىلع ةمركع فلختساو  باتكلاب راس يأ  باتكلاب لجعتف

 : ىلي ام هيف ءاج سيق نب ثعشألا ىلإ ركب ىبأ باتك نأ يدقاولا

 ىلإ هتمأ ىلع هللا لوسر ةفيلخل ركب يبأ نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ٠

 .ةدنك لئابق نم هعم ْنَمَو سيق نب ثعشألا

 : مالسلا هيلع هّيبن ىلع لّزنملا هباتك يف لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف :دعب امأ

 .١ههو 707 ص  يدقاولا خيرات نع هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 000

 نبا خيراتو 750 ص  ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبطو - 78ص ؛ج - يربطلا خيرات 220

 . 16ص ؟”ج ب. نودلخ
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 الو . .هنيد نع اوعجرت نأو هدهع اوضقنت نأ مكاهنأو ؛هدحو هللا ىوقتب مكرمآ

 يلماع مكب هلعف ام . .مكلمح امنإ ناك نإو . . هللا ٍليِبَس ْنَع مكلِضُيف ىوهلا اوُعبْتت

 ءاذه يباتك بحاص ُثرمأ دقو .نوّبحت ْنَم مكيلع يلوأو هلزعأ ينإف «ديبل نب دايز

 هللا انقْفو .قحلا ىلإ اوعجارف ءمكتع فارصنالاب أدايز رمأي نأ ءٌّقحلا متلبق متنأ نإ

 يلي ام كاردإ هلك كلذ حيتيو .“' ”«مالسلاو . ىضر هيف ام لكل مكايإو

 يلاتلابو «ًائطاخ ًالمع ديبل نب دايز هب ماق ام َرّبَتْعا قيدصلا ركب ابأ نإ :ًالوأ

 تماقو (مالسإلا نع ةدر) ثدح ام تربتعا يتلا ءارألاو معازملل ةحص الف

 هب اوماق اممف «ثعشألاو تومرضحو ةدنك ةدر نع ةلطاب معازم جيورتو فالتخاب

 نب دايز تافرصت أطخ ببسب ةيبلاغلا نم داهتجا وه امنإو ةدرلا نم ءيش هيف سيل

 هلعف ام « .متلعف ام ىلع مكلمح امنإ ناك نإ» قيدصلا ركب وبأ لاق كلذل كيبل

 وبأ ربتعا دقف كلذبو . (نوّبحُت ْنَم مكيلع يلوأو هلزعأ ينإف «ديبل نب دايز يلماع

 داهتجا نأ ينعي امم .هلمع نع هلزع بجوتسي ءًائطاخ ًالمع دايز هب ماق ام ركب

 يبا نم امهنت دو: دق نيدمؤملا تومرصح لهأو ةءاديعلا ةرهقم ديذلاو ثنعفألا

 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب

 (دايز لزع) وه ةنتفلا كلت يف (قحلا) ربتعا دق قيدصلا ركب ابأ نأ :ًايناث

 ام وهو .ةعاطلا نع جورخلا ىلإ وأ هلتق ىلإ كلذ رمألا زواجتي ال نأ بجيو

 ادايز رمأي نأ قحلا مُثَلبق متنأ نإ ءاذه يباتك بحاص ٌثرمأ دقو» :هلوق يف ىّلجتي

 وه هعم باتكلا ركب وبأ ثعب يذلا باتكلا بحاصو .«مكنع فارصنالاب
 نب ثعشألا رهص  لهج يبأ نب ةمركعب ركب وبأ هفدرأ مث «ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 ةمركع هب قحل مث «تومرضح ىلإ باتكلاب راسف رجاهملا لجعت دقو - سيق

 ءريجُتلا نصح وهو هنصح يف سيق نب ثعشألاو «ميرت يف دايزو رجاهملاو لصوف

 ةدنك لوبقب هيلع باجأف ثعشألا ىلإ ةمركع ىتأف «,ثعشألا باوج رظتتي رجاهملاو

 نصح نم ةمركع عم ثعشألا راسو ءركب يبأ باتك يف ءاج امب تومرضحو
 نع فارصنالاب ًادايز رجاهملا رمأو «ميرت يف ةيمأ يبأ نب رجاهملا ىلإ ريجنلا

 ةيمأ يبأ نب رجاهملا تومرضح ىلوتو «ةنيدملا ىلإ فرصناف «تومرضح
 وبأ هنم لبقف «قيدصلا ركب يبأ ىلإ سيق نب ثعشألا راسو «لهج يبأ نب ةمركعو

 ىلإ ثعشألا عجرف «(ًاريخ كنع ينغلبيل) :هل لاقو «ثدح امل هريسفت ركب
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 00 ا ا ا بلا

 تاحوتفلاو داهجلل ةدنك ناسرفب قلطنا نأ ىلإ ًاعاطم ًاميعز لزي ملو تومرضح
 .ها؟ ةئس

 تومرضحو ةدنك يف ثدح ام نع ةعئاشلا ثاياورلاو خيراتلا بتك نإ :أفلا
 مدع ىلإ هيبنتلا نم دب ال هئلاث ًامعازم تركذ دق (هدر) هنأب ثدح ام تفصو يتلاو

 يربطلا اهركذ يتلا يميمتلا رمع نب فيس تاقيفلتو تاياور نم ىهو ءاهتحص

 : يه معازملا كلتو ءرداصملا ةيقب يف تعاشو .«يدقاولا اهضعب ركذو

 لو..,قيدنصلا ركب نبأ تاتكب هيلإ لضو ىذلا لوسرلا .لثق :نيبق قب تعشألا نإ ءأ
 سا نب يوكو ةيمأ قلاب رجاهملا وه باتكلاب لصو يذلاف .كلذل ةحص

 قرش  ةرهملاو رْخِشلا ىلع ًالماع ةمركع ثكم دقف امهنم يأ لتقُي ملو «لهج
 ناكف» ءماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ ركب وبأ رفنتسا نأ ىلإ  تومرضح ةقطنم
 هعم نم هعمو لهج يبأ نب ةمركعو «ريمح هعمو عالكلا وذ نيرفنتسملا لئاوأ يف

 يف ماشلا ىلإ راس يذلا شيجلا يف ةمركع ناكف ". .نامعو ةرهمو رحشلا نم

 . باطخلا نب رمع ةفالخ ىلإ تومرضح يف ًالماع رجاهملا ثكمو هاا" رفص

 . (كومريلا ةعقوم يف لهج يبأ نب ةمركع دهشتساو) :نودلخ نبا لاق
 تومرضح لصو امل ةيمأ نب رجاهملا نأ ىميمتلا فيس تاياور تمعزو - ب

 ع كتساكسلاو ةوكسلاو ةدنك محو ةغم نيذلاو نسف خي ةسشألا بزاح)
 عم اونصحتف «دايزو رجاهملا مهمزهف «تومرضح ْنِم هعاطأ ْنّمو  ةدنك
 موصل ةمركع ىتأو ءرجاهملا مهرصاحف «ريجُتلا نصح يف ثعشألا
 ىلإ ثعشألا نمأتساو ءهمركعو رجاهملا مهبلغف «لاتقلل ةدنكو ثعشألا جرخف
 هّنَّمْأو رجاهملا هب ءاجو هيلإ جرخف نكت نابسلا تندءاوسا هناك انيب ةمركع

 نوملسملا همحتقاف «بابلا مهل حتفي نأ ىلع هموق نم ةعستو هلمأو هلهأ يف

 يميمتلا فيس ةياور تضف كلذبو (..ءاسنلاو ةيرذلا اوبسو ةلتاقملا اولتقو
 ةيرذ تلعجو  دارفأ ةعست ءانثتساب - ةدنك تالاجر تدابأف (ةدنك ةليبق لع

 الإ ةكرعم يأ عقت ملو «دحاو درف ةدنك نم لتقي مل امنيب . ايابس ةدنك ءاسنو

 ةدنك نم دحأ لتقم مدع يدقاولا رب دقو «يميمتلا فيس ماهوأو تاقيفلت يف

 سيق نب ثعشألا نأ : :دعب امأ «تومرضح ىف هلماع ىلإ ركب وبأ بتكاا : هلوقب
 ًادحأ نلتفت الو ءامّركُم ىلإ هلمحاف . يا ل را ا
 يميمتلا تاقيفلت ةحص مدع دكؤي اممو ' ١”(مالسلاو .ًاريبك الو ًاريغص ةدنك نم
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 عم ىفانتي كلذ نأ ءمعز امك دارفأ ةعست ىوس مهنم قبي ملو ةدنك ةدابإ نع

 راسال هنأ ةيسداقلا ةعقوم نع يربطلا م خيرات يف ءاج دقف :حيراتلا قئاتح

 ناك كومريلا ةعقوم يف هنآو «ةئامحيسو فلأ يف ةيسداقلا ىلإ سيق نب ثعشألا

 طع نا لا روس نىك ع نق نمراس د نيدقلا نرسل

 جيدخ نب ةيواعمو  ةدنك نم لتاقم فلأ - سودرك ىلع دوسألا نب طمسلاو

 نبا لاقو «_- ةدنك نم نوكسلا ْنِم لتاقم فلأ - سودرك ىلع ينوكسلا

 4؟ص]1 .«ةيسداقلا ىلإ افلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعشألا راس) :نتودلخ

 . نميلا لهأ نم مهريغو تومرضح رئاسو ةدنك نم ْمُّهو .[؟ج

 ةمركع ثعبال هنأ تاقيفلتلا نم اهعياش امو يميمتلا فيس ةياور تمعزو - ج
 كاي لعن اه كونوا هل لاق رك نا ىلإ اسم ا ريشا نوف يي تيعنألا
 هكر وارق وبا هلع اع «تادشا نيس رونو نع وتس قدح لاقف ةكلققا
 جوزت ثعشألا نأل رداصم ةدع يف ةياورلا هذه تعاش دقو .«ةورف مأ هتخأ
 نأ حيحصلا امنيب . حيحص معزلا كلذ نأ ضعبلا نظف «لعفلاب ركب يبأ تخأ

 ةنس ةرونملا ةنيدملاب ِةكَي هللا لوسر ىلإ ثعشألا مودق دنع ناك جاوزلا كلذ

 معازم نيبو ةقيقحلا كلت نيب قيفوتلا نودلخ نبا ةياور تلواح دقو ءهو4

 لاق» هنأ نودلخ نبا ةياور يف ءاجف «ةدرلا دعب جاوزلا عوقو نع يميمتلا ةياور

 ةيقالا ناك دقو «يتجوز ىلع درو «ينلقأو يف بستحا ركب ابأ اي :ثعشألا

 نأ ىلإ اهرخأو كك هللا لوسر ىلع مدق نيح ركب يبأ تخأ ةورف مأ جوزت
 كلذكو . (ًاريخ كنع يِنغُْبَيل :لاقو ءهتجوز هيلع َدَّرو ركب وبأ هقلطأف . عجري
 ناك دقو» :لاق مث ءركب يبأ ىلإ ثعشألاب ثعب رجاهملا نأ :ةرمس نبا لاق

 ملو «ةورف مأ هتخأ ركب يبأ نم جوزت لَو هللا لوسر ىلإ هترجه موي ثعشألا

 .- هنع افع موي يأ  ؛ٍذئموي ةورف مأ هتجوز ركب وبأ هيلإ ملسف . .اهب لخدي
 .[ةرمس نبا تاقبط /””ص]

 نب ثعشألا نادكؤت اهنأل يميمتلا معازم يفنت ةرمس نباو نودلخ نبا ةياورف

 مدقت دقو «ةيرجه 9 ةلس ِخِكَو هللا لوسر ىلع مدق نيح ركب يبأ تخأب جوزت سيق
 تومرضح ىلإ كاذنأ داع ثعشألا نأ ىف لثمتت ةقيقحلا ةيقبو «كلذ نع نيقيلا أبنلا

 ىذا نعي الا ىو غيم عفا هل ةضيحتاك ءركب يبأ تخأ ةورف مأ هتجوز هعمو

 «ناضمر وأ نابعش يف - ْهي هللا لوسر ىلإ ثعشألا مدق املو - ه١٠ ةنس نابعش

 نأ هدنم نبا ركذ» ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو ءدمحم دلومب مهربخأ -ه١٠ ةنس

 نب دمحم نأ» نويعلا ةرق يف ءاجو اهلك يبنلا دهع يف دلو ثعشألا نب دمحم
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 نإف يلاتلابو .«دمحمب اومستو ْوِكَو هللا لوسر ةايح يف اودلو ةعبرأ عبار ثعشألا
 راشأ يذلا عونلا نم يه مجارتلا باحصأو نيخرؤملا ضعب اهلقن يتلا يميمتلا معازم

 يف ُهبشو ٌنعاطم اهيف رابخأ نيخرؤملا ضعن مالك يف دجوي» :ًالئاق نودلخ نبا هيلإ
 . "0. .ءاوهألا لهأ نم اهرثكأ «نيعباتلاو ةباحصلا نم مهرايخو ةمألا رابك

 امش ةناهجفلا  راضتو: ةلع وشمالا لانك يشق ني قيحالا ناك قلو
 ىور) : يبطرقلا لاقو دال نإ نيلوألا نيقباسلا نما هنأ نويعلا ةرق يف

 «لئاو وبأو . مزاح يبأ نب ١ سيق هنع ىورو لف يبنلا نع ثيداحأ ةئفألا

 جرخأل ثعشألا ةمجرت ند نذاتسلا لاقو .«يدع نب نمحرلا دبعو «يبعشلاو

 وهو حيرش يضاقلا نأ ديرفلا دقعلا يف ءاجو .«حيحصلا يف هثيدح ملسمو يراخبلا
 هيلإ لخد» «نيعباتلا ءاملع رابك نمو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةفوكلا يضاق
 انخيشب ًالهأو ًابحرم :حيرش لاقف ءءاضقلا سلجم يف وهو سيق نب ثعشألا
 ءامعزلاو ةباحصلا رابك نم سيق نب ثعشألا ناكو .؛هعم هسلجأو ءانديسو
 لفاحج ةلواصم يفو قارعلا حوتف يف ربكألا رودلا مهل ناك نيذلا نيدهاجملا

 مظعألا رودلا مث «ناريإ يف دنواهن حتف يف مث قارعلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمإلا
 .ناجيبرذأ دالب حتف وهو ثعشألل

 قارعلا ىف تاحوتفلاو داهجلل ثعشألا قالطنا
 لئابقو ءاسؤر باطخلا نب رمع ةفيلخلا رفنتسا امدنع ثعشألا قالطنا ناك

 ةيروطاربمإلا ءاجرأ نم ًاميظع ًاشيج قارعلا يف اودشح نيذلا سرفلا داهجل برعلا
 ةيملسملا (برعلا نقال ةريسع اعز قارعلاب ةريحتلا ميلقإ يف ناكو. ةيسزاغلا
 ىف ةداقلاو ةباحصلا نم هعم نيذلاو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا يباحصلا ةدايقب
 نادلبو .ميلاتأ ىتش نم ًاشيج سرفلا دشتحف ب تها# ةنس طساوأ لئم  قازعلا
 ميلقإو طاباس ىلإ - ىرسك ةمصاع  نئادملا نم اوهجوتو ةيسرافلا ةيروطاربمإلا
 هللاو» : لاق باطخلا نب , رمع كلذ غلب املف نيملسملا برعلا ةبراحمل  ةريحلا

 الو سيرا اد الإ سيق سير لف + برغلا كرلجب عنيا راع عير
 ىلع هلامع ىلإ رمع بتك دقو . . سانلا هوجوب مهامرف هب مهامر الإ ًارعاش الو

 «يأر وأ حالس وأ سرف وأ ةدجن هل تناك نم اورفنتسيو هيلإ اوثعبي نأ ترغلا
 . ””(ةنيدملا ىلإ مهجاوفأ تءاجف

 . ١ مثل ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 60
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 ت ًاداتعو ةدع - ةئيدملا ىلإ اولصو نيذلا ناسرفلاو بئاتكلا رثكأ ناك دقلو

 سيق نب ثعئشألا ةماعزب داهجلل اوقلطنا نيذلا تومرضحو ةدنك ناسرفو بئاتك مه

 «ةدنك ناسرف نم ةئامعبسو فلأ سأر ىلع سيق نب ثعشألا قلطنا دقف «يدنكلا
 ءةوبش ىلاعأو نامُع رافظو ةرهملاو تومرضح لئابق ةيقب رئاس نم فالآ ةدعو

 ةفيلخلاب ىقتلاو «ةروئملا ةنيدملا ىلإ شيجلا كلذ سأر ىلع ثعشألا لصوف

 هلأ ذإ  ةيدملا ىلإ نيرتسمملا

 يف هحرسو «قارعلا برح هالوو صاقو يبأ نب دعس باطخلا نيب رمع نّيع»

 نب نامعنلا نب ةضيمح مهيف .نيرفنتسملا نم رمع دنع عمتجا نمم فالآ ةعبرأ

 ىلغ جحذم نم ةئامثالثو فلأو - نميلاب ةارّسلا دزأ نم قرابو - قراب ىلع ةضيمح

 نب ديزيو ؛« يفعجلا ةبيؤذ نب ةربس وبأو «برك يدعم نب ورمع :ءاسؤر ةثالث

 ينوكسلا جيد نب ةيواعم مهيلع ةدنك نم نوكسلا نم ةئامعبرأو . ىئادّصلا ثرحلا

 .«ينوكسلا ريمن نب نيصحلاو

 ةثالثب»  قارعلا ىلإ دعس ريسم يأ  هجورخ دعب رمع هذمأ مث :يربطلا لاق

 اوناك نميلا لهأ نم فالآ ةثالثلاف .«سانلا رئاس نم فلأو «نميلا لهأ نم فالآ

 .نميلا لئابق نم مهريغ نمو «نارجن نمو «ةعاضق نمو «معثخ نم
 ىقتلاف .تومرضح بئاتكو ةدنك ناسرف يف سيق نب ثعشألا لصو مث

 ىلإ ةنيدملا نم شيجلاب قلطناو «ةنيدملا يف ًامايأ ماقأو ءباطخلا نب رمع ةفيلخلاب

 راس» :نودلخ نبا لاقو ''”«نميلا لهأ نم ةئامعبسو فلأ يف سيق نب ثعشألا
 نف شيق نب فعالا هقجلو «نكاسعلا هيلإ تحتبجاو اهلزتف فاويس: نلإ دغنب

 .'"”«ًافلأ نيثالث

 ناسرف نم سيق نب ثعشألا عم اوناك نيذلا تركذ يربطلا ةياور نأ ودبيو

 رئاس نم ثعشألا عم اوناك نيذلا نودلخ نبا ركذ امنيب «ةئثامعبسو فلأ اوناكو ةدنك

 ىلإ ابرغ ةوبش يلاعأ نم دتمملا ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح لئابقو قطانم
 لوصو دنع نميلا لئابقو قطانم ةيقب نم اولصو نيذلا كلذكو ءًاقرش نامُع رافظ

 ./8ا/ ص ة؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 200

 ١. 45ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 00
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 عخنلا نم ةئامتسو «عجمض نب دادش مهيلع فدصلاو تومرضح نم ةئامتس)
 - ليكبو دشاح  نادمه لاجرو ناسرف مهنمو «(يعخنلا بعك نب ديرد مهيلع

 ينب ناسرفو :«ينادمهلا ّيمَس نب ثراحلاو ينادمهلا سيق 5 نب ليعس ةدايقب

 ةبيتك ًاضيأ مهنمو «يثراحلا باهش نب ريثكو دايز نب عيبرلا ةدايقتب بعك نب ثرحلا
 ةدايقب ةدنك نم نوكسلا ةبيتكو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ةدايقب ةدنك نم

 نوملسملا عمتجا املف : سيق نب ثعشألا ةمع نبا وهو ينوكسلا جيد نب ةيواعم
 ةريجحلا يلطو .ةديفغملا هربت دللا دع ةةيحملا »ىلع دج) عفا ريس كفس ىلا

 .قيتعلاو قدنخلا نيب لزنف ةيسداقلا دعس ىتأو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش

 ىلعو أفلأ نيتس يف طاباسب متسر ركسع امنيب . .بيذعلاب هرصق دعس طتخاو
 شيجلاب  متسر راس مث . .أفلأ نورشع هتقاسو أفلأ نيعبرأ يف سونلاجلا هتمدقم

 .97(ةيسداقلاب هلوزنو همودق لبق كلذو ..يثوك يف لزنف  يسرافلا

 ميم نمي د
 2 9و 2

 صاقو يبأ نب دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك «طاباس يف متسر ناك اميفو

 مهنيب «مالسإلا ىلإ هنوعدي سرفلا ميظع ىلإ ةداقلا ةباحصلا نم ةعامج ثعبي نأب
 نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو .برك يدعم نب ورمعو سيق نب ثعشألا

 ثعبف . سرفلا ميظع ىلإ ةعامج ثعبي نأ هرمأي دعس ىلإ رمع بتك» :هنأ يرذالبلل

 *لاقف ؛«متسرب اوّرَمف . ةعامج يف برك يدعم نب ورمعو سيق نب ثعشألا ُدْعَس

 اَنَدَعَو دق انيبن نإ :اولاق ىتح ريثك مالك مهنيب ىرجف . مككِلم : اولاق ؟نوديرت نيأ

 . "”مكضرأ ىلع بلغن نأ

 اهيف يتلا يه متسُر اهيف ناك يتلا (طاباس) نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ةريحلا كولش وخلا - نيوناك انآ ينددملا ني نامعتلا قهوه نبا ةيوزنأ عرشك ني

 ىلع ٌعِمِجَت جحذم لئابق نأ ول كاذنأ برك يدعم نب ورمع ىنمت دقو  ةرذانملا

 :الئاق رذنملا ني نامعنلا ةرصانمو ذاقنإلا اهب: ريسيف هتساكز

 دع ل ا نا ل ل

 قرزركم وهو تام يع طاناسن٠ :ةمرركزيسلا كي ا

 1 ا 5 0 5 . نادلبلا 5 00
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 املا مدقت يتلا راق يذ ةعقوم ىلإ رذنملا نب نامعنلا لتق وأ توم ىدأو

 سيق نب ثعشألا ىقتلا املو (م511) ةيوبنلا ةثعبلل ةثلاثلا ةنسلا يف تناكو ءاهنع

 ام هنيبو مهنيب ىرجو «طاباس يف متسرب امهعم نيذلاو برك يدعم نب ورمعو
 - تاذلاب امهل قبس يتلا «نئادملا يف درجدزي ىرسك ىلإ مهذفنأ «مالك نم ىرج

 نب نامعنلا مايأ زمره نب زيوربأ ىرسك ءاقلو اهيلإ مودقلا - ورمعو ثعشألا
 «نمزلا كلذ ىف برعلا اولثم ءاسؤز ةسمخ رم نش وردك ةيعشألا ناكو ءرذنملا

 نزلي اناك د )حل 1و ا ره يردك ىلإ اذه ايفيوم فا ايكو

 هوعدو  درجدزي ىرسك وهو - كلملا اوتأ مث) :يرذالبلا لاق ءامهعم ْنَّمو مالسإلا

 .مكتلتقل لسُر مكنأ الول :لاقو «فارصنالاب مهرمأو ءبضغف ؛مالسإلا ىلإ
 عم دفولا مالك نأ يربطلا ةياور يفو ''نهيلإ مهذافنإ ىلع هفنعُي متسر ىلإ بتكو
 0 امإو ةيزجلا امإو مالسإلا امإ رتخا» :مهلوق ل يح فرجت
 ينأ هوملعاو «مكبحاص ىلإ اوعجرا . .مكتلتقل يلبق لسُرلا دحأ لتق ول» :لاقو

 راس ءاوعجر املو ؛مكدالب خودي مث ةيسداقلا يف نيعمجأ مكنفدي ىتح متسر لسرُم

 «نيملسملا ركسع ةهجاوم يف ةيسداقلاب قيتعلا ةقطنم لزنف يسارفلا شيجلاب متسر
 .ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا نأ ثبل ام مث

 تما ثا

 ةيسداقلا يف سيق نب ثعشألا محالم

 اميظع ًاداهجو ارقاو اماهس] ةتذاقي ةدنك نافرفلو سيق نب ةعشألل ناك دقل

 ةعقو ةيسداقلا ةعقو تناك» :ريثك نبا ظفاحلا اهنع لاق ىتلا ةيسداقلا ةعقوم ىف
 ةاننلا قرع هباضا دق اقر: نبأ قب دعس ناكو اين عا قارعلاب نكي مل ةديطع

 نب دلاخ برحلا ىلع لعج دقو ..بوكرلا عيطتسي ال وهف هدسج يف لمامدو
 ةرسيملا ىلعو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنميملا ىلعو  يرّذِعلا  ةطَفْرُع

 . "”يدارملا حوشكم نب سيق
 ريمأ سيق نب ثعشألا ناكف ءاهتيارو اهريمأ شيجلا ىف ةليبق لكل ناكو

 ةلزق كرم ريطسو هنا ناقل نه ةايعيسو»هنلا هثداتت كسضقن دك ناز يساسو
 جيد نب ةيواعمو «ةدنك نم ةبيتك سأر ىلع طمسلا نب ليبحرش ةدنك ةداق نم

 سأر ىلع جعمض نب دادشو «ةدنك ْنِم نوكسلا ْنِم ةئامعبرأ سأر ىلع ينوكسلا

 .57” ص الج - ريثك نبا ةياهنلاو ةيادبلا 20
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 ةماعلا ةسائرلا تناكو  ةدنك وخأ فدّصلاو  فّدّصلاو تومرضح نم ةئامتس
 ةعبرأ ءاهز ْمُهَو - كئلوأ ةدنك لاجرو ناسرفو ثعشألا نإ مث ؛,ثعشألل مهيلع

 نيذلاو ةليجب ةليبق مضت تناك يتلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةنميم يف اوناك  فالآ

 نب ورمع ةدايقب جحذم نم ديبُز ينب مْضَت امك  نيملسملا شيج عبُر ْمُهو  اهعم

 وه يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا يناميلا ريمألا ناكو ءمهريغو «برك يدعم
 . ةنميملا دئاق

 فده يمالسإلا شيجلا ةنميم تناك ةيسداقلا ةعقومل لوألا مويلا كراعم يفو

 سرملا نأ :نودلخ نبا لاق كلذ ىفو «لايفألاو ةيسرافلا ةيبرحلا قرفلا تامجه

 نع ريثك نباو ئيربطلا ركذو «ةليجُب ىلع اهولامأف «نيملسملا ىلع ةليفلاب اولمحاا
 يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نإ» اوملع سرّملا نأ : يلجبلا مزاح يبأ نب سيق

 «نيليف سانلا رئاس ىلإو «اليف رشع ةتس انيلإ اوهجوف «سانلا عبُر اًنكو «ةليجب هيف
 رطملا هّنأكف باَّشَنلاب اننوقشريو ءديدحلا كسح انلويخ لّجرأ تحت نوقلي اولعجو

 يسرافلا امنإف ًادوسأ اونوك :لوقيف انب رمي برك يدعم نب ورمع ناكو ءانيلع
 كلذ ين يوت انا ايدؤهل انلقن بانت اهل طتطن ذاكر آل عهتم ناونبإ ناكر نين

 نب ورمع مطح مث» :يرذالبلا لاق .«هحبذف هقنتعاف ورمع هيلع لمحف «يسرافلا
 - اهيلع يتلا قودنصلا وأ اهتباون مطحو عطق يأ  «ةليفلا نم ًاليف برك يدعم'
 نب ثعشألا قلطناف «كلذك نولعفي ديبُر ينب ناسرف عفدناف  اذكه اولعفا  :لاقو

 نبا ركذو .ديبز ينبو ةليجب عم ودعلا فوفصو لايفأ نوقرتخي ةدنك ناسرفب سيق
 اهولامأف نيملسملا ىلع ةليفلاب اولمح» سرُفلا نأ يميمتلا فيس ةياور نع نودلخ
 رذوتاد.ىوقع اونقدي نأ انما نقي ىلإ قي لسزاف «مهيلع تلَقَتَف ةليجب ىلع

 هعم اودهنو اوطاشتساف «دسأ ونب هلعفي امب ةدنك سيق نب ٌثعشألا رّيعف «ةليفلا

 ءهعم ةدنك تَدَهّنو سيق نب ثعشألا َدَهَتَم» :يربطلا لاقو .«مهئازإب نيذلا اولازأف
 نب ورمعغ ةماعزب ديبزو :ثعشألا ةماعزي:ةدتكل تناككف .«مهئازإب نيذلا اولازأف

 كلذ يف ًالساب ًارود هللا دبع نب ريرج ةدايقب شيجلا ةنميمو ةليجّبو برك يدعم
 تيباوت هيف تطقسو تعطقتو «ليللا ةأده تيبهذ ىتح لاتقلا هيف رمتسا يذلا مويلا

 .ةحداف رئاسخ اودبكت نأ دعب مهركسعم ىلإ سرفلا رقهقتو «لايفآلا قيدانصو
 3ع ذم اي

2 2 

 «حالسلا اهيف ذفني ال عورد مهيلع) سرفلا نم ةقرف تمدقت يلاتلا مويلا يفو

 - ديدحلا يف لمعت ال فويسلا نأ اوأرف فويسلاب مهودلاجف نوملسملا مهل فلدزاف

 . رمامإلا لاق «يربطلا كْرَت ةيسرافلا ةقرفلا كلت دئاق ناكو (اوعدتراف  عوردلا يأ
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 «يربطلا كْرُت مهئازإب ناكو «ةئامعبس الإ ةصاخ ةدنك نم اهدهش ام هللاو» ىبعشلا

 ءمهلازأف ةئامعبس يف مهل فحزف «مهل اوفحزا موق اي :سيق نب ثعشألا لاقف

 :ةدنك زجار لاقف ءأكرُت َلَتَقو

 وألا نادت م يدعم َْرَطْصَملا يف مهكْرُت انكرت نحن

 ليللا فصتنم سرفلا ركسعم ىلع ةراغ برك يدعم نب. ورمع ْنَش مث «ناشيجلا

 ناسرفلا نم ةوق يف يدارملا حوشكم نب سيق قلطنا «(ريرهلا ةليل) ةكرعم تعلدناف

 مث «سرفلا ركسعم لخاد لاتقلا يف هعم نيذلاو برك يدعم نب ورمع ىلإ مضناو

 ركسعملا ةمدقم يف لاتقلا ناكو «سرفلا ركسعم ىلإ نيملسملا شيج رئاس قلطنا

 نيشيجلا فوفص تمظتناف «ناكملا كلذ ىلإ يسرافلا شيجلا عقدت «يسرافلا

 باحصأ ةلاجّرلا هيف فصف «فوفص ةثالث نوملسملا ناكو ةفحازملل اؤّيهتو لاتقلل

 مامإ مهوحس ناشرعلا يأ ت:لويخلا هيف فضو ةيفارقلااذبق"تصَو «فويسلاو حامرلا

 : لاقف يدارملا حوشكم نب سيق ماقف .ةرسيملا كلذكو ةنميملا كلذكو «ةلاجرلا

 ةلاجّرلا هعم سيل ليخلا لمحت نأب سيل يأرلاو «ةفحازُملا الإ ىَبأ دق مكودع نإ

 ملو مهب اورقع مهعم لاجر ال ليخلا ىلع مهوّدع مهدراطو اوفحز اذإ موقلا َنِإف

 اي) : سيق نب فقالا لاقو د ايم ليحل ويرسل 4 «مهيلع اومِدَقُي نأ اوقيطي

 .ءادهشلا ايانمو ماركلا ينامأ هنإف لتقلا نم اوعّرجَت الو اوسفانت ءايندلا نع ًاسفنأ
 : («(لجّرتو فلل 2

 ءارو تمدقتو تلّجرت ءودعلا فوفص ىلإ ًامدقتم ثعشألا لججرت املف

 ءاسؤرلا رئاس مدقتو «برعلا ةامرلاو ةلاجّرلاو ناسرفلا نم فوفصلا تائم ثعشألا

 برحلا ىحر ترادو «كراعملا دشأ ْنِم ةكرعم ىف ناشيجلا ءمهلاجرو مهناسرفب

 نولعألا ْمُمو مهركسعم ىلإ برعلا داع حبصلا هجو ناك اذإ ىتح) «حابصلا ىتح

 . "مهل ةبلغلاو

 :ريرهلا ةليل نم مهتدوع روف مالسإلا يبرعلا شيجلا ًأيهت نأ ثبل امو

 دعس لعجف نوملسملا ىبعتا هنأ ريبزلا نب هللا دبع نع ناسيك نب بهو نع قاحسإ

 ١١( ؛ج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ص١١ و١9.
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 يلجبلا هللا دبع نب ريرج سانلا ةنميم ىلعو «ةطفرع نب دلاخ سانلا ةعامج ىلع
 «لاجر لئابقلا يف ماقو) : يربطلا لاق ''”يدارملا حوشكم نب سيق مهترسيم ىلعو
 يذ نبأو «برك يدعم نب ورمعو «سيق نب ثعشألاو ء.حوشكم نب سيق ماقف
 سراف لهأ ءالؤه ننوكي ال :اولاقف يلالهلا نيدرّبلا يذ نباو يمعثخلا نيمهَسلا
 امم اولمحف .اهوسفانت ءايندلا نع ًاسفنأ ىََخْسَأ الو ءمكنم توملا ىلع ءارجأ
 . "2(سرفلا نم مهئازإب نيذلا اوطلاخ ىتح مهيلي

 «ةيسداقلا يف ميظعلا يخيراتلا راصتنالاب مويلا كلذ يف ةكرعملا تجوتتو

 نب ورمع حمرو حوشكم نب سيق فيسب ًاعيرص سرْفلا شيجلا ريمأ متسر طقسو
 ةباحصلا مالعأ ناكف «يسوجملا يسرافلا شيجلاب ةميزهلا تفصعو «برك يدعم
 «حوشكم نب سيق ةيسداقلا راصتنا ققحت مهتايقب نيذلا نييقيقحلا لاطبألاو

 ءيلجبلا هللا دبع نب ريرجو «سيق نب ثعشألاو «برك يدعم نب ورمعو
 «يمعتخلا ةعيبر نب رشبو يثراحلاب باهش نب ريثكو «يرذعلا ةطفرع نب دلاخو
 : لئاقلا ينادمهلا ّيمُّس نب ثراحلاو

 ٌرّشُح ٌمجاعألاو .سيدُقبابب اندايجّركم مهر تدهش ولو

 ٌروزحلاُيعفيألاهدمدعُبو ٍوهعقول ُبيشيًاموي ثأرل أذإ
 تيسر نوعا ناسك مناد .٠ - .ةيييسك هلق هاسع كل اعاذإ

 اوركركت نيح روثأملاب ٌتينثو اولبقأ نيح مهالوأ يف ٌتنعاطف

 يي بيش نيدروساتو: .ةرجيستل برأل هلاةياوهتاءاسعو

 مهعبتت سونيلاجلا ةدايقب ةيسداقلا نم مهل ولف تبحسناو سرفلا مزهنا املو

 متسر لِيُق امل» :هنأ يرْضَبلا ةديبع وبأ ركذ كلذ يفو «نيملسملا نم ناسرفو ةداق

 ثرحلا نب كلامو حوشكم نب سيقو وه ةيسداقلا رهن برك يدعم نب ورمع رّبع
 اوربع نيذلا عم سرْملا اوعبتتي نأب ناسرفلاو ةداقلا نم ةعامج دعس رمأو 0 عشألا
 يف يدنكلا طمسلا نب ليبحرش دعس مهثعب نيذلا نم ناكف «مهب اوقحلو رهنلا
 دقو «ودعلا عابتاب ليبحرشو عاقعقلا دعس رمأل *3ودلع نا لاق قدك رم ةمعك

 ُهَعَبْنأ مث . .7 :يربطلا لاق 2. . سونيلاجلاب قحلف امهلبق ةويح نب ةرهز جرخ ناك
 لعجو ةبتع نب مشاه مهعَبْأ مث طمسلا نب ليبحرش مث ْمَتْعُملا نب هللا دبع دعس

 )١( ص ؛ج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ١:١7 و١178.

 .178ص ةج - يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا (؟)
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 ناك بلطلا ليخ ىلع دئاقلا نأ يرذالبلا ركذو «. .ةقاسلا ىلع ةطُفْرَع نب دلاخ
 . يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو متعُملا نب هللا دبع هعمو يرذعلا ةطفْرُع نب دلاح
 نم نولتقي اولعجف بلطلا ليخ ىلع ةطفرغ نب دلاح دعس ثعب» :يرذالبلا لاق

 هزبو همركأف ماطسب هل لاقي لجر ىلع دلاخ لزنو «سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل
 هيلع لمحف سونيلاج قحلف ةارصلاب دلاخ زاتجاو «ماطسب رهن كانه رهن يّمْسو
 0)00يدعسلا ةيوح نب ةرهز هلتق :لاقيو .هلتق لاقيو هنعطف ىثراحلا باهش نب ريثك
 ربخ يف يربلعلا ركذ دقف ءسرُْفلا نم ًايناث ًادئاق لتق ةيوح نب ةرهز نأ باوصلاو
 املف ةرهز لحتراو «نوملسملاو طمسلا نب ليبحرشو هللا دبع لزن» هنأ (سُب موي)

 عقوف يرُْهْبْصُب ةرهز نعطف . .هوشوانف عمج يف يَرْهْبَصُب اهب هيقل سب ىلإ ىهتنا
 ةرهز نم دقتعاف سرُب ناقهد ماطْسب لبقأف ءسْرُب موي يف هتنعط ْنِم تامف رهنلا يف

 ركذ يذلا وه اذه ماطسبو ''”«لبابي اوعمتجا نيذلا ربخب هاتأو ءروسجلا هل دقعو

 بابي وعيت يذلا نبغي اذلاح ريحت :هدتنع ةظفرع نب كلا لوزن ئيراالبلا

 نب ريثك هيلع لمحف سونيلاج قحلف ةارصلاب دلاخ زاتجاف «نازريفلا ةدايقب
 نب هللا دبع) ةطُقرغ نب دلاخ ثعبو «هلتقو هنعطف يجحذملا يثراحلا باهش

 اولعتقاف ناززيفلا ىلع اولردق لباب ىلإ ًامشاهو: طمسلا نب :ليبحرشو:متعملا
 حتف متو .زاوهألا وحن نازريفلا برهف «سرفلاو نازريفلا مزهناف «لبابب
 راصتنال حيحصلا نمزلا نأل ءهه5١ ةئس رفصو مرحم يف كلذ ناكو ''”(لباب
 يميمتلا فيس نع يربطلا ركذ دقو ه6 ةنس مرحم رهش وه ةيسداقلا حتفو

 يف حيحصلا بيترتلا نييبت فلس دقو ءه١١ ةنس لاوش يف لبابو سرب حتف نأ

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرجب صاخلا ثحبملا

 لل تدلل خل
 نت 41 ين

 ةفوكلا طاطتخاو . .ءالولجو نئادملا حتف يف ثعشألا

 نم قلطنا يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةداق نم سيق نب ثعشألا ناكو

 ةنس لاوش نم نيقب مايأل) لاوش رخاوأ يف نئادملا تاهج حتفل ةريحلا ةقطنم

 نيف رب كعشألا ليش: هنأ رثألا نوع: نناتك' ىف" ساتلا كبس نيا ركذ“ دقو (هاد
 . ””«ءالولجو نئادملاو ةيسداقلا حتف
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 لاق «. ءناادملا حتفل ريسملاب دعس ىلإ ٌرمع بتكا هنأ نئادملا ابن نم ناكو

 0 '"«نئادملا مِهّلُق مدق ةسواقلا نم ةيفزوتا امل نسرفلا تناكو» :يدقاولا

 ةمدقم ىلع لعجو «ةطفرع نب دلاخ دعس ثعب» هنأ قاحسإ نب دمحم نع يربطلا

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهتنميم ىلعو «صاقو يبأ نب ةبتغ نب مشاه سانلا
 هعم يقب نمب سانلا عبتا هعجو نم دعس قرفأ املف ءعجو نم هب امل دعس فلختو

 حتف نأ دعب دعس مودق ناكو ''”«ريِسَرْهَب ىلع ةلجد نود مهكردأ ىتح نيملسملا نم
 - سيق نب ثعشألا مهعمو - ةبتُع نب مشاهو هللا دبع نب ريرجو ةطفرُع نب دلاخ
 ىتح دعس دري ملف «ةطْفرُع نب ًادلاخ دعس هَّجَو» :يرذالبلا لاق «طاباس ةنيدم

 ناكو ء«طاباس نوملسملاو هللا دبع نب ريرج َحَتَق» :يربطلا لاقو ''”«طاباس ُدلاخ
 (ريِسَرُهَب) ىلإ طاباس نم نوملسملا راس مث ه5١ ةنس ةدعقلا يذ يف طاباس حتف

 «نيملسملا نم هعم يقب نمب دعس لصو ريسّرُهَب راصح ءانثأو ءاهورصاحف

 لاق هه١١ ةجحلا يذ يف ناك (ريسَرَهَب) حتفو راصح يربطلاو نودلخ نبا ركذ

 درجدزي ىرسك بره - ةلجد نود يهو - ريسّرْهَب نوملسملا حتف املف) :يرذالبلا

 نم فخ امو هلام تيب هعم لمحو هترواسأ هوجو هعمو ناولح ىلإ نئادملا َنِم
 رهن يف ًةضاخم ْيأ  (ًاضوخ نوملسملا ربع مث «يرارذلاو ءاسنلاو هتنازخو هعاتم
 لاق «ةلجد ةضاخم ماحتقال ناسرفلا بدتنا دق دعس ناكو «نئادملا ىلإ  ةلجد

 يف طمسلا نب ليبحرشو دالو ينب ٌمصأ مهنم .«نوتس  كلذل - بدتناف» :يربطلا

 ناكف «ةلجد نوتسلا محتقاف  ةئامتس مهدعب بدتنا مث  نيفصن مهلعجف مهلاثمأ

 نب كلامو ليبحرشو رّزفم وبأو جلكلاو دالَو ينب ٌمصأ نيتسلا نم لصف ْنَم لوأ
 مث . .نيتسلاب ةئامتسلا قحالتو . .بعك نب ثراحلا ينب نم مالغو ينادمهلا بعك
 «ةيرجه ١5 ةنس رفص يف كلذو «نيحتاف نئادملا اولخدف ءدنجلا مظع قحالت

 ةيدلا ةدنك نايسرف تاورسكا :ةسصاع  عئادملا اولطد يذلا ىيضفافلا نيم ناكف

 لوخدلا وه كلذ ناكف ءطمسلا نب ليبحرش ةدايقب نيذلاو سيق نب ثعشألا ةماعزب
 لئابق ءاسؤر نم ةسمخ عم همودق دنع اهلخد دقف «نئادملا ىلإ ثعشألل ثلاثلا

 َمَدَق مث «رذنملا نب نامعنلا مايأ مالسإلا لبق زمره نب زيوربا ىرسك ىلإ برعلا

 ىلإ مهتعيي نأ يماكو يأوي عت ىلإ رمق عكا ىذللا كتولا يف :ةيقاث ةرقااهنلا

 دعس حف :يرذالبلا لاق «ةيسداقلا ةعقوم لبق  درجِدزي ىرسك - سرقلا ميظع

 دفولا كلذ يربطلا ركذ دقو «ةعامج يف برك يدعم نب ورمعو سيق نب عشألا
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 نب دراطُعف ءارآ ْمُهَلو ةباهم مهيلعو مهماسجأل رظنم مهل ْنَّم اّمأ ..» :لاقو

 نب ورمعو ؛هورمع نب مصاعو ناسح نب ثراحلاو سيق نب ثَحعشألاو بجاح

 ىلإ ةاعذ دعس مهثعبف «ةثراح نب ىّنعملاو ةبعش نب ةريغملاو برك يدعم
 مالسإلا ىلإ هوعدو درجدزي ىرسك كلملاب اوقتلاو نئادملا ىلإ اوراسف .«كلملا

 يف مهنفديس هشيج نأب نيملسملا دعوتو درجدزي مهدّرَف «برحلا وأ ةيزجلا وأ
 ءه5١ ةنس كلذو نئادملا ىلإ ثعشألل يناثلا مودقلا وه كلذ ناكف «ةيسداقلا

 رفص يف نيحتاف نئادملا ةنيدم مالسإلا ناسرفو ةباحصلا عم ثعشألا لخد مث

 حتف ُثعشألا دهش) هنأ رثألا نويع يف ءاج ثيح (ةيداليم 57) ةيرجه ١ ةنس

 .(ءةالولجو نئادملاو ةيسداقلا

 نيملسملا نيب ءيفلا دعس ّمَّسَق» :هنأ نئادملا حتف ءانب يف يربطلا ركذو
 لْقتو «لجار مهيف سيل ًأاسراف ناك مهلكو ءآفلأ نيتس اوناكو ءهَّسْمَح ام دعب

 ىعدتساو «سانلا نيب لزانملا يف ّمَّسَقو «دالبلا لهأ يف سامخألا نم

 حتف مت ىتح نئادملاب اولازي ملو ءروذلا مهلزنأف قيتعلا نم تالايعلا
 . «ةفوكلا طاطتخاو . . ءالولج

 اوناك) مهنأب نئادملا حتف دنع يمالسإلا يبرعلا شيجلا ددعل ديدحتلا اذهو

 ةيسداقلا ىلإ" ريشلا ندع نديحلا ةدغ نع نودلخ نبأ هركذاانم زةعث (انلأ يكتف
 هةةحلو ةركايعلا هبلإ ةيعمعسا ايلول تارت ىلا كسش نايس .) الكاف
 اهيلإ دعس ريسم لبق قارعلاب ناك دقف «. .ًافلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعئشألا
 ةعبرأ يف) ادعس رمُع ثعب مث «فالآ ةرشع وحن يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج
 هقحل مث . . سانلا رئاس نم فلأو نميلا لهأ نم فالآ ةثالثب هدّمأ مث . . فالآ

 ءماشلاو ةرصبلا نم تادادمإ تلصو مث (افلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعشألا

 ةيسداقلا يف ءاوس «نميلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ ءافلأ نيتس ءاهز نوملسملا غلبف

 نود رهشأ ةتس ءاهز نئادملا يف نوملسملا رقتساو «نئادملا حتف يف وأ

 . سرفلا عم تاهجاوم
 نيف 2 3 ماني ماع ماع

 دعب درجدزي ىرسك نأ كلذو «ءالولج ةعقوم سيق نب ثعشألا دهش مث

 سرُلا ْنِم ريبك شيج عْمَجو رافنتساب ماق ناولح ىلإ نئادملا نم هباحسنا
 يهو ةلجد قرش قطانم ةمصاع وأ ةدعاق ءالولجج تناكو - ءالولج ىلإ مههيجوتو

 ىف افيثك اشبع ٌسرفلا دش «نسرفلا ديب. لا زي ان ةاوسلا ناكو' ةلجد داؤش

 ني, يع ىلإ دعب ددع نيف يللا هلا دبع نب ريرج راس كلذ ءانثأو «ءالولج
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 نب ريرج راس كلذ ءانثأو «ءالولجّج يف يسرافلا دشحلاب رمع ملع املو «باطخلا

 دشحلاب رمُع ملع املو «باطخلا نب رمع ىلإ دعس دنع نم يلجبلا هللا دبع
 ثعبي نأو «نئادملا يف ىقبي نأب دعس ىلإ رمع بتك :ءالولجج يف يسرافلا
 دعس حرسفا :يرذالبلا لاق .ءالولج ىلإ شيج يف صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه

 اونصحت دق مجاعألا اودجوف «أأفلأ رشع ينئا يف ءالولج ىلإ ةبتع نب مشاه
 ناوُلُخ نم مهيلع مدقت دادمألا تلعجو «نيقناخب مهلقثو مهلايع اولعجو اوقَدْئَْحو
 رثكت نأ لبق مهجلاعن نأ يغبني :نوملسملا لاقف ءءالولج ىلإ لابجلاو
 شيج ناكو «ًافلأ نيرشعو ةئام ءاهز ىلإ عفترا دق سرُفلا ددع ناكو .«  . مهدادمأ
 ةقندتت ب فارشلا ةريوعبلا ةقطتنم قفو قاوعلا قطانم هذه ىف يعم جفلسملا
 دادمإلا يف ءاجو» :يربطلا لاق «ءالولجب يمالسإلا شيجلا ىلإ مهنم تادادمإلا
 فحازت» هنأو ««يدنكلا يِدَع نب رجُححو برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق
 رخآ مهولتاق مث ءانههو انهه نم لصتم ُددملاو ءاموي نينامث سرفلاو نوملسملا
 سيق نب ثعشألا ناكم ناكو ه١ ةدعقلا يذ يف ءالولجج موي وهو .«  .مايألا
 نب رجح ناك١ :يرذالبلا لاق  ءالولجج موي يدنكلا يِدَع نب رجح ناكم سفن وه

 ناكو «ليخلا ىلع برك يدعم نب ورمعو «نيملسملا ةنميم ىلع يدنكلا يدع
 نيملسملا نإ مث . .ًاديدش ًالاتق اولتتقاف «(متسر وخأ ذازرخ) ذئموي مجاعألا ىلع

 بكرو نيبراه اولوف مهومزهو مهفقوم نع مجاعألا اهب اوعلق ةدحاو ةلمح اولمح
 ىلإ اوفرصنا مث مهنيب مالظلا لاح ىتح ًاعيرذ التق مهنولتقي مهفاتكأ نوملسملا

 . .ةفيثك ليخ يف ءالولجب هللا دبع نب ريرج ةبتع نب مشاه لعجو «مهركسعم
 راصتنالا مت كلذبو  «مهلتقف مجاعألا نم ةيقب اهبو نيقناخ هللا دبع نب ريرج ىتأو
 :نودلخ نبا لاق يذلا يسرافلا شيجلا ىلع نيقناخو ءالولج يف يمالسإلا يبرعلا
 : يرذالبلا لاق .«فلأ ةئام ذئموي مهنم لِتُق هنإ لاقُي «ليلقلا الإ مهنم تلفي ملا
 ةدعقلا يذ يف» :ريثك نبا لاقو .(ه75 ةنس رخآ يف ءالولج ةعقو تناكو»

 يدنكلا يدع نب رجححو سيق نب ثعشألا ةدايقب نيملسملا ةنميمل ناكف ..اهاك

 : يدنكلا رجُح نع رعاشلا لاقو ءرصنلا كلذ يف ًارفاو ًاماهسإ

 ارّتْسُتو حوتفلادنواهن مويو ْمَلُيْمَلةعيقولا ًالولجب مويو

 داوس يحاونو ندم نوحتفي نوملسملا قلطنا نيقناخو ًالولج ححتف مت املف
 :يرذالبلا لاق «ةلجد رهن قرش يف قارعلا

 نب ثعشألا هعمو صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه صاقو يبأ نب دعس هَجَو)
 حتفو «كلانه ام ىلع بلغف راجيناخو ًاقوقد ىتأو «تاناذارلاب َرَمَف يدنكلا سيف
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 ©'*(روزرهش ّدح ىلإ كلملا جيزاوبو امراب نس وحن ىلإ ذفنو «يمرجاب ةروك عيمج
 يدنكلا سيق نب ثعشألاو ةبتغ نب مشاه نايباحصلا اهحتتفا اهعيمج قطانملا كلتف

 ءال ولج يف ٌتكَّمو «داوسلا ْنِم ةعساو ءاجرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا امنيب
 : ةعساتشلا ن:قارعلا قاونف  داوسلا ةقظتنمل ًادئاق اريشأ

 كن كلب 1-1
 انإنن ميزي خ3

 ةمصاع ةيمالسإ ةيبرع ةئيدم طاطتخا ىلع يأرلا رقتسا ه1١ مرحم رهش يفو
  ىرسك ةمصاع - نئادملا ىلع صاقو يبأ نب دعس فلختساف «ةفوكلا عضوم يف

 لمعتسا» :يربطلا لاق كلذ ىفو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ريمألا ىناميلا دئاقلا

 كروشي فق ىذا وفور 4 طفتسلا نم داع لح هلا للا مدنك نع داعوب ققادحلا نع دعت
 ::وعاشلا

 ا ةججل يف طئمسلا نباو َءاَرْبَرو كلام نباّدعس َءْرَملاو نيل الأ

 ,يدنكلا ليبحرش ود دوتمالا ذي طقسلا قي لييسوش دئاقلا ىباحصلا وهو

 باتكب هتمجرت يف ءاج دقف «باطخلا نب رمع رمأب نئادملا ىلع هتيلوت تناكو
 . (نئادملا ىلع رمع ُهالو) طمسلا نب ليبحرش نأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 ةيبلاغو صاقو يبأ نب دعس ريمألا عم سيق نب ثعشألا ميعزلا راس امنيب

 الجر كلذ لبق دعس ثعب» :يربطلا لاق «ةفوكلا عضوم ىلإ نئادملا نم سانلا

 نب ورمع ىنئبا فّينح نب نامثع لب لاقيو «ةملس نب ثراحلا هل لاقي راصنألا نم

 اهيف ّطنحو اهدجسم طْخو سانلاب دعس اهلزنف «ةفوكلا عضوم مهل داتراف «فوع
 نميسأت ىف اوكا: قمدلا ءاجعتلا ةباعتسلا نسعتتالا ناكوب . ؟""نييانلل ططخلا
 أ ب ةدنك ةطقم كتاكر .ةدنك نماامب اىرقعسا نيذلا نيطرتو ةفوكلا ةكدم لاطتتلاو
 ةدنك ةطخ طسوتيو «ةفوكلا نم يقرشلا يبونجلا مسقلا يف  ةينكسلا مهتقطنم

 دجسم) وهو سيق نب ثعشألا هانب يذلا عماجلا ناك هنم قرشلا ىلإو (ةدنك عماج)

 اوطتخا نيذلا شيجلا ددع ناك دقو «(ثعشألا راد) ناك هنم برقلابو ««ثعشألا

 ءاسنلا نم مهتالايع نود كلذو أفلأ نيرشع اهسيسأت دنع اهونكسو ةفوكلاب

 فالآ ةينامثو نميلا لئابق ناسرف نم فلأ رشع انثا ًافلأ نيرشعلا نم ناكو «دالوألاو

 سانلل دعس مهسأو «سانلا رئاسو نيرحبلاو برثيو دجن لهأو رازنو ةعيبر نم
 وهو رسيألا بناجلا نميلا لهأ مهس جرخف) :يرذالبلا لاق ءنيمهسب نميلا لهألو

 .؟ ١ غص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 000(

 ١. 57ص ةج - يربطلا  كولملا ممألا خيرات (؟)
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 يف مهططخ تراصف امهريخ

 مامإلا لاق (. . يقرشلا بناجلا
 ا انُك» ينادمهلا يبعشلا

 ... املأ ريكع قتئاح نميلا لهأ

 ةيقرشلا ةيحانلاب انمهس جرخو
 ثيحب انططخ تراص كلذلف

 لعأ رثكأ انأ ئرت الآ... : ئه

 جحذمو ةدنك يمعي - «ةفوكلا

 - ئيطو نادمهو ةليجبو دزألاو

 ملاعم نم ثعشألا دجسم ناكو

 ١: لصتي اممو «ةروهشملا ةفوكلا

 | يف ءاج .ثعشألا نمز يف هب

 ةفركلا ةتيدمل ةظراخ 0 : ميش ىف ةناضألا) تابك
 ثعشألا دحسمو ةدنك ةطخ اهنمو لئابقلا ططخو هنأ قاحسإ يبأ)» نع (ةباحصلا

 ٌثعشألا مِدَق :اولاقف كلذ نع لأسف «لعنو ةلحو ٌسيك هيدي نيب ٌعِضّوَف «ةفوكلاب
 . (ةكم نم ةليللا

 : ناريإ ىف دنواهن ةعقوم ىف ثعشألا

 برغ  داوسلا ةقطنمو ءالولج حتف دعب سرفلا غم ةهجاوملا ءابنأ نم ناك
 ليخ) هعم داوسلاو ءالولج ىف ًادئاق ًاريمأ ناك ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نأ  ةلجد

 مث)  ه1١/ ةنس  داوسلا حتف ريرج متأف  مهريغو ةليجب نم ناسرف يأ - (ةفيثك
 مهب ضهني نأ ةرماو.د ةفوكلا نمد نيملشملا نمفالا ةثالثهبلإ قع ادعس نإ

 دعس ىلإ رمع باتك ىتأف ناوُلُح يف درجدزي ىرسك ناكو - (ناولُح ىلإ هعم نمبو
 : يرذالبلا لاق  فالآ ةثالثب هذمأو كلذب دعس هرمأف ناولح حتفل ريرج هجوتي نب
 ريرج حتمف «ناهبصأ ةيحان ىلإ درجدزي بره ناولخل نم برقلاب ريرج تاب املفا)

 يف ريرج ماقأو «ناولخ هيلع حتف ام لثم ىلع نيسامرق حتفو ..احلص ناولخ

 مث «ةفوكلل دعس ةيالو يف ه١ ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو . «اهيلع ًايلاو ناولخ

 يرلاو سراف ميلاقأ يلاهأ  ناريإب ناهبصأ يف وهو  درجدزي ىرسك رفنتساو
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 اوعمجتف» :يرذالبلا لاق  ناريإ ميلاقأ يهو  نيهاملاو ناذّمَهو ناهبصأو سموقو

  (بجاحلا اذ هاشنادرم) مهيلع رّمأف - ه9١ ةنس رخاوأ كلذو:ب درخدزي نلإ

 ناكو .فلأ ةئام لاقيو ًافلأ نيتس ذئموي نيكرشملا ةدع تناكو - دنواهن يف اولزنو
 ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكف . .مهربخب باطخلا نب رمع ىلإ بتك رساي نب رامع

 7ع ةردصبلا لهأ نم قتعو ءمهرايدو مهدلب ظفحل مهثلث ىقبيو مهاثلث ريسي نأ

 ةيالو شيجف «ةفوكلا ةنيدم سيلو ةفوكلا ةيالو شيج ةفوكلا لهأب دوصقملاو -

 «ةفوكلا داوسو ءايسيقرقو «لصوملاو «لابجلاو ناولُح :ةعبرألا اهميلاقأب ةفوكلا
 ىسوم وبأ اهريمأ ناك ىتلا ةرصبلا ةيالو شيج ريغ كلذو ءأفلأ نيتس ءاهز اوناك
 شيجلا ةدايقل ءارمألا ةباحصلا مالعأ نم ةعبس باطخلا نب رمع راتخاو  يرعشألا
 «يدنكلا سيق نب ثعشألا ناك ةعبسلا كئلوأ ْنِمو «دنواهن يف يمالسإلا يبرعلا

 «شيجلا هتيلوتب ينزملا نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع بتكو :يرذالبلا لاق كلذ يفو

 يلجبلا هللا دبع ند نورخت يننفأ نإف ناميلا نب ةفيذح ريمألاف تبصأ نإ :لاقو

 ياه ةامعتلا 3[ ومنك نب ثعشألاف بيصأ نإف «ةبعش نب ةريغملاف بيصأ نإف

 .ةهفاشُم شيجلا اذه رمأ رمع هالوف ةنيدملاب ناك لب :لاقيو ءاهتيحانو ركسك ىلع
 ءارمألا ةباحصلا نم ددع نيب ناك نرقم نب نامعنلا نأ رهاظلاو . ''”(اهنم ٌصَخَشَف
 ءدنواهن يف ةيسرافلا دوشحلا ةهجاوم لوح ثحابتلل رمع ىلإ قارعلا نم اوراس

 مث «برك يدعم نب ورمعو «ناميلا نب ةفيذحو «سيق نب ثعشألا مهنم ناكو
 ا ىلا همس يذلا وحلا ةداق باطلا نج رس كيو
 رمع ثعبو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق «ةنيدملا نم هثعبو نرقم نب نامعنلا

 نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو ؛ماوعلا نب ريبزلا هعم
 راتخاو «ةنيدملاب اوناك مهايإو سيق نب ثعشألا نأ ىلع لدي اذهف .''”6سيق

 :ريثك نبا لاق «كلذب اباتك أضيأ بتكو «ءارمألا ةداقلا ىَمَّسَو باطخلا نب رمع

 نب نامعنلا ىلإ بتكو «ةرصبلا دونجب ريسي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكا

 سانلا عمتجا اذإو هدرا فلا دوجحلا وم [ ربك يف هديجا كادع رح ربح نركم

 لِتُق اذإف نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا ىلع ريمألاو' ةاكيخ ىلع رجمأ لكف

 نإف ء«حوشكم نب سيقف لتق نإف «هللا دبع نب ريرجف ليُق نإف «ناميلا نب ةفيذحف

 مّدقت دقو ("”(ةبعش نب ةريغملا مهدحأ :ةعبس ٌدَع ىتح نالف مث نالفف سيق لتق

 ٠٠". ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
 .”77 ص اج - يدوعسملا  بهذلا جورم (؟)
 ١٠١. 8ص الج - ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا 900
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 نب ريرجف بيصأ نإف .ةفيذح ريمألاف نامعنلا بيصأ نإ) :لاق هنأب يرذالبلا صن

 امب كلذ طبتريو .(«سيق نب ثعشألاف بيصأ نإف «ةريغملاف بيصأ نإف هللا دبع

 نب رمع مهيلع صن نيذلا ةعبسلا ءارمألا ةباحصلاف «يربطلاو ريثك نبا هركذ
 لماع  ناميلا نب ةفيذحو - اهتيحانو ركسك رماع  نرقم نب نامعنلا :ْمُه باطخلا

 حوشكم نب سيقو  لابجلاو ناولح لماع  ىلجبلا هللا دبع نب ريرجو - داوسلا

 ىداوتسلا لامتع هدهد ةيعمت نم ةيقسلاو ب ةريزرحتلا لامع نهج قدارخلا

 ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ةعبسلا عباس ناكو  ةدنك ميعز - سيق نب ثعشألاو

 .هشيج ىلع  ةعبسلا ءارمألا كئلوأ نم  ريمأ لكف ٌسانلا عمتجا اذإو» «ةرصبلا
 بيصأ نإف «ةفيذح ريمألاف بيصأ نإف نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا ىلع ريمألاو

 ريمألاف بيصأ نإف «حوشكم نب سيق ريمألاف بيصأ نإف هللا دبع نب ريرج ريمألاف
 ةعبس دع ىتح» :يربطلا لاق .«ةبعش نب ةريغملاف بيصأ نإف «سيق نب ثعشألا

 0 نب ةريغملا مهرخآ

 قافتالا مت ناكم ىلإ ةرصبلاو ةفوكلا يتيالو ءاجرأ نم تاوقلا تهجوت مث

 نبا لاق  ةليلو موي ةريسمب دنواهن ناكم َلْبَق ناريإ موخت دنع - هيف ءاقتلالا ىلع

 تاداس نم ْمُهْنِمَف «ةلتاقُملا ْنِم ًافلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف» :ريثك

 ريمأ رمع نب هللا دبع مهنم «ريفغ ٌمجو ريثك ُقلخ برعلا سوؤرو ةباحصلا

 يدعم نب ورمعو «ناميلا نب ةفيذحو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «نينمؤملا

 ,ماوعلا نب ريبزلا) ًاضيأ مهنمو "”(حوشكم نب سيقو «دليوخ نب ةحيلطو «برك
 يف اولزن ىتح نوملسملا راسف «مهريغو «ةبعش نب ةريغملاو «سيق نب ثعشألاو

 . يسرافلا شيجلا ةهجاوم يف اوركسعو «دنواهن ةقطنم

 اوبيرض نيذلا ناكو .«دنواهن يف مهبابقو مهمايخ نيملسملا ةداق برضو

 يفو 2«سيق نب ثعشألا مهنم «شيجلا فارشأ ْنِم رشع ةعبرأ ةميظع مهل ًامايخ
 تبرضو ,مهباّبِقو مهمايخ سانلا برض» هنأ يربطلاو ريثك نبا ظفاحلا ركذ كلذ

 مهنم «شيجلا فارشأ نم رشع ةعبرأ اوبرض نيذلا ناكو «ةميظع ةميخ نامعنلل
 .«يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو ,ةبعش نب ةريغملاو ..ناميلا نب ةفيذح

 سيق نب ديعسو «يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 .2170(يمرضحلا رج نب لئاوو «ينادمهلا

 .145و 7140و 77ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .8١٠١ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةياديلا (؟)
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 ةنميم ىلع ناكو  ءاعبرألا موي  دنواهن يف لاتقلل ناشيجلا هجاوت مث
 ناك هنأ ىلع لدي امم يدنكلا سيق نب ثعشألا يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 يف يرذالبلا ينك ةنلنلد يفو .:ترقم ني نامعتلا دلفي ةيناقلا ةنذابقلا ةيصخشلا

 ىلعو «سيق نب ثعشألا هتنميم ىلع لعج نرقم نب نامعنلا نأ» :نادلبلا حوتف
 را ع نيكس" :تييجلا

 ىف لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكف» ءاولتاقتو سرفلاو نوملسملا فحازتف
 نامعنلا َنِمُر» ثيحءاعبرألا موي ةكرعملا ةيادب دنع نامحلا دهشتسا دقو '”«دنؤاهت
 عمتجا» :نامعنلا لِتُق امدنع هنأ بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذف ''"غلِتُقَف ةباَشُنب
 نع هه" ةباور ىف ئريطلا ركذ: كلاكو "يق ني ةفنعألا ىلإ اكلا
 سيق نم ةعبشألا“نلإ نمادلا عمت« نامحلا سنت تضاق» هنآ ناسي نب لقعت
 نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو «ريبزلا نباو ءرمع نب هللا دبع مهيفو
 ددوايت نق ةداقلاو ةباحيملا :رئاس نيب تيفحألا ةناكي ولع دق ينك ذك ح"""؟ناوتلا
 اقيم الاب ىل | ار دوت انيلق هكر تلفاز: ةقداشو» يهل دبملا نوع دكاق هنأو
 له :اولاقف «نامعنلا دلو مأ ىلإ اولسرأ» يربطلاو يدوعسملا ةياور يف ءاج امكو
 بيضا 15 ديف اذإف .هوودحأف «باتك هيف طنّسانهه :تلاقف ؟اذهه كبل[ دبع
 حتفو ءاولْقَتْماَف «نالقف نالف بيصأ نإو «نالفف نالف نيلصأ نإف ع قالك ناهعلا

 «ناهيلا نب ةفيدحل ةماعلا ةدايقلا ئلوت ةثإاذإ . "”«اييظع احن نيملسملا نلعالا
 تللكتو «ةعمجلاو سيمخلا يموي ةكرعملا تلصاوتف «ةنميملا دئاق ثعشألا ناكو

 ةنس ليقو «ةيرجه ٠١ ةنس كلذو  ةعمجلا موي  دنواهن يف ميظعلا حتفلاو رصنلاب
 توملسملا نمش دقو ههأ# ةنس رخاوأ يف اهنأ حجرألاو ءها١ ةنس ليقو ءه8
 قافآو ميلاقأ ىلإ دنواهن دعب تقلطنا تاحوتفلا نأل (حوتفلا حتف) دنواهن ةعقوم
 .ناجيبرذأ ميلقإ اهمهأ نم ناك يتلاو ةدتمّملا قرشلا

 : ناَجبَبْرَذَأ ميلقإل سيق نب ثَعْشألا حْتف

 نم روهش دعب ناجيبرذأ ميلقإ قطانم ضعبل ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوزغلا تأدب
 اهمكاح ةحلاصمو قطانملا ضعب وزغ متي ناكف - ه١7 ةنس يف  دنواهن حتف
 ةقطنم وزغ زواجتي ال  كلذك رمألا لزي ملو «ضقتنت نأ ثبلي ام مث اهلهأو

 ٠١:". ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)
 .؟18و ؟١15و 7"؟ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0
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 نب ةريغملا ةيالوو رّمُع ةفالخ يف سيق نب ثعشألا اهحتف نأ ىلإ  اهتحلاصمو
 وأ قطانملا ىدحإ وزغ تاياورلا ضعب تربتعا دقو ءها77 - 77 ةنس ةفوكلل ةبعش

 ثلب انناهيلهأل ةحلايفتز ةدودجم ةقطتملا وزع وع املي ناحيرذأل اديفف اهتحلاصت
 يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح ىجان روتكدلا لاق كلذلو ءضاقتنالاب ىهتني نأ

 نيك عشار ةيلع ءالبتسالا ةيفيك ىف: فالكلا# ناجييرذا ميلف انآ :قركملا
 ةشرخ نب كامسو هللا دبع نب ريكب اهيلإ مدقت «ّيرلا دعب ْتَحِيْف اهنأ ركذي يربطلاف
 دي ىلع دنواهن دعب تحف اهنأ يرذالبلا ركذي امنيب «دقرف نب ةبتعو يراصنألا
 هكراشيو بهو نب ديز نع يربطلا ركذي كلذك . ةفوكلا دنج يف ناميلا نب ةفيذح

 نبأ نع يربطلا ركذي امك «ةفوكلا لهأب دنواهن دعب ناك اهحتف نأب ينئادملا اذه يف

 ةلينع قبأ ركذيو «ةبعش نب ةريغملا ةرامابدها# هس ناحل نأ 00

 دقرف نب ةبتعو ةفيذح مهعمو ةفوكلا لهأو ةملْسَم نب بيبح عم ماشلا لهأ كارتش

 نب ةريغملا نأ :يبلكلا نبا ىور» :يرذالبلا لاقو ري

 سيق نب ثعشألا اهازغف اورفك مهنإ مث اهحتفف نيرشع ةنس ناجيبرذأ ازغ ةبعش
 حلص ىضمو «ةريغملا حلص ىلع «مهحلاصو ناورجاب نصح حتفف يدنكلا

 ."”«مويلا ىلإ ثعشألا

 نيقيلا اينلا كازذإ اهبيترت حبشي ذإ «ضراعتو فالتخا تاياورلا كلت نيب سيلو

 : سيق نب ثعشألا دي ىلع ناجيبرذأ حتف ىلإ ًالوصو ثادحألا لسلست نع

 دعب ناك ناجيبرذأ حتف نأ يربطلا ركذ يتلا ءّيرلا حتف أبن يرذالبلا ركذ دقل

 ىلع هلماع وهو رساي نب رامع ىلإ باطخلا نب رمع بتك» :يرذالبلا لاق «يرلا
 يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ثعبي نأ. هرمأي «دنواهن ةعقو نم نيرهش دعب «ةفوكلا

 ا تحمحسلا فلام لا ريق ناسو . لعفف «فالأ ةينامث يف ىّبَتْسُدَو ٍيرلا ىلإ

 ."”وهحاتجاو ء«مهلتقف ءمهيلع هللا رهظأف هولتاقف يّرلا لهأ مهدمأو مليدلا
 ديز نب ةورع ةدايقبو ةفوكلل رامع ةيالو يف ناك ّيرلا حتف نأ كلذ نم نيبتيو

 نيرشع ةنس رخاوأ يف  «دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعب كلذو :«يئاطلا ليخلا

 :ةدايقب اهنأ يربطلا ركذ يتلا ةوقلا ناجيبرذأ ىلإ تمدقت ّيرلا دعبو «ةيرجه
 ركذ يتلا ةوقلا كلذكو «دقرف نب ةبتعو ةشرخ نب كامسو هللا دبع نب ريكب
 د3 علا ةوقل فال لك وا ناهبلا دج ةميدعس ةةايقب توات نم فييمم قرذالبلا
 ةنس ناجييرذأ زغ ةريقملا نأ) :هلوق ىف ةزيعملا ةدايقب اهنأ ىبلكلا نبا نع يرذاللا
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 سدي هكا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 809

 دقرف نب ةبتعو ناميلا نب ةفيدح نعل بوسنملا ريخلا سفن وهو .(اهحتفو نيرشع

 سأر ىلع مهنم لك ناكو .وزغلا كلذ يف اوكرتش ها مهنأ كلذ عمجيو ,مهباحصأو

 ىَلَو مث «ةفوكلل رساب نب رامع ةيالو يف كلذ أدب دقو «نيملسملا نم فقالآ ةدع

 دتساف بيسان نتن قام وه الدو ةفوكلا ىلع ةبعش نب ًةريغملا باطخلا نب رمع

 ركذ كلذ يفو  ه١7 ةنس  ناميلا نب ةفيذح ىلإ ناجيبرذأ وزغ ةوق ةدايق ةريغملا
 هعمو باطخلا نب رمع لبق نم ًأيلاو ةفوكلا ِمَدَق ةبعش نب ةريغملا نأ» يرذالبلا
 ءاهبرقب وأ «دنوهنب وهو هيلإ هذفنأف «ءناجيبرذأ وزغب ناميلا نب ةفيذح ىلإ باتك
 عمج دق نابزرملا ناكو ءاهنابزرم اهبو ناجيبرذأ ةنيدم يهو ليبدرأ ىتأ ىتح راسف

 اولتاقف مهريغو جنايملاو زيشلاو ةارسو ريرنلاو ذميمو ناورجاب لهأ نم ةلتاقملا هيلإ
 ىلع ةفيذح حلاص نايزرملا نأ) يرذالبلا ركذي انهو .200. .ًاديدش ًالاتق نيملسملا
 دقرف نب ةبتع ناجيبرذأ رم ىلو» :لوقت ةيناث ةياور ركذي مث (. .ناجيبرذأ لهأ

 دجو ليبدرأ لخد املف ءروزرهش نم اهاتأ لب :لاقيو «لصوملا نم اهاتأف ىملسلا

 ةثلاثلا ةياورلا ركذ مث .«منغو رفظف اهازغف يحاون هيلع تضقتناو دهعلا ىلع اهلهأ
 ىتح نيرشعو نيتنثا ةنس ةفوكلا نم ناجيبرذأ ازغ ةبعش نب ةريغملا نإ) :لوقتو

 نب ةفيذح نأ تاياورلا كلت عمجيو . را اينما عجرم ءاهحتفف اهيلإ ىهتنا

 هجوت ءادينت لاق :ةيملسملا ارلتاتل ةيلئاقملا ةاحينردأ نايزرمفل عمج امل ناميلا

 ةفوكلا نم ةبعش نب ةريغملا هجوتو «ناجيبرذأ وزغل لصوملا نم دقرف نب ةبتع
 حلصلا سفن وهو ءاهلهأو اهتابزرم حلاصو «جارخلا اهيلع عضوو ءاهازغف
 ناك ةبعش نب ةريغملا نكلو ادئاق ةفيذح ناك دقف .«ناميلا نب ةفيذح ىلإ بوسنملا

 قطانم ضعب ىلإ ىلوألا تاوزغلا تهتنا حلصلا كلذبو «ةفوكلا ةيالو ريمأ وه
 ةيماح ءانثتساب ةفوكلا ةيالوو لصوملا ىلإ ةيمالسإلا تاوقلا كلت تداعو ناجيبرذأ

 «ها١ ةتس كلذ ناكو «سيق نب ثعضألا ةدايقب ناجيبرذأ ىف تطبار ةيركسع

 : نسح يجان .د لاق كلذ يفو

 ام ضعي ناجيبرذأ هبجومب تعفد «ناجيبرذأ لهأ عم ًاحلص ةفيذح َدَفَعا

 اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا تمواق ام ناعرس اهنأ الإ «تادهعت ْنِم اهيلع َعِضْو

 1 دكا ونيف نر عشا

 - ه7 ةنس  ةبعش نب ةريغملاو ةفيذح هدقع يذلا حلصلل ًاضقن كلذ ناكو
 نب ثعشألا اهازغف ءاورفك مهنإ مث» : يلي ام يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج ثيح
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 310 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع م6

 حلص ىضمو «ةريغملا حلص ىلع مهحلاصو «ناورجاب نصح حتفف يدنكلا سيق
 . "'”0مويلا ىلإ ثعشألا

 : ةثالث ٌُرومأ كلذ نم ٌنيبتتو

 اهنم ىتلا ناجيبرذأ ةقطنم ىف ًادئاق ًاريمأ ناك ثعشألا نأ :لوألا رمألا
 تانيكلا ب رمع ةفالخ يف ه1 75 ةئس ذنم كلذو «ناورجاب نصح

 دوقعملا حلصلا ةقطنملا كلت لهأو نابزرم ضقن املف ؛ةفوكلل ةريغملا ةيالوو

 لهأو نابزرملا نعذأف  ةونع  ناورجاب نصح حتفف ثعشألا مهازغ «مهعم
 ةقطنملا كلت لمشتو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ةحلاصمل ةقطنملا كلت

 (ليبدرأ) تاهجو (جنايملا)و (زيشلا)و (ريرنلا) و (ةارس)و (ذميم)و (ناورجاب)
 .ناجيبرذأ ميلقإ لك سيلو -

 مل يذلا  ةفيذحو ةريغملا حلص ىلع مهحلاص ثعشألا نأ :يناثلا رمألا

 حوتف يف ءاج امك - هنإ ذإ ثعشألا حلصب مازتلالا مت امنيب  ىهتناف هذيفنتب اومزتلي

 «ةريغملاو ةفيذح حلص سفن وهو .«مويلا ىلإ ثعشألا حلص ىضم»  نادلبلا

 ةيونس ةيزج  مهرد فلأ ةئامنامث» :ناجيبرذأ لهأو نابزرملا يدؤي نأ ىلع صنيو

 ضرعتي الوب نان تيداويلا مههتاالو ؛نيتشي الو دحا مينم لبقي ال نآوع
 ْنِم ةصاخ زيشلا لهأ عنمُي الو «نادورتاسو ناجسالبلاو نكادس ءاركأل ةوهلسملا

 . نوره ارئاك امدايطإو مهدايفأ يف نورلا
 ةيمالسإ ةيبرع ةوقل ًازكرمو ًالقعم حبصأ ناورجاب نصح نإ :ثلاثلا رمألا

 ةئس لنم ناجيبرذأ ىف ثعشألا ةرامإو ةيالو تأدب كلذبو ء«سيق نب ثعشألا ةدايقب

 ةايزعلا ةيفاحلا كفاو نيمآ هعيلصي كلذزب «اظفتلا قر: سع ةقالدت ىلا دعا"
 مت يتلا ةقطنملا نأ امك ءاهحتف مت دق نكي مل ناجيبرذأ بلغأ نأل ةيمالسإلا

 «حلصلا كلذل ًاقفو هيلع ناك ام ىلع اهيف ينيدلاو يناكسلا عقاولا رمتسا اهتحلاصم
 نب ثعشألا اهالوت ىتلا ةوقلاو ةيماحلا كلت ىف لثمتي يمالسإلا دوجولا ناكف
 ه1 ةجحلا يذ رخآ يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفيلخلا يفوت دقو «سيق

 .ناورجاب نصح

 اومواقو ناجيبرذأ نم ةقطنملا كلت لهأو نابزرم ضقتنا ه؟65 ةنس ىفو
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 ديل 3 رع جب ل اا كاي مس كم 0
 يف هتاوق زكرم تيبثتب ثعشألا ماقف ءاهريمأ سيق نب ثعشألا ناك يتلا ةيماحلا

 ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسا ثيح «ةفوكلا نم شيجب ةفوكلا يلاو هّدمأف»

 وهو «مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو برعلا نم أسان اهيف نكسأو «ىرخأ دعب
 . ''”ناجيبرذأ ميلقإب برعلل ناطيتسا لوأ

2 2 

 ناَجبَْرَدأ ميلقإل ثعشألا ةيالو دهع
 ناكف «ناجيبرذأ ميلقول ايلاف ًاريمأ سيق نب تعشألا حبصأ ه6 ةننس كلكم

 ةرتف تناك ةقباسلا ةرتفلا نأل «مالسإلا يف دلبلا كلذل ةالولا ماكحلا لوأ ثعشألا

 اهالوت ةيركسع ةيماح مث ناجيبرذأ قطانم ضعب ىلإ ةداقلا نم ددع اهداق تاوزغ

 يف ناجيبرذأ ةيالو دهعف «رارقتساو ماكحو ةالو ةرتف نكت ملو سيق نب ثعشألا

 ةفالخ ىف ناجيبرذأ ىلع ثعشألا ةيلوتب أدب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةقالخلا ةلود راطإ

 ةفالخ ةياهن ىتح اهيلع أيلاو ثعشألا رمتسا ثيح ه76 ةئس نافع نب نامثع

 قدم ف ايباع الاوبفسكالا :ناهتلاو '"ةينسراو تانك ردأ ىلع نامكعل ذاماغ
 بلاط: ىنأ ني ىلع نلو ملل" :يرذالببلا لاق كلذ: يتو :كلاط يبا نب ىلع

 ةيالو تماد دقف كلذبو "”(ناجيبرذأو ةينيمرأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل
 هتدايقل دادتماك ةيرجه 4١ ةنس ىتحو ه175 ةنس ذنم ناجيبرذأ ميلقإل ثعشألا

 ريمأ وه سيق نب ثعشألا ناكف «باطخلا نب رمع ةفالخ رخاوأ يف ةيركسعلا

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل نيدشارلا ءافلخلا رصع ىف ناجيبرذأ

 :سف نة كغشألا ةيالو دهع ملاعم زربأ نم ناكو

 : ناجيبرذأ ميلقإل حتف لامكتسا :الوأ

 ةحلاصم مت يتلا ةقطنملاب ناورجاب :صح ىف ًأطبارم ثعشألا ناك دقل

 ام ناعرس . .»  نسح يجان .د ركذ امك  مهنإ مث «ناجيبرذأ نم اهلهأو اهمكاح

 ةفوكلا ىلاو هْدّمأف ىيدنكلا سيق نب ثعشألا اهالوت ىتلا ةيركسعلا ةيماحلا اومواق

 .١17ص - نسحم يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0)



 5312 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع م١

 ثعشألا نأ ودبيو «يومألا ةبقُع نب ديلولا كاذنآ ةفوكلا يلاو ناك دقو - 2؟شيجب

 نب ديلولا عم رواشتف ةفوكلا ىلإ لبقأ مث ناورجاب نصح ىلع هتوق ةدايس تيبثتب ماق
 ةفيلخلا تاهيجوت ىلع ءانبو رمألاب نافع نب نامثع ةفيلخلا غالبإ متو ةبقع
 نم نكي سار“ ىلع سيق ني كعشألا ةعمو ةبقع نم كيلولا راس: نافغ نن نامعع
 يلجبلا هللا دبع نب ريرج َناْذَّمَه ميلقإ ريمأ شيج نم ةوق مهيلإ تمضناو ةفوكلا

 نع يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو ءيلجبلا لبش نب هللا دبع ةدايقب

 هتمدقم ىلعو نيرشعو سمخ ةنس ناجيبرذأ ةبقع نب ديلولا ازغ» هنأ ينئادملا
 هرجع نت نيسعلا يتدشو ادا ىرذالتلا لاق (2 ىلجتتلا ىسرحلالا نيش ورب هللا دبع
 ةبقع نب ديلولا مدق :ةنا ناكيورذا لهأ نم خياشم نع يدزألا حلصم نب دمحأو

 ىلع راغأ» :هنأ ىنئادملا ةياور ةمتت ىف.ءاجو «. . سيق نب ثعشألا هعمو ناجيبرذأ

 ىلع مهحلاصف حلصلا ناجيبرذأ ناروك لهأ بلطو «ناسليطلاو رببلاو ناقوم لهأ

 «ناجيبرذأ ىلع ٌتعشألا ىَلَو ٌديلولا فرصنا املف» :يرذالبلا لاق ."ةفيذح حلص

 عبتتف «ةفوكلا لهأ نم ميظع شيجب هْدّمأف «هدمتسي ثعشألا هيلإ بتكف تضقتناف

 لهأ مالك يف رئاحلا :ناحلاو  اهحتتفاف ًاناح ًاناح ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا
 :نسح ىجان . د ركذ امك هنإ ذِإ  ةظفاحملا وأ ةقطنملا دوصقملاو -(  ناجيبرذأ

 ةيرجه ١8 ةئس حتفلا كلذ ناكو .«ىرخأ دعب ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسال

 .اهيف يمالسإلا رصعلا خيسرتو سيسأت متو ناريإ يف ًايلاح عقت يتلا ناجيبرذأ قطانمل

 «ةينيمرألا ةيزاقوقلا ناجيبرذأ قطانم ىلإ مدقتلا مت ةيرجه ٠١ ةنس يفو
 نع الدب ةفوكلا ىلوت يذلا يصاعلا نب ديعس حتفلاو مدقتلا كلذ يف كرتشاو

 يف ناذَّمَه ميلقإ ريمأ يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ه٠ ةنس  ةبقع نب ديلولا
 ءماشلا نم ةوق كلذ يف تكرتشا امك «ناجيبرذأ ريمأ سيق نب ثعشألاو «ناريإ

 ناقوم لهأ يصاعلا نب ديعس ازغ» هنأ نم يرذالبلا هركذ ام كلذب لصتي اممو

 هَجَّوُف «ناجيبرذأ لهأو نمرألا نم قلخ حركناولبو مرأ ةيحانب هل عمجتو «ناليجو

 .«ناورجاب ةعلق ىلع هبلصف مهسيئر ذخأو مهمزهف يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهيلإ
 قطانملا كلت حتف جردنيو «ناجيبرذأ ريمأ نب ثعشألا ةكراشمب مدقتلا كلذ ناكو

 دقو .«اهحتفف ًاناح ًاناح ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا عيتت» هنأب ماعلا صنلا يف

 تلمشف «ها٠ ةنس  اهيمسقب يأ  ميدقلا عساولا اهلولدمب ناجيبرذأ حتف لمتكا

 ناك) ةيخيراتلا رداصملا لوقب دوصقملا وهو اهعيمج ناجيبرذأ دالب ثعشألا ةيالو

 كلذ يف امب ناجيبرذأ ىلع يأ  (ةينيمرأو ناجيبرذأ ىلع نامثعل ًالماع ثعشألا

 .ناجيبرذأ ميلقإ نم ينيمرألا يزاقوقلا مسقلا
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 : ناجيبرذأ ىف ىبرعلا رارقتسالا :ًايناث

 قطانم يف ةيبرعلا لئابقلا نم تاعامج نيطوتب ثعشألا ماق ه70 ماع ذنم

 يف نسح يجان. د لاق كلذ يفو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع اوسسأف ناجيبرذأ

 دعب ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا لا :قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا تاعك

 لوأ وهو «مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو برعلا نم ًاأسان اهنكسأو «ىرخأ

 . «(ناجيبرذأ ميلقإب برعلل ناطيتسا

 انام ا ناجيبرذأ سيق نب ٌثعشألا عبتت» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 سانلا ءاعدب مهرمأو ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم برعلا نم ًاسان اهنكسأو ءاهحتفف

 . (مالسإلا ىلإ
 نكسأو ناجييرذأ ةيالول ةمصاع ليبدرأ ةنيدم ثعشألا لعج ها ٠ ماع دعبو

 ناهينوذال فعشألا ةيالو قايس يف كلذ يرذالبلا ركذو «برعلا نم ةعامج اهيف

 ثعشألا بلاط يبأ نب يلغ ىَلَو منا :الئاق بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف

 ء«برعلا نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ ٌتعشألا لزنأف . .ناجيبرذأ

 .ا"اهدجسم ْئَئَبو  ةمصاع ةنيدم اهلعج يأ  اًهّرّصَمو

 ةنيدم يفو ناجيبرذأ قطانم يف ثعشألا مهنطوأ نيذلا برعلا بلغأ ناكو

 اورقتسا نيذلا يمالسإلا يبرعلا حتفلا شويج يف ةينميلا لئابقلا لاجيو: نم. ليبدرأ

 دجو دقو «ماشلا يف كللكور ب ارصبلا ةيااوو ةكوكلا بالو يقع د ةيرصعلا ىف

 ءناجِسرْدأ لهأ نم انحوت مالسإلا رشنب اوماقو ناجيبرذأ يف ثعشألا مهنطوأ ةييدلا

 ءاج كلذ يفو «ماشلابو ةرصبلاو ةفوكلا يتيالوب تناك يتلا مهرئاشع مهب تقحلف

 : يرذالبلل نادلبلا حوتف باتكو قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف

 ةفوكلا - نيرضملا نم اهرئاشع اهيلإ تعزن ناجيبرذأ تلزن امل برعلا نإ»
 مجعلا نم مهضعب عاتباو مهنكمأ ام ىلع موق لك بلغو «ماشلاو  ةرصبلاو
 .«مهل نيعرازم اهلهأ راصف ء«ةرافخلل ىرقلا مهيلإ تأجلو «نيضرألا

 : برعلا اهيف رقتسا يتلا ناجيبرذأ قطانمو ندم مهأ نم ناكو

 نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ ٌتعشألا ٌلزنأ) هنإ ذإ :ليبدرأ ةنئيدم ١

 . (اهدجسم ىّئَبو ءاهَّرّصَمو «برعلا

 نب ءانجولا اهب َنَب مث «زيربتب يدزألا داورلا لزن) :يرذالبلا لاق :زيربت ةنيدم - ؟

 . (هعم سانلا اهلزنف ءروسب اهئتّصَحو َءاَنَب هتوخإو داورلا
 ندع دقو يشن اة ل ذاك انكر جنايملا امأو) :اثابلخو جنايملا - "*
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 دوصقملاو - ةنيدم اهلعج يأ  (جنايملاب هتلحم ينادمهلا رفعج نب هللا دبع
 . ليكبو دشاح رئاشع نيينادمهلا لزانمب

 نإ سوجملا معزي ةميدق ةنيدمف ةيمرأ امأو) :يرذالبلا لاق :ةيمرأ ةنيدم - ؛
 اهب هتوخإو ىَئَبو «يدزألا ةقدص اهيلع َبَلَغَو .اهنم ناك مهبحاص تشدرز

 (ًاروصق

 ءدوألا نم لجرل ةزرب ةروك ةبصقو «دوألا اهتلزنف ةزرب ةروك امأو) :ةزرب ةقطنم -

 . جحذم لئابق نم دوألاو  (انصح اهب ئَئَبو اهيلإ سانلا عمج

 ورمع نب َنُم اهلزنف «ثعشتُم ميدق رصق اهل ةيرق تناكف زيرن امأو) :زيرن ةنيدم 5
 قوس ونبو اهونَّدّمو ًاروصق اهب اونب مهنإ مث ؛«هدلو اهنكسأو اهب ىنّبَف يئاطلا

 ينربخأ ةدنك نم ةعامج اهيف نإف ةارس امأو» :يرذالبلا لاق :ةارس ةنيدم -'/
 لوقو - ىهتنا  «يدنكلا سيق نب ثعشألا عم ناك ْنَم دلو ْنِم هنأ مهضعب

 يفوت يرذالبلا نآل .«يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ينعي (مهضعب ينربخأ) يرذالبلا

 : ناَجِبَبْرْذَأ لهأ مالسإ : ًاثلاث

 لهأ نيب مالسإلا نيد رشنل ربكألا همامتها سيق نب ثعشألا ىطعأ دقل
 ناجيبرذأ حمم ذنمف «رانلا نودبعي ةيسوجملا تاملظ يف اوناك نيذلا ناجيبرذأ

 ندمو قطانم يف برعلا نم سان قفيعشألا نكسأ ه6 ةنس اهيلع ثعشألا ةيالوو

 لامكتسا دعب كلذ قاطن عستا دقو مداد ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو١ ناجيبرذأ
 ةيالول ةمصاع ليبدرأ ةنيدم ذاختاب ثعشألا مايقو - ته ةكيشام ناجيبرذأ حتف

 ةفيلخلا يفوت نأ ىلإ كانه ثعشألا ثكم دقو «عساولا اهلولدمب ناجيبرذأ ميلقإو

 ىلع هل ًابئان ثعشألا فلختساف بلاط يبأ نب يلع ةفالخلا ىَلَوتَو نافع نب نامثع
 أ ف يلع ىَلَو مثل : :يرذالبلا لاق ء«هالآ بجر يف ةفوكلا ىلإ داعو ناجيبرذأ

 ارملسا نق ايلعأ زتكأ دحر فدعا د اهمدق املف ناجيبرذأ تعشألا نلاظ

 . «(نآرقلا اوءارقو

 نب ثعشألا يباحصلا ميعزلا اهلذب يتلا ةقداصلا دوهجلل ًاجيوتت كلذ ناكف
 «مالسإلا رون ىلإ تاملظلا نم هدهع يف ناجيبرذأ لهأ جرخف ءهعم نيذلاو سيق
 .دبألا ىلإو . .مويلا ىتحو ثعشألا دهع ذنم كلذ يف مالسإلا مئاعد تخسرتو
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 : ىربكلا ةئتفلا يف ثعشألا نع نيقيلا أبل

 ةنتفلا) ئَمَسَملا دك ا سس هطلجلا ميلكا ءايعدأ ضعب ءارو ًاقايسنا

 ناكل ف نيسحت:هظ لاق اقيقد هنأل نون دب فيعشالا ايداع افقوش (عربكلا

 لوبق ىلإ ءاعدلا يف بلاط يبأ نب ىلع ىلع سانلا ذشأ يدنكلا سيق نب فثعشألا

 نم ادب دري ملف «لاتقلا تفك ىلع ًاّيلع هعاطأ نمو ٌتعشألا هركتساو . . ميكحتلا
 نأ الئاق ةرماؤم ريبدتب ثعشألا ماهتا ىلإ نيسح هط عفدنا مث «. .اودارأ امل ناعذإلا.
 فقو يه ةموعزملا ةرماؤملاو (مهتيهادو قارعلا لهأ ركام وه سيق نب ثعشألا)

 فقول ثعشألا دييأت امنئيب ءميكحتلا لوبقو نيفص يف نيمِلسُملا نيب لاتتقالا

 أبنلا هنع يتأي فوس «ميظعو ليبن لمع وه مالسلا قيقحت يف هتمهاسمو لاتتقالا

 دوني تاع لوب لجل يي قيما رع ماكل ادب نع هنأ ل ةاولاو . نيقيلا

 نب رمع مايأ يف لّمْح» سيق سيق نب فعشألا-نأ لاق «ةيملعلا ةنامألا ىلع صرح

 نأ ىلع ّمه املف الا دلل دعا تعمل نر نامثع مايأ يف رهظو «باطخلا

 ىلع لدي نيسح هط نم مالكلا اذه لثمف . '7(هتيالو نع هلزع ماشلا ىلإ نضيفتي

 ::(ىربخلا ةنسفلا) "تتاتك يف خيراتلاب ملعلا بايغ

 ءامعزلاو ةباحصلا رابك نم ثعشألا ناك رمع ةفالخل ىلوألا ةنسلا ذنمف « نيسح

 هجوت امئيب فالآ ةعبرأ ىف ةيسداقلا ىلإ صاقو ىبأ نب دعس هجوت دقف « نيحتافلاو

 نم هفألا ةدغو طك ناسرت نم ةتامعسو تلا ميدي افلا نينذلك نن فقالا
 ىلإ هنوعدي ىرسك ىلإ اوراس نيذلا ةباحصلا دحأ تعشألا ناك مث ءتومرضح

 زاك نم. .ثعشألا ناك ةيسداقلا ةعقوم حخلاللا'انلو < سوحلا وأ ةيدجتلا نأ مالسإلا

 ءالولجو نئادملا اوحتتفاو ةيسداقلا ىف ودعلا شيج اونفد نيذلا لاطبألا ةداقلا
 شيحج اودوقي ناي ومع صن هباعس ةعبس عباس ثعشألا ناك مث «ةفوكلا اوسسأو

 ثعشألا ناك مث يباحص فلأ نم رثكأ شيجلا يف ناكو دنواهن ةعقوم يف مالسإلا

 يمالسإلا يبرعلا حتفلا دئاق مث دنواهن يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةنميم دئاق وه
 سراف يف هلامعأ ضعب ىلوتيو نامثع مايأ ثعشألا رهظي ملو .ناجيبرذأ ميلقإل

 يبرعلا رصعلا سسأف «نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأ ةيالو ريمأ ناك امنإو

 ةنتفلا تعلدنا املو «ةدتمملا هقافآ يف مالسإلا رشنو ناجيبرذأ ميلقإ يف يمالسإلا
 ةرونملا ةنيدملاب بلاط يبأ نب : ىلع ةعيابمو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقمب ىربكلا

 )١( *نض د يسع هلا قىربكلا ةستقلا. 4
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 ءاهيلع ًايلاو ًاريمأ ناجيبرذأ ىف سيق نب ثعشألا ناك  ها/5 ةجحلا يذ 765 ىف ب
 .(ةينيمزأو ناجيبرذأ ىلع نامنعل ًالماع تعشألا ناك) 'يدوعسملا ركذ امكو

 : بلاط يبأ نب يلعل ثعشألا ةعيابم

 قرف ثالث ىلإ  ءاسؤرلاو ةالولاو ةباحصلا اهتعيلط ىفو ب ةمألا تمسقنا دقل
 ةقرفو اّيلع تعياب ةقرف «ةرونملا ةنيدملا يف ةفالخلاب يلع ةعيابمو نامشع لثقم دعب
 :تلوتعا ةقرقو « ةعيراحتمل تايقر هقيفراع

 هودّيأو ةفالخلاب ًاّيلع اوعياب نيذلا ءارمألا ةباحصلا نم سيق نب ثعشألا ناكف
 لتقم ةادغ ءارمألاو ةالولا نم اوناك نيذلا بلغأ نأ نايبلا نغ ىنغو ءهورّصاَنو
 ريمأ رماع ني هللا دبع. مضنا ءًاّيداعمو ًاضراعم ًافقوم اوذختا يلع ةعيابمو نامتع
 ةحلطو نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ نميلا ريمأ يلظنحلا ةّينُم نب ىَلْعَيو «سرافو ةرصبلا

 ىدامج يف  لمجلا موي ةكرعم ةعقو ثيح ةرصبلاب اوعمتجاف مهعم نيذلاو ريبزلاو
 ةرشع نيقيرفلا نم لمجلا موي َلِتُق نم عومجم ناكو» :ريثك نبا لاق  ه 75 يناثلا
 ماشلا ةيالول ةعباتلا قطانملا لامغو نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ريمأ امأو 2«فالأ

 فقوم اوذختا نيذلا ةالولا فقوم مهذاختا نإف ةيتارفلا ةريزجلاو رصم بلغأو
 هللا دبع نب ريرجو سيق نب ثعشألا مهو بلاط يبأ نب يلعل دييأتلاو ةعيابملا
 :اضر دمحم لاق ء«ةفوكلا ريمأ ىسوم وبأ ناك ثيح «يرعشألا ىسوم وبأو يلجبلا
 يذلل مهنم هراكلا نّيَبو .مهتعيابمو ةفوكلا لهأ ةعاطب ّيلع ىلإ ىسوم وبأ بتكا»

 ىلإ ةرصبلا ْنِم يلع ىتأ دقو .«كلذ َنَبَب ْنَّمو ءناك دق يذلاب يضارلاو «ناك

 نب ريرج ىلإ يلع كحي مثال :نيفك نبا ظفاحلا لاقاد# + تجر: 1؟ يف .بةقوككلا
 وهو سيق نب ثعشألا ىلإو «نامثع نامز ْنِم ناذَمَه ىلع ناكو يلجبلا هللا دبع
 مث اياعرلا ْنِم كلانه ْنَم ىلع ةعيبلا اذخأي نأ :نامثع نامز ْنِم ناجيبرذأ ةباين ىلع

 .2070كلذ العفف ءهيلإ البق

 نب رحز عم يلجبلا هللادبع نب ريرج ىلإ هباتك بلاط يبأ نب يلع ثعب دقو
 سيق نب ثعشألا ىلإ ثوعبملا مسا تاياورلا ركذت ملو يجحذملا يفعجلا سيق.
 ذخأف ءيعازخلا ةيراس نب ثراحلا هعمو يفعججلا سيق نب رحز هسفن وه نوكي دقو
 ْ :ريرج لاق كلذ يفو ءناْذَّمَه ميلقإ يف ّىلعل ةعيبلا

 مجعلا ضرأب باتكلا دون مملن يلع ثايعتك اناقأ

 )١( ؛ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 750.
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 يف ناكو «ناجيبرذأ ميلقإ يف ّىلعل ةعيبلا سيق نب ثعشألا دخأ كلذكو

 ناجيبرذأ ىلع ثعشألا فلختساف «(ةفوكلاب هيلإ البْفُي) نأ امهيلإ ىلع باتك

 يبأ نب يلع هثعب يذلا يعازخلا ةيرادس ىو تس ةعوا يددلكلا :فوكسلا نب حيرش

 ةيراس نب ديعس ناجيبرذأ ىَلَو اّيلع نأ يبلكلا نبا نع يرذالبلا ركذ دقف بلاط
 ءددكملا نب حيرش ناجيبرذأ ىلع فلختسا ثعشألا نأ يربطلا ركذو «يعازخلا
 نب رجخ نب ةّرم نب ةملس نب ةّْرُم نب حيرش» :لاقف ينالقسعلا رجح نبا هركذ دقو
 ليق : يبلكلا نبا لاق ءددكملا مب حيرش وهو «يدنكلا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدع

 ْ :وهو هلاق تيبب ددكملا هل

 رسُعلاو رْسُيلا يف ّيافك ٌتَّوَحاممكل ٌلذابل ينإف ينوُدكف ينوُنَس
 نب ثعشألا فلخساو :يربطلا لاق هيي يبنلا ىلع  ةدافو حيرشلو :لاق

 :277ناجورذأ ىلخ: سنن
 يف ًاباون يعازخلا ةيراس نب ثراحلاو يدنكلا ددكملا نب حيرش ناكف

 ىلإ داع نأ ىلإ - ها" بجر يف  ةفوكلا ىلإ ثعشألا مودق ذنم ناجيبرذأ

 ةياور يف ءاج ثيح  هالال ةنس يف  ريسي دمأب نيفص ةعقوم دعب ناجيبرذأ

 ةيراس نب ديعس ناجييرذأ بلاط يبأ نب يلع ىَلَو» هنأ يبلكلا نبا نع يرذالبلا
 يلُوَو) : ةينيمرأ ةالو أبن يف يرذالبلا لاقو «يدنكلا نسيق نب كعخألا مث يعازخلا

 . ''”(ناجيبرذأو ةينيمرأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل سيق نب ثعشألا

 ثعشألا لزع نع نيسح هط اهلقن يتلا معازملا ةحص مدع كلذ نم نيبتيو
 ناجيبرذأ ىلع هل ًابئان ثعشألا فلختسا دقف «نونظو تاقيفلت نم كلذب لصتي امو
 .ها"5 لاوش يف نيفص ىلإ هعم راس مث ةفوكلا يف ّىلع مامإلا ىلإ لبقأو

 : نيمصب ةعيرشلا موي يف ثعشألا ةمحلم
 نيّمِص ىلإ ةفوكلا نم يلع ريس ناك» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 رماع نب ةبقع دوعسم ابأ ةفوكلا ىلع فلختساو ه7 ةنس لاوش نم نولخ سمخل

 رس كافه ول دقشفا عةقرلا لزت ضخ ناسوب جئاذملاب دريم ىف دادجتاف«قزاسنألا
 ناكو «ماشلا نم ةيواعم راسو .ًافلأ نوعست ّيلع عم ناكو . .ماشلا بناج ىلإ ربعف

 َحَيْفأ لهس عضوم يف ركسعو ءَنيَقِص ىلإ يلع قبسف (افلأ نونامثو سمخ) هعم
 دراولل اهنم لهسأ تارفلا ىلع نكي مل ةعيرش ىلع كلذو ءّيلع مودق لبق هراتخا
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 0 دا وا ل ا ا دنلخ
 روعألا ابأ َلّكوو «ةرْعو ءاملا ىلإ عضاومو ًايلاع قارخأ اهادع امو ؛ءاملا ىلإ

 ا ا يي ا ع جيك
 يالا يلا فووولا نيبو

 وه ًاشطع تومي ال ًاّيلع نأ) :ةيواعمل لاق صاعلا نب ورمع نأ ىورّيو
 فأهل او فيو اهم اقف «برشنو نوبرشي مُهْعَد نكلو نيملسملا نم أفلأ نوعستو
 ىلع ناك صاعلا نب ورمع نأ ىرخأ ةياور ركذت امئيب «(نامثغ 0

 هع انلأ قرميزأ ريكتلا دقق رمألا ناك ناو .«ةءاملا نف ةشيصو العا وعت: قيذلا نم
 او ا ل لا اوم و

 : ةعيبر نم لجر لاق شطعلا مهب دتشا املف ءًأشاطع

 ففجتحلااَئيِفَو لامرلااَئيِفَو ٍتارفلاَءام ٌمْوقلا انعنميأ

 ُفجعءاَش مويلاانلابامو نيرعلا ٌدْسَأ سمأ انلابامف ..

 :لوقي ًالئاق عمسف ليللاب هركسع يف رودي ٌيلع جرخو
 ٌىَدُهلا ان يِفَو «يلعاَيِفَو تارفلاءام ٌموقلاانعنميأ

 ئجُدلا تحت نوجبانملاانيفو مايصلاانيفو «ةالصلاانيفو

 مدقتي نأ نكمي ْنَم كانه نكي ملف ةداقلاو ءارمألا رابك نوثحتسي سانلا ذخأو
 يف نيملسملا ةنميم دئاق سيق نب ثعشألا ناك اذإ الإ ةعيرشلا ىلإ عيمجلا دوقيو
 .ناجيبرذأ حتافو دنواهن ةعقوم

 سيق نب ثعشألا طاطسف يف تْيَقلأو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 : «اهيف ةعقر

 ٌتْلَمَت سوفنلِلاًهيِف ٍتوّملا َنِم ٌةَبرُك ٌمويلا ٌتَعْش ُتَعْشألا َلِجُي ْمَّل ْنِيَل
 عرب اركاك لبق اسانأ انيهخ ٠ فتشت تارغلا دام نه ترشتف

 : يربطلل كولملاو ممألا خيرات يف نيتيبلا دعبو

 ةلذملا اكيلع انهبف ئكلااووضُنتَو انّرْسأ َمويلا َعَّمجَت مل ْنِإ كنف
 ٌتْقَلَتلاهيلِإ اًذَه ْنَمَو ؛كاوي همسأب ٌرجاتَحلا قوتشي يذلا اذ ْنَمَف

 ثتيني ةيح هلصأ نِمةعرمالكو .ةينميةبضغ نم قرما تلو

 اوايهتي .نأب ةغم نيذلاو ةدتك ناسرفا ومآ ثايبألا سيق نب كحعشألا ارق املف

 اميف «نينمؤملا ريمأ اي) :هل لاقف بلاط يبأ نب يلع ىلإ راسو «فالآ ةعبرأ اوناكو
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 عجرن ال هللاوف «ءيل نذئا» :لاق مث «. . ايديأب انفويسو تارفلا ءام موقلا انعنمي

 جرخا»  يدوعسملا يور اميف - ثعشألل لاقو ىلع قفاوف .«تومن وأ ٌهَدِرَن ىتح

 .(كءارو ةلاجرو ليخ يف َرئْشألا ُريِسُم انأو «مكرخآ نع اوتومت وأ انباحصأل
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 يف ىدانو «فالآ ةعبرألا هناسرف ةئيهت لمكتساف هطاطسف ىلإ ثعشألا داعو

 انأف ءاذك عضوم هداعيمف ءاملا ديري ناك ْنَم» - شيجلا ةيقب يف يأ  سانلا

 :الئاق زجتري وهو ليخلا نم فالآ ةعبرأ يف ثعشألا راسو . . ضهان

 انام نان را فا رتلاثيشبا» اتاري يبني ندر

 زيزعتل ماشلا شيج نم تاوق تعفدنا «ةعيرشلا مامأ ىلإ ثعشألا مدقت املف

 هادانف صاعلا نب ورمع مهيف ناكو أفلأ نيعبرأ اوغلب ثيحب ةعيرشلا يف نيزكرمتملا

 هنلاوق املا نينو انين لخ :«ضاعلا نبا اين كلحيو# افاق: كدبلا ثحب وأ ب ثكشألا
 هنع ىلختن ال هللاو :صاعلا نب ورمع لاقف .فويسلا مكايإو انذخأتل لعفت مل نعل

 .«ربصأ انّيأ انبر ٌملعيف «مكايإو فويسلا انذخأت ىتح

 رتشألاو قارعلا لهأ شيج نم أفلأ نيرشع ءاهز ثعشألا ىلإ مضنا دق ناكو

 يف ةعيرشلا م وي ةكرعم دوقي هناسرفب ثعشألا قلطناف ءهعم لصو نمو يعخنلا

 «يملسلا روعألا يبأو صاعلا نب ورمع ةدايقب ماشلا شيج نم أفلأ ني نيعبرأ ةهجاوم

 «ةيواعم ركسع ىلع مجه ىتح ٌذحأ هّهْجَو ٌدَر امف ثعشألا ىضَملا :يدوعسملا لاق

 ناكو .تارفلا هليخ دروأو «ًاليخو ًارشب مهنم ٌقّرَغَو «ةعيرشلا نع روعألا ابأ لازأف
 ,حمرلا اذه رادقم مهومحزا :لوقيف هباحصأ ٌتحي مث هحمر ٌمدقُي ٌتعشألا

 ةعيرشلا ىلع اورظيسو هعم نيذلاو ثعشألا رصتناف .«ناكملا كلذ نم مهنوليزيف

 يف رصنلا لطبو دئاق وه ثعشألا ناكف « عضوملا كاذ نم ةيواعم ركسع رقهقتو

 :قارعلا لهأ نم لجر لاق كلذ يفو» . ةعيرشلا موي

 ايناس توجيبنلاةذفزبت .اتتمسع قنعيتتالا فحشحل

 انا نا نيشتت ا ريس ًاقالطط تراطام دعسب

 اي ايبا فتاة يعفو. احيا ريمعكلا تاع

 يبأ نب يلع َصّمَّسو ءها5 ةدعقلا يذ 78 يف ةعيرشلا ةعقوم موي ناكو
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 ملو تارفلا تام نم ءاقتسالاب ةيواعم باحصأ ماشلا لهأل هباحصأو بلاط

 دإ «قافتالاو مالسلا ىلإ ّيعسلا لماوع ْنِم ةعيرشلا موي راصتنا تناكف «مهوعنمي

 هاك ىلإ ويسار رامتا نيلإ ولع كج ةيتسلا يد ني موو زلت ناك اجلا : هنأ

 ىلإ ةعداوملا ىلع اوقفت هناك, هويتي ةلسارجلا تلاطو .ةعامجلا يف لوخدلاو ةملكلا

 .هاا/ رفص لوأ يف نيْفِص برح تعلدنا مث ءاهالا/ ةنس نم مرحملا رخآ

 دكنم دع داع
 مو ؟نل 6“

 : ميكحتلاو مالسلا قافتا يف ليلجلا رودلا

 نم موي لوأ يف  ةملكلا داحتا ىلإ هعم نيذلاو ةيواعم ةوعدب ىلع ةردابم نإ

 مل اهنأ نم مغرلاب كلذ دعت نيقيرفلا عرين ؛ تلاط ىتلا ةلسارملاو ه5 ةجحلا يذ

 ىلع لدت اهنإف «هاال مرحملا رخآ ىلإ ةعداوملا ىوس قافتا ىلإ لصوتلا نع رفسُت
 ةمألا رابكو ةباحصلا ةصاخ ةفصبو «قافتالا ىلع نيقيرفلا نم ريبك ددع صرح

 دوهجلا كلت نكلو ءأضعب مهضعب اهيف لتقي برح نم اوبيهت نيذلا نيعباتلا مالعأو
  ها"ا/ رفص نم لوألا  ءاعبرألا موي نيفص يف برحلا تعلدناف «تقفخأ

 موي وهو عساتلا مويلا يف لماشلا لاتقلا ناكو مايأ ةعست برحلا تلصاوتو

 لهس ءالتما ىتح ليللا ةليطو مويلا ةليط اولتاقت دقف «أبيهر الاتق رفص 4 سيمخلا
 ةمألا مالعأو ةباحصلا نم ليلق ريغ ددع مهنيب ىَلْتَقلا ْنِم فالآلا تارشعب نيفص

 كديقشملا كلذ نودهاشي مهو رجفلا دنع لاتتقالا نع ناقيرفلا فقوتو «نيحتافلاو

 سوفنلا هنم تعاتراو نادبألا هل ترعشقا يذلا بيهرلا

 «ميكحتلاو مالسلا عادت عمترا رفص٠ ةعمجلا موي وهو - ىلاتلا مويلا يفو

 ةلوليحلاو ةمألا ءامد نقحو مالسلا قيقحت يف ًاليلج ًارود سيق نب ثعشألل ناكف

 . مالسإلاو برعلا ةكوش لاوز نود

 ءاملعو خياشم ةاداتم فيشصت تاسازدلاو تاياورلا ضعب يف عاش دقل

 ةياورلا عم قفتي ال كلذو «نالف وأ نالف نم ةعدخ هنأب ميكحتلاو مالسإلا

 : هنأ يف لثمتتو بهذلا جورم يف يدوعسملا اهركذ يتلا ةحيحصلا

 يف هللا هللا .برعلا رشعم اي :ماشلا لهأ ةخيشم تدان ةعمجلا موي يف»

 ؟قارعلا روغثل ْنَم ؟ماشلا لهأ دعب ماشلا روغثل ْنَم «مكنيبو اننيب هللا باتك :اودانو

 قارعلا لهأ ْنِم ٌُريثك ىأر املف . . ؟رافكلل ْنَّمو ؟كِرْثلا داهجل ْنَم ؟مورلا داهجل ْنَم

 .«بينُثو هللا باتك ىلإ ٌبيِحُت :اولاق كلذ
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 يشاجنلا وهو ًاقداص افصو ثدح ام ىلع باحصأ ْنِم ٌرءاش فصو دقو

 ْ : لاق ثيح يثراحلا

 ِنارفٌريخ هللاٌباتكاًهْيَلََع اتقلا اوُعْفَرْدُ ماشلا ُلهأ ٌحَبْضأَو
 ٍنالَقِفلاَكْلِهَيْنأيِقثتامأ ٍدمحُم معئب اي :اّيلع اودانو

 امنيب «كلذ يف قارعلا لهأ ضعبو يميمتلا ةورعو يعخنلا رتشألا بغري ملف
 سيق نب ثعشألا لاقو «بينُثو هللا باتك ىلإ ٌبيِجُن :اولاق قارعلا لها يربك
 : ّيلعل ليق» : هنأ تاياورلا ىدحإ لوقتو . «هللا باتك ىلإ ةحابإلاب قحأ م نحن «معن)

 كلذ يف مهدشأ ناكو «هنم لّبقاف هللا باتك ىلإ كاعدو قحلا ةيواعم كاطعأ دق

 ىدحإ معزتو «برحلا ةلصاوم ىلإ ًايعاد رتشألا ملكت امنيب «سيق نب ثعشألا
 نكلو ماشلا شيج ىلع موجه يف راصتنالا كشو ىلع ناك رتشألا نأ تاياورلا

 رجفلا دنع ناشيجلا لصفناو ليللا يفو قباسلا مويلا يف تناك برحلا نأ حيحصلا

 ةشورفملا ةكرعملا ةحاس نيشيجلا نيب لصفت تناكو «لاتق كلذ دعب نكي ملو
 هركذ اميف - نيقيرفلا نم لِتُق) : ريثك نبا لاق - ىلتقلا نم فالآلا تارشع ثثجب
 افلأ نورشعو ةسمخو ماشلا لهأ نم ًافلأ نوعبرأو ةسمخ ءأفلأ نوعبس  دحاو ريغ

 نم أفلأ نورشع .ًافلأ نوتس نيقيرفلا نم لِتُق هنأ يقهيبلا ىورو . .قارعلا لهأ نم

 ةلصاوم لبق ىلتقلا نفد نم دب ال ناكو  (قارعلا لهأ نم ًافلأ نوعبرأو ماشلا لهأ

 ميكحت ىلإ ماشلا لهأ ىدان كلذل «نيقيرفلا كاله ىلإو ةيسكع ةجيتن ىلإ برحلا
 نب يلع ملكت دقو . هللا باتك ىلإ بيجت :قارعلا لهأ نم ريثك لاقو هللا باتك

 ةباجتسالا نوديري نيذلا نعو هللا باتك يف موقلا ةيقادصم مدع نع بلاط يبأ

 ارهها سمألاد» تفك تل لاق اميف لاقو هعم نيذلاو قارعلا لهأ نم مهل

 هيلع انك ام ىلع مويلا كل انِإ :ثعشألا لاق» امنيب «ًارومأم م وبلا ةحتضاف

 ْنَظأو ٠ اذغ نوكي ام ىوالت انسلو 0 ءديدحلا لُق هللاو دقو : نونا

 كير اه هتلامف ةيوافم تينا تفش اذاق 1و اجيب اري رتل ساحل وكلا

 تئش نإ هِتأف كيلإ كلذ :ّىلع لاقف

 ل0 سلا سعر يكل ةنراطساو» لور عسا ل د

 ىرجف اهباتك يف هب هللا رمأ ام ىلإو هللا باتك ىلإ متنأو ُنحن عجرن : :ةيواعم

 ىنبتي ناك ةيواعم نأ دب ال نيذلا ماشلا ءاملع ةكراشمب كلذ ةيفيك نع ُثيدح

 هنوراتختو هنوضرت ًالجر مكنم نوثعبت»  ثعشألل ًالئاق فاضأ ثيح مهيأر

 الو هللا باتك يف امب المعي نأ قاثيملاو دهعلا امهيلع ذخأنو «لجرب ثعبنو
 ثسشألا توصف هللا مكخ ني دديلع امقتا ام ىلإ ًاعيمج ةاتفتو ةيعتاكوخي
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 . ؟”«انلبقو انيضر :سانلا رثكأ لاقف . كلذ هربخأف «ّىلع ىلإ فرصناو ءهلوق
 تبسلا موي  ربخلا كلذب ّيلع ىلإ هتدوعو ةيواعم ىلإ ثعشألا ريسم ناكو

 0 ا ل ل 1 و ملا

 كلر عذرا قف ذب مل حن :لاتقلا فك ىلع اًيلع هعاطأ نمو ”ىيشألا كا

 عم نيذلا لكو هعم نيذلا ةيبلاغ ءاضرو لوبق ىأر اًيلع نأ حيحصلاف . (اودارأ

 لَّبَقُف «قافتالاو ءامدلا نقح ىلع مهنم ًاصرح لقأ ّيلع نكي ملو «كلذب ةيواعم
 رايخو ةباحصلا عامجإ كلذب دقعناف ىمظعلا ةيبلاغلا هب تضرو تلق امب ىَضَرو

 0 اجا هللا باتك م مدا ىلع نييرخلا ف نيكولا 0 ةمآلا

 ا عيعزلاو يراحيملا كالو حملا

 " ميكحتل ةفيحص باكو نيمكحلاراهخ

 داس ا ا رايتخال 5 نمو قارعلا ها رابكو .تيلاظ

 ا ا ا يل ا را

 انفو نيفيرفلا كاله ىتح لاتتفالا مدع امنيب -(ةرماؤم) كلذ نيسح هل ربتعا

 ل ل و وس لبو ا درا

 اي ب ع دحلا اذه دنع فقت 5 رام

 ا و ل :نهيللإ
 ثعشألا ىلإ ةءاسإلا اهب دارُي يتلا نونظلاو معازملا كلت نأ عق ةاولاوب *( ةيمكتلا
 عم نيذلا ءامعزلاو ةباحصلا عيمج نيب مظعألا هنأ ينعتو ثعشألا ةمظع دكؤت امنإ

 .قرشملاو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا لهأ نم يلع مامإلا

 ماشلا لهأ رابكو ةيواعم نأ يف لثمتي نيمكحلا رايتخا ةلأسم يف ثدح ام نإ

 .47”ص - نويعلا ةرق - 1 ٠*”ص ؟ج  بهذلا جورم (0)
 .177و 87ص - نيسح هط - ىربكلا ةنتفلا ()
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 صاعلا نب ورمع رايتخا ىلع اوقفتا ةيبرعلا ةريزجلاو رصم تالاجر َنِم مهعم ْنمو
 نب ةبتع اوراتخي ملف ٠ ؛ميكحتلا ةفيحص ةباتكل مهنع نيضوفُملا رايتخاو - ًامكح

 نم ةيصخش زربأ اوراتخا امنإو «نامثعو ةيواعم براقأ نم هريغ الو نايفس يبأ
 ةداق نم ناك يذلا صاعلا نب ورمع وهو مهعم نيذلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا

 مث «نامثع ةفالخ لئاوأو رمع ةفالخ يف رصم ريمأو رصم حتف دئاقو ماشلا حتف

 اوراتخا دقف «تالالدلا سفن هيف ًارايتخا ميكحتلا ةفيحص ةباتكل نيضوفملا اوراتخا

 مورلا روغث حتف دئاق  يرهفلا ملسم نب بيبح :مهنولثمي نيذلا نيضوفملا نيب ْنِم
 نب نمحرلا دبعو  ةيقيرفإ حتف دئاق - ينوكسلا جيدح نب ةيواعُمو  ةينيمرأو
 ةرمح نب كلامو .- قباسلا ةرصبلا ريمأ  رماع نب هللا دبعو ءديلولا نب دلاخ

 . مهلاثمأو «نايفس يبأ نب ةبتعو «يريمحلا عالكلا يذ نب آو «ينادمهلا

 ةريزجلا تالاجر نِم مهعم نيذلاو قارعلا لهأ رابكو يلع مامإلا عمتجاو

 موي كلذو  نيضوفملا رايتخاو مهلثمّيس يذلا مكحلا رايتخال قرشملاو ةيبرعلا

 عل ونال ب ا اال تامر ار رم ابلاغ ا

 ثعشألا لاقف ؛ كلذ هيَلوأ سابع نب هلا دبع اذه نكل ء ينع سانلا لّذَح هنأ لاقو

 . «؟؟رتشألا الإ رمألا اذه ّجاَه لهو :اولاق يسكلا رعشألاف : يلع

 رايتخا يلع مامإلا ىأرف ءمكحلا رايتخا يف اورواشت مهنإ كلذ نم دافتسيو

 انيف مكحي ال هللاو) :اولاق مهنأ ةياورلا لوقتف «هيلع اوضرتعاف سابع نب هللا دبع

 يف ءاجو (يرضم انيف مكحي ال هللو) بهذلا جورم خس ضعب يفو (نايرضم

 نويناطحق ّيلع باحصأ نم نيملكتملا رثكأ ناك) هنأب كلذ ليلعت جورملا شماه

 نأل رضُم ةليبق نم نامكحلا نوكي نأ اوضرتعا مهنأ ينعي ليلعتلا اذهو (نوينامي
 مهنأ ينعت (يرضم انيف مكحي ال هللاو) ةغيص نكلو «ءرضُمم نم صاعلا نب ورمع

 دوصقملا نوكيف (يرضم) هنأب هوفصوو تاذلاب سابع نب هللا دبع ىلع اوضرتعا

 نأ ودبيو (يرضم) ىلإ اهولاق ىتلا ةملكلا تفحصت امنإو رضم ةليبق نم هنأ سيل

 ظهابو مسد ماعط يهو (ةريضم) اهمسا ةروهشم ةلكأ ىلإ ةبسن (يريضم) اهلصأ

 ونبأ هبتك دقو :لاملا تيب نم لاومأ لكأ نع ةياتك ئيرسفملا نوكي دقو ءنمقلا

  كمع نباو كلماع نإ ..» :ًالئاق ّىلع مامإلا ىلإ ةرم تاذ يلؤدلا دوسألا
 نبا ىلإ ّيلع مامإلا بتكف «كملع ريغب هدي تحت ام لكأ دق «سابع نب هللا دبع

 تبرخأو كبر تطخسأ دقف هتلعف تنك نإ رمأ كنع ينغلب دقف .دعب امأ» سابع
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 ام تلكأو ضرألا تدّرج كنأ ينغلب «نيملسملا تنُحو كمامإ تيصعو كتنامأ

 ناكو («سانلا باسح نم دشأ هللا باسح نأ ُملعاو كباسح َيلإ عفراف «كيدي تحت

 كغلب يذلا نإ» :ّيلع مامإلا ىلإ بتكف ةرصبلا ىلع ًالماع سابع نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع ناك دّقلو )هللا كمحر «ءائظألا يلع قدصُت الف . .لطاب

 لوقو. (ىريضمر ملك رشق تاعتاعلاو :تافابتالا قللت ' لقي وهو كلو ه انداض
 ىَبأ) نيمكحلا دحأ سابع نبا نوكي نأ ىلع سانلا ضارتعا ببس يف نيسح هط
 ريشي دقو ''”(هنم برقلا ديدش هنأل سابع نبا راتخي نأ مهمامإ ىلع ّىلع ٌباحصأ
 امنإو ةيواعم براقأ دحأ اوراتخي مل ماشلا لهأ نأ اوظحال مهنأ نإ ليلعتلا اذه

 نايفس يبأ نب ةبتع اولعجو رابكلا نيحتافلا ءارمألا نم مهعم ةيصخش زربأ اوراتخا
 دهشي مل ْنَم مهلثمي نأ مهعم نيذلاو قارعلا لهأ بغري ملف ؛نيضوفملا نم ًادحاو

 مهنكلو باطخلا نب رمعو ركب يبأو ِهِك هللا لوسر دهع يف ًالمع ىلوت الو أحتف

 ةفيحص ةباتك يف نيضوفملا نم ًادحاو سابع نب هللا دبع نوكي نأ ىلع اوضرتعي مل
 .ناك كلذكو ميكحتلا

 نيسح هط لوقيف (يعخنلا رتشألاف) يلع مامإلا لوق ىلع مهضارتعا امأو

 اميظع ناك برحلا ىف هداهتجا نأل رئشألا راتخي نأ هيلع اْوَيَأ) ىلع باحصأ نأ

 : نيلرق نم كلذ نيكد جطشسلا كلو 70 ويدبتلا ناك يلذلا لع ةنفازضو
 نيسح هط هيلإ بهذ ام كلذب هوصقملا سيلو «رتشألا الإ رمألا اذه جاه لهو»

 نب ريرج يباحصلا ةدوع ربخ يف اضر دمحمل يلع مامإلا باتك يف ءاج دقف
 : رتشألل لاق هللا دبع نب ريرج نأ نيفص برح لبق ماشلا نم يلجيبلا هللا دبع
 مهمهتي ةثالث ثلاث رتشألا ناك دقف ”«نامثع ةلتق ْنِم كنإ ماشلا لهأ ركذ دقلا

 ذنم مهلتقب نوبلاطيو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتق ةرشابمب ةنيدملاو ماشلا لهأ

 دق هيلع ضارتعالا نإف هتءارب ْنِم ًاقثاو ناك رتشألا نأ نم مغرلابف «ةنتفلا ةيادب

 نأ لمتحملا نم ناك دقف رتشألا ةايح ىلع فوخ ىلإو ةيوق ةجح ىلإ دنتسا
 تح سشألا رايتخا متي ملو «هنولتقيف نامثع مد ءايلوأو ماشلا لهأ ضعب عفدني

 . هتايح ىلع ًاصرح نيضوفملا نم دحاوك

 ىسوم ىبأ رايتخاب سيق نب ثعشألا ىأر قرشملاو قارعلا لهأرابك ديأ دقو
 نمو ٌتعشألا ملأ ام رمأل ..» :نيسح هط لوق ىلع ةباجإلا نكميو «يرعشألا
 اوديأ نيذلا نأ عقاولاف :«يرعشألا ىسوم ابأ يلع راتخي نأ يف ةيناميلا نم هعبت

 )١( م" ص - نيسح هط - ىربكلا ةنعفلا و7١10 ١.

  030ص أضر دمحمل ىلع مامإلا ؟١15.
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 طقف ةيناميلا نم اوسيل يرعشألا ىسوم ابأ ُئلع راتخي نأ يف هعم اوناكو ثعشألا
 0 اَوَبَأ يلع باحصأ نأ» قحال عضوم يف لاقف كلذ نيسح هط كردأ دقو

 صيقييمل يدلاو حملا ميلا ووك يدلاع وا د 1 يل

 مهر د يعل ب يا (. .برحلا يف
 مث ِةِْيَو هللا لوسر دهع يف زاجحلاب ساطوأ ةوزغ يف ةباحصلا دئاقو ريمأ ناك دقف

 وبأ ناك» ينالقسعلا لاق «نميلا نم عساو مسق ىلع دقي هللا لوسر لماع ناك

 نم ناك مث «اهلحاوسو نميلا نم امهريغو ندعو ديبز ىلع ْةِيلَي يبنلا لماع ىسوم

 ةيالو ريمأ وه ناكف ةرصبلا ةيالو ىلع باطخلا نب رمع هالو «تاحوتفلا ةداق رابك

 ًايلاو ىسوم وبأ رمتساو ه؟7 ماع ةياهن يف رمع ةافو ىتح ه١ ماع ذنم ةرصبلا
 دالب ءاجرأ بلغأ رمع ةفالخ يف ىسوم وبأ حتتفاو «نامثع ةفالخ لئاوأ يف ةرصبلل

 موختو نامرك ميلقإ ىلإ ًابرغ يبرعلا جيلخلاو ةرصبلا نم هتيالو تدتماو سراف

 يف ةفوكلل ًايلاو ناكو ةدتمملا قافآلا كلت يف يمالسإلا رصعلا سسأو ءأقرش دنهلا
 باتك يف يبطرقلا لاق . تلاط بأ قب يلع ةفالخ لئاوأو نامثع ةفالخ رخاوأ

 :لاقف ملعلا يف ىسوم يبأ عضوم نع بلاط يبأ نب يلع لئّس» باعيتسالا
 يرصبلا نسحلا نع يراخبلا جرخأ)» : ينالقسعلا لاقو .«ًاغيص ملعلا يف غبص

 ينيلعلا نبا كاتي سوم أ نم اهلهأل ريس كاز ةردضبلا ىفا اهب: لاق
 لهأ نيب نكي ملو ' *7(عناك ند دنزو ىسوم'وبأو: ىلعو رم ةعبزأ ةمآلا ةانغق

 كلذلو يرعشألا ىسوم يبأ ةناكم هتناكم يهاضت ًايباحص مهيلإ ْنمو قارعلا

 قرشملاو قارعلا لهأ رابكو ةباحصلا نم هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا ّحلأ
 يلع مامإلا نأ دب الو ءيرعشألا ىسوم ابأ يلع راتخي نأ ىلع ةريزجلاو
 اهب قطنت ةديكأ ةعانق نع لب  ضعبلا معز امك ًاهركم سيل  كلذل باجتسا

 . ميكحتلا ةفيحص

 ناكف ميكحتلا ةفيحص ةباتكو روضحل ةرشعلا نيضوفملا يلع مامإلا راتخا مث

 ريمأ - سابع نب هللا دبغو  ةينيمرأو ناجيبرذإ ريمأو حتاف نست نيالا عبد

 . مهلاثمأو «يراصنألا رمع نب رشب وبأو «ينادمهلا سيق نب ديعسو  ةرصبلا

 اوبتكف نيقيرفلا نم نوضوفملا عمتجا  رفص ١7 ءاعبرألا  يلاتلا مويلا يفو

 امهل ةمأآلا نأو نيمكحلا رايتخاو برحلا عضو ىلع قافتالا اهيف اولجس ةفيحص
 الو ةمألا نيب إاحلصُي نأ هقاثيمو هللا دهع امهيلع نأو هب نايضقي ام ىلع راصنأ

 .5١؟ ص اضر دمحمل - يلع مامإلا 2غ20

 ."١5«ص ؟١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (5)
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 رهش  مكحلل نيمكحلا ءاقتلا يأ  ةيضقلا لجأ ّنأو «برح الو ةقرف ىلإ اهادري
 . ميكحتلا ةفيحص هيلع تصن امم كلذ ريغو «ناضمر

 ةفيحصلاب سيق نب ثعشألا َرَمو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 يف - ميمت ينبل سلجم ىلإ ىهتنا ىتح ءًارورسم ًاحرف سانلا ىلع اهؤرقي
 ةَيَدأ نب ةورع مهنم ءميمت ءاسؤر نم ةعامج هيف  قارعلا لهأ ركسعم

 نيبو ثعشألا نيب ىرجف «مهيلع اهأرقف «يجراخلا لالب وخأ وهو يميمتلا

 لاتق نم مهل عناملاو رمألا اذه ءدب ناك ثعشألا نأو «ليوط مالك مهنم سانأ

 مكح ال «لاجرلا هيهنو هرمأو هللا نيد يف نومكحُتأ :ةورع هل لاقو .مهودع

 :ديصعلا فداك فقففألا نزع هو اور دقو بااولاف نم لوا ناك ل0

 . عقت نأ

 ٌلجر لاق - ثعشألا ىلع هفيس رهشأ امل  ثعشألاب ةيدأ نب ةورع لعف يفو

 مح عنا
 نبع نووعت امش تنال. ةوبق ةحعف لق وووغ ايبووزمف
 هِّيَرُع َتيتأام ٌبِغْنرذحأف اهيف ٌبطخلا مظعيو ىَمْنَت مث

 هْيدأ نب ايحالسلا ٌتْلَمَخج اتلاب ٍبَصَعُملا ٌتعشألا ىلعأ
 ةِيصعلاو.اصعلاةورعايأ لجعلايذةنتفكةنتفاهنإ

 (ةيربلاّرِيخ كلذف هعبتأو ٌيلعلوقياممويلارظناف

 عم اونوكي مل نيذلا نأ (ُيلع لوقي ام مويلا رظناف) :رعاشلا لوق نم نيبتيو

 نب ثعشألاو ىلع مامإلا ناك امنيب «ّيلع مامإلل نيفلاخم اوناك ميكحتلاو مالسلا
 فرصناو «ةمألا ةيبلاغ ةدارإ تَّضَمُف ءميكحتلاو مالسلا عم ةمآلا ةيبلاغو سيق

 عيبر رهش يف  نادلبلا نم امهريغو قارعلا ىلإو ماشلا ىلإ نيفِص نم نوملسملا
 .ها'ا/ ةئس

 مهريفكتو مهجورخ نم فورعم وه ام كلذ دعب جراوخلا رمأ نم ناك دقو
 ىلإ ىدأ امم هعم نيذلاو ّىلع مامإلا مهبراح مث (هلل الإ مكح ال) راعش تحت ةمآلل

 ناضمر رهش وه نيمكحلا ءاقلل هيلع قفتملا دعوملا ناكف ميكحتلا ةجيتن امأو

 يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلاب صاخلا ثحبملا يف كلذ نع نيقيلا أبنلا يتأيسو
 2 ناجييرذأ ىلإ داع دق ناك ثيح كلذب ثعشألا ةقالع مدعل

 2 4 0 ب
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 ةينيمرأو ناَجِئِبَرْدَأ ىلع ًايلاو ثعشألا ةدوع

 نم هعم نيذلاو بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم سيق نب ثعشألا داع دقل

 داع مث «ةفوكلا ىف ةرثن ثعشألا ثكمفد ه7 عيبر رهش يف ةفوكلا ىلإ نيفص

 ناكو نا ربل ةررانس نيب اليمني اهجلإ ةنعوتق يلع مايل ناك ىلا تاجرا لإ

 مث «ناجيبرذأب ثعشألا ةفيلخ يدنكلا ددكملا نب حيرش هعمو ةباينلاب اهيلع أيلاو

 يرذالبلا ركذ كلذ يفو ٠ .هالا/ ةنس طساوأ يف ناجيبرذأ ىلع يلاو ثعضألا داع

 يعازخلا ةيراس نب ديعس ناجيبرذأ بلاط يبأ نب يلع ىَلَوا :هنأ يبلكلا نبا نع

 َىَلُو» : هنأ ةينيمرأ ةالوو ءابنأ يف يرذالبلا ركذو .«يدنكلا سيق نب ثعشألا مث

 - 777ص] ؛ناجيبرذأو ةينيمرأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل سيق نب ثعشألا

 . [نادلبلا حوتف

 ها"ا/ ةنس طساوأ يف ناجيبرذأ ىلإ ةفوكلا نم سيق نب ثعشألا هجوتف

 يرذالبلا ركذ دقو ءه٠5 ةنس ناضمر يف يلع مامإلا ةافو ىلإ اهيلع ًايلاو ثكمف

 دج و اهمذك اهلك ناعيريرذا :ةيسقألا ئلاط بأ ني لع لون اما ةرتفلا كلت أبن

 نييدرأ نقي وا قا سعال ن تاق .نارقلا اراركو زيدا نك .انيلخل رقكأ
 1 اهم ىو كاع متو ةفوسلا قمن اويدلا وسو اطقلا نأ وست ةقاوح

 .[نادلبلا حوتف

 دعب  اوجمدناو ةيبرعلا رئاشعلا نم ريثكلا رارقتسا ناجيبرذأ ميلقإ دهشو
 دالبلا كلت يف مهتلالس لازت امو ناجيبرذأ لهأ يف  يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 . مويلا ىتحو سيق نب ثعشألا دهع ذنم ةيمالسإلا

 ةريخألا ثعشألا تاونس
 نم اهيلإ داع ىتلا ةفوكلا ةنيدمب ةريخألا هتاونس سيق نب ثعشألا شاع دقو

 ناضمر يف بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةافو دعب يئاهن لكشب اهيف رقتساو ناجييرذأ
 .ه57 ةنئس دعب هتاقو تناكو -ه٠54 ةنس

 ميعن يبأو ةفيلخ نع يبطرقلل باعيتسالاو ينالقسعلل ةباصإلا يف ءاجو
 لتقم دعب نيعبرأ ةنس ةفوكلاب سيق نب ثعشألا تام» :اولاق نامثع نب نسحلاو
 نب يلع نب نسحلا هيلع ىلصو :ٌّيدع نب مئثيهلا لاق . أموي نيعبرأب يلع مامإلا
 :ةنتلاط: ىأ

 ثعشألا نأل سيق نب ثعشألا وخأ وه ه٠4 ةنس تام يذلا نأ رهاظلاو
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 ةئس ثام' لب .:ليقو) :ىنالقسعلا لاق كلذ ىفو «ه14" ةنس ةابخلا ديق ىلع ناك
 نإف كلذ نع رخأت هنأ ىلع لدي ام قاحسإ يبأ نع يناربطلا يفو .نيعبرأو نيتنثا
 لجر ىلع ناك هنأ  يئاربطلا يف  ركذ دقو ءّئلع دهع ىلع ًاريغص ناك قاحسإ ابأ
 ةلحو سيك هيدي نيب عضُوُف ءرجفلا ىَلصف مهدجسم لخد هنأو نيد ةدنك نم

 .ةكم نم ةليللا ثعشألا مدق :اولاقف كلذ نع لأسف «لعنو

 ةفوكلاب ةيواعم ىلع ثعشألا نذأتسا :رخآ هجو نم ًاضيأ ىناربطلا ىفو

 ةفوكلا ىلإ ةيواعم مودق ناكو .0”2هتصق ركذف سابع نباو يلع نب نسحلا هدنعو
 ه١4 ةنس كلذو ةفالخلاب ةيواعم عيابو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا لزانت امل

 نب سيقو ثعشألاو سابع نباو يلع نب نسحلاب ىقتلاو ةفوكلا ىلإ ةيواعم ىتأف
 ةفالخلا رمأ عمتجاو ءاهقراشمو قارعلا لهأ هوجو نم مهريغو ةدابع نب دعس

 .نايفس يبأ نب ةيواعمل

 ةفالخ ذنم ةفوكلا اونكس نيذلا ةباحصلا لضافأو رابك نم ثعشألا ناكو
 ىلع« نونق رب ثعشألا لخد) :ديرفلا دقعلا ىف هبر دبع نبا لاق . باطخلا نب رمع

 هسلجأو ءانديسو انخيشب ًالهأ :حيرش لاقف ءاضقلا سلجم يف وهو يضاقلا حيرش
 لأسف ملسُي نأ دارأ ًابهار الجر نأ :يناهفصألل يناغألا باتك يف ءاجو .(هبناجب
 ةفوكلا لهأ لضفأ :هل اولاقف «هدي ىلع ملسُي يكل (ةفوكلا لهأ لضفأ) نع
 .يدنكلا سيق نب ثعشألاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 «ثعشألا نب دمحم  مهنمو هئانبأ ىّصوأ توملا ضرم ٌثعشألا ضرم املو

 نب دمحم نب نمحرلا دبعو «ثعشألا نب مساقلاو .ءثعشألا نب قاحسإو
 :اهصن يلي اميفو ديرفلا دقعلا باتك اهركذ «ةيخيرات ةيصوب مهاصوأ  ثعئشألا

 يف اوعدخناو ةوكمارعا ىقااولزت ال يقل نسمع هد ةيسعيشألا لاقل

 ئرما لكل نإف «مهئامد نم مكروهظو «سانلا لاومأ نم مكنوطب ٌفِحَتْلو «مكلاومأ

6 
 . بيع ْنِم ىحتسيو بنذ نم رذتعي امنإف «ىحتسُي وأ هنم ٌرذتعُي امو مكايأو

 ةلاشملا نع ةعاحلا: ادع اونكو :نامزلا'َنْيَمَتَو ناطلسلا ةؤفجل لاملا اوحلنصأ
 .ًاردق ٌقزرلا قفاوي ىتح بلطلا يف اولمجأو ءُاَعْنَم درلاب ىفك هنإف

 فرشتيو «ميركلا مكب ىسأتي تيب لهأ مكنإف «ءافكألا ريغ نم ءاسنلا اوعنماو
 ءمعللا مكي

 ٠ .07ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

- 
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 اوقحلاف لبحلا برطضا اذإف «لبحلا برطضي مل ام سانلا ماوع يف اونوكو

 . "”«مكرئاشعب

 ع دع

 ةيرعلا دالبلا ني :ديدعلا نف شنق نت ةعشألا ةاقو ىلع نوخلا ةاسو

 يف هنفد متو «ةفوكلا لهأو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا هيلع ىَلصو «ةيمالسإلا
 هركذ لزي ملو - ه4 ةنس وأ - ه847 ةنس كلذو «ةفوكلاب ثعشألا دجسم ةحاس

 هيلعف «نيدلاخلا ةمألا ءامظع نم سيق نب ثعشألا ناك دقف لايجألا ربع ًادلاخ

 .نيملاعلا بر ناوضرو ةمحر

 ثعشألا دعب . . ءامظعلا ثعشألا ءانبأ

 قارعلا نم اهريغو ةفوكلاب ةدنك ميعز سيق نب ثعشألا نب دمحم ناك مث

 ناكو «قيدصلا ركب يبأ تخأ ةورف مأ يه ثعشألا نب دمحم مأو ءاهقراشمو

 «نمزلا نم ةرتف لصوملا ةرامإ ىلوتو ةيدايقلا تايصخشلا نم ثعشألا نب دمحم
 نب ناورمو اهيلإ امو ةكم يف ريبزلا نب هللا دبع عيوبو ةفالخلا رمأ مسقنا املو
 لهأ باجتسا - ه50و 54 ماع  رصمو ماشلا يف ناورم نب كلملا دبع مث مكحلا

 قارعلل أريمأ ريبزلا نب بعصم هاخأ ثعب يذلا ريبزلا نب هللا دبع ةغيابمل قارعلا
 نب دمحمو يدزألا رفع نبأ نب بتاهملا مهز وبأ ناكو ةداقلاو ءامعزلا هعيابف

 ةرفص ىبأ نب بلهملاو لصوملا ثعشألا نب دمحم ىلوتو يدنكلا ثعشألا
 ةفوكلا ىلع رطيس يذلا باذكلا يفقثلا راتخملا ةنتف ةفوكلاب تعقو مث «زاوهألا
 ب ه1 ماع  هلاتقل راسف «ضرألا يف دسفأو هيلع لزني ٌيحولا نأ ىعدأو اهيحاونو

 ةرصبلا لهأو ريبزلا نب بعصم عم ةرفُص يبأ نب بلهملاو ثعشألا نب دمحم

 نب دمحم مهلتاقف ةفوكلاب هعابتأو يفقثلا راتخملا عم ةريبك ةكرعم تعقوف ءةفوكلاو

 بلهملا لاقف» «هقحاس ةميزه هعابتأو راتخملا مزهناو «دهشتسا ىتح ثحعشألا

 لاقف ُلِتُق ثعشألا نب دمحم نكي مل ول هأنهأ ام ًاحتف هل اي :ريبزلا نب بعصمل
 يللا محرف ٌتقدص :بعصم

 يدشاحلا ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع وهو  نادمه ىشغأ لاقؤ

 :اهنم ةديصق ثعشألا نب دمحم يثري - ينادمهلا

 ١١. 5ص ”ج - هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا ()

 ١6. 5 ص المج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ةفز
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 ايههذ اك د فارس تا نانو: تن دي نإ سا ن2 ات

 اهزادخت عمدلاب لديساأت مساق نكن ةانيفتتت ماقو

 انفراحط تت بة ملاال وأ“ :مشألا نبا ىله ةوبعل |

 اهزافقنلاعبذلا ايتو. ةئلىوبعستبت ناؤسقالاو

 "اهزاجشأوُدالبلاوكبت تيؤئاملدمحم كيلع

 :ريثك نب ظفاحلا لاق ءثعشألا نب نمحرلا دبع ةماعزلا ىلوت مث

 لوقي نم مهنمو «يدنكلا سيق نب فيتالي دمحم وبأ وه اذه نمحرلا دبعواا

 ةواد وبأ هل: ىور دقو .ىدتكلا سيق ني ةعشألا نب نمحم نب نمحرلا دبع

 ةعلسلاو تاعيابتملا فلتخا اذإ) :ثيدح دوعسم نبا نع هدج نع هيبأ نع ىئاسنلاو

 0م يسع نبأ هن ىاورو:.:(4راكشت نأ عقانلا لاق ام لولاك ةمقاق
 نب دمحم ةافو دعب  ةداقلا ءارمألا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع ناكو

 داع مث ةرونملا ةنيدملا ىلوت مث ةفوكلا يف ةدايقلا نمحرلا دبع ىلوت دقف - ثعشألا

 نيذلا جراوخلا ةبراحم يف بلهملا عم كرتشاو - ه54 ماع ةياهن  ةفوكلا ىلإ
 نبا ةلود تناكو «قارعلل ريبزلا نب بعصم ةيالو يف سرافو زاوهألا ىلع اورطيس
 ناورم نب كلملا دبع ىتأ املف «دالبلا مكحو رارقتسالا قيقحت نم فعضأ ريبزلا

 نب نمحرلا دبع ىتأو «هوعيابو سانلا هيلإ لام - هال١ ماع  قارعلا ىلإ ماشلا نم
 ىلإ كللملا نع: دنسأو «ةوعياتف تاؤرم نت كلملا ةبع»ىلإ تلهملاو تحفألا

 وه زاوهألا يف جراوخلا ةبراحمل ةفوكلا لهأ شيج ةدايق ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ثعشألا نب نمحرلا دبع جرخ» دربملا سابعلا وبأ لاق «ةرصبلا لهأ دئاق بلهملاو

 : ةليوط ةملك يف نادمه ىشعأ هل لاقف . .ًانسح ٌءاَلِب ىَلْبَأَف زاوهألا ىلإ

 90 انركدت او امعلا سحلا .ةسشسحتمسال ةراوصمخا ةوعبو

 ملقإ ىلوت مث ها/1 - ا” ماع ناريإ يف ّيرلا ميلقإ نمحرلا دبع ىلوت مث
 نب جاجحلا قارعلا ىلع ىَلَو دق ناورم نب كلملا دبع ناكو ءهال4 ماع نامرك

 نب هللا ديبع ناتسجس ميلقإ ىلع جاجحلا لمعتساف هاله ماع  يفقثلا فسوي

 ثعبف  هال8 ةنس  ناتسجس ميلقإ اوذخأو ليبتر مهكلمو ودعلا هبراحف ةركب يبأ

 )١( ؛ص الج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١5.

 ) )7ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0.

 )*( .؟5 ؛ص ؟دج ب دربملا سايعلا ىبأل . بدألاو ةغللا يف لماكلا
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 فقالا نيد ومفاهيم دايز انعييس داق ورع ني هازل هيعن ضار عنج ا ععتلا
 كراعم دعب اهريرحت هل متو ناتسجس ىلإ نمحرلا دبع راسف «ناتسجس ىلع هالوو

 راسا :نودلخ نبا لاق .ناتسجس يلي ام ىلإ نمحرلا دبع مدقت مث «هلساب

 ةدالب لخدو ءهنم لبقي ملف جارخلا ليبتر لذبو «ليبتر دالب ىلإ نمحرلا دبع
 ىلع داصرألاو «يحاونلاب حلاسملا عضوو ءاهيلع هلامع ثعبو ءأئيشف ًائيش اهاَوَحَف
 ْنَم ثعشألا نب نمحرلا دبع براحف# :يدوعسملا لاق ''2باعشلاو باقعلا
 ْنَم براحو «جيلخلاو زوغلا مهل لاقي كرتلا نم عاونأ مهو «كرتلا ممأ ْنِم كلانه
 عقصلا كلذ يلي كلم لك ناكو «هريغو ليبتر لثم دنهلا كولم نم دالبلا كلت يلي
 ضرأ نم ثعشألا نبا زاح املو» :يربطلا لاق يبقوا لاقت ذثهلا دالي ننَم

 امب يفتكن :لاقو كرتلا دالب يف لوغولا نع سانلا سبح ؛ةميظع ًاضرأ كرتلا
 ماعلا يف ىطاعتن مث ءاهقرط ىلع نوملسملا ئرتجيو اهفرعن ىتح مهدالب ْنِم هانبصأ
 مهلتاقن ىتح مهضرأ نم ةفئاط ماع لك يف مهصقتنن لزن مل مث ءاهءارو ام لبقملا

 "ا مهكلهي ىتح مهدالب ليازن ال مث ءمهنوصحو مهدالب ىصقأ يف كلذ رخآ

 ضرأ نم ريثكلا حتف يف مث ناتسجس ريرحت يف ثعشألا نبا حاجن ناكو

 اهم وو ماع  ةزيجو ةرتف يف مت دق  دنهلاو ناتسناغفأو ناتسكاب يف  ودعلا

 دقعو ءاهحتف يتلا دالبلا يف ةيركسعلا تايماحلا يهو حلاسملا ثعشألا قوبأ نينو

 هتطخب نيملسملا ربخأو لبقملا ماعلا يف ودعلا دالب نم كلذ يلي ام حتف يف مزعلا

 دالب نم هيلع هللا حتف امب جاجحلا ىلإ نمحرلا دبع بتكو . .كلذ اوبوصتساف
 نم لبقتسي اميف نيملسملل هآر يذلا يأرلا اذهبو نيملسملل هللا عنص امبو ودعلا

 . .جاجحلا دسحو دقح عم كلذ باوصو ةمظعب جاجحلا ةعانق تجزتماو 57

 نيملسملا نم كلبي ْنِم رْمَف ءدعب امأ» ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ بتك دقف
 ام مث (_ ودعلا دالب ىصقأ  مهيلع هللا حتفي ىتح «مهراد اهنإف اوميقيلو اوثرحيلف
 دالب يف لغوتلا ليجعتب ثعشألا نبا هيف رمأي ًايناث ًاباتك جاجحلا بتك نأ ثبل
 قاحسإ كوخأف الإو ءودعلا دالب يف تلغوتو سانلاب َتْيَضَم نإ» :لاقو ؛ودعلا
 نم هعم نيذلاو ثعشألا نب نمحرلا دبع لغوتي نأ ديري جاجحلا ناكو ؟سانلا ريمأ
 عمجف . .اهيف اوكلهيف دنهلاو كرتلا دالب يصاقأ يف ةرصبلاو ةفوكلا لهأ دنج

 ضرأ يف مهب لوغولا ليجعتب جاجحلا باتك صنب مهربخأو سانلا نمحرلا دبع
 ءاهجو ماقف .(متيبأ اذإ ىّبأو «متيضمأ اذإ يضمأ مكنم لجر انأ امنإ) :لاقو .ودعلا

 .8- هص ةج - يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو 84”  ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 01(
 .١ا17و ١١ 8ص ؟ج  يدوعسملا  بهذلا جورم قره
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 ودع ىلع ىَبأن :اولاقف نمحرلا دبع ىلإ سانلا راثف» «جاجحلا اياون اوفشكو سانلا

 .«عيطن الو هل عمسن الو جاجحلا هللا

 بابسأ اهل ناك يتلاو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروثل ًارشابم ًاببس كلذ ناكف
 ةدشارلا ةفالخلا جهن نع ةيمآ ينب فارحنا ىلع طخسلا اهئيب نم ةقباس تامكارتو
 نمو ةيمأ ينب ضعب نم فسعتلاو نايغطلاو داديتسالاو ملظلا نم ءايتسالاو

 امل» هنأ ْذِإ ءثعشألا نب نمحرلا دبع ةماعزب ةلداع ةلود مايق يف لمألاو ءجاجحلا
 اوعلخا :ينانكلا ةلثاو نب رماع لاق « عيطُت الو جاجحلل عمسن ال اولاقو سانلا راث

 انلعف :بناج لك نم سانلا ىدانتف «نمحرلا دبع ريمألا اوعيابو جاجحلا هللا ودع
 علخ ىلع نوعيابت :مهل لاقف . .هوعيابف نمحرلا دبع ىلإ سانلا بثوو ..انلعف
 :اولاق . قارعلا ضرأ نم هللا هيفني ىتح يعم هداهجو يل ةرصنلا ىلعو جاجحلا

 لوقيو 0 كاذ ْذِإ ناورم نب كلملا دبع علخ ركذي ملو «سانلا هعيابف ءمعن
 نبا ةروث تناك»  دادغب ةعماجب يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ - دمحم يجان روتكدلا

 ةيبرعلا لئابقلا مظعم نأو اميس ءرَّضُم ةرطيس نم صلختلل ةيدج ةلواحم ثعئشألا
 مظع امنيح ثعشألا نب نمحرلا دبع نإف اذهلو . .ةيناطحق تناك قارعلا يف ةيوقلا

 . ''”(نينمؤملا رصان هسفن ىمسو ناورم نب كلملا دبع علخ هعمج

 ينادمهلا يدشاحلا ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع  نادمه ىشعأ ناكو

 ناك» :يدوعسملا لاق «نينمؤملا رصان ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث رعاش وه

 ثعشألا نبا يدي نيب جاجحلاو كلملا دبع علخ نم لوأ نادمه ىشعأ

 :هل تايبأ يف لاقو . . ناتسجسب

 اًبيئَعكيفيلاال :ةنكك غيرت ءجشألانب اك

 ايييعت ياسلام تمتاز .نييجقرتلا هد ديس رعلا معلا

 ار 110110 تل د تلا هك كاش ا 0:

 لعشأ يتلا ثعشألا نبا ةروث تناك امل» :ةفيلخ فسوي روتكدلا لوقيو
 نادمه ىشعأ ناك «قارعلا ىلع هيلاوو ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا دض اهنارين

 ةينميلا ةيبصعلا يف نادمه ىشعأ دجو دقف . .عزانم نودب ةروثلا هذه رعاش وه

 كولم ليلس ثعشألا نب نمحرلا دبع هيحانج دّشَف هركول ًاماقم حلصت ةيتاع ةرخص
 اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرا ةعزن اهيلع رطيست ىشعألا سفن تناك دقل . .ءامدقلا نميلا

 .13112و ١١ 8ص ؟ج  يدوعسملا  بهذلا جرم 00320

 ١. 47ص - نسحم ىجان .د  قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا ()
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 لمعي هنأبو ءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأبو ميدقلا نميلا دجمب هروعش هيف

 ثعشألا نبا ةروث لثمتي نكي مل ىشعألا نأ نظلا ٌبلغأف . .دجملا كلذ ةداعإل

 يف وهو «ميدقلا مهكلُم ةيناميلا دادرتسال ةلواحم اهلثمتي ناك ام ردقب ةيسايس ةروث

 اوناكف ةيوازلا هذه نم ةروثلا ىلإ اورظن نيذلا ةيناميلا روعشل الثم الإ نكي مل اذه
 نإ) :نزوهلف روتكدلا لوقيو 2'"ثعشألا نبال ةباجتسا فئاوطلا عرسأ اذهل
 ثعشألا نبا ىلإ اورظن مهنأل ًامخض ًاليثمت ةروثلا هذه يف نيِلثَّمُم اوناك نيينميلا

 . "'”:صاخلا مُهَلُجَر هنأ ىلع

 هقياشب يددكلا ةينألا ني محلا كيع نممؤملا ضان روحاني
 يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناكو . ه١4 ماع لئاوأ يف  ناتسجس يف جاجحلا عْلَخو
 ؛ةفوكلا لهأ نم مهفصنو ةرصبلا لهأ نم مهفصن ءًافلأ نيعبرأ ءاهز ناتسجس يف

 لئابق نم مهريغو ميمت ْنِمو ةعيبر ْنِم مهنيب ناك امنإو ةيناميلا نم مهلك نكي ملو
 «ثعشألا نبا اوعيابو جاجحلا مهعيمج علخ دقو «ليلق ريغ ددع ةيناندعلا رْضُم

 امو ناتسجس قرش قطانمو تسب ةنيدم ىلع لمعتساو «ناتسجس رومأ طبضب ماقف

  ةعيبر نم لئاو نب ركب ةليبق نم  يسودسلا ناميه نب ضايع ريمألا اهيلي
 . يميمتلا رماع نب هللا دبع ناتسجس ةيالو ةمصاع جنرز ةنيدم ىلع لمعتساو

 عقي يتلاو  نامركو ناركم يتيالو ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع مدقت مث

 ءاول تحت نامركو ناركم توضناف - ناريإ ىف اهنم ءزجو دئسلا دالب ىف اهنم ءزج

 ةعبرأ نامركب ناك» :يناربطلا لاق . . هعابتاو جاجحلا لماع مازهنا دعب ثعشألا نبا
 لاق  هيلإ اومضنأ يأ  «هعم اولفجنا ثعشألا نبا مهب ْرَّم املف سراف فالآ
 نامرك دالب ىلإ راصو ناتسجسب جاجحلا ةعاط ثعشألا نبا علخ» :يدوعسملا

 . .لابجلاو يرلا لهأ هتعاط ىلإ داقناو . .ناورم نب كلملا دبع علخب ىَتَنَف

 :رعاشلا لوقي ثعشألا نب نمحرلا دبع يفو ..امهريغو

 (ماوقألا ٌريعارعو ىرُعلا رجش هئاول تحت راسو كولملا علخ

 يميمتلا ورمع نب ةشرخ نامركو ناركم ةيالو ىلع نمحرلا دبع لمعتساو
 ىلإ  نامرك نم  بتكلا َتَعَّبَو «ينادمهلا يدشاحلا يعيبسلا قاحسإ وبأو

 ةفوكلا يلي امم اهريغو ناسارخو لابجلاو ّيرلاو سراف تايالوو ميلاقأ
 ىلإ ثعشألا نبا مدقتو «سراف ميلقإ ىلإ تاوقلاب جاجحلا ثعبو «ةرصبلاو

 ءاهمزه الإ اليخ ىقلي ال ثعشألا نبا لعجف ..» يربطلا لاق «سراف دالب

 ,486و م١٠ ص ب ةقيلخ فسوي .د  ةفوكلا يف رعشلا ةأيح 230
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 بس يي يجي بج بيبي جي بيا سا ب سس

 :فعكأالا نبال ىشعألا لوق كلذف «يربنعلا ورمع نب ةيطع هتمدقم ىلع ناكو

 انيردع ابر حايبتح قير اسف تاوزك تحاببع ضاذإحت

 اًبكهيلعْنُهّبّكي لويخلايفةيطع ثعباف
 نب كلملا دبع اوعلخف . .نمحرلا دبع ىلإ سانلا عمتجا سراف لخد املف

 - يباحصلا  ناورم نب كلملا دبع علخ سانلا لوأ ناكو ..هوعيابو ؛ناورم

 تناكؤ  ةفالخلاب  هوعيابف ثعشألا نبا ىلإ سانلا عم بثوو . .رجبأ نب ناحيت
 «نيلحملا داهجو ةلالضلا ةمئأ علخ ىلعو هيبن ةنسو هللا باتك ىلع نوعيابت : هتعيب
 ةداقلا نم نمحرلا دبع ناك» :يواجبلا خرؤملا لاقو .«عياب ءمعن :اولاق اذإف

 ةفالخلاب عيوب وب املف "'”«ناتسجسو نامركو سراف كلُم هل مت دقو «ةاهدلا ناعجشلا
 نافرا"7 نفمؤنلا نضان هسا تعبشألا نبا ىكشال ب نعم ىحات ءدركذ اهكود
 رصان ةيلحر ةعاط يف سراف ميلقإ ىوضناف ,«ه١8 بجر رهش ىلاوح يف كلذ
 رحب ىلإ دتمملا  لابجلاو يرلا ميلقإ نلعأ مث «ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا
 ميلقإ ىلع لمعتساف «ةفالخلاب هوعيابو ثعشألا نبا ءاول تحت ءاوضنالا - نيوزق

 ثعشألا نبا ىلإ نوقفدتي سانلا لعجو «ينابيشلا ةلقصم نب ماطسب لابجلاو ّيرلا
 . قرشملا ءاجرأ نم

 يفقثلا جاجحلا ىلإ ماشلا نم تادادمإلا ثعبي ناورم نب كلملا دبع ذخأو
 «ثعشألا نبا ىقليل زهجتو ةرصبلاب جاجحلا ماقأو» :يربطلا لاق «ةرصبلاب هشيجو
 .«ناورم نب كلملا دبع لَبِق نم موي لك يف جاجحلا ىلإ نوطقسي ماشلا لهأ ناسرفو
 راس هنأ ليق ىتح «بناج لك نم ثعشألا نبا ىلع نوفتلي سانلا لعجو) ريثك نبا لاق
 نبا لاقو ."”«لجار فلأ نورشعو ةئامو سراف فلأ نوثالثو ةثالث - ةرصبلا ىلإ - هعم
 زجترت هيدي نيب نادمه ىشعأو «هعومجب قارعلا ىلإ ثعشألا نبا راس# :نودلخ
 :ريسملا كلذ يف نادمه ىشعأ هلاق امم ناكف «؟جاجحلا مذو هحدمب

 ٌنمحرلا دبع فيرطغلاديسلاب ٌناَتَملاروفكلل انوَمَساَنإ .٠
 ٌناندع ُنباءاج ُدسَعَم ْنِمو ناطحق ْنِم ىَبَدْلاك عمت راس
 ْذاَدْمَمو جحْذَم عمجل ثبشي ناطيشلا يلو جاجحل ْلُقَف
 ناوويج دبا قرنس# ةوفهتلفو نافيتسلا نساك هيفا سودإلت

 )١( ص  يواجبلا  مالسإلا يف برعلا مايأ ©476.

 ."/ص ةج ب ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 نينمؤملا رصان دهعو ةروث نم كلذ تلت يتلا ةرتفلا ثادحأو ملاعم نم ناكو

 : ةيلاتلا ملاعملا يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع

 (رتست) يف امُهادحإ نيتكرعم يف جاجحلا شيجو ثعشألا نبا شيج ىقتلا

 ةرصبلا يحاوض يف ةيناثلا ةكرعملاو «ةرصبلا ىلإ بحسناو جاجحلا مزهناف زاوهألاب

 اهلخدف «ةرصبلا نم هشيج لولف عم بورهلا ْنِم نكمتو ؛هشيجو جاجحلا مزهناف
 لاق . ه١48 ةجحلا يذ نم ىحضألا ديع موي يف ثعشألا نب 0-0 لمع

 اهئارق نم اهلهأ ٌعيمج هعياب ةرصبلا نمحرلا دبع لخد امل . ١ :يربطلا

 رئاسو اهلهأ هعيابف ةرصبلا نمحرلا ديع لخد» ا .اهلوهكو

 زاوهألا ىلإ قارعلا نم ةعساو قطانم لمشت ةرصبلا ةيالو يحاون تناكو .(اهيحاون

 نيرحبلا ىلإو  ًابرغ  ةيبرعلا ةريزجلا لامش قرشو ةوامسلا ةيداب ىلإو - ًاقرش -
 ايونطتد نامع موخت ىلإ يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب

 حوويلاف ولان دم... ننع ياجتيفلا ماها ع ناد درا سادات ل >

 نبا لاق «ةفالخلاب هوعيابف نميلاو ةكمو ةنيدملا نم لاجر ىتأ امك «(نمحرلا دبع
 0 ةعيبر نب سابعلا نب نمحرلا دبع هيلع مدق نمم ناكو) ريثك

 هّيقل «ةفوكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع لصو امل» نودلخ نبا لاقو مشاه

 نب رطم هعئنمف  ةرامإلا رصق  رصقلا ىلإ ءاجو ةنادنمح هبا ةنكو «ةفوكلا لهأ

 لاقو .«ةفوكلا كّلّمو نمحرلا دبع هسبحف ءهوذخأو رصقلا 0

 امد هولبقتساف لبقأ نيح ثعشألا نبا نولبقتسيو ةفوكلا لهأ جرخ .. ” :يربطلا

 هيلإ ُناَدْمَه تقبسو مهلك ةفوكلا لهأ هيلإ لام ةفوكلا لخد املف . .ارابر ةرطنق راج

 عاجلا هيلإ تضوقتو 1 ومات ب ةرامإلا رسما نتاع هيلإ سائلا راسو . .هب تمَحف

 0 لحدا ريك 00 نرحل بالو روحو جلاس عيد (روغثلاو

 1" «هقارلا ىلع قرخلا عستاو ...:فعشألا نبا اوغياتم رثكو ...: اهلهأ ةعيايف ةقوكلا

 ةيالو روغثو حلاسم هيلإ ا :مث ه7 لوألا عيبر يف ةفوكلا هلوخد ناكو

 دالبلا فصن ءاهز نأل كلذو ,عقارلا ىلع قرُخلا عست داو ..هوعباتم رثكو .ةفوكلا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ءاول تحت توضنا ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 تايصخشلاو ةداقلا ريهاشمو نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا ةيقب ةفالخلاب هعيابو يدنكلا

 نيرخيبلاو ةرصيلاو ةفوكلا:ىتحو ًاقرش _ ناتسكاب -دنسلا دالبءروغثو ناتسجس نم

 لاق نيذلا نييناميلاو ةرونملا ةنيدملاو ةكم يف تايصخشلا مالعأ نم ريثكلاو «ًابرغ

 ."/نض ةج تريثك نبا - ةياهتلاو ةيادبلا )١(
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 مهنأل ًامخض ًاليثمت ةروثلا هذه يف نيلثمُم اوناك نيينميلا نأ» : :نزوهلف روتكدلا

 كلذ ىلع نوسرادلا لدتسا دقو .«صاخلا مِهلَجَو هن هنأ ىلع ثعشألا نبا ىلإ اورظن
 روعشل ًالثمم الإ نكي مل» هنأ ةفيلخ فسوي . .د لاق يذلا نادمه ىشعأ دئاصقب
 هيف اهراثأ ةقيمع ةعزن اهيلع رطيست تناك نادمه ىشعأ سفن نأ» :لاقو «. . ةيناميلا

 لمعي هنأو ءءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأبو ءميدقلا نميلا دجمب هروعش

 ثعشألا نب نمحرلا دبع يدي نيب نادمه ىشعأ فقو دقف 2. .دجملا كلذ ةداعإل
 :لاقو  ةفوكلاب ةيالولا رصق يف  يدنكلا

 ءلمحم 4 م نيد ٌرعو ةلإلا ننام

 مهُقوُرُع َنيِمَمَدُمَك اوبسنت نأ
 هجات ُدِقْعَي ناك كَل بأ ْنِم ْمَك
 العلا يرُذ لاثت نأ كب ثرَّصّم ام
 كت نبأ يفسلا تلاسااذإو

 ءْحْداَب سيق نيبو ٌحَّشألا نيب

 هل ىرت ٌمورّقلا ىّماس اذإُمْرِق

 هل تدشح ةهيظعل اعد اذإَو

 ْمُهْنَأك ديدحلا ٍقْلِح يف نوُشْمَي

 هيلا لييثت فلا ودجتو

 يبا رزعاو هال نسسانلا ىف

 يدكسارحب .جلبنأ ٍنمبججب

 ةودجج ا ثذاو ةهيزدك ةاحب انتا

 نهرا ني ديجتلابف

 "وولومللو هدلاول ءخب خم 000

 ديلتو فراط ءدَجَم قارعأ
 #0 * م

 9 دوقعملا هئاول تح ٌنادمه

 0 راز ٌنعمس ءايدألا مما

 ايس ندين قر كإب اولَمَجَأ ةلنك لآ يف اعد اذإو

 درغز قزرت ةسيخشافم لبكي ف ِمِهُفويس ْنأك ةدسأم ٌبابشو

 ناورم ينبل نيلاوملا مايق باقعأ يف كلت نادمه ىشعأ ةديصق تءاج دقو

 نب و لا امم ل دما يي ل

 نأو .لوقلا كا 6 نسم نلف زجر مالا نأ قيفكلا ةديصقلا ع قا

 كولم ناك دقف دومث نمز لبق ام ذنم اوكلم نيذلا أبس نب نالهك ليلس ثعشألا نبا

 نأ ىلع تيبلا زجع لديو (مهقورع نيعمذمك اوستأك نأ) يناغألا باتك يف تيبلا ردص ءاج 2230

 نب ةزعو) لوألا تيبلا ردص يف ءاج كلذكو (مهقورع نيممذمك اوبسنت نأ) بوصألا
 . مالسإلا نيد يأ (دمحم نيد زعو) باوصلاو (دمحم

 . ًائينه ًائينه يأ :(خب خب) :هلوقو .ثعشألا بقل : جشألا 6
 ا راب قب ا ادن زفس نو كود1 ناب نم نامه دعا ناكر . ليكبو دشاح :نادمه 00

 1 . (دشاح نب مشج نب كلام
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 دادتما ىلع برعلا ةريزجو نميلا نومكحي أبس نب نالهكو أبس نب ريمحو أبس
 نومكحي نييدنكلا كولملا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع فالسأ ناكو نينسلا فالآ

 نيب ْمَّمْذَم بسن ناورم ينب بسن امنيب مالسإلا لبق نينسلا تائم زاجحلاو دجن

 ثعشألا نبا يف زوجت الو مهيف ةفالخلا زوجت فيكف «ديبع قورع مهقورعو سانلا
 . (ديدنص ءٍلوقم «حلبأ نيبجب هجات دقعي ناك) :هدادجأو هئابآ نم ريثكلا يذلا

 ل ا ل

 نتي نا الا : نيصرلا) كف لاك ةفوكلا يف  مجامجلا ريدب اوعمتجا امل سانلا

 را نت رم و .هنم حصأ ٌبسن مهل ام هللاو ءاقرزلاب نورّيعي ناورم

 كلذكو "سيق نب ثعشألا نبا انأف برعلا يف ناك نإو «شيرق ةضيب تئقُف ينعف

 ةيناميلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ ناك نيذلا ماشلا دنج ةلامتسا نادمه ىشعأ دارأ دقف

 دوعيس ةدنكو أبس كولم ليلس ثعشألا نبا نأبو ميدقلا نميلا دجمب مهروعش ةراثإب

 ةينامي بصعت ةعزن نادمه ىشعأ دئاصق يف نكي ملف «دجملا كلذ هتعيابمب

 :ثعشألا نب نمحرلا دبع نأ هلوق كلذ دكؤيو «ةيناطحق

 ناندع نباعجدَعَمْنِمو ناطحق ْنِم ىَبَدلاك عمجب راس

 نب نمحرلا دبع نيب مجامجلا ريد ةعقوم تعلدنا ه87 ةنس رخاوأ يفو

 ناورم نب كلملا دبع شيج نيبو  ةهج نم  ناندعو ناطحق نم هشيجو ثعشألا

 ترفسأو - ىرخأ ةهج نم  رصمو ماشلا ةينامي نم ىمظعلا هتيبلاغ تناك يذلا
 «ةميظع محالم دعب ثعشألا نبا شيج مازهناو ماشلا شيج راصتنا نع ةكرعملا

 ناسارخو نامركو سراف دالب مث ة ةرصبلا مث : ةفوكلا يف كلذ دعب كراعملا تلصاوتو

 0 ا ب «ه/م7” ةنس ةليط ناتسجسو

 لصو دق ناك هشيج نأو ةفالخلاب ثعشألا نبا اوعياب نيذلا ددع ةماخض كراعملا

 ةفوكلا نيب مجامجلا ريد َنِم ًالساب ًالاتق اولتاق مهنأو لتاقم فلأ يت ءاهز ىلإ

 ملو  دنهلا ا ل ا

 نب نيسحلا ةكرح يف الو نيفص ةعقومو لمجلا ةعقوم مايأ يف ال كلذ لثم ثدحي
 ةعقوم يف هلتقم ىلإ تدأو ةيواعم نب ديزي دض اهداق يتلا بلاط يبأ نب يلع

 ةدهع ىلع هاضقلا مت يذلا نيبزلا نيب هللا :ديغ ءلايأ يف الور ه7 ةنس-مالبزك
 ةفالخلاب هعياب ثعشألا نب نمحرلا دبع امنيب - هال” ةنس  ةكم ىف ةطيسب ةكرعمب

 :ةيمالسإلاو ةينرعلا هالبلا فصت ءاهز دادتما ىلع :فآلآلا تاغم هئاول: تحت لتاقو
 - ماشلا شيج دي ىلع تهتناو يئاهنلا اهفده ىلإ لصت مل هتروث نأ نم مغرلابو
 ه/65 ةنس اهب تامو ليبتُر دالب نم ناتسجس ىلي ام ىلإ ثعشألا نبا أجلف ه7
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 ًارمأ - فشكتو - تفشك دق ثعشألا نبا دهعو ةروث ةياهنو كراعملا كلت عئاقو نإف
 ةدمع ْمُه نيذلا نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا ةيقب نأ وهو ةيمهألا غلاب
 ةرامإب ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب ركفلاو مولعلا ةمئأآو ةيوبنلا ةنسلاو هقفلا
 وه اذه نمحرلا دبعو» :لاقف ريثك نبا ظفاحلا هابتنا كلذ راثأ دقو «نينمؤملا
 هوعياب نيذلا الو دع يستعلا لك تععلاو +... شق عبد ةعشألا ني:دمحم نبأ

 موي ةباحصلا عمتجا دقو . .نميلا نم يدنك وه امنإو شيرق نم سيلو ةرامإلاب

 ثيدحلاب قيدصلا مهيلع جتحاو شيرق يف الإ نوكت ال ةرامإلا نأ ىلع ةفيقسلا
 نم نيملسملا ىلع ةرامإلاب هل عيوب دق ةفيلخ ىلإ نودمعي فيكف ..كلذ يف

 اهيلع قفتي مل ةعيب يدنك لجرل نوعيابيو شيرق ةيبلص نم وهو هنولزعيف نينس
 . ''"(؟دقعلاو لحلا لهأ

 «ةريثك لاوحأ يف ققحتي مل ةمألا يف دقعلاو لحلا لهأ قافتا نأ عقاولاو
 هعيابي ملو بلاط يبأ نب ىلع مامإلا اوعيابي مل رصمو ماشلا يف دقعلاو لحلا لهأف
 ةفيلخ وه امنيب اهريغو ةرصبلاو ةنيدملا يف اولزتعا نيذلا ةباحصلا نم ديدعلا

 لحلا لهأ هعيابي ملو رصمو ماشلاب عيوب ناورم نب كلملا دبع نأ لب «سانلا نم

 يف اولخدي ملو ءاهقراشمو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلاو ةكمو ةنيدملا يف دقعلاو

 نم سيلو نينمؤملا ةرامإب هوعياب نيذلا نع امنإو ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعيابي
 ركب يبأ ةعيابم نأ ىلع ةماهلا لئالدلا نم كلذف «نميلا نم يدنك وه امنإو شيرق
 يولعلا بسنلا اهيف طرتشي ال ةفالخلا نأو «ةباحصلا نيب هتناكمل ناك امنإ قيدصلا
 محلا ةفرعم اهززعيو ؛ةرولاف لاوقأو ثيداحأ كلذ ىف تدرو دقو ىشرقملا وأ

 نيذلا ةباحصلا نم ريثك نبا ركذ دقف ءةفالخلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب
 ركذو ”"”يراصنألا كلام نب سنأ ريبكلا يباحصلا ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب

 ءانبأ نم ريثك نبا ظفاحلا ركذو .ةبحص هل ناكو يدزألا رفاغلا دبع نب ةبقع
 رابك نم اوناكو ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب نيذلا نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا
 . . سابعلا نب نمحرلا دبعو ..صاقو يبأ نب دعس نب دمحم» :هباحصأو هتداق

 نب ةديبع وبأو . .مشاه نب بلطملا دبع نب ةعيبر يبأ نب شايع نب نمحرلا دبعو

 .أ١و شو ه5” ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 200
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 . .يفعجلا رحز نب ةلبجو ..يعخنلا دايز نب ليمكو ..دوعسم نب هللا دبع

 دلاخ نب هللا دبعو ..حاشو نب ةبقعو ..ىيلجعلا ةنارم وبأو . .راسي نب ملسمو

 يبأ دلاو نارمعو «كلام نب سنأ نب رظنلاو «يعبرلا ءازوجلا وبأو «يمضهجلا
 نب ةرمو «رانيد نب كلامو ءيحايرلا ةمالس نب رايس لاهنملا وبأو «ىعبضلا ةزمح

 يبأ نب. كديعسو:.« يدزألا يئانهلا جيبس وبأو «يمضهجلا ديجن وبأو يدادهلا بابذ
 نب هللا دبعو ءيعبضلا ماصع نب نارمعو «يرصبلا نسحلا هوخأو «نسحلا

 نب نمحرلا دبعو ءريبج نب ديعسو ؛ينابيشلا سايإ نب دعسو «لفون نب ثراحلا
 نب ةحلطو ءديوس نب رورعملاو «يبعشلا مامإلاو «دادش نب هللا دبعو ولكل لإ

 مهريغو . .بئاسلا نب ءاطعو «ثراحلا نب ديبزو «يئاطلا يرتخبلا وبأو «فرصم
 .7''2(راربألا ءاملعلاو رايخألا تاداسلا نم

 جحّرلا دالب يف يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان تام دقو

 85 لاوش يف ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا تام نأ ثبل امو ه45 ماع ناتسجسب

 . ىلاعت هللا ةمحر ًاعيمج مهيلعف . .ةيرجه
 1 ىف

 كن

 .١5و ةهةو 07 ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادملا 2032
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 يرعشالا ىسوم وبأ . . سراوفلا ديس
 - سراف دالب حتافو ةرصبلا ةيالو ريمأ -

 ءامظعو ءارمألا مالعأو ةباحصلا رابكو مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ ْنِم

 نب برح نب راضح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ وه نيحتافلا
 نب رهامج نب ةيجان نب لئاو نب بذع نب رماع نب ركب نب مْئْغ نب رماع
 دالب حتافو يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسؤمو ةرصبلا ريمأ ''”يرعشألا رعشألا
 شراك

 . 76 ىنومت وبأ نسواوقلا ديَسال - هلك هللا :لوشو تع لاق

 وبأ ناك» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 ىلإ ملعلا ىهتنا : ئبعشلا لاقو - نآرقلا  مهأرقأو ةرصبلا لهأ ِهَّقَف يذلا وه ىسوم

 .ءاملعلا ظفلب يبعشلا قيرط نم يراخبلا هركذو «يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةتس

 نب ديزو «ىسوم وبأو «ّيلعو «رمع :ةعبرأ ةمألا ةاضق :ينيدملا نبا لاقو

 020 3 لإ اس د 3 5

 22 2 عنو عج كع

 يداو يف رعاشألا ةليبق ةقطنم يف يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ دِلَو دقل
 ىسوم يبأ دلاو ناكو (*)ةنس نيرشع وحنب ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو (ةماهت ةقطنمب ديبر

 ةدلاو امأ ءرعاشألا ةليبق ءاهجوو نايعأ نم  يرعشألا راضح نب ميلَّس نب سيق وهو -

 ."55ص 7ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلاو - 4ص ا/ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .7/55ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ()

 .855و ”6094ص اج  ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (*)
 ؟4 ةنس تام هنأب باعيتسالاو ةباصإلا يف ءاج ام ىلإ ًادانتسا ىسوم يبأ دلوم نمز انردق (4)

 .ةنس 1١7 نبأ وهو ةيرجه
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 كعو رعاشألا اتليبق تناكو '”كع ةليبق نم بهو تنب ةيبظ ةديسلا يهف ىسوم يبأ
 : ةيريمخللا ةلوقلاو ام لود: روم ثم نمبلاب ةناهت ةفظم نانكست

 نب ورمع نب ديز نب ددأ نب رعشألا تْبَن :وه رعاشألا ةليبق دج ُرعشألاو
 دوه َّيبنلا نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع

 نب رّيْمِج يخأ أبس نب رعشألا دلو نم وه ليقو» :يبطرقلا لاقو .””مالسلا هيلع
 ِبِقُلو «ددأ نب تبن همسا رعشألا نأ : ينادمهلل ليلكإلا باتك يف ءاج دقو "”أبس
 شوقن نكلو .؟*”هسجلا رعشأ دلو ُهنأل :ليقو "”رعش هلكو دِلُو هنأل رعشألاب
 ريمحو أبس ةلود روصع ىف نميلا لايقأو ءامعز نأ اهنم نيبتي ةميدقلا ةينميلا دنسملا

 مارعش) كلملا مسا كلذ لاثمو «تعنو مسا نم نوكتت ءامسأ نولمحي اوناك
 رمش) يريمحلا كلملا مساو (نميأ مراي نب أبس كلم نافهن ناهلع نب رتوأ
 تناكو «رعاشألا ةليبق دج (رعشألا 0-5 سبا رهف الك وا ( تحي تاب خل وسرت

 .رعاشألا ةليبق هتلالس نم تلسانتف ءأبس ةلود روصع يف ءامعزلا لايقألا نم

 ةكوشلا ةيوق ةينمي ةليبق رعاشألا :عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاق

 (رمحألا رحبلا لحاس يأ) رحبلا فيس نيب ام اهلزانمو «بناجلا ةبوهرم ةميكشلاو
 ةيقثلا كيب نلإ ًابونج (ةنبقم ةيحانب) ريمش نيب اميفو ءاقرش لابجلا زازح ىلإ ًابرغ
 .ةخوخلاو ةقفالغ :مهيناومو .هيقفلا تيبو سيحو ديبَز : :مهندم ْنِمو ٠ : ابل

 لعلو *”(قيتاززلاو) «ةيشازقلاو ؛ةبزاغملاو «يكرلاو «نمانيجلا :مهلئابقو
 :ْمُه رعاشألا ةليبق رئاشع نأو .ةؤنش دزأ «دزألا نم قينارزلا نأ بوصألا

 نر ىف كولا مسا ءاج دقو .ةيشارقلاو «ةبزاغملاو ءبكَرلاو «رهامجلا

 لحاس نم برقلاب ةماهت ةقطنم يف ةمصاع ةئيدم مسا (بكرلا) ْنأب ةيريمحلا دنسملا
 ةمصاع (بكرلا) ةئيدم تناكف (رعاشألا) ةليبق اهنكست ةقطنملا نأو رمحألا رحبلا
 امأو (رعاشألا نب بُكَرْلا) مساب تيمّس اهنأ ىلع لدي امم '*رعاشألا ةليبق ةقطنم

 نم بهو تنب ةيبظ) :لاق مث (كع نب بهو تنب ةيفط) ىسوم يبأ مأ نأ ةباصإلا يف ءاج )١(
 .باوصلا وهو (كع ينب

 ١". ص ١٠١ج - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (؟)
 .7/7 ص ؟ج - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (”)
 - موكألا هجم ىضاقلا قيقتت برتمللا' ةزامع نيالا محتل - كمزو ءاهنم ناحأ يف نفنلا (8)

13 
 ليقلل ماج ٠١78 مقر يريمحلا دنسملا شقنلا يف (رعاشألا) ةليبقو (بكرلا) ركذ ءاج (5)

 خرؤم (قبني بعش) عقومب يريمحلا عوشأ عفيمس كلملل شقن يفو - نزي يذ نب ليئحرش
 . ةنس ةئامب ةيوبنلا ةثعبلا لبق كلذو م١٠51 ماعل قفاوملاب
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 ني نيف نب هللا دبع :هنأل يرعشألا ىسوم يبأ طهر مُهَف (رعاشألا نب , رهامج)

 نب بذع نب رماع نب ركب نب مْنُع نب رماع نب برح نب راضح نب ميلس
 ْنِم مُهَف - ىسوم يبأ لاوخأ  كع ةليبق امأو .يرعشألا رهامج نب ةيجان نب لئاو
 نمو ءاقرش لابجلا ىلإ برغر محألا رحبلا نيبام) :كغ:لزاتم تناكو:ءدزألا
 .ةرهزلاو «ةيديزلاو ؛ لجابو «ةعوارملا ايدو .:ءاودكلاو مجهملا :اهيدق مهندم

 ةةيمالللاو :فايسلو, ناشنوب لوز كه لون فوطموب وتاشعا زيرو. ةتخللاو
 ةظفاحم يف يه كعو رعاشألا قطانمف '''قفاغو «ليلصو «تاظعاولاو «ةرحقلاو
 نب سيح ةليبق ةماهت يف رعاشألا ةليبق طلاخت تناكو ءايلاح نميلا ةماهتب ةديدحلا

 ليلكإلا يف ينادمهلا لاق (نيعر يذ ميري نب سيح ونب) مهو ةيريمحلا نيعُر يذ
 :نؤطقألا + ديؤءفلراف ادي ؟ةانيش دلواف فنا ريكو «ةنابنش :نييحع تلوآف)

 نوطن .ةرذدعو ؛ابهوو «اسرح :ةاريك نلواو : اهلك توطين ..:ناةيغو نا ديعو

 تناك كلذكو «ةماهتب سيح ةقطنم تيمس نيعر يذ نب سيح مسابو ""”اهلك
 ةليبق يهو نيعُر يذ نم ةرييك :ةلديبق ايناحب هنت ةظفاغتجيح رداعملا هدا يف نحيت

 دنيا نيس اي ةيكم نه تنومفتمت لمحت ني ع ند نانينذ) زعو ةةافحيد

 ناحبذ مسابو (نيعُر يذ ميري نب ثراحلا نب ليبحرش نب ةتعان نب ديز نب لواق
 نم ةلقان" ناكيذ ةليدقاو سم هلق عداكت ةرفاعسلا فال ىف ناك د قلتي ةيمص
 نم ءاوذألا كولملا ناطلس طاسبنا كلذ حاتأ دقو  باءاولب  نيعُر يذ فالخم
 خب دهف نب نانعتلا نب دهف) ناكف ءةماهتو رفاعملا دالب ىلع نيعر يذ لآ

 لاق ؛ةيلهاجلا يف ةماهتو رئاعملا مكحي ًاليق ًاميعز (نيعر يذ لالك دبع

 ”ةربربو عليز :شبحلا دلب نم يبجي ناكو «رفاعملاب ًاليق دهف ناك» : ينادمهلا
 رحبلا لحام ىلإ ةفاهترنقاعملا لسكي ناك نصر د عد دهف قاطلس نأ كلذ

 باب ةلابق ةشبحلا لحاس يف ةربرب ةريزجو عليز ىلإ ارحب دتميو ءرمحألا
 : يلهاجلا سيق ىشعأ لاق هيفو «بدنملا

 دعاوملا ُهْبِشََت مل امس ٌدهفو ةيقح رفاتسلاب كهف ثفذاثو

 ٌدجامأكولمٌموقْغمو ءنيعر هِتاَدَّفَح ْنِم نامعنلا هدلاوو

 كولملا ناطلسب ةلومشم تناك رعاشألا ةليبقو ةماهت ةقطنم نأ ىلع كلذ لديو
 ىلع كلملا ٌليقلا وه نيعر يذ نب دهف ناكو «نيعُر يذ لآ نم نييريمحلا ءاوذألا

 - عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  ينميلا ةرامع نيدلا مجنل - ديبزو ءاعنص رابخأ يف ديفملا ()

 .50 : 4غ ص

 ,757 ١7ص ”بج  ليلكإلا ()
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 ةربرب ىلإ دتمت هعطلس تناكو «مالسولا روهظ ىتحو ةيلهاجلا ىف ةماهتو رفاعملا

  ميلّس نب سيق - يرعشألا ىسوم يبأ دلاو ناك دقو «ةشبحلا لحاس يف عليزو

 تناكو ءرحبلا قيرط نع ةكم ىلإو ةشبحلا لحاس ىلإ يراجتلا هطاشن دتمي ًارجات
 كلذ ناك امبرو «رمحألا رحبلل يشبحلاو يبرعلا نيلحاسلا بوجت ةريبك ةنيفس هل

 :قيبس كمأب ةيوينلا' ةفعبلا دعب ةكم نلإ ىشوم: نبأ نيسف يبس ئراجتلا طانشتلا

 نإ م تام ثيم مام

 كو هللا لوسر بكوم يف ىسوم وبأ
 ذاتسألا لاق «مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ نم يرعشألا ىسوم وبأ ناك دقل

 - :دلاخ دمحم دلاخ

 كانه رهظ لوسرب هعامس َرْوَق ةكم ىلإ هنطوو ةدلب نميلا ىسوم وبأ رداغ»

 . قالخألا مراكمب ٌرمأيو «ةريصب ىلع هللا ىلإ وعديو ء«ديحوتلاب فتهي

 .نيقيلاو ىدُهلا هنع ىّقَلَتو هللا لوسر يدي نيب سلج ءةكم يفو
 .©27 هللا ةملك لمحي هدالب ىلإ داعو

 ةكمب لَك هللا لوسر ىلإ مِدَق ىسوم ابأ نأ ةباحصلا مجارت هتركذ امم نيبتيو
 ركذ دقف «؛ةيوبتلا ةثعبلل ةنماثلا ةنسلاو ةعبارلا ةنسلا نيب ام كلذو «تارم ثالث وحن
 ابأ نأ” :ىلي ام باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا باتك ىف ىبطرقلا ربلا دبع نبا

 عم همودق ناكو «ةحيحأ ابأ ةيمأ نب يصاعلا نب ديعس فلاحف ةكم مدق ىسوم
 ةفئاط تلاقو . .ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو ملسأف نييرعشألا نم ةعامج يف هتوخأ

 ىلإ فرصنا صاعلا نب ديعس فلاحو ةكم مدق امل ىسوم ابأ نأ :ملعلا لهأ نم
 مدق امل ىسوم ابأ نأ :قاحسإ نبا لاقو . .ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهي ملو هموق دالب

 ىلإ سمش دبع ينب ءافلح نم رجاه نميف هركذو «ةعيبر نب ةبتع لآ فلاح ةكم
 ةكم همودق دعب عجر ىسوم ابأ نأ حيحصلاو :رمع وبأ لاق .ةشبحلا ضرأ
 .“"7«هموق دالب ىلإ سمش دبع ينب نم فلاح ْنَم هتفلاحمو

 - :تارم ثالث وحن ةكم ىلإ همودق ىلإ دوعي تاياورلا نيب فالتخالا اذهف
 ةيوبنلا ةثعبلا نم ةعبارلا ةنسلا وحن يف  ىسوم يبأ مودق ناك :ىلوألا ةرملا

 ةكم ىلإ ريسي ناك يذلا يرعشألا ميلس نب ديبغ رماع وبأ وهو همع عم كلذو -

 وه ءهقّدَصو هتلاسرب نمآو ملسأف لي هللا لوسرب ىسوم وبأ ىقتلاف ءابلاغ ةراجتلل

 .7ا/١ ص - ىبطرقلا  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)
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 ميقي ْنَم ناك دقو ننس ةريكغ نفتح هربا كانا ىمؤن وأ ناكو ؛رماع وبأ همعو

 كلذي هل رفوتتل ةريبكلا ةكم تويبو تايصخش دحأ فلاحي اهريغ وأ ةراجتلل ةكمب

 داع مث .ةعيبر نب ةبتع لآ ابلاغ رماع يبأ همع عم  ىسوم وبأ فلاحف «ةيامحلا

 .نميلاب هتقطنم ىلإ

 يف - مهر وبأو ةدرب وبأ  هيوخأ عم ةكم ىلإ ىسوم وبأ مدق مث :ةيناثلا ةرملا
 يسال اكو «ةكمب ةرتف ثكمو ىصاعلا نب ديعس افلاحف «نييرعشألا نم ةعامج

 . ىسوم يبأ مع ميلَّس نب ديبع رماع وبأ
 مهيلع راشأف «ةكم يف اوملسأ نيذلل شيرق ءاذيإ دادتشا عم كلذ نمازت دقو

 يهو ذحأ هدنع ملظُي ال اكلم اهب َنأ) :الئاق ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب ِةِكك هللا لوسر

 ةشبحلا ىلإ نيملسملا نم ةعامج ترجاهف .(ًاجرف مكل هللا لعجي ىتح قدص ضرأ
 بلاط يبأ نب رفعج مهنم ناكو «ةيوبنلا ةثعبلل ةسماخلا ةنسلا نم بجر يف كلذو

 ددع مهنم ناك امك «يصاعلا نب ديعس نب نابأو ؛«ةيناميلا ةيعازخلا فلخ تنب ةنيمأ

 ةنسح نب ليبحر شو ءورمع نبإ دادقملا :مهو ةكمب نيميقملا نييناميلا نم

 نب 20 ”يعارسلا وع نب بتعمو ء يسودلا ةمطاف ' يبأ نب بيقيعم و ؛يدلكلا

 نبأ هركذل)) يرعشألا رماع أ ةمجرت يف ينالقسعلا لاق 0 ىسوم وبأو

 ركذ دقف ىسوم وبأ امأو .''”(ملسأف ًاميدق مدق ُهّنَأَكَف «ةشبحلا ىلإ رجاه نميف ةبيتق
 نبا هركذ كلذكو (ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه ..) هنإ يدقاولا مامإلا نع يبطرقلا

 نولقني ةئيفس مهل تناك هتوخأو ىسوم ابأ نأل ناك امبر ةشبحلا ىلإ مهعم ىسوم
 يتأتسو أ ةكم كامو ةشيخلا 0 نحيا 1 ةراجتلا اهب

 ل ا ا امنإو

 576١. ص ١ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 2230(
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 داعو هِي هللا لوسرب ىقتلاو .؛ةكم ىلإ ىسوم وبأ راس مث :ةثلاثلا ةرملا

 ةليبق يف فينحلا ديحوتلا نيد ىلإ ًايعادو هللا ةملك ًالماح نميلاب ةتقطنم ىلإ ةرشابم
 ةيريمحلا قطانملا رئاس ىفو رعاشألا ىف ةدئاسلاو ةيسيئرلا ةنايدلا تناكو ءرعاشألا

 ةيحيسملا ةنايدلا يه نيعُر يذ نب لالك دبع لآ نم ءاوذألا كولملا اهمكحي يتلاو

 يريمحلا نيعُر يذ لالك دبع كلملا دهع ذنم ريمح قطانمو لئابق يف ترشتنا يتلا
 : الئاق ةيريمحلا ةلودلا كولم نع هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن هركذ يذلا

 حاَسّملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا ٍلالُك دبع نيأ مأ

 يبأو يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع رعاشألا ةليبق يف رشتني مالسإلا ذخأ دقو

 ةارّسلا ةقطنمو نميلا ةماهت يلاعأو سود ةليبق يف رشتني ناك امك يرعشألا رماع

 دي ىلع جحذم يفو «يسودلا ةريره يبأو يسودلا ورمع نب ليفطلا دي ىلع
 نب كلامو يبحرألا كلام نب سيق دي ىلع نادمه يفو «يدارملا كيسّم نب ةورف

 ةئيدملا  برثي ىلإ هترجه ذنم هلي هللا لوسر ءابنأ نوعباتُي اوناكو «يبحرألا طمن
 يف نيملسملا نم هعم نيذلاو هللا لوسر نيب عارصلاو برحلا راسمو  ةرونملا

 نزاوه ةليبقو شيرق تناك دقو «ةكم يف رافكلا نم مهيلإ ْنَمو شيرق نيبو ةنيدملا
 نيذلا نوبهني وأ نولتقيف قيرطلا نوعطقي ةكمو فئاطلا نيب ام نكست يتلا فيقثو

 كلذل «ةكمو فئاطلا قيرط ربع ةنيدملا نيدصاق نيملسملا نميلا لهأ نم نورمي

 د45 هللا لوتمر نين ةييدجتلا عل مكوددا ىلإ نما نكت مل هنيذهلا ىلإ قيرطلا نإف

 أبنب نويرعشألاو ىسوم وبأ ملع املف «ةيرجه 5 ةنس ةدعقلا يذ يف شيرق نيبو
 يفو «ةنيدملاب ولي هللا لوسر ىلإ ةرجهلا ىلع مزعلا اودقع ةنداهملاو ةيبيدحلا حلص
 ببس نع يرابلا حتف يف ينالقسعلا رجح نبا ملكت» :هنأ هّير وبأ دومحم لاق كلذ

 نم هيف نوملسملا ناك ام اوملع : مهنأب كَ يبنلا ىلإ مودقلا يف نييرعشألا رخأت

 دوصقملاو 7١2(هيلإ لوصولا اوبلطو اونمأ ؛ةنداهملا مهتغلب املف رافكلا عم ةبراحملا
 هللا لوسرب .قاحللا ديرُي ْنَمِل قرطلا نيمأت ىلإ ىدأ يذلا ةيبيدحلا حلص ةنداهملاب

 نوديري نيذلل ةيمهألا غلاب رمأ كلذ ناك دنقلو «نيملسملا نم ةنيدملا يف هِي

 ناكو «مهريغو بْلَكو سودو نويرعشألا مهنمو «نيئنمؤملا نميلا لهأ نم ةرجهلا

 ىلإ ةيبيدحلا نم هتدوع دعبف «ةبيدحلا حلص دعب مهبكاوم مودق عقوتي ولي هللا لوسر

 مكيلع علطي) : مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق ه" ةجحلا يذ يف - ةنيدملا

 ا ضرألا لهأ ريخ > ْمُه باحسلا مهنأك نميلا لهأ

 .84ص ا/ج - يرابلا حتف )١(
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 ةنيدملا ىلإ ربلا قيرط نع نميلا نم اهريغو سود بكاوم تقلطناف («- يناربطلاو
 نع رعاشألا ةليبق نم هعم نورجاهملاو يرعشألا ىسوم وبأ قلطنا امنيب ةرونملا
 ىلإ مث ةشبحلا ىلإ نميلا لحاس نم هتوخأو ىسوم يبأ ةنيفس يف رحبلا قيرط
 رولا ةكدبلا

 ضرأ يف نيميقملا نيرجاهملا رمأب ملعي يرعشألا ىسوم وبأ ناك دقل
 ملعو «ةيبيدحلا حلص عقو املف «مهب لاصتا ىلع ناك امبرو «ةشبحلاب يشاجنلا

 ةرونملا ةنيدملاب هلي يبنلا ىلإ ةرجهلا ىلع مزعلا دقع ةنداهملاو حلصلاب ىسوم وبأ
 هتدلاو ةرجهلا يف ْثّبَعَرَف .ةرجهلا يف ٌبغري ْنّم مهنم ناك اذإ هتليبقو هترسأ ربخأو

 تالاجر نم نوسمخو ةثالثو مهر وبأو ةدرب وبأ هتوخأو ةيكعلا بهو تنب ةيبظ

 ضرأ ىلإ اوراسو هللا مساب  ةنئيفسلا ىلع اوبكر مث .كلذل اوأيهتف ءرعاشألا
 ءزج نب ةئمحم مهيفو هعم نيذلاو بلاط يبأ نب رفعج ناك ثيح ةشبحلاب يشاجنلا

 وبأ مهنم ناك امبرو ةشبحلاب نيرجاهملا نم مهريغو يدنكلا ليبحرشو يديبزلا

 يبأ ةنيفسب ًاعيمج اوضم مث «هعم نيذلاو ىسوم وبأ مهب ىقتلاف «ءيرعشألا رماع
 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ نييرعشألاو ىسوم

 :هنإ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب ىسوم يبأ ةمجرت يف ءاج كلذ يفو
 كلا ىتوعابا نأ يراخبلا ىور

 يف «مهرغصأ انأ ؛يل ناوخأو انأ كي يبنلا ىلإ نيرجاهنم نميلا نم انجرخا
 يفو]  ةشبحلاب يشاجنلا ىلإ انتقلأف ةنيفس انبكرف «يموق نم الجر نيسمخو ةثالث
 نبأ ني نفسج انقناوقا د [ةشحتلاب ىنقاجتلا ىلإ ةئيفبسلا نتعرف: ةرمس ننا :تاقيط
 ْ . «ربيخح حتتفا دقو لك يبنلا انقفاوف ءاعيمج انمدق ىتح هعم انمقأف «بلاط

 نب هللا دبع نب ديزي قيرط نع يرعشألا سيق نب ةدرُب يبأ ةمجرت يف ءاجو
 :لاق ىسوم يبأ هدج نع هيبأ نع ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ

 وبأ  ةوخأ ةثالث نحنو ءانموق نم ًالجر نيسمخو عضب يف نميلا نم انجرخ»
 ."'76ثيدحلا . يشاجنلا ىلإ انتنيفس انتجرخأف  ِمْهُر وبأو ةّدرُب وبأو ىسوم

 ىسوم يبأ نع رخآ قيرط نم باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاجو
 ْ ْ :لاق يرعشألا

 نيسمخو نينثا لاق امإ  انموق نم الجر نيسمخو عضب يف نميلا نم انجرخلا

 .18ص ةج - يرعشألا ةدرب يبأ ةمجرت  ةباصإلا )١(
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 انتجرخأف ءمُهُر وبأو ةّدرُب وبأو ىسوم وبأ :ةوخأ ةثالث نحنو - نيسمخو ةئالثو

 انلبقأف ءهباحصأو بلاط يبأ نب رفعج هدنعو ةشبحلا ضرأب يشاجنلا ىلإ انتنيفس
 . ''؟(ربيخ حتتفا نيح ِكَي يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج

 نييرعشألا عم ىسوم وبأ مدق» :هنإ باعيتسالا باتكب ةريخأ ةياور يف ءاجو
 رفعج جورخ اوقفاوف «ةشبحلا ضرأب يشاجنلا ىلإ حيرلا ِمُهْنَقْلَأَف «ةنيفس يف
 رفعج ةنيفسو نييرعشألا ةئيفس ؛اعم ناتنيفسلا تمدقو ءمهعم اوتأف ءاهنم هباحصأو

 . ""”(ربيخ حتتفا نيح لي يبنلا ىلع هباحصأو
 نع ةشبحلا لحاسب يشاجنلا ضرأ ىلإ ىسوم يبأ ةنيفس ريسم نكي ملو

 (ةنيفسلا انتغلبأف) هلوق كلذ ىلع لديو ءادوصقم كلذ ناك امنإو ةفداصملا قيرط
 نولازي ام مهو هباحصأو بلاط يبأ نب رفعجب اوقتلاف (انتنيفس انتجرخأف) :هلوقو

 انقفاوف» ظفلب ىسوم يبأ ثيدحل يراخبلا ةياور كلذ ىلع لدتو «يشاجنلا ضرأب
 يتاكلا ةيذحلا كلذكر اعين انمدق نتح هيضاتبتال ةيلاظ ىبأ ني نفعج

 بلاط يبأ نب رفعج هدنعو ةشبحلاب يشاجنلا ضرأ ىلإ انتنيفس انتجرخأف»
 هعم نيذلاو ارفعج اوغلبأ هعم نيذلاو ىسوم ابأ نأ كاردإ حيتي كلذف ««هباحصأو
 ىلإ ًاعيمج اوقلطنا مث ء«رفسلل اوأيهت نأ ىلإ مهعم اوماقأو ةنداهملاو ةيبيدحلا حلصب
 انلبقأف» :هلوق يف ءاج امك هتوخأو ىسوم يبأ ةنيفسب امإ ةرونملا ةنيدملا لحاس

 ةريخألا ةياورلا يف ءاج امك نيتنيفس يف وأ اك يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج
 ه0 اهكمار بج يلب نيردعألا يل اين دينا كيتا ف ؟باعجمالا
 يبنلا نأ اوملعف ةنيدملا ىلإ اوهجوت مث ةنيدملا لحاس ىلإ ناك مهلوصو نأ دب الو

 كلذو - ربيخ حتف موي اولصوف ربيخ ىلإ اوهجوتف «ربيخ يف دوهيلا وزغل راس ٌةْكَ
 لثم هك يبنلا مهربتعاف ءهعم نيذلاو ِةِْكَك يبنلاب اوقتلاف - ها/ ةنس مرحم رهش يف
 (ربيخ مئانغ نم هلك يبنلا انل مسَقَف) ىسوم وبأ لاق ءربيخ حتف ةعقوم اودهش نيذلا
 ضعب يفو» :يدعجلا ةرمس نبا لاق  ربيخ حتف ةعقوم اودهش نيذلاب ةوسأ ينعي -
 يبأ نب رفعج كلذ لمشيو '”"ربيخ حتف اودهش هباحصأو ىسوم ابأ نأ :تاياورلا
 يف لب «دحاو تقو يف هباحصأو ىسوم يبأ عم مهمودق ناك دقو ءهباحصأو بلاط

 يف سيلو نييرعشألا ةنيفس يه يتلا هتوخأو ىسوم يبأ ةنيفس يه ةدحاو ةنيفس

 انقفاوف هك يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج انلبقأف» ىسوم يبأ لوق ليلدب «نيتنيفس

 777ص ؟ج - ملسم حيحص يف ثيدحلا اذهو - 58ص - ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط ()
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 ءامسأ هتأرماو بلاط يبأ نب رفعج نأ كلذ دكؤي اممو .«ربيخ حنتفا نيح ِديك يبنلا

 .نييرعشألا ةنيفس يه يتلا ىسوم يبأ ةنيفس يف اناك ةيمعثخلا سيمع تنب

 سان ناكو :يرعشألا ىسوم وبأ لاق» :نميلا ءاهقف تاقبط يف ةرمس نبا لاق

 «سيَمُع تنب ءامسأ تلخدف «ةرجهلاب مكانقبس «ةئيفسلا لهأ ينعي ءانل نولوقي

 تناك دقو  ةرئاز ديك يبنلا جوز رمع تنب ةصفح ىلإ ءائعم مِدَق نمم يهو

 ٌءامسأو «ةصفح ىلإ باطخلا نب رمع لخدف «رجاه نميف يشاجنلا ىلإ ترجاه

 ءمكنم هللا لوسرب قحأ نحنف ةرجهلاب مكانقبس :ءامبسأل رمع لاقف ... اهدنع

 ظعيو ءمكعئاط مظعي 2 هللا لوسر عم متنك «هللاو الك :تلاقو تبَضْعُف

 لاق  (مكلهاج طعيو , مكعئاج معطي) : ملسم حيحص يفو  (ثيدحلا . مكلهاج

 «كنم يب قحأب اوسيل :لاقف هيك يبنلل كلذ  ءاتلا مضب  ُتركذف» وهوا ندا

 تركذف) ىوريو  (؛ناترجه ةنيفيلا لهأ متنأ مكلو «ةدحاو ةرجه هباحصألو هلو

 .ناترجه ةنيفسلا لهأ متنأ مكلو» :هلوق ىلإ  ثيدحلا - (يَو يبنلل كلذ ءامسأ

 نم امف «ثيدحلا اذه نع اهنولأسي ءالاسرإ ءامسأ نوتأي ةنيفسلا لهأ ناك دقلو

 . "0من هللا لوسر مهل لاق امم مهسفن يف مظعأ الو حرفأ هب مه ءيش ايندلا

 تأدب دلو هللا لوسر بكوم يف يرعشألا ىس وم يبأ ةريس نأ نايبلا نع ينغو

 يأ «ةيوبنلا ةثعبلل ةعبارلا ةنسلا وحن ىف  ةكمب ْةْلَي هللا لوسر ىلإ لوألا همودق ذنم

 ,ىسس وم 5 مودق نكي ملو  تاوئنس تس وحنب ةنيدملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق

 هال ةنس مرحم يف  ةرونملا ةنيدملاب ِةلي هللا لوسر ىلإ نييرعشألا نم هعم نيذلاو

 مُهَف «هلوسرو هللا ىلإ نيرجاهم مهمودق ناك امنإو ةرايزلا وأ ةدافولا ليبس ىلع ب

 كلذب لصتي اممو ءرهشأ ةعستو ةنسب ةكم حتف لبق اورجاه مهنأل نيرجاهملا نم

 نميلا نم انجرخ» ظفلب يراخبلا هدروأ دقو ىسوم يبأ ثيدح نيرجاهملا ظفلبو

 ةرمس نبا درفأ دقو «الجر نيسمخو عضب يف يل ناّوْحأو انأ يي يبنلا ىلإ نيرجاهم

 لهأ نمف» :لاق مث اي هللا لوسر ىلإ نميلا نم نيرجاهملا ةيمست» ناونعب باب
 وبأو ةدرب قبأ هاوخأو :ئرعشألا نسيق نب هللا دبع ىسوم بأ *ليصرو عمر يداو

 هيفط هّمأ ىسوم يبأ عم ترجاهو ..مهموق ْنِم الجر نوسمخو تانثاو مهر

 تنب ةيبظ) يركسعلا نباو ىبلكلا نبا نع ةباصإلا يف اهمسا ءاج دقو 74'' «هيكعلا

 لكك هللا لوسر ىلإ نيرجاهم هعم نيذلاو ىسوم يبأ مودقبو  (كع ينب ْنِم بهو

 ”57ص اج - ملسم حيحص يف ثيدحلا اذهو - 4ص - ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط )010(

 .7"١ص ؛ج ةباصإلا يفو -
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 بكوم يف هتريس نم ةديدج ةحفص تأدب هال مرحم يف  ةرونملا ةنيدملاب
 بِي هللا لوسر ىلإ نميلا نم ىسوم يبأ مودق دلاخ دمحم دلاخ ركذ دقو «لوسرلا

 ىلإ همودق ركذ مث «هللا ةملك الماح هدالب ىلإ داع هنإو ىلوألا ةرملا يف ةكمب

 - :هصن يلي ام لاقف - هال مرحم يف  ربيخ حتف ةادغ ةرونملا ةنيدملا

 نوسمخو ةغضب هعم ءاج لب ؛هدحو ىسوم وبأ تأي مل ةرملا هذه يفو ..»

 وبأو ءمْهَر وبأ :امه .هل ناقيقش ناَوَحَأ «مالسإلا مُهَنَّقَل نيذلا نميلا لهأ نم ًالجر
 . .ةدئفأ سانلا قرأ مهنأب لوسرلا مُهَتَعّنَو . .ةّدرْب

 نيملسملا نيب يلاعلاو مئادلا هناكم ىسوم وبأ ذخأ مويلا كلذ ْنِمو

 اونوكي نأو ,هتذمالتو هللا لوسر باحصأ اونوكي نأ مهل رّذُق قنودلا + نيش ةنعلاو

 .''"«اهروهدو اهروصع لك يف ايندلا ىلإ مالسإلا ةلمح

 ذنم ةرونملا ةنيدملاب ِةِْلَك هللا لوسر ًابحاصم يرعشألا ىسوم وبأ ثكم دقو

 «ةباحصلا نيب ةيلاع ةبترم ىسوم وبأ غلبو «ةيرجه ال ةنس مرحم رهش يف هترجه
 ةرونملا ةنيدملاو ِةلَك هللا لوسر بكوم يف ىسوم يبأ ءابنأو ةريس ملاعم نم ناكف

 - :ةيلاتلا ءابنآلاو ملاعملا

 : يلئاعلا ذيعصلا ىلع :ًالوأ

 ًابيرقت ةنس نيرشعو ةعبس نبا يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ ناك دقل
 جوزتف هال مرحم يف  هعم اورجاه نيذلا عم اهيف رقتساو ةنيدملا ىلإ رجاه نيح

 هل تبجنأف «مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ىسوم وبأ
 رجح نبا لاق ه4 ةنس لئاوأ لنم  (ىسوم وبأ) ىنكُي حبصأف «ىسوم ُهاْمَس أنبا
 يف ةتباث سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ىسوم يبأ جيوزت ةصقو» :ينالقسعلا

 نأ هيوبن ثيداحأ ةثالث يف تَبَت دقو ."'”(«ىسوم هل تدلوو ءدعس نبا تاقبط

 ثيداحألا كلت ركذ ىتايسو ب نه“ ةنم ىف كلذو قسوم" ابأ هينكي ناك و ئبلا

 نعال كنس ناك نينابعلا كي مقل تعب «رتلك ءار هه ارز نأ: ىلع كلا درو ع
 نب ضايع «ىسوم يبأ باحصأ نم ًاضيأ ةنيدملاب جوزت نممو  ىسوم مأ اهنأل

 ًارقاع الو ًازوجع َنَجَوَرَت ال ءضايع ايا :ِهلَي هللا لوسر هل لاق ,ءيرعشألا مْئَغ

 .ل غ0 ص ىب دلاخ لمحيم دلاخ - لوسرلا لوح لاجر 0

 .457ص ؛4ج - سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ةمجرت  ةباصإلا (؟)
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 نم ةأرما ضايع جوزتف ''”(مكاحلاو عناق نبا هجرخأ :ثيدحلا .مكب رئاكُم ينإف
 .ةرونملا ةنيدملا يف رهف ينب

 ههرت اجلا هتدلاو ةنيدملا يف ىسوم يبأ عم ناك دقو

 يبأ عم ترجاهولا : ةرمس نبا لاق :( ته تتن هيفط) اهمسأ ىوري دقو ((هيكعلا

 نبا نع ةباصإلاب اهتمجرت يف ءاجو ««ةنيدملاب تتامو «هيكعلا هيفط هّمأ ىسوم
 لاق +(كغ يني نم بنهو: تنب ةيبظ) اهحسا نأ ىيركسفلا دذمحأ باو ىبلكلا
 اهركذو (ترجاهو تملسأ) :اهنأ ةبيتق نبا نع يرفغتسملا ركذ :ينالقسعلا

 ركب تقر لدم ةيبلاب اهمالسإ ناك لقو: . "'(ةنيديلاب تقام) :لاقو قئاربطلا
 ءه4 ةنس ةنيدملاب تتامو هال مرحم يف  هيوخأو ىسوم يبأ عم ترجاهو

 . هللا ةمحر اهيلع

 لكك هللا لوسر عم داهجلا ديعص ىلع :ايناث

 يف دجنو زاجحلا يلاعأ ىلإ اهنعبي ّقَك هللا لوسر ناك يتلا ايارسلا عمو مو هللا

 سيل  ةاشملا نم هباحصأ بلغأو ىسوم وبأ ناكو «ةرجهلل ةنماثلاو ةعباسلا ةيتترسلا

 ىسوم وبأ فصو دقو  رحبلا قيرط نع اومدق مهنأل ؛لبإ الو لويخ مهيدل
 ْتَبَقُن «ةارَغ يف هللا لوسر عم انجرخ» :الئاق ةيداهجلا تاوزغلا ىدحإ يف مهربص

 .«قرخلاب انمادقأ اَنْفَمَل ىتح «يرافظأ ثطّقاستو «يامدق ُتَبَّقِنو ءانمادقأ اهيف

 لوقيف «هباحصأل ىلعألا لثملا نييرعشألاب برضي ٌةكَي هللا لوسر ناكو
 :مهلعو مهيف

 ام اوعمج «ماعطلا مهيديأ يف لق وأ ءوُرَغ يف اوُلَمْرَأ اذإ نييِرَعْشألا نإ»

 . ""(مُهْنِم انأو «يتِم ْمُهَف ءةّيوَّسلاب هومستقا مث ءدحاو بوث يف مهدنع

 سيق نب ديبع رماع وبأ داهجلا نطاوم يف نييرعشألا ةباحصلا زربأ ناك دقلو
 ناك كلذكو «(دفرألا ةيهادلا) رماع ىبأل لاقي ناكو «ءىسوم يبأ مع يرعشألا
 ناك هنأل ءبكارلا داز ضايع) هل لاقُي ناكو ءًأذف ًادهاجم يرعشألا مْنَغع نب ضايع

 قلخلا وه كلذو .(هدازب مهرثآ ارفاسم ناك اذإو «هذئنع ناك ام هتقفر معطي

 )١( الإصابة  يرعشألا منغ نب ضايع ةمجرت - ج٠١ ص5١0.

 مأ - بهو تنب ةيبظ ةمجرت - ةباصإلاو - 8ص - يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط )000
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 .ل4”ص - لوسرلا لوح لاجر هوه
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 دقف يرعشألا ىسوم وبأ امأو «لثملا هب برضي ِةِِكَي هللا لوسر ناك يذلا يرعشألا

 ناك  ءارشلاب وأ مئانغلا نم  لويخلا ترفوت املو ةاشملا نيدهاجملا زربأ نم ناك

 : (سراوشلا بيسر“ : هك هللا لوضو:هانتسو هفضو هقر «ناشرفلا راق قسوم وبأ
 لضانمو ءروسج َلِتاَقُم» يرعشألا ىسوم ابأ نأ دمحم دلاخ ذاتسألا لاق كلذ يفو

 ديجم لاسبتسإ يف هتايلوؤسم لمحي ىسوم وبأ ناك داهجلا نطاوم يفو . .بْلُص

 . 0سم وبأ «٠ سدا رفلا ديبالا دعوي قلك هلا ةلوسر لد ادد

 ةيقبو منغ نب ضايعو رماع وبأو ىسوم وبأ ناك ه4 ةنس ناضمر يفو

 نم قلطنا يذلا ٍةنل هللا لوسر شيج يف  نيسمخلاو ةثالثلا  نييرعشألا

 نيياميلا قيرخاهملا مالعأ نم شيجلا يف ذ ناك دقو «ةمركملا ةكم حتفل ةنيدملا

 هللا دبع نب ريرجو «سود تاسوف نم نان ءاهز يف يسودلا ورمع نب ليفطلا

 ناك» :ىنالقسعلا لاق «ىبلكلا هللا دبع نب بلاغو «ةليجب ناسرف ىف ىلجبلا

 ايفا نك ناكو ««حتفلا موي دك يبنلا ةمدقم ىلع يبلكلا هللا ليغ 4 هاف

 سشوألا رئاسو :ةعارح ناسرف نم تاكملاو ةعاضقو بلك ناسرف. نم تاعملا

 لِيَ هللا لوسر عم نيحتاف ةكم اولخدف يي هللا لوسر راصنأ نييناميلا جرزخلاو
 .ه/ ةنس ناضمر ٠” يف

 يف تراد يتلا ساطؤأ ةعقوم يف راصتنالا دئاقو لطب وه ىسوم وبأ ناك دقلو

 لوسر راس ةكم حتف دعب هنإ ذِإ - ه/ لاوش يف - فئاطلاو ةكم نيب  نزاوه يداو

 نأ نوملسملا داكف نينخ يف فيقثو نزاوه يتليبق لاتقل ةكم نم نيملسملاب ِهيِلَي هللا

 نزاوه تمزهناف نينح ةوزغ يف نيملسملا ُهَّللا رصن مث نينح ةوزغ يف اورسكني
 ساطؤأ ةقطنم ىلإ نزاوه عومج ترقهقتف - ه4 لاوش لئاوأ يف  فيقثو

 يرعشألا رماع يبأ ةدايقب ساطوأ ىلإ ًاشيج كي هللا لوسر ثعبف ءاهيف اوركسعو
 يف داو :ساطْؤأ» :يومحلا توقاي لاق ءيرعشألا ىسوم وبأ شيجلا يف ناكو

 «نزاوه يداو لوأ يف نينح تناك دقو ''”2نينُح ةعقو هيف تناك نزاوه رايد

 يف ليك هللا لوسر ثعبف» :ماشه نبا لاق «نزاوه يداو لفسأب (ساطوأ) تناكو

 ببس ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو ''72«يرعشألا رماع ابأ ساطوأ لّبِق هَجَوَت نم راثآ
 اوركسعف مهنم ةقرف تراس  نينخ موي  تمزهنا امل نزاوه نأ ساطوأ ةوزغ

 رماع وبأ مهيلع هباحصأ نم ةيِرَس ِهكَك هللا لوسر مهيلإ ثعبف ساطؤأ هل لاقُي ناكمب

 .ل2 نه د لوسرلا لوح لاجر 2000

 ./ا/ ص 4ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 02
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 يرعشألا رماع ابأ ثعب نينُح نم ِهْكَي هللا لوسر غرف امل :يراخبلا لاق . . يرعشألا

 . ")(هباحصأ ُهّللا مزهو ديرد لتّقُف ءهّمصلا نب ديرد ىقلف «ساطؤأ ىلإ شيج ىلع
 وبأ هلتقو ءرماع ابأ لتق ةمصلا نب ديرد نأ ربخلا اذه يف ليق دقو» :يبطرقلا لاق

 نبا ناك امنإو طلغ كلذو» :ًالئاق يصخشلا هيأر يبطرقلا فاضأ مث «يرعشألا ىسوم

 ينعي امنإ اذهو '"”(عضوملا اذه ريغ يف نينح موي ديرد لتاق انركذ دقف ديرد ال ديرد

 «نينح موي ناك ديرد لتقم نأ :امهدحأ «ةمصلا نب ديرد لتقم يف نيلوق دوجو

 ام وهو ناطر يف اروكسو ريحسا نحل وا عا وب ديرد نأ : يناثلاو

 يرعشألا رماع ابأ ثعب نينُح نم ِةِي هللا لوسر غرف امل) :يراخبلا لوق هيلع لدي
 . (هباحصأ هللا مزعو ديرد لتُمُف «ةمصلا نب ديرُد ىَقَلُف «ساطوأ ىلإ شيج ىلع

 ىسوم وبأ وه ًاديرد لتق يذلا نأب يبطرقلا هيلإ راشأ يذلا ربخلاب كلذ لصتيو
 رافكلا نأ كلذ ىضتقمف (ديرد ال ديرد نبا ناك امنإو) : ىبطرقلا لوق امأ .يرعشألا

 يذلا ربخلا كلذ ديؤيو «يرعشألا ىسوم نا دا ةظسلان دب ديرد نبا ةدايقب اوناك

 نبا ىلع ىسوم وبأ َدَش) هنأ هرخآ يف ءاج دقو ملسم نب ديلولا نع يبطرقلا هركذ

 ديرد باحصأ مزهنا امنإو كاذموي لَمْقُي مل رماع ابأ نكلو *'”.(هلتقف ةّمصلا نب ديرد

 يف ةيناثلا ةكرعملا تعقوف «ساطؤأ يف رخآ ناكم ىلإ اوعجارتو  نزاوه ْمُهَو -

 ابأ نأ) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا اهركذ دقو «ساطوأ

 ءةعست لتق ىتح مهزرابف «نيكرشملا نم ةوخأ ةرشع ساطؤأ موي ىقل يرعشألا رماع

 : لجرلا لاقف «هيلع دهشا مهللا :لوقيو مالسإلا ىلإ هوعدي وهو رشاعلا ىلع لمحف
 ابأ بيصأف «ةثلاثلا ةلوجلا تعقو مث «(دعب اميف ملسأف «تلفأف «ّيلع دهشت ال مهللا

 ْنَم مع اي :لاقف ىسوم وبأ هيلإ لبقأف «نيمهسب ليقو «هتبكر يف مومسم مهسب رماع
 هآر املف «ىسوم وبأ هل دصقف «ينامر يذلا كاذ :لاقو هديب رماع وبأ راشأف ؟كامر

 أ :لوقي وهو ىسوم وبأ هب قحلف ىَلَو - يمشجلا ثراحلا نب ءالعلا وهو  لجرلا
 مث «ىسوم وبأ هلتقف نيتبرض افلتخاف فيسلاب امحتلاف ء«فكف «تبثت الأ «يحتست

 وبأ هعزنف «مهسلا اذه عزتناف :لاق «كودع هللا لتق :هل لاقو رماع نبأ ىلإ عجر

 لو مالسلا هيلع هللا لوسر ئرقا يخأ نبا اي :نماع و بأ لاقف :«ءاملا ةتعاازتف سون
 ىلوف ءرماع وبأ تامو «شيجلا ىلع ىسوم ابأ رماع وبأ فلختساو «يل رفغتسا :هل

 : ةيوبنلا ة ةريسلا يف ماشه نبا لاق « ىسوم ابأ نوملسملا

 ١ ١. 8ص ةاح ب نْيشك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 00

 .7 5١ص عج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلاو ١١ ١ص عج - ىبطرقلا  باعيتسالا ةرهز
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 هيدي ىلع هللا حتفف ءرافكلا لتاقف ءيرعشألا ىسوم وبأ ةيارلا ذخأف»
 .'”(مهمزهو

 ىلإ هتدايقب شيجلا عجر «ىسوم يبأ ةدايقب ساطوأ حتفو راصتنا دعبو

 عفرف «هللا لوسر اي معن :ُتلق ؟رماع وبأ َلِيُق ىسوم ابأ :لاق «ءاوللا لمحأ

 نيرثكألا قوف هلعجاو رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا :لوقي رماع يبأل وعدي هيدي
 ١ (7)(ةماقلا

 . م

 كلذ دئاق ِهِْك هللا لوسر حنمو ء«ه4 لاوش يف ساطوأ حتفو راصتنا ناكو

 «سراوفلا ديس ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاف (سراوفلا ديس) بقل حتفلاو رصنلا

 . (ىسوم وبأ
 - لاوش رخاوأ يف  ِةِكي هللا لوسر عم فئاطلا حتف سراوفلا ديس دهشو

 يذ علطم يف  ةرمُعلا اودأف ء؛ةكم ىلإ هعم نيذلاو ِهِكي هللا لوسر داع مث

 نيعجار اوهجوت مث «ةنارعجلا نم هبي هللا لوسر فرصتم كلذو ه4 ةدعقلا

 نم هعم نيذلاو ىسوم وبأ ماقأف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ِةِلَ هللا لوسر عم

 «كوبت ىلإ ريسملل سانلا لَك هللا لوسر رفنتسا نأ ىلإ ةنيدملا يف نييرعشألا

 ةنس بجر يف كوبت ىلإ ِْقي هللا لوسر شيج يف هعم نيذلاو ىسوم وبأ قلطناف

 يف نييناميلا نيرجاهملا نم مهلاثمأو مْنَغ نب ضايعو هللا دبع نب بلاغو
 هنع لاق يذلا ريسملا كلذ يف راصنألا مهناوخأ عم ىلوألا فوفصلا

 لوألا هسايار مو“: كوسبشت ىلإ ًابستحم هللا لوسر راس مويو

 لَبّقلاولافقألا مهل ْىَدَّب ىتح مُهَل ْتَدَب ًابرح نإ برحلا ةساسو

 4 ةنس ناضمر رهش علطم يف ةنيدملا ىلإ كوبت نم ِهِْلَك هللا لوسر عم اوداعف

 ىلع الامغ ِةيِكَي هللا لوسر مهثعبو مهراتخا ةسمخ سماخ ىسوم وبأ ناك مث

 ىتلا ةيلاعلا ةيملعلا ةناكملا ركذ دعب ىتأيس امك ه4 ناضمر ىف  نميلا فيلاخم
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بكوم يف ىسوم وبأ اهغلب

 )١( .87ص ةج - ماشه نبا  ةيوبتلا ةريسلا :
 .4”77ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلاو 5١ص ةج - يبطرقلا  باعيتسالا (؟)
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 ةباحصلا نيب ةيملعلا هتناكمو ىسوم يبأ ملع ديعص ىلع :ًاثلاث

 ىف سلج ذنم ٍةِقَك هللا لوسر بكوم ىف ةيملعلا ىسوم ىبأ ةريسم تأدب دقل

 ةدعب ةيوبنلا ةرجهلا لبق نيقيلاو ىدهلا هنع ىقلتي هِي هللا لوسر يدي نيب ةكم
 يف ةيملعلا هتناكم تأدب مث «هللا ةملك لمحي نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث تاونس

 هناكم ذخأ ثيح هال ةنس مرحم يف ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم دوعصلاو روهظلا

 افراع ميركلا نآرقلل اظفاح ائراق ناكف «ةباحصلا ءاملع زربأ نيب يلاعلا يملعلا

 وبأ غلب دقو «مولعلا نم كلذ ريغو ماكحألاو هقفلاو ءاضقلاب ًاملاع «ةيوبنلا ةنسلاب
 ىهتنا :ىبعّشلا لاق) : ىنالقسعلا رجح نبا تلاق ءاميظع اغلبم هلك كلذ ىف ىسوم

 ظفلب يبعشلا قيرط نم يراخبلا هركذو .يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةتس ىلإ ملعلا

 نب يبو ونا وم نع بلاط يا ويوم لتخا كانيتسالا تادكورت يطرح
 > (ةغبص ملعلا يف يف غبص : :لاقف ملعلا اذ

 هيف لاق «نآرقلاب ًاتوص سائلا نسحأ نم ىسوم وبأ ناكو» :ىبطرقلا لاق

 تاقبط يف ءاجو 70'2ةواد لآ ريمازم نم ًارامزم ىس وم قس يتوأ دقل : دلع هللأ لوسر

 وهو هتوص عمس نيح ىسوم يبأ يف لاق ٍةَِْي يبنلا نأ» :ةرمس نبال نميلا ءاهقف
 لوسر اي : ىسوم وبأ لاقف .دواد لآ هادم نم ارامزم اله ىطعأ دقل : نآر علا أرقي

 0 ل

 تثعمس ام : ىديتلا يضر لاقو وا 0000 م قرأ دقن

 نب رمع ناكو .نآرقلاب ىسوم يبأ توص نم نسحأ يان الو طبرب الو جنص توص

 ابأ اي اَنْبَر ىلإ اَنْقوَش :ةياور يفو ءىسوم ابأ اي اَنَبَر اَنَرِكَذ :لاق هآر اذإ باطخلا

 ةرصبلا ,ىلوت امدنعف درا ا ًاملاع يدوم 0 ناكو عا ارق ؛ىتسوم

 ."7مكيبن ةنُسو مكبر باتك

 ثيداحألاو ننسلا بتك يف هلو «ةيوبنلا ةنسلاب عساو ملع ىسوم يبأل ناكو

 ."ا//١ ص - يبطرقلل باعيتسالاو 56”7 ص ؟ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 .١٠١ص  ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط (؟)

 .0"١5ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()



 مه مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5355

 ىهو 0000 نوتسو ةئامثالث وأ «اثيدح نوسمخو ةسمطحو ةئامثالث» ةيوبنلا

 .7 :ينالقسعلا رجح نبا لاق «ءىسوم وبأ اهاورو اهعمس يتلا ةيوبنلا ثيداحألا
 مأ :هتارماو ركب وباو ةدرب وباو ميهاربإو ىس وم : هدالوأ « ىسوم يبا نع ىورو

 . باهش نب قراطو «كلام نب 5 «يردخلا ديعس وبأ :ةباحصلا ْنِمو هللا دبع

 «بيسملا نب ديعسو «دوسألا وبأو «يلجبلا مزاح يبأ نب سيقو «ريمع نب ديبعو
 نب ةديبع وباآو ءغئاصلا عفار وباو «يدهنلا نامتع وباو « شيبح نب رزو

 «لئكاو وبأو :.يشاقرلا ناطصحو («شارخ نب يعبرو «دوعسم نب هللا دبيع

 .«(نورخآو «ر رحم نب ناومصو

 نبا لاق» :ينالقسعلا لاق «ءاتفإلاو هقفلاو ءاضقلاب ًاملاع ىسوم وبأ ناكو
 لاقو ا تناثا خزك ديزو ؛ ندسوم وبأو ء«يلعو «رمع : ةعبرأ ةمآلا ةاضق :ينيدملا

 ىلإ همهف بيوصت ديجي ؛«ٌئكذ «فيصح «ةيقف» ىسوم ابأ نأ :دلاخ دمحم دلاخ

 :ةعبرأ ةمألا هذه ةاضق :ليق ىتح ءءاضقلاو ءاتفالا ىف قلأتيو ءرومألا قيلاغم
6 0 1 

 1 («تباث نب ديزو « ىسوم وباو « يلعو « رمع

 يسوم. نبال ةريشكلاو ةيلاعلا ةتاكملاو:(بفاتملا كلت لك تناك دقلو

 يَ هللا لوسر دهع يف ندعو ةماهتل ىسوم يبأ ةيالو :اعبار
 ناكو نميلا ىلع هلامع هلو هللا لوسر ىلَوَو ثعب ه9 ةنس ناضمر رهش يف

 لاق .يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأو يراصنألا لبج نب ذاعم مهسأر ىلع
 ىسوم ابأ ِهَِلك هللا لوسر ثعب :يراخبلا لاق» :نميلا ءاهقف تاقبط ىف ةرمس نبا

 . . .اعواطتو ارِفنُت الو ارشيو ءارسعت الو ارسي :امهل لاقو .نافالخم نميلاو

 .[7١ص] .«هلمع ىلإ امهنم دحاو لك قلطناف

 ىبأ ثعب باب :يراخبلا لاق» :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نب ظفاحلا لاقو

 انثذح ةناوع وبأ انثّدح ىسوم انثدح «عادولا ةجح لبق نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم

 . نميلا ىلإ لبج نب ذاعمو ىسوم ابأ ِةِْكَي ىبنلا ثعب :لاق ةدرب يبأ نع كلملا دبع

 .7 57ص - فرطماب دمحم - عماجلا 220

 ./5"ص - لوسرلا لوح لاجر ()
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 :امهل لاقو .نافالخم نميلاو :لاق . فالخم ىلع امهنم دحاو لك ثعبو :لاق

 لك قلطناو .افلتخت الو اعواطتو :ةياور يفو .ارفتث الو ارشبو ءارسعُت الو ارسي
 .[5 ج 19ص] .2')؛. .هلمع ىلإ امهنم دحاو

 نمنلا وز: صعبت (قاقذاكم ةيبتارا ةراتغ فاناورلا كلت تليفتملا كفو
 ةماهت ىنعمو .لابجلاو ةماهت : نيمسق ىلع نميلا» :نودلخ نبا لاق .(نامسق

 ندع لامعأ رخآ ىلإ نيرسلا ْنِم رحبلا لحاس عم نميلا دالب نم ضفخنا ام
 ءاهقف تاقبطو يراخبلا يور ل ا كوع ال“ «يدنهلا رحبلا ةرود
 ةيلحاسلا ىطاسلا مق امهر (نامست نملا) نأ وش ةياينلاوةياديلاو _نمبلا
 ابأو اذاعم كك هللا لوسر ثعبف «ةيلبجلا قطانملا مسقو  ةيماهتلا  ةضفخنملا

 لماع ىبسوم وبأ ناكف «مسق ىلع امهنم دحاو لك ثعبو ( ةهملا لإ نقشوع

 نودلخ نبا هركذ يذلا عساولا لولدملاب ةيماهتلا ةيلحاسلا قطانملا مسق ىلع

 مث رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبرغلا ةماهت قطانم كلذ لمشيو ةماهت حلطصمل
 ةرود ندع لامعأ رخآ ىلإ ندع نم مث ندع ىلإ ةفطعنملا ةيلحاسلا قطانملا

 . يدنهلا طيحملا يأ :؛يدنهلا رحبلا

 ىلع ِةكي يبنلا لماع ىسوم وبأ ناك» :ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو

 ىسوم يبأ ةمجرت يف يبطرقلا لاقو .«اهلحاوسو نميلا نم امهريغو ندعو ديبز

 .«لحاسلا ىلإ اهتاوذو ديبز :نميلا فيلاخم دو هللا لوسر هالو» : باعيتسالاب
 ندعو ديبزك نميلا ضعب ىلع هِي يبنلا هلمعتسا) : ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو

 عمرو ديبز ىلع يرعشألا ىسوم ابأ ِةِْلَي يبنلا ىَلَو» :يرذالبلا لاقو«امهلامعأو
 .."”(لحاسلاو ندعو

 نضانملا ميسلا نمش لمشت تناك ىسوم يبأ ةيالو نأ كاردإ صوصنلا كلت حيتتو
 هركذ ام عم قفتي يذلاو «نودلخ نبا هركذ يذلا عساولا لولدملا كلذب ىيماهتلا

 ةيبونج ندع)» : يلي ام الئاق (ةيماهتلا نميلا ندم) 00 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا

 قاقشلاو عزومو ..رفنخ ةنيدم اهبو نيبأو ..حباصألا اهبو جحلو ..ةيماهت
 ..ةمحقلاو . . سيح :ديبز 7 ىرقو .٠ .ديبز ةيرق يهو بيصخلاو . . بدنملاو

 ةيرق رجهلا مث ٠ .دعاسلا مث .. وعاو .ددرس ةنيدم يهو مجهملا مث . .ءاردكلاو

 مأو ٠. دع هو ايبصو ءفراخملاو . .(نازيج) نازاجو دمض

 .49ص هج  ةياهنلاو ةيادبلا - 7١ص - نميلا ءاهقف تاقبط )١(

 .55 4ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا هه

 8١. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ف
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 رخآ :نيّرسلا» :نودلخ نبا لاقو '”0نميلا ُدَح يهو ءرحبلا ىلع ةيرق :مدحج
 صن يف مدحج مأ يه نيّرّسلا ةيرقو ''”ةرحبلا ىلع يهو «نميلا ةماهت لامعأ
 نأ كلذ نم نيبتيو .ةماهت لحاس يلاعأب ثيللا ةقطنم يف عقت تناكو ينادمهلا
 .نميلا نم ًاعساو امسق لمشت تناك ىسوم يبأ ةيالو

 كلذ طبتريو «لبج نب ذاعم ةيلوت نمز سفن وهف ىسوم يبأ ةيلوت نمز امأ
 ءاوذأو كولم باتكو ثوعبم لوصو يهو ةيخيراتلا رداصملا رئاس يف ةتباث ةعقاوب

 لئاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت نم همودق دنع دقي هللا لوسر ىلإ رّيْمِح قطانم
 كولم باتك كي هللا لوسر ىلع مدق» :ريثك نبا لاق كلذ يفو «ةيرجه 4 ناضمر

 املف .«عست ةنس ناضمر يف كلذ ناكو كوبت نم همدقُم مهمالسإب مهلوسرو ريمح

 «نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلا) مهو ريمح ءاوذأو كولم ثوعبمو باتك لصو

 ةيقب رئاسو «نزي يذ نب فيس نب هعرزو ء«رفاعملا ليق لالك دبع نب نامعنلاو

 لماشلاو يمسرلا ءاوضنإلاب لثمتت كلذل ةيسيئرلا ةيمهألا تناك (ريمح قطانم ءاوذأ

 يف أضيأ كلذ َدَسَجَت دق ِدِكَي هللا لوسر ةماعزب ةيمالسإلا ةلودلا راطإ يف مهقطانمل

 مودق ناكو هك هللا لوسر ىلإ تومرضحو نادمهو جحذم ءامعز دوفو مودق

 لوسر ثعبو راتخاف «كلذل اقباس ناك مالسإلا راشتنا نأل ةيسايسلا ةعيابملل مهبلغأ

 امهعمو «سيق نب هللا دبع ىسوم ابأو «لبج نب ذاعم :نميلا ىلع هلامع هك هللا

 باتك ىف ءاج دقف ءه9 ةنس ناضمر رهش ىف كلذو .«ةقدصلا لامع نم ددع

 انب عقو دق هنإف ءدعب امأ» :ِةكك هللا لوسر لرق ريح ةاوذأ ىلإ ِهْقَو هللا لوسر

 نأ ىلإ «. .مكلبِق ام رّبخو هب متلسرأ ام َْلَبَق «ةنيدملاب اَنيِقْلَف ءكوبت نم انبلقنم مكلوسر
 يلهأ يحلاص نم مكيلإ ثلسرأ دق ينأو ..7 باتكلا سفن يف هِي هللا لوسر لاق

 .ةدابع نب كلامو ؛...نب هللا دبعو ءلبج نب ذاعم :مهملع ىلوأو مهنيد ىلوأو

 يناثلا مسالا ءاج دقو "72. لبج نب ذاعم مهريمأ نأو . .مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو

 :ريثألا نبا لاق  (ةحاور نب هللا دبع) هنأب تاياورلا ضعب يف باتكلا يف ذاعم دعب

 نب هللا دبعو ءعست ةنس نميلاب سانلا بتاك ِةِْكَي هللا لوسر نإف ءرظن اذه يفواا
 دقو (ديز نب هللا دبع) تاياورلا ضعب يف ءاجو .”7«نامث ةنس هتؤمب لتق ةحاور

 وهو (سيق نب هللا دبع) هنإ ضرتفملا نم يناثلا مسالا نكلو «؛لامعلا دحأ نوكي

 .ال "ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص 000

 .515 54ص  نودلخ نيا خيرات يف نميلا مره

 .758ص 7ج  ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ - 7١١ ص - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (*)
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 حيحص يف تباث وه امك لبج نب ذاعم عم هثعب هيي يبنلا نأل ىسوم يبأ مسا

 .ةيخيراتلا رداصملاو ةباحصلا مجارتو يراخبلا

 يرعشألا ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ قيرط نم ةرمس نبا تاقبط يف ءاج دقو
 .[ها1.«ثيدحلا .نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ ديكو هللا لوسر ينثعب» :لاق

 باتكب ةلاه يبأ نب رهاطلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ثيدحلا اذه ركذ دقو

 «نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ ِهكَك يبنلا ينثعب :ىسوم وبأ لاق» هنإ ةباصإلا
 اعتاب روت نيرا قو" هديا نو هال دعو هلام ما ىو نهاطلاوب كد همر ن1
 .«ءاضواط ذاع مالق اذإ نأو وشل الو رتكتو «ريمعل لودر آر نودتاككت
 ىلإ هباتك يف ِلَي هللا لوسر لوق عم قفتت «هانعواط ذاعم مدق اذإ نأ» ةرابعو .[ها]

 .«لبج 'نب ذاعم مهريمأ نأ») لامعلا نع نميلا ءاوذأ

 اوناك لامعلا ةيقب نأل «ناتيسيئرلا ناتيصخشلا امه ىسوم وبأو ذاعم ناك دقلو

 تتيلاغم ىلع لاو الفاع موسم بأ ناك ايي «ةقديفلا نونفبقي السك نأ الانغ
 ةماعلا ةيالولا راطإ يف كلذ ناكو «هلمكأب نميلا نم يماهتلا يلحاسلا مسقلا

 ابأ لف يبنلا ىَلَو» : يرذالبلا لاق .نميلا لامع عيمج ريمأ هنأل لبج نب ذاعمل

 ىلوو «تومرضح ديبل نب دايز ىلوو «لحاسلاو ندعو عمرو ديبز ٌيرعشألا ىسوم

 ءاضقلا هيلإ رّيّصو ءدّتَجلا لبج نب ذاعم ىلوو «نارجن يراصنألا مزح نب رمع
 يف ًامكاحو ءايضاق ذاعم ناك :ريثك نبا لاقو .«نميلاب تاقدصلا عيمج ضبقو
 لبج نب ذاعم ناك» :ةرمس نبا لاقو .«تاقدصلا عفدُ هيلإ ًاقدصُمو «بورحلا
 هلامُغ يف لقنتي ذاعم ناكف نكي هللا لوسر ِهّرَّمأ .تومرضحو نميلا لهأل ًالماع
 .[اها] .«تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع نم

 جحذم قطانم يف ةرات نوكيو دّئّجلا ةنيدم يف ةرتف ثكمي ذاعم ناكف

 مسقلا يف ىسوم ىبأ دنع ةراتو تومرضح ىف ةراتو ءاعنص قطانم يف ةراتو

 يف ءاج :كلذب لصتي اممو «ديبز يداو ىف هزكرم ناك يذلا ىماهتلا ىلحاسلا

 ايرق ةقزأ نق يسرب ةاعم اها هنأ يراغيلا معك نضع ننال ةئاهكلاو ةناثبلا

 سلاج وه اذإف «هيلإ ىهتنا ىتح هتلغب ىلع ريسي ءاجف «ىسوم يبأ هبحاص نم
 اي :ذاعم لاقف «هقنع ىلإ هادي تعمج دق هدنع لج اذإو هيلإ سانلا عمتجا دقو
 لزنأ ال :ذاعم لاق «همالسإ دعب رفك لجر اذه :لاق ؟اذه ميأ سيق نب هللا دبع

 ىتح لزنأ ام :لاق «لزناف كلذل هب ئج امنإ :ىسوم وبأ لاقف «لتقي ىتح
 . «لزن مث «لتقف هب رمأف «لتقب

 ؟نآرقلا أرقت فيك دبع اي :ىسوم يبأل ذاعم لاق” هنأ يراخبلا نع ريثك نبا لقنو
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 تيبضق دقو موتاك ليلا لوأ مانأ": لاق ؟ذاعم اي تنأ أرقت : فيكف ًاقوفت هقوفتأ : :لاق

 .1 '"يتموق بستحأ امك يتمون بستحاف يل هللا بتك ام ئرقأف مونلا نم يئزج

 يع هللا لوسر فرصنم دنع ىسوم ىبأو لبج نب ذاعم ةيلوتو ثعب ناك دقلو
 ارق «ضراخبلا لاق كلرلو تعش نابكمر نلت رولا ةنيدعلا ىلإ كوت ةووغا وف
 ذنم نميلاب اثكم امهنأل كلذو .«عادولا ةجح لبق نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب
 يف ْهْكي هللا لوسر ىلع امدق مث «عادولا ةجح لبق ام ىلإ دقي هللا لوسر امهثعب
 ىسوم وبأ لاق «كلذب لصتي اممو - ه١٠ ةئس ةجحلا يذ يف  عادولا ةجح
 تججحأ :لاقف .حطبألاب خينُم هلك هللا لوسرو تئج ..» هنع هللا يضر يرعشألا
 كيبل ُتلُق :لاق ؟تلق فيك :لاق .هللا لوسر اي معن :تلق ؟سيق نب هللا دبع اي
 :لاق .قُّسأ مل :ٌتلق ؟ًايْذَه كعم تقُس لهف :لاق . هللا لوسر لالهإك ًالالهإ
 اذهبو» :ةرمس نبا لاق (ٌتلعفف . لج مث «ةورملاو افصلا نيب عساو كيلا عطف

 "7:ةرمع عقي همارحإف الإو ءىدَهلا قاس نم جح الإ حصي الف «ةفينح وبأ ذخأ

 نب ثعشألاو يلجبلا هللا دبع نب ريرجو لبج نب ذاعمو ىسوم وبأ هجوت دقو
 هعم اوناكف ٌةي هللا لوسر عم ةرونملا ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح دعب يدنكلا سيق
 - :هنإ كلذب لصتي اممو ءه١٠ ةئس ةجحلا يذ رخاوأ يف ةنيدملاب

 ةجسن الفأ ضعبل مهضعب دجسي نميلاب الاجر ُتيأر هللا لوسر اي : :ذاعم لاق)
 : يور ةفسع نا ف رمل تيرمألا مشل دحسم نا ريقي ارمإ تنك نل.: لاق ؟كل

 ام :لاقف «نميلاب ُعَنْضُت ةبرشأ نع كي هللا لوسر ُتلأس : ىسوم وبأ لاقوا
 وبأ لاق» ةيناث ةياور يفو . ) مارح ركسُم لك :لاقف هرريلاو عقلا :ٌتلُق ؟يه

 عتبلا لسعلا نم بارشو «رْزِملا ريعشلا نم بارش اهب انضرأ نإ «هللا يبن اي :ىسوم
 ملسمو يراخبلا ةياور يف ءاجو .«مارح ركسُم لك : : كو يبنلا لاقف - عتبملا وأ -
 م 0 . لسعلا ذيبن : عتبلا» :ثيدحلا اذهل

 ميلا يف مهلمع ىلإ ةدملا نم وعل ىسوم آو بج نب اسم ايه م

 يدجسمب رمح نأ كلعلو اذه يناع دعب يئاقلت ال نأ ىسع كنإ ذاعم ايه

 ءاكبلل ىذاعم اي كبت ال : هل لاقف ديك دك للا لوسر قارفل ًاعَّشَ ذاعم ىكبف . يربقو

 .١ةو ١8  ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط ١٠١١ ص هج - ةياهنلاو ةيادبلا 000



 2600 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ملل

 حت ساقلا يلوا نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث .ناطيشلا نم ءاكبلا «ناوأ

 . '”«اوناك ثيحو اوناك ْنَم نوقتُملا

 تسلا ببيلإ اوقلطناو ةنِقك هللا لوسر امهعم نيذلاو ىسوم وبأو ذاعم عدوف

 مث راف ىلإ ليج نب ذاعم عم ىسوم وبأ راسف -ه١ مرحم رهش لئاوأ يف

 نارجن قيرط نم ىسوم وبأ هجوت امئيب تومرضح ىلإ برام نم ذاعم هجوت

 لقنتي نميلا لامع عيمج ىلع ًاريمأ لبج نب ذاعمو «لحاوسلاو ندعو ةماهتو

 ه١ ةنس لوألا عيبر ١١ يف  ةرونملا ةئيدملاب كي هللا لوسر ىفوت ءاعنص

 لامع ةيقيو ىسوم ابأو اذاعم ركب وبأ نقأف «قيدصلا ركب وبأ ةفالخلا ىلوتو

 لحاوسلاو ندعو ةماهت ةقطنم ىلع اريمأ ىسوم وبأ ثكمف ؛مهلامعأ ىلع نميلا

 نيذلا نميلا ءانبأ عم تاحوتفلاو داهجلا ىلإ قلطنا نأ ىلإ ركب يبأ ةفالخ يف

 .ةدتمملا قافألا ىلإ مالسإلا ةلاسر اولمح
 سام ىلا سل

 تو دي تذ

 (ةيرجه )١5- ١5 ماشلاو قارعلا حوتف يف ىسوم يبأ داهج

 ندعو ديبز ىلع يي يبنلا لماع ىسوم وبأ ناك» : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 حوتف دهشو ةديرملا دو و يبنلا تام املو ءاهلحاوسو نميلا نم امهريغو

 وهو «ةريغملا لزع نأ دعب ة ةردقبلا هزدإ يلع ريع ها فشاوب «ةديع يأ ةاقوورمانلا

 7نايبصاو ناوهألا حتتفا يذلا

 نميلا ْنِم مدق ىسوم ابأ نأ ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام ءاصقتسا نم نيبتيو

 لوأ يف كلذو هللا ليبس يف داهجلل مهريغو رعاشألا ةليبق ءانبأ نم ةقرف سأر ىلع
 ةقرف سأر ىلع هجوت دق يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع ناكو «باطخلا نب رمع ةفالخ

 ه1 يناثلا ىدامج رخآ يف  كومريلا ةعقوم دهشو ماشلا ىلإ رعاشألا نم

 ىلإ هعم نيذلاو ىسوم وبأ هجوت امئيب - ه5١ مرحم يف  رفّصلا جرم ةعقومو
 ناكو - ةرصبلا ةقطنم ىلإ ناوزغ نب ةبتع باطخلا نب رمع ثعب امل ةرصبلا ةقطنم
 - ةلبألا ةقطنم نوملسملا لخدف - ه15 ةنس لئاوأ يف كلذو - ةليألا) يسم

 ةرصبلا روحم يف سرُفلا عم ةكرعم لوأ تعقوو «ناوزغ نب ةبتع ةدايقب  ةرصبلا

 .575و ١8  ةرمس نبال - نميلا ءاهشف تاقبط ٠١١ ص ةج - ةياهنلاو ةيادبلا 000

 .١557ص الج  ىسوم ىبأ ةمجرت  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()



 مكأ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 8301

 لاق كلذ يفو  ه5١ ةنس - ىلوألا نازمرهلا ةعقوم يهو زاوهألا رلقإ موخت ىلع
 سيق نب فنحألاو «ةرصبلا شيج سأر ىلع يرعشألا ىسوم وبأ ناك» :ريثك نبا
 نب ةبتع ىلإ اوبتكف ءمهتحلاصم ناونهألا نازمره بلط مث .:-::تالشلا سأر ىلع

 نم ىلوألا ةعومجملا ةداق نم ىسوم وبأ ناكف ''”0 نازمرهلا ةبتع حلاصف  ناوزغ
 اوطتخاو اهيف اوطبارو - ةلبألا  ةرصبلا ةقطنم ىلإ اولخد نيذلا نيملسملا برعلا
 نكاسملا اوتب» ثيح  ه4١ ةنس  ناوزغ نب ةبتع دئاقلا مهريمأ عم ةرصبلا

 اوعجري ىتح هوعضوو هومزحو بصقلا كلذ اوعزن اوزغ اذإ اوناكف . . .بصقلاب
 , "*«تصضقلا كلذب ءاثبلا اوداعأ اوعجر اذإف .ءوزغلا نم

 نم هفرصنم تامف  ه5١ ةنس  جحلا ةضيرف ءادأل ناوزغ نب ةبتع راسو
 يبأ نب ةربسو «يفقثلا ةبعش نب ةريغملاو يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلاب ناكو ءجحلا

 دعب ةرصبلا ىلع ةريغملا ىَلَو ًارمع نأ لاقيو «ةريغملا فلختسا ةبتع نأ لاقيف ءمَهُر

 وه ناوزغ نب ةبتع دعب ةرصبلا ىلع رمع هالو يذلا نأ بوصألاو «ناوزغ نب ةبتع
 دق» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةيسداقلا دعب ةريغملا رمع ىَلَو مث يرعشألا ىسوم وبأ
 هنإ كلذ دكؤي اممو .«اهتيالوب ٌرِمُع.هيلإ بتكف ةرصبلاب ناك ىسوم ابأ نأ موق ىور
 صاقو يبأ نب دعس دادمإب هرمأي ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك ةيسداقلا موي رضح املا
 ةيلوت امأ .«ةئامعبرأ يف لاقيو «ةئامنامث يف ةبعش نب ةريغملاب ىسوم وبأ هُدّمأف -
 لاق «ةيتارفلا ةريزجلا حتفل ىسوم وبأ هجوت نيح ةيسداقلا ةعقوم دعب تناكف ةريغملا
 لاق ”ةةيسداقلا نه هموذق دعب ةرضيلا ىلو اهتإ ةزيغملا نأ ليق دقو» * ىرذالبلا
 "”«نينمؤملا ريمأب ربنملا يف رمعل بطخو ركذ ْنَم لوأ ىسوم وبأ ناكو» :يطويسلا

 بيقلت نأل - ةريغملا لبقو ناوزغ نب ةبتع دعب  ةرصبلل ىلوألا هتيالو يف كلذ نوكيف
 ابأ نأ ىلع لدي امم ه6١ ةنس يف ًاعئاش حبصأ دق ناك نينمؤملا ريمأ بقلب رمع

 - نينمؤملا ريمأ بقلب باطخلا نب رمعل بطخو ركذ نم لوأ ناكو ًاريمأ ناك ىسوم
 سوم ىبأ دمأف ةيسداقلا نف ادعس دمي نأ رمعمبلا بتكودي ا ةننع رخاوأ يف

 ريمألا ناك ىسوم ابأ نأ دكؤي كلذف «نيملسملا نم ةئامعبرأ يف ةبعش نب ةريغملاب
 .ةيسداقلا ةعقوم لبقو ةبتع دعب ةرصبلا ىلع

 ةرصبلا نم مهريغو نييرعشألا ناسرفلا نِم ةئامنامث يف ىسوم وبأ قلطنا مث

 .87ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)



 502 مالسإلا رجف ىف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ا

 مُتْسَر ىلإ صاقو يبأ نب دعس هثعبف ؛ةعقوملا نم مايأ لبق اهلصوف ءةيسداقلا ىلإ

 ىسس وم ابأ نأ» : يدقاولا هللا دبع وبأ مامإلا ركذ كلذ يفو . يسرافلا شيجلا ريمأ

 اوتأ بجاحلا هآر املف - يسرافلا شيجلا ركسعم بلق يأ بلقلا َدَصَق يرعشألا

 ىلإ لوسر انأ :لاق ؟ديرت يذلا ام يبرع اي :هل لاقف ءمهعم نامجرتلاو هيلإ

 كيتأن ىتح ديرُت امع انل حصفأ نكلو هيلإ لوصو َكَل ام :اولاقف « تعالو

 نإف ةيزجلا اودأف متيبأ نإف مالسإلا ىلإ مكوعدن هل لق : ىسوم وبأ لاقف .هباوجي

 0 يل ل

 لل سل د در
 ةباحصلا رابك نم ىسوم وبأ ناكف «ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا 0 دعبو

 ا ةيعألاو ا ا ا و هك نسل

 جيدخ نب ةيواعمو «يمعثخلا ةعيبر نب رشبو ؛«يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو

 وبأ ةرصبلا ريمأو «يرعشألا ِمْنَعغ نب ضايعو «يثراحلا باهش نب ريثكو «ينوكسلا

 فةنضإ فيسلا . متسُر مهريمألو سرُفلل لاق دق ناك يذلا .يرعشألا ىسوم

 كلذكو .؟نينمؤملا رصن انيلع ًاقح ناكو : هباتك يف ىلاعت هللا لاق دقو «دهاش

 نس اكارض مّثْسر طقسو «ءراصتنا مظعأ ةيسداقلا يف نونمؤملا رصتناف «ناك

 متسر بئان نازريفلا طقس امك ءبرك يدعم نب ورمع حمرو حوشكم نب سيق

 رصنلاو حتفلاب ةيسداقلا ةعقوم تجوتتو «يثراحلا باهش نب ريثك فيسب اليتق

 شيج سأر ىلع يرعشألا ىسوم وبأ قلطنا ةيسداقلا ةعقوم نم نيرهش دعبو
 قارعلا لامش يف  ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ ىلإ  ةيسداقلا نم وأ ةرصبلا نم -

 حتتفا دق ناك ماشلاب يمالسإلا يبرعلا شيجلا نأ كلذ ببس ناكو - ةيروس بونجو

 مث - ه4١ ةنس رخاوأ يف  اهريغو صمح حتتفا مث  ه4١ .بجر يف - قشمد

 ةععوم يف اوكراشو قارعلا يف ةيسدافلا ىلإ ماشلا شيجو ةداق نيم مسق ىتأ

 لهأو ةشيرأ لهأو مورلا رافنتساب ا 7 كلذ ءانثأو «ةيسداقلا

 وبأ ىأرف «صمح ىلإ مههيجوتب ماقف ميظع شيج هيلإ عمتجاف ةيتارفلا ةريزجلا

 )١( ؟ج - يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ص١١7.
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 اوبتكو «قشمد يف عمجتلاو صمح نم باحسنالا نوملسملاو حارجلا نب ةديبع
 مهيلإ ثعبي نأو ؛ةريبكلا ةيمورلا دوشحلا ربخبو كلذب باطخلا نب رمع ىلإ
 كومريلا رهن ىلإ صمح نم هشويج ترشتنا يذلا ودعلا ةهجاومل تادادمإ
 اودهش نيذلا شيجلاو ةداقلاو ةباحصلاو صاقو يبأ نب دعس ناكو «نيدانجأو
 حتفل مدقتلاب مهل نذألاب باطخلا نب رمع باوج راظتناب ةيسداقلاب نيميقم ةيسداقلا
 اهيلإ امو ةيسداقلا يف نيرهش ءاهز اوماقأف «قارعلاب ةلجد رهن برغو نئاذملا

 ةيسداقلا يف ميقي نأب هرمأي دعس ىلإ رمع باتك ىنأ مث ءرمع نذأو باتك نورظتني

 نب رمع بتك» :ًالئاق ريثك نبا هركذ امب هرمأيو «قارعلا ضرأ نم اهيلإ امو
 هنإف ةديبع يبأ ة ةدجنل صمح ىلإ نالف عم سانلا بدني نأ دعس ىلإ باطخلا
 ىلع مورلا اوألام نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ ًاأشيج زهجي نأ هيلإ بتكو ءروصحم
 ضايع اهيلإ راسف .«يرعشألا مْنَع نب ضايع شيجلا ريمأ نوكيو ةديبع يبأ راصح
 : يبهذلا ظفاحلا انخيش لاقو» :ريثك نبا لاق . 3 70يرعشألا ىسوم وبأ هتبحص يفو
 .©0«يرعشألا ىسوم وبأ اهب قفاوف ةريزجلا ىلإ مْنَغ نب ضايع ةديبع وبأ هْْجَو

 ةداقلا نم ِمْنَع نب ضايع ناك دقف بوصألا وه يبهذلا ظفاحلا هركذ امو

 يف نيملسملاو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ ةيسداقلا نم مهناسرفب اوقلطنا نيذلا
 مهيف ناكو ه١١ يناثلا عيبر يف - كومريلا رهن ىلإ قشمد نم هعم اوراس مث قشمد

 ءطمسلا نب ليبحرشو «ةريره وبأو ءبرك يدعم نب ورمعو «حوشكم نب سيق
 را كو ا رت قطر ند مورا نلت نمسا سن تف «ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو
 ا ل ل بجر
 راسف «ةريزجلا ميلقإ ىلإ مْنَغ نب ضايع ةدايقب انيح ةديق ونأ هّجو مث «اهقطانم

 ةريزجلا ميلقإب اهرلا يف هشيجو ىسوم يبأب ىقتلاف اهرلا ةقطنم ىلإ هشيجو ضايع
 . دا ةقيسلا رق ودل ىل ارح رف هلل دود ورعب قوش يريم يقم ةيئازلا

 وبأ هتبحص يفو مْنُع نب ضايع راس» ريثك نبا لاق :طاسيمسو اهرلا حشنف
 نم ييهدلا ظياحلا انحيشالالو ةيزجلا ىلع اهلهأ هحلاصف اهرلا لزنف ىسوم

 هركذ امل ًاقفوف 0)2 ةونع طاسمشو اهرلا يرعشألا ىسوم وبأ حتتفإ :هخيرات
 «ضايع مودق لبق - ةوقلاب يأ  ةونع اهرلا حتتفا ىسوم ابأ نإف يبهذلا ظفاحلا
 اهحتف نإو ءاهرلا حتف يف اكرتشا ضايعو ىسوم ابأ نإف ىلوألا ةياورلل أقفو امئيب
 دق ناك ىسوم ابأ نأ كاردإ كلذ حيتيو ءةونع سيلو ةيزجلا ءادأ ىلع ًاحلص ناك
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 ىلع ىسوم وبأ امنيب ضايع ىتأف  اهرلا ةنيدم سيلو  ةونع اهرلا ةقطنم يحاون حبتتفا

 باتك يف ءاجو ءاهراصح يف ضايع كرتشاف ءاهايإ أرصاحم اهرلا ةنيدم فراشم

 اودؤت نأ ىلع ةئيدملا باب متحتف نإ :اهرلا فقسأ ىلإ» ٍبَتَت مْنَع نب ضايع نأ قئاثولا
 .مكعبت ْنَمو مكلاومأو مكسفنأ ىلع نونمآ متنأف «حمق ْيّدُمو ًارانيد لجر لك نع
 7 ييماجلا 1 ةنييصت و قرطلاو نويبع حالصإو لاضلا داشرإ مكيلعو

 ةنيدم حتف متف  ىراصنلا برعلا نم ناكو  اهرلا لهأو فقسأ باجتتساف

 «يرعشألا ىسوم يبأو ضايع ةدايقب نوملسملا اهلخدو «حلصلا كلذ ىلع اهرلا

 .اهرلا ةقطنم حتف كلذب لمتكاف

 ىسوم ابأ نإ لاقو (طاسمش) ظفلب ىبهذلا اهركذ يتلا (طاسيمس) ةقطنم امأو

 ةقطنم نم نوصحو ىرق حاتتفا ىلا نسيتي امير ذبل ركذ دقف «ةونع اهحتتفا
 نم ةوق كرت ىسوم ابأ نإو ءاهرلا ةنيدم حتف لبقو ضايع مودق لبق طاسيمس

 ضايع اهنم هجوت اهرلا ةنيدم حتف مت املف ءنوصحلاو ىرقلا كلت يف نيملسملا
 راس» :يرذالبلا لاق كلذ يفو .احلص اهحتف لمتكاف ىسوم وبأ هتبحص يفو

 ةملسم نب بيبحو لطعملا نب ناوفص دجوف «طاسيمس ىلإ اهرلا نم ضايع

 ىلع اهلهأ هحلاصف ءاهنوصحو اهارق ْنِم نوصحو ىرق ىلع ابلغ دقو اهيلع نيميقم

 .ه6١ ةنس نم ةدعقلا يذ رهش يلاوح يف كلذو .2)اهرلا لهأ حلص لثم

 «ناّرَح ةنيدمو ةقطنم ىلإ ضايعو ىسوم وبأ هجوت مث :نيبيِصَنو ناَرَح حْنَف

 مهلصأو ءميدق نمز ذنم ةيروس نوئكسي ءامدق برع ْمُهَو نوينايرسلا اهنكسي ناكو

 ةنيدم ىسوم وبأو ضايع رصاحف «ماشلاب نييحيسملا لئاوأ نم اوناكو «نميلا نم

 اهحتف متف ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ اوباجتسا مث «ءاهباوبأ اهلهأ قلغأو «نارح

 احتتفاف :ىسوم وبأو ضايع راس» :يبهذلا مامإلا لاق ءاهرلا حلص لثم ىلع ًاحلص

 يف نارح حتف ناكو .؟'”ًاحلص ليقو «ٌةونع ةريزجلا نم ةفئاطو «نيبيصنو «نارح

  ه11 مرحم رهش يلاوح يف - نيّبيصن حتف كلذ ىلت مث ةجحلا يذ رهش يلاوح

 . '”«اهحتتفاف نيبيصن ىلإ ىسوم ابأ ضايع ثعب مث :ريثك نبا لاق كلذ يفو

 ىسوم وبأ ىضم نيبيِصُن حتف دعب :ةريزجلا دالب نم ةفئاطو ةدرولا نيع وزغ

 تاهجلا كلت ازغف «ةدرولا نيع) ةقطنم اهنيب نم ةريزجلا ميلقإ قطانم نم ةفئاط ىلإ

 اج - ةياهنلاو ةيادبلاو - يرذالبلل  نادلبلا حوتفو - هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا )١(

 .84 ص
 ./7ص ةج ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 نب رمع ثعب» :لاق يدع نب مئثيهلا نع يرذالبلا ركذ دقو .ه١ ةنس لئاوأ يف

 ةافو دعب ةريزجلا دنجب اهازغف ةدرولا نيع ىلإ يرعشألا ىسوم ابأ باطخلا

 دعب ةدرولا نيع حتف يذلا نأل يدع نب مثيهلا ةياور يرذالبلا دقتنا مث .(«ضايع

 عقو دقف «بتاوصلا وهو «يراصنألا دعس نب ريمع وه - ه١7 ةنس ضايع ةافو

 ىسوم ابأ نأ بوصألا امنيب ««ضايع ةافو دعب» يدع نب مثيهلا لوق يف سابتلا
 ضايعو ىسوم ابأ نأ يبهذلا مامإلا ركذ ثيح نيبيصن حتف دعب ةدرولا نيع ىلإ ازغ
 وزرغ كلذ نم ناكو .«احلص ليقو «ةونع ةريزجلا نم ةفئاط» نيبيصن دعب احتتفا

 يف ةريزجلا ميلقإ تاوزغو حوتف رخآ كلذ ناكو ء«ه5١ ةنس لئاوأ يف ةدرولا نيع

 ةقطنم ىلإ كلذ دعب منغ نب ضايعو ىسوم وبأ هجوت دقف «ةلحرملا كلت

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لابقتسال ءارمألاو ةباحصلا عمتجا ثيح قشمد يف ةيباجلا

 كلذ ناكو) . سدقملا تيب  سدقلا مالتسال ةرونملا ةئيدملا نم مدق امل باطخلا
 يف - ةريزجلا ميلقإ ىلع رمع هالوو منغ نب ضايع عجر دقو (ه7١ ةنس لئاوأ يف

 مث ه١٠ ةنس يفوت نأ ىلإ اهالوتو اهحتف لمكتساو اهيلإ راسف - ه11١ ٍنابعش

 حوتف دعب ةريزجلا ميلقإ ىلإ ىسوم وبأ عجري ملو «يراصنألا دعس نب ريمع اهالوت
 .ه1١ ةنس لئاوأ يف سدقملا تيب فانكأ ىلإ اهدعب ِهِجَّوَت يتلا ىلوألا ةلحرملا

 نيذلا ةباحصلا نم ىسوم وبأ ناك دقل : سدقملا تيب فانكأ ىف ىسوم وبأ

 ' هب ىقتلاف ةرونملا ةئيدملا نم باطخلا نب رمع ىتأ امل سدقملا تيب حتف اودهش
 َحنَفَو مالتسا اودهشو سدقملا تيب ىلإ هعم اوراس مث ةيباجلا يف ءارمألاو ةباحصلا

 حوتف ىسوم وبأ دهش» :ينالقسعلا 'لاق كلذلو «يرعشألا ىسوم وبأ مهيفو سدقلا

 لاق «ءساومع نوعاط يف مث سدقملا تيب يفو ةيباجلا يف ناك هنأل كلذو .«ماشلا

 مث :رشعم وبأ لاقو «ةرشع تس ةنس سدقملا تيبو ةيباجلا حتف ناك» :ريثك نبا

 . «ةرشع تس ةنس يف ساومع ناك

 - ًايلاح سدقلا ةظفاحمب - سدقملا تيب فانكأ يف ةدلب مسا ساومعو

 «سدقملا تيب حتف دعب ًارقمو ًايدايق ًازكرم نوملسملاو حارجلا نب ةديبع وبأ اهذختا
 رمع ملتسا امنيح نيملسملا نم ريسي ددع ىوس سدقملا تيب يف رقتسي مل هنإ ذإ

 نم هعم نيذلاو حارجلا نب ةديبع وبأ لزنف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ داعو سدقملا تيب
 يبأ عم ىسوم وبأ ناكو «سدقملا تيب فانكأب ساومع ةنئيدم يف شيجلاو ةباحصلا

 نوعاط مساب رهتشا يذلا نوعاطلا ءابو ساومع يف رهظف «ساومع يف ةديبع

 مث :يرعشألا ىسوم وبأ لاق» :ريثك نبا لاق «سانلا نم ريثك هيف بيصأو ساومع
 ةقيمع ًاضرأ سانلا تلزنأ كنإف «دعب امأ «كيلع مالس :ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك
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 ابأ اي :لاقف ةديبع وبأ يناعد رمع باتك هاتأ املف «ةهزن ةعفترم ضرأ ىلإ مهعفرأف

 نيدح رس نيالا بزاف حان «ىرت امب ينءاج دق نينمؤملا ريمأ باتك نإ ىسوم

 ينعي - تبيصأ دق يتبحاص ٌتدجوف «لحترأل يلزنم ىلإ ٌثعجرف ,مهب كعبتأ

 :لاقف «ثدح ىيلهأ يف ناك دقل هللاو : ٌتلقو ةديبع يبأ ىلإ ٌثعجرف - نوعاطلاب

 ين دحر يمر اهندادل لخزت ريع سالم .معن 1 ل

 نع عفّرو «ةيباجلا لزن ىتح سانلاب راس مث «.تبصأ دقل هللاو : :لانقلا ةفط؟هز

0 0 

 وه ىسوم وبأ هنع ثدحت يذلا ساومع نوعاط نأ تاياورلا ضعب يف عاش دقو

 :ينالقسعلا لاق كلذلو ه4١ ةنس حارجلا نب ةديبع وبأ هيف تام يذلا ساومع نوعاط

 ثيدح هيلع لدي يذلاو باوصلا امنيب «(ةديبع يبأ ةافوو ماشلا حوتف ىسوم وبأ دهش)

 نع عفُرو «ةيباجلا لزن ىتح ساومع نم سانلاب راس» ةديبع ابأ نأ وه ىسوم يبأ
 نع وه ىسوم يبأ ثيدح نأو ةديبع يبأ ةافو مدع كاردإ كلذ حيتيو ««ءابولا سانلا

 ساومع ناك رشعم يبأ لوقب دوصقملا وهو ه١ ةنس يف - لوألا ساومع نوعاط

 ساومع نوعاط ناك) هنأ رمع نب هللا دبع نع ريثك نبا ركذ دقو ءاةرشع تس ةنس يف
 وبأ ناكو ه١ ةئس لوألا ساومع نوعاط نع وه ىسوم يبأ ثيدحف ."١”(نيترم عقو

 دقو ««ءابولا سانلا نع عفُرو «ةيباجلا لزن ىتح سانلاب راس» امل ةديبع يبأ عم ىسوم

 شيجلاب ةديبع وبأ راس امنيب «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيباجلا نم كلذ دعب ىسوم وبأ هجوت

 نب ةدابع اهلامعأو نيرسنقو صمح ىلع لمعتساف نيرسنقو صمح ىلإ مث ةيربط ىلإ
 نيذلاو ةديبع وبأ ىضمو ءه5١1 ةنس نم يناثلا فصنلا يف كلذو «يراصنألا تماصلا

 عالكلا وذو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع مهيفو ةباحصلا نم هعم
 عجرو ه1١ ةنس ءاجرألا كلت حتف متف «ةيكاطنأ ىلإ مث اهيحاونو ْبْلَح ىلإ يريمحلا

 حتف لامكتسال منغ نب ضايع ةيلوتو ثعبب رمع باتك هاتأف «ةيربط ىلإ ةديبع وبأ اهنم

 نابعش يف - ةرارعلا ةريرخلا يلدا ىلإ ةيربط نب ضايخ ىسعد « ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ

 ماشلا نم همودق ذنم ةرصبلا ةيالول ًاريمأ حبصأ دق ىسوم وبأ ناك امنيب - '"” ةيرجه /١١
 كلذب تأدب ثيح ه1 ةنس عيبر رهش يف ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع ىلإ

 . مالسإلا رجف يف ةرصبلا ةيالو خيراتو يرعشألا ىسوم يبأ خيرات نم ةديجم ةلحرم

 ./ىو 3”ص الج ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .(ه7١ نابعش يف) صوصنلا ضعب يفو 29ص ؟ج - يدقاولل  ماشلا حوتف 2
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 (ةيرجه ؟1-5١54) هدهع ملاعمو ةرْضَبلا ميلقإل ىسوم يبأ ةيالو

 عيبر يف ةرصبلل ًاريمأ يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ ةيلوت تناك دقل
 وبأ ثكم يتلا ةرصبلا ةيالو خيرات يف ةميظعو ةماه لوحت ةطقن ه١ ةنس لوألا

 ةنس ةجحلا يذ يف  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةافو ىتح اهيلع أيلاو ىسوم
 ىتح ه1 4 ةنس مرحم نم نافع نب نامثع ةفالخ يف اهيلع أيلاو رمتساو ه7

 وه ناكو ءاماع ١ ةرصبلا ميلقإل ىسوم يبأ ةيالو تماد دقف - ه 79 ةنس

 بونج نم هدهع يف تدتما يتلا ةرصبلا ةيالو يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سسؤم
 نامرك ميلقإ ىتخ سراف دالب ميلاقأ ءاجرأ ىلإ ًابرغ يبرعلا جيلخلاو قارعلا برغ
 اق وس تبلاكيكاب ىالكسلاىآلب موختو

 اورقتسا نيذلا نيملسملا برعلا نم ىلوألا ةقرفلا ةداق نم ىسوم وبأ ناك دقل

 ةبتع ناكف - ه4١ ةنس لئاوأ يف  ناوزغ نب ةبتع ريمآلا ةدايقب ةرصبلا ةقطنم يف
 ةد يدتلا قم هن ريضتم - ناووغ نب ةقع كام: اجلزا: ةريصتلا نق جيملتسلا ريل لوأ
 رمع هيلإ بتكف ةرصبلاب ىسوم وبأ ناك» هنإ ذِإ ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت ه4
 وبأ هدّمأَف ةيسداقلا يف دعس دادمإب هرمأي ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكا مث «اهتيالوب
 وبأ قلطنا املو .«نيملسملا نم ةئامعبرأ وأ ةئامنامث يف ةبعش نب ةريغملاب ىسوم

 نب ٌرمُع ىَلَو - ه١١ ةنس عيبر رهش يف  ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ حتفل ىسوم
 ىلع ةنس ءاهز ىوس ضمت ملو ؛«ةرصبلا ىلع يفقثلا ةبعش نب ةريغملا باطخلا

 اومهتا نيذلا عم ةنيدملا ىلإ مودقلاب هرمأو رمع هلزع ىتح ةرصبلل ةريغملا ةرامإ

 اهيلإ َّمِدَق يتلا ةرونملا ةنيدملا يف ىسوم وبأ ناكو ءانزلا ةشحاف باكتراب ةريغملا
 : يرذالبلا لاق «ةرصبلا ىلع ًايلاو رمع هراتخاف ه١ ةنس طساوأ يف  ماشلا ْنِم

 هيف سحشع نق: دلب ىلإ:كشعبأ نأ ديرأ ىلإ": نسون ىبأل رهع.لاقا
 تيمنا لافت لا“ فانت قات ىو وب ا كاشف ا عبلا نوح تاطيشلا
 : نياوشلا تيحت انآ قيصحلا نب ناويعوب: ىراضتالا فلام وي جارنا هنن
 ةوعصتلا  نتسروم يأ ةيالو تناكو وصلا 115 «يعازخلا بهو نب فوعو

 ةرصبلا يلو ىسوم ابأ نأ تنقلاو ٠> ةرشع عبس ةنس لاقُيو ٠ ةرشع ثا ةئس يف
 620 5 53 ان ا
 : (ةرشع تس ةئس

 صخشُي نأ هرمأو ؛«ةرصبلا يرعشألا ىسوم ابأ رمع ىلو» هنأ ريثك نبا ركذو

 ًاباتك ةريغملا لوانف ةرصبلا ىسوم وبأ مدقو ءها١< ةنس لوألا عيبر يف ةريغملا هيلإ

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١  74و١/ا8.
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 ىسوم ابأ تثعبف ميظع أبن ينغلب هنإف ءدعب امأ) هيف «باتك زجوأ وه رمع نم
 .'06لجعلاو :«كيدي يف ام ملسُف «ًاريمأ

 عيبر يف - اهدلتع اهلا ةرصبلا ىلإ ةنيدملا نم ىسوم يبأ مودق موي ناكو

 ةعست مضي بكوم يف ة ةرضبلا ىلإ ننضو ةقف «ادويشكم انويدن هه ةفملوألا

 يف ًاريمأ ىسوم ابأ رمع ثعبا :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «ةباحصلا نم نيرشعو

 «نيصحلا نب نارمعو «كلام نب سنأ مهيف «ةباحصلا نم نيرشعو ةعست
 .«يراصنألا كلام نب ءاربلا) مهنم نأ يرذالبلا ركذو ”(رماع نب ماشهو
 مودق نأ الإ .(يعازخلا بهو نب فوعو «يعازخلا ديجن ابأ نيصحلا نب نارمعو

 ."”هعم سيلو ىسوم يبأ دعب ناك نيصحلا نب نارمع

 هانب يذلا ةرامألا راد ىلإ هّجَوَت «ةرصبلا هعم نيذلاو ىسوم وبأ لخد املف

 ءدعب امأ) :هيف لاق يذلا رمع باتك ةريغملا ةلوانمب ماقو «بصقلاب ناوزغ نب ةبتع

 ملسف .(لجبعلاو «كيدي يف ام ملسف «أريمأ ىسوم ابأ تثعبف «ميظع أبن ينغلب هنإف
 ةنيدملا يف رمع ىلإ ريسملاب ٌةريغملا لَجَعَت نأ ثبل امو «ىسوم ىبأل رمألا ةزيغملا

 .انزلا ةشحافب هومهتا نيذلا ةعبرألا دوهشلا عم

 عماجلا دجسملا ىلإ اهلهأ عمتجا ةرصبلا ىلإ ىسوم يبأ مودق موي تاذ يفو

 راد نم برقلاب ةجرلا يف ناوزغ نب ةبتع هانب بصقلا ْنِم دجسم وهو ؛ةرصبلا يف
 يذلا ديدجلا مهريمأ ىلإ عامتسالل دجسملا ىلإ ةرصبلا لهأ عمتجاف «ةرامألا
 ربنملا ىلإ ىسوم وبأ دعص مث «ةعماج ةالصلا سانلا ىلصف «عامتجالا ىلإ مهاعد
 : كلذ ركذي دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا لاق «سانلا تلهذأ ةبطخ بطخف

 ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هثعب امدنع - يرعشألا ىسوم ابأ نإ)

 ريمأ نإ)ا :لاقف ًابيطخ مهيف ماقو اهلهأ عمج - ءاهيلاوو اهريمأ نوكيل ٠ ةريقبلا
 مكل ٌفظنأو .مكيبن ةنسو «مكبر باتك مكمّلعأ ؛مكيلإ ينثعب رمع نينمؤملا

 فيك نومهفيل مهنإف مُهَيِشَغ ام بجعلاو ةشهدلا نم ّسانلا َيِشْعو .(مكقرط
 نوكي نأ امأ ءريمألاو مكاحلا تابجاو نم مهنيد يف مههيقفتو سانلا فيقثت نوكي

 .*”(بيجعو ريثم لب مهيلع ٌديدج ءيش كاذف «مهتاقرط فيظنت هتابجاو نم

 .87؟صض الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 ١". 5ص - جرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)

 .547و 5١” ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (9)

 .4 4ص - دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (4)
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 «هتيلوتب ةرصبلا لهأ ىلإ رمع باتك ةءارق «كلت ىسوم يبأ ةملك قبس دقو
 تاتككلا لت ءانس دقو :«ىراتعتالا كلام نم ضنا امإو نيمرتا' بأ نإ تانكلا ارقز
 ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو يربطلل كولملاو ممألا خيرات يف

 امأ) :وهو «يرعشألا ىسوم يبأ ريمأت يف ةرصبلا لهأ ىلإ رمع باتك» :ناونعب

 لِتاَقُيِلَو كيوت ني مكنعصل دخل يكدع ايبا رتل تايرا رح دعب

 . ''مكنيب همّسْقيِل مث ءمكنيف مكل يصحُيلو .مكتمذ نع عفذتلو :مكؤدع مكب
 يف ينالقسعلا رجح نبا لاق يذلا ىسوم يبأ ةيالو تأدب مويلا كلذ يفو

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك

 ةرصبلا ىتأ ام :لاق يرصّبلا نسحلا نع حايتلا يبأ قيرط نم يراخبلا جرحا

 .«ىسوم ىيبأ ْنِم اهلهأل ٌريخ ٌبكار

 :ةميظعلا هتازجنمو ىسوم يبأ دهع ملاعم زربأ نم ناكو

 : ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلا ليوحت :ًالوأ

 ةنس - نوملسملا اهنكسو ةرصبلا عضوم ناوزغ نب ةبتع طتخا امل هنأ كلذو

 ةبتع ْىَنَب كلذكو ,بصق نم ًادجسم ةبتع ىَئَّبو ءبصقلاب نكاسملا اوَُبا! ه5
 اذإ اوناكف «ناويدلاو نجسلا اهيفو - بصقلاب  ةبحرلا يف دجسملا نود ةرامإلا راد

 اوعجر اذإف ءوزغلا نم اوعجري ىتح هوعضوو هومزحو بصقلا كلذ اوعزن اوزغ
 رادو دجسملا يرعشألا ىسوم وبأ ئَنَب مث .ءكلذك لاحلا لزت ملف «هءانب اوداعأ

 . "”«لزانملا ونبو ةرصبلا يف ٌسانلا طتخاو .دجسملا يف دازو «نيطو نبلب ةرامإلا

 ريسملا دنع اهنكاسم عزن متي «بصقلاب ةّيِدْبَم تويب نم ةرصبلا تلوحت كلذبو
 ا ا ل ل ل «تاوزغلل

 نبللاب ةرصبلا ىف ة عماجلا دجسملا ءائبب ىسوم أ ماق ثيح ءها/ ةنس زاوهألا

 دلل يخبل ةاودلاو ةرامألا نادك ماقو ءدجسملا ةحاسم يف دازو «نيطلاو
 رجحلابو نيطلاو نبللاب ةرصبلا يف رودلاو لزانملا سانلا طتخاو ؛نيطلاو
 يبأ دهع يف تلوحتو ةرصبلا يف روصقلاو رودلاو لزانملا تعفتراف «نيطاسألاو

 ىسوم وبأ وه ةمصاعو ةنيدمك ةرصبلا سسؤم ناكف «ةقيقح ةنيدم ىلإ ىسوم
 ىلإ ْتَبِسُن : عيت نبا راد ١ ةرصبلا يف ىلوألا روصقلاو رودلا نم ناكو « «يرعشألا
 جوزتف فئاطلا لهأ نم نومد ناكو :نومد رادو .يريمحلا عّبُت نب نمحرلا دبع

 )١( ص هللا ديمح دمحم  ةديشرلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 47.

 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)  - 74١.57"7؟



 200 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع ملا

 . . يراصنألا كلام نب سنأ رصقو ىسوم ىيبأ نب ةدرب ابأ هل تدلوف هتنبا ىسوم وبأ

 ريثك نبا ركذو ''":يراصنألا ةيطع ىلإ َبِسُن . .ةيطع رصقو . .يئاطلا سوأ رصقو
 . "”(ةرصبلاب راد مظعأ تناك يعازخلا فلخ نب هللا دبع راد نأ)

 رودلا دييشتو اهراهدزاو ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلل لوحتلا كلذ نرتقا دقو

 ه1 ماع سراف دالب ءاجرأ ىلإ ىسوم وبأ اهداق يتلا تاحوتفلاب ءاهيف روصقلاو

 ماع  اهركذ يتأيس يتلا ةريبكلا ةيسرافلا مصاوعلاو ندملا حاتتفاو ه9١ ماعو

 هع نيتكل ةرئضنلا باصقتساو «ةهج نم برعلا اهمنغ ىتلا ةريفولا مئانغلاو اه

 حوتف يف ةكراشملل ةماميلاو نيرحبلاو نامعو نميلا نم تلبقأ يتلا ةيبرعلا رئاشعلا

 ةرصبلا رهن قشو رفحب ىسوم يبأ مايق دعب ةصاخو ةرصبلاب ترقتساو سراف دالب

 : ةرصبلا رهنل ىسوم يبأ قشو رفح :اينا

 نفح ال: ةقايقي ةقيسا اضزأ هن نسق ني دفحألا ايفصو' امك هاكرطسلا «تتاك

 برغملا لبق نمو «حاجألا رحبلا قرشملا لبق اهتيحان ءاهاعرم تبني الو اهادن

 كلذل ةأرملا جرختو «نيخسرف نم ءاملا ٌبذعتسيف فيعضلا لجرلا جرخيو «ةالفلا

 :ةديتغ نما لاق «. . عْبَّسلا لكأو ودعلا ةرداب فاخي زنعلا قبري امك اهدلو قيرتف

 ةلبألا قوف ةلجد يف هتهوف سوواق ريد هل لاقُي ناكم نم سانلا برش ناكو. .»
 ملو  ؛هنفدت حايرلا تناكو «هتافاح ىلع ةرامع ال خابس يف يرجي خسارف ةعبرأب

 امل وأ «ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت املف عرض الو عرز ةرصبلا يف نيملسملل نكي

 ذيفنتلا ناك ءدوهجو ةيلام ةفلكت نم كلذ همزلتسي امل ًارظنو «ةرصبلا يف رهن قشو
 نم ةعامجو سبيق نب فنحألا راسف «باطخلا نب رمع ةفيلخلا رمأو ةقفاوم مزلتسي

 ركذلا ةفلاس ةلاحلا هل اوحرشو نوملسملا هيناعي امب هوربخأف ءرمع ىلإ ةرصبلا لهأ

 ةرصبلا لهأل رفحي نأ هرمأي ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف» :يرذالبلا لاق «ةرصبلل
 : هنأ ةيسايسلا قئاثولا باتك ىف ءاجو .«أرهن

 «ةرصبلا لهأل رهن رفحب هرمأي امهنع هللا يضر ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك»
 . " ”«ةلبألا رهنب فورعملا رهنلا مهل رفحف

 .87- ١5ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
 .7 56ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .7 67 -١370ص - يرذالبلل نادلبلا حوتفو 275 ؟ص - هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا ()
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 باتك هيلإ لصو املف «ىسوم يبأ ريكفت يف ًالماكتم رهنلا عورشم ناكو

 لهأ نم ةعامج نع يرذالبلا ركذف ءرهنلا قشو رفح ذيفنتب ىسوم وبأ أدب ءرمع
 مل ءاملل قيرط روخلاو ء«روخ ةرصبلا ةلجد يهو ءاروعلا ةلجدل ناكل : هنأ ملعلا

 يف بضنيو دملا دنع هيف اهؤام عجارتيو اهيلإ راطمألا ءام هيف يرجي دحأ هرفحي
 ىمست ةعساو ةروغ ةرصبلا يلي امم هَّدَحِل ناكو «خسرف ردق هلوط ناكو ءرزجلا

 لا خسارف ةثالث رادقم ىلع وهو ةناجألا

 ناك» :ًالئاق ةديبع وبأ هركذ يذلا وه يرذالبلا هركذ يذلا ةلجد روخ ةيادبف

 خسارف ةعبرأب ةلبألا قوف ةلجد يف هتهوف سوواق ريد هل لاقي ناكم نم سانلا برش
 نأ كلذ نم نيبتيو .«هنفدت حايرلا تناكو «هتافاح ىلع ةرامع ال خابس يف يرجي

 عضوم ىلإ ءاروعلا ةلجد ةهوف نم روخلا كلذ حالصإو رفحب أدب ىسوم ابأ
 نم [رتم فلأ رشع ينثا يلاوح يأ] خسرف وحن روخلا كلذ لوط ناكو «ةناجألا
 :- يرذالبلا ركذ امك مث «ةناجألا ىلإ ةلجد ةهوف

 هب غلب ىتح خسارف ةثالث رهنلا داقو «ةناجألا نم رفحلا ىسوم وبأ أدتبا

 وبأ اهقشو اهرفح يتلا ةحاسملاف  خسارف ةعبرأ ةّلبألا رهن لوط راصف «ةرصبلا
 ةتس يلاوح كلذو) خسارف ةثالث ةرصبلا ىلإ ةناجألا نم اهيف رهنلا داقو ىسوم

 : ةديبع وبأ لاق كلذ يفو - لوألا خسرفلا ريغ كلذو - (رتم فلأ نيثالثو

 . ''”(ةرصبلا ىلإ ةناجألا عضوم نم ةلبألا رهن يرعشألا ىسوم وبأ داق»

 ءاروعلا ةلجد ةهوف نم ىسوم وبأ هقشو هرفح يذلا رهنلا لوط غلب كلذبو

 - (رتم فلأ نيعبرأو ةينامث يلاوح كلذو)  خسارف ةعبرأ ةرصبلا ةنيدم لخاد ىلإ

 يضارألا نم ةلئاه تاحاسم حالصتسا متو ءًاميظع ًاراهدزا ةرصبلا ترهدزاف

 رهن رفحب ىسوم وبأ ماق امك «ةريثك عورفو تاونق رهنلا نم تعرفتو ءاهتعارزو
 ضمي ملو «ةيعرفلا راهنألاو تاونقلا ترشتناو ءراسي نب لقعم دي ىلع يعرف
 اهناكس ددع عفتراو «ضرأ بصخأ ةرصبلا ضرأ تحبصأ ىتح ريصق تقو ىوس

 اوناك نيذلا نيقباسلا ناكسلا بناج ىلإ كلذو «برعلا نم فلأ ةئام ءاهز ىلإ

 ةرصبلاب ىسوم وبأ مهنطوأ نيذلا مث «يمالسإلا يبرعلا حتفلا لبق ةرصبلا يحاونب

 يبأ دهع ذنم تحبصأ ةرصبلا نإ ْذِإ  مهركذ يتأيس نيذلا  طزلاو ةرواسألا نم

 . ىربكلا ةيمالسإلا ةيبرعلا مصاوعلاو ندملا ىدحإ ىسوم

 - "١5ص - يرذالبلل نادلبلا حوتفو 555 ص هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا )010(

 وام
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 : يلاملاو يجارخلا ميظنتلا :اثلا

 ةيداصتقالا رومألا ةرادإو ميظنتب ةعساو ةياردو ةفرعم ىسوم يبأل ناك دقلو

 نميلا نم عساو مسقل ايلاو اهيف ناك يتلا ةرتفلا ذنم «ةيقيثوتلاو ةيرادولاو ةيلاملاو

 لالخ نميلا يف هتيالو نإ ْذِإ ءقيدصلا ركب يبأ ةفالخو هيك هللا لوسر دهع يف
 تناكو :ةزاتمم ةربخ باستكا هل تحاتأ (ها ةنسو ه4 ةنس نيب ام) ةرتفلا كلت

 ءاوذألا كولملا مكح تحت تناك يتلا قطانملا نم نميلا يف اهالوت يتلا قطانملا

 نكمي ةيريمحلا ةلودلا رصع ذنم يميظنتو يرادإ ثارت اهيف ناكو نيريمحلا
 ْ :هنم ةدافتسالا

 قطانملل لماش حسمب ه١ - ١5 ةنس يف ماق «ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت املو

 يف زاوهألا موخت ىلإ دتمت يتلا ةلجد روك قطانم اهمهأ ناك يتلاو ةرصبلل ةعباتلا
 : يرذالبلا لاق كلذ يفو ءاهيلع قحتسملا جارخلا ميظنتو ديدحتو «سراف دالب

 رمأف «ةعاطلاب نينعذم اهلهأ دجوف «ةلجد روك ىسوم وبأ ىرقتسالا
 . ؛اهلامتحا ردق ىلع اهيلع جارخلا ٌَعْضَوَو ءاهتحاسمب

 يف ًابوتكمو ًاددحم ًافورعم جارخلا نم ةيالولل يلاملا داريإلا حبصأ كلذبو

 ةحلاصملا غلابمو «سوؤرلا ىلع ةيزجلل ةبسنلاب لاحلا وه امك «لاملا تيب ناويد
 ميظنتو ءاهتحلاصم - متيو - مت يتلا قطانملاو زاوهألا يلاهأو ماكح اهيدؤي يتلا

 نم كلذ ريغو نيملسملا برعلا يلاهألاو شيجلل هفرص متي يذلا ءاطعلا نيودتو

 عيراشم ذيفنت تحاتأ يتلا لماوعلا نم يلاملا ميظنتلا كلذ ناكف «ةيلاملا رومألا

 نم كلذ ريغو ةرامألا رادو عماجلا دجسملا عيسوتو ءانبو ةرصبلا رهن قش لثم ةريبك

 . ةماعلا قفارملا

 تاريكشا :نعلا ةعاجملاو طخقلا ةمزأ زاجحلاو ةروتملا ةنيدملا تدهش املو

 ةردشع ميسا ةلئعإ را نفت ةدامرلا ما نآكو# :نيتك نيا لاق «(ةداهرلا' ءاغ) مس
 اي نأ ةريضتلاب ىسوم ىبأ. ىلإ هباطخللا دز سمع ةيقك :.ةرشع قامث ةئس لوأو

 رئاسو ّربلا لّمحت ةميظع ةلفاقب ىسوم وبأ هيلإ ثعبف «دمحم ةمأل هاثوغ
 1 تاههطظألا

 : ءاضقلاو . . يرادإلا ميظنتلا : ًاعبار

 باطخلا نب رمع هل لاق ذنم ىسوم يبأ ريكفت يف ًالثام يرادإلا ميظنتلا ناك

 )١( ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا  9١و6١.
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 وبأ لاقف  (ةرصبلا ىلع كيلوأ نأ ديرأ ينإ) وأ  (ةرصبلا ىلإ كفعبأ نأ ديرأ ينإ)
 ركذ اميف  هعم ثعبو ةرصبلل ًاريمأ رمع هالوف «(راصنألا نم ةدعب ينِعَأف) 1 سوم

 ناك دقف راصنألا نم ًاعيمج اونوكي ملو .ةباحصلا نم نورشعو ةعست  نودلخ نبا

 نم ًاعيمج اوناك امنإو «مهريغو شيرق نمو دزألا نمو جحذم نمو ةعازخ نم مهنيب

 عيزوتو ميظنعب أدب ء«ريسي دمأب ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت نأ دعبو «ةباحصلا

 ريغ رمأ وهو «ةيالولل ًايرادإ ًايميظنت ًالكيه هبشي اميف تاصاصتخالاو تايلوؤسملا
 ىلوتي ريمألا ناك دقف ءاهريغو ماشلا يف الو ةفوكلا يف الو ةرصبلا يف ال قوبسم

 يبأ ةيلوتب ةرصبلا لهأ ىلإ رمع باتك ًاضيأ هب قطني ام وهو «تايلوؤسملا لك
 نم مكفيعضل ذخأيل :مكيلع ًاريمأ ىسوم ابأ ٌتثعب دق ينإ) :لاق ثيح ىسوم

 همسقيل مث مكئيف مكل يصحُيلو ءمكتمذ نع عفديلو «مكودع مكب لتاقُيلو ءمكيوق
 ينثعب نينمؤملا ريمأ نإ» :ًالئاق ىسوم وبأ هركذ ام ىلإ ةفاضإلاب كلذو .«مكنيب
 .«مكقرط مكل فظنأو ءمكيبن ةنسو «مكبر باتك مكملعأ ءمكيلإ

 يف راس اذإ هتفيلخو ريمألا بئان بصنم ىسوم وبأ ثدحتسا نأ ثبل ام مث

 ىلإ  نآرقلاو هقفلا سائلا ميلعت ىلإ ةفاضإلاب - بصنملا كلذ دنسأو «تاوزغلا
 ىلإ ىسوم وبأ ثعب وأ بتك امبرو «يناميلا يعازخلا نيصحلا نب نارمع يباحصلا

 كلذ يفو «نيصحلا نب نارمع ىلإ كلذ دانسإب رمع بتك ىتأف «كلذ حرتقي رمع

 ءادايز بتكتساو ةرصبلا ىسوم وبأ ِمِدَق» هنأ يدقاولاو فنخم يبأ نع يرذالبلا ركذ

 سانلا ميلعت ىلع هرّيصو «يعازخلا نيصحلا نب نارمعب باطخلا نب رمع هعّبْنأو

 بصنملا كلذل نكي ملو .«ةرصبلا نع صْخَش اذإ ىسوم يبأ ةفالخو نآرقلاو هقفلا
 . هتدارإ ىلع ًءانب ىسوم يبأ دهع يفو ةرصبلا يف مت امنإو «تايالولا ةيقب يف ليثم

 يحاونلا ةباينو جارخلاو نيواودلا تايلوؤسمو لامعألا دانسإب ىسوم وبأ ماقو
 «ةذفلا تايصخشلاو ةباحصلا نم ةأفكلا يوذ ىلإ رواحملاو قطانملل ةيركسعلا ةدايقلاو

 نب عيبرلاو «يراصنألا كلام نب ءاربلاو «يراصنألا كلام نب سنأ :مهزربأ نم ناكو

 ءاقرو نب ليدب نب هللا دبعو «يرازفلا بدنج نب ةرمسو ءيجحذملا يثراحلا دايز

 .ذاذفألا ةباحصلا نم مهلاثمأو «يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو «يعازخلا

 بصنملا كلذ ىلوتو «ةرصبلا يضاق بصنم ثادحتسا مت ه١! ماع يفو

 هنأب نينمؤملا مأ ةشتاع هتفصو دقو «يدزألا يسودلا راوس نب بعك يضاقلا

 رمع هالو دقو 2١2نميلا لهأ ديسو «ةرصبلا لهأ خيشو «باطخلا نب رمع يضاقا



 214 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع مال 5

 رمع ىضقتسا ه١ ةنس ىفا :ريثك نبا لاقو ء.هاا/ ةنس ةرصبلا ىف ءاضقلا

 راطإ يف وأ «ىسوم يبأ يأرل ةباجتسا كلذ ناكو ,''”(ةرصبلا ىلع راوس نب بعك
 نعل عيكول ةاضفقلا رابخأ باتك يف ءاج دقو .ءاضقلا نع ىسوم بأ ةيلوؤسم

 : ىسوم ىبأ ىلإ باطخلا نب رمع باتك ىف ثأرق :لاق هيبأ نع نايفس نب ناطقلا
 اذو «سانلا لاومأ ىف بغري ال لام اذ نإف «بسح اذو لام اذ الإ نّيضقتست ال

 يسودلا راوس نب بعك ةرصبلا ءاضق ىلوت مث .«سانلا نيب بقاوعلا ىشخي بسح
 . ىسوم يبأ ةيالو يف ةرصبلا يضاق

 ةاضق» ىنيدملا نبا لوق كلذ دكؤي «ةمألا ةاضق رابك نم ىسوم وبأ ناك دقلو

 دارأ ىسوم ابأ نأ ودبيو .4تباث نب ديزو « ىسوم وبأو « ىلعو ح رمع :ةرا ةمآلا

 يبأ ىلإ رمع باتك» ناونعب رداصملا تارشع هتركذ يذلا باتكلا باطخلا نب رمع

 (مكحلا ريبدتو ءاضقلا ةسايس باتكب روهشملا يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم

 2 ا ل و مسرلاو دخلا هاا ومر

 دنت نسأل“ د ل ا ل

 فيعض نسأبي الو ةتلنعي يف ابيزا عيسي زل نكح كاب ورا تسال يف نداللا

 . نيب زئاج حلصلاو هركنأ نم ىلع نيميلاو «ىعُدأ نم ىلع ةنيبلا نإو «كلدع نم
 سمألاب هتيّضَق ءاضق كعنمي الو .ًالالح مرح مأ ًامارح لحأ ًاحلص الإ «سانلا
 :ءيش هلطبي ال ٌقحلا نإف ٌّقحلا ىلإ عجرت نأ كدشُرل تيدُهو كسفن هيف ٌتعجارف

 يف جلجلتي اميف مهفلا مهفلاو . لطابلا يف يدامتلا نم ريخ ٌّقحلا ةعجارم نأ ملعاو

 دعب رومألا سق مث ؛لاثمألاو هابشألا فرعاو ةَّنس الو نآرق هيف سيل امم كردص

 ًامح ىعّذا نمل ٌلعجأو . ىرت اميف قحلاب اههبشأو هللا ىلإ اهّبحأل دمعأ مث ءكلذ

 .ءاضقلا هيلع تللحتسا الإو «هقحب ّذخأ ةنّيَب رضحأ نإف «هيلإ يهتني ًادمأ ًابتاغ

 وأ «روُز ةداهش هيلع ًابّرِجُم وأ ٍدَح يف ًادولجم الإ ةداهشلا يف لودع نوملسملاو

 قحلا نطاوم يف موصخلاب يذأتلاو رجضلاو قلقلاو كايإو . .ةبارق وأ ٍءالو يف ًانينظ

 نيبو هنيب اميف هتريرس ٌثحلص نم هنإف ءرخذلا نسحُيو رجألا اهب هللا بجوُي يتلا

 "ا ةمحرو كيلع مالسلاو . . سانلا هيف نيب اهب هللا حلصأ ءهللا

 .57ص الج - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلاو - 56ص  اضر دمحمل يلع مامإلا 2239

 ب 5706 - 5590 ص هللا ديمح دمحتم - ةدشارلا ةقالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا يي

 . ةرتاوتملا رداصملا تارشع نع باتكلا صن دروأ دقو
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 : يمالسإلا يرجبيهلا ميوقتلا عضوو ثادحتسا : اسماخ

 خيراتلا عضوو ثادحتسا يف يساسألا رودلا يرعشألا ىسوم يبأل ناك دقو

 لوألا عيبر يف ةرصبلا ىلوت امل ىسوم ابأ نأ كلذو «يمالسإلا يرجهلا ميوقتلا وأ

 اهل سيل باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نم بتك هيلإ يتأت تذخأ ءه١ ةنس
 هب خرؤت نيملسملل يونس خيرات ذاختا ةرورضب رمع ىلع ىسوم وبأ راشأف « خيرات

 ىسوم يبأ ةركف لوح ةباحصلا نم ةنيدملاب نيذلا عم رمع رواشتف «قئاثولاو بتكلا
 نوكتف ةرونملا ةنيدملا ىلإ يك هللا لوسر ةرجه نم خيراتلا أدبي نأ ىلع اوقفتاف

 خيراتلا يف ىلوألا ةنسلا يه ةنيدملا ىلإ ِةكي هللا لوسر ةرجه نم ىلوألا ةنسلا

 :نويعلا ةرق باتك يف ءاج كلذ يفو « يمالسإلا

 خيراوت عضوب باطخلا نب رمع ىلع راشأ يذلا وه ىسوم ابأ نإ»
 ظ . ”7”(مالسإلل

 :هصن يلي ام ةدشارلا ةفالخلاو يوبتلا دهعلل ةسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو

 . خيرات اهل سيل ٌبتُك كنم انيتأت هنأ :رمع ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ بتكا
 ةنس يف كلذ ناكو «ةنيدملا ةرجهل خيراتلا اوعضوف «ةروشملل سانلا رمع عمجف

 ىسوم ىيبأ ىلإ باطخلا نب رمع نم باتك «ةخرؤملا بتكلا لئاوأ نم ناكو

 نم لجر ىنتقا دقف «لويخلا ةيبرتل ضرأ ءالتفا نأشب - ةرشع عبس ةنس رفغص يف -
 «ةرصبلاب اليخ هللا دبع وبأ ةدلك نب ثراحلا نب عفان هل لاقي «ةرصبلا لهأ

 هعطقي نأ ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف) «هلويخ ءالتفال ًاضرأ هحنم متي نأ بلطو
 ئطاش ىلع ًاضرأ ىسوم وبأ هعطقأف ءدهاعم الو ملسم ٌقح اهيف سيل ةبرجأ ةرشع
 متو .(ةرصبلا يف ليخلا ىلتفا نم لوأ عفان ناكف ؛هليخل ًابضق اهيف ذختيل «ةلجد

 نم دحأب رضت الو «جارخلا ضرأ نم تسيل) ضرأ حنمب أدبملا كلذ قيبطت
 ءالتفا ديري نمل (ةيزج ءام اهيلإ ئرجُي اضرأ الو ةيرج ضرأ نوكت الو :نيملسملا
 يف ماه رود لويشخلل ناكو «لويخلا ةيبرتو ءانتقا راشتنا يف كلذ مهاسف «لويخلا

 بأ هيجوتو ةدايقب اهريغو سراف دالب ءاجرأ ىلإ ةرصبلا نم تقلطنا يتلا تاحوتفلا

 .نامثع ةفالخ يف مث رمع ةفالخ- يف ىسوم

 25 م5 عام هنو هع

 ةنيايسلا فاقول رو اقام دونك نانا يقاللا نأ اباكوتدملا نمبلا نايعأر نول 3:10
 05١. ص ب هللا ديمح دمحم
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 يف رمع عم ةبتاكم» اهنأب هللا ديمح .د اهفصي ةبتاكم ةماهلا بتكلا نمو
 :باطخلا نب رمع ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ بتك» هنإ ْذِإ «لودلا نيب 00 كرامج

 بدكف .رشُعلا مهنم نوذخأيف برحلا ضرأ نوتأي نيملسملا نم 50
 ةمّدلا لهأ نم ذخو د م سهو :رمع هيلإ

 نود اميف سيلو . امتهود .ًامهرد نيعبرأ لك نم نيملسملا نمو .رشعلا فصن

 .(هباسحيف داز امو «مهرد ةسمخ اهيفف نيتئام تناك اذإف «ءيش ةيكئاشلا

 . ةيساسلا قئاثولا /ه١ةصأ]

 روشع يف هعون نم لوألا ناك يذلا ماظنلا كلذ قيبطتب ىسوم وبأ ماقف

 حتف دعب كلذ ناكو  مالسإلا يف لودلا نيب ةراجتلا كرامج وأ  ةيجراخلا ةراجتلا

 .ه١ا/ ةئس اهيلي امو زاوهألا
 تي دي دي عم خام خام

 سوجملا نيب اوقّوف :نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكا ه1 ةنس يفو

 : ةيناث ةياور يفو .؟«نهاكو رحاس لك اولتقاو «باتكلا لهأب مهقحلن اميك مهمرحو
 ىتح ةمزامزلا اوبرضا :نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتكا

 يفو ؛«ةرحسلا اولتقاو «هتمرح نيبو سوجملا نم لجر لك نيب اوقرفو ءاوملكتي
 «ةمزمزلا نع مهوهناو «سوجملا نم مرحم يذ لك نيب اوقّرف :لبنح نبا ةياورا
 حاكن اوعدي نأ سوجملا ْنِم مكلَبِق ْنَم ىلع اوضرعأ :هيوجنز نبا ةياور» يفو

 نيب اوقرف» ىسوم يبأل رمع لوق ريسفت كلذف !. .مهتاوخأو مهتانبو مهتاهمأ
 دالب بلغأ ناك ثيح .«ةنسب رمُع ةافو لبق» كلذ ناكو '. .مهمرحو سوجملا

 .يرعشألا ىسوم يبأ سراوفلا ديس هيجوتو ةدايقب اهحتف مت دق سوجملاو سراف

 سراف دالبل سراوفلا ديس حوتف

 » :ِةَْي هللا لوسر هنع لاق يذلا يرالعشألا ىسوم وبأ ناك دقل

 ندم رهاقو سراف دالب حتاف وهف «نيحتافلا ءامظع مظعأ نم «ىسوم ويأ «سراوفلا

 لقت ال ىسوم يبأ تاحوتفف «ةديتعلا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا لقاعمو مصاوعو
 حوتف نم اهريغو ةيسداقلا قوفت اهتيمهأ نإ لب «ماشلاو قارعلا حوتف نع اهتيمهأ
 مالسإلا ءاول تحت اهريرحت متف سرُفلا اهلتحي ةيبرع ضرأ لخاد تراد يتلا قارعلا

 ناهبصأ ىلإ - ه١ رفص يف  قارعلاب نئادملا نم درجدزي ىرسك جرخو مزهناو
 ىلإ اوداعو - ه5١ ةدعقلا يذ يف  ءالولج ةعقوم دعب هشيج ةيقب هب قحل مث

 سيل - اهيفو «ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ضرأ يه يتلا (ناريإ) سراف دالب يهو مهدالب
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 ةديتعلا لقاعملاو ندملاو مصاوعلا تناكو ىربكلا تاهجاوملا تناك  قارعلا يف

 :مورلا ةيروطاربمإل ةبسنلاب امورو ةينيطنطسقلا يهاضت يتلاو ةيسرافلا ةيروطاربمإلل
 تناك يتلا مهدالب ىلإ ةيبرعلا ماشلا ضرأ نم لقره مهكلمو مورلا بحسنا دقف

 ةنس يتئام ءاهز دادتما ىلع اهحتفل شويجلا نوملسملا قاسو «مورلا ضرأب فرعُت

 قارعلا ضرأ نم رج درا قرت ميكلمو نكرتلا يالا اهني تلا نم اوعدك ملل

 «نينس عبس يف يرعشألا ىسوم وبأ سراوفلا ديس اهحتتفاف سراف دالب ىلإ ةيبرعلا
 ةيميداكألاو ةيميلعتلا جهانملا لهاجتتو ميظعلا هرودب بيرُم ليهجت دوسي كلذ عمو

 يبرعلا خيراتلا يف نيحتافلا ءامظع مظعأ نم ناك هنأ نم كيهان نيحتافلا نم هنأ

 .نيقيلا أبنلا كلذ نع يلي اميفو «يمالسإلا

 : يريت رهنو زاوهألا حتف :ًالوأ

 يبرعلا هشيجب يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأ قلطنا ه٠1١ ةنس لئاوأ يف

 ةقطنملا ىلإ انه ريشنو .ناريإ يف زاوهألا ميلقإ ىلإ ةرصبلا نم يمالسإلا

 اهمكحي ناك زاوهألا ميلقإ موخت ىلإ ةرصبلا يف ةلجد رهن قرش نيب ام ةعقاولا
 ني م ناك نيس ةقدحلا قلي قاة اذه را رخال ميلان نينا ييراخلا دوبل

 كلت حتف ةداق نم ىسوم وبأ ناكو ه4١ ةنس ةرصبلا يف ::ةيملطسللاا ريما :ناوزغ

 ناوزرْغ نب ةبتعو رسل نين تمرب نأ ددجالا ربعك نبأ نكت دقن .ةقطنملا

 ىلإ ةلجد نيب ام هنم اوذخأو «هيلع هللا مهرصنف «نازمرهلا لاتقل نيشيج

 ةيقب نع مهتحلاصم بلطو مهعناَص مث ءاودارأ ام هشيج نم اومنغو «ليجد

 نأل ه5١ ةنس كلذ ناكو .«هحلاصف «ناوزغ نب ةبتع كلذ ىف اورواشف «هدالب

 ةيغش نب ةريغملا ىلوت املو .ه4١ ةنس جحلا نم هفرصنم تام ناوزغ نب ةبتع
 : يرذالبلا لاق كلذ يفو «زاوهألا ىلإ ةراغ هيجوتب ماق ه6١ ةنس ةرصبلا ةرامإ

 ىلع هحلاص مث ءاهناقهد زاوريبلا هلتاقف زاوهألا قوس ةبعش نب ةريغملا ازغا»

 يف ًاتباث سرفلا ناطلس ناكف «ةراغلا كلت رثأ ىهتنا كلذبو .«ثكن مث ءلام
 دشتحا يذلا يسرافلا شيجلا يف زاوهألا مكاح دونج مهاس دقف زاوهألا ميلقإ

 ىلإ اوداعو اومزهناف ه5١ ةدعقلا يذ يف ةفوكلا ةيالول ةعباتلا ءالولج يف

 مهكلمب نيطبترم سراف دالب ميلاقأ نم هريغو زاوهألا ميلقإ مكاح تاكو ءناريإ
 . ناهبصأ ةنيدم يف درجدزي ىرسك

 شيج لوأ سأر ىلع يرعشألا ىسوم وبأ ناك ه١ ةنس لئاوأ يفو

 ازغ» :يرذالبلا لاق «ناريإ يف زاوهألا ضرأ ىلإ قارعلا زاتجي يمالسإ يبرع
 قوس حئتفاف «ةرصبلا باطخلا نب رمع هالو نيح يرعشألا ىسوم وبأ زاوهألا
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 3 «ةرشع عبس ةنس يف هسفنب كلذ ىلوتو هونغ ىرس نهد حشقو «ةونع راوهألا

 ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» هنأ يدقاولاو فنخم يبأ نع يرذالبلا ركذو

 . ''”«هيدي نيب نم برهت ٌمجاعألاو ءًأرهن ًارهنو ًاقاتسر اهحتفي لزي ملف «زاوهألا
  زاوهألا قوس ةنيدم يف ًأشيج دشح دق زاوهألا ميلقإ مكاح نازمرهلا ناكو

 كلذو (ةرواسألاو طزلا نم) ةفئاطب نازمرهلا ناعتسا ثيح - ميلقإلا ةمصاع يهو

 ةنيدم ىلإ ىسوم يبأ ةدايقب نوملسملا مدقت املف) زاوهألا لهأ نم هدونج بناج ىلإ

 :اهلوقب ةياهنلاو ةيادبلا يف ةياور هيلإ ريشت (نازمرهلا عم لاتق عقو زاوهألا قوس
 ءاريثك اقلخو ءاريفغ امج هشيج نم اولتقو «هيلع اورصُنق «نوملسملا هيلإ زربف)
 ءاهب نصحتو هرتست الإ نادلبلاو ميلاقألا نم هديب ام هنم اوبلتساو ءًاميظع ًاعمجو

 ايباحص ناكو «كلذ يف يجحذملا عيرس نب دوسألا لاقو «كالذب رمع ىلإ اوثعبو

 : هنع هلأ يضر

 اوعيطي نميفاوظفاح نكلو انيبأونب عاضأ ام كّرمعل

 ٌعيضينميفهُرمأاوعاضأ ٌمويًةاصعو مهيبراوعاظأ

 ٌيوِيقةاهيفةبكاوقالف ٌباتكاههنهنُي ال ٌسوجم
 ميمجلا هثفغي دشلا غيرس: . .داوج ىلع ناوسربهلا ىلوو
 (ٌميبرلامجنذإرسجلاةدغ ًاهركزاوهألا ًةرس ىلخو

 مجه امدنع تمت هشيجو نازمرهلا ةميزه نأ نيريخألا نيتيبلا نم دافتسيو
 شيج ةداق رابك نم عيبرلا ناكو ءزاوهألا قوس رسج موي يثراحلا دايز نب عيبرلا

 ىلإ عيرس داوج ىلع نازمرهلا برهو مزهنا عيبرلا مجه املف «يرعشألا ىسوم يبأ
 يحاون نم اهريغو زاوهألا قوس ةنيدم نوملسملاو ىسوم وبأ لخدف رتست ةنيدم
 زاوهألا انيتأل :- ىسوم يبأ دنج نم ناكو  يودعلا شيوش لاقو .نيحتاف زاوهألا

 ًاريثك ًايبس انبصأف ءمهب انرفظف «ًاديدش ًالاتق مهانلتاقف ةرواسألاو طزلا نم سان انبو
 مكيديأ يف ام اولخف ضرألا ةرامعب مكل ةقاط ال هنأ  رمع انيلإ بتكف «مهانمستقا

 ةياور يف ءاجو .امهكلمن ملو يبسلا انددرف ءجارخلا مهيلع اولعجاو يبسلا نم

 يدعسلا ريهز نب صوقرح نإ يميمتلا رمع نب فيس معازم نع يربطلا خيراتب
 دق ناك ةبتع امنيب «ناوزغ نب ةبتع ىلإ بتكو اهب ماقأو زاوهألا قوس حتتفا يميمتلا
 «ىسوم يبأ دونج نم يدعسلا صوقرح نوكي نأ نكميف «تاوئس ثالث لبق تام

 نب ةرمس ةدايقب حتفلا دعب زاوهألا قوس يف تطبار يتلا ةوقلا عم ىسوم وبأ هكرتف
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 بدنج نب ةرمس زاوهألا قوس ىسوم وبأ ىَلَو» هنأ يرذالبلا ركذ دقف «بدنج

 وبأو يدقاولا لاق «رذانم ىلإ ىسوم وبأ هجوت مث ««راصنألا فيل يراؤفلا
 اقاتسر اقاتسر اهحتفي لزي ملف .زاوهألا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» فنخم
 رذانم الإ اهضرأ عيمج ىلع بلغف «هيدي نيب برهت مجاعألاو ءارهن ًارهنو
 .(سوسلاو زمرهمارو رتستو

 : ىرغصلاو ىربكلا رذانم حتف :ايناق

 رذانمو ىربكلا رذانم ناتنيدم يهو رذانم ىلإ زاوهألا نم ىسوم وبأ قلطنا

 الاتق اولتاقف سرُفلا نم شيج اهيف ةنيصح ةئيدم ىربكلا رذانم تناكو «ىرغصلا
 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «ةنيدملاب اونصحتو ًاديدش

 ناكف «مهلاتق دتشاف ءاهلهأ رصاحف رذانم ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ راسا
 يرشي نأ دارأف شيجلا يف نايدلا نب دايز نب عيبرلا وخأ يثراحلا دايز نب رجاهملا

 ىلإ جرخي ال وأ رطفي نأ مئاص لك ىلع ٌتمزع :ىسوم وبأ لاقف «مئاص وهو هسفن
 اهتبرش ام هللاو يريمأ ةمزع ترربأ دق :لاقو «ءام ةبرش رجاهملا برشف «لاتقلا

 هوبصنو هسأر رذانتم لهأ ذخأف .دهشتسا ىتح لتاقف حالسلا يف حار مث «شطع نم

 : لئاقلا لوقي هلو «نيتفرش نيب مهل رصق ىلع
 لامجأب لح يف ٌرجاهُملا حار مهعْمَج شاج امل رذانم يفو

 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ٌتيبلاو

 راسو ؛رذانم  راصح ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختساو

 رذانم تراصو «ةيرذلا ىّبَسو ةلتاقملا لتقف «ٌةونع رذانم عيبرلا حتفف ءسوسلا ىلإ

 ىلإ بتك باطخلا نب رمع نإ :ٌموق لاقو . .نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا
 فلخف «سوسلا ىلإ ريسي اهيلع فلخي نأ هرمأي رذانم ٌرصاحُم وهو ىسوم يبأ
 .[هأ] (يثراحلا دايز نب عيبرلا

 ه117 ناضمر يف رجاهملا داهشتساو رذانم ةنيدمل ىسوم يبأ راصح ناكو

 باتكب دايز نب عيبرلا ةمجرت يف ءاجو «دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختساف
 ةرشع عبس ةنس ىسوم وبأ هفلختسا» هنأ يبطرقلل (باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا)

 نب رجاهملا هوخأ ذئموي لتقو ءْىَبَسو لتقو «ةونع اهحتتفاف رذانم لاتق ىلع
 رذانم تراص# يرذالبلا ركذ امكو  رذانم ةنيدم دايز نب عيبرلا حتف انف "مق

 نب سيق نبا ًامصاع ىسوم وبأ امهالوف «نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا

 .6 ١ ١ص ١ج - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا 000
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 نأ ةباصإلا باتكب دايز نب عيبرلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو «تلصلا
 .2"”(ةونع اهحتتفاف «ةرشع عست ةنس رذانم برح ىلع ىسوم وبأ هفلختسا» عيبرلا
 ردانم مسأب نيتنيدم دوجو ىلإ دوعي دق ه9١ ةنس يف رذانم حتف نمزل ديدحتلا اذهف

 يتآلا  رتست ةعقوم دعب الإ ةيناثلا حتفو وزغ متي ملو ه١ ةنس اهادحإ حتف مت
 وبأ لمعتساو «نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا رذانم تحيصأف  اهركذ

 . تلصلا نب سيق نب مصاع اهيلع ىسوم

 : ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع سيلوبيسربو سوسلا حتف :ًثلاث

 ىسوم وبأ سراوفلا ديس قلطنا (ةيداليم 5727) ةيرجه ١ ةنس لاوش يف
 ديا. لات ةديفعلا ةيبراقلا ةزوطانإلا ةييصاغ 8086 سوا ةنزامن ىلإ ىرشكألا
 لوأ هنإ لاقي «ضرألا يف ةرامعلا ميدق دلب سوسلاو» :سوسلا حتف ربخ يف ريثك

 لايناد ربق اودجو مهنأ ريرج نبا ركذو «ملعأ هللاو «ضرألا هجو ىلع عضو دلب

 هيلإ بتكف .هرمأ يف باطخلا نب رمع ىلإ بتك يرعشألا ىسوم ابأ نأو سوسلاب
 .'"7(«لعفف .هربق عضوم سانلا نع بيغُي نأو هنفدي نأ

 يف ةرامعلا ةميدق ةنيدم تناك امنإو ضرألا يف ةنيدم مدقأ سوسلا نكت ملو

 مدقألا اهسسؤم دهع ذنم ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع تناكو ةيسرافلا ضرألا

 دقو (.م.ق١٠0 )6559  داليملا لبق سداسلا نرقلا يف (©0/8175) شروك كلملا

 ةيبنجألا رداصملا يفو (سوس) اهمساو (نشوش) مساب ةاروتلا يف اهركذ ءاج
 دهع ذنم ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع تناكو «(ةسوس) تامجرتلا يفو (51750)
 ىضقو  قارعلا لباب دالب ارغ يذلا وهو (.م.ق١65 )6  شروك كلملا

 ناكو اهكولم رهشأ (رصن ذخوبن) رصنتخب كلملا ناك ىتلا ةيلبابلا ةلودلا ىلع

 لإ .فرنهبلا يسر يدرقبلا ناتكلاو ةيبرشلا ةيمارألا مالا كلاجتف:ارغدلق رحت
 ةلودلا ىلع ىضقو لباب دالب شروك كلملا ازغ مث «لايناد يبنلا مهعم ناكو لباب
 077 لوألا سويراد) اراد كلملا هنبا ماقو «ةيسرافلا ةيروطاربمإلا سسأو ةيلبابلا
 رصق#» :هنأب تاساردلا هفصت «سوسلا ةنيدم يف ميظع رصق دييشتب (.م. 0

 ةرهم هدييشتل مدختساو 810150 ةسوس ةنيدم يف سويراد هئانبب ماق فينم مخف
 رصقلل فصو ةراوتلا يف ءاجو ."”6سرافو ايديلو رصمو قيرغإلا دالب نم عانّصلا

 6١. ؛ص ١ج - ينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000

 .88ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 هنأو (.م.ق 550 )4485  ماع سرفلا كلم 7813055 سيكرزكأ كلملا دهع يف

 راد يف مايأ ةعبس ةميلو رصقلا نشوش يف نيدوجوملا بعشلا عيمجل كلملا لمع»

 روباس كلملا دهع ىلإ سرفلل ةمصاع سوسلا ترمتسا دقو ''”0كلملا رصق «ةنج
 يف (نئادملا) ةنيدم سسأو يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف قارعلا لتحاو ازغ يذلا
 ةرساكالا :نيرقلا:كولملا رقمو ةمصاع نئاذعلا تحصأف قارغلاب ةلعتد وهت قرش

 ةرتفلا تاذ ىف ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةمصاع ايكرت ىف ةينيطنطسقلا تحبصأ امك

 تداكف ناهز ةرسك ةناكذ اذ انيق سرا فللدق ر امور نكت انو وه الذب
 (62518©2) ةميدقلا سراف نم اهيلإ امو سوسلا مكحي يذلا نابزرملا رقم سوسلا

 يف يمالسإلا يبرعلا هشيجب يرعشألا ىسوم وبأ ريمألا يباحصلا اهيلإ مدقت نيح
 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «(م51797) ه١١/ لاوش

 نم مهدنع ام ذفن ىتح مهرصاح مث اهلهأ لتاقف سوسلا ىلإ ىسوم وبأ راسا
 حتفي نأ ىلع مهنم نونامث نمي نأ مهنابزرم لأسو «نامألا ىلإ اوعرضف ماعطلا
 .[هاز «. .اهملسيو ةنيدملا باب

 حلصلا وأ مالسإلا ةيادبلا ذنم نابزرملا ىلع ضرع دق ىسوم وبأ ناكو
 ىسوم وبأ اهرصاحف ةئيدملاب نصحتو برحلا نايزرملا راتخاف «برحلا وأ ةيزجلاو

 لاق» :يرذالبلا لاق «سرقلا ةيامرو ماهسب نيملسملا نم ريثك بيصأ راصحلا ءانثأو
 وبأ انريمأو اهتنيدم انرصاح «سوسلا يف تبيصأ هنيع تناكو «ينزملا ديز نب دلاخ

 نم ةئام هل نمؤُيو ةنيدملا هل حتفي نأ ىلع اهناقهد هحلاص مث ءادهج انيقلف «ىسوم
 ناقهدلل ىسوم وبأ لاق  ةنيدملا هدهوئنجو ىسوم وبأ لخد املف  لعفف ءهلهأ

 نابزرملا لعجف  نامألا مهل بلط نيذلا ةئاملا وأ نينامثلا يأ  مهلزعإ :نابزرملا

 لزعف «ةهسفن ىلع هللا ةيلغي نأ سصرأل ينإ :هناحتصأل لوقيب يسوم قبو ءمهلزعي

 الام كيطعأ كديور :ىدانف «لتقُي نأ ىسوم وبأ هب رمأف ءهللا ردع يقبو ةئاملا

 «نينامثلل ىسوم وبأ ضّرعَي ملو» :يرذالبلا لاق .(«هقنع تنريفف ع خناف. ءاريثك

 لاومألا ذخأو  [نيملسملا دنج نم اولتق نيذلا]  ةلتاقملا نم مهاوس نم لَمَقو
 ةدعقلا يذ يف وأ لاوش يف سوسلا ةنيدمل ىسوم وبأ حتف ناكو .[مها] «يبّسلاو

 ةنيدم يف ةرساكألاو ءامدقلا سرفلا كولم زونك نم نوملسملا منغو «ةيرجه 1١1 ةنس

 ةديتعلا يوردلا ةمصاع يف (ربكأ هللا) ءادن عفتراو «ةميظع مئانغ سوسلا

 ةسوس ىلوألا ةنيدملا مسا نأ وأ «ءسوسلا اهمسا ةيناث ةنئيدم كانه تناكو

 رس ارفس تاءاووعلا' (9)
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 نيس تاياورلا زيمت ملو :( نتييل ريعشسوب) ةئشيدم يهو سوسلا ةيناثلاو 5052

 نيتك دل ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف عاج كلذلو «نيحتفلاو يعش الااو نيتنيدملا

 يف ناك رتست نم نازمرهلا رييستو زمرهمارو سوسلا حتف نأ :مهضعب لاق» : هنأ
 نم برقلاب عقت (سوسلا) مساب ةيناث ةنيدم دوجو وه كلذ لصأف .«نيرشع ةنس
 حتتفا امل ىسوم وبأ اهل ضرعتي ملف ةقهاش لابج نيب نكلو ىلوألا ةنيدملا
 كلت نع ةفرعملا باتك ىف ءاج دقو ءه١١/ ةنس (ةسوس) ىلوألا سوسلا ةئيدم
 :اينأ ةيناثلا ةتيدحلا

 ناريس رب ع ةماعلا وا ةفظعلاب هنفونس ةنيرع قا دعا يرحل ةنودعلا

 دقو ءةقهاشلا لابجلا هيمحت ًابصخ ًايداو اهعقوم ناكو (لوألا سويراد) اهسسأ يتلا

 هقوطو «يداولا فرط دنع ةيرخص ةمق قوف حطسم دييشت ىلع سويراد لمع
 . "'”(ةخماش ةعلق تديش حطسملا كلذ قوفو .هتاذ لبجلا نم راوسألاب

 نموبشلا ةنيدم حتتفا امل ةخماشلا ةعلقلاو ةنيدملا كلتل ىسوم وبأ ضرعتي ملف

 (زمرهمار) لهأو (رتس) نازمره بلط دقو - ه١ ةدعقلا يذ يف  (ةسوس)
 .مهيلع هضرف مت ام ءادأ ىلع ىسوم وبأ مهحلاصف .ةحلاصملا (روباس دنج)و

 (رتست) يف ًاميظع ًأشيج سرفلا دشح مث .ةرصبلا ىلإ عجرو ءهحتف مت امب ىفتكاو
 يتلا  رتست ةعقوم يف ىسوم يبأ ةدايقب نوملسملا مهمزهو مهبراحف -ه19 ةنس -

 ةنيدم ىلإ رتسُت نم ىسوم وبأ هجوت «رتسُت حتفو راصتنا مت املف  اهركذ يتأيس
 ةياور نع ةياهنلاو ةيادبلاو يربطلا خيرات يف ءاج كلذ يفو «ةخماشلا سوسلا ةعلقو

 ىسوم وبأ هعمو شيجلا نم ةفئاط يف ةربس وبأ راس» هنأ يميمتلا رمع نب فيس
 وبأ بتكو ءاهب اوطاحأف «سوسلا ىلع اولزن ىتح نرقم نب نامعنلاو يرعشألا
 تفلملا نمو  «ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ عجري نأب باتكلا ءاجف رمع ىلإ ةربس
 ىلإ بتك يذلا وه (ةربس وبأ) يدنجلا نأ هذه يميمتلا فيس ةياور يف هابتنالل
 امئيب (يرعشألا ىسوم وبأ هعمو شيجلا نم ةفئاط يف راس ةربس ابأ) نأ لب ءرمع
 ةفيلخلا ىلإ بتكي يدنجلا نأو فدا مك سف رمألا نأ خيراتلا يف ثدحي مل
 فيس ناقيفلتو محازم نكلو «ةرصبلا ىلإ ريمألا ةدوعب يدنجلا ىلإ باوجلا يتأيو
 نم ةقرف يف راس ىسوم ابأ نأ حيحصلاف «خيراتلا قئاقح بلق ًامئاد لواحت يميمتلا

 رايرهش) اهريمأ نصحتف ءاهرصاحف (سيلوبيسرب) سوسلا ةعلقو ةنيدم ىلإ شيجلا
 . تقولا ضعب راصحلا رمتساو «ةخماشلا مهتعلقو مهتنيدمب هدونجو (نازمرهلا وخأ

 .١؟ 5ص - ميسكدارت  ةفرعملا باتك ()
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 ةمدقم ىلع ناك يراوسألا هايس نأ :ملعلا لهأ نم ةعامج ينثّدح» :يرذالبلا لاق

  زاوهألا ىلإ هب ثعب هنأ مث - درجدزي ىرسك شيج ةمدقم ىلع يأ  درجدزي
 ٌرصاحُمم ىسوم وبأو ةينابلكلا يراوسألا هايس لزنف (رخطصا ىلإ :بوصألاو)
 ةئامثالث يف رخطصا ىلإ يراوسألا هايس درجدزي هَجَو» :ينئادملا لاقو .«سوسلا

 لك ةلتاقمو لهأ ْنِم بحأ ْنَم بختني نأ هرمأو ؛مهئامظع نم الجر نوعبس مهيف
 هايس لزنف ءاهل ٌرصاحُم ىسوم وبأو سوسلا ىلإ ههجو رخطصاب راص املف «دلب
 دلإ ىسوم وبأ هجَو «ةينابلكلا ةرواسألاو هايس لزن امل» : يرذالبلا لاق «ةينابلكلا
 اوفلاحُي نأو ءاوملسُي نأ ىلع اونمأتسا مهنأ مث «مهلتاقف «يئراحلا دايز نب عيبرلا

 ::ءاطعلا فرش ارثخلي نأ نلعو نت نادلبلا نمد اريحا فيسن'اولرتيو .«اوءاش نم
 وبأ بتكف .ىضرن ال :اولاق ءانيلع ام مكيلعو انل ام مكل لب :ىسوم وبأ لاقف

 طبتريو .''"ناولأس ام عيمج مهطعأ نأ :رمع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ كلذب ىسوم
 عجري نأب رمع باتك ءاج» :هنأ سوسلا ةرصاحم ربخ يف ريثك نبا هركذ امب كلذ
 كئلوأ ببسب ناك ةرصبلا ىلإ هعوجر نأ كاردإ حيتي امم «ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ

 «سرفلا ةداقلا نم ةتس مهنيبو يسرافلا شيجلا ةبخن نم اوناكو ةرواسألا سرفلا

 ىلع ةقفاوملا يأ  اولأس ام عيمج مهيطعي نأب ىسوم يبأ ىلإ رمع باتك ءاج املف
 يف مهل ضرفُي نأو ءاوبحأ ثيحب اونكسي نأ اهنيب نمو  اهوطرتشا يتلا رومألا

 وبأ عجرف «ةرصبلا يف اوئكسيو اولزني نأ اوبحأف  تابترملا يأ  ءاطعلا فرش

 اوراسف «مهعاضوأ بيترتب موقيو اهب مهنكسُي يكل ةرصبلا ىلإ سوسلا نم ىسوم
 ناكو «سوسلا ةعلقو ةنيدم ةرصاحم ىف ىسوم ىبأ شيج رمتساو «ةرصبلا ىلإ هعم

 نبا لاقو-: دايز قب عيبرلا دئاقلاو هقرقع كب نايعتلاو ءمهر ا ةربس وبأ مهيف

 هناكم ىسوم وبأ رّمأو «ةرصبلا ىلإ عوجرلاب ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك) نودلخ
 يربطلا هركذ ام ىلإ نييبتلا اذه دعب دوعنو (يباحص وهو كلام نب ةعيبر نب دوسألا
 «سوسلا راصح ىف شيجلاو ءارمألا نم ةغم نيذلاو ةربس ابأ نإ» :ريثك نباو

 اي :اولاقف اهلهأ ءاملع مهيلع فرشأف «ريثك قلخ نيقيرفلا نم لِتُقو «ًانيح اهولزاَن
 نم انئامدق نع هيورن اميف رثأن انِإف دلبلا اذه راصح ىف اوعبتت ال نيملسملا رشعم

 قفتاو .لاجدلا حيسملا مهعم موق وأ لاجدلا حيسملا الإ هحتفي ال هنأ دلبلا اذه لهأ

 نميف ىسوم وبأ هلسرأف ءدايص نب فاص يرعشألا ىسوم يبأ شيج يف ناك هنأ
 قيرديتكت را ديواسلا تقتنع لسحب 3 رن يئاجلا ىلإ ماكنت .«سوسلا رضاع
 نامألاب اودان ىتح اودجو ْنَّم  اولتاق وأ  اولتقف دلبلا نوملسملا لخدو «قالغألا
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 ىلإ ةرصبلا نم عجر دق ىسوم وبأ ناكو '' كلذ ىلإ مهوباجأف حلصلا ىلإ اوعدو
 برضب بابلا قالغأو لسالس رسكف دايص نب فاص َهََجَو يذلا وهو سوسلا

 لوأ نوملسملا لخدف «قالغألاو لسالسلا كلت هب طبترت بابلا دنع عضوم
 نع يرذالبلا ركذ دقف ءةحلاصملاو نامألا سوسلا لهأ بلط ٍذئدنعو «ةنيدملا
 . "”مهحلاصف «حلصلا ىسوم ابأ اولأس سوسلا لهأ نأ» ينئادملا

 هل ليقف «هنع لأسف هرْبِس هيلعو تيب مهتعلق يف ىسوم وبأ ىأرو» :يرذالبلا لاق

  ًاميدق طحقلا مهباصأ يأ - اوطحق اوناك مهنإف «مالسلا هيلع لايناد يبنلا ةثج هيف نأ

 لباب هب ىتأو لايناد ىَّبَس رصنتخب ناكو ءاولعفف هب اوقستسيل مهيلإ هعفد لباب لهأ اولأسف

 0 هئفدأو هنفك نأ :رمع هلا ندكف شع ىلإ قالزن يسون نبأ نندكفا اهب تامف

 . "”(هيلع ءاملا ىرجأ مث ءهنفد .عطقنا اذإ ىتح ًارهن ىسوم وبأ

 يه كلت سوسلا ةنيدم نإ ؛ًاتيب مهتعلق يف ىسوم وبأ ىأرو» ةرابع نم نيبتيو

 حطسُملا كلذ قوفو هتاذ لبجلا نم راوسألاب هقّوطو يداولا فرط دنع ةيرخصلا

 تكلملا مز لعن انهين اونكس دوهبلا نب ةغامج نييك ناك كلت نسؤسلا ةقيدم نأ

 نأ ىلإ -انالبملا لبق: سفاشلا نرقلا ىف نثوؤ: كدب لوألا سويراد:ىسرافلا

 : يلي ام ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو  يداليملا

 يف لايناد اودجو «يرعشألا ىسوم وبأ مهيلعو «سوسلا نوملسملا حتف املا
 ىلإ هنم ضرقتساف ىتأ ءاش نم» :هيف باتكو «ءعوضوم لام هبنج ىلإ اذإو «ناريإ
 لاقو «هلّبَقو «ىسوم وبأ همزتلاف ««صري الإو «لجألا كلذ ىلإ هب ىتأ نإف «لجأ
 ءهنفك : نأ ومع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ هنأش يف بتك مث . (ةبعكلا برو لايناد)

 هلام رظناو «مهيلع هلل تازلص: ءابتنألا تنِفُد امك هنفدأ مث هيلع لصو ء؛هطّنحو

 يطابق يف ىسوم وبأ هنمكف «نيحلينملا لاتسيو ىف هامحاب ادعي جدلارلاجلل]

 ١7 ةنس سوسلا حتف نأ قئاثولا باتك يف ءاجو ' 77(هنفدو هيلع ىلصو ١ ضيب

 دقف (سيلوبيسرب) سوسلا ةعلقو ةنيدم امأ (ةسوس) ىلوألا سوسلا يهو '' 'ةيرجه
 .ةيرجه ١9 ةنس يف رتسُت ةعقوم تناكو «رتسُت ةعقوم دعب ىسوم وبأ اهحتتفا
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 .775 750 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)

 .5؟7ص هللا ديمخ دمحم - ةدشأارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا



 8مم مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 585

 ىربكلا ةيخيراتلا رتْسُت ةعقوم :اعبار
 :دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا لاق

 ىسوم يبأل ناك سرُلا ةيروطاربمإ دض نوملسملا اهضاخ يتلا كراعملا يف
 «تاذلاب رتْسُت ةعقوم يفو . .ميركلا هداهجو ميظعلا هؤالب هنع هللا يضر يرعشألا

 وبأ ناك «ةلئاه ًأشويج اهيف عمجو ءاهب نّصحتو اهيلإ هشيجب زمزُملا بحسنا ثيح
 .''"(ةعقوملا هذه لطب ىسوم

 امل رتْسُت ةعلقو ةنيدم ىلإ بحسنا دق زاوهألا ميلقإ مكاح نازمْرُهلا ناكو

 ه1 ةنس - يريت رهنو زاوهألا ميلقإ قيتاسرو زاوهألا قوس ةنيدم ىسوم وبأ حتتفا
 ةنس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف  (ةسوس) ىلوألا سوسلا ةنيدمو (رذانم) حتتفا مث

 ءةحلاصملا ىلإ (قرس)و (روباس يدنج)و (زمرهمار) لهأ باجتساو ه7

 ىسوم وبأ لمعتساو «لام نم مهيلع ُهْضَرَف ام ءادأ ىلع ىسوم وبأ مهحلاصف
 نب مصاعو «زاوهألا قيتاسرو زاوهألا قوس ةنيدم ىلع بدنج نب ةرمس يباحصلا

 ىلإ ىسوم وبأ دنسأ امك ؛(زمرهمار) ىلإ يفنحلا ميرم ابأ ثعبو «رذانم ىلع سيق

 ىلإ ثعب كلذ نازمرُهلا ىأر املف «ةيزجلاو مناغملا ضبق يلجبلا دبعم نب لبش
 بتكف «ةرصبلا ىلإ عجر دق ىسوم وبأ ناكو «ةحلاصملا بلطي زاوهألا قوس بتان

 يف  كلذل ةباجتسالا تمتف «ةحلاصملا يف نازمرهلا ةبغرب زاوهألا قوس بئان هيلإ

 ءرتْست يف هشيجو نازمرُهلا ءاقب ىلإ نانئمطالا نم عون عقوف - ه4١ ةئس لئاوأ
 :هتمصاع تحبصأ يتلا ناهبصأ ةنيدم يف ًاميقم سرفلا كلم درجدزي ىرسك ناكو

 دنجو رذانمو زمرهمارو سوسلاو زاوهألل يمالسإلا يبرعلا حتفلا كلذ هلاهف
 نبا ركذ ثيح .رتست ةعقوم تقبس يتلا تاكرحتلاب درجدزي ىرسك ماقف «روباسي
 نيمراف: لهأ نفرح ناك ةرجدرتنأ كلذ نين ناكل :ةلفاق عبق ةكقرف بنت نيقك

 بتكف «مهنوصح يف مهايإ مهدصقو «مهدالب برعلا كلمب مهبنؤيو تقو لك يف
 برح ىلع اودقاعتو اودهاعتو اوكرحتف «سّراف لهأو زاوهألا لهأ ىلإ درجدزي

 (رتست ىلإ نازمرهلا درجدزي هَجَو» ينئادملا لاقو .«ةرصبلا اودصقي نأو «نيملسملا

 كلو ىف كادت وز: ةايبضأ ىف رجم در ىوسك ىلإ ناسف اريريلاا نجت هللا لدن

 ةنيدم ىلإ عجرو نيمادسلا توح ىلع يسوجملا يسرافلا دقاعتلاو دهاعتلاو كرحتلا

 ىلإ تهجوت يتلاو درجدزي ىرسك اهرفنتسا يتلا سرفلا لفاحج هيلإ تقفدتف رتسن
 ْمُهَو (ةلئاه ًاشويج اهيف عّمَجا» نازمرُهلا نأ دلاخ دمحم دلاخ لاق ثيحب ءرتْسُت
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 نأو نيملسملا برح ىلع اودقاعتو اودهاعتو اوكرحت» مهنأ ريثك نبا ركذ نيذلا
 . (ةرصبلا اودصقي

 كرحتلا كلذ بقارّيو عباتي ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ناكو

 نأ لبق  رتسُت يف ودعلا ىلع موجههلاو ريسملاب ةردابملا ررقف «يسرافلا دشحلاو

 وبأ راسو» :يرذالبلا لاق .ةرصبلا ةيالو شيج ىسوم وبأ رفنتساف - مهشيج مظاعتي

 ءهدمتسي باطخلا نب رمع ىلإ بتكف ءمهّدَحو ودعلا ةكوش اهبو ءرتْسُت ىلإ ىسوم
 «ةفوكلا لهأ يف هيلإ ريسملاب هرمأي  ةفوكلا ريمأ  رساي نب رامع ىلإ رمع بتكف
 ْ .(يلجبلا هللا دبع نب ريرج رامع مّدقف

 ةرمإ ىلوت رساي نب رامع نأل ه9١ ةئس وه رتشت ةعقوم نمز نأ كلذ دكؤيو

 داوسلاو ناولح ةقطنمل ًاريمأ ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو ه69١1 ةنس ةفوكلا ةيالو
 لاق .ةفوكلل عباعلا قارعلا لامش قرشو ةفوكلا ةيالوب - ةلجد قرش داوس -
 هّمِلعَي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ بتكف ءةفوكلا رساي نب رامع مدق» :يرذالبلا

 ىلع ٌريرج َفْلْخَتْساَف . يرعشألا ىسوم ابأ هب دمي نأ هرمأ باطخلا نب رمع نأ
 . 77(ةرشع عست ةنس يف «ىسوم ابأ ىتأ ىتح راسو «يلجبلا سيق نب ًةرزع ناولح

 يف هشيجو يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هدوئجو هللا دبع نب ريرج مضناف
 يبأل ًاددم ةفوكلا شيج يف رساي نب رامع مهيلإ لصو نأ ثبل امو رتست فراشم
 .رتست ةعقوم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلل ماعلا دئاقلاو ةرصبلا ريمأ ىسوم

 رمع نب فيس نع يربطلا اهركذ ةياور ىلإ هيبنتلا انه ديفملا نم نوكي دقو

 تالا يا يديك تس ا اردت نباو ريثك نبا يربطلا نع اهلقنف يميمتلا

 نأ معز مث ءها9١ةنس حيحصلاو ءأطخ وهو ه4١ ةنس رتست ةعقوم نأ ةياورلا

 وبأ عيمجلا ىلعو ًاعيمج اهورصاحف ةفوكلا لهأ مهقحلو رتسُت اورصاح نيملسملا

 يف رمع ىلإ اوبتكو «ًاريفغ أامجو ءأريثك ًاقلخ اهب دشح دق نازمرهلا اودجوف «ةربس
 ناكر: مسهل ناسف 4 مهبلا ريشي أ ىسوم يبا ىلإ يعكف ءومدحي نأ هولا هللا
 عضوم يف معزول عيمتجلا ىلع نيل ةرشالا  نلع# يدوب |. وتعكس دسأو «ةرصبلا لهأ ريمأ

 نب دعس عم ًافيثك ًادنج ثعبي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك» :هنأ رخآ

 ةمثره نب .ةجفرعو روث نب ةءازجمو كلام نب ءاربلا مهيف نوكيو ليهس يخأ يدع
 ًادنج ثعبي نأ دعس ىلإ رمع بتكو .مهر يبأ نب ةربس وبأ دنجلا ىلعو ءمهريغو

 - ةفوكلاو ةرصبلا دنج  نيدنجملا ىلعو «نرقم نب نامعنلا مهيلعو ةفوكلا نم افيثك
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 ىسوم يبأب رمع مهذمأ» نودلخ نبا ركذ ناك مث «؛رتستب اوعمتجاف «ةربس وبأ
 ةنيدم يف نيطبارملا نيملسملا نأ حيحصلا بيترتلا امنيب .«ةرصبلا لهأ ىلع هلعجو

 اوبتك  ةربس وبأ سيلو «بدنج نب ةرمس يباحصلا مهريمأ ناكو ءزاوهألا 0

 يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأ وهو مهريمأ ىلإ رتسُت يف ةيسرافلا دوشحلا ربخب
 يف يرذالبلا ركذ امك مث «ةرشابم رمع ىلإ اوبتكي نأ نكمي الو ءهدونج 4
 رمع ىلإ بتكف «ودعلا ةكوش اهبو ءرتست ىلإ ىسوم وبأ راس» نادلبلا حوتف
 نب دعس عم ةرصبلا شيج نم ةوق  الوأ - ثعب ىسوم وبأ نوكي دقو .«هدمتسي

 ةربس وبأو ةمثره نب ةجفرعو روث نب ةءازجمو كلام نب ءاربلا مهيفو «يدع

 نب ةرمس ةدايقب زاوهألا قوس ةنيدم يف ةيمالسإلا ةوقلا ىلإ اومضناف «يميمتلا
 ريمأ ىلإ ىسوم وبأ بتكو ءزاوهألا قوس ةنيدم ىلع ىسوم يبأ لماع بدنج
 يف هنذأتسيو ءرتْسُت يف ًاريثك اقلخ اودشح دق سرفلا نأب باطخلا نب رمع نيئمؤملا

 شيجب هّدمي نأ تقولا تاذ يف هلأسيو  مهدوشح مظاعتت نأ لبق  مهلاتقل ريسملا

 شيج ةيقبب راسف ؛مهيلإ ريسي نأب ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف «ةفوكلا ةيالو نم
 قلطناف ؛«كانه ةدوجوملا ةوقلا هيلإ تمضناف زاوهألا قوس ىلإ ةرصبلا ةيالو لهأو

 ةيالو دنج نم هعم نمو يلجبلا هللا دبع نب ريرج هيلإ مضناو ردت ىلإ عيمجتلاب
  ةفوكلا ريمأ  رساي نب رامع بتك» :هنإ ْذِإ ءناولح ةقطنم ىف اوناك نيذلا ةفوكلا

 راسف «ىسوم ابأ هب دمي نأ هرمأ نينمؤملا ريمأ رمُع نأ هملعُي هللا دبع نب ريرج ىلإ
 نب رامع ىلإ رمع بتك» يرذالبلا ركذ امك وأ 'رتست يف ىسوم ابأ ىتأ ىتح ريرج
 راس مث «يلجبلا هللا دبع نب ًاريرج ٌرامع ِمَدَقَف ؛ ىسوم يبأ ىلإ ريسملاب هرمأي رساي

 ىلإ دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا تفتلي ملو . ؟:ةست ىلإ تةفوكلا شيجيسب  رامع

 يميمتلا ة ةريس ابأ ْدَمُأ باطخلا نب رمع نأب يميمتلا فيس ةياور معازمو تاقيفلت

 ًاريمأ دونجلا دحأ نوكي نأ خيراتلا يف ثدحي ملف «ةفوكلاو ة ةرصبلا ءارمأو دنجيب

 رداصملا ىلع دلاخ دمحم دلاخ دمتعا دقو «ةالولاو لا
 هصن يلي ام ًالئاق ةقوثوملا

 يبأل ناك سرفلا ةيروطاربمإ دض نوملسملا اها كراعملا يف»
 رتْسُت ةعقوم يفو . . ميركلا هداهجو ميظعلا هؤالب هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 اشويج اهيف عمجو ءاهب نّصحتو اهيلإ هشيجب َناَرّمْرُهلا بحسنا ثيح «تاذلاب
 لذئموي رمع نينمؤملا ريمأ هذمأ دقو «ةعقوملا هذه لطب ىسوم وبأ ناك «ةلئاه

 ؟كلاف“ ني :ءارتلاو ءرساي نب رامع مهسأر ىلع «نيملسملا نم ةلئاه دادعأب

 شيج «ناشيجلا ىقتلاو . . ءاجر نب ةملسو «يركبلا ةأَرْجَّمو «كلام نب سنأو
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 دشأ ْنِم ةكرعم يف «نازمزرمهلا ةدايقب سرفلا شيجو « ىسوم نبأ ةدايقب نيملسملا

 را ارو ةواوض كراعجلا

 كلام نب ءاّربلا - رتست ةكرعم يف  يرعشألا ىسوم يبأ ةنميم ىلع ناكو»

 نب سنا ليخلا ىلعو «يسودسلا روث نب ةأزجم هتريسم ىلعو كلا دو سنا وخا

 هترسيم ىلعو «يراصنألا بزاع نب ءاربلا :رساي نب رامع ةئميم ىلعو .كلام

 نب نامعنلا هتلاجر ىلعو «يراصنألا بعك نب ةظرق ةليخ ىلعو «ناميلا نب ةفيذح
 فرت © 5
 7 يوعلا نرقم

 ريمأ ىسوم ىبأ ةدايقب ةرصبلا ةيالو دنجل يدايقلا ليكشتلا وه كلذ ناكف

 وبأ ناكو «ةفوكلا ريمأ يسنعلا رساي نب رامع ةدايقب ةفوكلا ةيالو دنجو ةرصبلا

 ىقتلا» دلاخ دمحم دلاخ ركذ امك ثيح عيمجلل ماعلا دئاقلاو ريمألا وه ىسوم

 وف ناز مرهلا"ةدانقن نموقلا نيوسو ...وشوم: مآ ةدايتبب نيملنملا نقيح «ناشيحلا

 دقو «ًاديدش ًالاتق اولتاقت» : يرذالبلا لاق .«ًاسأبو ةوارض كراعملا دشأ نم ةكرعم

 ةنيدم فراشمب دتمملا لهسلا ىف  نيشيجلا ءاقتلا ناكم ىف ةزرايملاب ةكرعملا تأدب

 دئاقو «يراصنألا كلام نب ءاربلا هتنميم دئاق ةزرابملل ىسوم وبأ جرخأف  رتست

 «ةبتع وبأو «ةمامي وبأو ءروث نب بعكو «يسودسلا روث نب ةأَّرْجَم ةرسيملا

 سرملا ةداقو ناسرف نم ةئام نازمرهلا جرخأو «ةرصبلا ناسرف نم مهريغو

 تاتقوملا كئلوأ عيمج طقسف .هعم نيذلاو كلاع فن ءاربلا مهزرابف «ةزرابملل

 شيجلا يف مهفوفص ىلإ مهايإو ءاربلا عجرو «هباحصأو كلام نب ءاربلا فوكس

 لإ ىسوم وبأ جرخأف ةزرابملل ناسرفلا نم ةئام نازمرُهلا جرخأ مث «يمالسإلا
 اوطقسف «ودعلا ناسرف اوزرابف «ةفوكلا دنج ناسرف نم ددعو كلام نف ةارعلا

 نم ىوس زرابم ةئام ٍذئموي كلام نب ءاربلا َلَتَق» :ريثك نبا لاق كلذ يفو .ًاعيمج

 مهريغو «ةمامي وبأو «روث نب ةأزجمو ءروث نب بعك لعف كلذكو «كلذ ريغ لتف
 نب بيبحك «ةزرابم ًةئام ةعامج مهنم لَتَق ةفوكلا لهأ كلذكو . ةرصبلا لهأ نم

 .(دوسألا دبع نب رماعو ءرماع نب ىعبرو «ةرق

 اوفحازت دقو «نيقيرفلا نم لتقلا رثكو» :ريثك نبا لاق «ناشيجلا محتلا مث

 ناكو كلام نب ءاربلل نوملسملا لاق فحز رخآ ناك اذإ ىتح «ءةددعتم أمايأ
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 انل مهمزها مهللا :لاقف .انل ِمُهَئَمِرْهَيَل كبر ىلع مِسْقَأ ءارب اي :- ةوعدلا باجم

 اجلو ءمهيلع اهومحتقاو مهقدانخ مهولخدأ ىتح نوملسملا مهمزهف «يندهشتساو

 . [هأ] «هب اونصحتف دلبلا ىلإ نوكرشملا

 مُهْنَمِرْهَيَل كبر ىلع مِسقأ ءارب اي :كلام نب ءاربلل لاق ىسوم ابأ نأ ودبيو
 يف رتست :ةنيدم فراشم لهس يف ةهجاوملا كلت مسح ىون دق ناك ىسوم ابأ نأل
 يبأ ةدايقب نوملسملا قلطناف ؛ يندهشتساو انل مهمزها مهللا :ءاربلا لاقف «كلذ

 اولخدو اورقهقت ىتح سرملا شيج - اومزهف كلام نب ءاربلا هتنميم ىلعو ىسوم
 لخاد ىلإ نيبحسنمو نيبراه سلا رقهقتف عقدانخلا نوملسملا محتقاف «مهقدانخ

 ءرتست باب اوغلب ىتح ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهأ لمحو» يرذالبلا لاق .رتسُت ةنيدم

 هباحصأو نازمرهلا لخدو ء«دهشتسا ىتح بابلا ىلع كلام نب ءاربلا مهبراضف
 ىسوم وبأ رصاحف  ؛ةئامتس ٌرِسأو «ةئامعست مهنم لتق دقو «لاحرش يف ةنيدملا

 ء.ب رتست ةنيدم

 «ةنصحمملا رثست ةنيدم لخاد ىلإ سرفلا بحسنا» دلاخ دمحم دلاخ لاق
 يتئام لسرأو ؛هّتليحو هلقع ىسوم وبأ َلّمْعَأ ىتح ةليوط ًامايأ نوملسملا اهرصاحو
 باب حتفي ىتح لاتحي نأب ىسوم وبأ هارغأ .يسراف ٍليمع عم نيملسُملا نم سراف

 ليمعلا كلذ نع ريثك نبا لاقو .«ةمهملا هذهل اهراتخا يتلا ةعيلطلا مامأ ةنيدملا

 لدي ثعبف هَنمْأَف ىسوم يبأ نم نامألا دلبلا لهأ نم لجر بلط» يسرافلا

 تدقتاف ءاهيلإ ءاملا لحدم نيم وهو دليلا ىلإ هنم نولخدي ناكم ىلع نيملسعلا
 ىلإ - طبلاك  ءاملا عم اولخدف اوءاجو «لاطبألاو ناعجشلا نم لاجر كلذ ىلإ

 يف كلذو «باوبألا اوحتفو مهومانأف نيباوبلا ىلإ اوءاجو «ليللا ىف كلذو ءدلبلا

 ةعيلطلا دوئجو  حتفت باوبألا دكت ملو» :دلاخ دمحم دلاخ لاق 0 تقو

 ىلع ىلوتساو ءَامِدْمِدُم ًاضاقنا هشيجب ىسوم وبأ ٌضقنأ ىتح نضحلا نومحتقي
 . [هأ] «تاعاس يف ريطخلا لقعملا

 نبا لاق .نوربكُي ْمُهو ةنيصحلا رتست ةنيدم هشيجو ىسوم وبأ لوخد ناكو

 الإ ٍدئموي حبصلا اولصي ملو ءراهنلا ىلاعت ىتح رجفلا تقو يف كلذو ..» :ريثك
 ءرتسُت حتف ثدهش :لاق كلام نب سنأ نع يراخبلا هاكح امك سمشلا عولط دعب
 عولط دعب الإ حبصلا اولص امف حتفلاب ٌُسانلا لغتشاف ءرجفلا ةالص دنع كلذو

 لوحكمل يراخبلا كلذب جتحا .معنلا رمح ةالصلا كلتب يل نأ ٌبحأ امف . سمشلا

 . «لاتقلا رذعل ةالصلا ريخأت زاوج ىلإ امهباهذ يف يعازوألاو

 وبأ هدقاعف) مجاعألا نم لجر نيملسملا ىلإ نمأتسا يذلا نأ يرذالبلا ركذو
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 لجر يتئام مهعبتاو ءروث نب ةأزجم عم الجر نيعبرأ ىسوم وبأ بدن مث . . ىسوم
 ىلع اوربكو سرحلا اولتقف «ةنيدملا مهلخدأف مهمدقي ٌنمأتسملاو ليللا يف كلذو

 ريثك نبا لاق (هلاومأو هتنازخ عضوم تناكو هتعلق ىلإ بره ريبكتلا نازمرهلا عمس

 ىتح ىنونمؤُت :لاق ؟ديرت اذام :هل اولاق . .ةعلقلا نم هناكم ىف هورصخ املف)
 بلط١ : يرذالبلا لاقو (ءاشي امب ف مكحيف رمع ىلإ يب اوبهذتف يدي مكملسأ

 ىلع لزنف ءرمع مكح ىلع الإ كلذ هيطعي نأ ىسوم وبأ ىبأو «نامألا نازمرهلا

 ىسوم وبأ مهب ثعب ثيح سرفلا ةداق ملستساو)ا :دلاخ دمحم دلاخ لاقو («كلذ

 سمخو نازمرهلاب .ىسوم وبأ ثعب دقو .؛هيأر مهيف نينمؤملا ريمأ ىريل ةنيدملا ىلإ
 ةدايقب رتست يف ميظعلا حتفلاب هربخأف رمع ىلإ يراصنألا كلام نب سنأ عم مكانغلا

 يف ةداعلا يه امك حتفلاب ىسوم يبأ نم اباتك هلوان امبرو - يرعشألا ىسوم ىبأ

 يوبنلا دجسملا ىلإ ًاعيمج اوهجوتو «حتفلاب ةنيدملا لهأ جهتباو  ىربكلا حوتفلا

 بهذلاو جابيدلا هيلعو نازمرهلا ىلإ رمع رظنف) «باطخلا نب رمع ناك ثيح

 دمحلا :لاق مث . هللاب ٌنيعتسأو رانلا نم هللاب ذوعأ :لاقف «ىلأللاو توقايلاب للكملا

 اودتهاو نيدلا اذهب اوكسمت نيملسملا رشعم اي «هعايشأو اذه مالسإلاب لذأ يذلا هلل

 زاوهألا كلم اذه :دفولا هل لاقف .ةرارغ اهنإف ايندلا مكنرغت الو «مكيبن يدهب

 بوث هوسبلأو كلذ اولعفف «غىش هتيلح نم هيلع ىقبي ال ىتح ال :لاقف ءهملكف

 سبالم رييغت تقو يف ءيش لكب رمع ربخأ كلام نب سنأ نأ ودبيو - (ًاقيفص

 هل لاق» :ريثك نبا ركذ امكو  رمع يدي نيب لّكّمو اقيفص بوث هوسبلأ املف نازمرُهلا
 مكايإو انأ :نازمرُهلا لاقف ؟هللا رمأ ةبقاعو ردغلا لابو تيأر فيك نازمرُه اي :رمع

 املف مكعم الو انعم نكي مل ذإ مكانبلغف مكنيبو اننيب ىَلَح دق ُهّللا ناك ةيلهاجلا يف

 مث .انقُرَمَتو مكعامتجاب ةيلهاجلا يف انوتبلغ امنإ :رمع لاقف ءانومتبلغ مكعم ناك

 .كربخأ نأ لبق ىنلتقت نأ فاخأ :لاقف . . كضاقتنا ىف كتجح امو كرذع ام :لاق
 هذخأ املف .ءحدق يف ءاملاب يتأف «ًءام نازمرهلا ىقستساف .كلذ فخت ال :لاق

 .هبرشت ىتح كيلع سأب ال :رمع لاقف «برشأ انأو لتقأ نأ فاخأ ىنإ :لاق

 ءكّلِتاَق ينإ :رمع هل لاقف هب ٌسنأتسأ نأ ٌثدرأ امنإ ءاملا يف يل ةجاح ال :لاقف
 ريمأ اي َقَدَص لب :كلام نب سنأ لاقف «تبذك :رمع لاق «ينتنمأ كنإ :لاقف

 «كلام نب ءاربلاو ةأْزَجَم لتق ْنَم ُنِمْوأ انأ سنأ اي كحيو :رمع لاقف .نينمؤملا

 َتْلُقَو ينربخت ىتح كيلع سأب ال هل َتْلُق :سنأ لاقف «كتبقاع الإو جرخمب ينيتأتل

 ىلع رمع لبقأف .كلذ لثم هلوح ْنَّم هل لاقو .برشت ىتح كيلع سأب ال هل
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 هل ضرفف نابزرملا ملسأف .ملسُت نأ الإ عدخنأ ال هللاو ينتعدخ :لاقف نازمرهلا

 باطخلا نب رمع ةياورلا هذه لُمأت نم ودبيو .[ها] «ةئيدملا هلزنأو نيفلأ يف رمع

 كلملا كلذ قنتعي نأ يف نابغري كلام نب سنأو رمع ناك امنإو نازمرهلا هعدخي مل
 ءاهيلي امو زاوهألا دالب يف يباجيإ ريثأت هل نوكيس كلذ نأل .مالسإلا 0 يسرافلا

 ءاطعلا يف مهرد نيفلأ رمع ءهل ضرفو «ةياورلا يف روكذملا لكشلا همالسإ ذختاف

 يبأ سراوقلا ديس مهريمأ ىلإ هعم نيذلاو كلام نب سنأ داعو «ةنيدملا هنكسأو

 سراف دالب حتفو حايتجا يف ىَّضَم يذلا يرعشألا ىسوم

 (ةيناثلا رذانم)و (قرُس)و (زمرهمار) حتف :ًاسماخ

 حتتفا امل (قرود) يهو (قرٌّس)و (زمرهمار) لهأ حلاص دق ىسوم وبأ ناك

 ىرسكل اوباجتساو اوثكن مهنأ مث ءها١ا/ ةنس ءزاوهألا قيتاسرو زاوهألا قوس

 عومج ىلع ىسوم وبأ رصتنا املف ءرتست ةعقوم يف ودعلا عم اودشحو درجدزي
 (قرُس)و (زمرهمار) مث رتست ةنيدم ةوقلاب ىسوم وبأ حتتفا ءرتسُت ةعقوم يف سرفلا
 سوسلاو رتست ىسوم وبأ حتف» :يرذالبلا لاق كلذ يفو - ه9١ ةنس  (قرود) وأ

 هجوف مهتنده تضقنا مث ءزمرهمار لهأ ىسوم وبأ نداه» ناكو .«ةونع قرودو
 .ه1١ ةنس كلذو .«مهرد فلأ ةئامنامث ىلع مهحلاصف يفنحلا ميرم ايأ مهيلإ

 يبأ نب بومعي ينثدح :لاق «نمؤملا دبع نب حور ينثدحا : يرذالبلا لاق

 لهأأ 5216 حلاص :لاق ءاهبراق وأ ةئاملا غلب دق ناكو «يزمرهمارلا مصاع
 د نع تاكل ءاوردغ مهنأ مث نقلا ةفافعصت ها تقلا ع ميس

 .«ىسوم وبأ اهحتف ٠

 ءاوردغ مهنإ مث ءهزمرهمار حلص لثم ىلع قرُس ىسوم وبأ حتف» كلذكو
 ةونع اهحتف متف «فيثك شيج يف ينادْعلا ردب نب نس ةثراح ىسوم وبأ اهيلإ هجوف

 سوسلا حتف نإ مهضعب لاق» :ريثك نبا لاقو .زمرهمار حتفو رتسُن ةعقوم دعب
 يف بوصألاو «ةرجهلل نيرشع ةنس يف رمع ىلإ رتست نم نازمرهلا زمرهمارو
 ش .ه15١ ةئس رخاوأ

 ةنيدم رصاح (سيلوبيسرب) ةيناثلا سوسلا ةنيدم حتف ىلإ ىسوم وبأ راس املو
 : ينالقسعلا لاق «يثراحلا دايز نب عيبرلا اهراصح ىلع فلختسا مث ةيناثلا رذانم

 اهحتتفاف «ةرشع عست ةنس رذانم برح ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختسا)
 ىلإ راسو رذانم ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختسا# :يرذالبلا لاقو (ةونع
 يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا رذانم تراصو «ةونع رذانم عيبرلا حتفف «سوسلا
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 دايز نب عيبرلا راسو .«تلصلا نب سيق نب مصاع ىسوم وبأ امهالوف «نيملسملا

 يف (سيلوبيسرب) ةيناثلا سوسلا ةنيدم راصح يف ىسوم يبأ عم كرتشاو سوسلا ىلإ

 .ةيرجه ٠١ ةنس لئاوأ

 ةجبايسلاو طزلاو ةرواسألا مالسإو ةينابلكلا حتتف ءاسذاس

 دئاقلا هجوت «(«سيلوبيسرب) سوسلا ةنيدمل يرعشألا ىسوم يبأ راصح ءانثأ
 اولزنف - سرفلا ناسرف مهو  ةرواسألا نم شيج يف (يراوسألا هايس) يسرافلا

 ناك :اولاق ء«ملعلا لهأ نم ةعامج ينثذحا :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةينابلكلا

 وبأو ةينابلكلا لزنف زاوهألا ىلإ هب ثعب هنإ مث ءدرجدزي ةمدقم ىلع يراوسألا هايس

 هايس اعد ناهبصأ ىلإ درجدزي هجوت امل» :ينئادملا لاقو .«سوسلا رصاحم ىسوم

 هرمأو مهئامظع نم الجر نوعبس مهيف ةئثامثالث يف رخطصا ىلإ ههجوف يراوسآلا

 سوسلا لهأ غلبو «ةينابلكلا هايس لزنف ءاهل رصاحُم ىسوم وبأو سوسلا ىلإ ههجو
 , (ةينايلكلاب هأيسو .ءمهحلاصف ءحلصلا ىس وم ابأ اولأسف هبرهو درجدزي رمأ

 ىسوم ويأ َهَجَو «ةينابلكلا ىلإ اوزاحنا امل ةرواسألا نأ» :يرذالبلا لاقو

 اوملسُي نأ ىلع اونمأتسا مهنإ مث ءمهلتاقف «يئثراحلا دايز نب عيبرلا مهيلإ

 عيبرلا لسواف تاو اويجأ كيحتم ازل رثيو اوءاش نم اوفلاحيو ودعلا أوبراحيو

 . ىسوم يبأ ىلإ كلذب

 مالسإلا روهظ هايس ىأر املف «سوسلا رصاحم ىسوم وبأو ةينابلكلا يراوسألا هايس
 هيلإ لسرأ «ىسوم يبأ ىلإ ةعباتتم دادمإلاو «تحتف دق سوسلا نأو هلهأ ٌرعو

 عقو نأ هنأ ىلعو «مكودع لتاقن نأ ىلع مكنيد يف لوخدلا انببحأ دق اَنِإ :ًالئاق

 مهنم انومتعنم برعلا انلتاق نإ هنإ ىلعو «ضعب عم مكضعب لتاقن مل فالتخا مكنيب

 «مكنم انئش نميف نوكنو «نادلبلا نم انئش ثيحب لزنن نأ ىلعو «مهيلع انومتنعأو

 ءانيلَع ام مكيلعو اَنَل ام مكل لب :ىسوم وبأ لاقف . .ءاطعلا فرشب قحْلُن نأ ىلعو

 ىتح ةينابلكلاب ًاميقم يراوسألا هأيس كد ملا : ينئادملا نسحلا وبأ لاق امنيب

 ءرامع مدق ىتح «رتستو زمرهمار نيب لزنف هايس لوحتف ءرتست ىلإ ىسوم وبأ راس
 انك امب متملع دق :لاقف «ناهبصأ نم هعم اوجرخ نيذلا ءاسؤرلا هايس عمجف

 ام ىلع روهظ يف مهُّرمأو ةكلمملا هذه ىلع نوبلغيس موقلا ءالؤه نأ نم هب ثدحتن



 يف هيوريش هَجوُف .كلذ ىلإ هوباجأف «مهنيد يف اولخداو مكسفنأل اورظناف نورت

 .«اوملسأو طرشلا نم انفصو ام ىلع ًاقاثيم اوذخأف يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ ةرشع

 نم ًابيرق هباحصأ فارشأ نم ةفئاط فرص دق درجدزي ناك» :ريثك نبا لاقو

 دلب نم - نولثتني وأ  نورفي اوناكف .هايس هل لاقُي لجر مهيلع ءامظعلا نم ةئامثالث

 دق ءالؤه نإ :هباحصأل هايس لاقف ءرخطصاو رتست نوملسملا حتف ىتح دلب ىلإ

 «لطاب نع اذه امو «هورسك الإ ًادنج نوقلي الو نيمدقألا كولملا نكامأ اوكلم

 .مهمالسإب يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ اولسرأف هللا ىلإ مهوعدي كلذ نوضغ يف

 ةتسل ضرفو «نيفلأو نيفلأ يف مهل ضرفي نأ هرمأف «كلذ يف رمع ىلإ مهيف بتكو
 .!مهمالسإ نسحو «( ةثئامسمحخو نيفلأ يف مهنم

 ؛ةينابلكلا ىلإ سوسلا نم دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ ثعب نأ دعب كلذ ناكو

 ىلإ مهاعدف رساي نب رامع مهيلإ ىتأ كلذ نوضغ يفو ءمهرصاحو «مهلتاقف
 كلذ دايز نب عيبرلا ذفنأف «ءىسوم يبأ ىلإ مهنم ًادفو اولسرأو ءاورواشتف «مالسإلا

 :يرذالبلا لاق . مهمالسإ ىلع اصيرح ىسوم وبأ ناكو ءاوملسي يكل مهطورشو
 ءاولأس ام عيمج مهطعأ نأ :رمع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ كلذب ىسوم وبأ بتكف»
 رهظي ملف (؟) رتست راصح ىسوم يبأ عم اودهشو نيملسملاب اوقحل ىتح اوجرخف

 :هايس لاقف .نظن انك امك كباحصأو تنأ ام :هايسل ىسوم وبأ لاقف «ةياكن مهنم

 امنإو «لتاقنو اهيلع فاخن مرح مكيف انل الو :مكرئاصبك انرئاصب تسيل هنإ كربخأ

 ضرف مث .ًاريثك ًاريخ قزر دق هللا ناك نإو ًاذوعت انرمأ ءدب يف نيدلا اذه يف انلخد

 .[نادلبلا حوتف 57” ص] .«ءاطعلا فرش يف ىسوم وبأ مهل

 ام ىلع قفاويو اولأس ام مهيطعي نأب رمع باتك هيلإ ىتأ امل ىسوم وبأ ناكو

 ىسوم وبأ مهعم راسو ؛(اوملسأو ءطرشلا نم انفصو ام ىلع ًاقاثيم ىسوم يبأ نم
 مهل دذحو ءمهعاضوأ بيترتب ماقف ءاهونكسي نأ اوراتخا يتلا ةرصبلا ىلإ

 ناسرف نم ةئامثالث اوناكو  تابترملا يأ  ءاطعلا فرش يف مهل ضرفو «مهنكاسم

 ةتسل ضرفو «ءاطعلا يف مهرد ّيفلا مهنم دحاو لكل ضرفف «ةرواسألا سرفلا

 .اهحتف أبن مدقت دقو ءاهحتتفاف

 راصح) ىسوم يبأ عم اودهش ةرواسألا نأ ةريخألا يرذالبلا ةياور يف ءاجو
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 امبرف «رتسُت حتفو ةعقوم دعب ناك مهمالسإ نأل «سابتلا كلذ نأ ودبيو .(رتست
 يبأ عم اومهاس مث «(روباسيدنج حتفو راصح) وأ (دنواهن ةعقوم) هعم اودهش
 ةياكن - ةرواسألل يأ مهل ناكو» :ريثك نبا لاق «(رخطصا) حتف يف ىسوم

 املف «مدب هبايث خمضو نصحلا باب ىلع ليللا يف هسفنب ىمرف مهدحأ ءاجف
 باوبلا ىلإ راثف هووأيل نصحلا باب هل اوحتفف «مهنم هنإ اوبسح هيلإ اورظن
 . «سوجملا نِم هيف ْنَم اولتقو «نصحلا كلذ اوحتفف هباحصأ ةيقب ءاجو «هلتقف
 .[ةياهنلاو ةيادبلا /  /85 ص]

 بغري ىتح ايازم نم هولان امو ةرواسألا مالسإ ربخ رشنب ىسوم وبأ رمأو
 لاق ءايازملا كلتب مالسإلا نولخديف ةرواسألا ىلإ نومضنيو سرُفلا دنج نم نورخآ
 : ينئادملا

 طزلا كلذكو «لحاوسلاب مالسإلا لبق اوناكو ةجبابسلا ةرواسألا ىلإ مضناف»

 ا داكلا نوهت فوقطلاب اوتاكو

 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو
 اوقحلف مهل ضرأ ال نمم سرفلا ةلتاقم نم موق ةرواسألا ءالؤه ىلإ زاحناو)

 اولخد ىتح مهعم اوراصف «يحاونلا يف اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعب مهب

 .؟مالسإلا

 هوبس نمم سرفلا دنج يف اوناك مهنإف راغدنالاو طزلاو ةجبايسلا امأو»
 ىسوم ابأ اوتأو اوملسأ «ةرواسألا رمأب اوعمس املف «دنسلا لهأ نم هل اوضرفو
 .؟7ةرواسألا لونأ امك ةرضبلا مهلزنأف

 (سيلوبيسرب) سوسلا دعب (روباسيدنج) حتف :ًاعباس
 - ةرواسألا عضو بيترتل  ةرصبلا ىلإ سوسلا نم عجر امل ىسوم وبأ ناك

 ىمسُي يباحص وهو كلام نب ةعيبر نب دوسألا :سوسلا راصح ىلع فلختسا)

 نبا لاق (مهريغو «دايز نب عيبرلاو ءمهر يبأ نب ةربس وبأ هعمو «برتقُملا
 لأسف «ةرصبلا دنج يف ةعيبر نب برتقملا هعمو سوسلاب ةربس وبأ طاحأف» :نودلخ
 مهحلاصو مهرصاحف ىسوم يبأ ةعقو تناك مث .مهوباجأف حلّصلا سوسلا لهأ

 . ازمرهمار ىلإ راسو «ةيزجلا ىلع

 ناو دوس نأ لاق هارت ا انجب عزك ارا نس كنا عوإا يزل ناقع اجو
 1 «ةئامعبرأ
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 سوسلا ةنيدم ىلإ ةرصبلا نم عجر ىسوم ابأ نأ نييبت فلس دقو
 «لايناد يبنلا نامثج نفدو «ةيزجلا ءادأ ىلع اهلهأ حلاصو ءاهحتتفاف (سيلوبيسرب)

 نبا لاق .زمرهمار حاتتفا داعأ مث .سوسلا ةنيدم يف ةيماح ىسوم وبأ عضوو

 ىلع هللا دبع نب ٌرَذ ىلإ - سوسلا نم  ةعيبر نب برتقملا راسو» :نودلخ
 ىلإ سوسلا نم راس يذلا نأ ريثك نبا لاقو «ةلم اهورصاحف «روباسيدنج

 - ًاعيمج اوناك مهنإ كلذ عمجيو .اهرصاحف (مهُر يبأ نب ةربس وبأ) وه روباسيدنج

 ةنيدم ىلإ ىسوم وبأ اههجو يتلا ةوقلا يف  ةربس وبأو هللا دبع نب رذو برتقملا
 يتلا (زمرهمار) نم ىسوم وبأ لصو نأ ثبل ام مث ءاهورصاحف «روباسيدنج
 .هدونج اهرصاحي يتلا (روباسيدنج) ىلإ اهحتتفا

 ىلإ ةعيبر نب برتقملا راس» هنإ نودلخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاجو
 جراخ نم نامألاب مهسلا يمُر مث «ةدُّم اهورصاحف ناو دنع ناعما داع نعول

 «مهنم هلصأ كلذ لعف ٌدبع اذإف «نوملسملا مهركانف ؛كلذل اوجرخف «ةيزجلا ىلع
 روباسيدنج حتتفاو دبعلا كلذ نامأ ىضمأ يذلا نأ بوصألاو .4هنامأ رمع ىضمأف

 دقف ءاهنورصاحي هدونجو اهيلإ لصو ثيح يرعشألا ىسوم وبأ وه اهلهأ حلاصو
 : هنإ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج

 لتقي ال نأ ىلع مهحلاصف ؛نامألا اوبلطف «روباسيدنج ىلإ ىسوم وبأ راسا
 .«حالسلا ىوس مهلاومأل ضّرَعتي الو «هيبسي الو ًادحأ مهنم

 يبأ حوتف رخآ كلذ ناكو .ءىسوم يبأ دي ىلع روباسيدنج حتف مت كلذبو
 ءزمرهمارو «رذانمو ءرتسُنو «زاوهألا ةيقب تلمش يتلاو «ةيرجه 7١ ةنس ىسوم
 مالسإو «روباسيدنجو «ةينابلكلاو «(سيلوبيسرب) سوسلاو «قرود يهو قرسو
 نم ىسوم وبأ عجرو «هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع مهريغو ةرواسألا
 ةيالول ةمصاعو ةريبك ةنيدم ىلإ هدي ىلع تلوحت يتلا ةرصبلا ةنيدم ىلإ حوتفلا كلت

 . ةديلتلا سرُفلا ةمصاع سيلوبيسرب ىلإ اهقاطن دتمي ةعساو

 (حوتفلا حتفا دنواهن ةعقوم : اماث

 ةنس  يرعشألا ىسوم ىبأ ةدايقب تمت ىتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا تاحوتفلا تناك

 ملف «ناريإ بونجو طسو قرش يف  سراف ميلقإو زاوهألا ميلقإ يف ه٠ ١
 - هتمصاع يف يذلا ناهبصأ ميلقإو ناريإ لامش قرش قطانمل نوملسملا ضرعتي
 تداكو ةسرافلا ةيروطا ومالا كلن درجت ور ىربك :قلعملا رقع ناك 1 اهنيصأ ةنيلم
 ةفوكلا ةيالو قطانم ةهجاوم يف عقت  ناهبصأ ميلقإل ةعباتلا  دنواهن ةقطنم
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 امل» :نودلخ نبا لاق .دنواهن ىف ًاريبك ًأشيج درجدزي ىرسك دشحف «قارعلاب
 ناشر و دحسلاو هفاشلا نيفاام هك وتمتا ىلإ ةريشوؤي فم اه ناوهآلا تست
 ةئام يف نازريفلا سرفلا ىلعو دنواهن ىلإ اوعمتجاو هوباجأف ءمهدمتسي

 ضرأب جف لك نم سراف لهأ عمتج <! :نيثك ما لاق (لتاقم لأ نيسمخو

 «رادنب لاقيو ؛نازريفلا مهيلعو ءٌافلأ نوسمخو ةئام مهنم عمتجا ىتح «دنواهن

 نم اوعمتجا ةيدلا نأ : يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاجو ١.( . بجاحلا وذ لاقيو

 درجدزي ىلإ اوعمتجاف «نيهاملاو ناذمهو ناهبصأو سموقو ّيرلا لهأ) نييوذلا

 تناكو «بجاحلا اذ هاشنادرم مهيلع َرّمأف «ةرجهلل نيرشع ةنس يف كلذو

 ىلإ بتك دق رساي نب رامع ناكو «فلأ ةئام لاقيو ًأافلأ نيتس ٍدئموي مهتّدع

 هه أ ةدس دنم ةفوكلا ةرالو زيمأ ناك

 ريمأ عم ثلثلا ءاقبو .دواهن ىلإ ةفوكلا ةيالو شيج يثلث ريسمب رمع رمأف
 لاق «نرقم نب نامعتلا ىلإ ةفوكلا شيج ةدايق رمع دنسأو «دلبلا ةيامحل ةفوكلا

 بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذخ ريمألاف تبصأ نإ :نامعنلل رمع لاقو» :يرذالبلا

 .«سيق نب ثعشألاف بيصأ نإف «ةريغملاف بيصأ نإف «ىلجبلا هللا دبع نب ريرجف

 3 ا ف املا: لاق

 «دنواهن ىلإ ةرصبلا لهأ دنجب ريسي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكواا

 7 نامعنلا سانلا عيمج ىلع ريمألاو . هشيج ىلع ٌُريمأ ُلَكف سانلا عمتجا اذإو

 نب سيقف لِتُق نإف هللا دبع نب ريرجف لت نإف «ناميلا نب ةفيذحف لتق اذإف «نرقم

 .(«ةيعش نب ةريغملا مهنيب ةعبس دع ىتح نالف مث نالفف لتُق نإف «يدارملا حوشكم

 لوأ نإو .(ةبعش نب ةريغملا مهرخآ ةعبس ذع ىتح) :لاقو يربطلا ركذ كلذكو

 ١ يلجبلا هللا دبع نب ريرج مث «ناميلا نب ةفيذح مث ءترقم نب نامعنلا :ةعبسلا

 كئلوأف .(سيق نب ثعشألا) مهنم يذالبلا ركذ دقو .يدارملا حوشكم نب سيق

 نوكي دقف «ةبعش نب ةريغملاف عباسلا امأ «ءسداسلا تاياورلا ركذت ملو ءةسمخ

 ناك امئنيب «ةفوكلا ةيالو شيجب «صاخ ديدحتلا كلذ نأ وأ ءىسوم وبأ سداسلا

 لوق ىضتقم وهو «دنواهن ةعقوم يف ةرصبلا ةيالو شيجل ًادئاق ًاريمأ ىسوم وبأ
 هباتك يف دلاخ دمحم دلاخ لاقو .«هشيج ىلع ريمأ لكف سانلا عمتجا اذإ) :رمع

 نوملسملا عمتجا اذإ : لوقي هباتك نيلتاقملا ىلإ رمع لسرألا : (لوسرلا لوح لاجر)

 اذإف «نرقم نب نامعنلا اعيمج شويجلا ريمأ نكيلو ءهشيج ىلع ريمأ لك نكيلف
 ريمآ ئضم اذكهو . هللا دبع نب ريرحف دهشتسا اذإف . ةفيلح ةيارلا ْخأيلف دهشتسا
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 نبا لاقو .[؟57ص] .«ةعبس مهنم ىّمست ىتح ةكرعملا داوق ديدحت يف نينمؤملا

 ب يار رحل رحل و روحا بروف ىلع ره را :نودلخ

 ئارت املف افلا نيناللا ندا قو تلو اعل نإ كن امعسلا سرق يةفروكلا

 طاطسف ىلإ ةفوكلا فارشأ ردابتو :لاقثألا برعلا تطحو نوملسملا ربك «ناعمجلا

 «بتاكلا ةلظنحو «هللا دبع نب ريرجو ..ناميلا نب ةفيذح مهيفو نامعنلا

 سيق نب ديعسو ءرجخ نب لئاوو «ءسيق نب ثعشألاو ؛ةيصاصخلا نب ريشبو
 يف نييناميلا ةداقلاو ءارمألاو ةباحصلا رابك دنواهن يف عمتجا دقف 2'"ينادمهلا

 يذ ٌريخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج لاثمأ قارعلا ْنِم ماهنيفو ةفوكلا هالو ئظاتم

 - يمرضحلا رجخ نب لئاوو «لابجلاو ناولُخ ميلقإ ريمأ ٍدئموي ريرج ناكو .نمي
 لاق هيفو «ينادمهلا يدشاحلا سيق نب ديعسو  نودلخ نبال ىلعألا دجلا وهو
 : (سرافب قرَس ةقطنم ىلإ هثعب ىسوم وبأ ناك يذلا وهو) ينادٌّعلا ردب نب نب ةثراح

 نادمه مرق سيق نبا ديعس ينعأ ةلفان نيبشتا نيعشس ف هللا

 : ىرخأ ةديصق يف ينادُعلا ردلب نب ةئراح لاقو

 ٌروكذم تاريخلا ىدل دانزلا يراو هبهاوم لزج كلم مهدوقي ..

 رومطم وهو ىحضي رهدلا هبانج هب ُمامٌعلا ىقستسُي جلبأ ّرغأ
 (””روبحم ناطلسلا ىدل دامعلا يماس نسي يذ ريك سبق لي ةيعش تعا

 سراف ىديبزلا تزك ىدعم'نف ورفع دنواهن يف ةداقلا ةباحصلا نم ناكو

 نب ثعشألاو «مالسإلا رجف يف نميلا لطب يدارملا حوشكم نب سيقو «برعلا

 دئاق يرعشألا ىسوم وبأ ناك امنيب «دنواهن يف نيملسملا ةنميم دئاق يدنكلا سيق
 :ءاعبرألا موي دنواهن ةعقوم تعلدناف «دنواهن ةعقوم يف ةرصبلا ةيالو شيج ريمأو
 يربطلا لاق .«دنواهن موي لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكف» :يرذالبلا لاق

 ةدايقلا ةيار ذخأ مث «21يدنكلا سيق نب ثعشألا ىلإ سانلا عمتجاف» :يدوعسملاو

 وبأ ةرصبلا شيج ىلعو «سيق نب ثعشألا ةنميملا ىلع ناكو «ناميلا نب ةفيذح
 موي وهو  دنواهن ةعقومل ثلاثلا مويلا يف رصنلاو حتفلا متف «يرعشألا ىسوم
 دنواهن حتف برعلا ْئِمَسَو .(ًاريظن اهل دجن داكت ال ةميزه) سرفلا مزهناو - ةعمجلا

 : يدنكلا يِدَع نب رجخ يف رعاشلا لاق . (حوتفلا حتف) مسأب

 ارتشّتو حوتفلادنواهنمويو ْملّيملةعيقرلا ًالؤَلَج مويو

 .7"؟8و 77”7ص  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا ()

 .10 ص ١٠ج - يناهفصألا جرف نبال تىتاغألا )0
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 «ةرصبلا لهأ ىلع دنواهن رضح دق يرعشألا ىسوم وبأ ناك» : نودلخ نبا لاق
 . "'”(ةيزجلا ىلع هوحلاص مث مايأ ةسمخ اهرصاحف رونيدلاب ٌرَم فرصنا املف

 هسفنب راس ناك دقو دنواهن نم يرعشألا ىسوم وبأ فرصنا» :يرذالبلا لاقو

 ىلإ ىسوم وبأ اههنم فرصنا دنواهن حتف مت املف]  ةرصبلا لهأ ثعب ىلع اهيلإ
 مث ءًادحاو ًاموي اهنم لتوق «مايأ ةسمخ رونيدلا ًارصاحم ىسوم وبأ ماقأف  [رونيدلا
 .مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نامألا اولأسو جارخلاو ةيزجلاب اورق اهلهأ نأ

 . "””(ليخ يف هلماع اهب فلو «كلذ ىلإ ىسوم وبأ مهباجأف

 حوتف نم دنواهن تناك :لاق يفوكلا ديعس نب كرابملا نع يرذالبلا ركذو

 رثك املف  [ىسوم وبأ اهحتف]  ةرصبلا لهأ حوتف نم رونيدلاو ؛ةفوكلا لهأ
 «مهيف اموسقم اهجارخ ناك يتلا يحاونلا يف اودازُي نأ اوجاتحا ةفوكلاب نوملسملا

 امنيب ''”ناهبصأ ميلقإ نم اهنأل دنواهن ةرصبلا لهأ ضوغعو ءرونيدلا مهل تريّصف
 لمكتسا دقو هُناَذَمَه ميلقإ نم تناك يرعشألا ىسوم وبأ اهحتف يتلا رونيدلا ةقطنم

 ميلقإ ةيقب عم رونيدلا ةقطنم تحبصأف «يلجبلا هللا دبع نب ريرج َناذَّمَه ميلقإ حتف

 .يلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا ناذمه ميلقإ ىلوتو ةفوكلا ةيالول ةعبات ْناَذَمَه
 نأل يرعشألا ىسوم يبأ اهريمألو ةرصبلا ةيالول ةعبات دنواهن ةقطنم تحبصأ امنيب
 اممو «دنواهن ىلإ رونيدلا يف ىسوم يبأ لماع لقتناف ناهبصأ ميلقإ نم دنواهن

 .رونيدلا يف أرصق ىَنَب يثراحلا باهش نب ريثك ينميلا دئاقلا نأ قوتيدلاب لضف

 (ناوريس)و (ناذبسام) حف :ًارشاع '

 ىلإ روئيدلا نم ىسوم وبأ ىضم مث» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق
 ناذيسام حتف ىسوم ابأ نأ :نولوقي موقو - مهحلامل هلهأ هلتاقي ملف .ناذبسام
 ميلقإ نم امهنأل رونيدلا دعب ناذبسام حتف نأ بوصأللاو .«دئواهن ةعفرم لجن

 ناذيسامب لصتي اممو .دنواهن دعب ناك ناذبسامو رونيدلا حتف نإف يلاتلابو ءَناَذَمَه

 باهش نب ريثك نب سيق نب روصنم نب ثراحلا نب ةرهز» :نأ ةقحال ةرتف يف
 3 ا ناذبسامب ذختا يثراحلا

 00 هوحلاصف «ناوريش لهأ ا ىس ورم وبأ راسو) ؛نودلخ نبا لاق

 .778و "77ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)

 .7” ١ ؛ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 وبأ اهيلإ راس دقو نادلبلا حرتف يف «ناوريسلا) يه نودلخ نبا خيرات يف ناوريشو

 يرذالبلا لاق «ناذيسامو رونيدلا حتف دعب ىسوم

 اودؤي نأ ىلعو روبل ملمع لك ىلع تاردوسلا لها نيو وبا حلاَصو)

 7 يا أ ىلع َبَلَعَف مهيف ايارسلا ثبو «جارخلاو ةيزجلا

 (فذقناجرهم)و (ةرميصلا) حتت : رشع يداح

 اهحتفف ةرميصلا ىلإ عرقألا نب بئاسلا ىسوم قوس ثعبو) :نودلخ نبا لاق

 ا ل ل
 :نادلبلا حوت يف يرذالبلا

 يا ةميضلا ىلإ 6 ا

 جارخو ةيزجلا اذا ىلعو ءاضيبلاو ءارفقصلا نع حفصلاو عابسلا كرتو ءامدلا نقح

0 
 «فذقناجرهم روك عيمج حّتْفو . ضرألا

 ةقطنم ةرمإ دعب اميف  يجحذملا ىثراحلا باهش نب ريثك ىلوت دقو

 ريثك رصقب فورعملا هرصق ْلئَئَبَفا : يرذالبلا لاق . نيهاملاو فدقناجرهمو ناذيسام

 .«ناذبسامب ًاعايض

 اعساو ًامسق دنواهن ةعقوم دعب حتتفا يرعشألا ىسوم ابأ نأ كلذ نم نيبتيو

 روك عيمجو ةرميصلاو ناوريسو ناذبسامو «رونيدلا قطانم لمشي َناَذَمَه ميلقإ نم

 . ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ داع مث «ةيرجه ٠١ ةنس رخاوأ يف كلذو

 يَرلا ميلقإ حتف يف ةكراشملاو . .زاوهألا حسم :رشع يناث

 راس دنواهن نم يرعشألا ىسوم وبأ فرصنا امل» هنإ نادلبلا حوتف يف ءاج
 ةرميصلاو ناذبسامو رونيدلا حتفب همايق دعب كلذ نوكيف .«اهأرقتساف زاوهألا ىلإ

 ندمو قطانم ىرقتساف «زاوهألا ميلقإ ىلإ عجر مث  ناذمه ميلقإب - فذقناجرهمو
 ءاهلامتحا ردق ىلع اهيلع جارخلا عضوو .اهتحاسمب رمأ هنأ دوصقملاو ءزاوهألا

 .ةرصبلا ىلإ داع مث

 .5758و 7”؟07ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 00
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 ةداقلاو ءارمألا ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نذإو باتك ىتأ نأ ثبل امو

 رمع رمأ» :نودلخ نبا لاق «مجاعألا دالب يف باحسنالاب ةرصبلاو ةفوكلا يتيالو يف

 ىسوم يبأب مهّذمأو «ةفوكلا ىلع رساي نب رامع ىَلَوَر . . مجاعألا دالب يف حايسنالاب
 :يرذالبلا لاق كلذ يفو «يرلا ميلقإ حتف يف ناك كلذ نأ رهاظلاو 2. .يرعشألا

 نب ةورع ثعبي نأ هرمأي دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعب رساي نب رامع ىلإ رمع بتكا
 كانه ام ىلإ ةورع راسو «لعفف «فالآ ةينامث يف ىبْتْسُدو يّرلا ىلإ يئاطلا ليخلا ديز
 .«مهحاتجاو مهلتقف مهيلع هللا هرهظأو «هولتاقف يرلا لهأ مهّدمأو مليدلا هل تعمجف
 «متسر وخأ رايدنفساو يرلا لهأو مليدلا جورخب ربخلا ءاجا هنأ نودلخ نبا ركذو

 «ينادمهلا سيق نب ديزيو «كرقم نب ميعن مهنيب ةداقلا نم ًاددع رمع َهََجَو ٍئدنعو

 ام تقو وه كلذ نأ ودبيف ؟يرلا دصقب ًاميعن رمع رمأو . .يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 لوق كلذ ىلع لدي اممو «ىسوم ىبأب رمع مهذمأوا دبا كونت نبأ هيل راعأ
 . [نادلبلا حوتف -0١7ص] .«هسفنب يرلا ازغ ىسوم وبأ ناك دقو» يرذالبلا

 - كاذنآ يرلا ميلقإ نم هحتف مت يذلا مسقلا حتفو وزغ يف ىسوم وبأ مهاسف

 نب رامع دعب ةفوكلا ىلع ةبعش نب ةريغملا باطخلا نب رمع ىلو مث - ه١7 ةنس

 ميلق] ىلع يقراحلا باهش نب يفك ةريغملا ىلوفاماهتا ١ ةتسارحاوآ يفادرساي
 ديلا ارهو دالبلا هل تنعذأو مهب عقوأف مليدلا باهش نب ريثك ازغ» ٍذئدنعو «يرلا

 ناقلاطو يرلا لامعأ ةيقب ىسوم وبأ حتتفا» مث ءه؟7 - 5١ ةنس كلذو «ناسليطلاو
 .'"”(نامثع ةفالخ يف «دنوامدو

 (قانرلا يذ)و (نابيثلا)و (ذوريب) حتف :رشع ثلاث

 ةنس اهوزغ مت يتلا يرلا ميلقإ قطانم حتف يف ىسوم وبأ مهاس نأ دعب
  زاوهألا نم رذانم نيبو يريت رهن نيب ةعقاولا - طوريب ةقطنم ىلإ هجوت ء«ه١

 ةقطنم يف اوعمجت داركألا مهمظعأو مجاعألا نم ةريبك ًاعومج نأب أبنلا هاتأ ثيح
 : (ذوريب حتفو داركألا ربخ» :نودلخ نبا لاق «نيملسملا وزغل ذوريب

 مجاعألا نم عومج زاوهألا نم رذانمو يريت رهن نيب ذوريبب عمتجا»

 ءارمألل ًاءدر ريسي نأ ىسوم يبأ ىلإ دهع دق رمع ناكو ءداركألا مهمظعأ
 نهو مث «ًاديدش ًالاتق عومجلا كلت لتاقو ذوريب ىلإ ىسوم وبأ راسف «نيحاسنملا
 نب عيبرلا مهيلع ىسوم وبأ فلختساف «ةلذو ةلق يف هنم اونصحتف نيكرشملا ُهّللا

 نادلبلا حوتفو - ١97 ص  ةبيتق نبال فراعملاو - 197/ص هدج  يسدقملل خيراتلاو ؤدبلا )١(.
 .14١75ص - يرذالبلل
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 '"«اهيف ام منغو «ذوريب دايز نب عيبرلا حتفف . .ناهبصأ ىلإ راسو دايز

 ذوريب حتف دعب هجوتي نأ ثراحلا دايز نب عيبرلا ىلإ دهع دق ىسوم وبأ ناكو

 «ناك كلذكو «قانرلا يذ ةعلق حتفل ةيريمحلا ةرج يذ نبا هجوتي نأو نابيثلا ىلإ

 .ءاجر يبأ نع يرذالبلا لاق

 : .ةونع ىسوم يبأ لبق نم نابيثلا دايز نب عيبرلا حتف»

 0 قانرلا د ةعلقا يريمحلا ةرخر عتب تاث حتفو :ينئادملا لاق

 ( يريت رهن) نأ ودبيو «ناريإ يف ةعينملا داركألا لقاعمو ندم حتف مت كلذبو

 . (دركرهش) يه ذوريبو «ًايلاح (ةدنر رهن) وه

 (ناشاق)و (ْمَق) حتف :رشع عبار

 قطانملاو ندملا يه (ناهبصأ)و (ةيدوهيلا)و (يج)و (ناشاق)و (ْمُّق) ناك

 دق (ذوريب) ىلإ ةرصبلا شيجب راس امل ىسوم وبأ ناكو «ناهبصأ ميلقإ يف ةيسيئرلا
 يبأ ةفيلخ نارمع ناك) هنأل يعازخلا نيصح نب نارمع ةرصبلا ىلع فلختسا

 ةرصبلا ىلوت) هنإ نودلخ نبا اهركذ ةياور يف ءاجو «(ةرصبلا نم ٌصْخَش اذإ ىسوم

 (ذوريب) يف داركألاو مجاعألاب ةميزهلا ىسوم وبأ قحلأ املف (ةقارس نب ورمع

 «ةرصبلا شيج نم ةوق يف (ذوريب) راصح ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا فلختسا
 (ّيج) ةقطنم حتفل يعازخلا ليدب نب هللا دبع ةدايقب ةوق ىسوم وبأ ثعبو

 (ناشاق) ةقطنمو (ْمُف) ةنيدم حتفل ةوق سأر ىلع ىسوم وبأ ىضم امنيب (ةيدوهيلا)و

 : نودلخ نبا لاق كلذ يفو «امهحتتفاف

 "”«ناشاقو ْمُك ىسوم وبأ حتتفا"
 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو
 .«اهحتتفاف ًامايأ اهيلع ماقأو ءْمُق ةنيدم ىسوم وبأ ىتأل

 ًازكرم يرعشألا يسوم وبأ سراوفلا ديس اهحتف يتلا مُق ةنيدم تحبصأ دقو

 يف اماه اهلعو ًاينيد ًاركرم لازت امو «ناريإ يف ةيمالسإلا ةيملعلاو ةينيدلا ةماعزلل

 . مويلا ىتح ناريإ
 نب فنحألا ىسوم وبأ َهَجَو» :لوقت ةياور يرذالبلا ركذ دقف (ناشاق) امأو

 :يرذالبلا لاق مث «_ ناهبصأ ىلإ يأ هب قحل مث «ةرنع اهحتتفاف ناشاق ىلإ سيق

 نبا هركذ ام عم كلذ قفتيو .«ناشاقو مق حَتُق ىسوم ابأ نأ :رابخألا حصأو ..»

 هارد سوقا وا خلا هثآي ةودلخ

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلإ حوتفو 75ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 175.
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 :(ةرجهلل نيرشعو ىدحإ ةنس) ثادحأ يف ريثك نبا لاقو
 (”«ناشاقو مق يرعشألا ىسوم وبأ حتتفا اهيفوا

 ناهبصأ ميلقإو ةمصاع حتف :رشع سماخ
 ةمصاعو رقم « ناهبصأ ميلقإ يف (يج) ةنيدم وأ :(ناهفصأ) ناهبصأ ةنيدم تناك

 يف (ناولح)و (نئادملا) نم هباحسنا ذنم ةيسرافلا ةيروطاربمألا كلم درجدزي ىرسك
 هيجوتو رافنتساب درجدزي ماق ناهبصأ ةنيدم نمو - ها١ا/ ةنس  ناريإ ىلإ قارعلا

 زمرهمارو رتسُ حتتفاو يرعشألا ىسوم وبأ اهمزهف -ه9١ ةنس - رتْسُت ىلإ شويجلا
 لامش قطانم نم اهرفنتسا يتلا شويجلا درجدزي ثعب مث ه١ ١9 ةنس  امهريغو
 يفوت ودأ حتتفا ريسي دمأب دنواهن يف هشيج مازهنا دعبو - ه١ ةنس  دنواهن ىلإ ناريإ
 ثدح ٌلئنيحو ه7 ةنس ناهبصأ ميلقإ ىلإ مدقتي ذخأ مث .ناذمه ميلقإ قرش قطانم
 ىلإ ناهبصأ نم درجدزي بره دنواهن نم نوملسملا غرف امل» : ًالئاق يرذالبلا هركذ ام
 ىرسك بورهو باحسنا نأ عئاقولا طبر نم نيبتيو ؛«نامرك ىلإ بره» مث ؛رخطصا
 سراوفلا ديس ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا اهيلإ مدقت نيح ناك ناهبصأ نم درجدزي
 ثالث ىلإ هشيج ميسقتب ىسوم وبأ ماق دقف ؛ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم يبأ

 - اهنم ىتلا  داركألا ةقطنمب (ذوريب) يف يثراحلا دايز نب عيبرلا ةدايقب ةقرف «قرف
 ةدايقب ةقرفو «ناهبصأ ميلقإ بونج يف (هدرك رهن) يريت رهن ىلإ  ًايلاح (دركرهش)
 يف (ىجو ةيدوهيلا) ناهبصأ ىلإ قلطنا يذلا ''”يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع

 ١١1. 7ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0
 يف يبطرقلا لاق (يعازخلا ءاقرو نب لْيَدُب نب هللا دبع) يناميلا مي ميعزلاو يباحصلا وه هيف

 هل ناكو غانم ناكل هتمجرت

 ,.هوجو نم ناكو ءهلالجو ردق

 عماجسلا باتك يف ءاجو (ةباحصلا

 ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل
 :ليدُب نب هللا دبع نأ فرطمابل نميلا
 .ءاحصفلا ةاعدلا نم ناك «. ىباحصالا

 ,«ةعازخل ىف ةدايسلا هيلإ تهتنا

 نميلا نم ةليبق ةعازخو [”74ص]
 نب ورمع نسب ةعازخ) ونب مهو
 نب سيقلا ئرما نب ةثراح نب رماع
 0-0 دزألا نب نزام نب ةبلعث

 يرعشألا ىسوم يبأ حوتف طخ نب ديز نب كلام نب تبن نب ثرغلا
 ةيرجه ٠١-57 ةنس انسب نالهك
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 ا اا وا نودع ندا ا عددا - صو يس رص هس 0995900101709999

 (مق) حتتفاف هشيج نم ةثلاثلا ةقرفلا سأر ىلع ىسوم وبأ هيف قلطنا يذلا تقولا تاذ

 نب هللا دبع اهدوقي يتلا ةقرفلاب ىقتليل ًابونج هجوت مث ناهبصأ ميلقإ لامش يف (ناشاق)و

 نب هللا دبع هيجوت تاياورلا ضعب تبسن دقو . (ةيدوهملا)و (يج) يف يعازخلا ليدب

 ناهبصأ حتف نع نودلخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا يف ذ ءاجو .باطخلا نب رمع ىلإ ليدب

 نم ناكو «ناهبصأ ىلإ نابتع نب هللا دبع نب هلا دبع تاطقلا د ريع فعال هنأ

 نب رمع هَجَو)» : هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج امنيب «راصنألا هوجو ْنِم ةباحصلا

 ىلإ رمع بتك لب :لاقّيو .ناهبصأ ىلإ يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع باطخلا

 لاقو . (ُهّهَجّوَف ناهبصأ ىلإ شيج يف ليدُب نب هللا دبع هيجوتب يرعشألا ىسوم يبأ

 ابأ ىفاَوَق شيج يف ليدب نب هللا دبع هجو باطخلا نب رمع نأ َيْوُر دقوا : يرذالبلا

 نب فنحألا ىسوم يبأ ةمدقم ىلعو «ناهبصأ ًاعيمج اوزغف ناشاقو ْمُك حتف دقو ىسوم

 1 . يج ليدب نبا حتف مث «ًاعيمج ةيدوهيلا احتفف سيق

 نم ةقرف هّجَو يذلا هنأ كاردإ نكمي ةرصبلا ةيالو ريمأ وه ىسوم ابأ نأ امبو

 نب هللا دبع ني هللا كيع هعمو «يعازخلا ليدب نب هللا دبع ةدايقب ةرصبلا شيجح

 وبا جوت افك نيتمؤملا نيمأ ربع ةقفاومو رمأ نع كلذ ةاكود «يراصنألا نابتع

 هيف مدقت يذلا تقولا تاذ يف «ناشاقو ْمُق حتتفاف ناهبصأ ميلقإ لامش ىلإ ىسوم

 يف .(«ةيدوهيلا) اهنم يتلا ناهبصأ ميلقإ نم ةيبونجلا ةقطنملا ىلإ ليدب نب هللا دبع

 ةيدوهيلا نأ ودبيو (ناهبصأ قاتسر) مساب نودلخ نبا اهركذ امنيب - يرذالبلا ةياور

 ةنيدمو (ناهفصأ) ةنيدم هيف يذلا لوألا  (ناهبصأ قاتسر) يف ةيسيئر ةنيدم تناك

 نبا لاق قاتسرلا كلذ حتف يفو .(ناديبسإلا) قاتسرلا كلذ ريمأ ناكو (ناتسدرأ)

 ىلعو ناديبسإلا اهدنج ىلع ناكو «ناهبصأ وحن هعم نمب هللا دبع راسف» :نودلخ

 زرابو ءاولتتقاف .ناهبصأ قاتسرب ميظع عمج يف هيوداج نب رايرهش هتمدقم

 مهحلاصو  قاتسرلا كلذب  ناهبصأ لهأ مزهناو «هلتقف رايرهش ءاقرو نب هللا دبع

 ةنيدملا اهتفصب ةيدوهيلا ةنيدم يرذالبلا ركذ دقو .«قاتسرلا كلذ ىلع ناديبسإلا

 نأ ودبيو (ناديبسإلا قاتسر) هنأب هزييمت نكمي يذلا قاتسرلا كلذ نق ةينييكرلا

 َهَجَو» :لوقت ةياور يرذالبلا ركذف .ًايلاح (ناتسدرأ) ةقطنم يف عقت (ةيدوهيلا)

 هحلاصف ةيدوهيلا ىلإ هشيج يف ناكو سيق نب فنحألا ليدب نب هللا دبع

 - ةثلاث ةياور يفو «ةيدوهيلا حتف لي نب هللا دبع نأ» :ةيناث ةياور يفو .؛. .اهلهأ

 مق حتف دقو ىسوم ابأ ىفاوف ء«شيج يف ليدُب نب هللا دبع هَجَو» هنإ - حجرألا يهو

 .8١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (1)



 5904 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 4:5
 220000 سو را 016 ل ل ب يي ب بيتل

 احتفف «سيق نب فئنحألا ىسوم ىبأ ةمدقم ىلعو «ناهبصأ ًاعيمج اوزغف ناشاقو
 مودقو لامشلا يف ناشاق نم هشيجو ىسوم يبأ مودقف . !انعمح ةيؤؤونلا

 دنع عيمجلا ءاقتلاو .«بونجلا يف ناهفصأ قاتسر نم هشيجو ليدب نب هللا دبع

 ملح ماك حوست يررعلا يحصلا وع ًايلاح ناتسدرأ ةقطنم يف - ةيدوهيلا

 نس هللا دبعو ىسوم وبأ لخدو .دحاو تقو يف بونجلاو لامشلا نم قاتسرلا

 اميف كلذ دنعو «قاتسرلا كلذ ىلع ناديبسإلا ةحلاصم متو «ةيدوهيلا ةنيدم ليدب

 يف اهب ًاميقم ناك يتلا  ّيج ةئيدم نم درجدزي ىرسك بحنسا وأ بره ودبي

 : ناهز ىلا ونا ركمسا اردن ةايبصا
 ءيم يريبمم خإ
 ف نيف دك

 ّيج ةنيدم قاتسر ىلإ  ناتسدرأ نم - يمالسإلا ييرخلا ناحل دعت
 - (ناهبصأ ةنيدم يه ّيج ةنيدمو) : ريتك نيادلاك « ناهبصأ قرش يف (ًايلاح كدنيج)

 ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا مدقت دقو - ناهبصأ ميلقإ ةمصاع تناك اهنأ يأ

0 

 0 ةقرف سأر ىلع ىسوم يبأو شيجلا
 نب رمع هَجَو) هنإ تاياورلا ركذت انهو .(نافس ذوفلا) :هل لاقي ناهبصأو ّيج ميلقإ

 لصتيو .(نافسذافلا ىمسُي اهنابزرم ناكو ناهبصأ ىلإ ليدب نب هللا دبع باطخلا
 نب هللا دبع هيجوتب ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك لب :لاقيو» :يرذالبلا لوق كلذب
 ىسوم يبأ نم ناك هيجوتلا نأ كش الو .ههّهَجَوَف ,ناهبصأ ىلإ شيج يف ليدب
 :نودلخ نبا لاق .(ناتسدرأ) ةيدوهيلاو ناديبسإلا قاتسر حتف دعب ةصاخو «ةرشابم

 ىلإ  (هشيجو ليدب نب هللا دبعو نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع ينعي) اوراس مث"
 نيب رايخلاو «ةيزجلا ىلع مهحلاصف .«نافسوذافلا اهكلمو ّيج ىمستو ناهبصأ
 هللا دبع ىلع ىسوم وبأ مدقو . بهذ نم ضرأ مكلو :لاقو «باهذلاو ماقملا

 نابزرم ناك» هنإ قاحسإ نب دمحم ةياور نع يرذالبلا ركذو .«ناهبصأ هعم لخدف
 ةنيدملا لهأ َبَتاَكو «ليدب نب هللا دبع هرصاحف «نافسوذافلا ىمسُي ناهيصأ
 ةامرلا نم ًالجر نيثالث راتخا هيلع سانلا ثايتلإ نابزرملا ىأر املف «هنع مهلذخف
 قحليو درجدزي عبتيل نامرك ديري ًابراه ةنيدملا نم جرخ مث «مهتعاطو مهسأبب قثي
 نايزرملا هيلإ تفتلاف ؛هفيثك ليخ يف هعبتاف ليدب نب هللا دبع ىلإ هربخ ىهتناف . , هب

 ىرت نَمِل طقسي سيلف كسفن ىلع هللا قتا :لاقف - ًاعفترم الت يأ - ًافرش الع دقو

 :لفدن نب هللا دبع هزرابف . كانزراب انزرابت نأ تئش نإو كانيمر تلمح نإف مهس
 عجرأ نأ يف كل لهف ًاعاجش ًالقاع كارأ ينإف كلتق ٌبحأ ام اذه اي :هل لاق مث
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 بره ْنَمو ؛ءةمذ ناك  دلبلا لهأ نم ماقأ ْنَمَف «ةيزجلا ءادأ ىلع كحلاصأف كعم

 ل امب ْفَوَو «يج حتفف «هعم ليدب نب هللا دبع عجرف . هل ضرعتأ مل

 راس امدنع (يج) ناهبصأ ةنيدم ىلإ لصو دق يرعشألا ىسوم وبأ ناكو

 ةنيدملا ىسوم وبأ رصاحف ءهعم نيذلاو نافسوذافلا ةدراطمل ليدب نب هللا دبع

 تمتف «ىسوم يبأ ىلإ نافسوذافلاب عجر ليدُب نب هللا دبع نأ وأ ءاهحتتفاو

 (ّيج) ناهبصأ ةنيدم ىسوم يبأ عم ليدب نب هللا دبع لخدو «نافسوذافلا ةحلاصم
 نب هللا دبعل ناكو «ناهبصأ ميلقإو (ّيج) ناهبصأ ةنيدم حتاف وه ىسوم وبأ ناكف
 نأل ىسوم يبأ شيج يف ةعيلطو ًادئاق هتفصب نكلو «كلذ يف رفاولا هماهسا ليدُي
 ينالقسعلل املا يمك رك هاو باتك يف تبث دقو «نيعالا وه سوم ايأ

 حلصلا تاعك كلذ لكي نا حتتفا يذلا وها يرعشألا سوم انآ نأ

 لهأ نأ نودلخ نبا اهركذ ىتلا ةياورلا ىف ءاج دقف «ناهبصأ لهأو نافسوذافلل

 نابتع نب هللا دبع نب هللا ديع مهحلاص» نافسوذافلا اهكلمو ىج ىمسُتو ناهبصأ
 ىدحإ ةنس) ثادحأ يف ريثك نبا لاقو «باهذلاو ماقملا نيب رايخلاو ةيزجلا ىلع

 دعب ناهبصأ ةنيدم يهو ْىج ةنيدم نوملسملا حتتفا ةنسلا هذه يفو» هنإ (نيرشعو

 باتك هللا دبع نب هللا دبع مهل بتكو ؛«نيملسملا اوحلاصف «ةليوط رومأو ريثك لاتق
 .(ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع) قاحسإ نباو يرذالبلا ةياور يفو .«نامأو حلص

 ناهبصأ حتف يذلا نإو حلصلا باتك يف ًادهاش ناك ليدب نب هللا دبع نأ حيحصلاو
 ىسوم وبأ سراوفلا ديس وه ناهبصأ لهأو نافسوذافلل حلصلا باتك بتكو

 ةيسايسلا قئاثولا باتك يفو يربطلا خيرات يف ءاج دقف «يرعشألا سيق نب هللا دبع
 بتك» هنإ (ناهفصأ ةدهاعم باتك) صن ةياهن يف ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل

 يلي اميفو 2. .ةمصعو .ءاقرو نب ليدب نب هللا دبعو . سيق نب هللا دبع دهشو
 : (ناهبصأ لهأل يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ دهع باتك) صن

 لهأو نافسوذاقلل سيق نب هللا دبع نم باتك .ميحرلا نمحرلا هللا مسبا
 :اهيلاوحو ناهبصأ

 يلي يذلا ىلإ اهنوُدؤت ءةنس لك يف مكتقاط ردقب ةيزجلا متيدأ ام نونمآ مكنإ

 ةأرِقو «هقيرط حالصإو «ملسملا ةلالد مكيلعو .ملاح لك نع ؛مكدالب [ىلوتي]

 نيملسُمللو .ملسم ىلع اوطلسُن ال «ةلحرم ىلإ لجارلا نالمُحو «ًةليلو ًاموي

 .”8١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0

 ."١51ص ؟ج - يرعشألا ىسوم يبأ ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 ريغم -هرثغ وأ ائيش عتريغ اذإفأ متلعف ام نامألا مكلو . مكيلع ام ءادأو مكحصُن

 .مكل نامأ الف ٠ وجلست ملو.عكتف

 نب ةمصعو «ءءاقرو نب ليدُب نب هللا دبعو «سيق نب هللا دبع دهشو بتك
 . '”(هللا دبع

 رهص ءيفلا ل بئاسلا هعمو 00 000 000 هللا 00

 وبأ عجرو «ليدب نب هللا دبعل ابئانو ناهبصأ قاتسر ضعب ىلع الماع ىسوم يبأ
 ناهبصأ يحاون يف ليدُب نب هللا دبع راسو» :يرذالبلا لاق .ةرصبلا ىلإ ىسوم

 .زاوهألا لهأ هيلع لموع ام وحن جارخلا يف مِهُلَماَعَو ءاهيلع ٍبلغُف اهلبجو اهلهس

 ىربكلا ةرميثلا قاتسر نم دابرفجب لقاعم ناهبصأ لهأ نم فارشألل تناكو

 اودؤي نأ ىلع ةعاطلا ىف اولخد ىج تحتف املف «نيبرام ةلعقبو ناسرواجهبب

 .اوملسأف ةيزجلا نم أوعنأو جارخلا

 رمع عم ةبتاكملاو ةرصبلا ىلإ ناهبصأ نم ىسوم يبأ ةدوع

 «ةرصبلا ىلإ ناهبصأ ميلقإ حتف نم يرعشألا ىسوم يبأ سراوفلا ديس داع
 ىلإ عجر تحتُف املف . .ناهبصأ ىلإ ىسوم وبأ راس» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو

 اوثعبو ءةرصبلاب هب قحلو اهيف ام ِمَنَعو ذوريب يثراحلا دايز نب عيبرلا حتفو ؛ةرصبلا
 ملف دفولا يف نوكي نأ يزنعلا نصحم نب هبض دارأو . سامخألاو حتفلاب رمع ىلإ

 . ىسوم وبأ هبجي

 نب سنأ مهيف «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ًادفو ىسوم وبأ ثعب دقف
 مهعم ثعبو « سيق نب فدحألاو ؛يثراحلا دايز نف عيبرلاو ؛يراصنألا كلام

 «قانر يذو نابيثلاو ذوريبو ناهبصأ ميلقإو ةنيدمو ناشاقو ْمَُف حتف نع باتكب
 مئانغلا سمخ ناكو «تاحوتفلا كلت نم مئانغلا سمخ دفولا عم ىسوم وبأ هَجَوَو

 « بيهم بكوم ىف ةنيدملا ىلإ دفولا لصوف ٌيبسلاو فحتلاو لاملا نم اريثك ائيش

 ه١ ةئس رخاوأ امير -ه١١ ةنس كلذو «ءباطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأب اوقتلاو

 درجدزي ىرسك باحسنا وأ بورهب نينمؤملا ريمأ غالبإ دفولا ةمهم تلمش دقو -

 ال) هنأ نينمؤملا ريمأ ىلإ سيق نب فنحألا لقنو ءرخطصا ىلإ وأ نامرك ميلقإ ىلإ

 . كلذب رمع نذأف .«مهؤاجر عطقنا مهكلُم انلزأف ءمهدالب ةيقب يف حايسنالاب تنذأ

 )١( 57ص هللا ديمح دمحم  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 5.
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 07770 سسساو ا سال ع ع سعوا سسسسسساب و

 ىلإ دفولا كلذ ىف ىسوم وبأ هثعبي نأ دارأ يزنعلا نصحم نب ةبض ناكو

 فلأب ةئيطحلا زاجأ هنإو «هسفنل نيقاهدلا ءانبأ نم نيتس ىسوم ىبأ ءاقتناب ءهرمع
 « ىسوم وبأ ردذتعاو . ةردمتلا قوم نايفس ينأ نع دايز ىلوو - رانيد فلأ وأ -

0 

 هل راص دق هنإ ىسوم يبأب - يدجنلا  يزنعلا نصحم نب ةيض ةياشو تلمش دقو

 ءانبأ نم نيتس ىقتنا هنإو ءاهلثم سانلل سيل هبكومو هبكرمو هسابل يف ةئيه هتيب لهالو
 وأ  مهرد فلأ ةئيطحلا رعاشلا ىطعأ هنإو - هل يلاوم يأ  هسفنل سراف دالب نيقاهد

 نيِبَت دقو .ةرصبلا رومأ نايفس يبأ نب دايز ىلو هنأب معزلا ىلإ ةفاضإلاب - رانيد فلأ
 ناكو 0 ةرصبلا رومأ نايفس يبأ نب دايز ىلوي مل ىسوم ابأ نأ رمعل

 نب نارمع» ناكو اا دانت يسوم ومآ نيقكتساولا“ : يرذالبلا لاق . [احيضق اًقيلي هانز

 هنإ امأو .؛ ةرصبلا نع ٌصْخَش اذإ ىسوم يبأ ةفيلخ وه هنع هللا يضر يعازخلا نيصح

 نم امنإو «لاملا تيب نم نكي مل كلذ نإف  رانيد فلأ وأ - مهرد فلأ ةئيطحلا ىطعأ

 لب ىسوم يبأ ريمألا مهس ناك دقو ؛مئانغلاو تاحوتفلا يف هموهس ْنِم صاخلا هلام

 ائيش ناهبصأ حتف ىتحو زاوهألا حوتف نم ءادتبا تاحوتفلا كلت نم سانلا رتاسب مويكو

 نب رمع بتك دقو «مهريغو نيقاهدلا ءانبأ نم ّيبسلا كلذ يف لخديو .ًاميظع

 يف ماه باتك وهو  تاذلاب ةرتفلا كلت ىلإ دوعي دق - ًاياتك ىسوم ىبأ ىلإ باطخلا

 : هيف لاق «رابخألا نويع ىف ةبيتق نبا هركذ «مكحلا ةسايس

 ءايمع كايإو ينكردت نأ هللاب ذوعأف «مهناطلس نع ةرفن سانلل َّنِإف «دعب امأ»
 تارمأ كل ضرع اذإو ءراهن نم ةعاس ولو دودحلا مقأ .ةلومحم نئاغضو ةلوهجم

 .ىقبت ةرخآلاو ذفنت ايندلا نإف :هللا نم كبيصن رثآف ءايندلل رخآلاو هلل امهدحأ
 دهشاو «نيملسملا ىضرم دعو . الجر ًالجرو أدي أدي مهولعجاو قاشفلا اوفيخأو

 نأ ريغ ؛مهنم ٌلجر تنأ أملإف ٠ .«كسفنب مهرومأ رشابو 60

 المح مهلقثأ كلعج هللا

 كبكرمو كمعطم دا وو فكر ودار رتل هل يطق يد , دقو
 بيصخ ٍداوب ترم ةميهبلا ةلزنمب نوكت نأ هللا دبع اي كايإف ءاهلثم نيملسملل سيل
 تغاز غاز اذإ لماعلا نأ ملعاو . نمسلا يف اهفتح امنإو نمسلا الإ مه اهل نكي ملف

 .©"”(مالسلاو . هب نمانلا ىقش نم سانلا ىقشأو . هتمعر

 ."7”7ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .١١ص اج - ةبيتق نبال  رابخألا نويع (؟)
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 ىلع هأرقو لب ءريبك حايتراب باطخلا نب رمع باتك ىسوم وبأ ىقلت دقو
 هتيالو دذنم ىسوم يبأ جهنو ةسايس لثمي رمع باتك يف ءاج ام ناكو «سانلا

 كلذب هلامعو هسفن ىسوم وبأ مزلأ دقو «ريكذتلل رمع باتك ناكف «ةرصبلل
 .ديشرلا جهنلا

 ميلقإ حتف أبنب باطخلا نب رمع ىلإ ىسوم وبأ هثعب يذلا دفولا داع دقو
 داع «ءرخطصا ىلإ ناهبصأ نم درجدزي ىرسك  باحسنا وأ - بورهو ناهبصأ
 لمعلاو سراف دالب ةيقب ىلإ حايسنألاب رمع نينمؤملا ريمأ نم رمألاو نذألاب دفولا
 - ه7 ةنس ب ةرصبلا نم يرعشألا ىسوم وبأ سراوفلا ديس قلطناف ءاهحاتتفا ىلع

 سراف دالب يف سراوفلا ديس تاحوتف نم ناكف «تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ

 : يلي ام ناهبصأ ميلقإ دعب

 روباس حتفو رخطصا ىلإ مدقتلا :رشع سداس
 - ناريإ لامش يف  ناهبصأ نم - بحسنا وأ - بره دق درجدزي ىرسك ناك

 نب هللا دبع مدقتف  ناريإ بونج - سرافو رخطصا ميلقإ يف رخطصا ةنيدم ىلإ

 نأ ىلع لدي امم ءرخطصا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأو ناهبصأ نم يعازخلا ليدُب
 ناهبصأ نم هدونجب مدقتي نأب ناهبصأ لماع ليدب نب هللا دبع ىلإ بتك ىسوم ابأ
 حتفو درجدزي ةبراحمل نايقتليف «ةرصبلا نم ىسوم وبأ اهيلإ مدقتي امنيب رخطصا ىلإ
 مدقتو «ناهبصأ ىلع عرقألا نب بئاسلا ليدب نب هللا دبع فلختساف «رخطصا

 : هنإ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو .رخطصا ىلإ هعم يذلا دونجلاب

 ءرخطصا ىلإ ناهبصأ نم درجدزي بره دنواهن رمأ نم نوملسملا غرف امل»
 ىفاوو «هيلع ردقي ملف «هعابتإل ناهبصأ حتف دعب ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع هجوتف

 . "'"(رخطصا ىسوم وبأ
 ىسوم وبأ قالطناو ءرخطصا ًادصاق ليدب نب هللا دبع ِمْدََت دنع هنأ ودبيو

 رخطصا ةرداغمب ردايف مدقتلا كلذ فدهو ةطخب درجدزي فرع «ةرصبلا نم اهيلإ

 نب هللا دبع ةدوع روطتلا كلذ مزلتساو  ناريإ قرش ىصقأ يف  نامرك ميلقإ ىلإ
 رخطصا ميلقإ حتفل ىسوم وبأ ىقب امنيب «(ّيِج) ناهبصأ ةئيدم ىلإ هدونجب ليدُب
 . يبرعلا جيلخلا ىلع لطملا اهقرش يفو ناريإ بونج يف عقاولا سرافو

0 
 لذ هيخا 20

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص717١.
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 ىسوم وبأ مدقت» :قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسحم يجان .د لاق

 شيج اهيف ناكو (روباس ةئيدم) دوصقملاو ''"روباسيدنج حتتفاو ءرخطصا ىلإ
 ةيماح (جوت) يف تاكو «(سراف نابزرم كارهش وخأ) اهريمأ ناكو فيثك يسراف

 ِةَرْمِإ ىلوت يذلا صاعلا يبأ نب ديعس نب نامثع نيرحبلا لماع اهثعب ةيمالسإ ةيبرع
 يف مكحبلا هاخأ نامقع كحعنإل قي به 1 نش - يسودلا ةريوه أ دعب نيرحلا
 مهبراحف (بلهملا دلاو ةرفص وبأو «دوراجلا هتبنجم ىلعو جوت ىلإ لجر نيفلأ

 رخطصا ميلقإ ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ مدقت يذلا تقولا يف كلذو ءروباس ريمأ
 روباس ىلإ ريسملاب نيرحبلا لماع ديعس نب نامثع ىلإ رمع بتكف ءروباس ةنيدمو
 نيرحبلاب نامثع ىلإ رمع بتك» :يرذالبلا لاقو ءاهحتفل ىسوم وبأ مدقت يتلا
 نب نامثع فتاكي نأ ةرصبلاب وهو ىسوم يبأ ىلإ بتكو  روباس ىلإ  ريسملاب
 ةفلاسلا عئاقولاو صوصنلا نكلو .«ةرصبلا نم  روباس  ىسوم وبأ ازغف «ديعس
 كلذ ناكو ءرخطصا ميلقإ ىلإ ةرصبلا نم راس يذلا وه ىسوم ابأ نأ ىلع لدت

 هعم تكرتشاو «روباس ىلإ ىسوم وبأ مدقت مث - رخطصا يف درجدزي دوجوب لصتي
 نم ددملاب ديعس نب نامثع لصو مث «روباس راصح وأ ةهجاوم يف (جوت) ةيماح

 :نودلخ نبا لاق ءروباس ةنيدم راصح يف ىسوم يبأ عم كرتشاف «نيرحبلا
 نايزرم كارهش وخأ) وه اهكلمو ''”"اهكلم حلاص ىتح روباس ةنيدم اورصاحو»
 لخد برعلا نم ًالجر ْنأك همانم ىف كارهش وخأ ىأرو» : يرذالبلا لاق .(سراف

 «نامألاو حلصلا بلط مث ًاليلق عنتماف ءهيلق كلذ بخنف ءهصيمق هبلسف هيلع

 ؛ةمذ هل نوكت نأ ىلعو هيبسي الو ًادحأ لتقي ال نأ ىلع ديعس نب نامثع هحلاصف

 ةونع يرعشألا ىسوم وبأ اهحتفف ءاوردغو اوضقن روباس لهأ نأ مث .ًالام لجعُيو
 .[ها] « ه75 ةنس - صاعلا يبأ نب ديعس نب نامثع هتمدقم ىلعو

 ه1 ةنس ىلوألا ةرملا يف  روباس ريمأ حلاص يذلا وه ىسوم وبأ ناك دقو

 كلتو ةرصبلا ةيالو ريمأ وه ىسوم ابأ نأل كلذو «ديعس نب نامثع هعم ناكو -

 ةيالوب طبترت تحبصأ اهلماعو نيرحبلا ةقطنم نأ لب «ةرصبلا ةيالو عبتت قطانملا

 يرادإلا ميظنتلاو سانلاو دونجلل ءاطعلاب طبترت رومأل كلذو ءاهريمأو ةرصبلا

 نم امهريغو ءاهلماعو ناهبصأو ءاهلماعو زاوهألل ةبسنلاب لاحلا وه امك ىلاملاو
 نيذلا روياس لهأ نأ كلذ ىلع لدي اممو «ةرصبلا ةيالول ةعباتلا ميلاقألاو قطانملا
 دعب اميف اوردغو اوضقن ءرمع ةفالخ يف ه7 ةنس  مدقت ام ىلع مهتحلاصم مت

 ١. ١1ص - نسحم ىيجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 200

 .776ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (6)
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 2ببححا لس يي يي بيإيإيإ-سبيبييهاب- سبببييينبنب

 هتمدقم ىلعو - ةوقلاب  ةونع يرعشألا ىسوم وبأ اهحتفف»  نامثع ةفالخ يف -
 امض نم .ناك دق دقإ ىلع اوشا قم كلدو ضانلا» ىلأ نب ديس ووو ناسك
 .ةرصيلل هتيالو ةرتف يف ىسوم يبأ ةداقو

 (زينيس)و (زاريش)و (ناجّرأ) حتف :رشع عباس
 ىلإ - ه17 ةنس يف  روباس لهأ ةحلاصم دعب يرعشألا ىسوم وبأ مدقت دقو

 قطانم ةيقبو (زينيس)و (زاريش)و (ناجرأ) حتتفاف «يبونجلا سراف ميلقإ نم اهيلي ام

 .نامرك ميلقإ موخت ىلإ سراف ميلقإ

 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ يفو

 ىلع ًاحلص ناجرأ احتتفاف ءديعس نب نامثعو يرعشألا ىسوم وبأ عمتجا)

 . جارخلاو ةيزجلا

 نودؤي ةمذ اونوكي نأ ىلع (ةرخ ريشدرأ) ضرأ نم يهو زاريش احتفو
 .اودبعتسُي الو اولتقُي الو ءءالجلا مهنم بحأ ْنَم الإ جارخلا

 . 2176« ضرألل ًارامع اهلهأ كرتو «ةرخريشدرأ ضرأ نم زينيس احتفو

 يدبعلا دوراجلا هجوُي نأ رمأ باطخلا نب رمع نأ) :ىنثملا نب رمعم لاق

 هنع فلخت رازيشو ةرج نيب دوراجلا ناك املف ء«ه77 ةنس «سراف عالق ىلإ

 ةبقعلا كلت تيمّسف هولتقف ودعلا نم ةعامج هب تطاحأف «كانه ةبقع يف هباحصأ
 وبأ  يدزألا ةرفص وبأو ءيدبعلا رذنملا نب دوراجلا ناك دقو .(دوراجلا ةبقع

 نب مره لمعتساو «حتفلا كلذ يف ىسوم يبأ عم يدبعلا نايح نب مرهو - بلهملا
 نم ىسوم يبأ عم ناك امك «(ةرخريشدرأ) ةنيدم يهو (ةرج) ىلع يدبعلا نايح
 :برك يدعم نب ورمع لاق هيفو «يثراحلا ةايؤ ون عيبرلا ةداقلا رابك

 نمحرلاةعاطوداهجلا يوني ًاَقَّرَشُم دونجلاب ٌعيبر ئَّضّمو
 نايكف نف لابجأالاو لهنتلاو سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح

 يبأ سراوفلا ديس عم (سراف ىرق) دايز نب عيبرلا حايتجاو ةحابتسا تناكو

 نامرك ميلقإ موخت ىلإ زينيسو زاريشو «ناجرأ مث روباس اهنمو «يرعشألا ىسوم
 . درجدزي ىرسك بره دق ناك هيلإ يذلا

 رازيش ةنيدم احتتفاف يصاعلا يبأ نب نامثعب يرعشألا ىسوم وبأ قحل» :نودلخ نبا لاقو )١(
 «نورزاكو ءرخطصاو ءروج :لمش حتفلا نإو [5””7ص] .«جارخلاو ةيزجلا ىلع ناجرأو

 .ناجرأو «رازيشو «ناجدنبونلاو
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 نامرك ميلقإ حتف : رشع نماث
 يرعشألا ىسوم وبأ ماق (سراف ميلقإ) ىمسُي ناك ام حتف لامكتسا دعب

 نب هللا دبع ةدايقب ةوقو يدع نب ليهس ةدايقب ةوقو دايز نب عيبرلا ةدايقب ةوق هيجوتب
 ةثالثلا ةداقلا اهيلإ هجوتف ه77 ةنس رخاوأ يف نامرك ميلقإ حتفل يعازخلا ليدُب

 ليدُب نب هللا دبعو زاوهألا ميلقإ نم يدع نب ليهس «تاهاجتا ةثالث نم مهدونجب

 يبأ هيجوتو طيطختب كلذ ناكو «سراف ميلقإ نم دايز نب عيبرلاو ناهبصأ ميلقإ نم
 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ يفو «يرعشألا ىسوم

 ىتأف ًايزاغ يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ َهَجَو»
000 

 ناهبصأب هعم ناكو «ناهبصأ ميلقإ لماع يعازخلا ليدُي نب هللا دبع ناك دقو

 ىسوم يبأ رهص  عرقألا نب بئاسلاو يراصنألا نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع

 «نامرك ىلإ هدونج ريسي نأب ليدب نب هللا دبع ىلإ ىسوم وبأ بتكف  يرعشألا
 نب دايز نب عيبرلا هجوت امك ء«زاوهألا نم اهيلإ هجوت دق يدع نب ليهس نأو
 امنإو «طبرلا اذه تاياورلا ركذت ملو «ثالثلا تاهجلا نم نامرك نوحتتفيف «سراف

 نم يدع نب لهس دصق» :هنأ نودلخ نباو يربطلا اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاج

 ىلإ ريسي نأ نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع ىلإ رمع بتكف «نامرك حايسنالا ءارمأ
 قحلو «عرقألا نب بئاسلا ناهبصأ ىلع فلختساف «نامرك لاتقل يدع نب ليهس

 .«نامرك لصي نأ لبق ليهسب

 عم نامركل نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع حتف نع ًاربخ نودلخ نبا ركذ مث

 نب ليدب نب هللا دبع نامرك حتف يذلا نأ ليقو» ًالئاق كردتسا مث «يدع نب ليهس
 نب هللا دبع نامرك حتف» هنأ ينئادملا نع يربطلا ركذ كلذكو «يعازخلا ءاقرو

 لماع نآأل يرذالبلا هركذ ام عم كلذ قفتيو .«رمع ةفالخ يف ءاقرو نب ليدب

 ىسوم وبأ وه نامرك ىلإ ريسملاب هيلإ بتك يذلاو ليدب نب هللا دبع ناك ناهبصأ

 يدَع نب لهس دئاقلا ىسوم وبأ هّجَو دقف  رمع سيلو  رمع ةفالخ يف يرعشألا
 - يرذالبلا ركذ امكو  تقولا تاذ يفو «نامرك ىلإ زاوهألا ميلقإ نم ةوق يف

 فلختسا يلاتلابو «نامرك ًايزاغ ليدب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ ِهّجَو»
 هحمو نامرك نلإ ناتو «تاهنصأ ىلع عرقألا ني بفاسلا ليدب نب هلا دبع
 ىسوم وبأ ِهّجَو) :هنأ نادلبلا حوتف يف ءاج كلذكو «نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع

 .77”7ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - 7759و 7877و ؟54ص - نادلبلا حوتف )١(
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 .نامرك ةنيدم يهو ناجريشلا لوح ام ىلإ يثراحلا دايز نب عيبرلا يرعشألا
 .- نامرك ميلقإ ةمصاع يأ

 نب هللا دبعو [ليدب نب هللا دبعو] يدع نب ليهس دصقو» :نودلخ نبا لاق
 نيملسملا اولتاقو صفقلاب اوناعتساو ءنامرك لهأ دشحو «نامرك نابتع نب هللا دبع

 «قرطلا لب قيرطلا مهيلع اوذخأو هللا نذإب نوملسملا مهمزهف ءمهضرأ ىندأ يف

 لخدو «نامرك نابزرم هقيرط يف لتقو تفريج ىلإ يلجعلا ورمع نب ريسنلا لخدو
 حتف يذلا نإ :ليقو . .اودارأ ام اوباصأو «دازريس ةزافم هللا دبع نب هللا دبع

 نب هللا دنع نب هللا -دبعو ىرمع نب ريستلا ناك دقو '"'”ليدب نب هللا دبع نامرك
 مسقلا كلذ حتف يذلا وه ناكف ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع دنج ةداق نم نابتع

 ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع حتف» :ينئادملا لاق كلذ يفو ءنامرك ميلقإ نم ىلعألا
 .ارمع ةفالخ يف نامرك

 لاق كلذ يفو «راغدنالاو مبو ناجريشلا ينراحلا دايز نب عيبرلا حتف امنيب

 : يرذالبلا

 ناجريشلا لوح ام حتفف يثراحلا دايز نب عيبرلا يرعشألا ىسوم وبأ هّجَو»
 .'"”«راغدنالاو مب لهأ حلاصو «نامرك ةنيدم يهو

 تاهج يف  ناتسجس دالب ىلإ درجدزي ىرسك بره نامرك ميلقإ حتف مت املف
 نإ ذإ ءراغدنالاو طزلاو ةجبايسلا مالسإ ؛حتفلا كلذب لصتي اممو  دنسلا
 :يرذالبلا لاق ءاحلص اهحتف يأ (راغدنالاو مب لهأ حلاص) دايز نب عيبرلا

 نيذلا ةرواسألا مالسإ أبن مدقت دقو .«ناتسجس يلي امم نامرك ةيحان نم راغدنالاو
 مالسإلا لبق اوناكف ةجبايسلا امأو» :ينئادملا لاق .ةرصبلا ىسوم وبأ مهنكسأ
 طزلاو ةجبايسلا امأ» :يرذالبلا لاقو «فوفطلاب اوناكو طزلا كلذكو لحاوسلاب

 املف ء«دنسلا لهأ نم هل اوضرفو هوبس نمم سرفلا دنج يف اوناك مهنإف راغدنالاو
 كلذو .«ةرصبلا مهلزنأف ىسوم ابأ اوتأو اوملسأ ةرواسألا رمأ نم ناك امب اوعمس
 .ها7 77 ةنس «نامرك حتف دنع

 : ناركم ميلقإ حتف : رشع عسات

 نامرك بونج ناركم نإ ذإ ناركم ميلقإ حتف لمشي نامرك ميلقإ حتفل دونجلاو ةداقلا
 ىلإ مدقت ناجريشلا لوح امو نامرك حتف مت املف «يدنهلا طيحملا لحاس ىلع

 .770/ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا 7794و 87و 754ص  نادلبلا حوتف (1)
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 نبا لاق - يدع نب لهسو نابتع نب هللا دبع نب هللا دبعو دايز نب عيبرلا ناركم

 ناركم ىلإ اوعجرو  دنسلا رهن وهو  رهنلا اوغلبو ناركم اوحتتفاف» :نودلخ
 دايز نب عيبرلا غولب يف برك يدعم نب ورمع لاقو .[؟ج ١؟5ص].؛اهب اوماقأف

 : حوتفلا كلت يف ناركم ىلإ يثراحلا

 ناركم نم لابجلاو لهسلاو 0سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح . .

 يرعشألا ىسوم يبأل نامركو ناركم يف أدئاق ًالماع دايز نب عيبرلا ثكمو

 (ناسارخ اباب) . . نيسبطلا حتف :نورشع

 ًايزاغ ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ هْجَو» :يرذالبلا لاق

 (سبط) امهدحأل لاقي نانصح امهو نيسبطلا غلب ىتح اهنم ىَّضَمو «نامرك ىتأف
 امهحتتفاف .«ناسارخ اباب امهو ءلخن امهيف مرج امهو «(نيرك) رخآللو

 مهرد فلأ نيتس ءادأ ىلع نيسبطلا لهأ ةحلاصم متو ًاحلص ليدب نب هللا دبع

 ًاريمأ ًالماع ليدب نب هللا دبع ثكمو ءهاا“ ةنس طساوأ يف كلذ ناكو ايو

 «ةرصبلا ةيالول يرعشألا ىسوم يبأ سراوفلا ديس ةيالو راطإ يف ناهبصأ ميلقإل
 - ًالامش  ناسارخ يباب ىلإو  ًاقرش  ناتجسجس موخت ىلإ ناركمو نامرك حتفبف

 تامف هرصم بونجو ديعص ىلإ صاعلا نب ورمع اهريمأ ةدايقب رصم حوتف تغلب
 .ةيرجه 7 ةجحلا يذ 77 يف ايضرم ايضار باطخلا نب رمع

 نامثع ةفالخ يف . . ىسوم وبأ

 ابأ ٌرَقأ ه4 ةنئس مرحم رهش علطم يف - ةفالخلا نافع نب نامثع ىلوت امل

 نفع بنتك 7 يبعشلا لاق) : ريثك نبا لاق ؛ةرضصبلا ةيالوب ىلع اريمأ ئرغشألا ئسوف

 هّرقأ مث نينس عبرأ َرَقيَلَف ىسوم ابأ الإ ةنس نم رثكأ لماع يل َرِقُي ال نأ هتيصو يف

 ماد دقف كلذبو ء«ه794 ةنس ىتح ةرصبلا ةيالو ىلع ًاريمأ ىسوم وبأ رمتساف «نيتنس

 ةرشع ثالث ءاهز كلذز ه9 ةنس ىتحو ه5 لوألا عيبر ذنم ىسوم يبأ دهع

 ار ل يتالزمألا ىررعلا ريصعلل تخل دانلا متاسو ايد تت رو تسحب
 نارمعلا يف ذ ًاريبك ًاوأش ةرصبلا ةنيدم اهيف تغلبو ءميدقلا عس اولا اهلولدمب ةرصبلا

 . ةعساو دالب ىلع مالسإلا عاعشإ اهنم قرشأو ءاخرلاو ملعلاو هقفلاو

 ةفالخ ذنم يرعشألا ىسوم ىبأ باونو رامع انه ركذن نأ ديفملا نمو
 ميلعت ىلع يعازخلا نيصحلا نب نارمع يباحصلا ناك :دقف «باطخلا نب رمع

 نس هتعك ناكو ,ةزضنلا نم صش اذإ قسوم يبا ةفالخو .نآرقلاو هقفلا سانلا

 ةرصبلا ضرأ ىلع يملسلا دوسألا نب عشاجمو .ةرصبلا يضاق يدزألا راوس
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 تيب ىلع ةركب يبأ وخأو . مناغملا ضبق ىلع يلجبلا دبعم نب لبشو . مهتاقدصو

 لامع نم ناكو ىسوم ىبأ بتاك نايفس يبأ نب دايز ناكو .ةلّبألا روشعو لاملا

 .تارفلا ىلع كيتع نب جاجحلا :ةرصبلا ةيالو ميلاقأو قطانم ىلع ىسوم يبأ
 ىلإ ىسوم وبأ ثعب امك «قرُس ىلع ًالماع سيق نب فنحألا مع ةيواعم نب ءزجو
 ءروباسي دنج ىلع ًالماع زفتحملا نبا رشب ناكو .ىنادٌّعلا ردب نب ةثراح قرُس

 نب يدع نب نامعنلاو .زاوهألا قوس ىلع ًالماع راصنألا فيلح يرازفلا بدنج

 ىلع ًالماع يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبعو .ةلجد روك ىلع ًالماع ةلضن

 نب هللا دبع ناهبصأ قيتاسر ىلع ليدب نب هللا دبع باون نمو «ناهبصأ ميلقإ
 ينامهدلا ثرحلا نب دلاخو ءعرقألا نب بئاسلاو «يراصنألا نابتع نب هللا دبع

 «ناركمو نامرك يف يثراحلا دايز نب عيبرلا ناك امنيب «ناهبصأ لام تيب ىلع

 تضم نأ ىلإ اهيلع لماعلا ليدُب نب هللا دبع ناك» ناهبصأ نأ يرذالبلا ركذو

 عجرف "- ىسوم يبأ رهص - عرقألا نب بئاسلا اهالو مث «ةنس نامثع ةفالخ نم

 . ةرصبلاب ةداقلاو ةياحصلا هوجو نم ناكو ةرضبلا ىلإ ليدب نب هللا دبع

 وبأ جرخ نافع نب نامثع ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا ىفو» :نودلخ نبا لاق

 مهنأ يأ - 2. .اورفك امل داركألاو دمآ لهأ ىلإ ًايزاغ ةرصيلا نم يرعشألا ىسوم

 اوضقن روباس لهأ نإ» :يرذالبلا ركذو .ةونع ىسوم وبأ اهحتفف  حلصلا اوضقن
 يبأ نب نامثع هتمدقم ىلعو يرعشألا ىسوم وبأ اهحتف 75 ةنس تحتفف ءاوردغو

 ١/8١[. ص ] («صاعلا

 ماقأ - دق - رمعم نب هللا ديبع ناك» هنأب نودلخ نبا هركذ ام كلذب لصتيو

 . (مهنم اريثك ارشب اهب اولتقف ةنيدملا نوملسملا حتف مث ءاهب تامف قينجنم ةراجح رمعم

 ندملا نم ناكو ءه177 ةنس تثدح ةعساو ةيسوجم درمت ةكرح نأ كلذ نم ودبيو

 رخطصا ةنيدم ءانثتساب ءاهيلع ةلودلا ةدايس طسب داعأف سراف دالب نم قطانملا كلت ىلإ

 : وز اجيف اهدينت لتعأ لق ادعم اصعب سئاك علا

 لتاقف ءرخطصا ىلإ رماع نب هللا دبع راس) ه؟4 ةنس رماع نب هللا دبع ةرصبلا ىلوتامل )١(
 حتفف «يعازخلا نيصح نب نارمع ليخلا ىلعو «ةزرب وبأ هتنميم ىلعو ءرخطصا لهأ

 .[نادلبلا حوتف - 8”7؟ص] .(رخطصا
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 نم ديدعلا نامثع عطقأ «نامثع ةفالخ نم ةسماخلاو ةعبارلا نيتنسلا يفو

 مهعطقأ هنأ كلذ ريربت يف ليق دقو «ةلجد ذاوس يف ىرقو يضارأ تايصخشلا

 رداصملا ضعب ركذت مل امنيب «نميلا وأ ةكم وأ ةنيدملاب مهل يضارأ نع ًاضوع
 نأ امبو «مهتناكمو مهداهجو مهرودل ًاريدقت مهعطقأ هنأ رهاظلاو «ريربتلا كلذ

 داوس يف كلذكو ةرصبلا ةيالو داوس يف  جارخلا ضرأ نم تناك يضارألا كلت

 ضعب ىلع طسبلاب رئاشعلا وأ صاخشألا ضعب مايق ىلإ ىدأ كلذ نأ ودبي  ةفوكلا
 يبأ ريمألا ىدصتي نأ دب ال ناكو ءاهيلع طسبلل ًاديهمت اهيف يعرلاو جارخلا يضارأ
 ةماعلا دراوملا نم يه ىتلا يضارألا ىلع طسبلا عنميو ةرهاظلا كلتل ىسوم

 ةفيلخلا نأ ةعيرذب طسبلاب نوموقي نيذلا كرت نكمملا نم نكي ملف «نيملسملل
 نولواحي .نم ءايتسا طسبلا تالواحم عنم راثأ دقو «تايصخشلا ضعب عطقأ نامثع

 ةرصبلاب رماع ونب تعر» :لاق يدع نب مثيهلا نع يبطرقلا ركذ دقف «كلذب مايقلا

 جرخف «رماع لآ اي اوخراصتف «مهبلط يف يرعشألا ىسوم وبأ ثعبف عرزلا يف

 :لاق ؟كجرخأ ام :هل لاقف «ءىسوم وبأ هب يتأف «هل ةبصع هعمو يدعجلا ةغبانلا

 : كلذ يف يدعجلا ةغبانلا لاقف ءاطاوسأ هبرضف «يموق ةيعاد ثعمس

 انيرعشألارسكب كارأ تنأو دومث ينب ركب ركبلا ُتِيأر

 01: انيفألا نايلا هلل فيعبم خلق انتنيأ نتافنع نسال كت نإف

 وهف رمع هالوو هثعب امنإو نامثع سيل ىسوم ابأ ىلوو ثعب يذلا نأ ينعي
 . يمتني دهعلا كلذ ىلا

 ىسوم ىبأ ىلع نافع نب نامثع بيلأت يف حلاصملا باحصأ ذخأو
 جرخ» هنأ (ةرجهلل نيرشعو عست ةنس) ثادحأ يف يربطلا ركذف «يرعشألا

 هولوُتف هوّبشتستف ريغص مكل امأ :لاقف نافع نب نامثع ىلإ يّبّضلا ةشّرْخ نب ناليغ

 تس رمع توم دعب اهيلو ناكو .ىسوم ابأ ينعي خيشلا اذه يلي ىتم ىتح ةرصبلا
 لاخ نبا وهو زيرك نب رماع نب هللا دبع ثعبو ءاهنع نامثع هلزعف «نينس
 . '200ه79 ةنس كلذو ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو ةرصبلا مدقف نافع نب نامثع

 ناك امل» هنأ اهيف معز يميمتلا رمع نب فيس قيرط نع ةياور يربطلا دروأو
 يف ىسوم وبأ ىدانف داركألاو جّذيِإ لهأ رفك «نامثع ةفالخ نم ةئلاثلا ةنسلا يف

 لجاّرلا داهج لضف يأ  ةلْجّرلا يف داهجلا لضف نم ركذو مهبدنو مهضحو سانلا

 .285ص /"  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )١(
 .0 ؛ ص هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 200



 216 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كلا

 لاقو «ًالاجُر اوجرخي نأ ىلع اوعمجأو مهباود ىلع رفن لمح ىتح - بكارلا ريغ
 امك انلعف هلعف هلوق هبشأ نإف هعينص ام رظنن ىتح ءيشب لجعن ال هللاو ال :نورخآ

 نيعبرأ ىلع هرصق نم هلق جرخأ  ىسوم وبأ - جرخ موي ناك املف ءانباحصأ لعف

 اميف ةلجّرلا نم بغراو لوضفلا هذه ضعب ىلع انلمحا :اولاقو هنانعب اوقلعتف ءالغب

 - داركألاو ٍجّذيِإ داهجل يأ  ؛ئَّضّمو «هتّباد اوكرت ىتح موقلا عَئَّقَف «هيف انتبٌعر
 يبأ نم هوفعتساف نامثع اوتأ»  ةرصبلا لهأ نم رفنلا كئلوأ نأ يميمتلا فيس معزف

 نع ضرع دحا لك ىف: يبرعلا فرخ نب هناليغ لاكن 1 ةويحت .نيأ# لاتل دود
 هلع ناك يرتشأ نم كنس هلق انيق ةيلماجتا نبا ايار ادشرا لكأ دقن يللا: اذه
 ضَوِع هيف ناك ًاريغص انيلع َترَّمَأ اذإو ةرصبلا كلم ُدغِصتسيو نيرعشألا ىلع هكلم

 هنأب ةثلاث ةياور يربطلا دروأ مث . «ةرصبلا ىلع هرّمأو رماع نب هللا دبع اعدف . .هنم

 اّمَأ وص 1 اس ع يقل فر يد خللا

 هذه ٌيرعشألا خيشلا اذه لكأي ىتم ىتح «شيرق رشعم اي هوربجتف ريقف مكني
 فيس ةياور يف عقو دقو ؟'”(رماع نب هللا دبع اهالوف خيشلا اهل هبتناف «دالبلا
 يبأ ًءافعإ نإ معزف هتداع يه امك قيفلتلاو فيرحتلاو بذكلا نم ءيش يميمتلا

 ركذ امك نامثع ةفالخ نم ةسداسلا ةنسلا يف حيحصلاو ةثلاثلا ةنسلا يف ىسوم

 ةيلهاجلا رمأ ايحأو انضرأ لكأ» ةرابع نإ مث «ىلوألا ةياورلا يف امكو هسفن يربطلا

 فيرحتو قالتخا يه (دالبلا هذه يرعشألا خيشلا اذه لكأي ىتم ىتح) ةرابعو ؛انيف

 اذه يلي ىتم ىتح) دنسلا ةحيحصلا ىلوألا ةياورلا يف امك وه ناليغ هلاق يذلاف

 وحن كلذكو (نينس تس رمع توم دعب اهيلو ناكو «ىسوم ابأ ينعي ةرصبلا خيشلا

 لجاّرلا داهج لضف نع ىسوم يبأ ثيدح امأو ءرمع ةفالخ يف نينس نامث

 ىسوم ابأ نأب يميمتلا معز امأو «بوكرم الو ليخ هل سيل نم كلذب دوصقملاف

 ىلإ ينعم يب ريتال ل ةقيملا زد, سيلا دان نورا ىلع هرعت نيم عرخا
 اميرف ءالغب نيعبرأ ىلع حالسو داتع نم يصخشلا  هلقث : هعم لمحيو ةكرعملا

 رصنلاب اوعجرف ودعلا داهجل هعم اوجرخ نيذلا شيجلل ةنؤمو حالس وه لقثلا نوكي
 ىسوم يبأ لزع هل اوئيزف نامثع ىلإ هلاثمأو يبضلا ناليغ راس امنيب ءرفظلاو

 ني ديرو رم ةرصبلا ىلع يلوي نأو «سراف دالب حتافو هَ هللا لوسر بحاص

 اهيلع ىّلَوَُو رصم ةيالو نع صاعلا نب ورمع لزع دق نامثع ناكو «هبراقأ
 عست ةنس يفو» يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق  ه'76 ةنس  حرسلا يبأ نب هلل دبع
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 نع صاعلا يبأ نب نامثعو ةرصبلا نع يرعشألا ىسوم ابأ نامثع لزع نيرشعو

 . ”ةنس نيرشعو عبرأ نبا وهو زيرك نب رماع نب هللا دبعل هلك كلذ عمجو سراف

 ةيالول سراف ةيعبت دكؤي سراف ةقطنم اهيف امب ةرصبلا ىلع رماع نب هللا دبع ةيلوتو
 هريغك سراف ميلقإ ىلع ىسوم يبأل ًالماع ناك صاعلا يبأ نب نامثع نأو ةرصبلا
 ىسوم ابأ نافع نب نامثع  ىفعأ وأ  لزع املف «ةرصبلا ةيالو ميلاقأ لامع نم

 دقو «سراف ميلقإ نع صاعلا يبأ نب نامثع تقولا تاذ يف لزع ةرصبلا ةيالو نع

 يرصبلا نسحلا نع يربطلا ركذ دقف اضرلاب رماع نب هللا دبع ةيلوت ىسوم وبأ ىقلت
 تاّدجلا ميرك جالو ُجارخ ٌمالغ مكيتأي  ةرصبلا لهأل  ىسوم وبأ لاق» هنأ
 يبأ دنجج هل عمججف رماع نب هلل دبع مدقف «تادنجلا هل عمجُي ؛تامعلاو تالاخلاو

 , "0(يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع دنُجو ىسوم

 يبأ نب نامثع ىلإ رماع نب هللا دبع عم ًاباتك نافع نب نامتع بتك دقو

 ةرصبلا نم ةلبألا ىلإ بهذ نمل طشلا كتيطعأ ينإ» :هيف لاق يفقثلا صاعلا
 ناك ام كتيطعأو ءاهيف لمع يرعشألا ناك يتلا ةيرقلاو «ةلبألا ةيرقل ةلباقملاو
 نيب اميف ةخبسو ةمجأ ءطشلا كلذ حارب كتيطعأو .كلذ نم لمع يرعشألا
 ناكوب 7 <.ةلبكأل قيلباقملا ظشلا' ىلع خيذللا ةيرقلا ىلإ“: انباع ريد نلإ ةرارخلا
 تأدب يتلا ةعساولا تاعاطقإلل ًائنيشدت صاعلا يبأ نب نامثعل عساولا عاطقإلا كلذ
 نامثل» باتكلا كلذ ناكو ءرماع نب هللا دبع ةيلوتو ةرصبلل ىسوم يبأ ةيالو ءاهتناب

 ىسوم ابأ نأ كلذ نم نيبتيو "”نيرشعو عست ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب

 ةنس لوألا عيبر يف باطخلا نب رمع اهايإ هالو ذنم ةرصبلل ًايلاو ثكم يرعشألا

 ىلع رماع نب هللا دبع ةيلوت موي ه1؟9 ةنس يناثلا ىدامج 77١ ىتحو ه5

 :ينالقسعلا لاق «دوهعلا ريخ هدهع ناك يذلا ىسوم يبأ ةيالو تهتناف «ةرصبلا

 يراخبلا جرخأو . .نآرقلا مهأرفأو ةرصبلا لهأ َهَّقَف يذلا وه ىسوم وبأ ناكاا

 نم اهلهأل ريخ ٌبكار ةرصبلا ىتأ ام :لاق يرصبلا نسحلا نع حايتلا يبأ قيرط نم
 . 7 (ىسوف بأ

 لاق «ةفوكلا ةيدم ىلإ اهنم لقتنا ةرصبلل ىسوم ىبأ ةيالو تهتنا املف

 .””ص ١7ج - يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(

 .5 ص هج  يربطلا - كولملاو ممألا خيرات (؟)
 توقايل نادلبلا مجعم نع . 657”ص  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 .(طنخ) ةدانا 14 نضج تن يرمحلا
 ."5* ص ؟ج  ينالقسعلا رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؛4)
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 . '"””(يصاعلا نب ديعس لزع دعب

 ةفوكلل ايلاو ىسوم يبأل يبعشلا رايتخالا

 ةفوكلا نع يومألا ىصاعلا نب ديعس لزعب نافع نب نامثع ةفيلخلا لوبق ناك
 ةدارإلاو ىيعشلا نادسالل ةباصعنا دمت هثا ةنف عرعتالا ىموم ىبأ ةيلوكو
 نياك نا ويدل حنا رك معو هير 6: بال# نيو نق هنا فللذو ::ةنيعشلا
 هنم اوبلطو لوقلا يف هل اوظلغأو «هئابرقأ نم ةيمأ ينب نم ةعامج ةيلوتو ةباحصلا
 ءادج هيلع كلذ نشف ةباعبضلا نم نيقباسلا نم: فريخ لديعسيو هلايع لزرع
 ةفوكلا ريمأ يصاعلا نب ديعس هيلإ عمتجاف ءمهرضحأف ءارمألا ىلإ ثعبو
 صاعلا نب ورمعو ماشلا ريمأ نايفس يبأ نب ةيواعمو ةرصبلا ريمأ رماع نب هللا دبعو

 ناكو] - حرسلا يبأ نب هللا دبعو  [طقف ةالصلا ىلع ًاريمأ ورمع ناك]  رصم ريمأ
 قارتفاو رمألا نم ثدح اميف نامثع مهراشتساف  [برحلاو جارخلا ىلع رصم ريمأ

 ّمَه نوكي الف هيف ْمُهاَمَعو وزغلاب مهلغشي نأب رماع نب هللا دبع راشأف .ةملكلا
 عطقيو نيدسفملا ةفاش لصأتسي نأب يصاعلا نب ديعس راشأو . .هسفن الإ مهدحأ

 امو ءالؤه ىلإ تفتلي ال هنأو ميلاقألا ىلع هلامع دري نأب ةيواعم راشأو «مهرباد
 اضرو ماشلا نع ثدحت ةيواعم نأ لاقيو]  «ًادنج فعضأو لقأ مهنإف هيلع اوبلأت
 نب هللا دبع راشأو  [حيحصلا وهو ماشلاب ةمقن يأ دوجو مدعو ماشلاب هنع سانلا

 مهتلئاغ نمأيو مهرش هب فكي ام هنم مهيطعيف لاملاب مهفلأتي نأب حرسلا يبأ
 كنإف نامثع اي دعب امأ :لاقف ماقف صاعلا نب ورمع امأو .هيلإ مهبولق هب فطعيو

 لِزئَتَف َمَدَقَت نأ امإو نوهركي ام مهنع لزعت نأ امأف نوهركي ام سانلا تبكر دق
 رذتعا مث) ةياورلا لوقت انهو . . «ةظلغ هيف ًامالك هل لاقو ؛هيلع مه ام ىلع َكلامُع

 مهيلإ سانلا نم ًارضاح ناك نم هنع غلبُيل اذه لاق امنإ هنأب رسلا يف هيلإ ورمع
 نب ورمع لزع نأ ثبل ام نامثع نأل رظن هيف لوقلا اذهو  (اذهب نامثع نم اوضريل
 ةيلاتلا ةنسلا يف حرسلا يبأ نبال رصم ةلامع عمجو رصمب ةالصلا ةرمإ نع صاعلا

 نع تناك هتحيصنو ءاقللا كلذ يف صاعلا نب ورمع تاداقتنا نأ ىلع لدي امم

 نامثع عمس دقف رواشتلاو ءاقللا كلذ يف امأ ءدعب اميف هلزع مت كلذلو ةعانق

 ام ىلع هلامع نامثع  ّرقأ يأ  ررق كلذ دنعف» ريثك نبا ركذ امك مث ءارمألا ةروشم

 عنتما «مهميلاقأ ىلإ لامعلا عجر املو ..لاملاب كئلوأ بولق فلأتو هيلع اوناك

 1٠١ ١. ص ١7ج - ينالقسعلا رجح نسا ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 220



 58 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 519

 نأ اوفلحو «حالسلا اوسيلو يصاعلا نب ديعس مهيلع لخدي نأ نم ةفوكلا لهأ

 .«يرعشألا ىسوم ابأ مهيلع يلوُيو نامثع هلزعي ىتح لوخدلا نم هونكمي ال
 «ةعرجلا هل لاقي ناكمب  ةفوكلا لهأ يأ  مهعامتجا ناكو» :ريثك نبا لاق

 ناكم :ةعرجلا) نأل ةفوكلا ةئنيدم سيلو ةفوكلا ةيالو فراشم ىلع كلذ نوكيف
 ىلع ةفوكلا لهأو ةداقو نيعباتلاو ةباحصلا عمجأ دقف .(ةيسداقلا برق فرشم

 لوخد نم صاعلا نب ديعس اوعنمي نأو ةفوكلل أيلاو يرعشألا ىسوم ىبأ رايتخا

 بحاص يرعشألا ىسوم ابأ مهيلع ىلوُيو نامثع هلزعي ىتح ةفوكلا ةيالو ضرأ
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 انلمح ام  ديعس  انيلع اهلخدي ال هللاو : ىعخنلا رتشألا ذئموي لاق دقو»

 مث «هعنم ىلع اوممصو مهلاتق نع ديعس مجحأف «ةعرجلاب سانلا فقاوتو ءانفويس
 ىلإ اوبتكو ةفوكلا لهأ كلذ بجعأف «ةنيدملا ىلإ ًاعجار ّرك يصاعلا نب ديعس نإ
 ابأ لوو: الاس ام. ىلإ نامثع نيباخات «ىرمشألا قسوم انآ ههيلع:ىلوي نأ نانتغ
 . «ةيرجه“ 5 ةئنس كلذو ةفوكلأ ىلع ىسوم

 ةفوكلل ىسوم يبأ ةيالو دهع
 نافع نب نامثع نيئمؤملا ريمأ ةدارإ عم ةفوكلا ةيالو لهأ ةدارإ تقفاوت دقل

 ةيالو ىلع ًاريمأ يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ سراوفلا ديس ةيلوت يف
 ؟" 2 ةبئس نيعتس ةذه ةقوكلا ىلوثو ةدارإلا كلعل ىسوم وبأ تاحتجساف «ةفوكلا

 ميلاقأ يفو قارعلاب ةفوكلا ةيالو ميلاقأ يف هدهع يف رومألا تبتتساف ها ةنسو

 اريمأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا رمتسا ثيح ةفوكلا ةيالول ةعباتلا ناريإ
 ناريإ يف  ناجيبرذأ دالبل ًاريمأ يدنكلا سيق نب ثعشألاو ناريإ يف ناذَمَه ميلقإل
 ناكو - ناريإ لامش يف - ىَبْتْسُدو ْيَّرلا ميلقإ يف ًابرطضم رمألا ناك امنيب  زاقوقلاو

 نب رامع هَْجَو ثيح ةفوكلل يسنعلا رساي نب رامع ةيالو يف أدب دق يرلا ميلقإ حتف
 ةورع حتتفاف ءدهاجم فالآ ةينامث يف يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ّيرلا ىلإ رساي
 دئاقلا ثعب ةبعش نب ةريغملا ةفوكلا ىلوت املو - ه١7 ةنس  يرلا ميلقإ نم ًامسق

 ريثك راص املف) يرلا ميلقإ ىلع ًاريمأ يجحذملا يثراحلا باهش نب ريثك يناميلا
 جارخلاب اونعذأو ةعاطلا ىلإ اوعجر ىتح مهلتاقف اوضقن دق اهلهأ دجو يرلا ىلإ
 مث .(ناسليطلاو ريبلا ازغو مهب عقوأف مليدلا باهش نب ريثك ازغو «ةيزجلاو

 ةنس  نامثع ةفالخ ىف ةفوكلل ةيناثلا صاقو ىبأ نب دعس ةيالو ىف يرلا تضقتنا

 يضاخلا نيب هعيش ةيالو: ىف: تنمقللا رك اهرمأ صعب علمت دعس اهاركقاب ه6
 تحت داهجلل سانلا باجتسا ه7 85 ةنس  ةفوكلا ىسوم وبأ ىلوت املف ةفوكلل
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 هسفنب يّرلا ىسوم وبأ ازغ» :يرذالبلا لاق «يرلا ميلقإ ىلإ مهب قلطناف هتيار

 نب ركب ينثذح١ :يرذالبلا لاقو «لوألا اهرمأ ىلع اهحتفن اهلهأ ضقن دقو

 ىتح حتفتو ضقتنت يرلا لزت مل :لاق يّرلا يضاق سيرض نب ىيحي نع مئثيهلا
 يرعشألا ىسوم يبأ ةيالو يف يراصنألا بعك نب ةظرق اهحتف نم رخآ ناك
 يرلا ىسوم وبأ ازغ» امدنع كلذو ''”0تماقتساف «نافع نب نامثعل ةفوكلا
 تناكو ىسوم ىبأ ةداق نم يراصنألا بعك نب ةظرق ناك ثيح «اهحتفف هسفنب

 ىسوم وبأ اهازغف ءاهحتفو اهوزغ نيملسملل قبسي مل يرلا ميلقإ فارطأ
 نأ حتتفا ءاهتنالاو ءدبلا باتك يف يسدقملا لاق «نيورك ضير علب :ينح اهحتنو

 : ”(نامثع ةفالخ يف دنوامدو ناقلاطو يّرلا لامعأ ةيقب يرعشألا ىسوم
 تماقتساف ْيّرلا ميلقإ ىلع ًاريمأ يراصنألا بعك نب ةظرق ىسوم وبأ لمعتسا

 ىسوم وبأ سراوفلا ديس داعو «مالسإلا اهيف رشتناو تاهجلا كلتو يّرلا

 ةفالخ تهتنا ىتح ةفوكلل ًايلاو لزي ملو ء«رفظلاو رصنلاب ةفوكلا ىلإ يرعشألا
 . ةيرجهال © ةنس ةجحلا يذ يف هلتقمب نافع نب نامثع

 ىربكلا ةنتفلا يف ىسوم يبأ نع نيقيلا أبنلا
 يذ ىف - ةفالخلاب بلاط ىبأ نب ّىلع ةعيابمو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقمب

 قسوم يبأ فقوم ضرَعَت يتلا ىربكلا ةنتفلا تأدب «ةرونملا ةئيدملاب هه ةجحلا
 يبأ نع نيقيلا أبنلا لثمتي امئيب «ءارتفالاو هيوشتلا نم ريبك ردقل اهيف يرعشألا
 : يلي اميف ميكحتلا ةيضقو ىربكلا ةنتفلا يف هفقاومو هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 ةفالخلاب ًايلع ىسوم يبأ ةعيابم
 ةباحصلا مسقنا ةرونملا ةنيدملا يف ةفالخلاب ّيلع عيوُبو نامثع لتق امل

 ةقرف ؛ءادعلا فقوم هنم تذختاو اّيلع تضراع ناتقرف اهنم «قرِف عبرأ ىلإ سانلاو

 ماشلا ريمأ ةماعزب ةقرفو «ةكم يف اهل اوباجتسا نيذلاو نينمؤملا مأ ةشئاع ةماعزب

 راعش اوعفر نم مهريغو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأ هعمو نايفس يبأ نب ةيواعم

 لاق ءاّيلع اوعيابي ملو لازتعالا فقوم ةباحصلا نم ةقرف تذختا امنيب .نامثعل رآثلا

 نب هللا دبعو رصاخر ىلا ندم :ّيلع ةعيب نع دعق نَمِم ناك) :يدوعسملا

 نم يرعشألا ىسوم وبأ نكي ملو ''”(سانلا نم نيرخآ يف ةبعش نب ةريغملاو ءرمع

 .7"5١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0010
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 (ٌّيلع ةعيب نع تدعقو تلزتعا يتلا ةقرفلا نم الو ءاّّيلع اتضراع نيتللا نيتقرفلا

 ىسوم ابأ نإ لب ءةفالخلاب اًًيلع اوعياب نيذلا ةباحصلا ةقرف نم ىسوم وبأ ناك امنإو

 هل لخأو ؛هتعيابمل ةفوكلا ةيالو لهأ اعد امنإو ّيلعل ةيصخشلا هتعيابم دنع فقي مل

 ةعاطب هل بتكو «ةرونملا ةنيدملاب لازي ام ُئلعو ءاهميلاقأو ةفوكلا لهأ نم ةعيبلا
 : ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو . ةفوكلا لهأ ةعيابمو

 'مهنم ليلقلا الإ مهتعيابمو ةفوكلا لهأ ةعاطب ّيلع ىلإ ىسوم وبأ بتكا
 ابأ لزع ةنيدملا يف عيوب امل ًاّيلع نأ معزت ةياور خيراتلا بتك يف تعاش دقو

 ءوض ىلعو «باهش نب ةرامُع هل لاقُي ًايلاو اهيلإ ثعبو ةفوكلا ةيالو نع ىسوم
 هَدَصَق ةفوكلا ىلع اريمأ ثوعبملا باهش نب ةرامُع امأا :ريثك نبا لاق ةياورلا كلت
 كلت ىلع ًادامتعاو . !هربخأف يلع ىلإ عجرف «نامثعل ًابضغ دليوخ نب ةحيلط اهنع
 قيرطب يهو ةلابر غلب املف باهش نب ةرامُع امأ» : انهو يح لاق اضيأ ةياوولا

 عجرا :ةرامعل لاقو . .نامثع رأثب بلطي دليوخ نب ةحيلط هيقل - ةفوكلا نم ةكم
 نامثع لماع ناكو كقنع ٌتْبَرَض َتْيَبَأ نإف ءًالدب مهريمأب نوديري ال موقلا نإف

 | . «ربخلاب يلع ىلإ ةرامُع عجرف  ىسوم ابأ ةفوكلا ىلع

 - هريغ وأ يميمتلا رمع نب فيس اهقيفلتب ماق ًءاوس  ةياورلا هذه نأ عقاولاو
 نأل «قيفلتلاو بذكلا ةراهم نم ىتح ولخت امنإو بسحف ةحصلا نم ولخت ال اهنإف
 يف تباث كلذو «ةيرجه ١١ ةنس دنواهن ةعقوم يف ًأديهش تام دليوخ نب ةحيلط
 ةيناثلا ةيصخشلا امأ «خيراتلا بتكو ةباحصلا مجارت يفو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 توجو 41 نيل ساو جيف ريح (بايسال ةرامع) وهو ةقفلملا ةياورلا كلت يف

 ًاركذ هل دجن مل باهش نب ةرامغ» : :ًالئاق كلذ ىلإ اضر دمحم ذاتسألا راشأ دقو

 ةفالخ يف تام دليوخ نب ةحيلط نأب هانركذ ام كلذ ىلإ فاضُيو ''”«ةباحصلا نيب
 ةربشع عيرأب يلع ةعيايمو نان لتقم لبق كلذو تعا ١ سس دنراهل اةعقومب نبع

 ابأ يلع لزع امف ؛ةحصلا ىلإ رقتفت اهلاثمأو ةياورلا كلت نأ كلذ نم نيبتيو ءةنس
 نب ةرامع دليوخ نب ةحيلط دَص الو «تاينش نبت ةرام هناكم: ىلو الو يسوم

 يبأ نب ّيلع دض ناك ىسوم ابأ نأب معزلل قيفلتو ءارتفا ضحم كلذ امنإو «باهش

 :ةفالخلاب عيوب امل ةفوكلا نع هلزع هنأل نيمكحلا رايتخاو ميكحتلا ةيضق يف بلاط

 ام وهو اهميلاقأو ةفوكلا يف ةعيبلا هل ذخأو ّيلع عم ناك ىسوم ابأ نأ حيحصلا امئيب
 نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو ه5 ةنس مرحم يف كلذب هيلإ بتكو ةنيدملاب لازي
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 لاقو «مهنم ليلقلا الإ مهتعيابمو ةفوكلا لهأ ةعاطب يلع ىلإ ىسوم وبأ بتك» :ريثك
 اهو: دمحم ذاخنألا

 ءمهتعيبو ةفوكلا لهأ ةعاطب - هنع هللا يضر - ّيلع ىلإ ىسوم وبأ بتك»

 7 فللذ نين عز «ناك دق يذلاب يضارلاو «ناك يذلل مهنم هراكلا نّيبو

 ةباجتسا يف هريثأت ةفالخلاب ّىلع ةعيابم ىلإ هتوعدو ىسوم يبأ فقومل ناكو

 ناجيبرذأ ريمأ يدنكلا سيق نب ثعشألا ذخأف ءاهميلاقأو ةفوكلاب سانلاو ءارمألا

 ناَدَّمَه ميلقإ ريمأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ذخأو ناجيبرذأ ميلقإ يف ّىلعل ةعيبلا

 ميلقإو ناذمه ميلقإ يف ّيلعل ةعيبلا ء«يّرلا ميلقإ ريمأ يراصنألا بعك نب ةظرقو
 ةعقوم دعب ةفوكلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع مدق نأ ىلإ مهلامعأ يف اوثكمو ءْيَرلا
 ناكو ءهيلإ اومدقف «ةفوكلا ىلإ مودقلاب مهيلإ بتكف  ها"5 بجر يف  لمجلا

 ىتحو ه6 ةجحلا يذ يف يلع ةعيابم ذنم ةفوكلا ةيالو ريمأ وه ىسوم وبأ
 وه ناك ىسوم ابأ نأ كاردإ حيتي امم ها“ بجر يف - ةفوكلا ىلإ يلع مودق
 . ةفوكلا همودق ىتح مث لمجلا ةعقوم ىتح ةفوكلا ىلع بلاط يبأ نب يلع لماع

 لاتقلا لازتعاب هتحيصنو نيملسملاو ةباحصلا لاتتقال ىسوم يبأ ةضراعم

 ةشئاع تناك . .اريطخ ًاروطت ماسقنالا ةنتف تدهش ه5 يناثلا عيبر رهش يف

 نم امهو  ريبزلاو ةحلط اهعمو ةرصبلا ىلإ ةكم نم تلصو دق نينمؤملا مأ
 ةفالخ يف نميلا ريمأ يلظنحلا ةّينم نب ىلعيو ب ةنجلاب نيوشسلا رثعلا ةباهعملا

 مهلوخد لبقو .مهعم نيذلاو «ةرصبلا ريمأ رماع نب هللا دبعو «نامثعو رمع

 ؟ةرصبلا لاجر ْنَم :رماع نب هللا دبعل ريبزلا لاق) ءاهيلإ مهريسم لبق وأ ةرصبلا
 ةعيبر نب رذنملاو «نميلا يف يدزألا راوس نب بعك ءعاطم ديس مهلك ةثالث :لاق

 ةحلط بتكف - ةرصبلاب ميمت يف وأ - ةرصبلا يف سيق نب فنحألاو .ةعيبر يف

 .(مامضنالا نإ مهوعدت بتك ةثالث .ةثالثلا ءاسؤرلا ىلإ  ةشئاع مهعمو - ومب لاو

 يبأ ةيالو يف ة ةرصبلا يضاق ناك يذلا يدزألا راوس نب بعك ىلإ مهباتك اهنم

 باطخلا نب رمع يضاق كنإف ءدعب امأ» :هيلإ اوبتك ثيح ةرصبلل يرعشألا ىسوم

 بضغاف «ىذألا نم نامثعل تبضغ َتنُك دقو نميلا لهأ ديسو ة ةرصبلا لهأ خيشو

 انِإف «دعب امأ» ريبزلاو ةحلط ىلإ راوس نب نكت اينجل مداعلاو : امقلا قمافل

 راوس نب بعك دقتنا مث «فيسلاب هيف ريغلا رمأ ءاجف «ىذألا نم نامثعل انبضغ

 ىلع وهف هدهش نم ىلع لكشأ دق نامثع رمأ ناك نإو» :لاق نأ ىلإ ريبزلاو ةحلط
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 ة يبس جم بيبي يجيب سس ل سس

 «ةرصبلا اوغلب ىتح ةشئاع شيج لحتراو» :اضر دمحم لاق .«لكشأ هنع باغ نم
 غلب املو ٠ «ريفحلاب باوجلا رظتنت تثكمو ةرصبلا لهأ نم لاجر ىلإ ةشئاع تبتكف
 دوسألا ابأو يعازخلا نيصح نب لرمي ير وب اسم اكو يملا كارلا

 ناك راصنألا نم ّئباحص فينح نب نامثعو ' بعل نسال ةشئاع الأسيل يلؤدلا

 بلاط يبأ نب يلع هلمعتسا مث ىسوم يبأ ةيالوو رمع ةفالخ يف قارعلا لامع نم

 هتيالو ةرتف يف ىسوم يبأ بئان ناكف يعازخلا نيصح نب نارمع امأ ؛ةرصبلا ىلع
 .ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ىلإ دوسألا وبأو نيصح نب نارمع راسف . 7 ةرضبلل

 :لاقف ؟كمدقأ ام :هل الاقو ةحلط ايتأ مث :تلاق ام اهل تلاقف ةشئاع عم املكتف
 لاقو «يقنُع يف فيسلاو ءىَلَب :لاقف ؟اًيلع عيابت ملأ :الاقف «نامثع مدب بلطلا
 فينح نب نامثع ىلإ دوسألا وبأو نيصح نب نارمع داعو .كلذ لثم ريبزلا
 لهأ رثكأ ذخأو ''”(مهنع هللا يضر ريبزلاو ةحلطو ةةئاغ :فااعمس امي ةاربخلاو
 اودانتو سانلا مسقناو «ةرصبلا اولخدف ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ىلإ نومضني ةرصبلا
 نب بعك اوثعبي نأ ىلع  ريسي لاتق دعب  اوقفتاف دبرملا يف اوعمتجا مث لاتتقالل
 كريدح نع .نامنم جرد عيبلا ئلغااشركا ريبُرلاو ةحلط ناك نإف ةنيدملا ىلإ راوس
 ذا زينب نب اهيعك قاسن انهن ىينرلاو ةحبلط: سرت اهركأ انوكي ملا ذآ يهبل مرق
 :ةروتملا ةنيددملا !كصاق

 نم راس دق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناك ة ةرتفلا كلت يفو

 يلع مامالا نأ :ريثك نبا ظفاحلا ركذو «ةفوكلاو ةرصبلا ادصاق ةرونملا ةنيدملا
 عد يتبأ اه :لاقف يلع نب نسحلا هنبا هيلإ ءاج») :ةنيدقلا نمويسمل!ايدااعل
 املف .«هنم لبقي ملف «مهنيب فالتخالا عوقوو نيملسملا ءامد كفس هيف نإف اذه
 ةنيدملا لهأ نم هعم اوراسو هوباجأ نيذلا لك ناك ةنيدملا نم يلع مامإلا جرخ
 نبا لاق «قيرطلا ىلإ يلع نب نسحلا هب قحلو ءطقف لجر ةئامعست زاجحلاو
 :هل لاقف قيرطلا يف يلع نب نسحلا - يلع مامإلا ىلإ يأ - هيلإ ءاج» :ريثك
 كنإ :ّيلع مامإلا هل لاقف . كل رصان ال ةعيضمب ًادغ لتقُت «ينتيصعف كئيهن دقل
 لاق نأ ىلإ . (كتيصعف هنع ىنتيهن يذلا امو ةيراجلا نينح ىلع نحت لازت ال
 ةرصبلا ًادصاق يلع مامإلا ىضمو «نسحلا هنع ففكف . «ينُب اي ينع فكف» :هل
 نم لجر ءاجو» . فالآ ةعضب هعمو ةفوكلا ةيالو فراشمب لزن ىتح «ءةفوكلاو
 هل لاقف «بلاط يبأ نب يلع ىلإ ينابيشلا رطم نب رماع هل لاقُي ةفوكلا لهأ
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 وبأف حلصلا تدرأ نإ :رماع لاقف . ىسوم ىيبأ نع هلأسو كءارو ام : : يلع مامإلا

 الإ .نيرأ انع:ةثلاو : يلع لاقف . ني ل ل «هبحاص ىسوم

 '”«انيلع دَرَمَت نمم حلصلا

 نم رذحيو حلصلا ىلإ وعدي ناك ىسوم ابأ نأ ىلإ ينابيشلا رماع مالك ريشيو

 ةحلطو ةشئاع أبن هاتأ ذنم ًاضعب مهضعب نوملسملاو ةباحصلا لتقي نأو ءامدلا كفس

 مث ةرصبلاب سانلا مسقناف مهل اوباجتسا ةرصبلا لهأ نم ريثكلا نأو ةرصبلاب ريبزلاو

 ةديبلا ىلع اهركأ رولا عقال فاك اذإ اهعل اا ةفيدحلا ىلإ اوس نو نعت ركع
 قارعلا لهأ حصنيو ةحلاصملا ىلإ اوعدي ىسوم وبأ لخأ ٍذئدتعو . .ًاعوط اعياب مأ

 ريبزلاو ةحلطل ةباجتسالا يف اوعفدنا نيدلا ةرصبلا لهأ كلذ يف امب لاتتقالا لازتعاب

 ىسوم يبأ فقوم ةفرعمل نوعلطتي ة ةرصبلا ةيالو لهأ نم ريثكلا ناكو.::::ةشئاغو

 ىلإ ريخلا دبع ىتأ» دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةنسو نا تاك ييلعاودلا

 ةحلطو «ةفوكلا رهاظ يف هعم نمب يلع «قرف عبرأ ٌسانلا :هل لاقو ىسوم يبأ

 وبأ لاقف . اهب ءانع الو لتاقُث ال زاجحلاب ةقرفو ءماشلاب ةيواعمو «ةرصبلاب ريبزلاو

 . (ةنتف هذهو «قرفلا ريخح كتلوأ : :وسوم

 نيذلا ةباحصلا مُه (قرفلا ريخ كئلوأ) مهنع ىسوم وبأ لاق يتلا ةقرفلاو

 «بلاط يبأ نب ؛ يلعل الو ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل اوبيجتسي ملف ةنتفلا اولزتعا

 (ةبعش نب ةريغملاو «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو «صاقو يبأ نب دعس) مهنمو

 ركذو .(سانلا نم نيرخآ ىف يف «ّيلع ةعيب نع اودعق) مهنأ يدوعسملا لاق نيذلا

 ءراصنألا نم ًاّيلع اوعيابي مل نيذلا نأب نسحلا نب هللا دبع ثيدح اضر دمحم

 ةععس ناو ”يراصنألا تباث نب ديزو «يراصنألا تباث نب ناسح) مهنم

 «يراصنألا كلام نب بعكو ؛ريشب نب نامعنلاو ةمَلْسَم نب دمحمو ء«يردخخلا

 ءةرجع نب بعكو :ةيبع درب ةلاضفو «جيِدُح نب عفارو ؛دّلَخُم نبا ةمّلْسَمو

 لعأ نم انوعبم ةئيدنلا ىلإ ىدزألااناوس نب عك لموءاملو "* "ا ياا

 لوسر ينإ ةنيدملا لهأ اي :راوس نب بعك لاق» ريبزلاو ةحلط رمأ ةفرعمل ةرصبلا

 اهايتأ مأ يلع ةعيب ىلع ريبزلاو ةحلط موقلا ءالؤه هركأأ ءمكيلا ةرصبلا لهأ

 : لاقو هللا هلل ريشو تح نيفو حلاة ة راكم نما كعك نرد ةماسأ ماقف . .؟نيعئاط

 .ل 45ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ()

 وهو «ةنيدملا ىلع هفلختسي رمع ناك «ءاملعلا ةباحصلا رابك نم :يراصنألا تناث نب ديز مف

 . (تباث نب ديزو ٠ ىس وم وبأو «ىلعو «رمع) ةعبرألا ةمألا ةاضقو ءاملع دحأ

 .47صو 7160 ص -اضر دمحم - يلع مامإلا ()
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 نب بيهص راثو «سانلا ضعب هبثاوف .ناهراك امهو الإ اعيابي مل امهنإ مهللا
 لخأو «ةماسأ نع سانلا اوعنمو راصنألا نم ةدع ىف ديز نب بويأ وبأو نانس

 ؟توكسلا نم انعسو ام كعسو امأ (لاقو دل يالا هه سو يم

 نب بعك عجرو .تيأر ام ىلإ ىمارتي رمألا نأ ىرأ ُتنك ام هللاو ال :ةماسأ لاقف

 . ©” «ناك امب مهربخأو ةرصبلا لهأ ىلإ راوس

 : ةفوكلا عماج ربنم ىلع ًابيطخ يرعشألا ىسوم وبأ فقو ءاوجألا كلت يفو
 مل نمم هلوسرو هللاب ملعأ هوبحص نيذلا َةْلَو دمحم باحصأ نإ سانلا اهيأ :لاقف»

 ريخ اهيف ٌمئانلا ٌةنتف هذه نإ الأ :ةحيصن مكيلإ دؤم انأو ًاقح انيلع مكل نإو ءهبحصي
 نم ٌريخ ممئاقلاو ءمئاقلا نم ريخ دعاقلاو «دعاقلا نم ريح ناظقيلاو . .ناظقيلا نم

 اوؤاو «ناترالا أوعطقاو .ةتسألا اودمتغاف « يعانسلا هرم ريش يكارلاو :بكارلا

 .«ةنتفلا هذه يلجنتو رمألا اذه متلي ىتح مولظملاو دهطضملا

 ريثأت اهل ناكو «ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ لمشت ىسوم يبأ ةحيصن تناكو

 ةدوع ةصاخ «ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل ةباجتسالا يف تعفدنا يتلا ةرصبلا يف يباجيإ

 نأ ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةداهشب ةرصبلا لهأ ةفرعمو ةنيدملا نم راوس نب بعك

 يبأ ةحيصنو فقوم ريثأت ىلجتيو «''”ناهراك امهو الإ اعيابي مل ريبزلاو ةحلط

 ,«ىعازخلا نيصح نب نارمع يراصنألا فينح نب نامثع راشتسا» هنأ يف ىسوم
 ةنتفلا نارمع لزتعا» ينالقسعلا رجح نبا لاق ؛دعاق ينإف لزتعا ؛نارمع هل لاقف
 نبا لاق «ةرصبلا يف ريبك ريثأت هلو ةباحصلا رايخ نم نارمع ناكو .؛«اهيف لتاقي ملو

 نكي ملو «ةركب وبأو نيصح نب نارمع ةباحصلا نم ةرصبلاب لزن نم لضفأ» نيريس
 نم راوس نب بعك عجر املو .«ةرصبلا يف ةباحصلا نم دحأ نارمع ىلع مدَقُي

 ىلإ ةشئاعو رماع نب هللا دبعو ريبزلاو ةحلطل نيديؤملا ةرصبلا لهأ ثعب) ةنيدملا

 «ّىلع نم هاتأ باتكب جتحاف «ةرصبلا نم جرخي وأ مهيلإ مضني نأ فينح نب نامثع

 هلزنم يف لزتعاف يدزألا راوس نب بعك امأو .هلزنم يف هوسبحو سانلا هيلع بثوف

 ةركأ :لاقو اهل باجتساف «هلزنم يف راوس نب بعك ىلإ نينمؤملا مأ ةشئاع تنأف

 ةشئاع ىلإ ةرصبلا ةيالو لهأ نم ريثكلاو راوس نب بعك مضناف «(يمأ بيجأ الأ
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 ُتعياب :ةحلط لاق» :لاق هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب دمحم قيرط نم يربطلا ركذو (؟)
 الإ ال مأ هسأر ىلع فيسلاو يردأ ال :صاقو يبأ نب دعس لاقف .يسأر قوف فيسلاو

 . يربطلا خيرات - ١5 4ص هج  ؛اهراك عياب هنأ ملعأ يننأ
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 كلذ نأ كش الو .ًاضيأ ًاريثك ًاددع ناك اولزتعا نيذلا ددع نكلو ءريبزلاو ةحلطو
 يف ًأطبارم ناك يذلا ّيلع مامإلا حلاصل ناك ىسوم يبأ ريثأتب مت يذلا لازتعالا

 . ةفوكلا لهأ نم بغري نم هيلإ مضنا دقو  ةفوكلا فراشمب - ةذبرلا

 لهأ رافنتسال سابع نب هللا دبعو يعخنلا رتشألا ثعب ىلع مامإلا نأ ىورُيو

 يلع لاق» : هنأ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاجف ةرصبلا لهأ ةبراحمل ةفوكلا

 سابع نباو تنأ بهذاف ءيش لك يف ضرعملاو ىسوم يبأ بحاص تنأ :رتشألل

 «ةفوكلا نم رفنب هيلع اناعتساو ىسوم وبأ املكو ةفوكلا امدقف «تدسفأ ام حلصأف

 هوبحص يذلا ِةْلَذ دمحم باحصأ نإ سانلا اهيأ :لاقف سانلا يف ىسوم وبأ ماقف

 الأ «ةحيصن مكيلإ دؤم انأو اقح انيلع مكل نإو .هبحصي مل نمم هلوسرو هللاب ملعأ
 نم ريخ دعاقلاو «دعاقلا نم ريخ ناظقيلاو «ناظقيلا نم ريخ اهيف مئانلا ةنتف هذه نإ

 «ةنسألا اودمغأف «يعاسلا نم ريخ ٌبكارلاو «بكارلا نم ريخ مئاقلاو «مئاقلا

 هذه يلجنتو رمألا اذه مئتلي ىتح مولظملاو دهطضملا اووآو ءراتوألا اوعطقاو

 .«ربخلاب هاربخأف ّيلع ىلإ رتشألاو سابع نبا عجرف ء«ةنتفلا

 ريمأ هثعبي نأ رتشألا نذأتسا» هنأ اضر دمحم اهركذ ةيناث ةياور معزت امنيب

 ءمهب قحلإ :َيلع هل لاقف «مهنم دحأ هفلاخي ال نأ وجري هنأل ةفوكلا ىلإ نينمؤملا
 نم ةعامج يف رصقلا ىلإ رتشآلا ىهتناف «رتشألا لبق نسحلا هنبا لسرأ ىلع ناكو

 لزتعا :لوقي نسحلاو «مهطبثيو مهبطخي دجسملا يف ىسوم وبأو هلخدف سانلا
 رصقلا نم ىسوم يبأ ناملغ رتشألا جرخأف .هعزاني رامعو ءانربنم نع حنتو انلمع

 لزنف ءانجرخأو انبرضف رصقلا رتشألا لخد دق ىسوم ابأ اي نودانيو نودعي اوجرخف
 :لاقف «كسفن هللا جرخا . .جرخا :رتشألا هب حاصف ءرصقلا لخدف ىسوم وبأ

 مهعنمف ىسوم أ عاتم نوبهني سانلا لخدو «كل يه :لاقف «ةيشعلا هذه ينلِجأ

 نم ةيراع ةيناثلا ةياورلا هذهو .[ها] «هنع اوفكف «راج هل انأ :لاقو رتشألا

 ةياورلا امنيب «يربطلا اهركذ يتلا يميمتلا رمع نب فيس تاقيفلت نم يهو «ةحصلا
 ثعب امنإو ءارتفالا كلذ نم ءيش اهيف سيل ريثك نبا ظفاحلا اهركذ يتلا ىلوألا
 «ةنتفلا لازتعا ىلع سانلا ثحي ىسوم ابأ اعمسف سابع نباو رتشألا ّيلع مامإلا

 كلت ركذ دقو «ربخلا هاربخأف ّيلع ىلإ رتشألاو سابع نبا عجرف» :ريثك نبا لاق
 ىسوم يبأ يف انبحاص تنأ رتشأ اي :ئلع لاق» هنأو ًاضيأ يربطلا ةياورلا

 سابع نبا جرخف . .سابع نب هللا دبعو تنأ بهذا ؛«ءيش لك يف ضرتعملاو

 اي :لاقو مهبطخف سانلا ىسوم وبأ عمجف . .ىسوم ابأ املكو ةفوكلا اَمِدَقَف رتشألاو
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 لجو ّرع هللاب ملعأ نطاوملا يف هوبحص نيذلا هللا لوسر باحصأ نإ سانلا اهيأ
 ةنتف اهنإ ٠ . مكيلإ هيدؤُم انأف ًاقح انيلع مكل نإو ؛هبحصي مل نمم 25 هلوسربو

 برعلا ميثارج نم ةموثرجج اونوكف» : لاق نأ ىلإ «ناظقيلا نم ريخ اهيف مث كانلا ءامَص

 علل هده يجو حالا ذه لقلت يتم لي

 . ''7(ريخلاب يلع ىلإ سابع نبا عجرو

 : هنأ هيف ءاجو يربطلا ًاضيأ اهركذ ةياور ريثك نبا ركذ مث
 نب نسحلا اعد «ربخلاب ّيلع ىلإ  رتشألا عم - سابع نب هللا دبع عجر املا

 ىتح البقأف «تدسفأ ام حلصأف قلطنا :هل لاقو رساي نب رامع عم هلسرأف يلع
 ابأ اي :نسحلا لاقف . .هيلإ همضف نّسَحلا يقلف ىسوم وبأ جرخف . .دجسملا الخد
 ُفاخُي نينمؤملا ريمأ لثم الو «حالصإلا الإ اندرأ ام هللاوف اَنَع سانلا طبت َّمِل ىسوم
 «نمتؤم راشتسملا نكلو يمأو تنأ يبأب تقدص :ىسوم وبأ لاقف .ءيش ىلع
 مئاقلاو مئاقلا نم ٌريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس اهنإ :لوقي ِةكك هللا لوسر ٌتعمس
 اي :لاقف ماقف هءاسو رامع بضغف . .بكارلا نم ٌريخ يشاملاو يشاملا نم ريخ
 هل لاق امنإ :وأ  ًامئاق كنم ريخ ًادعاق اهيف تنأ ةّصاخ هل لاق امنإ سانلا اهيأ
 . ""(ًامئاق كنم ًاريخ ًادعاق اهيف تنأ هدحو هللا لوسر

 تافاضإ يميمتلا رمع نب فيس قيرط نع ةياورلا هذه يف يربطلا ركذو
 لزتعا ىسوم يبأل لاق نسحلا نأ اهنمو «ةتباثلا نداتعل انف ضراعم تاقيفلتو
 ةعست امهعم جرخف «نيفنلا ىلإ ىبابلا تاوعدي نيسحلاو.لامج ماق مث .انلمع

 ةفوكلا لهأ طبثي ىسوم ابأ نأ ًاّيلع غلب املا هدا رح ب رو قل هاج ادد . فالآ

 بعك نب ةظرق ّيلع ىلوو ..انلمع لزتعا :ىسوم يبأ ىلإ بتك لاتقلا نع
 عيبر رهش رخآ يف» ناك كلذ نأ ىلع تاياورلا قفتتو ©7(ةفوكلا ىلع يراصنألا
 بلاط يبأ نب ّيلعل ةفوكلا ريمأ ناك ىسوم ابأ نأ كلذ دكؤيو . اها5 ةنس يناثلا

 يراصنألا بعك نب ةظرق ةيلوت امأ - لكلا نلعع 5 وا يناثلا عيبر رهش رخآ ىلإ

 - لمجلا ةعقوم دعب يلع اهيلإ مدق امل ةفوكلا ىلإ ىتأو ءورلا ملت يطاناك اف

 نب نسحلا امأو .كلذ لبق سيلو كلذ دعب هتيلوت نكميف - ه7” بجر يف يأ

 ةنيدملا نم راس امل يلع مامإلا عم همالكو هفقوم رداصملا رئاس تركذ دقف يلع

 ىلع مامإلا هثعب يذلاف . .ًابلاغ ةنيدملاب ثكمو ًايئاهن لاتقلا عم نسحلا نكي ملف

 الج - ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو - 184ص هج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 ٠١. 50ص -اضر دمحمل ىلع مامإلاو 7١ 1ص
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 مدع ىلإ هتوعدو ىسوم يبأ ىأر سانلا عمسف ءرساي نب رامع وه ةفوكلا ىلإ
 مئاقلاو ءمئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس) :لاق ِلَك هللا لوسر نأو لاتقلا

 لاق امنإ «سانلا اهيأ) :رامع لاقف . (بكارلا نم ريخ يشاملاو «يشاملا نم ريخ

 يف اوبغر نيذلا راسف .(. .أمئاق كنم ُريْخ ًادعاق اهيف تنأ «هدحو ِهِلكَي هللا لوسر هل
 يلع مامإلا عم نيذلا ددع غلبف ءرساي نب رامع عم ىلع مامإلا ىلإ لاتقلل ريسملا
 نيذلاو ةنيدملا نم هعم اوءاج نيذلا ريغ لجر فلأ رشع ىنثا ءاهز ةفوكلا لهأ نم

 ل ب كل قو ل ب عما كاملا ءددعلا كلذ

 نيئالث ءاهز اهيف لتاقت يتلاو (لمجلا ةعقوم) مساب ترهتش ا يتلا ةييهرلا ةكرعملا

 ل ا ل ا : ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةيرجه 51

 :اضر دمحم لاقو «ءالؤه نم فالآ ةسمخو ؛ءالؤه نم فالآ ةسمخ «فالآ ةرشع

 نم مهفصنو ّيلع باحصأ نم مهفصن فالآ ةرشع ةرصبلا لهأ نم ىلتقلا ناك)»

 0 فالا ةكيب : ليقو - فالآ ةسمخ ةفوكلا لهأ نم لتقو . ةشئاع باحصأ

 لاق مث .«أرقي مل ْنَمو بابشلا ىوس نآرقلا أرق دق مهلك الجر نوعبس لمجلا لوح
 : ةيمالسإلا ممألا خيرات يف يرضخلا دمحم خيشلا موحرملا لاق :اضر دمحم

 مهضعب فقي نأ دعب اميف نيملسملا ىلع تلهس ىتلا لمجلا ةعقوم تهتنا اذكه»

 مهرظن يف فقوملا كلذ ناك نأ دعب رخآلا َمَد ُلُك لحتسي نيبراحم ضعب ءازإب

 . «ًابيهم ًاميظع

 ياو تناكو  ةفوكلا ىلإ ة صبا م لع مامألا دق لا يفو

 اهيف رقتسا ثيح ةفوكلا ىلإ يلع مامإلا مودقب او ال ىدحإ تلاق ان

 امنيح ةفوكلا ىلع يراصنألا بعك نب ةظرق يلع مامإلا فلختسا امنإو ءاهيلع دحأ

 هده: لاو: اف':ىف نيف ىلإ ةفاوكلا نه ناش

 ىلإ نيملسملاو ةباحصلا ماسقنا يف ه7” بجر رهش ذنم فقوملا ىلجنا دقل

 :قرف ثالث

 وبأ ناك مهنمو «نينمؤملا ريمأ بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم :ىلوألا ةقرفلا
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 لاتتقالا ىلع هضارتعاو ةيادبلا ذنم ًاّيلع اوعياب نيذلا نم هنأل يرعشألا ىسوم
 الو ءءامدلا كفسو لاتتقالا لازتعا يه امنإ لازتعالاب هتحيصنو ةرصبلا لهأ عم

 ةباحصلا مهأ نم ىسوم وبأ ناك دقف «ةفالخلاب يلع مامإلا هتعيابم كلذ سمي
 ءارمألاو ةباحصلا مالعأ نم ناك دقف «هعم اورمتساو َيلع مامإلا اوعياب نيذلا

 نب ثعشألاو ءرساي نب رامعو «يرعشألا ىسوم وبأ :ّيلع مامإلا عم نيذلا
 «قيدصلا ركب يبأ نب دمحمو «يعازخلا اقروا ليدي قب. هللا ”دبعو. 6 نسيف
 ل سيقو «ينادمهلا سيق 5 نب ديعسو « سابع نب هللا دبعو

 نب ةظرقو «صاقو بأ نب ةبتع نب مشاهو «فينح نب لهسو «يراصنألا

 نب ثراحلاو ,«يعازخلا دّرص نب ناميلسو ء يعخنلا ركالاو «يراصنأآلا بعك

 نب رجُحو ؛يدزألا ريهز نب بدنُجو «سيق نب فنحألاو «يعبرلا يدبعلا ةرم
 . مهلاثمأو «يدنكلا يدع

 ةباحصلا مالعأ نم ناكو ءماشلا ريمأ نايفس يبأ نب ةيواعم عم :ةيناثلا ةقرفلا

 «باطخلا نب رمع نب هللا ديبعو «صاعلا نب ورمع :هعم نيذلا ءارمألاو

 نب نمحرلا دبعو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو ءزيرك نب رماع نب هللا دبعو
 «ينوكسلا جيد نب ةيواعمو «يراصنألا ريشب نب نامعنلاو «ديلولا نب دلاخ

 ميلظ وذ بشوحو «يبلكلا لدحب نب ناسحو «ينادمهلا ةرمخ نب كلامو

 نب ديلولاو «ينهجلا رماع نب ةبقعو «يرهفلا ةملسم نب بيبحو ؛يريمحلا
 . مهلاثمأو ءطيعم يبأ نب ةبقع

 اولزتعا نيذلا ةباحصلا مالعأ نم ناكو «نيقيرفلا اولزتعا نيذلا : ةثلاثلا ةقرفلا

 نب ريرجو «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو «صاقو يبأ نب دعس :نيقيرفلا
 ,يثراحلا دايز نب عيبرلاو «يعازخلا نيصح نب نارمعو ؛يلجبلا هللا دبع
 «يراصنألا تباث نب ديزو «ةثراح نب ديز نب ةماسأو «ةبعش نب ةريغملاو
 نب دمحمو «تباث نب ناسحو «يراصنألا كلام نب بعكو «نوعظم نب ةمادقو

 . مهلاثمأو «يصاعلا نب ديعسو .يراصنألا ةمَلُْسَم

 0 نيَفِص ىلإ نيلتاقملا نم أفلأ نيعست يف ةفوكلا نم يلع مامإلا راس املو
 . افلأ نينامثو ةسمخ يف ماشلا نم نايفس يبأ ع نب ةيواعم هيلإ راس ه5 لاوش ه5

 مرج ن١ ناز ودان و + ةيفخلا اذ هلأ يل > ةعداوملاو ةنداهملا ىلع اوقفتا مث

 يف - نيمَص برح تعلدناف «فلأ ةئامثالث ءاهز ىلإ نيقيرفلا ددع عفتراو ءمهاا/

 نم عساتلا مويلا يف ثدح ام ناكو مايأ ةعست لاتقلا رمتساو - ها رفص علطم

 ىَلْبَق نم فالاآلا تارشع ثئجب نيفص لهس ًالتما دقف « لقع هقدصي داكي ال لاتقلا
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 لتُق هنأ يقهيبلا ىورو . .ًافلأ نوعبس نيقيرفلا نم لتُق» :ريثك نبا لاق .نيقيرفلا
 لاق .كلذ نع مهددع لقي ال نيذلا ىحرجلا ىوس كلذو «افلأ نوتس نيقيرفلا نم

 : يلع باحصأ نم وهو يثراحلا يشاجنلا

 ٍنآارٌفريخ هلاباتكاهيلع  اََقْلا اوعفر دق ماشلا لهأ حبصأو
 نالتكلا كدي نأ تينت امآ :لمعم مع نم اي ءايلع اوداتو

 ضعب يف عاش ام هيف سيل ًاقداص أفصو ثدح ام يشاجنلا تايبأ تفصو دقو
 ةكرعم ترفسأ دقف «ةعدخ ناك هللا باتك ميكحت ىلإ ةوعدلا نأب ةرخأتملا تاياورلا
 ةليطو  رفص 5 سيمخلا موي وهو - مويلا كلذ ةليط ترمتسا يتلا عساتلا مويلا
 نسحلا وبأ لاق ..افلأ نيعبس ءاهز نيقيرفلا نم ىلتقلا ددع غولب نع ليللا

 هللا هللا ءبرعلا رشعم اي :ماشلا لهأ ةخيشم تدان ةعمجلا موي يفو» :يدوعسملا

 فحصم ةئامسمخ وحن ةيواعم ركسع يف عفتراو . .تانبلاو ءاسنلاو تامرخلا يف

 داهجل ْنَّم ؟قارعلا لهأ دعب قارعلا روغثل ْنَم «مكنيبو انئيب هللا باتك :اودانو

 :اولاق كلذ قارعلا لهأ ْنِم ٌريثك ىأر املف . .؟رافكلل ْنَم ؟كرّثلا داهجل ْنَّم ؟مورلا
- ْ 000 
 .  ةِبيّثتنو هللا باتك ىلإ ٌبيجن

 ميكحتلا ةفيحص صو . . نيمكحلا رايتخا

 يذلا فالخلا يف هللا باتك ميكحتو مالسلا ىلع نيقيرفلا قافتا داقعنا دعب

 باتك يف امب امكحيل .هب نوضري ًالجر نيقيرفلا نم لك راتخي نأو مهنيب عقو
 قرشملاو ةيبرعلا ةريزجلا لهأ نم مهعم نيذلاو ماشلا لهأو ةيواعم عمتجا . . هللا

 روضحل نيضوفملا اوراتخا كلذكو ءصاعلا نب ورمع رايتخا ىلع اوقفتاو ءرصمو
 . ميكحتلا ةفيحص ةباتك

 نم مهعم نيذلاو قارعلا لهأو ّيلع مامإلا عمتجا لباقُملا بناجلا يفو ..

 كلذكو «يرعشألا ىسوم يبأ رايتخا ىلع اوقفتاو قرشملاو ةيبرعلا ةريزجلا لهأ
 . ميكحتلا ةفيحص ةباتك روضحل مهنع نيضوفملا اوراتخا

 نأ يدوعسملا ركذ دقف هرايتخا تقو ًارضاح نكي مل ىسوم ابأ نأ ودبيو
 :مهعم نيذلاو قارعلا لهأ ْمُهو يلع مامإلا باحصأ

 دق سانلا نأ :ىسوم يبأل ليقو «ةيضقلا هل اوبتكو ىسوم يبأ ىلإ اوثعب»
 هيلإ انإو هلل اَنإ :لاق ءًامكح كولعج دقو :ليق .هلل دمحلا :لاقف ءاوحلطصا
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 : يلي امكو يربطلا ةياور نع ةريسي ةفاضإب ربخلا اذه اضر دمحم ركذ دقو
 |! :لاقف .هل ىلوم هاتأف لاتقلا لزتعا دقو ىسوم ىبأ ىلإ سانلا ثعب)

 : لاق امك ةاراعج نق لاق :ةيملاغلا تركت ةيحلا لاقق «٠ وهل طع[ نق اغلا
 . «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 عم يأ  مهعم نيذلاو قارعلا لهأ عم عمتجا امل يلع مامإلا نأ ىوريو

 نب ثعشألا لاق» مهلثمي يذلا مكحلا رايتخال نيفصب هعم نيذلا هوجوو رابك

 ىرأ ال ينإ :ّيلع لاقف . يرعشألا ىسوم يبأب انيضر :هعم نيذلاو يدنكلا سيق

 امك  ينع سانلا لذخ هنإو ىسوم وبأ اهلعف ءايشأ ركذو .ىسوم ابأ يلوأ نأ

 ثعشألا لاقف . كلذ هيلوث سابع نبا اذه نكلو :ّئلع لاقو  ةياورلا تمعز

 لاقو ءىسوم يباب الإ[ نضر آل :ّيكَذَف نب رَعْسِمو يئاطلا نيصح نب ديزو

 لعجأ ينإف :ٌيلع لاقف  يريضُم وأ يرضُم انيف مكحي ال هللاو :ثعشألا

 ا رتشألا ريغ ضرألا رعس لهو :ثعشألا لاقف ءرتشألا

 ىسوم ابأ الإ متيبأ دقف :ّئلع لاق ..رتشألا ريغ رمألا اذه جاه لهو :اولاق

 .«متدرأ ام اوعنصاف :لاق .معن :اولاق

 ىلع مامإلا نوكي نأ ةياورلا كلت ةحص لوح كشلا نم ًالالظ ىقلُي امم لعلو
 ةباحصلا نم ىلع مامإلا باحصأ نإف كلذ حص اذإف «يعخنلا رتشألا مسا حرط دق

 لهأ نأ اهنيب نم نأ ىفكي ةهيجو بابسأل رتشألاب اولبقي مل قارعلا لهأ هوجوو
 ذنم نوركذي نافع نب نامثع براقأو رصمو ةنيدملا لهأ نم مهعم نيذلاو ماشلا

 ىلع مامإلا نوبلاطي نيذلا نامثع ةلتق نم ركب يبأ نب دمحمو رتشألا نأ ةئتفلا ةيادب

 ةباتك روضحل نيضوفملا نيب ىتح رتشألا رايتخا متي مل كلذلو ءمهلتقو مهميلستب
 نأ اضر دمحم اهركذ ةياور يف ءاج دقف سابع نب هللا دبع امأو .ميكحتلا ةفيحص

 كنم وه ًالجر الإ ديرن ال :اولاق .كلذ هيلون سابع نبا اذه) :لاق امل ىلع مامإلا

 يذلا نِم وه الجر الإ ديرن ال) وه ةياورلا هذه لصأ لعلو (. .ءاوس ةيواعم نمو
 لهأ هوجوو ةباحصلا بغري ملف (ةناكملا يف ءاوس ماشلا لهأو ةيواعم هراتخا
 كلذو ءماشلا لهأ لثمم نم ىندأ مهلثمم نوكي نأ ّيلع مامإلا عم نيذلا قارعلا

 نيب. بتعز منج لو. ءلوصر لايم نم لاو ياسا ماسلا حب ورجال

 دق سابع نب هللا دبع نكي ملو هِي هللا لوسر ىفوت امنيح ةرشاعلا يف ًالفط سابع
 ني روج نأ اين نعاشلا ىف حرتلا ذاق. اعلا نب ديرخم نرتاح للا نيس ل
 امنيب نامثع ةفالخ ىتحو رمع ةفالخ يف رصم ريمأو رصم حتف دئاق وه صاعلا
 راتخاف .ةقباسلاو ةناكملا كلت لثم هل تسيلو احتف دهشي مل سابع نب هللا دبع
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 نم هنأل يرعشألا ىسوم ابأ قرشملاو ةريزجلاو قارعلا لهأ هوجوو ةباحصلا

 نب ورمع ملسي نأ لبق ةباحصلا ءاملعو رابك نمو مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا

 نم ناكو «نامثعو ركب يبأو كك هللا لوسر لامع نم ىسوم وبأ ناكدقو «صاعلا
 ملو «ةفوكلاو ةرصبلا ةيالو ريمأو سراف دالب حتاف وهو قارعلاو ماشلا حوتف ةداق

 . ىسوم يبأ ةناكم هتقباسو هتناكم يهاضت ًايباحص مهيلإ ْنَّمَو قارعلا لهأ نيب نكي

 يكف لان عنتقا ىسوم 5 رايتخا ىلع سانلا امج يلع مامزلا ىأر املف

 : ليق .نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاقف .اوحلطصا دق سانلا نأ» هوربخأو هيلإ اوثعبف

 .«نوعجار هيلإ انإو هلل اَنِإ :لاق ؛ًامكح كولعج دقو

 هيلع تصن ام يلع مامإلا ذخأو يلع مامإلا ىلإ رضح ىسوم ابأ نأ ذب الو
 نيضوفملا هعم نيذلاو ّيلع مامإلا راتخاو .هقاثيمو هللا دهع نم ميكحتلا ةفيحص

 . ميكحتلا ةفيحص ةباتكو روضحل

 امك وأ  لاتتقالا فقول عبارلا مويلا وهو  هالال رفص ١ ءاعبرألا موي يفو

 عبس ةنس رفص نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ءاعبرألا موي) :يربطلا خيرات يف ءاج

 . ميكحتلا ةفيحص اوبتكف نيمكحلا روضحب نيقيرفلا نم نوضوفملا ىقتلا «(نيثالثو

 ميكحتلا ىلع قافتالا ْنِم مهأ وه ميكحتلا ةفيحص يف هنيودت مت ام نأ يف كش الو

 ةكراشمو روضحب ميكحتلا ةفيحص ىف هنيودت مّ ام نآل نيمكحلا رايتخا ْنِم مهأو
 نم ةداقلاو ءارمألاو ةباحصلا نم نوعبرأ ْمُهو  نيقيرفلا نم دوهشلا نيضوفملا

 . ةريبك ةيخيرات ةيمهأ بستكي - نيقيرفلا

 : (ىربكلا ةنتفلا) هباتك يف نيسح هط .د لوقي

 هيلع قفتا ام اهيف اولجس ةفيحص اوبتكف نيقيرفلا نم نوضوفملا عمتجا»

 نامزلا ديدحتو نيمكحلا رايتخاو ةموكحلا راثيإو برحلا عضو نم نامصخلا

 ءامهمكخ نكي امهم امهلاومأو امهسفنأ ىلع امهنيمأتو ءامهعامتجال ناكملاو
 .«ةفيحصلا هذه يف اًمع فلاخ نم ىلع اهلك ةمألا راصنتساو

 ًادحاو اعيش نكلو ءاقيقد ًاديدحت اذه لك اوددح» :ًالئاق نيسح هط فيضي مث

 بجي يتلا ةيضقلا عوضوم وهو ءًاديعب وأ ًابيرق ًاديدحت هوّددحي ملو ًاقالطا هوقلطأ
 نأ ضورفملاف ءرظن هيف اذه نيسح هط ىأر نكلو ''”نامكحلا اهيف لصفي نأ
 .نامكحلا اهيف لصفي نأ بجي يتلا ةيضقلا تددح ةفيحصلا

 .87”ص /؟ - نيسح هط  ىربكلا ةنتفلا )١(
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 هالا/ رغص ١ ءاعبرألا موي اهتباتك مت يتلا ميكحتلا ةفيحص صن اذهو

 : ةيداليم 501/ ويلوي ١” قفاوملا
 بلاط يبأ نب يلع هيلع ىضاقت ام اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسباا

 نم مهتعيش نِم ناك نّمو قارعلا لهأ ىلع ٌيئلع ىضاق .نايفس يبأ نب ةيواعمو

 نم مهتعيش نم ناك ْنَمو ماشلا لهأ ىلع ةيواعم ىضاقو «نيملسملاو نيته ؤنملا

 : ةيهاسلاو ةيموملا

 امهنإف هللا باتك ىف نامكَحلا دجو امف .تامأ ام تيمثو ايحأ ام ىيحُت «هتمتاخ

 ةعماجلا ةنسلا هيف ايضمأ ءأصن هللا باتك يف هيف انفلتخا امم هادجي مل امو «هانعبتت
 . ةقرفُملا ريغ ةلداعلا

 هللا دهع امهيلع انذخأو .نصاغلا نب قورمعو سيق نب هللا دبع نامكحلاو

 «ىّمسُم هللا باتك يف هادجي مل امف ًاصن هللا باتك يف ادجو امب نامكحيل هقاثيمو

 , ”ةقخفملا ويغ ةعماجلا ةنسلاب هيف المع

 سانلا نم هيلع ارّمأت نممو امهيلك دنج نمو ةيواعمو يلع نم نامكحلا ذخأو

 ديحلا نمي نايعري ىذا انهيسفألا اذار: "'"اهقيلع هن ايف نام نلف هنا هع
 امهل ةمألا نأو ءامهلاومأو امهيلهأو امهسفنأ ىلع نانمآ امهنأ سانلا نم ةقثلاو

 نم نيملسملاو نينمؤملا ىلعو ةيواعمو ّيلع ىلع هب نايضقي ام ىلع راصنأ

 نيب احلصُي نأ هقاثيمو هللا دهع صاعلا نب ورمعو سيق نب هللا دبع ىلع نأو
 ةرهإ هي نما. ممارس ل

 برح الو ةقرف ىلإ مهَدْرَي الو ةمالا
 ؛الجع كلذ نود اهالجعُي نأ اًبحأ نإف .ناضمر رهش ىلإ ةيضقلا لجأ ْنأو

 .اهارخأ امهنم ليم ريغ نع اهاّرْحْؤي نأ اًبحأ نإو

 ذخأ دقو «صاعلا نب ورمعو يرعشألا سيق نب هللا دبع نامكحلاو» : ظحاجلا ةياور يف )١(

 «. . هللا باتك يف ادجو امب نامكحيل هللا دهع امهيلع ةيواعمو يلع

 صاعلا نب ورمعو سيق نب هللا دبع ذخأو# ةيسايسلا قئاثولاب هريغو يروديدلا ةياور يف ()
 1... هيبن ةنسو هللا باتك يف امم هب امكح امب اضرلاب هقاثيمو هللا دهع ةيواعمو ىلع ىلع
 قاثيملاو دوهعلا نم نايضري يذلا ةيواعمو يلع نم نامكحلا ذخأ دقو» ظحاجلا ةياور يفو
 .«ارمأ نم ريمأتو اعلخ نم علخ نم امهيف هنايضقي امب نايضريل

 نايضقيل هقاثيمو هللا دهع صاعلا نب ورمعو سيق نب هللا دبع ىلعو» : ظحاجلا ةياور يف (*)
 «. .برحلاو ةقرفتلا يف مهارذي الو ةمألا نيب



 5234 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 4

 نوراتخي هتعيشو ةعيش لك ريمأ نإف ءاضقلا لبق نيمكحلا دحأ تام نإو
 . طاسقإلاو ةحيصنلاو ةلدعملا لهأ نع نولأي ال ءالجر هناكم

 ماشلاو ةفوكلا نيب لدع ناكم هيف اهنايضقي يتلا امهتيضق ناكم نوكي نأو

 نأ اًبحأ ثيحف هريغ ًاناكم ايضر نإف ءادارأ ْنَم الإ هيف امهرضحي ال ءزاجحلاو

 .  ةوهشلا نم ءانش نك دحاوب لك ني نامكحلا ذحاي نأو:. ايضقي

 . املظ وأ أداحلإ اهيف دارأو ةقيحصلا هذه يف ام كرت نم ىلع كرصنتسن مهللا
 «سيق نب ثعشألاو «سابع نب هللا دبع :مهعم ْنَّمو قارعلا لهأ نم دهش

 «ليفط نب هللا دبعو يلجبلا ىَمَس نب ءاقروو «ينادمهلا سيق نب ديعسو

 «يمرضحلا دايز نب ةبقعو «يركبلا لجح نب هللا دبعو «يدنكلا يدع نب رجخو

 . يبحرألا بعك نب كلامو .يميمتلا ةّيِجحح نب ديزيو

 «يملسلا نايفس نب ورمعو «يرهفلا ةملسم نب بيبح :ماشلا لهأ نمو

 ورمع نب لُمَّزو «يديبُرلا ثراحلا نب قراخملاو «يدنكلا جيدُح نب ةيراختو

 ءديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبعو «ينادمهلا كلام نب ةرمححو «يرذعلا
 «نايفس يبأ نب ةبتغو «يمرضحلا ديزي نب ةمقلعو «يمرضحلا ديزي نب عيّبُسو
 .«يسبعلا ٌرخلا نب ديزيو

 نب هللا دبع :ًاضيأ مهعم نيذلاو ماشلا لهأ نم نأ قئاثولا باتك يف ءاجو

 ءيكعلا ةلبج نب قورسمو «ءيكسكسلا ورمع نب ملسمو «يشرُّفلا رماع
 ةأطرأ نب رسبو ءيبلكلا ئضصوؤحألا ند نانمعو ءيريمحلا ةمهلج نب حابصلاو

 نب ةمقلعو ءميلظ يذ بشوح نب ةمامثو «عالكلا يذ نب نمحرلا دبعو «يشرقلا
 .يريمحلا ديزي نب رسبو «ميكح

 وبأو «بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع :ًاضيأ مهعم نمو قارعلا لهأ نمو

 «ترألا نب بابخ نب هللا دبعو «فينح نب لهسو ؛«يراصنألا ةعيبر نب ديعس .
 نب ديزيو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب ليفطلاو «يعازخلا قمحلا نب ورمعو
 نب فوعو «يراصنألا رمع نب رشب وبأو «ليبحرش نب ةعيبرو «يملسألا هللا دبع
 اعمل دبع نب ثراحلا

 وهو - ميكحتلا ةفيحص صن (ىربكلا ةنتفلا) هباتك يف نيسح هط دروأ دقو

 الإ ءيش لك امهتفيحص يف ادّدح دق نيقيرفلا نأ» :لاق مث - فلاسلا صنلا سفن

 لاوطلا رابخألا نع 54١ - 58ص  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 87/١". يرذالبلل فارشألا باسنأو - ١5 ”ص يرونيدلل
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 نافلتخي اناك ميفف .نامكحلا هيف يضقي نأ بجي يذلاو هيف التخا يذلا عوضوملا

 ةفيلخلا ةلتق ىلع هيلإ ملسي نأ ديريو نامثع مدب بلطي ةيواعم ناك ؟لعفلاب
 ةيواعم ىلإ ملسُي نأ ىلع ردقي الو هنيعب التاق نامثعل فرعي ال ىلع ناكو .مولظملا

 يف الصفي نأ نيمكحلا نم ناديري ناقيرفلا ناكفأ . لتق ىتح نامثعب اوراث نم عيمج

 ةفيحصلا يف هتلتقو نامثع اركذي مل لب اهيلع اًضني مل امهلاب امف ًاذإو ؟ةيضقلا هذه

 «ريبزلاو ةحلط لتقم دعب ىري ةيواعم ناكو» :ًالئاق نيسح هط يضمي مث .«ًالصأ
 . نيملسملا نيب ىروش ةفالخلا رمأ نوكي نأ هسأب دتشاو هرمأ دصحتسا نأ دعبو

 نأ الإ ةيواعمل قبي ملو . .هلبق نم ءافلخلا عيوب امك عيوب دق هنإ ىري يلع ناكو

 لاب امف اذإو . .ماشلا لهأ نم هباحصأ هعم لخديو «سانلا هيف لخد اميف لخدي

 يف ىروشلا الو ةفالخلا اركذي مل لب ءامهتفيحص يف كلذ ىلع اًصني مل نيقيرفلا
 تضرأ دق نوخرؤملا اهاور يتلا ةفيحصلا هذه نأ بيرغلاو .ًالصأ ةفيحصلا
 نم اهنأ عم ءاماهيإ الو ًامومع الو ًاضومغ اهيف اركني مل ءنيمصتخملا نيقيرفلا

 يذلا ةيضقلا عوضومب لصتي اميف ًاماهبإو ًامومعو ًاضومغ نوملسملا بتك ام دشأ
 . [ىريكلا ةنتفلا - 80ص ] .؛«هيف سبل ال ًاديدحت دذحي نأ بجي ناك

 «ةماه تالوأستو تاظحالم ىه نيسح هط اهيلإ راشأ ىتلا تاظحالملا هذهو
 اًيلع نأب ماهبإ الو اهيف ضومغ ال ةحضاو تارابعب ميكحتلا ةفيحص تصن دقف
 يف امكحيل صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم ابأ اوراتخا امهعم نيذلاو ةيواعمو
 ددحت ملو .هب نايضقي ام ىلع راصنأ امهل ةمألا نأو نيقيرفلا نيب فالتخالا ةيضق
 صنلا مدع نإ يدا وذ عودت و ملا كرقت مل ايذكلو ةيضقلا نصوم حملا

 دعي مل نامثع لتقم عوضوم نأ ىلع لدي نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم ةلأسم ىلع
 ' ..نيتس نم رثكأو لمجلا ةعقوم يف ليتق فالآ ة ةرشع نم رثكأ طقس دقف «ةيسيئر ةيضق

 حلاو ةقداحلا وه تواحالا عبو نعم تار «نيَفِص ةعقوم يف ليتق فلأ

 اذهف .«برح الو ةقرف ىلإ اهادري الو ةمألا نيب احلصُي نأ) :نيمكحلا ىلع نأو

 ىسوم ىبأ ىلإ ةمألا تدنسأ يتلا ةيضقلا وه ميكحتلا ةفيحص يف ماهلا صنلا

 .اهيف امكحي نأ صاعلا نب ورمعو يرعشألا

 ميكحتلا ءاقل يف ىسوم يبأ فقوم

 يف هنع هللا يضر يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ فقوم ىلإ نآلا يتأن
 يبأ ةايح فقاوم رثكأ» :هنإ ًالئاق دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا هفصو دقو «ميكحتلا ءاقل

 يذلا فقوملا اذه «ةيواعمو َيلع مامإلا نيب ميكحتلا يف هفقوم وهو «ةرهش ىسوم
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 .هعادخ هيف لهسي ّدح ىلإ ةبيطلا يف ىسوم يبأ طارفإ ىلع ًادهاشو ةيآ ٌذْخْوُي ام ًاريثك

 فشكي امنإ ءأطخ- وأ عّوسَت نم هيف نوكي نأ ىسع ام مغرو هارنس امك فقوملا نأ ديب

 . ""(سانلابو «قحلاب هناميإ ةمظعو ءهسفن ةمظع «ليلجلا يباحصلا اذه ةمظع نع

 ءاقل يف ثدح ام ةقيقح نعو ىسوم يبأ فقوم نع نيقيلا أبنلا نإ
 «ةميلسلا ةيخيراتلا ةفرعملا يف ةريبك ةيمهأ بستكت قئاقح ةدعب طبتري ميكحتلا

 هالا/ رفص يف - ميكحتلاو مالسلا ىلع سانلا قافتاب نقص برح تهتنا دقف
 ناكو «ميلاقألا نم امهريغو ماشلاو قارعلا ىلإ نيفِص نم ناقيرفلا لحتراو
 لقتناف ء.ناضمر رهش وه نيمكحلا اقلك ميكا بيع هيد ىذلا دقرعلا

 يف نكسو ةسدقملا باحرلا يف ثكمف ةمركملا ةكم ىلإ ةفوكلا نم ىسوم وبأ

 ةكم رابآ يف يرذالبلا اهركذ ًارئثب اهب رفحو ةكمب (ةالعملا) اهل لاقُي ةقطنم
 روشتة ا فرعمألا ىصارن يبأل تناك :ةكمب ىسوم يبأ رئب» :ًالئاق

 نوكت دق نيطسلف نم ةقطنم يف نكس صاعلا نب ورمع نأ ىلإ رابخألا ضعب
 سدقملا تيب فانكأب ورمعو ةكمب ىسوم وبأ لزي ملف «سدقملا تيب فانكأ نم
 . ةيضقلا يف مكحلاو رظانتلل ءاقللا دعومو ناكم اددح نأ ىلإ

 رهش ىلإ ةيضقلا لجأ نأ» :اهلوقب دعوملا ىلع ميكحتلا ةفيحص تصن دقل

 ليم ريغ نع اهاّرْحْوي نأ اًبحأ نإو .الجع كلذ نود اهالجعي نأ اًبحأ نإف ء.ناضمر

 نع رداصملا ةيقب تركذ مث يربطلا ركذ ثيح دعوملل عقو دقو .«اهارخأ امهنم

 امئيب «ه148 ةنس نابعش يف ناك نيمكحلا عامتجا نأ يدقاولا معز» :هنإ يربطلا

 ناك# :اضر دمحم لاقو ء(هالا/ل ةنس يف) يربطلا خيراتب فنخم يبأ ةياور يف

 خرؤملا لاقو .«يدقاولا معز يف ةرجهلا نم 4 ةنس نابعش ىف نيمكحلا عامتجا

 ةنس نم ناضمر يف نيمكحلا ءاقتلا ناك» بهذلا جورم يف يدوعسملا نسحلا وبأ

 نابعش يف ناك نيمكحلا ءاقتلا نأ نيبتيو يدقاولا ةياور ززعتت كلذبو «نيثالثو نامث

 يف حلصُي لجو زع هللا لعل) لجألا ليوطت ببس نع ليق دقو ه8 ةنس ناضمرو
 تيمي ترحم عوقو ليجأتلا ببس نوكي نأ نكميو .(ةمألا هذه ةندهلا هذه

 ىسوم وبأ ع 7هلادنع نومألا ترقتسا املف قارعلا قطانم ضعب يف جراوخلا

 .ها"8 ناضمر يفو نابعش رخاوأ يف ميكحتلا ءاقل متي نأ ورمعو

 ./59ص ب دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (0)

 .17؟ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتق (1)

 رفص يف) ناورهنلا يف يلع مامإلا مهبراحو هلال ةنس طساوأ ذنم جراوخلا لكاشم تأدب (6)

 ء(ه'/ بجر) نيجيدنبلاو (ها8 يناثلا عيبر) رابنألا يفو (ه74



 نأ) ىلع ميكحتلا ةفيحص تصن دقف ءاقللا نورضحي نيذلاو ءاقللا ناكم امأو

 الو . زاجحلاو ماشلاو ةفوكلا نيب لدع ناكم هيف اهنايضقي يتلا امهتيضق ناكم نوكي

 نيب ًالدع ًاناكم ءاقللا ناكم نوكي نأب ديدحتلا اذهف . (ادارأ نم الإ هيف امهرضحي

 زمرت امنيبف «قرف ثالث نيب ًالدع ًاناكم نوكي نأ ينعي زاجحلاو ماشلاو ةفوكلا

 لمجلا ةعقوم لبق ام ذنم ليق ثيح «نيقيرفلا اولزتعا نيذلا ىلإ زمرت زاجحلا
 ' ىسوم ويأ ددح دقو .«قرفلا ريخ كئلوأ ءاهب ءانع الو لتاقُث ال زاجحلاب ةقرفو»

 ديدحت مت امك  ماشلا ينادأو زاجحلا ىلاعأب  (لدنجلا ةمود) وهو ءاقللا ناكم
 ةيلع تصن ام هبجومب نيمكحلا ةيحالص نم كلذ نأل ءاقللا نورضحي نيذلا

 ءاقللا رضحي نأ ديدحت متف .«ادارأ نم الإ هيف امهرضحي الو» :اهلوقب ةفيحصلا

 قيدلا خم: نيعقرا قحتو ؛ةيواعم قيرف نم ةئامعيرأو يلع مامإلا قيرف نم ةئامعبرأ

 هجوت ثيح لدنجلا ةمود ىلإ ًاعيمج اولبقأف ؛ ؛عيمجلا غالبإ متو « نيقيرفلا اولزتعا

 مهركلا سوررخالا ليقاو سدقلا نم :نضاعلا نتن وومعو ةكفا وم. قسوم بأ اهيلإ

 .زاجحلاو قشمدو

 نب ليبحرش هعمو صاعلا نب ورمعب ةيواعم ثعبو .يرعشألا ىسوم وبأ مهيف لجر
 . '7١(ةئامعبرأ ىف طمسلا

 : رظنلا نب دايز نع يبعشلا نع ديعس نب دلاجملا قيرط نم يربطلا ركذو
 مهعم ثعبو «يثراحلا ئناه نب حيرش مهيلع لجر ةئامعبرأ ثعب اًيلع نأ» :يئراحلا
 ةيواعم ثعبو .مهعم يرعشألا ىسوم وبأو ..مهب يلصي وهو سابع نب هللا دبع

 "”(حرذأب لدنجلا ةمودب اوفاوت ىتح ماشلا لهأ نم ةئامعبرأ يف صاعلا نب ورمع

 يف مهمودقل لدنجلا ةمود ىلإ اومدق نيذلا نيب تاياورلا هذه تجمد دقو

 ىسوم ابأ نأ وه نئارقلا هيلع لدت يذلا رهاظلاف «ددحملا ناكملا ىلإ تقولا تاذ

 يفو سدقلا نم صاعلا نب ورمع اهيلإ لصو امك لدنجلا ةمود ىلإ ةكم نم لصو

 يثراحلا ئناه نب حيرش ةدايقب دونجلا نم ةئامعبرأ ةفوكلا نم لصو تقولا تاذ

 «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ةدايقب دونجلا نم ةئامعبرأ قشمد نم لصوو ينادمهلا

 .٠4"5ص ؟ج  يدوعسملا  بهذلا ورم 200
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 ةرمإ تحت اونوكيل ةيواعم ريمألاو يلع مامإلا نم كئلوأو ءالؤه ثعب مت دقو

 نيَّفِص نم اوقرتفا اوناك دقو) :يربطلا لاق ؛ةيواعمو ّيلعل نيلثمم اوسيلو نيمكحلا
 نيمكحلا ناقيرفلا دمي نأ دوصقملاو . (ةئامعبرأ ةئامعبرأ يف نامكحلا ِمِدْقَي نأ ىلع

 نايقتلي امدنع نيمكحلا ةرمإ تحت ةئامنامثلا ناسرفلا نوكيف ةئامعبرأ ةئامعبرأب
 ميكحتلا ةفيحص نأل ناسرفلا نم ددعلا كلذ نامكحلا بلطي نأ نكميو «مكحلل

 اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاج دقو «قحلا كلذ امهل حيتي ام امهصوصن يف دجوي
 ةفاضإلا نكلو «يثراحلا ئناه نب حيرش مهيلع لجر ةئامعبرأ ثعب اًيلع ْنأ) يربطلا

 اهيف جزت تافاضإ يأو 2. . مهب يلصي سابع نب هللا دبع مهعم ثعبو» :لوقت يتلا
 عم مدق هنإو ميكحتلا ءاقل ثداحأ يف سابع نب هللا دبع مسا تاياورلا ضعب

 ةريبك ةبترم يهو ةرصبلا ريمأ سابع نب هللا دبع ناك دقف حصت نأ نكمي ال دونجلا

 نب حيرش مهدئاق دونجلا نم ةعومجمب يلصي ٍقِفارم درجُم ىلإ هب طوبهلا نكمي الو
 ال نأ» نيمكحلا ءاقل نع لوقي ميكحتلا ةفيحص يف عطاق صن دجويو .ئناه
 نم ةئامعبرأ يف ئناه نب حيرش روضحل الإ ةحص الف . «ادارأ نم الإ هيف امهرضحي

 مت نيذلاو «قشمد ناسرف نم ةئامعبرأ يف طمسلا نب ليبحرشو ةفوكلا ناسرف

 : يدوعسملا لاق كلذ يفو «نيقيرفلا اولزتعا نيذلا ةباحصلا نم روضحلل مهتوعد

 «رمع نب هللا دبعو «صاقو وس نب دعس  لدنجلا ةمودب  مهافاوولا

 ءالؤهو «مهريغو يفقثلا ةبعش نب ةريغملاو «يرهزلا ثوغي دبع نب نمحرلا دبعو
 . ''”(سانلا نم نيرخآ يف «ّىلع ةعيب نع دعق نمم

 نب رمع نب هللا دبع  نيمكحلا ءاقل يأ  مهتعامج دهشو» :يربطلا لاقو
 .يموزخملا ماشه نب ثراحلا نب معلا دبعو رييؤلا ني هللا ديعو «باطخلا

 نب ةريغملاو «يودعلا ةفيذح نب مهج وبأو «يرهزلا ثوغي دبع نب نمحرلا دبعو
 ةمود ىلإ ًاعيمج اوراس مهنإ اضر دمحم اهركذ ةياور يف ءاجو ''”يفقثلا ةبعش
 اميقم ناكو ةبعش نب ةريغملا راسو «ءصاقو يبأ نب دعس مهعم رضحو «لدنجلا
 . «لدنجلا ةمود ىتأ ىتح «بورحلا كلت نم ايش دهشيولو « فئاطلاب

 هنبا عم رضحف ةيدابلاب ميلس ينبل ءام دنع ًالزتعم صاقو يبأ نب دعس ناكو
 نم هيباتك ةوعد ىلع ًءانب اعيمج مهروضح ناك دقو ؛«صضاقو يبأ نب دعس نب رمع
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 هذه ركذت ملو .«مالسلاو .انم نوكي ام اودهشتل «سانلا هيف لخد اميف اولخدت

 ةنيدملا لهأ نم ةماع ةفصب ْمُهو نيلزتعملا نم اورضح نيذلا ةيقب ءامسأ تاياورلا

 .''”سانئلا نم نيرخآ يف راصنألا

 ءاقل دقعناو «نابعش رخاوأ يف لدنجلا ةمود ىلإ عيمجلا روضح لمتكا دقو

 نيبتيو «ناضمر رهش لئاوأ ىف لدنجلا ةمود دجسم ىف ةعامجلا روضحب نيمكحلا

 محي اهتعاشأ يتلا ةجذاسلا ةروضلاب نك: ول ميكس "ءاقن نأ مدقتا اج لمجم قت
 لوسر باحصأب ضفاورلا عينشت» نم اهنأب يدقاولا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا تاياورلا
 ًءامسأ يه ميكحتلا ءاقل اورضح نيذلا ءارمألاو ةباحصلا ءامسأ نأ . . لي هللا

 «ميظنتلاو ةقدلا غلاب لكشب ءاقللا مت دقو ءاهبراغمو ضرألا قراشم اهل تزتها

 ذخأ امنيب «ءناسرفلا نم ةئامنامث مهيليو ةباحصلا نم نيسمخ وحن روضحبو

 «ةرادصلا يف امهناكم صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم وبأ نامكحلا نايباحصلا

 يدوعسملا لاق . مكحلاو يضاقتلا ةفيحص نيودتل بتاكلا سلج امهتهجاوم يفو

 : بهذلا جورم يف

 نإف بثكأ :ةعامجلا ةرضحب ورمع هل لاقف ؛ورمعل ًامالغ بتاكلا ناكو)

 اذإف «هيف رخآلا رمأتست ىتح اندحأ هب كرمأي ًائيش بتكت الو ءانيلع دهاش كباتك
 .«انرمأ عمتجي ىتح «وهَتْناَف َكاَهَن اذإو «بتكاف كرمأ

 ةيضقلا يف رظانتلا ةيادب
 يريبطلا لوقي انهو . هللا دبع أي ًاريخ لقو ملكت : ننوه ال ورمع لاق» مث

 ورمع ذخأ لدنجلا ةمودب ايقتلا ثيح ىسوم ابأو ارمع نأ» ىبلكلا بانج ىبأ نع
 ملكتف ينم نسأ تنأو دي هللا لوسر بحاص كنأ لوقيو مالكلا يف ىسوم ابأ مدقي

 ىسوم يبأل ليجبتلا رهظُي ذخأ صاعلا نب ورمع نإ» :اضر دمحم لاقو .«ملكأو

 ربكأ تنأو يلبق ِهْكَك هللا لوسر تبحص :هل لوقيو هرقويو مالكلا يف همدقيو هّلِجّيو
 نيذلا معزي وأ مهوتي امك ةعيدخلا لجأ نم نكي مل كلذ نأ عقاولاو .«ينم انس
 لبق ميكحتلا ةفيحص يف سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ ميدقت ناك دقف «نوملعي ال

 نم ىسوم ايأ نأل نيترم ةفيحصلاب امهتركذ يتلا صوصنلا يف صاعلا نب ورمع

 كلام نب بعك «يراصنألا تباث نب ديز) :نيلزتعملاو راصنألا ةنيدملا لهأ نم )١(

 تباث نب ناسح ؛يردخلا ديعس وبأ ؛«يىبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ «يراصنألا

 نب دمحم ؛ةرجبع نب ابعغك ةكيبع قب ةلاضف «يراصنألا دّلَخُم نب لس ؛«يراصنألا

 .(جيدخ نب عفارو ؛ةملسم



 540 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحنافلاو ةباحصلا ءامظع 454

 ةناكمو ًاحوتف مظعأو « ةبحصو ةرجه ورمع نم مدقأو نيلوألا نيقباسلا ةباحصلا

 يبأ ةيمدقأو لضفو ةناكم نوفرعي ةباحصلا ةفاكو صاعلا نب ورمع ناك دقو .املعو

 ملكت : ىس وم يبال قرمع لاق» :بانهللا جورم يف ءاج امكو 6 كلذلو « ىسوم

 لعفأ ٌتنك ام :ورمع لاقف ءورمع اي تنأ ملكت لب :لاقف «هللا دبع اي ًاريخ لقو

 . .ديطص هللا لوسر كتبحصو كنسل ةبجاو اهلك قوقح كلو «كلبق يسفن مدقأو

 .اأةرجه مدقأو ًالضف ينم رثكأ تنأو

 ّمليو ةفلألا هب هللا عمجي رمأ ىلإ  ورمع اي ٌمُلَهَف :لاق مث هلهأب عقاولا فالخلاو

 ًابطخ مالكلا انعزانت ىتمو ارحاو الزأ مالكلل نإ :لاقو ريت ورجع هارجف

 ريصي باتك يف اننيب مالك نم نوكي ام . . لعجاف .هلوأ ىسنن ىتح هرخآ غلبن مل

 . «انرمأ هيلإ

 مكحلا ةفيحص باتك

 : يلي ام بتكف بتاكلا ىسوم وبأو ورمع رمأف

 نب ورمعو سيق نب هللا دبع هيلع ىضاقت ام اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا
 هدبع ًأدمحم نأو هدحو هللا الإ هلإ ال نأ نادهشي امهنأ ىلع ايضاقت :صاعلا

 . "نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ «هلوسرو

 هللا باتكلاب لمع ِهيكَي هللا لوسر ةفيلخ ركب ابأ نأ دهشنو :ورمع لاق مث
 مث .بتكأ :ىسوم وبأ لاق .هيلع يذلا قحلا ىدأ دقو هللا هضبق ىتح هلوسر ةنسو

 . بتكا :لاقف . كلذ لثم نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع يف لاق

 نيملسُملا نم عامجإ ىلع رمع دعب رمألا اذه يلو نامثع نإ :ورمع لاق مث

 . امولظم ليقو ًانمؤم ناك هنأو مهنم اضرو ُهك هللا لوسر باحصأ نم ىروشو

 .هل اندعق امم اذه سيل :ىسوم وبأ لاقف

 .ًارفاك وأ ًانمؤم نوكي نأ نم دب ال هللاو :ورمع لاق
 . ًانمؤم ناك : ىسوم وبأ لاقف

 .بتكي هرمف :ورمع لاق
2 

 . ًامولظم هلتُق لب :ىسوم وبأ لاق ؟ًامولظم وأ نامثع َلِتْق ًاملاظف :ورمع لاق
 .(كلذ بتكف بتاكلا ئفؤم:وبأ رمأف :ابتكي هرمف :ورمع لاَق
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 مدقت ام ةباتك دعب ورمع عم ىسوم يبأ راوح

 ناكو «ةفيحصلا يف هابتكي ملف هيلع اقفتي مل راوحو ثيدح امهنيب ىرج مث

 لاق) :ًامولظم لتق نافع نب نامثع نأب ٌرقأ امل ىسوم ابأ نأ يدوعسملا لاق
 معن :ىسوم وبأ لاق ؟همدب بلطي ًاناطلس مولظملا يلول هللا لعج دق سيلفأ :ورمع

 بلطي نأ ةيواعمل سيلفأ ..ةيواعم نم ىّلوأ ًايلو نامثعل ملعت لهف :ورمع لاقف

 :لاق ًارمغ نأ يربطلا ةياور ىف ءاجو .(؟هنع زجعي وأ هلئقي ىتح ناك امثيح هلتاق

 ىسوم وبأ ىفنف  نامثع ةلتق ملسُي مل وأ نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع نأو كلذ وحن

 نب ورمع هنبا هنم ىلوأف ءنامتع لو ةيواعم نأ كلوق امأ) :ورمعل لاقو كلذ

 : الئاق عوضوملا كلذ ىسوم وبأ مسح مث «نامثع

 .(هريخل انعمتجا امئإو ءمالسإلا ىف ثدح لك دزقأ اذه

 ءاقللا ةيادب يف هنأب (لاوطلا رابخألا) باتك ىف يروئيدلا هركذ ام (لوسرلا لوح

 :ثيح «ركذلا فلاس مالكلا دعب هبيترت نأ ىلع قايسلا لديو ءراوحلاو

 لاق ؟هللا اضرو ةمألا حالص هيف اميف كل له ورمع اي :ىسوم وبأ لاق»

 لخدي مل هنإف باطخلا نب رمع نب هللا دبع يلوُث :ىسوم وبأ لاق ؟وه امو :ورمع

 .(بورحلا هذه نم ءىش ىف هسفن

 . «لعف كلذ ىلع سانلا هلّمَح اذإ معن :ىسوم وبأ

 نب ورمع لاق١ هنأ رمع نب هللا دبع ىلوم عفان قيرط نع يربطلا ركذو
 .معطُيو لكأي سْرِض هل لجر الإ هحلصُي ال رمألا اذه نأ :ىسوم يبأل صاعلا
 لاقف «هبتناف ْنْطفا :ريبزلا نب هللا دبع هل لاقف ةلفغ رمع نب هللا دبع ىف تناكو

 ءاقل اورضح نيذلا نم اناك امهنأل رمع نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا دبع نيب

 نم مهركذ فلس نم عيمج روضحب نيمكحلا نيب ثيدحلا ناكو «نيمكحلا

 ةيلوتب ىسوم يبأ يأر عم صاعلا نب ورمع بواجتي ملف «نيرضاحلاو ةباحصلا
 . معطيو لكأي ٌسْرِض هل لجر الإ هل حلصي ال رمألا اذه نإ :ًالئاق رمع نب. هللا دبع
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 انه. يسوق بأ لاق ؟ ةيواغم قه تنأ خيأف :ورمع لاق) هنأ يرونيدلا ركذ مث

 .(اهقحتسي الو اهل اعضوم ةيواعم

 يف هّئيبو ىسوم ابأ اي ةيواعم نم كعنمي ام :ورمع لاق» هنأ يربطلا ركذو

 ىَلَوَو . .هبحص دقو ِةتِكَي يبنلا ةجوز ةبيبح مأ وخأ وهو «تملع دق امك شيرق
 .ريبدتلا نسحلا «ةسايسلا نسحلا ءهمدب بلاطلاو نامثع

 فرش نم تركذ ام امأف ءلجو زع هللا قتا ورمع اي :ىسوم وبأ لاقف
 ناكل فرشلا ىلع ناك ولو ؛هلهأ ٌهاَلوُي فرشلا ىلع سيل رمألا اذه نإف ةيواعم
 ُتنك ول ينأ عم «لضفلاو نيدلا لهأل وه امنإ ءحاّبّصلا نب ةهربأ لآل رمألا اذه
 مامإلا باتك يف ءاجو .«بلاط يبأ نب يلع هتيطعأ ًافرش شيرق لضفأل هيطعُم
 نم تركذ ام امأ ءورمع اي هللا قتإ :ىسوم وبأ لاق» :هنأ اضر دمحمل ىلع
 ني ةظربأ اهب نياتلا نحأ ناكل فرعلاب قبح ةناليتلا كتاف قلقا ةيراع فرش
 . .اهبرغو ضرأألا قرش اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف حابصلا
 ام ىلع ًاقيلعت نيسح هط لوقيو . .«بلاط يبأ نب يلع عم ةيواعمل فرش يأ مث
 نم» :ةفيلخلا ةيواعم نوكي نأ حرتقا صاعلا نب ورمع نأب تاياورلا يف ءاج
 نووري نيذلاف ءيش نم نكي امهمو .ةيواعم حشر دق ورمع نوكي نأ دعبتسُملا

 هتقباسل ًاّيلع هيلع لضفو .هضفر دق ىسوم ابأ نإ كلذك نوري حيشرتلا اذه
 . (ِةكلَك ئبنلا نم هناكمو هئالبو

 تملع دق :ورمعل ىسوم وبأ لاق) :بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ امك مث
 ملهف ءأدبأ اّيلع نوبحي ال ماشلا لهأ نأو ءًادبأ ةيواعم نوبحي ال قارعلا لهأ نأ
 .(رمع نب هللا دبع فلختسن

 مسا انييحأ تئش نإ كنكلو) :لاق ىسوم ابأ نأ يربطلا ةياور يف ءاجو
 ةياورو اضر دمحمل يلع مامإلا باتك يف ءاجو . (هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع ةنس انييحأ ينتعواط نإ نكلو) :لاق ىسوم ابأ نأ يرونيدلا

 ظ . (ربحلا هللا دبع هنبا انتيلوتب هّرْكِذو
 اذه ضفر ًارمع نكلو» :صاعلا نب ورمع فقوم نع نيسح هط لوقيو

 ضوهنلا ىلع ةوق الو شطب الو سأب بحاص نكي مل رمع نب هللادبع نأل حارتقالا
 رمع نب هللا دبع يقل ًارمع نأ نومعزيف قارعلا لهأ نم ةاورلا ديزتيو . .رمألا اذهب
 ةفالخلا يرتشي نأ هللا دبع ىَبأف .رصم هاطعأ نإ ةفالخلا هيلع ضرعو هيلإ الخو

 اوضغبأ نيذلا هيلإ عفذ ّولغ اذه نأ الإ ىرأ امو .هنيد يف ةيندلا يطعُيو ةوشرلاب
 نيسح هط اهيلإ راشأ يتلا ةياورلا نأ عقاولاو .[99ص] «قارعلا لهأ نم أرمع
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 ناك امنإو نالفب نالف ولخيل لاجم هيف نكي مل ميكحتلا ءاقل نأل ةحصلا نم ةيراع

 ءاهز مهفلخو ةباحصلا نم نيعبرأ ءاهز امهلوحو ًانلع رودي نيمكحلا نيب ثيدحلا
 صاعلا نب ورمع ِهَجاَو دقو «لدنجلا ةمود عماج لخاد كلذو دونجلا نم ةئامنامث

 نب هللا دبع ةيلوت وه ضراعم حارتقاب رمع نب هللا دبع ةيلوتب ىسوم يبأ حارتقا
 امل ىسوم ابأ نأ يبلكلا بانج يبأ قيرط نم يربطلا ركذ دقف «صاعلا نب ورمع
 نإ ؟ رزمع هلأ لقا 2: هيغاهنبا يلزعي ومع ب ةنس رأ كوسا انيحأ تعش نإ لاق
 فرعت تنأو  ورمع نب هللا دبع  ينبا نم كعنمي امف رمع نبا ةعيب ٌبحت تنك

 هذه ىف هتسمغ دق كنكلو قذص لجر كنبا نإ :ىسوم وبأ لاقف .هحالصو هلضف

 :نضاعلا نب ورمعل ىسوم وبأ لاق» هنأو يرونيدلا باتك يف ءاج كلذكو .«ةئتفلا
 بيطلل اهلعجن ّملّهَف . .بورحلا هذه يف هتسمغ دق كنكلو قذِص لجر كنبا نإ

 دعب أرْمأ انيلإ اودنسأ دق نيملسملا نإ . . باطخلا نب رمع نب هللا دبع بيطلا نبا

 . ؛ةنتف ىلإ مهدرن الف حامرلاب اوكاشتو فويسلاب اوعراقت نأ

 :ىسوم وبأ لاق» رمع نب هللا دبع ىلوم عفان نع يربطلا خيرات يف ءاجو
 تزجانتو فويسلاب تعراقت امدعب اهرمأ انيلإ تدنسأ برعلا نإ صاعلا نبا اي

 . «ةنتف يف مهنَّدُرت الف حامرلاب

 ميكحتلا ءاقل ءاهتنا

 رمع نب هللا دبع ةيلوتب ىسوم يبأ يأر عم صاعلا نب ورمع بواجت مدع نإ

 ذخؤي نأ يف بغري مل ًارمع نأ ودبيو ءدودسم قيرط ىلإ لوصولا ىلإ ىدأ دق
 لاق» هنأ بهذلا جورم يف ءاج دقف  ةمألا ربح  رمع نبا'ةيلوت ةضراعم هيلع

 لمأ لِتاقُثَأ ماشلا لهأ هابأو رمع نب هللا دبعب قارعلا لهأ ئنضر نإ تيأرأ :ورمع .

 قارعلا لهأ ئَّبأو ماشلا لهأ ئضر نإف :ورمع لاق .ال :ىسوم وبأ لاقف ؟ماشلا

 جورم يف ةرقفلا كلت لبق ءاج دقو .«ال :ىسوم وبأ لاق ؟قارعلا لهأ لّتاقثأ

 كلذبو .[ها] «اعيمج اهامتخ نأ دعب اهاوطو ةفيحصلا ورمع ذخأ» هنأ بهذلا

 ىسوم وبأ فرصناو ميكحتلا ءاقل ىهتناو ةقيقحلا اهتياهن ىلإ ميكحتلا ةيضق تلصو

 .اهنم اوؤاج يتلا قطانملا ىلإ ءاقللا اورضح نيذلا عيمجو ورمعو

 ةياور تعاش دقف «ءاقللا ةياهن نع تاياور ةثالث خيراتلا بتك تركذ دقو
 رمألا نوكي نأو ةيواعمو ىلع علخ ىلع اقفتاو  ًأارس  ارواشت نيمكحلا نأ لوقت

 «سانلل كلذ انلعي نأ ىلع اقفتاو «نيملسملل ةفيلخ ءاشت نم ةمألا راتخت ىروش

 نيب ىروش رمألا درو ةيواعمو ّيلع علخ ىلع اقفتا دق امهنأ نلعأف ىسوم وبأ ماقف .
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 انأو هبحاص علخ دق اذه نإ :لاقف ورمع ماق مث «نوضري نم نوراتخي نيملسملا

 ىلع ًاريثك ًاعينشتو ًامالك ةياورلا كلت تعاشأ دقو .يبحاص ُتّبَنَأ ينكلو هلثم هعلخأ
 داك دقو ًارجاف ًارداغ ىناثلا تلعجو ًالفغم ًابيط لوألا تلعجف ورمعو ىسوم ىبأ

 هه دقق اذر زا فوك يقل زدنا قبل اعف ةياورلا فلك ق ةنعت نأ نسيم
 يبأ عم قفتا .هيلع اوعمجُي نأ نوخرؤملا ناك ام حص نإ «ةركنم ٌةردغ ورمع
 يذلا دهعلا ىلع ًاذإ راج .ًادحاو الإ امهنم علخي مل مث نيلجرلا علخ ىلع ىسوم
 هط لاقو .اضيأ هبحاص مكح طقسو همكح طقسف «ةفيحصلا يف هسفن ىلع هاطعأ

 ةيالول رمُع هراتخا امل ًالفغم ناك ولو ..ًالفغم ىسوم ابأ نكي ملو..» :نيسح
 ايقت الجر ناك هنكلو «نامثع مايأ مهرصم ةيالول ةفوكلا لهأ هراتخا املو لاعمال

 يبنلا اوبحص نيذلا اميس الو نيملسملا نأ نظي قلُخلا حضر سفنلا حمس ًاعرو
 . "”(ردغلا ىلإ اولزني نأ نم مهنيد يفو مهسفنأ يف ةناكم عفرأ ا

 اوعمجُي نأ نوخرؤملا داك ام حص نإ) :هلوق يف نيسح هط طاتحا دقو

 رصعلا يف نيصاصقلا ةاورلا ضعب نع كلذ اولقن نيخرؤملا نأ عقاولاو .«(هيلع

 ةباحصلاب ضفاورلاو ةيبوعشلا ةاور ضعب عينشت هيف رشتنا يذلا رخأتملا يسابعلا

 ردغي مث اًرس ناقفتيو نارواشتي نيلجر ءاقل نكي مل نيمكحلا ءاقلف «نيحتافلاو
 ةئامنامثو ةباحصلا نم نيعبرأ روضحب امهنيب ثيدحلاو ءاقللا ناك امنإو ءامهدحأ

 صاعلا نب ورمع نإ لب «ةفيحصلا يف هيلع ناقفتي ام لك ةباتك متيو دونجلا نم

 امهااذع سيلا: ئسوم وأ لاق .«انولظع ليكو امموم ناك امتع نإ" :: لاق نيح
 :ىسوم وبأ لاقف .ًارفاك وأ ًائمؤم نوكي نأ دب ال هللاو» :ورمع لاقف 4هل انعمتجا
 يف ةقدلا هذهف .«بتكا : ىسوم وبأ لاق .بتكي هرُمُق :ورمع لاق .ائمؤم ناك
 هتلاق ام عوقو ةلاحتساب نيقيلا انيطعي «ءاقللا يف عمجلا كلذو ءةملك لك نيودت

 نيذلا ءاوهألا يوذ معازم ْنِم مظعأ ورمعو ىسوم وبأ ناك دقلو .ةياورلا كلت
 . بيذاكأ نم ةياورلا كلت يف ءاج ام قيفلتب اوماق

 مل ًارمع نأ معز نم نيخرؤملا نمو» :نيسح هط اهنع لوقيف ةيناثلا ةياورلا امأ
 «ىسوم وبأ امهعلخ ام نيلجرلا علخب ىفتكا امنإو ءردغلا نم ةلزنملا هذه هديكب غلبي

 لاق امك روم لاك دك ولف .ميمتست ال ةياورلا هذه نكلو .ةيواعمو ىلع نيب ىوسف

 ىلع نيِمّلِسُم ٌُماشلا لهأ داع امل :ًاعيمج نيلجرلا علخ ىلع اقفتا امهنأ : قسوت وأ

 نامكحلا هعلخ نأ دعب ّىلع ةرمإ قارعلا لهأ نم ريثك لبق اّمّلو . .ةفالخلاب ةيواعم

 .١١٠ص - نيسح هط  ىربكلا ةنتفلا ()
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 ىعيبطلا نم ناكلو ءامهمكح اذفني نأب هسفن ىلع دهعلا امهاطعأو امهاضترا ناذللا

 مهسفنأ ىلع اوطعأ موق ءالؤهف «ةنيدملاو ةكم يف بارطضالا دشأ رمألا برطضي نأ

 اهلك ةمألا ٌمهتت اهنأ الإ ىنعم ةياورلا هذهل سيلو ..نيمكحلا مكحل ّنعمسيل ًادهع

 :لاق ثيح لجو زع هللا رمأ نع ةفلاخملاو ىوهلا عابتاو ةصاخلا ةعفنملا راثيإب

 الت مكسيم هلأ ملعب دَهواَهِِيَو دب سَملا اوُسْقَت الو رُثدَهْع اد هلل د قصب اورو »
 اهلك ٌةمألا عمتجت نأ لوقعملا نم سيلو 4١[. : لحنلا] * ترُلَعْفَت اَمّدَلْمَيهَنأَّذِإ
 .''”«ءافولا ىلع ردغلاو ىدهلا ىلع ةلالضلا راثيإو دهعلا ضقن ىلع

 :هصن يلي ام لوقتو بهذلا جورم يف يدوعسملا اهركذ دقف ةثلاثلا ةياورلا امأ

 لتق نامثع نأب ىسوم يبأ رارقإو ةفيحصلا يف هابتك ام ريغ نيمكحلا نيب نكي ملا

 ةحيحصلا ةياورلا يه هذهو .''”"ايطخي مل امهنإو .انمدق امم كلذ ريغو ًامولظم

 نمحرلا هللا مسب» :هصن يليام وهو ةفيحصلا يف هابتك ام ىلع الإ اقفتي ملف

 هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال ةدحو هللا الإ هلإ ال نادهشي امهنأ

 ةفيلخ ركب ابأ نإو .نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب

 ةنسو هللا باتكب لمع نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع نأو .هيلع يذلا

 اذه يلُو نامثع نإو .. هيلع يذلا قحلا ىدأ دقو هيلإ هللا هضبق ىتح للي هللا لوسر
 ع هللا لوسر تاحبصأ نه عرؤشو نيملسملا نم عامجإ ىلع رمع دعب رمألا

 نب هللا دبع ىسوم وبأ متخ» دقو .«ًامولظم لِتقو ءًانمؤم ناك هنإو ءمهنم ًاضرو

 ئناه نب حيرشو «ةمركملا ةكم ىلإ ىسوم وبأو سدقملا تيب ىلإ ورمع فرصناو

 وه ميكحتلل ةيعقاولا ةجيتنلا تناكف ءاهيف اوناك ىتلا مهقطانم ىلإ نولزتعملا

 . عقاولا رمألا رارمتسا

 هلوق ىلإ دوعي ةيواعمو ًايلع غلخ ىسوم ابأ نأب ةعئاشلا ةلوقملا لصأ نإ
 اميف كل له «ررمع اي) ءةعامجلا روضحبو ءامهنيب ثيدحلاو راوحلا يف ورمعل

 نب هللا دبع يلّون :ىسوم وبأ لاق ؟وه امو :ورمع لاق ؟هللا اضرو ةمألا حالص هيف
 ىسوم قا لوق كلذكو .(بورحلا هذه نم ءيش يف هسفن لخدي مل هنإف رمع
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 نوبحي ال ماشلا لهأو ل :ورمعل

 نأ» وسن ريم وأ حرتقا :هئأَو نيمكحلا ءاقل دلاخ دمحيم دلاخ ذاتسألا شذ دقو

 «نيملسملل ةفيلخ هنالعإ ىلعو لب رمع نب هللا دبع حيشرت ىلع نامكحلا قفتي

 ا ل

 ةيقا سلا لادن لل داير ببك لا جلا تعزل ىلإ يأر نإ»

 نيب فقوملا ىأر امك . .مكاحو مامإل بصعتي قيرف لك ءأضعب مهضعب لتقي

 ةملسملا ةمألا ريصم عضي يذلا ىدملا هتيفصت ةلاحتساو همزأت يف غلب دق نيلتاقتملا

 ناك غلبملا اذه ءوسلا نم لاحلا تغلب دقو هيأر نإ :لوقن «ةيواهلا ةفاح ىلع اهلك

 .ديدج نم ءدبلاو هلك فقوملا رييغت يف صخلتي

 ناعزانتت نيملسملا نم نيتفئاط نيب رودت امنإ كاذموي ةمئاقلا ةيلهآلا برحلا نإ

 :ةيواعم اهنع لزانتيلو ءأتقؤم ةفالخلا نع يلع مامإلا لزانتيلف «مكاحلا صخش لوح
 يذلا ةفيلخلا ىروشلا قيرطب نوراتخي نيملسملا ىلإ ديدج نم هلك رمألا دري نأ ىلع

 .ةحيحص ةعيب ةفالخلاب عيوب ههجو هللا مرك اّيلع مامإلا نأ حيحص . .نوديرب

 قحلا طاقسإ يف هضرغ نم نكمي نأ يغبني ال عورشم ريغ دّرمت لك نأ حيحصو

 ماشلا لهأو قارعلا لهأ نيبو «ةيواعمو مامإلا نيب عازنلا يف رومألا نأ ديب .عورشملا

 ريكفتلا نم ًأديدج ًاعون ضرفي يذلا ىدملا تغلب دق - ىسوم يبأ يأر يف تناك

 درجم دعي مل ماشلا لهأ درمتو «نايصع درجم دعي مل ةيواعم نايصعف «لولحلا نمو
 هلك كلذ نإ لب ءرايتخالا يفو يأرلا يف فالخ درجم دعي مل هلك فالخلاو «درمت

 ددهت :لازق الو ءةيقيرفلا نم ىلتقلا فالآ اهيف بهذ ةيراض ةيلهأ برح ىلإ رّوطت

 يف الّثم «هفارطأ ةيحنتو «برحلاو عازنلا بابسأ ةحازإف «بقاوعلا أوسأب مالسإلا
 .''”(صالخلا قيرط يف ءدبلا ةطقن ىسوم يبأ ريكفت

 دلو داك دع
 تزل يو

 ةكم ىلإ لدنجلا ةمود يف ميكحتلا ءاقل نم يرعشألا ىسوم وبأ داع دقلو
 وهاتلا هلرك ملو ؛ ةاركلااهةبيبلا دارج يف ريع ساحل يدا يصتو «ةمركملا

 :لوقي: سوم وبأ ناكز يللي هللا لوسر ةنسو هللا باتك هنم اوملعتيل هن هنودصقي

 . «نآرقلا مكعَبتي نأ يف اوعمطت الو «نآرقلا اوعبتا١

 755 ن2 لوسرلا لوح لاجر ()
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 هرمع هم ةيكسلاو ةقلاقلا ىفوتسا دقو مارحلا تيبلا باحر ىف وه امنيبو

 لوسر ءاقل ىلإ ميظع قوش يف ءاعدلا هحور تبلف ءدبألا ةلحر ىلإ يعُد «كرابملا
 .*'”دولخلاو سودرفلا تانج يف رايخألا ةباحصلا نم هناوخإو ِدكي هللا

 مهو ةفوكلاو ةرصبلاب نيعباتلا ءاملع نم يرعشألا ىسوم ىبأ ءانبأ ناك دقو

 وه يرعشألا ىسوم يبأ نب ىسوم نأ ودبيو ءرثكب وبأو ةريره وبأو ميهاربإو ىسوم
 ىسوم ابأ نإ» :لوقلاو سابتلالا ىلإ ىدأ امم ةفوكلا يف ةيرجه 057 ةنس تام يذلا

 ايأ نأ بوصألا امئيب «ةفوكلا نم نيليم ىلع ةبوغلا هل لاقي ناكمب 07 ةئنس تام

 وه ةفوكلاب تام يذلا نوكي دقو ه44 ةنس وأ ه57 ةنس ةكمب تام ىسوم

 . يرعشألا ىسوم يبأ نب ىسوم
 قارعلا ىلوت املو «ةفوكلاب ءامعزلا ءاملعلا نم ىسوم يبأ نب ركب وبأ ناكو

 ءاضق ىلوت كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف ىناميلا يدزألا بلهملا نب ديزي

 قارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو ركذ يف يربطلا لاق . ىسوم يبأ نب ركب وبأ ةفوكلا

 «بلهملا نب ديزي لبق نم يدنكلا هللا دبع نب نايفس ةرصبلا ىلعو» .ه945 ةئس

 نبأ نين: نكي نبأ ةفوكلا ءاضق ىلعو ةنيذأ نب ةنهجرلا دبع ةريضبلا ءاضق ىلعو

 لمعتسا بلهملا نب ديزي ناك» ه41/ ةنس ةالولل هركذ ىف لاقو .«يرعشألا ىسوم

 ناسح نب ريشب ةفوكلا ىلع ىلوو هلزع مث يمخللا ريمع نب ةلمرح ةفوكلا ىلع

 انركذ دقو "”(يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب وبأ ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو . .يدهنلا
 ةفالخ يف نيطلاو نبللاب ةرصبلا يف ةرامإلا راد ءانبب ماق يرعشألا ىسوم ابأ نأ
 ةرامإلا راد برخأ قارعلا ىلوت امل يفقثلا فسوي نب جاجحلا نأ مث ءرمع

 كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوت ىتح ةرامإ راد ةرصبلاب نكت ملف) . ةرصبلاب

 رجآلاب ةرصبلا يف ةرامإلا راد ءانب داعأف «قارعلا ىلع بلهملا نب ديزي ىلوو

 .(اهكمس عفرو ءاهساسأ ىلع ٌصخلاو

 وهو نيعبرأو عبرأ ليقو نيتنثا ةنس تام ىسوم ابأ نأ ينغلب :يوغبلا لاق» : ينالقسعلا لاق )١(

 ميعن وبأ مزج يناثلابو .هريغو ريمن نبا مزج لوألابو :ينالقسعلا لاق .نيتسو فين نبا
 ةنس تام :مثيهلا لاقو .نيتسو ةثالث ىسوم وبأ شاع ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاقو .هريغو
 - ١7ص /7] ؟نيسمخلو ثالث ةنس :ينيادملا لاقو .نيسمخو ىدحإب ةنس لاقيو نيسمخ

 ةنس تام هنأب ءاملعلا نم مهريغو ميعن وبأو ريمن نباو يوغبلا هركذ ام حجرألاو [ةباصإلا

 .ةكمب ه55 ةئس وأ ه4

 .7١1ص مج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 يف ةاضقلاو نيعباتلا ءاملع نم يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ ناكو
 ًاظفاح ًاهيقف يرعشألا ىسوم ىبأ نب ةدرب وبأ ناك" : ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةرصبلا

 ةدرب وبأ ناكو ... يبعشلا لبق ةقوكلا ءاضق ةدرب وبأ ىلوت .ةريثك تاياوو هل ءاملاع
 وبأ ىلوت كلذكو 2'”«ركب ابأ هاخأ ىلوو جاجحلا هلزع مث جاجحلا نمز يف ًايضاق

 ىلإ ةدرب وبأ لقتناو ه4 - 45 ةنس بلهملا نب ديزي ةيالو يف ةفوكلا ءاضق ركب
 .ةيرجه ١١5 ةنس يفوتو «ةرصبلا

 :ءامعزلا ءاملعلا مالعأ نم يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب ناكو
 نب دلاخ يناميلا ريمألا دهع لئاوأ يف ةرصبلا ءاضق ةدرب يبأ نب لالب ىلوتو

 ه١ ةئس ذنم  كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف نيقارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع

 يبأ نب لالب يف ةبؤر رعاشلا لاق ه١١٠ ٠١9 ةنس ةرصبلل ًايضاق لالب ناكنف

 يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب

 '"يضام قيرطلا ىلع ُمِرَبْعُم يضاق نْيّيِضاقلا نب ايَّسنأو

 ءاضقلا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لعج ه١١١ ةنس ىفو» :يربطلا لاق

 ركب ىلا يريطلا هلاقاو) ةدرب أ قي لال ىلإ ةزدضتلاب هك اديحألاو هطرشلاو ةالضلاو
 ئرسفلا هللا كغ قي كلا هلك قرشملاو قارعلا ىلع ناكل هاني ةدالولل
 ةيالول ًاريمأ لالب رمتسا كلذبو «ةدرب يبأ نب لالب اهئاضقو ةرصبلا ىلع هلماعو
 ذي للي ناك وعلا يابا نبأ نان هات ت14 ةةييدما اهل يدان و ةرععبلا
 : رعاشلا ةّمّرلا وذ لاق هيفو ءأبيدأ انقل ةيهاد ناكو ءاهيضاقو ةرصبلا ريمأ ةدرب يبأ

 لالب يعجتلا حَدْيَصِلُتْلُقَف ًاَئْيَع َنوعِجَتْنَي ٌسانلا ُتعمس
 لا هع تاتا بكتلا نإ: زاهي ىنف ريح نع يحاسك
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 ىمسُملا ةرصبلا رهن قشو رفحب يرعشألا ىسوم وبأ مايق ركذ مدقت دقو
 يف لقعم رهن ىشب كاذنآ ىسوم وبأ ماق كلذكو ءرمع ةفالخ يف ةلْبألا رهن

 لاق . ميظعلا هدج جهن ىلع ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب راس دقو . ةرصبلا

 ناكو «ةرصبلا ضيف يف لقعم رهن قتف يذلا ةدرب يبأ نب لالب ناك» :يرذالبلا

 .١7١ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .178ص اج  دربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا ()
 .ةّمرلا يذ ةقان مسا : : حديصو -

 . .ءاتشلا ةيآ يهف لاعشلا حوانت ء ءابكتلا تناك اذإف) نيحير نيب يتأت يتلا حبرلا : ءابكنلاو -
 . (لباقت :حوانت ىنعمو
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 . ''”«(دنجلا اهيف ضرعي دايز ناك يتلا ةبقلا ىلإ ضيفي ًاروسكم كلذ لبق

 لقنو تناوح هيتبنج ىلع لعجو ةرصبلا يف لالب رهن لالب رفتحا» كلذكو

 نب الالب ةّمٌرلا وذ هب حدّتْما ام نسحأ نمو» :دربملا سايعلا وبأ لاق ''”«قوسلا هيلإ
 :هلوق ةدرب يف

 "؟ايداغو يلهأ دنع نم اهتيب ىلع ًاحّرَرَتُم يِجرْدَم ٌروجع لوقت

 "'اليواثماعلاةرضَبلاب اهل كارأ ةموصخ وذ مأ رْضملاب ٍةَجْوَّر وذأ
 5 او ايم عخذلا ٍةَبِيْكأل  ٌةريجل يلهأنإال :اهل ُتلقف
 ايضاق ٍرْيَلا ٌةنْبا اياهيف ٌعجارأ رع دل يعي فلا لم نكاعو
 0 انمف ييراع نسال ىنماكلو
 يلا ةزضنا نارزكلا مهلا هلوح موقلا ىرت ىسوم يبأ لآ نِم
 0 ىذدافت ةباهم هيلع ٍثْيل نم َنِيّمرُم

 ايها نم بيف نكلو:: يبلع تكلا الو ةويعري هقم قؤخلا اعز
2 
0 

 0 0 0 ا اذوب

 ا هللا ناوضر مهيلعف

 قفوملا هللاو
 حرفلا نيسح دمحم

 ةيدالم 53 ريكس 1# ءاعتم
 يطا حرا

 . يرورم : يجردم 00(
 امي يوافق رض

 .ائهدلا ءارحص : ءانهدلاو « بيثك عمج : هبثكأ 62

 .فورعم رئاط وهو ناوَرَك عمج :ُناوْرِكلا (5)
 . ضعبب اهضعب هنم يدتفت هانعم ء«باغلا دوسأ ىدافت :هلوقو .نيقرطُم ًاتوكس ىنعي : نيمرُم 00/)

 .؟1ص ا١ج . بدألاو ةغللا ىف لماكلا (6)
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 تايوتحملا سرهف
 »ط0 (روُثلا وُد) ّيِسْوَّدلا ورمع نب لْيَقْطلا- ١

 ل و و واما ناسا كانا لانو واط هنع هللا يضر ةريره يبأ مالسإ

 00 رونلا ةيآو ِهْلكي يبنلا ىلإ ليفطلا ةدوع

 0100 كو هللا لوسر ىلإ سود بكوم يف ةريره يبأو ليفطلا ةرجه

 0 اصعلا تعرُق هل يذلا ْمُكُحلا يذ نبا . .ةمّمُح نب ورمع نب بدن 1

 00 ريم كلم ساجم يف عفار نب ُةَمْمُح
 ١1 ا ا ل ا وم او تا اج مم نكون اق ممكحلا وذ . .ةَّمّمَُح نب ورمع

 0 لا اا اسوا ابا ةنقخ نو ئرمف نبا تدتخ

 0 اا 0010 دبرألا ةيهادلا . . يرعشألا رماع وبأ -"

 اذ 1 1ز1 1 ز 1 ]1 1 1 1 1 يرعشألا رماع يبأ ةدايقب ساطؤأ ةوزغ

 000001 1 000 امكان لوألا ثيبظلا ةبلغت نب داعش
 00000 نادمه ىلع ِِلَي هللا لوسر لماع يليكبلا يبحرألا طَمّن كلام نب سيق 4

 11 لي هللا لوسر ىلإ دشاحو ليكب دئار ينادُمهلا يبحرألا طَمَن نب كلام ١
 00 طمن نب كلام عم راعشملا يذل 2 هللا لوسر باتك - ١
 01000000000“ طمن نب كلام عم نارم يذ ريمعل ِهكو هللا لوسر باتك - ؟

 8 طم نب سيقو طَمَت نب :كلامل هلك هللا لوسر دهعو باتك-*

 00 ا 1 ةباجعلا لوأو +. :نيملسملا لوآ نر ةكراخ نب ديزاد

 1 ل ا ل كا دجن هايم نم ةدّرّقلا ىلإ ةثراح نب ديز اتيرس

 11 ا م عل ل ملا لا بلا حاج يدا فئاطلا ةثداحو نميلاب بلك ةقطنم ىلإ ديز ةدوع

 6 * هوس ا رعاة مدكمو سام اع وش و ماا قدنخلا ةوزغ ىف نيرجاهملل ديز ةدايق

 0 اذ ةتاحو د انلو هةةردجلا اعد فداك

 1 10000 ميركلا نآرقلا يف ةثراح نب ديز ديلخت

 16 يو ا او اا وسل ووو عبو ا ا تل ب هاو قدنخلا ةوزغ دعب ةثراح نب ديز ايارس

 ا ]1| ]1 ]1ز]1]1ز]ذ|1 ]1 ]1 ]| ]1]1]|]ذ]1]ذ]ذ]1]ذ]1]ذ]ذ] 1 موُمَجْلا ىلإ ديز ةوزغ

 1/60: 2 2 ول 1 1 01118 161 4م عزم فل هع ههه 88 6 5 طعس كور لل قلل ا ا صيعلا ىلإ ديز ةيرس

 ل 11111 ز ذكي ةيفولعلا ىلإ كيو ةيرس



 ظ)ش 2 2 ىرّقلا يداو ىلإ ىلوألا ديز ةيرس

 ل ل دال يا ا مطاط و ناوفلا ىرقلا يداو ىلإ ةيناثلا ديز ةوزغ

 1225 5 0 0-96909-- ْنَيَدِم ىلإ ديز ةّيِرَس

 100 يَمْسِح ةوزغ ىلإ ربيخ ةوزغو ةيبيدححلا حلص

 1 ا د 1 عل هوا 1 ىَمْسِح ضرأ ىلإ ديز ةوزَغ

 ظل ماشلا ىلإ ةيمالسإ ةوزغ لوأ . .ُهَّنْوم ٌةوزغ

 272710011 ] 175 هنع هللا يضر ةثراح نب ديز داهشتسإ

 لقره ىلإ لي يبنلا لوسرو ليربج هيبش ْيِرّيْمِحْلا ُيبْلكلا ةفيلخ نب ةّيخِد 4
 22700110 لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ىلإ ةيحد ثعب

 د ا نسما هافاسا 581 هال ةنس مورلا كلم لقره ىلإ ةيحد ثعب

 200 ه9 بجر ىلإ هال بجر نم ةرتفلا ملاعم

 111111 مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةيحدل يناثلا ثعبلا

 01 ماشلا ىلإ ديز نب ةماسأ ةّيِرَسو يماَذُجلا ةورف لْدَق

 ا يبلكلا ةيحد تخأب هلي هللا لوسر جاوز

 ا ا ماشلا تاحوتف باحر يف

 نيطسلف ريمأو نذرألا حتاف يدنكلا ةّئْسَح نب ليبحرش 4

 0 يلع هللا لوسر دهع يف ماشلاب ليبحرش ماهمو بتك

 ا نيطسلفب محل نم نييرادلل يوبنلا باتكلا

 0 .... ماشلاب ماذُج ءامعزو ةليأ كلم ىلإ ةنسح نب ليبحرش ثعب

 0 ةليأ لهأو ةبؤُر نب ةّنَحَيل ِةِكَك يبنلا نذإب ليبحرش باتك

 2 ءابؤجو خرذأ لهأو لافج ينبو يماذجلا كلام مالسإ

 0000000095 مأشلا حتف شيج عبْرِل ليبحرش ةدايق

 0*1 00 نيطسلف بلغأو ندرألل ليبحرش منَ

 11 ةيروفصو روصو اكعل ليبحرش حتف

 21ظشش 55 ىَّرْصُب ةعقومو نالوجلا حتف

 0 ا كومريلاو نيدانجأ يتعقوم يف ليبحرش

 )0101101010 ليبحرش ةدايقب ناسيب حاتتفاو (لحف) ةعقوم

 51ش 0000 ةيناثلا نيدانجأ ىلإ . . قشمد حتف يف ليبحرش

 وا ار وا وح اس عا جاف 1 (سدقملا تيب) سدقلا حتف

 )11111# ]111 10 نيطسلفو ندرألل ليبحرش ةيالو

 هممهددو رم مورو هه وره هور هو هعوه ودموع عمهم هم ععم معمق عفعوم ©« يناَرْهَبلا وُرْمَع نب داَدٌقِملا

 هعموونن ومو موقماق +
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 5 اخ مل هسا ىو دود الب اهلا يه سرا لوا
 ه1 جاوا هه لة ل ا ل عع (ةرونملا ةنيدملا) برثي ىلإ دادقملا ةرجه

 0 دادقملل دلاخلا يخيراتلا فقوملا
 1101111111 (ردب ةعقوم يف) ةباحصلا نم سراف لوأ

 هول داو اح اول ها طمأن لوول ةطللا نوما يكول ا كوبت ةوزغو ردب ةعقوم نيب ام

 )77 1 د عطس دسم هاجس د نحو لق هللا كوستر ىلإ ةارؤيلفو مدق
 ا يل ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا حوتف يف دادقملا
 ا رصم حوتف يف دادقملل ريبكلا رودلا ملاعم

 سا ابنا ماو ا فت 73 طايمد ةنيدمل دادقملا َحسْنَ

 تقاوة ثيم ممم منو مم ميم ثنين مهمين ير يمومه ني وووع ووو ونة ةو موف هيف يموو ءامرغلا ةعلقل دادقملا حتف

 0 ا شيرعلاو ةدراولاو ةراقبلا حتف

 20 دلع اع دا طا يعل طلح عا 316:4 23 اورق ع طا هم رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف

 ا ل ل 1 2ع راقم ف هرازل 2 هع ك0 كفرا 8 كن روع قا 1 مال قع هلع هللا يضر دادقملا ةافو

 ك0 ..... ةفوكلا ةيالو ريمأو جحذم قالمع يِسْنَعلا رِساّي نب راّمَع ١

 ا رساي نب رامعو . .رساي لآ بيذعتو ناميإ

 دا الو ل الاداة رقام فن تعينات ا يت ةنيدملاب هتريس ملاعمو . .رامع ةرجه

 و ا ةماميلا يف نيدترملل رامع ةبراحم

 ةنم مم ررور نومة رم ره ههه هن منه ة يووم رم مموهو 0 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا حوتفل رامع دوهش

 10010101 1 ]ؤز ] ز ز زد ةفوكلا كعوشاب نيون ةنالو

 1 ع دع ع ا ولا هج هدام رهو رتل ةفوكلل رامع ةيالو يف تاحوتفلا ملاعم

 00000 0 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا نا ا ا انا ا ا ا اا ا ا ا ا ب ا ا 2 جي ع ا ا ا اا ا ا الا رصم حوتف يف رامع ةكراشم

 0 ا ةريخألا رامع تاوئس

 ع و اع ا تا وج لل د ورم ب ا ل 4 جحذم نعو .. ايش قرع تيدحلا

 ض1 1 ]ز ز ] ]ز] ]000 ةيلهاجلا يف . .ةورفو . . جحذم أبن

 191 م دلو يناس 0 43 1 ا ءاقوحك وق اس م مدّرلا موي ةعقومو : . جحذم ةروث

 000 اا 0 ةورف فقومو مدرلا موي دعب فوجلا نع جحذم ءالجإ

 ام ا اج اس ٍةلَو دمحم يبنلا ىلإ هترجهو ةدنك كولمب ةورف راصنتسا

 0 ا لَو هللا لوسر باحر يف كيسم نب ةورف
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 ام ا ل اع ا ءاعنصب سرفلا ىلع ه١٠ ةجحلا يذ ةروث
 ا هاا وك يا هيلع ءاضقلاو ءاعنصب ةؤبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدإ

 و اال ونعم قنفوع ماو طماطم ةريخألا ةورف تاونس ملاعم

 )كش 000 مالسإلا رجف يف نميلا لطب يداّرُملا حوُشكُم نب سيق ١

 0 1 ل وا لا و ا قبا  ةزصل وقول طع قل عج ااا ةيلهاجلا يف سيق ءابنأ نم

 و خا اع ا حس خا قع م 2 م عم لَك يبنلل هتبحصو سيق ةدافو

 0000 ا لوألا ءاعنص موي ةعفومل سيق ةدايق

 ط1 00 سيق فقومو ةؤبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدا

 010100 يسنعلا دوسألا عم ةهجاوملل سيق ةدايق

 5ك5ظ*شظش0000 0 (يسنعلا دوسألا ةياهن) يناثلا ءاعنص موي

 1 ا ا ولا سام ومما سرفلا ءانبألا دض حوشكم نبا سيق ةروث

 5*ش 7 ماشلاب داهجلل نميلا لهأو حوشكم نبا قالطنإ

 0 اي ساس نال الا قشمد حتفو كومريلا يف سيق رود ملاعم

 0 ا ةيسداقلا يف حوشكم نب سيق محالم

 1515250565 مءءءءءءنم م م..ءحم ماشلاب تاحوتقلاو داهجلا ىلإ سيق ةدوع

 ماوس ادا امو جل ذوو را اسس حجما سدقملا تيب حتفل سيق ريسم

 1ط»1هشه ا ٌبلَحو صمح لامعأ حتف يف سيق ةكراشم

 00 ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا حوتف يف سيق ةمهاسم

 د 6 3و عع ل ناب 40 الا كو انامل كا انا علا ارانعاو هن ماما ناريإ يف دنواهن حتفل سيق دوهش

 9212شش* 000000 رصم تاحوتف يف دارمو سيق ةكراشم

 ا ا ةريخألا . . حوشكم نبا سيق تاونس

 10 جيلخلاو نيرحبلا ىلع هللا لوسر ٌريمأ يفدّصلا يمّرضححلا نب ءالّعلا- 4

 10 08 ٍدكَع هللا لوسر ىلإ ءالعلا ةرجهو ةدافو

 500 ءالعلا قلطنا اهيلإ يتلا نيرحبلا

 000 نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا ثعبلا عئاقو

 000 00000 ءالعلا دي ىلع نيرحبلا حتفو مالسإ

 ا حو عنك واب وم قع . نيرحبلا حتف دعب هِي هللا لوسر ىلإ ءالعلا مودق

 0 .................. ٌهق هللا لوسر دهع يف نيرحبلا ىلع ءالعلا ةيالو

 2111111111111 06 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلل ءالعلا ةيالو
 ا او طال كرام اطل كاخ م ةرازلاو ةباغلاو نوباسلل ءالعلا حتف

 [52ظش“ رفد ها 1 ا عل ا 4 نيراد ةريزجل يمرضحلا نب ءالعلا حت



 5954 تايوتحملا سرهق و6

 0 ]1 1 1 1 1 ارحب . . ةيسراف ةريزج لوأ حتف
 0 اذ 1 1 ذ 1 1 ًارحب . . سراف دالبل ءالعلا تاوق وزغ
 1 رم بو و شام و جاوب اق تا ونمو نع هنع هللا يضر . .ءالعلا ةافو

 0 لي هللا لوسر ثيداحأ ظفاح يسْؤّدلا رْحَص نب ةَرْيَرُه وبأ -

 0 ] ] ] ] ] ]ذ] ]1 ةمالسإ لبق ةريره يبأ نع نيقيلا أبنلا

 ا ياما حاط نوم وح دخولا برثي ىلإ هترجهو . .ةريره يبأ مالسإ

 اا 1 1 11 ةكم حتف ىتحو ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم ةريره يبأ ءابنأ

 0 ا ا اواو دما بأ نيرحبلا ضرأ ىلإ ةريره يبأل يوبنلا ثعبلا

 1س ما داس اطول وبا بت كي هللا لوسر عم ةريره يبأل ةيناثلا ةرتفلا

 11 ا ل رمعو ركب يبأ ةفالخ يف ةداهجو ةريره يبأ ةرامإ

 1010 ا و حتا ماوه مانا ا الم و لانو كي هللا لوسر ةنسو ثيداحأل ةريره يبأ ةياور

 اا ةيوبدلا ةنينلا ةقنتح ىف: لالطتلا هزرطو ةيوبنلا فيفاحتالل كارب ليصعي اهو

 1 ال ادا لج عا يلام اعنا مان شحال لا فو ع ىربكلا ةئتفلا ىف ةريره ىبأ فقوم

 0 ]1 1 1 1]14]1]1]1]4]1]1]1] 4111111 :رونملا ةفدملل ريوس نأ هلو

 0 ا 0 ةزيوهربأ اهاوز ىلا تيداسألا نع ةمئاخ

 0 ا 0 111 ايكلشر لوألا فاعلا بوزان ياناس
 ااا ]1 1 اا ةيلهاجلا يف . . براق نب داوس

 000000 لكي يبنلا رمأب براق نب , داوس ةفرعم

 1 ا مرسم ما لا ولا ةووسلا دو نو ديكو هللا لوسرل هتبحصو « براق نب داوس مالسإ

 يل ل ما ا و قا ناس ماتا نميلا ةنهك ةيقب مالسإ

 0 1 كَ هللا لوسر ةافو دعب براق نب داوس

 ١١ نينمؤملا صاوخ ٌلوأ يريمحلا نكاوع نب نالكسع 0
 اا ًامالسإ رّيمج ءاوذأ لوأ ْنَّرَي يذ نب فْيَس نب ةَعْرُر

 ااا 1 1 لَم دمحم ىبتلا دلومب نزي يذ نب فيس ريشبت

 ا 1 1 1 1 1 لك دبحم ىلا كلود ينم يشيد لعب اهتةلخرت ماعم

 0 0 0010101012 2ذ ز ز زة ريمح ءاوذأو َةَعْرُز مالسإ

 اا نزي يذ لآ ْنِم ءاوذألا رخآ . .ةعرُز نب ريف

 0 نيبنلا ءادر شرق هل يذلا رّيْمِح كِلَم نْيَعُر وذ لَك دْبَع نب ُثراححلا 9
 مق 35 ةيحيسملا ةنايدلاو . لالك دبع نب ثراحلا دادجأ

 00 00000 لالك دبع نب ثراحلا مالسإ

 152غ ........... هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ِةَْبَي هللا لوسر باتك 4*5
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 يعم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ٍةْْكي هللا لوسر نم يناثلا باتكلا

 اجل ا نسال دو هللا لوسر ىلإ لالك دبع نب ثراحلا ةدافو

 )000 رّيمج بئاتك ٌدئاق يِرّيْمِحلا عالكلا وُد عفِيَمْس
 وا كتبا رح عج يوجب مالسإلا لبق . . عالكلا وذ عفْيمَس

 0 يك هللا لوسر دهع يف عالكلا يذ ءابنأو مالسإ

 ط1 حوشكم نب سيق ةروث يف عالكلا يذ فقوم
 1 و ا ركب يبأ ةلاسرو زوريف ةيلوت

 1 ا ل ةروثلاو . . حوشكم نب سيق ةلاسر

 همم مجمع عموم م مق فق +

 ؟ مومو دون دعم نه عمهم

 ١م مم عجمي مب »ممم وق ا

 ” هدة وقوققة هه مو م م

 1 ماشلا ريرحتو داهجلل قيدصلا ركب يبأ ىلإ ريمح لئابقو بئاتكب عالكلا يذ ريسم

 0 ماشلا ريرحت حوتف يف عالكلا وذ

 0 ماشلا حوتف نم اهدعب امو قشمد حتف يف عالكلا وذ

 0 رصم حوتف يف رّيْمِج ءاوذأو عالكلا وذ

 0 رصمب طويرم يف عالكلا يذ ةافو
 ا وم ها ةنس نيفص يف تام يذلا عالكلا وذ

 5 فرشلاب تناك ول ةفالخلاب سانلا ٌّقحأ يريمحلا حاّبصلا نب ا

 ا لا ا هع ا اال ل ا ا . ماشلا يف حابصلا نب ةهربأ

 2000 ااا رصم يف حابصلا نب , ةهربأ

 ها عجبت اخ رصم طاطسف ٌديَس حابصلا نب ةهربأ نب بيرك

 ول ملا رصمل ليبحرش نب بويأ ةيالو

 73*53 رصمل نييناميلا ةالولا يناث ينّهجلا رماع نب ةّبقُع

 رصمل نييئميلا ةالولا ثلاثو ةيقيرفأ حتاف ينوكسلا جْيَدَخ نب ةيواعم 4

 0 كك هللا لوسرل جيدُح نب ةيواعم ةبحص

 0 ا ا ممل مع اا قارعلاو ماشلا حوتف يف . .حيدخ ا

 00 رصم يف ٠ . جيدح نبا ةماعزب نوكَسلا

 توسل امد رو ع قام ن0 وويل خت ةيقيرفإ دالبل جيدخ نب ةيواعم حتف

 17000 ا اهجئاتنو ىلوألا ةوزغلا أبن
 يد <
 11 1 د رو ا ةيقيرفإ قيرطب ىلع لقره بضغ

 1 ا7اأ1#أ17171717171ذ1#11أ1515#1#01 جيدخ نبا ةدايقب ةيقيرفإ حتف

 هدرا عاهل لي عقم عال هاو ماو عيا عم 21251 . رصمل جيد نب ةيواعم ةيالو

 هةر ها قو را ل كاع ع رصمل جيدُخ نب ةيواعم ةيالو دهع ءابنأ ملاعم

 ه همم مدا مهموم م هع جاف 6 اه

 مم ةهيمعم معجون وموقف دع ه

 هيمو م ممم معوق وو ف جاع

 هم هموم هو عع ق نة قش هاو دهس

 هيووو نوعه ومو م اهوام

 ءيومعمعم همهم روم عمق هوو

 هءمعهدعووووووون ممم |

 ءمم عع هع مة موده »نه ع

 هدد نوقع عءنوعههع عمم مو



 ”دوووو دم مم و رهو رورو 4فوقدق رد وو رورو رورو ومنور وم مم مم ءممءءوو همم ةيوف وجو وو ايكرت يف كلام ه هوهر

 256 تايوتحملا سرهف

 ا صا لعالم وتو ل اااود ل يوزن ناك وو رصمل جيدُح نبا ةيالو ءاهتنا

 0 111310ز0ز 412714173413131315154151515151 1 جيدخ نب ةيواعمل يخيراتلا فقوملا

 يبرعلا برغملاو رصمل ريمأ لوأ يراصنألا يجرزخلا دّلُخُم نب ُةَمْلْسَم 0
 ا ا شو نواف هو لاو انف هللا و نام لم وقم فو هام يلوا قع عع دعا ال مالسإلا رجف يف

 م14 ل ل اح ركل طق سل اقم رن

 607 1 ل وام عارف اواو لم لو ا ا ام ةليسك رهاقو ةيقيرفأ ريمأ يولبلا سيق نب ريهُز 7

 ا ا ادوهت ةعقوم يف ةبقع لتقمو ةليسك درمت

 21 1 را ف ها شا اطاب يف نم هانا مل عع رة هاوس 7 ا ما مانع (ايبيل) ةقرب ىلع سيق نب ريهز ةيالو

 ك0 1111 ةليسك لتقمو ةميزهو ةيقيرفأ ىلع ريهز ةيالو

 8:15 ءايع عنا هوتااول ا هازل يولع أ هلو رمل و مرو جن كال اجا ا ةقرب ىلإ ناوريقلا نم ريهز ةدوع

 ...01١8 لع ما ال الا ل وم وجبت هذاا مه 031104 مخ ودنا ةقرب لحاس يف ريهز داهشتسا

 5 ةيقيرفأ ريمأو برغملاو رئازجلا حتاف يناسغلا نامعنلا نب ناسح ١

 8110/2 ع ا ا وس ا ع كو طا دامو اا و روكا وس ناسغ كولم أبن

 ا 0 قر لا 41 كي د ناسا ةيكناجج
 ااا هتاحوتفو ةيقيرفإل نامعنلا نب ناسح ةيالو

 3113/7 ا منح عل وا افطام ل عزو ديت واق هاو ل علو ع ه6 م عم ل اق هاه طع زهاء زووم كك هل كل م نيتلحرم نيب ةيقب

 81 4 يعمم عمو هن قط كاع وع سم سو جالو جف هك ياعم نامعنلا نب ناسح ةيالول ةيناثلا ةرتفلا

 301 و املا الالام وا ابا دس 211 ةنهاكلاو ناسح نيب ىلوألا ةهجاوملا

 6117 يعول رع نزع لاو اعز لقا قب ايو كقاعدة ع ا قا عماش ا ع تا عت ةقرب يف ناسح تاوئس

 814 ا ل و اح لل اول ولع لاعتا 3 اخ ةيقيرقأل نات الو نماةنلاكلا ةلحرملا

 818 ا الو تعا هعودا هدو ماع ها و كوسا هعامكا ناح هم: ةيقيرفا ىلإ قاسحت ريسم

 لااا ]1 1 1 ةنهاكلاو ناسح نيب ةمساحلا ةهجاوملا

 9101 م والا مالا طل و ل دو قو ع0 وطلال نامعنلا نب ناسحل ميظعلا رودلا

 8 ل و ل بد اطر ووو نافع وما وك طفوا واتم ةريخألا ناسح تاونس

 هال .. ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا دئاقو فئاوصلا بحاص . . فوع نب نايفس

 52 ا م وم نفك واكو وقوتك 345 فئاوصلل فوع نب نايفس ةيالو

 517 ا 021الف 2م ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا

 5 تا 110101717100 ركل ترغ هد انانس كاورغ

 5814 يسم نتا ةارل نيعنرأ نبق ىلع ةوتلنملا ودك دن يييسلا ا ( ديس وي كلاعب 585

 ه1 ا ا ل ود اوال شا ووو ودكم نأ هذي همست أل فئاوصلاو ايارسلل كلام ةدايق

 ه0
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 ٠" كيلعي ريمأو سليارط حتاق يلاَمُّثلا بيجُم نب نايفس ................... 3176

 ١"'- ب ...... سدور ةريزج حتافو رحبلا ريمأ يدزألا ةْيَمَأ يبأ نب ةدانج 10111

 زل الل دن واعف لوح انع محا كح هيو رو 335 هلا لرش هيكاوم ىقدر ا ةةادجع 123707

 اعلا امرا ل نال اع الط ع ل كايا هانئ يبل لو تاحوتفلاو داهجلا 5 . . ةدانج 1

 رعكلا رامون ب ةيرسلا كااوذقلا 51100000000 0000000
 151كغظش 00 نع سا اا نضر ةزيزجل لاوألا قّوغلا

 ننام مام مام ة نيني تتييبت..ين....... اهحتقو ضربقل يناثلا وزغلا 117

 ا سو هاطا وسمك ونون وووك ةلتسو هوزلا لا رسو درع 1 506
 و ست دوو ةواسا وماتوا نصل نسأل يع ف اوشعالا 210000

 كنا الواو او هو الل لأ اين علاق دامو ل اا نانويلاب سدور ةريزجل ةدانج حتف 20014116

 ه١ بند م هوو يه دياماع م هدير وهمعهمعهم معو ع ههه يو سديم وه ووو ههه وم وه له يوه وسع ع ههه هقق مععفقفقاظ داورأ ةريزج حتف

 هنو واول ع اول و هدو هه ءادغ أ هالو 666 ههه 4 هم هاه هو واما هاف هوو أع هق ةرق مورلا لحاوسو تيرك وزع

 0 نا 4 نو دو تو هما دنت ايجمح قلاش للا ىضر ةدانج ةافو

 5 ا مع اما نكت يل رع يو راسل هللا يفرز ريس

 370111100000111 مالسإلا لبق . . ةليجّبو ريرج

 2 ا ايفل ود داو هالو ندم عع 1 من كو ن3 . هللا دبع نب ريرج ةرجهو مالسإ

 511 خد هانا نيم ضباوح (ةيناميلا ةيقكلا) ةطلخلا ىذا عاهل نيزح كعب

 0 ل ع 2323230 ريرج دي ىلع رّيمح ءاوذأو كولم مالسإ

 ا ل ل ل م نميلا ىلإ مث ةنيدملا ىلإ ريرج ةدوع

 1 و ا ا ل و ه١٠١ ناضمر ىف ِةيدَي يبنلا ىلإ ريرج ةدافو

 2ظ2ظ0ؤ0106 00 21116 ةيلاتلا ةرتفلا يف ريرج ةريسو ءابنأ ملاعم نم ناكو

 ا ركب يبأ ةفالخ يف نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو

 20 .................. يلي ام نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو
 000 ماشلاو قارعلاب ىلوألا حوتفلا يف ريرج

 ل لما سس هواش سرج نودو +: ةريحلا عيلقإل لوألا ميتفلا

 2ظ577 دوو وتت همام فضا نيمو وو هلومربلا ةعقرمو ماشلا ىلإ ريضملا

 710*2523 ريرج ةدايقب ةليجب عيمجتو . . . قارعلاب رسجلا ةعقوم أبن

 هرورقدوو نودوفقق معو هد وشفنا هوه ةدودوق لو وفق هه قة« ةهود و 255959555595995 55955١

 كل 1 ل اال ا 1 ا ل لا ا ال ا للا ل ل ل ل ال ل ل ل لل ىلا ا لل ل

 م هدب مدمرة رم م ميج و مومو يو م نم مو موو مورو رورو ودمه ووو وو هومر ههوعد مي عمقو و وه مههق م« » «
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 55 تاركا نسرؤل ظ همم

 ا ريرج ءابنأو ةيسداقلا ةعقوم ىلع شماوه

 1 ال نو وا وا وطلال 4 كو طماط نر 14 ل نئادملا حتفو ةيسداقلا نيب ام

 0 اا داوسلاو ءالولَج حتف مث . .رمع ىلإ ريرج ريسم

 0 000 اهيلع هتيالو ةرتفو . .لابجلاو ناولحُحل ريرج حتف

 516 ا ل ا ناولخل ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو

 ااا 1 ]1 11 ناريإ يف ناذَّمَه ميلقإل ريرج ةيالوو حتف ةلحرم

 ااا 000101013716 ىربكلا ةنتفلا يف ْنَمَي يذ ُرْيَخ

 ا 1 ز 1 يدِئَيْزلا برك يدعم نب ورْمع

 0 ا ا ةياعاجلا ىف ترك دعم نب ورمع ءابنأ نم

 19/17 2 ف لور موال افا واب الا ان ع هللا لوسر دهعو بكوم يف . .ورمع

 111 ل ني هللا لوسر ىَلَع ورمع ةدافو

 11 مو للا امال سل ول و قع دنع هللا لوسرل برك يدعم نب ورمع ةيحص

 ا ليَ هللا لوسر دهع نم ةيلاتلا ةرتفلا يف ورمع ءابنأ

 اا ]زا ءانبألاو يمليدلا زوريف ةيلوتل ورمع ةضراعم

 وا حم ماشلا حوتف يف هتلوطبو داهجلل ورمع قالطنا

 11 و قارعلاب ةيسداقلا ةعقوم يف برك يدعم نب ورمع تالوطبو محالم

 اا 11 2 ا ا و صاقو يبأ نب دعسو ..ورمع

 111 ع يا ب اا اس اسوس جو وعون ا باطخلا نب رّمَعو . .ورْمَع

 1 ا وللا ا باطخلا نب رمْعب سداسلا هئاقل ىلإ ءالولج ْنِم ورمع ًابنأ

 اا 2 2 ز 0 ةينيمرأ حوتف يف ورمع ةكراشُم

 غ1 0ايام ناريإب دنواهن ةعقوم يف ورمع

 0 ا ةريخألا . . برك يدعم نب ورمع تاونس

 ل ا ا ل ا ل ا يدنكلا برك يدعم نب فيفع 4

 1 ا شم ضل ا نر اوعوس ءاوام واو دالاا يدنكلا سْيَق نب ثعشألا

 00 مالسإلا لبق . .ةدنك كولمو . .ثعشألا

 ا ا ا لا وز ا ب م هَ هللا لوسر بكوم يف سيق نب ثعشألا

 ا 0 لَ هللا لوسر ىلإ ثتعشألل يناثلا مودقلا

 0 تومرضحب ةقانلا ةنتفو . .ركب يبأ ةفالخ يف ثعشألا

 اا ا قارعلا يف تاحوتفلاو داهجلل ثعشألا قالطنا

 ا 0 000 ةيسداقلا يف سيق نب ثعشألا محالم

 790 ا ما ام ةفوكلا طاطتخاو . .ءالولجو نئادملا حتف يف ثعشألا



 به 8 تايزوسلا سرين 55و

 0 ناريإ يف دنواهن ةعقوم يف ثعشألا

 م1 ك3 1010 ناَجْيَيْرْذَأ ميلقإل سيق نب ثَعْشألا حْنف

 0 ]| ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]ذ1 ناَجنيْرْدَأ ميلقإل ثعشألا ةيالو دهع

 1 ناجيبرذأ ميلقإل حتف لامكتسا :ًالوأ

 0 1 1 11 ناجييرذأ ىف ىبرعلا رارقتسالا :ًايناث

 00 نابض كل مالسإ :ًاثلاث

 را ا و و را ااا سرت ل ىربكلا ةنتفلا ىف ثعشألا نع نيقيلا أبنلا

 را ا ا ا م ومالا هاو وول كلا ىلا وب نعل تسحألا نام

 0 ا نيدصب ةديردلا مويوق ثعشألا ةمحلم

 1 ا ميكحتلاو مالسلا قافتا يف ليلجلا رودلا

 ا ل 151106 ميكحتلا ةفيحص ةباتكو نيمكحلا رايتخا

 مل ةينيمرأو َناَجْيَرْدَأ ىلع ًايلاو ثعشألا ةدوع

 ا و ا واطول نينو الل وو ركل ود امو بقسس نج ةريحألا ةعشألا تاون

 0 ااا و ةفشالا دعب. :ءامظحلا :طحتعألا ءانبأ

 0 يرعتشألا نسون بأ: سراوفلا دْيَس 1

 00 1211100 للا لوسر نكرم ىف ىموعرلا
 00 ا نلئاعلا ديسعلا نع: الوأ
 مق وع وو ا و وس و م دي هللا لوو عم داهجلا العبط ىلع ءانا

 0 ةباحصلا نيب ةيملعلا هتناكمو ىسوم يبأ ملع ديعص ىلع :ًاثلاث

 00 لكي هللا لوسر دهع يف ندعو ةماهتل ىسوم يبأ ةيالو +اهاز

 0 اا ماشلاو قارعلا حوتف يف ىسوم يبأ داهج

 ل ب را هدهع ملاعمو ةرْضَبلا ميلقإل ىسوم يبأ ةيالو

 اا ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلا ليوحت :الوأ

 0 ةريصنلا رهن نسوم أ قش نفعح# اناث
 00 ]1 1 1 1 1 1 1 يلاملاو يجارخلا ميظنتلا الات

 لالا يو وم حا دودو هان وو امو عودا ءاضقلاو . . يرادإلا ميظنتلا :اعبار

 لق ا ام يمالسإلا يرجهلا ميوقتلا عضوو ثادحتسا :اسماخ

 0 سراف دالبل سراوفلا ديس حوتف

 00 1 1 1 1 1 1 1 يريت رهنو زاوهألا حتف :ًالوأ
 ااا ا ىرغصلاو ىربكلا رذانم حتف :ًايناث

 رار ا ا ا م ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع سيلوبيسربو سوسلا حتتف :ًاثلاث



 500 تايوتحملا سرهف 0

 0 ىربكلا ةيخيراتلا رِثْسُت ةعقوم :ًاعبار

 0 ا 000 (ةيناثلا رذانم)و (قرُس)و (زمرهمار) حتف : ًاسماخ

 00 ا .. ةجبايسلاو طزلاو ةرواسألا مالسإو ةينابلكلا حتف : ًاسداس

 1 و يد ا ع خو (سيلوبيسرب) سوسلا دعب (روباسيدنج) حتف :ًاعباس

 ا 1 0 00 (حوتفلا حتف» دنواهن ةعقوم :انماث

 ل 0 ا رونيدلل ىسوم يبأ حتف : اهياك

 0 زذ ز ]1 1 1 1212 2 1201 2 0 (ناوريس)و (ناذبسام) حْنَف :ًارشاع

 لا طم 1 (فذقناجرهم)و (ةرميصلا) حتف :رشع يداح

 1 عا 28 يّرلا ميلقإ حتف يف ةكراشملاو . .زاوهألا حسم : رشع يناث

 0 لااا (قانرلا يذ)و (نابيثلا)و (ذوريب) حتف : رشع ثلاث

 ا ا 1 ]| 1 ]1 1ذ1 ]1 1 0 (ناشاق)و (ْمُق) حتف :رشع عبار

 اي ناهبصأ ميلقإو ةمصاع حتف :رشع سماخ

 00000 0 7 رمع عم ةبتاكملاو ةرصبلا ىلإ ناهبصأ نم ىسوم يبأ ةدوع

 1 سال الو نا روباس حتفو رخطصا ىلإ مدقتلا :رشع سداس

 ا (زينيس)و (زاريش)و (ناجّرأ) حتف :رشع عباس

 0 1 و نامرك ميلقإ حتف : رشع نماث

 111 و سلا شا ع هال و فن سمت ن١ ناركم ميلقإ حتف :رشع عسات

 ااا 00000012 (ناسارخ اباب) . .نيسبطلا حتف :نورشع

 11 يا وسل ساو داو ا ا نامثع ةفالخ ىف . .ىسوم وبأ

 ا ا 1 1 1 ةقوكلل ًايلاو سنوم نبأل ىعنلا راوخألا

 اا 0 0 0 000 1-0010212121-بب9 ةفوكلل ىسوم ىبأ ةيالو دهع

 100 قرا ةفقلا ىف يفوح أ نع ويقل اجلا
 ااا 00001 ةقالاملاب تلغي بونت ىبأ ةكاش

 4 لاققلا لاين ايم مو نما سملاو ةناكشلا لاقت ال سوم نأ ةنفراحن
 00 ا كسلا ةنكتض لفتؤ وكلا راسن
 3 ا واسس ول لا ا ميكحتلا ءاقل يف ىسوم يبأ فقوم

 0 ولا ها كل ةيضقلا ىف رظانتلا ةيادب

 000 ا كسلا ةنيحتم تاك
 3 ما نا ا ف و وعلا مدقت ام ةباتك دعب ورمع عم ىسوم يبأ راوح

 ا ميكحتلا ءاقل ءاهتنا ل



 يلع 0 5 1 وى 1

 لوسرلا بكوم يف نوسيس أهي
 مالسالارجف ىف نييناميلا نيحتافلاو ةياحضصلا ءامظع

 تهامحعلا اذه

 هلقعو ئراقلا حور ايانح يف ًاليوط ءيضيس ٌرون ةّمث

 يه ٌةليلقو .باتكلا اذه ةءارق نم يهتنب نأ دعب هبلقو
 رداغي ال باتك .نامزلا اذه يف كلذ لعفت يتلا بتكلا

 ٍبحو .ءانعو صالخإب بتك هنأل امبر .ةلوهسب ئراقلا

 تاحفص ءيضيو ,ةلوطبلا مّلعي .ءيضيو ملعي باتك
 اهنأل امير .رومغم اهلج اراودأو .رومطم اهضعب

 ,همالظ ميهبو ,ملاغلا ليل يف ًاءوض مهرامعأ اولعشأ

 اورثنو ءسأيلا تاولف يف ادعو مهبولق تابح اوعرزو .
 ,رييغتلاب «2بابيلا تاينذج يف ًادهع مهمد معارب
 دوقي ...ةيرحلاو .لدعلاو ناسدإلاو ؛ناميإلل راصتدإلاو
 مالسإلا لوسر ؛يبرعلا يبنلا ءلاطبألا لطب مهبكوم
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 :مههذابج ليهص ىلع ايندلا تقافأ ,نوينامي ٌلاطبأ

 مهو قشقفتتتو  «مهفويس: فربو ممههوجو“ ءوضو-
 مهريبكت ءادنأ تددبو ميندقلا ملاعلا عاقصأ مهمئازع

 مهليلهت ءايفأل تلّلهتو ,داهولا ةبرغو ؛جاجفلا ةشحو
 ءاهدعب ملاعلا رّدغتو ...بوعشو ٌنادلبو .ءبولقو ٌلاَمآ

 ظ .ناكرامج دعي ملو
 ناشيورلا هللا دبع دلاخ

 ةقاايسلاو ةفاقثلا رَبَرَو

 2004 ةييرعلا ةفاقثلل ةمصاع ءاعنص

 5'5308 2004 اء جئعهط هناأن ول ءيمااقل

 ةينميلا ةيروههجلا
 ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو
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