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 ةينميلا ةيروهمجلا

 فةيحئايسلاو هةفاقثلا ةرازو

 (237)-(36) ب.ص - ءاعنص

 235113 : سكاف - 235114 :فتاه

 2102 ] .3-1©11 © : يضورتكلا ديرب

 ةمصاع اهجيوستت ماع سف . .اهقبع تايلجو . ..ءاعهنص ءاهب نم

 .اهراونأ لالجو ..ةملكلا دجم مافتحالا اذه ينأي . .ةيبرعلا ةفاقثلل

 ..ةملكلا تناك يناسنإلا يعولا ءدب يف
 ..تارادصإ##ا هذه يتأت يئانثتسالا ماعلا اذه تايلاعف سأر يلعو

 لامجلاو خيراتلاو ةفاقثلل ً[اقساش ٌءاضف ءاعنص جوتي اند

 .ةيصوصخملاو
 ِء

 ناسشيورلا هللا دبع دلاخ

 ةحايبسلاو هفاقثشلا ريزو



 لوألا لصفلا 5-0-0-5

 ةيسابعلا ةقالخلا سيسأت ىف

 يف ربكألا رودلا ةصاخ ةفصب نييناميلا برعللو ةماع ةفصب برعلل ناك دقل
 ةلود تايالو مكحو ةرادإ يفو ةيسابعلا ةنالخلا نييننأك ىف هلا ةيسارعلا ةرغفلا

 . يسابعلا رصعلا يف ةفالخلا

 اهناب ةيسانعلا ةلودلاو ةوعدلا فينصت ىلإ أوبهذ نيسرادلاو ةاورلا ضعب نكلو

 :لاقف ءىطاخلا فينصتلا كلذ يف طيتاعلا عفدناو (ةيناسارخ ةيمجعأ)

 . !"ةيبرع ةيومأ ناورم ينب ةلودو ةيناسارخ ةيمجعأ سابعلا ينب ةلود»

 ربك الا نوكلا نإ «لوقلاو فينصتلا كلذ أطخ تاساردلا نم ديدعلا ت تتبثأ دقو

 كلت يلا وابكا كفو : انوه ناك ةيسابعلا ةفالخلا ققتما# نوقو ةيسابعلا ةوعدلا ىف

 :هصن يلي ام لاقو (يمالسإلا خيراتلا) هباتك يف رمع قوراف .د ةقيقحلا

 «ةروثلا مث ةيسايعلا ةوعدلا مايأ ذنم ناسارخ لهأ نم برعلا ةيمهأ تناب دقلا

 يف يماشلا دنجلا دض يسابعلا شيجلا اهضاخ يتلا بورحلا ءانثأ مهتيمهأ تدازو

 لئابقلا ةدعاسم ةجيتن قشمدو ةرصبلاو لصوملاو طساوو ةفوكلا طوقس ناكو .قارعلا

 مهارغأ نييسابعلا لَبِق نم طساو راصح يفف «نييسابعلا بناج ىلإ تمضنا يتلا ةيبرعلا

 : ةيناميلا لئابقلل ًالئاق طساو يلاو ةريبه نب ديزي نع يّلختلاب روصنملا رفعج وبأ

 .(مكتلود ةلودلاو مكتاطلس ناطلسلا)

 .مهتلود ةلودلاو ةيناميلا برعلا مكح وه ديدجلا يسابعلا مكحلا نأ ىنعمب

 ىلختتل ةينميلا لئابقلاب يسابعلا يلع نب هللا دبع ثاغتسا قشمد راصح يفو

 ”ةلئاق نييرمألا قع

 انيلإ: فقد متنأو ءانراصنأو انتعيش ناسارخب متنك ةعيبر نم مكتوخأو مكنإ)

 . (انرمأ ماوق مكبو انم متنأو «ةيواعم نب , ديلولا متاتقو قشمد

 ةيمهألا ىلع دهشت يرجهلا ىناثلا نرقلا ىف تعقو ىتلا ةلصافلا ثادحألا نإ

 «برعلا نم شيجلا ةداق ناك كلذلو . .برعلا هب ماق يذلا لصافلا رودلاو ىربكلا

 )١( ج 775 ص - ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا ".



 6 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 5

 ةساّئحلا ةيسايسلاو ةيرادإلا بصانملا برعلا ٌلتحا ةيركسعلا بصانملا ادع اميفو
 ةرادإلا يف ةيلاع ةءافك اوتبثأ نيذلا برعلا ةالولا ءامساب رداصملا لفحتو .ةيلاعلاو

 .'7(مهريغو بّلهملا لآو ةبطخُم لآ لثم
 دا جام راإع يلع
7 2 7 

 كلذب لصتتو ٌىنامي ٌيبرع رود وه ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف يبرعلا رودلا نإ
 : ةيلاتلا قئاقحلا

 ,لا١ ص ب رمع قوراف .د  نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا 21



 لوألا ثحبملا لح

 يبرعلا مكحلاو دوجولا

 ةيسابعلا ةوعدلا روهظ ىتح ناسارخب
 ناسارخ دالبب نيميقملا برعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي اوناك نييناميلا برعلا نإ

 مكح ىلع بقاعت دقو .يومألا رصعلاب ناسارخ ةيالو يف طبارملا يبرعلا شيجلا نمو

 نس عيبرلا ريمألا يباحصلاب ًٌعادتبا نييناميلا ةالولا نم ةبكوك رصعلا كلذ يف ناسارخ دالب

 - 0١ ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف ناسارخ ىّلوت يذلا ّيجحذملا يثراحلا دايز

 نيسبلا يرعلا نم مهبلغأ ناكو ءمهتالئاعب برعلا نم افلأ نيسمخ اهيف نطوأو ه0

 ناسارخ ىلإ يثراحلا عيبرلا عم اوضم مث ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ نميلا نم اولقتنا نيذلا
 : (قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا) باتك يف نسح يجان .د لاق كلذلو .اهب مهنطوأف

 . 22)(ناسارخ قطانم برعلا ناطيتسا يف ةريبك ةيمهأ اذه عيبرلل نإ

 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 لقنف «نيسمخو ىدحإ ةنس لوأ يف ناسارُخ يثراحلا دايز نب عيبرلا يّلُو»

 يبأ نب) دايز ثعب :ينئادملا لاق .اهب | وتمر و نايا ىلإ مهتالئاعب سانلا

 نمو ءأفلأ نيرشعو ةسمخ ةرصبلا نم ءأفلأ نيسمخ يف يثراحلا عيبرلا :(نايفس

 . "!ًافلأ نيرشعو ةسمخ ةفوكلا

 ه١ ةئس ناسارخ ىلع يئراحلا دايز نب عيبرلا دايز ىَّلو» :نودلخ نبا لاقو
 هعم راس. .» :يرذالبلا لاقو . "”ًافلأ نيسمخ ةفوكلاو ةرصبلا دنج نم هعم ثعبو
 يأ «؟!نرهنلا نود عيبرلا مهنكسأو «مهتالئاعب ًافلأ نيسمخ ءاهز ةفوكلاو ةرصبلا نم
 .نوحيج رهن نود ةعقاولا ناسارخ ميلاقأ يف

 دالبل بلهملا لآ ةيالو دوهع يف ناسارخب يبرعلا دوجولا مجح عفتراو

 اهبلغأ حتف مت يتلاو ناسارخ ةيالو نم نوحيج رهن ءارو ام ميلاقأ ىلإ دتماو ناسارخ

 ةفالخ يف ناسارخ دالب اومكح نيذلا نييناميلا نييدزألا بلهملا لآ ةيالو دوهع يف

 .6© ج ١7١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 .7750 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (*)

 5٠١. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 8 يسابعلا رصعلا يف ينميلا 7 ودلا م

 نا ورتب للملا يق نيناناميلم قاطع ىف ف احا 2111

 ريمألا مث (ه47 - 74) يدزألا ةرفُص يبأ نب ِبْلِهُملا ريمألا : مهو ه49- 45 ةئس

 مث (ه85- 86) بّلهملا نب لّضْفُملا ريمألا مث (ه84 -) بلهملا ب 7
 كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف ناسارخو اهقراشمو قارعلا ريمأ بّلهملا نب
 ةيلبقلا عاضوألا ةعيبط بلهملا | لآ كردأ» : نسيح يجان .د مهنع لاقو .(هذ9- 0

 ةعيبر عم ةقيثولا ةقالعلا اودكأف ناديملا اذه يف ةعساولا مهت ةربخ ةجيتن ناسارخب

 نالزنُي ديزي هنباو بلهملا ناك) ىتح (ةعيبرو ةيناميلا نيب) ةياغلا هذهل دِقَع فلحب

 ىف اوغلاب تايلا لآ نأ تاياورلا نضعب نم رهظيو .(امهلحم يف نيتليبقلا نيتاه

 هسفن تقولا يف اوناك ْنِإو «ةينَّسلا لامعألا اهئودلقي نك ىف طير حادولا راهظإ

 77مم ةيئاسي“ ةسايس اوعبلا دق

 مهني نم قل نيعس ءاهز ناسنرخ ةيلوب يملصالا ا باك دقو

 نم نابسارخب ناك» 1 ينئادملا خرؤملا ركذ دقف («برعلا نم ٠ لتاقم ةالم١٠)

 رحز نب مُهَج مهيلع ف فالآ ةعبس ةقوكلا لهأ ن نمو «فالآ ةرشع دزألا نم : ةثتاقملا

 ةعبس (ةعيبر) لئاز نب ركب نمو «فالا ةعست ةرصبلا لهأ ْنِمَو .ّيجحذملا يفعجلا

 نم ةيقبلاو «فالآ ةرشع ميمت ْنِمو ,بفالا ةعيرأ (ةعيبر) سيقلا دبع نمو ء فلآ

 ءاهز اوناك ثيح شيجلا كلذ يف ةيبلاغلا اوناك نييئميلا نأ كلذ نم نّيبتيو .«يلاوملا
 ةئرَضُملا ةيسيقلا ةيقي نم مث (190) ميمت مث (19050) ةعيبر مهيلثو (؟؟05)

 لاق .(لئاقم م )++٠٠ ةيسيئرلا ةوقلا اوراص ة هعيبرو ةيناميلا بللاحيتيو )٠٠+48, وحن

 ننس رك عب هايل العأو د تس
 ةيالوو كلملا دبع نب ناميلس ةقالخ يف ناسارخب يبرعلا شيجلا ددع عفتراو

 ريمألا ا ثيح ه55 45 ةئس ناسارخو اهقراشمو قارعلل بلهملا ن

 «ناجرجو ناتسهو ميلاقأ حتفل ه91 ةنس ناسارخ ىلإ قارعلا نم بلهملا نب ديزي
 لاق" .نييئاميلا برعلا نم مهتيبلاغ ماشلاو ةفوكلاو ة ةرصبلا دنج نم شيج دعم راسو
 يفكحلا هللا دبع نب حاّرجلا ٍطِساَو ىلع بلهملا نب ديزي فلخبتساو . . ١ : يربطلا
 ىلع ديزي لماع ناكو (يريمحلا) يدهنلا اسمح ني ريشب ةقوكلا ىلعو يس
 وأ رهشأ ةثالث ناسارخب بّلهملا نب , ديزي ماقأو ٠ , يدنكلا هللا دبع نب نايفس ة ةرصبلا

 9 1و م ةعبرأ دئقرمس ىلع لمعتساو ءبليملا نب : كيري نب دْلُخَم ناسارخ ىلع فل

 ةرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا )١( .199 ص ب نيسبح يجان - فر



 4 ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف يبرعلا رودلا : لوألا لصفلا 9

 نب متاح ناتسراخنط ىلعو ٠ :ياوسلا قف , ديزي نب ةيواعم ىراخُبو ْفَسْنو شكو
 مهنم ءفلأ ةئامو نيرشع يف ناجرججو ناتسهو ىلإ .كيزي ناشقو . بّلهملا نب ةصيبق

 لهأ نم بلهملا نب ديزي عم راس : يبلكلا نب ماشه لاق . .ًافلأ نوتس ماشلا لهأ نم
 كيلامملاو يلاوملا ىوس فلأ ةئام ّيرلاو ناسارخ لهأو ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا
 نم فلأ ةئام يف ناجرُج ىلإ بلهملا نب ديزي راسا :نودلخ نبا لاقو . «ةعّوطملاو

 نأ كلذ نم نيبتيو .©'”«ةعوطتملاو يلاوملا ىوس ناسارخو ماشلاو قارعلا لهأ
 ميلقإ حتفل راس امل ناسارخب بلهملا نب ديزي شيج يف لتاقم فلآ ةئام اوناك برعلا
 تا «نييناطحقلا ةيناميلا نم مهتيبلاغ تناكو ه94 ةنس ناجرخج ميلقإو ناتي

 : يئاطلا ميكح نب حامّرطلا لاق ثيح ءىيطو جحذمو دزألا

 ةيكألا اهونأ اهعمفجتي توملل ٌجَحْذَمو ٍقارعلا ُدزأ ْسَمْدَقَتو

 ”مفيت ال ذإ مرت اضع يحت ٍجَجَدُم لك سأر ُبرضت . ٌناطحق
 ةيدحأ ثور ةكسارف كاش اهئاول تحت نأ ُملعت ُدزألاو

 ين) ناتسهد هيلكإ تلوسلا نم ؛ ديزي حتتفاف « تيا وقتا :.كيزي وه كلشلاو

 . دعب (ناريإ لامشب) ناتسربطو ناجرجج دالب حتتفا مث «ةلساب محالم دعب (ناتسنمكرت

 :كولملاو ممآلا خيرات يف يربطلا لاق .ه944 ةنس بجر يف ريرم داهج

 حتف دق هللا نإف دعب امأ :كلملا دبع نب ناميلس ىلإ بّلهملا نب ديزي بتكواا
 همعَي ىلع دمحلا انيرلف عنصلا نسحأ نيملسملل عنصو ًاميظع ًاحتف نينمؤملا ريمأل
 كلذ ايعأ دقو «ناتسربطو ناجرجج ىلع نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف رهظأ ءهناسحإو

 نب نامثعو باطخلا نب رمع قورافلا ايعأو زمره نب ىرسكو ذابق نب ىرسكو روباس
 هل هّللا نم ةمارك نينمؤملا ريمأل كلذ هللا حتف ىتح هّللا ءافلخ نم امهدعب ْنَمو نافع
 71 هيلع هين ف ةدايثو

 ناتسهدو ناتسربطو ناجرج دالبل ةمصاع ةنيدم دييشتب بّلهملا نب ديزي ماقو

 96 .جحذمو دزألا نم مهتيبلاغ برعلا نم ةقرف اهيف نكسأو ناجرج ةنيدم يهو
 : يربطلا لاق . يجحذملا يفعجلا رخّر نب مهج ريمألا ناجرُج ميلقإ ىلع

 ىلع لمعتساو ءلْبَق نم تينُب نكت ملو ناجرُج ةنيدم بّلهملا نب :«كيزي.اوتبال

 ةمصاع ورم ةئيدم ىلإ بلهملا نب ديزي داعو 150, فعلا طر نت يح كاجو
 نب رمع ةفالخلا لوو كليلا دنع نباناةيلس تاك هاته وه امثكتو «نايمارخ

 )١( ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات 5٠8.

  2ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات .

 )*( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات .



 ٠ يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 10

 نم ةرتف ناسارخل أيلاو تا سسلا ف , ديزي رمتساف - ه99 ةنس رفص يف - زيزعلا دبع

 دع نايل ا فل حلا ا د تيم زيزعلا دبع نب رمع هلزع مث «رمع ةفالخ

000 

 لامعألا اهنودلقي اوناك ىتح ةعيبر وحن ةولا راهظإ يف اوغلاب بّلهملا لآ نإ.
 نب رمع ء ءيجم نأ ريغ ةفْرَص ةينامي ةسايس اوعبتا دق هسفن تقولا يف 000

 نأ الإ 10 رارسسا نود لاح بي ايملا لآل ةلرغو نيرعلا ديغ
 للا دبع نب حاّرجلا اهالوت ْذإ بلهملا لآ دعب ناسارخب مكحتت ترمتسا ةيناميلا حورلا
 يف حاّرجلا قبي ملو . ةفورعملا ةيناميلا ةليبقلا كلت «ةريشعلا دعس نم وهو يمكحلا

 لا و را اب طاوس ره ارتي تحب رود معو ان اقر + باق
 نع تاسارح جرحت مادحتاب «دزألا ىلإ ىلعألا هدج يف يمتني يذلا يدماغلا ميعن

 ير ٠7 ةنس ىتح ماع هجوب ةيناميلاو ةصاخ دزألا ة ةرطيس

 ا ىربطلا لاق

 ةتس ةئبال و تثناكو ها ؟ ةنس ىتح كلذ دعب مث - اها لا

 هش ركع
 لهأ) مسأب تاناوولا مهركذت نيذلا نإ امهدحأ 57 ىلإ كلذ نم يهتننو

 تركلا مح هنإ ةماعلا ةوعدلا رابخأ يف - (ناسارخ لهأ ةلئاقم) مسابو (ناسارخ

 نم فلأ ةئام ءاهز اوناكو «ناسارخب طبارملا يبرعلا شيجلاو «ناسارخي اوناك نيذلا

 رمآلاو .ه46 ه1 يلوم ذو ؛ ديزي ةيالو دهع يف ةيناميلا نم مهتيبلاغ برعلا
 ملف نييناميلا برعلا نم اوناك ناسارخ ةيالو اومكح نيذلا ةالولا ةيبلاغ نإ : يناثلا
 نب كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف ه٠ ” ةنس ىتح ةيناميلا مكح نع ناسارخ جرخت
 ناك يتلا بلهملا نب ديزي ةروثب لصتيو ةريسي ةرتفل ناك جورخلا كلذ نكلو «ناورم

 اميف مهتباجتساو ةيمأ ينب نع ناسارخب ةيناميلا لئابقلا فارحنا يف ماه رثأ اهقافخإل

 0 دعب

2 

 ا هرمشبلا ياو ىلع ملول 0000 «ناورم نب كلملا دبع

 يف ةفالخلاب بّلهملا نب , ديزي عيوبو - ه١١٠١ ةنس ناضمرو نابعش يف - كلملا ديع

 تايالو ةفالخلاب هتعيابو هئاول تح توضناو (ىناطحقلا) ةفيلخلاب بّقلتو ةرصبلا

 ناكو .ناسارخ ميلاقأ ضعبو دنسلاو سراف دالبو نامٌعو نيرحبلاو ةرصبلا ميلاقأو

 )١( ص ا نسح يجان - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 1١198.,

 ) )0ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١0 ج 68.
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 نب ديزي اوعيابو ةروثلا يف اووضنا نيذلا ةيبلاغ نولّثمي  ةعيبرو نويناميلا - برعلا
 تليعلا ني ديزي ىلإ: فاسارخ خم اناا ىدزألا ةنطق تراث سعاشلا كسير« .بليسلا
 :اهيف لاق ةرصبلاب

 ادوئك باهو نمي نم ّيحلاو ةنلرمع تيم تن ع ا نقال

 ادونج دونجلا ىلإف ليمل نإ هردص حناوج تّمض ام فيعضل
 اديدعرالواأشعرال كيبأك اهتجّيه ذإ برحلا يف ْنُك ديزيأ
 ادوَدْنِه ةارأ ذإ ةفجلقتلا نمآر يح را حس ىف اورو اسنال +

 مظعم نأو اميس . . ١ بّلهملا نبا ءاول تحت اهقراشمو قارعلا بلغأ توضنا دقو
 ثعب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا نكلو . ''«ةيناطحق تناك قارعلا يف ةيوقلا لئابقلا
 كلملا دبع نب ةمّلْسَم ةدايقب بُأهملا نب ديزي لاتقل ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا نم ًاريبك ًاشيج
 ناك# : يربطلا ركذ امك هنأ ْذِإ ةيناميلا نم ًاضيأ مهتيبلاغ تناكو ه١ ١ ةنس لئاوأ يف

 نس ديزي شيجو كلملأ دبع نب ديزي شيج ىقتلاو . ("'ماشلا لهأ دنج مظِع ةيناميلا

 عم نينا قرعلا لاق بأ زف ؛قارعلا يف( قطن ةيك كرم يف بأم
 بلق يف لق ىتح ًالساب ًالاتق بلهملا نب يذم تاكو ةرازقلاب اوذالؤو:ةتلهقلا ىب

 : يدزألا ةنطق تباث رعاشلا لاقق ه٠ ا

 اوراسو كوعيابوهيلإ وعدت يذلا ىلع كوعبات لئابقلا لك
 اوراطو كوملسأةنسألا ّبْضُت مهتلعجو ىغولا رضح اذإ ىتح

 ٌراع لتق ضعبو كيلع ًاراع نكي مل كلعق نإف كولتقي نإ

 ديف لانو دعملا لا ةيليسلا وذ , ديزي دنجو باحصأ نم ةقرف تبحسناو
 نب ةملسم ثعبف «ددسلا ىلإو نسراف دالب ئلإ مهب بحسلاف .بّلهملا نب لّضفملا
 دالبب مهيراحف «يناميلا ّيبلكلا ّبض نب كردُم ةدايقب ماشلا دنج نم ًاشيج كلملا دبع

 نب لّضفملا ٌيبلكلا ّبض نب ُكرْدُم كردأا :يربطلا لاق ه٠ ” بجر ىف - سراف

 هيلع اوفطعف ٍةبقع يف مهكردأف «مهعبتف « سرافب لولفلا هيلإ عمتجا دقو بّلهملا

 يعخنلا رت رتشألا ميهاربإ نب نامعنلا لّضفملا عم لتقف «هايإ مهلاتق دتشاو ه هولتاقف
 لوص نبا ذِخأو «يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب دمحمو (يجحذملا)
 برهف ةديدش ةحارج ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب نامثع حرججو ءاريسأ ناتسهد

 اويلطق :يليحلا نب , ديزي باحصأ نم سان عجرو .. .اهب ليقف ناولُحخ ىلإ ىهتنا ىتح

 )١( ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا ١59.

 ج ” ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) 4.
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 «يدعسلا بيبح نب درولاو يعخنلا رت رتشألا نب ميهاربإ نب كلام وكما ارتتأت نامألا

 دنسلاب ليبادنق ةنيدم ىلإ مهعم نيذلاو بلهملا لآ ةيقب ةيقب أجلو .[8 ج ١١8 ص]

 قارعلل ًايلاو حبصأ دق كلملا دبع نب ةملْسَم ناكو «نامألا اوذخأي ىتح اهب اونصحتو
 ا را اقمار ل ما يارا ءاهقراشمو

 نم ليبادنقب نم ىلع يضقيل يرَضُملا يميمتلا زوحأ نب لاله ىلإ هعم يذلا شيجلا
 بّلهملا نب , ديزي نب ةيواعم اهيف لتُق ةكرعم تعقوو مهيلع برحلا نشف «بلهملا لآ
 0 .بّلهملا لآ نم مهريغو بّلهملا نب ناورمو بّلهملا نب تول دعو
 ١ : يربطلا لاق .كلملا دبع نب ةملسم ىلإ ىرسأ بلهملا لآ دالوأ نم ةعامجب

 .؛مهقانعأ برشت ةقالعلا فيغ قز ةليز ىلإ يلهحلا لآ وف فادح ةيقا ةحستب ةملاسف

 :هل تايبأ يف يفطخلا ريرج لاقو

 ركديع بليشللا نأ نم ووعر اهنوفرعيةيارمهنم قبتملف

 :ةيناميلا نم ريثكلا سوفن يف ةقيمع تاحارج كرت بّلهملا لآب كتفلا نكلو
 دئاصق يدزألا ةنطُق نب تباث رعاشلل ناكو «قارعلاو ناسارخب دزألا لئابق _-

 تياث لخذ بليملا نب لضفملا لتق املا“: ىف :اهفصألا لاق . كلذ نع ريبعتلا يف

 لاقت ناض وقود و ع ا
 ينيذؤي ليللا داوس يف رثاعو ينيكبُي تاب بصنب فيك دنهاي

 ينيجشي نوراسلا سرع اذإ مه ينقّرأ ناس غ ابأ ٌثركذ اذإ ٠

 نيكاسملا يف ًالامثو ةمصعو ِنَمَي يوذ يف ًازع لضفملا ناك

 نم امو قحلا تيضق دقف تباث اي سلجا :دنه هل تلاقف (تايبألا رخآ ىلإ)

 نم لتق يف ةبيصملا تسيلو «ّيح ةايح نم فرشأ ٍتيم ةتيم نم مكو ءّذب ةكزرملا

 دعب هركذ لَمَحو هتريصب ْتْلُق نميف ةبيصملا امنإو ةةيزل اهيطنت هنيد' رع اناذر قهشتتا

 . "7«ًالماخ هللا دنع لّضفملا نوكي الأ وجرأو «هتوم

 انين وتمكتا يلوملا هلا ةيلوخلا يدب ريالا للا عبرا# دن انت كطباكتو
 5 و و لا الا حلل ا ا ان
 ناك يتلاو ةروثلا ىلع ثباث اهدقع يتلا لامآلا لك تباخ دقلا : ناوطع نيسح
 نم نيكلاهلا يثريو هيثري لّؤحتف «ةفالخلاب بلهملا نبا زوفب َجّرَتُت نأ وُجري
 هؤادع اهيف حضتيو .ةداحلا ةيناميلا هتيبصع مهل هيثارم يف حضتتو :ةثرتسأ

 كلذك اهلّمحُي لب مهعرصمل هتانأو هتارفز اهيف ثفني ال وهف «نييومألل رفاسلا

 )١( الأغاني  ج ه7 ص  ىيناهفصألا جرفلا وبأ 17.
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 ك0 بيب يب ب ب بيب يي سس سس يسأل

 امم مالسإلا يف مهرضاحبو ةيلهاجلا يف مهيضامب ًادادتعاو مهتروث نع ًاعافد

 000 1 0 5 ا

 راثلا تاب نيذلا ةيناميلا نم ةريثك رعاشم نع كلذ يف رّبعُي تباث ناك دقو

 يف مايألا تدتما امهم ةيناورملا ةيومألا ةفالشلا ىلع ءاضقلاو بّلهملا ىتبل

 ةطلسلا دض ينامركلا يلع نب عيدجج يدزألا ميعزلا راث اَّمَّلَف ءمهريكفت ميمص

 ركذ امك  ثيح هئاول تحت دزألا توضنا ه1١١ال ةنس ناسارخب ةيناورملا

 نأ ناؤرم يتب ةعاط يف يقياغ تناك : كوكي ينامركلا مدج تاكد يربطلا

 قوراف . د لاقو [9 ج ١: ص] . يليملا يوك كلداز هقويسلا يدلك

 يتلا ةلصافلا ةطقنتلا ناك ةيسابعلا ةوعدلا ع ينامركلا مبا تيكا نإ :رمع

 لآ ىوضنا دقف كلذكو .©)«حاجنلا قيرط ىلع اهْئعّضوو ةروثلا ريصم تددح

 رود مهل ناكو ه8 ةنس  ةيسابعلا ةوعدلا ىف ة ةرعصتلاو :ةاسارخي هليملا

 . ةيسابعلا ةفالخلا سيسأتو ةيومألا ةفالخلا طاقسإ ىف ح ىتايس امك تقدايق

 ةرطيس نع دزألا جرخت مل . . » :نسح يجان .د لاق ثيح ه7١٠١ ةنس ىلإ دوعنو

 نب نمحرلا دبع لزي مل» هنأ ْذِإ .«ةيرجه ٠ ؟ ةنس ىتح ماع هجوب ةيناميلاو ةصاخ دزألا

 ا ا م ا ام " ةنس ىتح ناسارخ ىلع ًايلاو يدزألا يدماغلا ميعن

 لزعب ةملسم م ماقف يايجلا فت د كيزي ةروت قاقحخإ دعب اهقراشمو قارعلل ًايلاو تاب دق

 .ه١١١ ةنس طساوأ يف ةنيذخ ديعس وه ةيسيقلا نم لجر ةيلوتو ميعن نب نمحرلا دبع

 نأ رهظيلا :نسح يجان .د لاقو 0 اا تح ا ماو ايل حم

 مهنا يح تلاسألا فلتخمو قرطلا ىّتشب ةب دزألا ةيفصتب يضقت تناك ةديدجلا ةسايسلا

 ميمت نم نييديلظتلا مهئادعأ ةلزنم عقر متو « مهب ليكنتلل نيملسملا ءيف ناجتحاب مهضعب

 ةيذح ليعس نأ يربطلا ركذ دقف .دزألا ىلع ءاصقإلاو ليكنتلا رصتقي ملو 50 ناارب

 نب عجتنملاو «يديبزلا ورمع نب زيزعلا دبعو ؛« (ينعجتلا حبر ني ويد : هيلإ عفر

 ب ةيلفملا عي ديرلاواو ل ل ا

 ءدزألا نم عجتنملا ناكو - «نمحرلا دبع نب عجتنملاو ءورمع نب زيزعلا دبعو
 .جحذم نم مهجو «ءىيط نم زيزعلا دبعو

 4 ص - رمع قوراف .د  يمالسإلا خييراتلا (؟)

 ١١ ١. ص - نسح ىجان .د - قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا (9)
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 نع كلملا دبع نب ةملُسَم هاخأ كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا لزع نأ ثبل امو
 زير نبع لولا ها 7 ةنس ناسارخ نع ةنيذخ ديعسو اهقراشمو قارعلا ةيالو
 ىلع يجحذملا يشرُحلا ورمع نب ديعس ىَلوو اهقراشمو قارعلا ىلع ّيسيقلا ي يرازفلا

 «يشرخلا ورمع نب ديعساا : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو . :ناسارح

 «ناعجشلا ةالولا نم دئاق : : جح ذم سيق نم «ةعيبر نب بعك نب شيرحلا ىلإ ةبسن

 فرتعي الو ةفيلخلا بتاكي هنأ ةريبه نبا غلب مث ه١ اوم نايمارخ روعه نبا ةآلز

 تاكو . ("1همركأو يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ هجرخأ مث .هنجسو هلزعف ,هترامإب

 م ا ا ا ل

 ميعزلا ناسارخو اهقراشمو قارعلا ىلع ىو دباهأ: لا كلملا دبع

 لل نا نا قرن ص رس ل ا تو كازا نس الا يح

 هللا ليغ حي ةسأ ماحأ لاحت نلوؤ.ب* "!ةيرجه ٠١5 ةنس لاوش يف يرسقلا هللا دبع

 يف ناسارخ دالبب يناميلا يبرعلا مكحلا رمسلاو:داع ةكلذيو «ناسارخ ىلع يرسقلا

 نب دسأل ةيناثلا ةيالولا مث .(ه5١٠-٠54 ةزدلتا دع نب دنشأل ىلوألا ةيالولا

 هللا دبع نب دلاخ ةيالو يف ةماع ةفصبو تم ار ناسا رع ىاغتشلل دنع

 هللا يغني دشأ ةكامااكلو .ها١١١ ١٠١8 ةنس ناسارخو اهقراشمو قارعلل ٌيرسقلا

 وهو ينارهبلا ةلظنح نب رفعج ناسارخ ىلوت ه١١١ ةنس لوألا عيبر يف ناسارخ ريمأ
 ءاهتناب هتيالو تهتناو ءماشلا نكست اهنم ةقرف تناك يتلا ةيناميلا ةليبقلا ءارهب نم

 مث ه١١١ ةنس ةيناثلا ىدامج يف اهقراشمو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو

 دقف كلذبو ءه١17١ ةنس بجر ىلإ يدزألا ينامركلا يلع نب عيدج ناسارخ ىلوت

 رايس نب رصن اهالوت مث ٠ .ةيرجه ١7١ ةئس ىلإ ناسارخ دالبب ةيناميلا مكح ماد

 ناسارخي ةيناميلا نم ريثك ىوضناو ةيسابعلا ةوعدلا ترشتن ةنا هتيالو مايأ يفو ّيسيقلا

 ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلل ىرسلا ميظنتلا  ه17١“ ةنس ذنم  اوسسأو ةيسابعلا ةوعدلا يف

 نيب طباورلا ملاعم ركذ دعب كلذ نييبت يتأيس امك يدزألا يعازخلا ريثك نب ناميلس
 اهيبطنت نييسات زق ةييتانعلا ةرهبللا نم ىلوألا ةلعيرملا لامس سايل ورتيو قيبلكتلا
 . ىعازخلا ناميلس ةدايقب ناسارخب يرسلا

 .؟707 ص  فرطماب دمحم - عماجلا 030

 لاح ١مع ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات قره



 ىناثلا ثحيملا ححح

 نيينميلا نيب طباورلا ملاعم
 ةيسابعلا ةوعدلا لبق سابعلا ينبو

 طباور مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا ينب نيبو نيينميلا نيب ناك دقل
 . .مالسإلا دعب تعّسوتو تقّمعت مث مالسإلا لبق ام ىلإ اهروذج دوعت تارهاصمو

 نم يدنكلا ثراحلا نب راّرُمْلا لكآ رجح ينب نم ةينامي ةدج بلطملا دبع ينبل ناكو

 بسني بلطملا دبع نب سابعلا ناك اهيلإو (ةّرم نب بالك مأ) يهو ءتومرضح
 : ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق . هسفن

 قيل مسلطسلا دبع د ةيردلا ني ةعيشوو هيلظملا نيح نن نئابعلا نآك

 راّرُملا لكآ ونب نحن :الاق امه نّمِم الئُسف برعلا ضعب يف اعاش اذإ اناكو «نيرجات

 0 اوناك ةدنك نأ كلذو «كلذب ناززعتي

 : يلي ام سابعلا ينبو نيينميلا نيب طباورلا ملاعم نم يلي اميف ركذنو

 : تومرضحو ةدنك ءامعزي سابعلا ةقالع ١

 ةريزجلا قطانم ىلإ ةراجتلل راس اذإ ناكو ًارجات بلطملا دبع نب سابعلا ناك
 ىلإ امنإو ءمشاه ينب الو شيرق ىلإ بستني ال ءوه نَمِم لئسو نميلاو ماشلاو ةيبرعلا
 (راّرُملا لكآ ينب نم نحن) :نالوقي ثرحلا نب ةعيبرو وه ناكف ةيناميلا ةيدنكلا هتدج

 ليبن توهم ناكو « ناذقلا: لكأ يف نم توئرصحو ةذنك كريما ناكو قلد ناروع

 يدعم نب فيفعو - سيق نب ثعشألا دلاو  يدنكلا برك يدعم نب سيق - مالسإلا
 مساوم يف ةراجتلل ةكم ىلإ تومرضح نم ريسي أرجات فيفع ناكو «يدنكلا برك
 . ةيوبنلا ةثعبلا ةيادب يف هدنع ناكف «ةكمب بلطملا دبع نب سابعلا دنع ميقيف جحلا

 لاق. . » :باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا باتك ىف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق

 نب سابعلا تيتأف «حنحلا ٌتمِدقَف ءأرجات ًارمآ تنك : يدتكلا برك يدعم نب فيفع
 بيرق ءابخ نم لجر جرخ ْذِ (ةبعكلا ىلإ رظنأ) ًاموي هدنعل يّنِإ ةللازن تلطجلا نوع

 تماقف ٌةأرما تجرخ مث ءيَّلصُي ماق تلاز سمشلا ىأر اّمَّلُق ؛ءامسلا ىلإ رظنف ءهنم
 نب هللا دبع نب دمحم اذه :لاق ؟لضفلا ابأ اي اذه نم :سابعلل تلقف « « يلصت هفلخ

 .4 ج 7١9 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا((١)

 مه ١
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 .هتجوز دليوخ تنب ةجيدخ :لاق ؟ةأرملا هذه نم :ٌتلقف «ىحأ نبا «بلطملا دبع

 نبا هةيلاط وبا رب ىلع :لاق ؟اذه نمو :ٌتلقف ءهعم يّلصي ماقف مالغ جرخ مث

 ا . ّيبن هنأ معزيو اسي : لاق ؟(دمحم) عنصي يذلا اذه امن": تلق ..ةةمع

 ناك ًافيفع نأ رجح نبا ظفاحلل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب فيفع ةمجرت يف
 سابع اي كنلقنا فيقع لاق" كاسل ل يل
 ةتلطعلا دنع نيدللا نبيع ةتكدمعو :لاق ؟اذه نم :ٌتلق «لجأ : لاق ؟ميظع رمأ

 تاومسلا بر نأ ينربخأ دقو .ةجيدخ ةأرملا هذهو «يخأ نبا ّيلع اذهو «يخأ نبا

 ةئالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه ىلع هّللاو ال 0 ولالا نيل !ةياهرعا ضرألاو

 يف يف مهاسو ةيلاتلا تاؤتيملا ىدحإ يف فيفع ملسأ دقو , "”«وهعبار نوكأ نأ :تينمتف

 هيخأ نبأ ناكف 0 لا
 ىلإ نيقباسلا نم تومرضحو ةدنك كلم يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا

 ه8 ةنس ةرونملا ةنيدملاب لَك هللا لوو سب 1 ا

 نب ثعشألا مِيَق) ؛ نساتلا ديم خربا' لاق .ةدنك كولم تيب نم بكار نينامث س أر ىلع

 ءاولحكتو [مهرعش اوطشم يأ] مِهَمَمُج اولجر دقو ةدنك نم ًابكار نينامث يف سيق

 ظفاحلا لاقو .©”0. .هدجسم ِلَو هللا لوسر ىلع اولخدف . .ةربحلا ٌبَبُج مهيلعو
 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف رجح نبا

 نب ثعشألا مهيفو ةدنك دفو مِدَّقف هءتومرضح كولم مِدَق : سابع نبا لاقا
 نب نادعم همساو شيشفجلا لوقي كلذ يفو :لاقو .مهمودق ةصق ركذف . سيق

 : يدنكلا دوسألا

 داجنأدعب نمانبًاروغروخت  ِنَّمَي يذ بارعأ نم ٌسيِعلا انب تداج
 (*”(يداهلا قداصلا نيمألا لوسرلا ىلإ للم هزه منشوهلا ننسي نحنا ىخ
 وبنلا دجسملاب كل هللا لوسر ىلإ هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا لخدو

 هل هل زهاب : سيق نب ثعشألا لاق» :هصن يلي ام ماشه نبأ ركذ مث هيلع اوملسو

 :لاقو ديك !هّللا لوسر مسبتف هراّرُملا لكآ نبا تنأو راّرُمْلا لكآ ونب نحن

 .؛ثرحلا نب ةعيبرو بلطملا دبع نب سابعلا بسنلا اذهب اوبساناا
 ضعب يف اعاش اذإ اناكو «نيرجات نيلجر ةعيبرو سابعلا ناكو :ماشه نبا لاق

 ." ج ١77 ص -ربلا دبع نبا  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 ش .” ج 488 ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟1)

 0 ار نباتا نين نبا + 0
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 ةدنك نأ كلذو «كلذب ناززعتي «راّرَملا لكآ ونب نحن :الاق ءاَمُه نّمِم الْيْسَف برعلا

 .اكولم اونأك

 : لي هللا لوسر مهل لاق مث

 . 'انيبأ نم يفتتن الو اَنمُأ اوفقن ال «ةَناَتِك نب رضنلا ونب نحن لب ءال»
 الإ اهلوقي ًالجر عمسأ ال هّللاو «ةدنك رشعم اي متغرف له» :ثعشألا لاقف

 نب بالك ّمأ يهو ةدنك نم ةدج ٌهكَف ّيبنللو» :سانلا ديس نبا لاق ''«نينامث هتبرض
 نب سابعلا اهيلإ بستني ناك يتلا يه ةدجلا كلتو ."'568ثعشألا دارأ كلذف «ةّرم
 . (راّرُملا لكآ ونب نحن) امهلوقب ثرحلا نب ةعيبرو بلطملا دبع

 :اظ ىف نويحمملاو سابعلا ينب نيب ةرهاصملاو طباورلا ةرئاد تعّسوت دقو

 نيدتللا هيع جّرزتو «سابعلا نب لضفلا ةئبا يرعشألا ىسوم وبأ جّوزتف ؛مالسإلا
 ةنبا سابعلا نب هللا ديبع جوزتو «يىدنكلا ترك يدعم نب حرشم ةنبا سابعلا

 نب برك يدعم جوزتو «ّيجحذملا يثراحلا كايدلا ني ةادسلا دنع: قيذللا دبع

 . . سابعلا نب دبعم ةنبا حابصلا

 : سابعلا نب لضفلل يرعشألا ىسوم يبأ ةرهاصم - ؟

 وهو ب يرعشألا سيق ني.هللا دبع ىسوم وبأ ليلجلا يناميلا يباحصلا جّوزت

 مأ اهمساو مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا ٌةنبا  ةرونملا ةنيدملاب
 ةصقو» :هصن يلي ام ةباصإلا باتكب اهتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق .موثلك

 تدلوو هميم كاس يتاطا يافا يرسخ اك يضل احلا

 و

 ددع ىسوم يبأل ناك دقو «يرعشألا ىسوم يبأ نب ىسوم لاوخأ سابعلا ونبف
 ةيالزل ايلا: يرعشالا نسوم. وأ ناك دقو ,ةفرب وباو ركب نبأ اضيأ ينم فالوألا نم
 نافع نب نامثع ةفالخ يف مث ه5 - ١5 ةنس باطخلا نب رمع ةفالخ يف ة ةرصبلا

 .يرعشألا ىسوم يبأ ةنبا باطخلا نب رمع نب هللا دبع جوزتو (ه14 - ؟# ةنس)

 بّلهملا نب ديزي ةيالو دهع يف ةفوكلاب ءاضقلا يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب وبأ ىلوتو
 نب لالب ناك مث «يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ ءاضقلا ىّلوت كلذكو . .قارعلل

 .4 ج ١050 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()

 ف 7: نه - مالا ديس نبا ترثألا نويه()
 447” ص - سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ةمجرت رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .ة اج
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 قارعلا يلاو يرسقلا هللا دبع نب دلاخل اهريمأو ةرصبلا يضاق ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ

 :ةمرلا وذ عاشلا لاق لالب يفو (ها١٠١ )٠١٠0  اهقراشمو

 ئدطام قييرظتلا ىلع مرسشتا يضاف نيييصاقلا نعاياسلاو

 و ..اهيضاقو ةرصبلا ريمأ َةَدْرُب يبأ نب لالب ناك» :دّربُملا سابعلا وبأ لاق

 :هلوق الالب ةمّولا وذ هب حدتما ام نسحأ

 انيناع هير ولا مقاول 0 "1 فاح وج لدا سكن

 !'"ايزاب َنْرَصِنَأ ٌناوزكلا ُمُهَّنأك هلوح موقلا ىرت ىسوم يبأ لآ ْنِم

 '"ايدافت ُهْئِم باغلاٌدوسأ ىّدافَت ٌةباهم هيلع ِثْيَل نم َنيمِرُم
 "'(اًيِهام يه َةَبْيَه نكلو َمهيلع نئَحلا الو نوبهري هنم ٌقْرُخلا امو

 نب دلاخ ةيالو راطإ يف ه١٠١ ٠ 4 ةنس نم ةرصبلل أريمأ لالب ناكو

 ةوعدلا قم ىلوألا ةلحرتلا ةردك ىهو نيقرستلاو:قارعلل يتاميلا يريسقلا هللا َديَغ

 .نيقيلا أبنلا اهنع يتأيس ىتلاو ةيسابعلا

 : يئراحلا نادملا دبع نب هللا ديعل سابعلا نب 0 ةماعلا

 00 باتكب هتمج رت

 0 . ةبحُص هل :نابح نبا لاق :يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب هللا دبع
 نيقيدص كلام هنباو وه ناك :لاقو ينابزرملا هركذو لَك يبنلا ىلع َدْفَو :دعس نبا

 مع نادملا دبع نب هلا دع رماص سابعا نها دي : رسح ةوردللا عل

 0 يل ع لال ا ىلع ا لل

 .(ه6 ٠ -8:) ءاعنصي يدل لتقمو نميلل سابعا نب هللا ديع ةيالو ند 3

 .فورعم رئاط وهو ناوَرَك عمج :ناوزكلا . ءانهدلاب ةقطنم مسا : :اسق )١(

 . ضعبب اهضعب هنم يدتفت :باغلا دوسأ ىدافت . نيقرطم ًاتوكس 1

 ١. ج ١78 ص - دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا )

 .؟7 ج 778 ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 ىلع يراصنألا ةدابُع نب دعس نب ديعسو اهفيلاخمو ءاعنص ىلع سابعلا نب هللا ديبع
 ىلع هنع هللا يضر ىلع لمعتسا» :عبيدلا نبا لاق كلذ يفو .اهفيلاخمو دّئجلا

 ةدابع نب دعس نب ديعسو :انتلاهعاو داهم ىلع نياكلا ةينفللا ةيمع : سيلا

 شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو . '"اهفيلاخمو َدَئَيلا ىلع يراصنألا
 نوكي نأ داكي نميلاب دّئَجلا ىلع ّىلعل ةدابع نب دعس نب ديعس ةلامع» :نويعلا ةرق
 دئَجبلا ىلع يلع لماع نإ :ديدحلا يبأ نبا يفو .نيخرؤملا دنع هيلع ًاعمجم ًارمأ
 . '"”ينادمهلا يطعانلا نارمن نب ديعس

 ًادئاق ناك ينادمهلا نارمن نب ديعس نأ ةيخيراتلا صوصنلا طبر نم نّيبتيو
 نلف ذاياغ ةدانخا نت لحس ود قيعم ناك دق دتخلا قلاش الماع كلو

 عةماهت ءبإ ءزعت قطانمو تاظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو) اهفيلاخمو دّئَجلا

 ناكو (ةرهملا ء«تومرضح ؛ةوبش «نيبأ ءعلاضلا .جحل ؛ندع «باصو
 تاظفاحمم ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو) اهفيلاخمو ءاعنصل أيلاو نيابعلا نيدللا دبع
 «فوجلا «برأم .ةدعص .ءتيوحملا «ةجح «نارمع «رامذ ءءاعتص قطانمو

 عساولا اهلولدمب نادمه يه ءاعنص فيلاخم لئابق ةيبلاغ تناكو (خلإ . .نأرجن

 نارمن نب ديعس ناكف «ةعاضقو جحذم لئابقو (ايلاح مايو ليكبو دشاح) ميدقلا

 ىثراحلا نادملا دبع نب هللا دبعو «نادمه لئابقو قطانمل الماع ينادمهلا يطعانلا

 نول ةةيبشالإ) رح ىلا طئاسبلا ركذ "فيس ناو عمت نلع الماع نكحتملا
 نب هللا ديبع ناكو .«اهيلع بلاط ىبأ نب ىلع هّرّمُأ امل نميلا ىلع هناعتسا سابعلا

 لماع ًاضيأ هب طبتري ناك امبرو :نمبلا ةيآلو ةهضاع: ىهو:ءاعتست امكقنا نيابعلا
 م نا جو ودنلا# ايلا وبدلا نييعوككتت ةايطلاكبو ةكعلا

 شيجو باحصأ ةيبلاغ نولّتمي اهقراشمو قارعلاب نوينميلا ناك ةرتفلا كلت يفو
 ريم عم رصمو ةيتارفلا ةريزجتلاو ماشلاب ةويمتلا ناك, اهنيب +تلادع يبأ قي ىلع اإلا
 مامإلا عم ناذمه نم قارعلاب اورقتسا نيذلا ناك امنيبو . .نايفس ىبأ نب ةيواعم ماشلا

 : لاق هنأ رهتشا دقو يلع

 مالسباولخدأ نادمهل ٌتلقل  ةنج باب ىلع ًاباوب ٌتنك ولو

 دعسو ةرمح ناكف :ةيرافم جب اراك نادم لئابك قف ماشلاب اوًرقتسا نيذلا نإف

 ةقيثو يف هدوهش نمو نيّْفِص يف ةيواعم ةداق نم ينادمهلا يدشاحلا يرذعلا كلام انبا

 نب نسحلا لاق .ةيواعم ةطرش دئاق ينادمهلا ةرمح نب ديعس ناكو «نيّفصب ميكحتلا

 )١( ص - عركألا قيقحت - عبيدلا نبا - نوميملا نميلا رابخأب نويعلا ةرق 88.



 20 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 7”

 ةئامثالث يف ماشلا ىلإ ةرمح نب ديعس رَجاَهُم ناكو . . ١ :ليلكإلا يف ينادمهلا دمحأ

 اميف يسيئر رود نادمه تايصخش دحأل ناكو .2٠2 .هتطرش ةيواعم هالوو «تيب لهأ

 نب دمحأ نب ميري نب ةّرَمُخ نب ديعم وبأ)  ليلكإلا يف ءاج امك - وهو نميلاب ثدح
 يددتاحلا مش رب كلاعب عقاد نب يبا نيا تراغتلا نيوودع نبا هرمي هيرب

 مح ةريخ نب دجضوبا ناك ا يل دبل 10 نب نسحلا لاق ٠ ينادمهلا

 مِدق ىتح برغملاو مونهآلا دلب مزلف نميلا ديعم وبأ مدقو .اهيجو هدنع ناكو ةيواعمب
 "76. .نادمه دلب ىف ًاديو ًالجر هل ناكف ةيواعم لبق نم ةأطرأ نب رسب

 ل ل ل وا ا

 وك هك و ا لا ةكم م ماشا دج أع 0 لاق نود هل اوعياب

 يدع لا نميلا 0 يللا نبا لاق 0 هلا ل

 سابعلا نب هللا ديبع عمج ء ءاعنص (فيلاخم) نم برق اّمَلَف . . يرماعلا ةأطرأ نب رسب

 . كسفن يف زرتحا :يمليدلا نبا هل لاقف «لاتقلا ىلع مهّتحو مهبطخف ءاعنص لهأ

 هيلع ًاّيلع ديري راسو هلمع ىلع ىفقثلا كارأ نب ورمع فلختسا مهرصن نم سيأ اّمَلَ

 لن ىلإ نادمه هنع تزاحنا رسب ممِدَق امل .نيديفح هل نيدلو كرتو «مالسلا
 مانا امن نب ديعس هان :ديدحلا يبأ نيالا : نويعلا ةرق شماه يف ءاجو

 ا ا تح رعب ند نيكس كوخ نفل .لتاقب

 سابعا نب دللا ةيبع رق." .ةقاط مهب انل ام هّللاو ال :لاقف ٠ .مهلاتق يف ّدجلا
 ظفاحلا لاق 01 0 ةفوكلاب يلع مامإلا ىلإ هجوتي نأ

 نت نب رسب ريسم سابعلا نب هللا ديبع غلب املا : رجح نبا

 0 . .نادملا دبع نب هللا دبع هرهص فلختساو اهنع جرخ نميلا

 000 ا يا

 كزيصألا يرذ) ءانبألا نم ةعامجو يفقثنلا كارأ نب ورمعو ءجحذم نم ةعامج امهعمو

 ٠١. ج 67و ال4 ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا(١)
 ىالك ص - عبيدلا نبا  نوميملا نميلا رابخأب نويعلا ةرقا(؟)

 .؟ ج 758 ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا(؟)
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 ٌمِضناو ماشلا دنج نم هعم نيذلاب يرماعلا رسب لّبقأ امنيب - دشاح دالب نم دوز يذ

 ُيتظفاحمب) نادمه لئابق نم عومج يف ىينادمهلا يدشاحلا ةرمح نب ديعم وبأ هيلإ

 انآ ناوي ل لكلقألا ىف" ىنادعبلا ةيحأ ف ةيحلا رقد يح ان ادع ةاريعو مح

 دلب يف ًاديو الجر هل ناكف ةأطرأ نب رسب مِدَق ىتح برغملاو مونهألا دلب مزل ديعم
 نم برضو - مهيف - ماب ا ل ا ل

 ا ا لا ل 5

 ىضم مث ل سارغلا  مابش ىلإ زاحناف نارمن نب ديعس نع سانلا قرفتو كنيعيف لاك

 0000 نبا طظفاحلا لاق . ءاعتص ا ها

 (نامدقتممهئابآىلع ٌاميتملعدق ناوبأ مهل. .

 ص) 758/١ [.

 نامث نبا امهنم ربكألا ناك» :عبيدلا نبا لاقف سابعلا نب هّللا ديبع انبا امأ

 نبا ريغصلاو نينس رشع نبا ريبكلا دلولا نإ :يدتجلا خيرات يفواا : عوكألا يضافقلا

 «مويلا ىتح روهشم ءاعنصي امهربقو .مثقو نمحرلا دبع امهمسا : ليقو .نامث

 .[85 ص 1 .«نيديهشلا دجسم امهربق هيف يذلا دجسملا ىّمسُيو

 ا ابأ نأ ذِإ ا رصعلا لئارأ يف ناك دجسملا ءانب نأ االول ا

 00 لا يلا . يثراحلا

 ةعيبلا ذخأ هنأو ةأطرأ نب رسب رمأ هغلب امل بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناك دقو

 ةمادق نب ةيراج ةدايقب لتاقم فالآ ةعبرأ يلع مامإلا ثعب ؛ةيواعمل نميلاو ةكمب

 عةكم ىلإ راس دق رسب ناكو «ةيواعم راصنأ ضعب لتقو نميلا ىلإ لبقأف «ٌيدعسلا

 )١( الإكليل  ج 47" ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ١٠١.



 22 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ش 9

 نسخلا مايق ىلإ رمألا لآ مث «ّىلع نب نسحلا اوعياب دقو «ةفوكلاب يلع مامإلا

 .ه١4 ةنس ةفالخلا رمأ هل عمتجاف ةيواعم ةعيابمب هباحصأو

 : سابعلا ينبل حاّبصلا ينب ةرهاصُم  ه
 ةنبا ٌيريمحلا ةعيهل نب ليبحرش نب حاّبصلا نب برك يدعم نب ميري جّوزتو

 ليلكإلا باتكب حابصلا لآ باسنأ يف ينادْمَهْلا لاق ءبلطملا دبع نب سابعلا نب دبعم
 ليا اه

 .ماشلا لهأ دّيس رضئلا :ميري دلوأف .سأر دقو ءميري :برك يدعم دلوأف» 7

 سابعلا ينب نم ىفوتملا وهو .بلطملا دبع نب سابعلا نب دبعم تنب ةيفص همأ
 . "006 بنلا مع نبا تنب نبا رضنلاف .ايقيرفإب

 : ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق

 برك يدعم نب ميري نب رضنلا مهلاجر ْنِمو :قاقتشالا يف ينابزرملا لاقواا
 .بلطملا دبع نب سابعلا نب دبعم تنب همأ .ماشلاب ريمح دّيس
 .هنامز يف ماشلا لهأ ديس رضنلا ناك :يبلكلا نبا ةرهمج رصتخم يف ءاجو 1

 نيةللا كيبع ثني ريقتلا ندع ثقاكؤ: .:بلطاملا دبع نم: نسابعلا نبت دبعم تدب همأ

 . "27برك يدعم نب ميري نب رضنلا ْينبا ناميلسو ًادمحم هل تدلوف سابعلا

 : اهنم هدلوو . . يدنكلا حّرْشم ةنباب سابعلا نب هللا دبع جاوز - 5
 يدعم نب حّرْشِم تنب ةعرز ةديسلا هنع هللا يضر سابعلا نب هللا دبع جوزتو

 رابخأ بحاص لاق .تومرضحب ءامعز كولم ةعبرأ عبار حّرْشِم ناكو .يدنكلا ترك

 0 ناك هللا شاعلاو هللا ديهؤي ملع ماعلا نيددللا تيصفلو»

 الو هنع ىور دقو «هدلو لمجأ نم ناكو «قنعألا هل لاقُي ناكو نكي ناك هبو هدلو

 عّترم نب روث نب ورمع نب ثراحلا نب رجخ نب ةيواعم نب ليبحرش نب ةعيلو نب برك

 ")ةعضِنأو دّمَجو حرش نم فيرا اك ريس ةتلتلام نشا

 .؟ ج 1١595 ص  ىئادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا ()

 ١١7. ص - يروّدلا زيزعلا دبع .د قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟)
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 ركذ» :شماهلا ىف ءاجو . يلهاجلا سيف نشأ رعاشلا ظاكع بحاصب ينعيو

 : ةحئانلا لوقت مهلو . تومرضحب ريجنلا موي مهلتقمو ةعبرألا كولملا يبلكلا 95

 '"”هةَعَضْبأو ٍدَمَجو حّرشِمو سوم ةعفرألا كولملا نكت نيعام

 جّوزت تاونس رشع وحنب هتوم دعبو .ه١١ ةنس برك يدعم نب حرْشِم تامو
 اهرعأ ىلرتةاكز . برك يدعم نب حرشم تنب ةعرز هتنبا سابعلا نب هللا دبع

 ةهقويضرم رخو تح هر رياك .يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا

 ناكو هللا دبع نب سابعلا مهربكأ «دالوأ ةتس سابعلا نب هّللا دبعل تبجنأو «لامجلاب
 مث «ةبايلو نمحرلا دبعو لضفلاو دمحم مث ءهدلو لمجأ نم ناكو قنعألا هل لاقُي

 هّللا دبع نب ّىلع ناك» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق . سابعلا نب هَّللا دبع نب ّيلع

 هل لاقُي ناكو .ُهَرْمأو يشرق لمجأ ناكو «ه٠4 ةنس دِلُ ا
 يم ارضا ةرتف يف ه4 ةنس فئاطلاب سابعلا نب هللا دبع تامو ''” .داجسلا

 ىصوأو ءماشلاب ناورم نب كلملا ديعو زاجحلاب ريبزلا نب "م

 ."”ناورم نب كلملا دبع ىلإ مامضنالاو ماشلاب قاحللاب .دالرا نساقلا : يهلئا دبع

 070 ها ل

 يدعم نب حرْشِم تنب ةعرز يه - ةينامي ةيمرضح ةيدنك مأو - ماعلا وسلا يعود

 .هلاوخأ تومرضحو ةدنك تناكف  يدنكلا برك
 تنب ةيلاعلاب سابعلا نب هللا دبع نب ّيلع جّوزت هد ةنس يلاوح يفو

 يثراحلا ناّدملا دبع نب هّللا دبع تنب يه ةيلاعلا مأو :نساععلا وف هللا ومع

 بحاص لاق . سايعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم هنبا هل تبجنأف . يجحذملا

 نب هّللا ديبع تنب ةيلاعلا هّمأو ؛ ٌسانلا لمجأ نم ّيلع نب دمحم ناك» : : ةلودلا رابخأ

 1 . (ةنس ةرشع عبرأ ةنأ نيبو هنيب ناكو .سابعلا

 عيابو ماشلا ىلإ زاجحلا نم هترسأب سابعلا نب هللا دبع نب يلع لحر دقو
 ه4 ةنس - ماشلاب ءاقلبلا يف ةارشلا ةقطنمب نكسو ةفالخلاب ناورم نب كلملا دبع

 يف اهترئاد تذخأ تاقالعو طباور ماشلاب ةيناميلا تاماعزلا نيبو هنيب تناكو

 نم ناك يريمحلا حاّبصلا نب برك يدعم نب ميري نأ :كلذب لصتي اممو .عاستالا

 لخأ ديس ويضلا مري دلوأف» : ينادمهلا لاق .ماشلاب ةيناميلا ةيريمجلا لئابقلا ءاسؤر

 رّيمح دّيس رضنلا ناك" :ينابزرملا لاقو 2. .سابعلا نب دبعم تنئب ةيفص هّمأ .ماشلا

 ١١7. ص - يرولا زيزعلا دبع .د قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ(١)



 2 يسابعلا رصعلا يق ينميلا رودلا 14

 هل تدلوف سابعلا نب هّللا ديبع تنب رضنلا دنع تناكو . . ١ : يبلكلا نبا لاق «. . ماشلاب
 مبادل ا ل ةاوتم) 1 رعتلا كابا ار اور احم

 ناكو 0 ل تدرألا ىف ارذقتسا اننا دييناميلا

 لآ تيبلا اذه رهاص دقو» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .ةرمحُ نب ديعس مهديمع

 نب ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا تنب تناك .مشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا

 ا ا او

 موو د د ا ا

 يلا م ص ل ولالا

 مث قارعلا يف ريبزلا نب بعصمب ديزي نب هللا دبع قحلو ةكرحلا تلشفف ه9
 بحاص لاق .اليتق بعصم طقسو هال١ ةنس كلملا دبع ةفالخ ىف قارعلا توضنا

 هيد اعشلاو ديزي نب هللا دبع راجتسا بعصمب كلملا دبع رفظ اّمَل» :ةلودلا رابخأ

 كلملا دبع هيف مّلكو هنّمأو هراجأف سابع نب هللا دبع نب ّىلعب «يرسقلا هللا دبع

 همركأو يلع نب دواد بحصتسا دق قارعلا هتيالو يف دلاخ ناكف .هل كلذ ذفتأف

 . "!(هيبأ دنع يلع ديل ًاظفح هلّصّوو

 كازثبلا: ليغ: نيسيلولا مابأ يف يانغ ني هللا تبغا ني ةرلع تام ناله
 رابخأ ١54/ ص ]1 .؛«هرارسأ هيلإ ىقلأو هنبا دمحم ىلإ َدّهَع دقو (ه55-5)

 . [ةيسابعلا ةلودلا

 0 ا

 تاني نهي ةللاعلا مأو 00 2 تاكو . 065 ةنس دلو دق

 يف هيبأ عم ىلع نب دمحم رقتسا دقو .ّيجحذملا يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع
 ناكو (ه55 /7) كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف هوبأ تامو - ه55 ةنس  ماشلا

 هنبا ىلإ هرمأب َدَهَع هنكلو .دالوألا نم ديدعلا سابعلا نب هللا دبع نب ّيلع - هبل

 نادملا دبع نب هّللا دبع نب هللا ديبع نإ :لوقي يلع نب دمحم ناكو .تاذلاب دمحم

 )١( الإكليل  ج الة ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا ٠١.

 ص  يرودلا زيزعلا دبع .د قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟) ١155.
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 .ىثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع تنب اهمأ ةيلاعلا هتدلاو نأل .ّيلاخ يئراحلا
 ْ : هلاوخآ ال هتدلاو لاوخأ اوئاك ثراحلا ينب نإف يلاتلابو

 :هصن يلي ام ءافلخلا خيرات باتك نع ةلودلا رابخأ باتك شماه يف ءاج دقو
 ونب تناكف . ةيثراح هّمأ نوكت ةيمأ ينب كلم هدي ىلع لوزي يذلا لجرلا نإ لاقي ناكل
 ْ . (7(تايثراحملاب جاوؤلا نم عنمت ةيمأ

 دحأ اهجّرزت دق يثراحلا نادملا دبع.نب هللا دبع نب هللا ديبع تنب ةطبر تناكو

 ةرتفب (ه99 4109 :كلملا ديه نباداعبلم ةفالخ دعي مل «ناورم نب كلملا دبع ءانبأ

 نب رمع ةفالخ يف كلذو اهقلطف اهجوزو ةطير نيب ةرخافمو ةداشم تعقو ةريسي
 :هصن يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح تببهؤ5 'ةنس د ةيزعلا دبع

 دلو تحت تناك يئراحلا نادملا دبع نب ِهّللا دبع نب هّللا ديبع تنب ةطير نإ

 اهفلس تركذو هيلع ترخفف مايألا نم ًاموي ءيش يف اهعزانف ناورم نب كلملا دبع

 يلاولا وهو زيزعلا دبع نب رَمْع يلع نب دمحم ىتأف .اهقلطف «كلذ هظفحأت مهمايأو

 ٌثببحأو اهجوزتأ نأ ٌتدرأف تغرف دقو مكيف ةجوزتم تناك يلاخ ةنبا : :لاقف ءذئموي
 كلل هيو كادي لوي ني ءاهسفنل ُكِلْمُأ يه :رمع لاقف «كنذإب كلذ نوكي نأ

 نب ديزي ةيالو يف دلو . سابعلا يبأ ىلع هنم تلمتشاو ءّيلع نب دمحم اهجّوزتف
 , 272كلملا دبع

 نب ِهّللا دبع نب هَّللا ديبع تنب ةطيرب ّيلع نب دمحم جاوز ةيمهأ لئمتتو
 نب نادملا دبع ينب نأ امهدحأ ؛نيرمأ يف ّيجحذملا يئراحلا نايدلا نب نادملا دبع
 :رعاشلا لاق .اهعيمج ةيئاميلا جحذم لئابق يف ةماعزلا تيب اوناك نايدلا

 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ٌتيبلاو

 سابعلا ابأ هنبا يلع نب دمحمل تبجنأ ِهّللا ديبع تنب ةطير نإ : يناثلا رمألاو
 . (ةيئراحلا نبا) هل لاقُي ناكو نييسابعلا ءافلخلا لوأ حافسلا سابعلا وبأ وهو

 رود  ناسارخو اهقراشمو قارعلا يف تاذلابو - ةيناميلا جحذم لئابقل ناك دقو
 اهتلحرم ةيادب ذنم ةيسابعلا ةوعدلا رمأب ضوهنلاو ّيلع نب دمحمل ةباجتسالا يف ماه

 نب رماع فيسب نييومألا ءافلخلا رخآ دمحم نب ناورم سأر طوقس ىتحو ىلوألا
 «ةفالخلا ىسرك ىلإ  ةيثراحلا نبا - سابعلا ىبأ دوعصو ئجحذملا يلّسملا ليعامسإ
 .نيقيلا ًابنلا ةيلاتلا ثحابملا يف هنع يتأي يذلا يناميلا يبرعلا رودلا راطإ يف كلذو

 1١١. ص  يروذدلا .د قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ()



 يبرعلا رودلا ملاعم
 ةوعدلا نم ىلوألا ةلحرملا يف

 ةيرسلا ةيسابعلا
 )٠ا_؟”؟اه(

 : ىلْسُملا ريجب نب ةَمَلَس رودو . . ةيسابعلا ةوعدلا ةيادب

 نب يلع نب دمحم ىلإ  قارعلاب ةفوكلا نم هجوت ه١١٠ ةنس يف

 - مهسيئرو - مهزربأ ةفوكلاب نيميقملا نم لاجر ةعبس  ماشلاب - سابع نب هللا كغ

 نب ةيِلَسُم ينب تالاجر نم وهو يجحذملا يلشُملا لا دبع نب ريجب نب ةَمَلَس

 يف مهتقطنم نم مهنم ةقرف تلقتنا دقو «'' 'جحذم نب دْلَج نب ن6 نب ردع يوناو

 تاحوتفلا يف ةفوكلا ىلإ - ًايلاح نميلا يف ةوبشو ءاضيبلا يتظفاحمب  ©”بحذم ورس
 : يلي ام عماجلا باتكب مهتمجرت يف ءاجو .اهب اوُرقتساو

 : 1عبيلإ ببشت ا يل ل بلا بل

 هوبأ ناك . ةيلّسَم ينب نم ريس ملجم ' :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ يف ءاجو

 ركذو ا سل ا ل ير الا

 هدا ا لاق يلسعلا هللا تبع وي نيجب نأ "فيرك نب وومع

 :لاقف «ءام هيف زوكبو نبل هيف حدقب انم ٌمالغ هيلإ جرخف «يعخنلا رتشألا هعمو هنع
 ؟نحلا نم :لاق مث يور ىتح برشو زوكلاو حدقلا لوانتف «نيئمؤملا ريمأ اي رتخا

 رخآ يف مهنأش ةيولأ ىلع سانلا اوكرت ةيلسُم ونب ءخب حب :لاقف ءةيلْسُم ونب :انلق
 هركسع يف ذئموي مهراعش ءمهنم لجر يدي ىلع ةمألا هذه نوعرف ُلَتْقُي «نامزلا

 . '*ارانلا قيرح نم هيلع ّدشأ

 )١( الأمالي  ص - يلاقلا يلع وبأ ١47 ج ".

 ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)  - 3١1١9 18١ينادمهلا ركذ دقو

 ليصفتلاب جحذم ورس يف مهقطانم .

 )( الجامع  ص - فرطماب دمحم 01/7.

 ) :)4ع د يرودلا قيزعلا دبع 5 ققعت ب ةيساسلا ةلؤدلا نانحأ 1572151
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 مهناوخإ عم اوُرقتساو ةيلْسُم ينب نم ةيناث ةعومجم ًاضيأ نميلا نم تلقتنا دقو
 يف اهقراشمو قارعلا ريمأ بّلهملا نب , ديزي عم ناجرجج دالب حتف اودهشو ةفوكلاب
 رماع وبأ مهنمو ناجرجب مهضعب رقتساف ه7 ةنس كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ
 ناكو ةفوكلاب ةيلسُم ينب ريبك ناكف يلسملا ريجب نب ةملس امأ . .يلسُملا ليعامسإ
 نب هللا دبع وهو بلاط يبأ نب ىلع نب دمحم نب هللا دبع مشاه يبأ باحصأ نم
 نب هّللا دبع مشاه يبأ عم هباحصأ نم ةتسو ريجب نب ةملس راسف . . ةيفنحلا نب دمحم
 ناكو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق [ه١٠٠ ةنس] ماشلا ىلإ ةيفنحلا نب دمحم
 وبأ فلخ مث .هعم نيذلا [ةعبسلا] ةعيشلا سأرو ءمشاه يب ةاقث نم ريجب نب ةملس
 نبا عم ءاقلبلا ىلع ٌدخآ ينإف انرثأ عبتا : :هل لاقو ق قشمدب هل ةجاح يف ةَمَّلَس مشاه

 نب دمحم لزنم يف مشاه وبأ ضرمو . .قحلت ىتح حربأ نلو ّيلع نب دمحم يمع
 ذئموي مهسأرو ا «هلزنم يف تام مث «ءاقلبلاب ةارشلا يف ىلع
 0 قشمد يف هتبيغل هتافو رضحي ملو ريجب نب ةملس
 :لاقف لاّبنلا ةرسيم ملكتف . .هب مهاّرعف هتعيش نم هعم ناك نم ّيلع نب دمحم
 انرقف كلذ انلبق دقو كيف رمألا اذه نأ ركذو هب متأن اثك يذلا انبحاص كيلإ ىصوأ
 .اوماقأف ؛ ؛مكبحاص ريجُب نبأ مدقي ىتح اوميقأ : 0 .كرمأب

 يبأب هاّرعف يلع نب دمحم يقلف «يفوُت دق مشاه ابأ ىفلأف «قشم قشمد نم ريجب نبا لبق
 اذه ىلإ مشاه وبأ ئقلأ دق :ريجب نبا هل لاقف . .هرمأ نم هيلإ ىقلأ امب هرّبخو مشاه
 نبأ نكي ملو را يار نمار نك ىلا را
 اوكب ريجب نبا ىلإ اورظنو اولخد اّمْلَف يلع نب دمحم | لسرأف ءمهيقل دق ريجب
 هّتَعاط ىرن نحنو مشاه وبأ ىضم دق : :دراسصأ] ريت نياك ف :ةورعو مهارعو
 ةباصعلا اهتيأ مكنإف مكرمأ يف اورّمش :هتايح يف هتعاطك هتامم يف هتعاطو انيلع ةبجاو
 .هّقح نم هَّللا مكفّرع امب ٌةّبحلا مكيلع متبجو دق

 كاتأ امو «هرظتنن انك ام براقت دقف كرمأ يف ضهنا :ّيلع نب دمحمل لاق مث
 دي للا : كنب اع وب دمعتمدل لاقت .رثكأ كلذب ملعلا نم هللا
 عقد لابب ال نمألا ليهو «كياري الإ لمعأ الو «كنود ًارمأ عطقأ تبلو :ةوخألا
 ”١97[. ص ]1 «..هيلع نواعتلاب الإ

 ةارشلا ةقطنمب سابعلا نب , هللا دبع نب يلع نب دمحم لزنم يف ءاقللا كلذ ناكو
 يلسملا ريجب نب ةملس عياب دقف . .ةّيرسلا ةيسابعلا ةوعدلا خيرات ةيادب ماشلاب ءاقلبلا يف
 : يلع نب دمحمل ريجب نب ةملس لوقب - ًامامإ - يلع نب دمحم هعم نيذلا ةتسلاو
 :ةوخألا نود يخأ تنألا : :ريجب نبال ٌيلع نب دمحم لوقو .. .كرمأ يف ضهنا
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 الإ ةفيقح لادث آلا رمآلا [دهَو ,كيأرب الإ ٌلمعأ الو ؛كنود ًارمأ ٌعطقأ تسلو

 ةعامجلا يف ىلوألا ةّيلخلا) هتيمست نكمي ام نيوكت ءاقللا كلذ يف متو . .«نواعتلاب

 : هنأ ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح (ريجب نب ةملس ةسائري ةيسابعلا ةوعدلل ةيرسلا

 ال اسرع ةنوكلاب تسرق تدك دك نتإب قلاع نب لدم يكب قت ةملشلأقا

 تشتد تيان يئاطلخو يتريجو يطهر نم ٌةّذع يل باجتسا «ٌُهُترمث فلخت

 لعجف ءأساطرق يلع نب دمحم لوانتف .كرمأ ىلع مهب رهظتستو مهفرعتل مهءامسأ

 ريجب نب ملاس :هل ركذ نم لوأ ناكف «ريجب نب ٌةَمَلَس هيلع يلمُيو هطخب بتكي
 .دعب اميف هرصب فك امنإو  نيعألا ملاس وأ  ىمعألا ملاس هل لاقُي يذلا َىلْسُملا

 ماشلا نكس ةيلسَم ينب نم لجرل ىلوم ناك هابأ نإف ريكب امأف «ناهام نب ريكبو

 ازغو ناويدلا لهأ نم ناكو مهتَبيِلَص نم ةيلْسُم ونب هلزني هنبا ريكب ناكو «دعب ندرألاب

 نم ةدع يف وه ناكو «تحتتفا نيح ناجرجم هعم لخدو ناسارُح بّلهملا نب ب ديزي عم

 ةيلس وبا رهو نافاس ةىضنكو راجلهجلا نو ديزي مايحس ادهن وف همنا

 .جاّرسلا ىسومو .لاحّرلا هرسيمو .ةيلسُم ينب ىلوم ريسألا صفحو .لالخلا

 .ينادمهلا ديعس نب رذنملاو .ينادمهلا ديزي نب نْعّمو .ينادمهلا مهرد نب د دايزو

 [ +١4 ص] .«مهءامسأ بتكف

 لاّبنلا ةرسيم» مهو ءريجب نب ةملس عم اوناك نيذلا ةتسلا ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 «نادمه ىلوم سينخ نب دمحم «ةيلسُم ينب ىلوم رازبلا ورمع وبأ ءدزألا ىلوم
 .عخنلا ىلوم راطعلا ناّيحو ءبعك نب ثراحلا ينب ىلوم ناحطلا ةلقصمو
 ريجب نبأ ىّمس نميف ناك هنإ لاقُيو» :ةلودلا رابحأ بحاص لاق . جل نب يهاربإب

 نب دمحمو ؛جارَسلا ناّيح ليذهلا ابأو «يدزألا ورمع ابأ :ًاضيأ يلع نب دمحمل

 ىلوألا ةيلخلا عومجم نوكي مهبو ٠ قررا ديلولاو ءهمأل مهرد نب دايز اخ راتخملا

 ..الخسر نيثعا ةعشت هيرسلا ةيضاعلا ةرغذلل

 هيلإ بتكأ مكنم ًالجر اوراتخا :[نيرضاحلل يأ] يلع نب دمحم مهل لاق» مث
 يحل كاع :لاقف .ةقث انلو كل ريجب نبا :اولاقف «مكيلإ هب بتكأ ام يقلُيو

 ينب جشأ كلهي ىتح مكرمأ يف ّدجلا نع اوكسمأو . هوفلاخت الف هب تيضر دق معن

 نيل ابق هت .انرمأ اورهظأ كانهف .ةئام ةنس يضقنتو (زيزعلا دبع نب رمع) ةيمأ

 هيفي ناكر ةووتللا ديدهلا قكيورطظ ب ويمد + هرم هب اهنفأ و روسم

 فراش ثيح هقيرط يف تامف هعجو هب دتشاو ضرمف . .ريجب نب ٌةمّلَس مهيف ٌحاطملاو

 ةرسيمو «ةفوكلا طهرلا كئلوأ مِدقو «لاّبنلا ةرسيم ىلإ ىصرأف «بشخ يذب ةنيدملا

 هباحصأو ريجب نب ملاس دنع ةيلسُم ينب (ةلحم) يف مهعمتجم ناكو « «مهسيئر لابنلا
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 تناكو طهرلا كئلوأ الإ هبسنو همساي ىلع نب دمحم فرعي امو . .مهرمأ اورتسو
 ا
 أ :اولاق همسا نع اولئُس اذإف دمحم لآ نم اضرلا ىلإ مهتوعد ع

 11517 نضل ا نيظن

 .روصقلاو سابتلالا ضعب اهيفو ريثك نبا ًاضيأ اهلِقن ةياور يربطلا ركذ دقو
 يلع نب دمحم نأ كلذو . سابعلا ينب ةوعد ٌءدب ناك ه١١٠ ةنس يف» :ةياورلا لوقت

 نب دمحم :مهو ىرخأ ةفئاط لسرأو . . قارعلا ىلإ ةرسيم ثعب - ةارشلا ضرأب ناكو -

 «ناسارخ ىلإ راطعلا نايحو «قداصلا دمحم وبأ وهو جاّرسلا ةمركع وبأو 50

 لزعُي نأ َلْبَق زيزعلا دبع نب رمع لّبق نِم يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ذئموي اهيلعو
 نم اوقلف ءهتيب لهأ ىلإو هيلإ ةوعدلاب ّيلع نب دمحم مهرمأو .ناضمر يف حارجلا
 . "1. .قارعلاب ةرسيم ىلإ مهنم باجتسا نم بتكب اوفرصنا مث اوقل

 ةدس ناسارخم ىلإ ةياورلا مهتركذ نيذلا ثعب ّيلع نب دمحم نأ باوصلا امنيب

 هر السبب يرد لل يد قوي ررسما د يروش لد ىلإ نر ها
 هدنع نم اوهجوت اّمَل ةرسيم مهنمو هعم نيذلاو ريجب نب ةملس يلع نب دمحم رمأ دقو

 اورتسف (زيزعلا دبع نب رمع تومي ىتح مهرمأ يف ّدجلا نع اوكسمي) نأ ةفوكلا ىلإ
 ينب ةلحم يف مهباحصأ عم يرسلا عامتجالا ىوس طاشن يأ مهل نكي ملو ءمهرمأ

 ةياورلا تمعز دقو .ه١١٠ بجر يف زيزعلا دبع نب رمع ةافو ىتح ةفوكلاب ةيلسم
 مهرمأ هنأ باوصلا امنيب (هتيب لهأ ىلإو هيلإ ةوعدلاب مهرمأ) يلع نب دمحم نأ
 كئلوأ الإ هبسنو همساب يلع نب دمحم فرعي امف) مهباحصأ نع ىتح همسا نامتكب
 لاي ايقرلا ىلإ وترصد اكناكرا ريو در حلل راب رقبلا يدلل

 : ةياورلا ىف ءاجو .(رهظي ع همس :ناهتك انرمأ :اولاق همسا نع اولئس اذإف دمحم

 مل ةعبس عباس ناك ةرسيم نأ باوصلاو (قارعلا ىلإ ةرسيم ثعب يلع نب دمحم نأ)

 قيرطلا يف ةَمَّلَس تامف «ريجب نب ةملس مهسيئر ناكو ّيلع نب دمحم دنع نم اوهجوت
 نب ةملس ةيصوب مهتسائر ةرسيم ىّلوت ةفوكلا اولصو اَّمَلُف «ةسائرلاب ةرسيم ىصوأو
 ينب ةلحم يف نوعمتجي اوناكو  ريجب نب ةملس ةافوب يلع نب دمحم ملعي ملو - ريجب
 بحاص لاق ىلع نب دمحمل ةوعدلا نأب ملاس ملعي الو - ريجب نب ملاس دنع ةيلسم
 اي :ريجب نب ملاسل لاقف لابتلا ةرسيم ضرم ه١١٠١ ةنس تضقنا املو” : :ةلودلا نايخأ

 ام لثمب هبياكف «ّىلع نب دمحم انمامإو انبحاصو «كيلإ رمألا اذهو «يب اَمِل يْنِإ يخأ
 دييععي كبار كو .هب موقي - 1 كمع نبا ناك امب هرمأ نم ْمُقو هيلإ ٌبتكن انك

 ىتح همسا نامتكب انرم

 )١( ص - يربطلا خيراتو - 4/184 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ١75 ج 8.
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 نم اوضهن امف هيلع يمغأو .دلخلا ةنج يف مكايإو هللا انعمج .مكب قثيو مكي

 .'ريجب نب ملاس مهرمأب ماقو .تيم وهو الإ هدنع

 : ةيسابعلا ةوعدلل يلسملا ريجب نب ملاس ةساتر

 اهيفكرر نلع نب ديم ىلع اهذلدأ ىلا ءامسألا ريس نب ةقلش قلما امل

 نب ملاس :هل هركذ مسا لوأ ناكا نكذلا :بفلاس- كل يسيسأتلا ءاقللا يف يلع نب دمحم

 هوبأ ناك يذلا“ ناهام نب ريكب مسا مث نيعألا ملاس هل لاقي يذلا يلسملا ريجب

 عم أزغو «مهتّبْلَص نم ةيلسم ونب هلزني هنبا ريكب ناكو ا رص جرا ىرم

 يف وه ناكو ه9 ةنس تحتتفأ نيح ناجرُج هعم لخدو ناسارخ بّلهملا نب ديزي

 .«بلهملا نب ديزي عم اهحتف اودهش دق ةيلسُم ينب نم ةدع

 عم ةرسيم داعو ةعامجلا ةسائرب لابنلا ةينتسلا :نيضوا و ريعف نب ةكلخ كاع كلو

 اريجب نب ملاس دنع ةيلسم ينب ةلحم يف مهعمتجم ناك» ةفوكلا ىلإ هعم يذلا طهرلا

 ضرم ةرسيم ضرمو ه١١٠ ةنس تضقنا املو»  ةيرسلا مهتاعامتجا لحم يأ

 . .ّىلع نب دمحم انمامإو انبحاصو :؛كيلإ رمألا اذه :ريجب نب ملاسل لاق توملا

 نب ملاس مهرمأب ماقو «ةرسيم تامو .. .هب موقي كمع نبا ناك امب هرمأ نم ْمُقو

 ةيسابعلا ةوعدلا ةعامجل ّيجحذملا يلسملا ريجب نب ملاس ةسائر كلذ تأدبف . اريجب

 0 لي

 نب دمحم ىلإ طهرلا كئلوأو ملاس بتكو .ريجب نب ملاس مهرمأب ماق..

 ىلإ باجأف «مهباتكب جرخي نأ ناهام نب ريكب اولأسو ا ا

 نأ ركذي دنسلاب هل مع نبا نم ٌباتك هيلع دروف ءدمحم ىلإ صوخشلل ًايهتو كلذ

 0 .هضيقل مدمعلا ليجعت ةلاجو ءاريثك الام كرتو يفوت نامام نب ديزي هاخأ

 رت : يتاريم بلطف هتفادعاو ءاقلا ا ا 0

 .هرطع عيبي راطع ةئيه يف ةارّشلا ىتأ ىتح راسو ءارطع اهب عاتبا مث قشمد ىتأ

 00 «هباحصأو ملاس باتك هيلإ عفدو ءمهرمأب هربخأو ىلع نب دمحم ىقلف

 ةرسيم ىلعو ريجب نب 0-0 دلو

 أطخ نم اهيف عقو ام نييبتو اهيلإ قرطتلا نم صانم ال ةياور يربطلا ركذ دقو

 نب دينجلا عم اهب ناكو دنسلا نم ناهام نب ريكب مِدَق ه9١٠ ةنس يف»

 7١١. ص - يرودلا زيزعلا دبع .د قيقحت  ةيسايعلا ةلودلا رابخأ ()
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 «قداصلا دمحم ةمركع ابأ  ةفوكلاب  ريكب يقلف . .هل ًانامجرت نمحرلا دبع
 هل اوركذف .ةملس ينب ىلوم ىيحي ابأو «نيعألا ًاملاسو نيش ني كمحمو:#؛ ةرشتماو
 نب دمحم ىلإ لخدو ,مهيلع هعم ام قفنأو ؛مهنم هّيضرو كلذ لبّقف «ةوعدلا رمأ

 هماقأو ةرسيم ناكم قارعلا ىلإ أريكب ّيلع نب دمحم هجوف «ةرسيم تامو ءّيلع
 . ؟'1هماقم

 نيح ةيسايعلا ةوعدلا يف لخد ناهام نب ريكب نأ ةياورلا كلت بحاص مهوت دقل
 ةرسيم ثامف ةعامجلا سيئر ناك ةرسيم نأو ه5١٠ ةئس ةفوكلا ىلإ دنسلا نم داع
 ٠٠١ ةنس ذنم ةوعدلا يف ناك ًاريكب نأ حيحصلا امنيب .هماقم يلع نب دمحم هماقأف
 ناكو «يّلسملا ريجب نب ملاس هماقم ماقف ه١١٠ ةنس لئاوأ يف ةرسيم تامو ةيرجه
 راس. . » هنأو كلذ أبن فلس دقو يلع نب دمحم ىلإ ريجب نب ملاس ثوعبم وه ريكب
 عيبي راطع ةئيه يف ةارشلا ىتأ ىتح راسو ءأرطع عاتبا مث قشمد ىتأ ىتح ريكب
 محرتف .هباحصأو ملاس باتك هيلإ عفدو «مهرمأب هربخأو ّيلع نب دمحم يقلف ءهرطع

 مكباحصأ غلبي مك :ريكبل لاق مث .ةرسيمو ريجب نب ةملس ىلع يلع نب دمحم -
 ريكب لاقو . .نوريثكو نونوكيس :لاق .الجر نيثالث نونوكي ال :لاق ؟ةفوكلاب
 انأو ًاريثك ًالام يل كرتو دنسلاب يخأ يعن كيلإ يصوخش دنع يناتأ :ّيلع نب دمحمل
 . ّيلإ كتجاح ناوأ دنع كتيفاوو تجرخ هبلط يف جورخلا يف يل َتنذأ نإف «هئراو
 مكتوعد نكتلو ءأدج نرهظت الو .هَّللا ةكرب ىلع ضئاف كل ٌتنذأ دق :دمحم لاقف

 ةفوكلا ريكب مِدَقو . .كيلإ ٌتيقلأ ام كباحصأ غلبأو . .دمحم لآ نم اضرلا ىلإ
 . "2. .ّئلع نب دمحم ةلاسر مهغلبأف هباحصأو ًاملاس يقلو

 ىلإ ه١١٠ ةنس طساوأ نيب ام كلذ دعب ةيسايعلا ةوعدلا رابخأ عاطقنا نإ
 :هنأ ىلإ دوعي ه١١ 6 ةنس نم ةريخألا رهشألا

 ةقالسلا نلرقو يوغا دنع نب رمغ ةتيلخلا ىفوذتفل1» 8 ةنيسا بنجر: يفاد
 نب ديزي هعلخو راثف «دهعلل هتيالو ذنم ةريسلا ءىيس ناكو .كلملا دبع نب ديزي
 نم «ريبك عارص علدناو ة ةريثك ميلاقأ بّلهملا نبا ءاول تحت توضناو :تلهملا
 نب ديزي شيج راسكناب ةروثلا تقفخأو .ًالامش ناسارخو ًاقرش دنسلا ىلإ ًابرغ ةفوكلا

 هاا ب هيام ايقزانقعو نزعل نارتو دما ” رفص يف هلتقمو بّلهملا
 . ليكنتو فسع نم عقو ام عقوو «دنسلا دالب كراعملا تغلبو

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١6١ ج 68.

 ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟)  5٠١و8١١.



 فك اا ل تلا دن دوعن ا لا ا 32 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نض

 اهقراشمو قارعلا نع ةملسم هاخأ كلملا دبع نب ديزي لزع ه٠ ١7 ةنس يفو -

 قوم ةيدلحس لوو «يسيقلا يرازفلا ة ةريبه نب رمع يركسعلا دئاقلا هناكم ىّلوف

 1 ا و ا

 تيس مف ةايسارختا نيلإ نك كارما :هأ لوذلا اننا ىف ءايوطيس نامارخ ىنعرشلا

 هل ًانامجرت راصو نمحرلا دبع نب دينجلا بحصف دنسلا ىلإ ىضم مث « يشرحلا

 باصأو «كلملا دبع نب ديزي لبق نم دنسلا ريمأ دينجلا ناكو ةهدلنع ةلاج تفطلو

 ةيعصلا لاوخالا تومتعا اهتم "!"(نيكئسلا" ةكمف يفو هيخأ ةكرت نم آلام ًأريكب

 ه8١٠ ةنس نابعش يف كلملا دبع نب ديزي كله ىتح اهريغو قارعلا يف ةيفسعتلاو

 نيقرشملاو قارعلا ىلع ىّلوو ةريبه نبا لزعف «كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىّلوتو

 .لاوحألا تجرفناف ه9١٠ ةنس لاوش يف يرسّقلا هللا دبع نب دلاخ يناميلا ريمألا

 : يريشتلا دلاخب ىلع, يقي ةليوط ةديبصق لقا نير رعاخاا لاق
 لب ارا ابل اكل انعت قاريعلاب 0318 نعت

 ”دعماف ردك ىلإ يي او اَقَتلاو ّنيدلا طلاخ مّلِحِب ْمُهاَفَش

 اهطاشن ةيرسلا ةيسابعلا ةوعدلا ةعامج دواعت نأ لاوحألا جارفنا حاتأ دقو

 لوعمتجي اوناكو 3 0 و اولا 0 يلسملا ريجب نب ملاس ةسائرب

 نب دينجلا عم اهب اكو دنس نم الفم نب ريكي ل هاو خس يشر

 ةملس ينب م «نيعألا 1 (« سينخ نب دمحمو ؛ ةرسيمو «قداصلا

 ىلإ لخدو مهيلع هعم ام قفنأو «مهنم هّيضرو كلذ لبقف ةوعدلا رمأ هل اوركذف

 ا . ىلع نب دمحم

 : هنأ ْذِإ يربطلا ةياور يف سابتلا عفو دقو

 ..كلذ نييبت فلس دقو ..هه١١٠ ةنس ذنم ةيسابعلا ةوعدلا ىف ريكب ناك أ

 سابتلاو طلخ هيف (ةفوكلا ريكب ِمِدَق دينجلا لزع امل) هنأ يربطلا ةياور لوق نإ -

 نب دئاخ ةيالو راطإ يف دنسلل ًاريمأ رمتسا امنإو هم ةنس لزعي مل ديتجلاف

 )١( ص ب ةيسايعلا ةلودلا رابخأ  57٠١و5١١.

 ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا (؟)  944١.؟ ج
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 : يرذالبلا لاق ثيح .ه٠ ٠ ةنس رخاوأ ىلإ اهقزاشمو قارعلل يرسقلا هَّللا دبع

 دينجلا ىلإ كلملا دبع نب ماشه بتك قارعلا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ يلو املا

 لاوش ذنم دنسلا ىلع دلاخل ًالماع دينجلا حبصأ كلذبو 37 فاك ةرمأب
 نب دينجلا يربسقلا هللا دبع خي.دلاتخ لمعتسا) ةيرثألا قنا لاقرب 6: ةعس

 رخاوأ يف الإ لزعُي ملو دنسلل ًاريمأ دينجلا ثكمف '"”«دنسلا ىلع نمحرلا دبع
 دينجلا نذإب ىلوألا نيترم ناك دنسلا نم ريكب مودق نإف يلاتلابو .ه17١١ ةنس
 رخاوأ يف دينجلا لزع دنع ةيناثلاو .ه١٠” ماع دنسلا ىلإ داع مث ه١١ ةنس

 .امهنيب زيمُت ملو نيتّرملا نيب يربطلا ةياور تجمد دقو ه١ ةنس

 وأ  جحلا ةضيرف يدؤيل دينجلا نذإب ه5١١ ماع دنسلا نم ريكب مودق ناك دقل
 هنأ ركذ فلس دقو .ناجرُج ةنيدم ربع هقيرط ريكب لعجو  جحلا ةضيرف ءادأ رذعب

 ريكب ناكولا :ةملس نب ميهاربإ لاق متم محارك ناكر مار رلاوب هيلو تي رم داك

 ليلا نب , ديزي عم ازغو ناويدلا لهأ نم ناكو مِهَتَبيلَص نم ةيلسُم ونب هلزني

 دق ةيلسم ينب نم ةدع يف وه ناكو ميلا نيسواع رب هع زكر هسارح

 ه5 ةنيساد كاذتآ يّلهملا نب , ديزي ماق دقو '' ”«بلهملا نب ديزي عم اهحتف اودهش

 ينب نم ةعامج مهنم ناكو جحذمو دزألا نم رئاشع اهب نكسأو ناجرج ةنيدم ءانبب

 تاور وي ب ل سا د كي
 تيقراالَو .يجحذملا يفعجلا رحّر نب مهج ذئموي ناجرُج ىلع بّلهملا نب
 تقفخأ اّمَْلَف .«ةروثلا يف ناجرجب توضنا ه٠ 4 ١ ةديم دك اهلا ند 0

 نب مهج سبح متو قشمد يف سبحلاب تامو يفعجلا رحز نب لامح سبح مت ةروثلا
 ناجرج يف سانلا رعاشم تناكو ء«ه١٠١* ةنس كانه سيحلاب تامو ناسارخ يف رحّر

 ةفوكلا ًادصاق ناجرُج ىلإ دنسلا نم ريكب راس اّمَلَق .ةيمأ ينب ىلع ةطخاس ناسارخو
 ٌتيقل» :لاق ريكب نع ةملس نب ميهاربإ ىور ثيح «ناجرجب ًامايأ ثكم ه٠ 0 ةنس

 يف رمألا در نم مكعنمي ام : لوقي ناجرججب يرسلا نب سيق دنع مجاعألا نم ًالجر

 :هل تلقف .كلذ يف مكعم نوضهني نيمض يدلب لهأ ىلع مكل انأف هك يبنلا ةرتع

 ؟اذه نم :ُتلق «جرخ اّمَلَك ٠ . كلذ ىلع كعيابأ كدي طسبا ءمعن :لاق ؟لعفتو
 يعمو ناجرج نم ُتلبقأ مث . .ديهن نبا اذه :ًارضاح ناكو ليعامسإ رماع وبأ لاقف

 ىلإ انوه املك .جحلا ناديري امهو ليعامسإ رماع وبأو يرسلا نب سيق ةديبع وبأ

 .459 ص - يرذالبلا . نادلبلا حوتف (0)

 .4 ج ١91 ص - ريثألا نبا  لماكلا (؟)
 .194 صو ١5١ ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (9)
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 ريثك نب ناميلس هل لاقي مهنم لجر انَلّزاَتف ناسارخ جاجح نم ٌموق انعم راس ّيَّرلا

 ر هل تيأارف ردح نم ائيش انركاذتف يع , 224. . كلذ دنع ةديدش ةقر هل ٌتيأرف دمحم لآ ثيدح م ًائيش ان ركاذتف , عا خلا

 ليعامسإ رماع وبأو يلسملا يرسلا نب سيق ةديبع وبأو ناهام نب ريكب لصوو
 ه6١٠١ ةنس ةدعقلا يذ ىلاوح ىف  ةفوكلا ىلإ ىعازخلا ريثك نب ناميلسو ةيلسملا

 «ةرسيمو «قداصلا دمحم ةمركع ابأ ريكب ىقل» هنأ يربطلا ةياور ىف ءاج دقو

 نب دمحم ىلإ لخدو .«مهيلع هعم ام قفنأو ءمهنم هيضرو كلذ لبقف «ةوعدلا

 «كلذ نع عطقنا ناك هنأل طاشنلا ىلإ ةدوعلا ىلإ هوعد مهنأ لوقلا نكميو (. . ىلع

 أ ءيلسُملا ريجب نب ملاس وهو نيعألا ملاس مهسيئر ناكو «مهنم هيضرو كلذ لبقف
 .«مهيلع لام نم هعم ام قفنأ» هنأب لوقلا امأ .ه١١٠ ةنس تام دقف لابنلا ةرسيم

 ابأ ريجب نب ملاس اعد كلذكو .ةوعدلل لاملا ضعبب عربتي هولعج مهنأ كلذ لصأف

 يعازخلا ريثك نب ناميلسو يلسملا ليعامسإ رماع ابأو يلسملا يرسلا نب سيق ةديبع

 نبا ظفاحلا لاق ثيحب لاملا ضعبب اوعربتو كلذ ىلإ هوباجأف ةوعدلا يف لوخدلا ىلإ

 لصحو قارعلا ضرأب رسلا يف سابعلا يئب ةوعد رمأ يوق ه6 ةنس ىفا :ريثك

 .«مهرمأ ىلع اهب نونيعتسي ةليزج لاومأ مهتاعدل
 ريثك نب ناميلسو يلسملا ليعامسإ رماع وبأو يرسلا نب سيق ةديبع وبأ هّجوتو

 ىلإ ناهام نب ريكب هّجوتو .جحلا ةضيرف اوْدأو ةكم ىلإ ةفوكلا نم يعازخلا

 ماشلاب ءاقلولا يف ةارشلا ةفطتمل ةلزنم يف سضاسسلا نيددللا دنع ني يلع ني اديحم

 يف ءاجف . .ناسارخ دالب يف ةوعدلا رشن ة ةركف هيلع حرطو يلع نب دمحمب ىقتلاف

 تلخدو قافآلا ٌٍتلّوج دق ينِإ : يلع نب دمحمل ريكب لاق" هلآ ةلودلا رابخأ باتتك

 دكذ كنع ًابولَق قرأ موق ُثيأر امف بلهملا نب ديزي عم ناجرُم حتف ٌثدهشو ناسارُخ

 نع همودق ربخ يلع نب دمحمل ريكب ركذ مث - «قرشملا لهأ نم كي هللا لوسر لآ

 «ديهن نباو ليعامسإ رماع يبأو ا يبأب هئاقلو ناجرج قيرط

 ًائيش رهظُت الف كلذ مّتكاو «ناسارخب ةوعدلا ثب يف كل ٌُتنذأ دق. . :ريكبل يلع
 رمألا اذه ركب تنأف ءاهلهأ نم تاقثلا ىلإ الإ كرمأ ٍقلُث الو ءناجرجُج درت ىتح
 .[ ٠ ٠١ صار . (هحاتتفاو

 «ةرسيم تام» هنأ نم يربطلا اهركذ يتلا ةياورلا يف ذ ءاج ام دينفت قبس دقو

 )١( ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ١9١ صو ١199.
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 نأ باوصلاف .«هماقم هماقأو ةرسيم ناكم قارعلا ىلإ ًاريكب ّيلع نب دمحم هّجوف
 ريكب لخد اًملو يلسملا ريجب نب ملاس هماقم ماقو ه١١٠ ةنس تام دق ناك ةرسيم

 داعو .«هحاتتفاو رمألا اذه ركب تنأف» :هل لاقو ناجرجب أدبي نأو ناسارخب ةوعدلا
 تب نم ىلع نب دمحم هرمأ امب مهربخأو ةفوكلاب هباحصأو ريجب نب ملاس ىلإ ريكب

 هئاقل ربخ يف ملاس يأر يتأيسو «كلذ هباحصأو ملاس ذبحي ملف «ناسارخب ةوعدلا

 ةوعدلل ةيلخ نيوكتو ناسارخب ريثك نب ناميلسو ناجرجب يلسملا ةديبع نما ىلإ ريكب

 يقتلي ىتح - عساولا اهلولدمب - (ةزانما خب ةوهدلا خم لدا . كانه امهباحصأ نم
 رهخاو ةفرعلا نم راكب نادت ” ماكل عحلا تيرم يل راع نب نسحمب هاجم لاع

 :ناسارُخب ةيسابعلا ةوعدلل ىلوألا ةّيلخلا نيوكت
 يلْسُملا ريجب نب ملاس دنع نم ريكب هّجوت ه5١٠ ةنس نم ىلوألا رهشألا يف

 هلمع ىلإ هتدوع قيرط يف - ناسارخ ىلإ ةفوكلاب ةيّرسلا ةيسابعلا ةوعدلا ةعامج سيئر
 نأ + تيك ينم ركذلا : يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح - كسلاب
 ةديبع ابأو يلسملا ليعامسإ رماع ابأ اهب يقلف ناجرُْجب أدب ناسارُخ ىتأ امل ًاريكب
 وبأ هعمو - ناسارخ - ورم ىلإ َذَقَن مث هدر ماعلا ؛«يلسملا يرسلا نب سيق
 ىلإ مهقيرط يف مهنيب تناك يتلا ةفرعملل يعازخلا ريثك ريثك نب ناميلس ىلع لزنف ةديبع

 نب ناميلس هاتأو «نيرهش نم ًاوحن ورمب ريكب ماقأف . .كلذ لبق  جحلل  قارعلا
 .حلاص نب دايزو «يعازخلا نيعأ نب ورمعو «نعارخلا متييلا جب تنام ريتك
 هاتأو  هوعيابف «يعبرلا دواد يبأ ميهاربإ نب , دلاخلو ءمجنلا يبأو ها

 يف يعازخلا ثيرح نب ءالعلا هاتأو - هنيادت ىييمتلا بفك نب ىسوتت مهلا نإ
 .[١١؟ ص 1 0

 نم مهتيبلاغ ناكو «ناسارخب ةيسايعلا ةوعدلل ىلوألا ةّبلخلا ةباثمب كتلوأ ناكف

 «ناجرججب نييجحنملا ةيلسُم ينب نمو ناسارخ ورمب نييناميلا نييدزألا ةعازخ تالاجر
 وبأ ناجرجج ةعومجم سيئرو يعازخلا ريثك نب ناميلس ناسارخ ةعومجم سيئر ناكو
 ةفوكلا يف ةيسابعلا ةوعدلا ةعامجب نوطبتري اوناكو .يلسملا يرسلا نب سيق ةديبع
 دنسلا ىلإ ناسارخ نم ناهام نب ريكب ىضمو . يلسملا ريجب نب ملاس ةسائرب قارعلاب

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لماع نمحرلا دبع نب دينجلل ًانامجرت هلمع ىلإ داع ثيح
 .اها٠ ٠ ةنس رخاوأ يف دينجلا لْزَع نأ ىلإ اهب ثكمف «دنسلا ةيالو ىلع
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 : ناسارخب ةوعدلا ّثب نأشب يلع نب دمحمب ريجب نب ملاس ءاقل

 هعمو  جحلا دعب  يلسملا ريجب نب ملاس هّجوت ه١٠ 5 ةنس جحلا مسوم ىف

 «سينخ نب دمحمو :«قداصلا دمحم وبأو «نادمه ىلوم مهرد نب دايز ةمركع وبأ

 نيف اع نب محم نلإ اويكرت ةرع اوتاكو« ثيباسسأ ةبقيو «راطعلا ةاتحروباو
 يبأ هيجوت ررق ثيح ّيلع نب دمحمب اوقتلاف «ماشلا يف ءاقلبلاب ةارشلا ةقطنمب هلزنم
 ثيدح ريجب نب ملاس نيبو هنيب ىرجو «ناسارخ ىلإ ةاعدلا نم ةعامج عم ةمركع

 :هصن يلي ام هيف ءاج ثيح ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ثاتك هركذ ماه

 هل لاق ا ا ا ل ا م
 ٌتببحأ دقو كب ؛ ٌمتأت نحنو كقبسن الو كنود رمأب دبتسن نأ انل سيل :ريجب نب ملاس

 :دمحيم لاق . ةفوكلاب نحن ْذِإ ريكب هيف اَنْفَلاَحف هانيأر انك دق ءيش يف كنذأتسأ نأ

 اذه انرمأ يف انرظن انك :ملاس لاقف .يأر وذ وهف ًاريكب اوفلاخت نأ ّبحأ امو ءهتاهف

 مهيف ةدجنو ةعامجو ةلود ماشلا لهأل انيأرو ماشلا لهأ نيب ٌتللح دق كانيأرف

 نب دمحم لاقف .هتباجإ يف انعمط نم وعدنو «مهيف كترغد قف نأ انيأرف «ةرهاظ

 دقو نيدلا اذه ةفآو نيملاظلا ناوعأ ماشلا لهأ نِإَف . متاأطخأو ريكب باصأ 2

 دقو «بلاط يبأ ينب ةعياشمب قارعلا لهأ را يرغأ دقو «ةّيمأ ينب ةرصُنب اوثعتب

 ريغ نع ملاس اي هلا ولف ا ا م ا

 يف همالك نمو بيج ايلا نيل لع الو: ردح .اطربح كلا يسرا رو: ناسا رق رك
 : مههيجوت دارأ نيح [هباحصأو ةمركع وبأ مهو] ةوعدلا لاجرل لاق هنأ سنجلا اذه

 ماشلا لهأ امأو . .ةينامثعف اهداوسو ةرصبلا امأو .هدلوو ّيلع ةعيش كانهف ةفوكلا امأ

 كانه ّنإف ناسارخب مكيلع نكلو «ناورم ينب ةعاطو نايفس يبأ لآ الإ نوفرعي سيلف

 ءاوهألا اهمّسقتت مل ةغراف ثتولقو يلا لي كاتهو رهاظلا دّلجلاو ريثكلا ددعلا

 ©٠١5[. ص] ؟. .ُلَحِنلا اهعزوتت ملو

 نأ :انهنحا :ةييساتسأ نيزمأ ةيسايعلا ةيقيزاتلا نضوصتلا فلك نم كك
 ءاقللا اذه تقو ىتح قارعلاب ةيّرّسلا ةيسابعلا ةوعدلا سيئر وه يلسملا ريجب نب ملاس

 - ماشلا لهأ نيب ةيسابعلا ةوعدلا تب ىري ناكو «كلذ دعبو اه /٠ ةنس لئاوأ يف -

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ كاذنا قارعلا ريمأ ناكو ءماشلاب كلذكو  قارعلاب نيذلا

 قفاوي مل ىلع نب دمحم نكلو . مهنم ةلودلا لاجر بلغأ ناكو ماشلا ةينامي نم وهو

 سيلف ناسارخ لهأ ريغ نع  ملاس اي ٌةَّلاف. . ١ :لاق اميف لاقو يأرلا كلذ ىلع
 رارقو يأرل هباحصأو ملاس لثتماف .«بيجم اهلهأ ريغ نم الو ةوعد اهريغب مكل

 ةوعدلا ثبل ناسارخ ىلإ ةاعدلا نم ةعامج هعمو ةمركع يبأ هيجوتي ّىلع نب دمحم
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 عرلإ فض زجللاو ةمركع ابأ هجو يذلا وه ىلع نب دمحم نأ : يناثلا رمألاو .اهيف

 .ناهام نب ريكب مههجو يذلا سيلو ءىاقللا كلذ يف اهيلإ هجوتلاب مهرمأو نانا

 ةمركع ابأ ناهام نب ريكب هّجو ه٠ ٠ ةنس يف : يلي ام :لوقت اورب يربطلا ركد دفن

 يف قرزألا ديلولا لاخ أادايزو يدابعلا ارامعو  نيينخ نو المحتمو قداصلا دمحم ابأو

 هَّللا دبع نب دسأ ىلإ ةدنك نم ٌلجر ءاجف «ناسارخ ىلإ ةاعد مهتعيش نم ةّدع

 ثيح باوصلا عم قفتت ةيناث ةياور يربطلا ركذ مث .2خلإ . .هيلإ مهب ىشوف يرسقلا
 دايز سابعلا ينب ةاعد نم ناسارخ ِمِدَق نم لوأ نأ دمحم نب يلع ركذو» :يلي ام لاق

 «. .ناسارخل ىلوألا دسأ ةيالو يف ىلع نب دمحم هثعب «نادمه ىلوم دمحم وبأ
 ىلإ هباحصأ عم هثعب يذلاف ةمركع وبأ وه نادمه ىلوم دايزو [8 ج ”١9 ص]
 ًانامجرت دنسلاب ناكف ناهام نب ريكب امأ ءّىلع نب دمحم وه ه1١١/ ةنس ناسارخ

 - ةعامج وأ  ةمظنم سيئر وه ريجب نب ملاس ناكو «نمحرلا دبع نب دينجلا اهلماعل
 ءاقللا كلذ يف ريجب نب ملاس عم هباحصأو ةمركع وبأ ناكو ةيسابعلا ةوعدلا
 ثيل ناسارخ ىلإ هعم ةاعدلا نم ةرشعو ةمركع ىبأ هيجوت ررق ثيح ّئلع نب دمحمب
 تانج ةلودلا اغا يحاسالا# تقرب اولغماف ءاهيف ةوعدلا

 نملإ «مهرد نب دايز همسأو :ةمركع يبأ هيجوت ّيلع نب دمحم دارأ املا

 مث «ةديبع ابأ ىقلتو ناجرُج مِدْقت ىتح كرمأ نم ًائيش نرهظُت ال. . :هل لاق ناسارخ

 .ريكبل اوباجتسا نيذلا رفنلاو ريثك نب ناميلس ىقلتو «كتراجتب اهلهأ ىقلتف ورم يتأت
 يمسا نكيلو دمحم لآ نم اضرلا ىلإ كتوعد نكتلف ةماعلا نم ًادحأ توعد نإو

 ”٠١7[. ص] ٠ (ةّيَقث يف نحن :أولوقف يمسا نع متلئس نإو ءدحأ لك نع ًاروتسم

 ربو مام خلع
 ذيج رجا -

 :نيقرشملل ىرسفقلا دلاخ ةيالوو ناسارُخل يرسقلا دسأ ةيالو يف ةيسابعلا ةوعدلا قافخإ

 يف ةيسابعلا ةوعدلا لاجر نم ةرشع هعمو ةمركع وبأ هّجوت ه٠١٠١/ ةنس ىف
 ىقتلاف - ناجرج ميلقإ يف - ناجرج ةنيدم ىلإ  قارعلاب - لا سرر جف لكك

 0 ل
 ىقلتف ورم يتأت مث. . ١ :هل لاق ثيح يلع نب دمحم هرمأ امك  ناسارخ ةمصاع

 وبأ لصوف «. .ريكبل اوباجتسا نيذلا رفنلاو ريثك نب ناميلس ىقلتو كتراجتب اهلهأ
 ريثك نب ناميلسب اوقتلاو «ةراجتلا راتس تحت ورم ةنيدم ىلإ هعم نيذلاو ةمركع
 .ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ٌثبل ًاعساو ًاطاشن اوؤدبو «هباحصأو يعازخلا

 ناكو «يناميلا ىرْسَقلا هللا دبع نب دسأ ريمألا كاذنآ ناسارخخ ىلع يلاولا ناكو
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 ةنس لاوش ذنم نيقرشملاو قارعلل ًايلاو ىناميلا ىِرْسّقلا هللا دبع نب دلاخ ريمألا هوخأ
 نب دلاخ ةيالو تناكو «كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا هالو (م/؟54 سرام) ه0
 دلاخ ىلع اهيف ىنثأ ةديصق يف قدزرفلا لاق .نيقرشملا نادلب لمشت يرسقلا هللا دبع
 : يرسقلا

 دلاخب نيقرشملا ءوض ٌّنكلو 2 ْتْلَجْنااذإ نيقرشملا ءوض ٌسمشلا امو
 (7دئاصقلا ٌتاحماج تومرضح ىلإ توحلا اذ فيلق يفادع لتي

 «ىطسولا ايسآ نادلب لمشت تناكو «نيقرشملا دحأ ناسارخ ةيالو تناكو
 ىسرأف ه٠ دس ناننارتط ىلع ىردتقلا هلزإ دنع وي هتف هاخأ يرسقلا دلاخ ىّلوو

 ليكنتلل اوضّرعت دق ناسارخب دزألا ناكو «دالبلا يف رارقتسالاو نمألا يرسقلا دسأ
 رعاشلا ناكو بلهملا نب ديزي ةروث قافخإ دعب ناسارخب ةلودلا بصانم نم ءاصقإلاو

 هللا يع هوي وسأ نايا رت ل وعاكلاا و .ةيسايسلا ةايحلا لزتعا دق يدزألا ةنطُق تباث

 . .ةيدايقلاو ةيرادإلا بصانملا يف مهتناكم دزألل دسأ داعأ دقف رومألا ترّيغت يرسقلا

 ةايحلا تباث لزتعال : يلي ام يدزألا ةنطق تباث رعاشلا نع ناوطع نيسح .د لاقو
 ةالولا نم ًاقئاض ًافئاخ حبصأو «ةبلاهملا ةروث قافخإ دعب ةيبدألاو ةيركسعلا

0-1 

 كنان ةيفشف كعملت نامنارخخ ىوستلا هللا تع نيد ئلوك نع .:نيسفلا

 الا ةدقع قلعبلاو ةقئاكم ٌدرتساو

 اوماقأو  ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ هعم نيذلاو ةمركع وبأ مِدَق امل
 وه يدزألا خيش نب نسحلا ناك - ه1١٠/ ةنس ورم ميلقإ يف ةيسابعلا ةوعدلا نوُنبي
 ةبورعلا دنجب راس دق يرسقلا دسأ ناك امنيب ءورم يف يرسقلا دسأ بئانو لماع

 ناتسناغفأ يلي اميف ةدتمملا نيروغو ناتسِشْرْعلا دالبو ةاَرَه لابج حتفو وزغل مالسإلاو

 نوره لانج للا دق نيدسأ اطال ا ةنس يف» :يربطلا لاق .نيصلا موخت ىلإ

 ىلإ مُهَف هيدي ىلع ملسأو نورمن هحلاصف «ناقلاطلا لابج يلي امم ناتسِشْرَعْلا كلم

 مهلتاقو نيروغ ىلإ هللا دبع نب دسأ راسو» :نودلخ نبا لاق ””«نميلا نولوتي مويلا

 تباث لاقف» :يربطلا لاق .«هيف امب مهركسع نوملسملا ىوحو نوكرشملا مزهناف
 سا حروتف ركذي  يدزألا ةنطق

 باججحلاووذكولملااهبّيهت ِتاعِظْفُم َنَمَضَت ًادسأ ىرأ

 باهوالهنيبنُّمزُقوُت ِوْرَم فانكأنمليخلابامَس

 .7 ج 94/١ 98٠ ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا )١(

 .8 ج ١88 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (*)
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 بارحلابو فويسلاب كّصو 2 َبَّزأ ىوح ٌُتيح نيروغ ىلإ
 بالك ي نبل الوةرخافُم بلكوةَرَسِلْعَدَنملٌوحالف

 ٍباحّسلا عَطِق اهنود نم ىرت علم لابج لابجلا ٍرْرِي ملأ
 باقعلا نم ٌضِمَملااهّبفاعو ًاديرش مجبل عدول نعغرأب

 ذنم َخْلَب ةنيدم دييشت يف أدبو َحْلَب ةقطنم ىلإ حوتفلا كلت نم دسأ ريمألا داعو
 .ها١١ ال ةنس طساوأ

 ىسوم وبأو قداصلا دمحم وبأو مهرد نب دايز ةمركع وبأ ناك وْرَم يف امنيب

 يلع نب دمحمل ةوعدلا نوّتبي ةرشعلا ةيقبو يدابعلا رامعو سينخ نب دمحمو جاّرسلا

 ةيمأ ىنب نوّمذي اوناكو (دمحم لآ نم اضرلا) ىلإ نوعدي امنإو همسا ركذ نود
 وبأ وهو] دايز ماقأف. .» : يربطلا لاق  ةرورضلاب  كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلاو

 «يعازخلا ليقع نب ىيحي ورم لهأ نم هيلإ فلتخي ناكو «ًةوتش ورمب [ةمركع
 نب نسحلا ورم ىلع لماعلا ناكو .باتكلا ديوس نزرب لزنو «باطخ نب ميهاربإو
 ْخْأَب يف دسأ ناكو  '”يرستقلا هّللا دبع نب دسأ هب ربخأف هرمأ هغلبف يدزألا خيش
 يف ءاج دقو - هيلإ مودقلاب هعم نيذلاو ةمركع ابأ رمأي نأ خيش نب نسحلا ىلإ بتكف
 اجنو «هباحصأ ةماعو سينخ نب دمحمو ةمركع يبأب دسأ يتأ. . ١ هنأ يربطلل ةياور
 ًادسأ خيش نب نسحلا غلبأ امل ىلوألا ةياورلا يف يربطلا لاقو  («يدابعلا رامع

 دسأ هيلإ رظن اّمَلَقف ىسوم ابأ ىنكي لجر هعم ناكو ًادايز دسأ اعدف» : يلي ام مهرمأب
 اذه ام :دايزل قس لاق مث . معن :لاقف «قشمدب توناح يف كّتيأر كف رعأ :هل لاق

 تقّرف دقو ةراجت يف ناسارخ ُتمِدَق امْنِإ لطابلا كيلإ عفر :لاق ؟كنع ينغلب يذلا
 فرصناف .يدالب نع جرخا :دسأ هل لاقف «ٌتجرخ ىلإ راص اذإف سانلا ىلع يلام
 هيلع مظعو (ها8١٠ ةنس) ًادسأ خيش نب نسحلا دواعف ءهرمأ ىلإ داعف ءورم ىلإ دايز
 اا . هرمأ

 لاقف (يدالب نع جرخا) هل لاقو ةمركع ابأ ًادايز رذنأ دق دسأ ريمألا ناكو
 ورم ىلإ ةدوعلاب دسأ هل نذأف (تجرخ ىلإ راص اذإف سانلا ىلع يلام تقّرف دق)
 دايز داعف «ةنتفلاو ةقرفلا ىلإ ّيعسلا نم هعم نيذلاو وه هرذحو هلام يفوتسي ىتح

 سانلا نم ريثك ذخأو ةيسابعلا ةوعدلا رمأ يف رمتساو .ورم ةنيدم ىلإ ةمركع وبأ
 مظعو «ةيناث ةرم دسأ ريمألا ىلإ ورم لماع خيش نب نسحلا بتكف ؛هيلإ نوعمتجي
 دفعت نايمتق هللا فيض نب دسأ ريمالا ثاكو .هعم نيذلاو ةمركع يبأ رمأ هيلع
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 ازغ» ثيح ه4١١ ةنس نوحيج رهن ءارو اميف ودعلا ميلاقأ ىلإ مالسإلاو ةبورعلا
 سوحو «اومرهتا نأ نوكرفهلا تبل ملف: لكخلا كلم: لبسلا :ئنفرأ دسأ
 ةنطق تباث لاقف «خلب ىلإ دسأ عجرو . .دالبلا ىلع اورهظو مهركسع نوملسملا

 ابجوأو راف برحلا لهأ عّراَقو هب ْتْلَرَن ْدِإ برحلا يف ًادسأ ىرأ

 ابّرخو هيلع ىصعتساام قّرحف «هؤدر ناقاخ ءلْبَسلا ٌضرأ َلَواَتَت
 (ابرهم كنم اوبرهي مل | نايروغو ل ٌّباك نيب ام كرتلا دوفو كتتأ

 ةاره ميلقإل ةةمضاخغ اهلجعر ىلا تعسر ةنيدم ءانب دسأ ريمألا ٌمتأ دقو

 : خلب ةنيدم دسأ ناينب يف يركبلا ديربلا وبأ لاقف. .  :يربطلا لاق . خلبو

 ٌفئاخلا ٌرقو اهب ليلذلا مصمم اهَتئَّصَخ ينلا ةكرابملا نإ

 فطاللا تيونامب ريصبلا كنع هب ىضري يذلا مسالا كل ىضمف

 فِلاحل نيميلا قدص ىلع ىّنِإ ٍةِّيعر رمأ ساس ِكْلَم ريخاي
 «تجارو ةيفرتعل ثولك تناك“ نفقته كبش انهفنأ هللا ير و

 خيش نب نسحلا باتك هاتأ -ه8١١ لاوش يف  خلب ةنيدمب دسأ ريمألا امنيبو

 ةتس ناكو ءورم يف هعم اوقب نيذلاو ةمركع ىبأ دايز طاشنب هربخي ورم لماع يدزألا

 دمحم وبأ :مهو  ةفوكلا ىلإ اوداعو طاشنلا نع اوفقوت دق ةمركع يبأ باحصأ نم
 ىلوم دايزو «سينخ نب دمحمو «راطعلا نايحو «جاّرسلا ىسيع ىسوم وبأو «قداصلا

 وبأ دايز ورم يف ةوعدلاب رمتسا يذلا ناكف  يدابعلا ديزي نب رامعو «قرزألا ديلولا

 رمأ هيلع مّظع) دسأ ريمألا ىلإ خيش نب نسحلا بتك اّمَلُف ءهعم صاخشأ ةعبرأو ةمركع
 :هل لاق دايز ىلإ رظن اّمَلَق «دايز ىلإ دسأ لسرأف ورم ىلإ خلب نم دسأ َلَبْقْأف - «دايز
 نكس أ ناو سأب ينم ريمألا اهيأ كيلع سيل لاقف ؟ناسارخب ماقملا نع كهنأ ملأ
 ام :لاق ؟نوعرف ةلزنم ينتلزنأ :لاقو ًابضغ دسأ دادزاف «ضاق تنأ ام ضقإ ليل

 ىسوم ابأ نأل ةمركع وبأ دايز وه كلذ لاق يذلا نأ ىرنو  «كلزنأ هللا نكلو كّتلزنأ

 اوناكو هعم نيذلاو دايز لتقب دسأ رمأو..» : يربطلا لاق  ةفوكلا ىلإ داع جاّرسلا

 نيقابلاب رمأو ءدسأ امهرغصتسا نامالغ الإ ذئموي مهنم جني ملف ةفوكلا لهأ نم ةرشع

 ةيلغا عل اهماد مهنم أربت نمف «ةءاربلا دسأ مهيلع ضرع :موق لاقو . هاشناشكب اولتمف

 امهدحأ َلَبقأ دغلا ناك امَلَف نانثا أربتو ءاولتمف مهنم ةينامث ةءاربلا ىبأف كليم ناعم
 ينقحلُت نأ كّلأسأ :هل لاقف ةقيتعلا ةنيدملاب قوسلا ىلع فرشملا هسلجم يف ٌدسأو

 هدير يتم لإ لدن هيف كو منام قوسلا علمي ارق تناف «ةييومأك . يباحصأب

 هنإ لاقو ةمركع يبأ لتق ةيناث ةياور يف يربطلا ركذ دقو 18/194 ص] «. . مايأ

 ىلإ كلذب بتكف «ربخلا هوربخأف ةفوكلاب ريكب ىلع اومِدَّقف ءهباحصأ اجن..)
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 ىَجنو مكتوعد قّدص يذلا هلل دمحلا : هباتك باوج يف هيلإ بتكف ىلع نب دمحم

 .[8 ج ١١١ ص] .1لتقتس ىلتق مكنم تيقب دقو مكتعيش

 هباحصأ نم دحاوو ةمركع وبأ دايز الإ لتقُي مل هنأ تاياورلا طبر نم نّيبتيو

 دق ةتس ناكو ؛ةمهتلا نم ِهْئْربتل دحاو نع افعو ءامهنس رغصل نينثا نع افع أدسأ ْنأل
 لاثمأ  ناسارخ ورم لهأ نم مهب عفرلا مت نيذلا امأ ءاوجنف ةفوكلا ىلإ اوداع

 افعو ىضاغت دقف «مهريغو « ليقع نب ىيحيو «مثيهلا نب , كلامو ريتك نب ناميلس

 : كلذ ىلإ اريقم نطق تناث لاقت «ًاعيمج مهنع دسأ

 ٍبْيْذُي مل ْنَم فيكف بونذلا لهأ ٌةوفع للج هّنلا دبع نباٌدسأ
 فقوت يف لاّعفلا اهرثأ هللا دبع نب دسأ ريمألا اهذختا ىتلا تاءارجالل ناكو

 7 هلا 5 م نإ فيدحا ةديدع كنا ربل ناسا ركب ةسمانعلا ةوعدلا لاقت

 دع د6

 نب ريكبو ريجب نب ملاس اوربخأ ةفوكلا ىلإ ةمركع يبأ عم اوناك نيذلا داع اّمَّلو

 لزع دعب دنسلا نم داع دق ريكب ناكو ؛ناسارخب ثدح امو ةمركع ىبأ لتقمب ناهام

 ةمركع يبأ عم اوناك نيذلا داع ملف فناغا/ ةننس تاو ىف نمسرلا دبع نب ديدجبلا

 نب ّيلع نب دمحم ىلإ كلذب ابتكف «ثدح امب ًاريكبو ًاملاس اوربخأ ةفوكلا ىلإ
 مكتوغو قد ياللا هلل كيجحلا) بانكلا باوج ىف ميلا بنك ماعلا نو هللا دبع
 - ةيلاتلا ةنسلاب جحلا مسوم يف مث .(لتقتس ىلتق مكنم تيقب دقو :مكتعيش ىَجنو

 ةوعدلا لاجر نم ةعامجو ناهام نب ريكبو ريجب نب ملاس راس - ه9١٠١ ةنس يهو

 يتلا ةبرضلا دعب تالاصتالاو لمعلا طباوضو قافآ لوح رواشتلل ىلع نب دمحم ىلإ

 ءاردشلا ةقلعمب هلوتم لب ملح ند تاوسمت اوقع اقتناع ضعف وهدا طال كو
 ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج دقو - جحلا نم مهفرصنم  ماشلا يف ءاقلبلاب

 لآ ىلإ ُرمألا ريصيو ةّيمأ ينب نم نيرابجلا هللا ٌمصقيس :ّيلع نب دمحم لاقا
 . .هنوثراوتي مث يدلو نم ةيثراحلا نباب مهنم رمألا ٌحتتفي ملاس اي . للي هللا لوسر

 يأر ىلإ نوجاتحت رمأ مكب لحي وأ ءمساوملا مايأ يف اَّلِإ يئاقل اوّلقأ :لاقو

 اةتغيش ضاوخس نم مكيلع مدعي نعمارأ ؛ مك احس نم ةنث عمو لإ نوتعبت ؛ هيف

 , هتبن ةحصو هءافو "ل نأ دعب ناسارخ لهأ نم

 .مهعايشأو مهناطلسب انيلع نوُلْطُم مهثنإف ةّيمأ ينب نم ةربابجلا هذه انيلع اوقوتو

 ىّمس يساقلا ّظفلا مهيف ّرمألا زتبا اذإ ءاهلاوز برقأ امو اهوغلب دب ال ةدم اوطعأ دقو
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 مع تاربخُم تامالع كلذ لبقو .تالثُملا مهب ٌعقتو ءالبلا مهب لحي كلذ دنعف مهيبأ
 ١١8[. صل . ؛مهتلود كهتنت كلذ دنعف قرشملاو برغملا اَمْثُق ىقتلا اذإ مهيف نئاك

 ينب ةعيش - ةعيشلا لزت ملف» :الئاق ةلودلا رابخأ باتك بحاص يضمي مث

 نب موثلك اولتقو يربربلا ةرسيم عم برغملا لهأ جاه ىتح كلذ عقوتت  سابعلا
 دقو يرسقلا هللا دبع نب دسأ اهيلإ ْدُرَف ناسارخب جيرُس نب ثراحلا جاهو . . ضايع
 .[ 5١8 صل «مهمزهف دسأ مهيقلف كرتلا عب ومجو ةناخيمأب ةيلع ثراحلا ٌتلخأ

 : يلي ام ةيسابعلا ةيخيراتلا صوصنلا كلت نم نّيبتيو
 هعم تاءاقللا رصحبو «ةيسابعلا ةوعدلا طاشن ديمجتب رمأ ّيلع نب دمحم نإ -أ

 رذحلاب مهرمأو  فلاسلا صنلا يف - اهركذ يتلا ةقيرطلابو لاوحألا يف الإ
 انيلع نوُلطُم مهّنإف ةيمأ ينب نم ةربابجلا هذه انيلع اوّقوت) : :هلوق يف ديدشلا
 مهل ددح دقو ٠ ماشلاو قارعلاب مهتداقو مهلامُع يأ (مهعايشأو مهناطلسب
 .اهركذ فلس ىتلا تامالعلاب ةوعدلا طاشن فانئتسا دعوم ىلع نب دمحم

 عم برغملا لهأ جاه ىتح» تامالعلا كلت نوعقوتي ةوعدلا لاجر لزي ملف
 ل و ل ضايع نب موثلك اولتقو يربربلا ةرسيم
 يفف © .يرسقلا ِهَّللا دبع نب دسأ اهيلإ ٌدّرَف [ه5١١ ةنس] ناسارخب جيرُس

 داع مث «ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا طاشن داع ه7١١ 1١5 ةنس ةرتفلا كلت

 .ها7١١ ةنس ىرخأ ةرم

 ةيسابعلا ةوعدلا  ةعامج وأ  ةمظنمل ًاسيئر ٌرمتسا يلْسُملا ريجب نب ملاس نإ . ب
 ا ا : يلع نب دمحم لاق هلو «قارعلا يف ةفوكلاب
 نم ةيثراحلا نباب مهنم رمألا حتتفُي ؛ ملاس اي . .هللا لوسر.لآ ىلإ رهألا نيِضْنو
 ةطير هّمأ 0 ا ل وللا . يدلو

 (ةيثراحلا نبا) هل لاقي ناكف .يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع نب ِهَّللا ديبع تنب
 مالك نوكي دقو ه٠ 9 ةنس يلاوح ناك ءاقللا اذهو ه٠ 7 ةنس هدلوم ناكو
 لوقو .ه14١1١ ةنس يلاوح ريجب نب ملاس نيبو هنيب ءاقل رخآ يف يلع نب دمحم

 نأ ينعي «يدلو نم ةيئ ةيثراحلا نباب مهنم رمألا حتتفي ملاس اي» :يلع نب دمحم
 «ّيلع نب دمحم نب حافسلا سابعلا وبأ ةيئراحلا نبا نوكيس مهنم ء ءاياكلاةلرأ
 ابأ ةثراحلا نبا نأب يلع نب دمحم أبنتي وأ عقوتي نأ نكمي فيكف . .ناك كلذكو
 ؟ه17 ةنس يسابع ةفيلخ لوأ نوكيس - سابعلا

 طاشن ةدوع دنع تعطقنا دق يلسملا ريجب نب ملاس رابخأ نإف رمألا ناك أيأ
 ةنس رخاوأ يف تام هنأ ّنَظلا بلاغو ه7١١- 1١5 ةنس ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا
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 ةيسابعلا ةوعدلا ةعامج ةسائر يف هناكم ناهام نب ريكب يلع نب دمحم ماقأف ء«ه65

 . قارعلاب ةيّرّسلا

 ةيالو دهع يف راشتنالاو طاشنلا ىلع ةردق هريرة ةومعتنللا وكر ملا

 - ٠١ ةنس نم ماد يذلا هدهع ناك ثيح نيقرشملاو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 هدهع نع ءاج دقو .اهقراشمو قارعلا خيرات يف ءاخرو ًارارقتسا دوهعلا لضفأ ه١

 ملسلا رارقإل يعسلا ىلع هتايح دلاخ َفّقو» :هصن يلي ام قارعلا خيرات باتك يف
 «ليوطلا هدهع لالخ نمأآلاو مالسلا داس دقف ةيداصتقالا ةيحانلا نم قارعلاب ضوهنلاو

 لس ع ل ل

 ن١ اه لاق تدعم وبلا ؟ناهنألا

 اك راسل ا وب و ١ كيك علا

 ,؟17هناوهألا ءارو ًاقاسنم هلعجي يذلا لكشلاب هتسايس ىلع ٌّمطي مل روعشلا

 يف كرابملا رهنلا اهمظعأ قارعلاب ةيعرف راهنأ ةينامث قشب ؛ يرسقلا دلاخ ماق دقو

 ةنيدم باوبأ ةعانصو ريبك عماج ءانب اهنم ةفوكلا يف ةعساو ةينارمع لامعأب ماقو ءطساو
 ياو نبأ بادر از هلال يعمل "دار ىلع هكا ناكر ءاهريوستو ةفوكلا

 0 0 0 م 4) يرعشألا

 4 رك ل هامل اعلا . حافسلا سابعلا

 (ناتسكاب) دنسلا دالب يف ةروصنملا ةنيدم ءانبب ةناوع نب مكحلا ماقف (ه18١1١-

 ةفساو تاجوتفب ةتارغ نيب مكعللا ماق امك دنسسلا ةيالو:ةمصاع ةروضنملا تحيبضأر

 يف) ٍحْلَب ةنيدم ءانبب ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دسأ ماق امنيب . دئهلا ىلإ تدتما

 حبصأ ناسارخل ىلوألا هتيالو تهتنا املو «نيصلا موخت ىنإ هتاحوتف تغلبو (ناتسناغفأ

 كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ماق ه5١١ ةنس لئاوأ يفو .. قارعلاب دلاخ هيخأل ًابئان

 ىلع ماشه ىلوو «نيقرشملاو قارعلا ريمأ يرسقلا دلاخ نع ناسارخ ةيالو لصفب

 امو رار محلا وسر صاح راكو فلا ىلا يع و ساق ادار

 كولم ضعب عمو ناسارخ ميلاقأب مجعلا نيقاهد عم ثراحلا فلاحتو «دزألا نم رفنو

 بلغت» دقو الإ ه5١١ ناضمر رهش تأي ملو «نوحيج رهن ءارو ام ميلاقأب رافكلا كرتلا

 )١( ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 15١.
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 ذوُلا ورمو «لمآو «ءبايرافلاو ءناجزوجلاو «ْخْلَب ىلع جيرس نب ثراحلا
 َرْبَأ ةيحانو  ةمصاعلا  وْرَم الإ ناسارخ نم مصاع ريمألا ديب قبي ملو .ناقلاطلاو
 ةيالو ىلإ ناسارُح داعأ جيرس نب ثراحلا ربخ كلملا دبع نب ماشه غلب املو . هش
 .(دسف ام حلصي ًادسأ كاخأ ثععبا : هيلإ بتكو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 نانسوق هت ةوق' نق اهبل .نلطناو «ناساركل ايلا هَّللا دبع نب دسأ ريمألا داعف
 نم كاوقلا كعبو. ه١١ناضمر: يف .فاشلاو ةزيضبلاو ةفرتكلاب يبرخلا قتلا
 ورم ةنيدم دسأ ريمألا لخد مث «قطانملا ضعبب ثراحلا عابتأ اورحدف ءِيّرلا
 مث «هئاول تحت دنجلاو سانلا د ء«ه1١١ ةنس لئاوأ يف  ناسارخ ةمصاع
 5 جيرس نب ثراحلا رحدف .خلبو .لمآو (ْدوُرلا ورم ميلاقأ ل كيسأ ريمألا راس

 نيل مهّمضو مهنع دسأ افعف ةعاطلا ىلإ ثراحلا عم اوناك نيذلا بلغأ داعو «هعم

 نيفلاحتملا كرتلاو جيرس نب ثراحلا عبتتو نوحيج رهن دسأ ريمألا ربع مث «شيجلا
 نا ترص ا ملل مهمزهف رهنلا ءارو ام ميلاقأب هعم

 : ًالئاق ثدح ام ةلودلا رابخأ بحاص زجوأ دقو .ناقاخ ضرأو لثْخلا دالب

 0 َبْلَجَأ دقو «يرسقلا هللا دبع نب دسأ اهنلا رف ناسارحب جيزس نب ثراحلا

 نمألا دسأ ريمألا داعأ دقو .«مهمزهف دسأ مهيقلف كرتلا عومجو هباحصأب هيلع
 ههحلا ءاوؤ ام هالث نم داعو ةالولا ىلوو نتلا ارو امو ناسارخ ميلاقأب رارقتسالاو
 : يعشاجملا فجسلا نبا لاق هيفو ْخْلَب ةنيدم ىلإ

 اضرعلاواهلوطاهنم ٌُسيقت اضرألا ٌسيقت ضرألا يف ترس ول
 انيفيماو كسا ريالا قيس ..ةطفشلو ره اريج ىلتتاولل
 اًضفرناكو لمشلاعّمججو 2 ْنَضفَأ نيح رمألا انيلإ ئّضفأ

 : هلتقمو باذكلا شادخ ىلع ضبقلا أبن

 ناكو «ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا طاشن داع ه١١/- 1١١5 ةنس ةرتفلا كلت ىفو
 هج هنأ يربطلا ركذ دقو .قارعلا يف ةوعدلا رمأب مئاقلا تاب دق ناهام نب ريكب
 ءورم لزنف سابعلا ينب ةعيش ىلع ايلاو ناسارخ ىلإ ديزي نب رامع ناهام نب ريكب
 ام اولبقو سانلا هيلإ عراسف يلع نب دمحم ىلإ اعدو «ءشادخ ىمستو همسا رّيغو
 ةيمّرخلا نيد رهظأو بّذكتو هيلإ مهاعد ام رّيغ مث ءاوعاطأو هل اوعمسو هب مهءاج
 . يلع نب دمحم رمأ نع كلذ نأ مهربخأو ضعب ءاسن يف مهضعبل صخرو هيلإ اعدو

 وزغل زهجت دقو هب يتأف هب رفظ ىتح نويعلا هيلع عضوف هربخ هللا دبع نب دسأ غلبف
 لْمَسو هناسل علقو هدي عطقب دسأ رمأف «لوقلا شاد هل ظلغأف هلاح نع هلأسف َخْلَب
 يف يأ] ِهِئدِبَم يف لمآ دسأ ِمِيَق امل :لاق هخايشأ نع دمحم نب ىلع ركذو . هئيع
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 تا بتاتا يتب ا ا ا

 :دسأ لاقف «هنيع لّمَّسو هناسل عطقف بيبطلا ةعرق هب رمأف شادخب هوتأ [ه111ةنس

 ىلإ دسأ هعفد مث [امهمتشي شادخ ناكو] كنم رمعو ركب يبأل مقتنا يذلا هلل دمحلا

 ىلإ بتك دنقرمس نم دسأ لْفَق املو - هسبحف - لمآ لماع ينابيشلا ميعن نب ىيحي
 .'!”(هبلصو ًاشادخ لتقف ميعن نب ىيحي

 لجر وه هبلصو هلتقف ميعن نب ىيحي ىلإ دسأ بتك يذلا نأ بوصألا لعلو
 ريمألا ةيخأ ىلإ دسأ هب ثعب دقق. نشاذخامأ ءشادخ تاحصأ مجعلا يلاوملا نم

 :هصن يلي ام ريثك نبا ظفاحلا لاق ثيح ه١١ ةنس قارعلاب دلاخ

 اعدو ناسارخ دالب ىلإ شادخ يمُس مث ديزي نب راّمع هل لاقُي ٌصخش َدَصَقا'

 الف نيتك قلخ هل :تاعتتسافا < نابع نب , هّللا دبع ني يلع نب دمحم ةفالخ ىلإ سانلا

 معزو ًاضعب مهضعب ءاسن مهل حابأو ةقدانزلا ةيمّرخلا بهذم ىلإ مهاعد هيلع اوفتلا

 ذخأف + ةلؤدلا هيلغ هللا ريظأف هيلع بذك دقو «كلذ لوقي ٌيلع نب دمحم نأ مهل

 هدي تعطّقف هب رمأف ناسارخو قارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ هب ءيجف

 .""”0كلذ دعب ٍبلٌص مث هناسل ٌلّسو

 اوباجتسا نيذلا ناكو «سيقلا دبع ىلوم «مجعلا يلاوملا نم اذه شادخ ناكو

 ريثك نب ناميلس ركنأ امنيب «يلاوملا مجعلا ضعب ةيمّرخلا بهذم ىلإ ناسارخب هل
 ةيسابعلا ةوعدلا يف هباحصأو ريثك نب ناميلس طاشن ناكف «كلذ هباحصأو ىعازخلا

 زيزعلا دبع هفاديلا نانقأ يللا ندادخ نع لرد ىلا نانا هم ناساركب

 ةيسابع فلؤملا لويم نإ» :ًالئاق ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتكل هتمدقم ىف يروذلا

 ياللا ىسساتعلا اةيعادلا :ىتاالك نع عيدا: هلاتغإ يبس ءاه ناك اهيرز» < ةمصقاو

 دعب هل يسابعلا يلع نب دمحم ركنت رابخأ يف عسوتلاو ءناسارخ يف ولغلا طخ لّثَمُي
 الل“ يف ةكبرملا هراثآ ةجلاعم يف هدوهجو هلتقم

 : ناسارخب ةوعدلا باطقأو ريثك نب ناميلس نع دسأ وفع أبن

 نب دسأ ذخأ ه1١١ ةنس يف» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 ناكو [مهسبح يأ] . .ناسارخب سابعلا ىنب ةاعد نم ةعامج يرسقلا هللا دبع

 نب ةحلطو يعازخلا مثيهلا نب كلامو يعازخلا ريثك نب ناميلس ذخأ نّمم

 ظيرق نب زهالو بعك نب ىسومو َّيعبرلا ميهاربإ نب , دلاخو يعازخلا قيرُز

 .8 ج 7719 778 ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات )١(

 .9 ج 57١ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 ١7. ص  ةيسايعلا ةلودلا رابخأ (")
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 : ,عاشلا لاق امك هّللاو نحن : لاق 0 0 ٠

 يِراصِتْعا ءاملاب ٍناَضَعلاك ُتْنَك رار ةاسسل
 نم سانأ اّنِإ ءريمألا اهيأ ءكديب ُبراقعلا هّللاو تديِص ءائتّصق ام يردت

 امنإو ةبيتق ىلع سانلا ّدشأ انك انأل اذه كيلإ اوعفر امنإ ةّيرضملا هذه نإو «كموق
 ةيبرعلا لئابقلا باتك يف ءاج ثيح ةييتق لتق ركذي مل هنأ بوصألاو .'' ةمهرأثب اوبلط
 سانأ اّنإ ريمألا اهيأ :هّللا دبع نب دسأل ريثك نب ناميلس لاق» : يلي ام قرشملا يف
 روزلا انيف كيلإ اوعفرف انيلع اوبصعت : ةّيرَضُملا ءالؤه ّنأو ةينامبلا كموق نم
 5 «ناتهبلاو

 1 0 : يربطلا خيرات يف ءاج امك مث
 | :مثيهلا نب , كلام لاقف .ةّرم دعب ةّرم اودِخَأ دق موقلا ءالؤه نإ ريمألا
 كتنأك :اولاقو»  ةّيرضملا نم هنأ ينعي - اهريغب اذه مالك ربتعت نأ كل يغبني ريمألا
 ولا هلع مهب ثعبف . .هيلع سانلا دشأ انك ِهّللاو نحن ةبيتق رأثب انبلطت ةلهاب اخأ اي
 نمت نأ ةقوأ :لاق ؟ىرت ام :هل لاقف ميعن نب نمحرلا دبع دسأ اعد مث . . سبحلا
 ءامهليبس يلخت :لاق ؟امهعم ناذللا نايميمتلاف :دسأ لاق .مهرئاشع ىلع مهب
 ؟ّيعبرلاب عنصت فيكف : نمحرلا ديع لاق ٠ يف ديزي نب هّللا دبع نم ًاذإ انأ :لاق
 تلاكتو ةهلظو فلاسو ناقيلس» يسع نأ ىلخاف .هأ . «هليبس هّللاو يلخأ :لاق
 قفاوو « .مهيلع بصعتلا ةهبش تعقوف ةيرضملا نم اوناك مهب اوعفر نيذلا نأل امبر
 بصعت عوقو ةهبش كانه نكت مل امنيب ءمهحارس قلطأف دسأ سفن يف ىوه كلذ

 امهب عفرلا نألو ةيرضُملا نم امهنأل يميمتلا ظيرق نب زهالو بعك نب ىسوم ىلع
 رمأو بعك نب ىسومب يرسقلا دسأ اعد مث» : : يربطلا لاق .ةيرضملا ضعب نم ناك
 نائسأ تمطحت ىتح بِذِجُف ءِبْذِجُي نأ ماجللاب رمأو ءرامح ماجلب مجلأف هب
 سفن يف - ظيرق نب زهالب اعد مث «هل سرض ردنف هتيحل أجوو هفنأ قدف ءىسوم
 نييناميلا كرتتو اذه انب عنصت نأ قحلا اذه يف ام هّللاو : :زهال لاقف - سلجملا
 ديز نب نسحلا لاقف ءهوبلصا :لاق مث طوس ةئامثالث هبرضب رمأف ءنيّيعبرلاو
 . ةءاريلاب هفرعأ : لاق ؟ آلاف :لاق 0 : يدزألا
 .اج 8 نضال (مهلييس دسأ ىلخف
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 مهربسك ناكو ةفللا كعلرأ فردستلا هللا نت ب دتسا وقع زيك هالات
 ةوعدلل رشع ينثالا ءابقنلا نم دعب اميف اوحبصأ دقو «ّيعازخلا ريثك نب ناميلس

 ةيقبو مه ةعاطلاب اومزتلاو ءطاشن يأ نع اوفقوت دقف دسأ دهع يف امأ «ةيسابعلا

 نسعد ىا11/ ةننم حاضبأ دنمأ لقتعا هقو:. ناسارخ رمت ريثك زي نانيلس تادفأ

 نتا مهب تخف ةويسألا فتاح هل لاقي نجر مينو ةفوكلا نب اوؤاج نيذلا ةاعدلا

 ريمألا ماقو .دعب اميف مهحارس قلطأ مث ؟ ةفوكلاب مهسبحف قارعلاب دلاخ ريمألا هيخأ

 نيصلا فارطأ ىلإ للا دالب حتفاف تاحوتفلا مظعأب ه14١ ةنس يرسقلا دسأ

 ةيئارمع لامعأب ماقو :ميلاقألا نم نوحيج رهن ءارو ام يصاقأ ىلإ ناقاخ دالب حتتفاو

 راعشأ هيف تليقو يبدل وقف ا يت ةزركاب هتازاجنإو هتاحوتف رابخأو «ةريثك

 فلخشتساو «ةيرجه ١١١ ةنس لوألا عيبر يف ناسارخب دسأ ريمألا تامو .ةريثك

 ًايلاو ثكمو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هّرقأف يناميلا ينارهبلا ةلظنح نب رفعج اهيلع
 .ها١١ ةنس بجر ىلإ

 : يرسقلا دلاخ مايأ ةفوكلاب هسبحو يناسارخلا ملسم يبأ ربخ ةيادب

 فرعي ال ملسم ابأ نإ) :يناسارخلا ملسم يبأ نع هتياور يف ناديز يجرج لاق
 هذه تناكو «خسارف ةثالث (ورم) نع دعبتو (ناوخام) ةيرق لهأ نم هوبأ ناكو . .هابأ

 ىلإ يشاوملا بلجي هتراجت ضعب يف ناكو «ىرخأ ىرق ةدع عم هل ًاكلم ةيرقلا
 ينب ةلود مايأ يف نيقاهدلا ةداع ىلع (نيديرف قاتسر) جارخ َنَّمَض هنإ مث «ةفوكلا

 نم هعم لسرأو لماعلا هيلع ضبقف هيلع ام ةيدأت نع زجع ءافولا ناح اَّمَّلَق «ةيمأ

 «لماح ىهو هعم اهذخأف اهبحي ةيراج هدنع ناكو «ةفوكلا يف ناويدلا ىلإ هصخشُي

 (قياف قاتسر) اخلي الق هغم حو ناجيبرذأ ىلإ ٌرفو قيرطلا يف هسراح ىلع لاتحاو
 تدلوو .اهب تامف ناجيبرذأ ىلإ بهذو لقعم نب ىسيع همسا لجر دنع اهكرت

 ناكو .هدالوأ نم هسفن دعي وهو لقعم نب ىسيع تيب يف يبرف (ملسم ابأ) ةيراجلا

 ضبقف جارخلا ريخأت امهباصأف ًاضيأ جارخلا نامض يف سيردإ هوخأو اذه ىسيع

 ثعبف «يرسقلا هلزا كي نقلا ميقارعلا ريمأ ىلإ امهاكشو ناهبصأ لماع امهيلع

 ."'”«اهيف امهنجسو «ةفوكلا ىلإ امهلمح نم
 يبأ لصأ لوح ةبراضتم رابخأ خيراتلا تاياور يف) :رمع قوراف .د لاقو

 نم ديدعلا اهيلع قفتي يتلا ةياورلا نإف رمأ نم نكي امهمو . .يناسارخلا ملسم
 مأو يسراف بأ نم ناهفصأ ىرق نم ةيرق يف دلُو ملسم ابأ نأ ىرت نيخرؤملا
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 يلجعلا لقعم نب ىسيع ىلإ لماح يهو ةيراجلا عيب ىلإ هدلاو رطضا دقو .ةيراج
 ًأدلو ةيراجلا تعضو امنيحو .ناهفصأ يحاوض يف ضرألا ضعب كلتمي ناك يذلا
 حبصأ مث . .ّبش ىتح يلجعلا دالوأ عم أشنو (ملسم يبأ مسا وهو) ميهاربإ يمس
 , 100مهل لوم كلذ دعب

 لهأ نم ملسم وبأ ناك» :هصن يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاجو
 ىلع قيرطلا عِطْمَف .هدلو عم أشنو يلجعلا لقعم نب ىسيع لزنم يف دلو «ناهبصأ
 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةرامإ يف كلذو لقعم نب ىسيع عايض يف راجتلا نم موق
 لقعم مهل هّنأو صوصللا ىلع لمتشي هنأ ربخأف «ىسيع نع دلاخ لأسف «قارعلا ىلع
 هبرضب رمأو هدي ىف ناك بيضقب هلوانتف «هب ىتأ نم دلاخ هيلإ هجوف ءهيلإ نووأي
 سبح دق دلاخ ناكو ؛همدخي مالغ ذئموي هعم ملسم وبأو «ةفوكلاب نجلا ىف ةيليخو
 ثعب ناسارخ لهأ نم مهتعيش نم ًاموقو ةفوكلا لهأ نم سابعلا ينب ةعيش نم ًاموق
 عمس ملمع بأ ناكو ءريسألا صفح هل لاقُي ّلجر مهيف هللا دبع نب دسأ هيلإ مهب
 هبجعأف هضعب ئعو ىتح مهلوقل يغصيف ةوعدلا نوركاذتي سبحلا يف نيذلا ةعيشلا
 لهأ نم وهو جاّرخلا ميهاربإ نب ىسيع ىسوم يبأ موزل رثكي ناكو «هبلقب ذخأو
 ةعيش غلبيو مهجئاوح يف ملسم ابأ نولسري ةفوكلاب نجسلا يف نم ناكو . .ةفوكلا
 . )(هيلإ اونمأتساو هب اوقثو ىتح مهلئاسر ةفوكلا لهأ

 ه19١١ ةنس يلجعلا لقعم نب ىسيع حارس يرسقلا دلاخ ريمألا قلطأ دقو
 لقعم نب ىسيع سبح امأ «سبحلا يف همدخي ناك امنإ هنأل هعم ملسم وبأ جرخو
 وبأ ناكو - ه77١ ةنس  ةفوكلل يفقتلا فسوي ةيالو يف ناكف جاّرخلا نامض ببسب
 حارس ًاضيأ قلطأ دق يرسقلا دلاخ ريمألا ناكو . .ًاضيأ سبحلا يف همدخي ملسم

 ىلع نب دمحمل مهتوعد نأب فرعي دحأ نكي ملو ةيّرّسلا ةيسابعلا ةوعدلاب نيطبترملا
 ةمهتب مهسبح ناكو (دمحم لآ نم اضرلا) ىلإ نوعدي اوناك امنإ مهنأل يسابعلا
 ًاعيمج مهحارس دلاخ قلطأف  ًابلاغ  ماشه ةفيلخلاو ةيمأ ينب ٌمذو ةقزفلا ىلإ ةوعدلا
 ىلع نب دمحم نإ لب «ينلع طاشن يأ مهل نكي ملو ةعاطلاب اومزتلاف ءها8١ ةنس
 يرسقلا دلاخ ةيالو دهع لئاوأ ذنم قارعلاو ةفوكلاب طاشن يأ نع مهاهن دق ناك

 نع هفارحناو باذكلا شادخ يسابعلا ةيعادلا ةيضق تعقو املو .نيقرشملاو قارعلل
 هباحصأو ريثك نب ناميلس ىلع ضبقلا كلذكو ؛همادعإو هيلع ضبقلاو ناسارخب ةوعدلا
 نيب لاصتالا عطقناو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا طاشن فقوت مهنع يرسقلا دسأ وفعو

 )١( ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 5١.

 ص - يروّدلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟) 154.



 . ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف يبرعلا رودلا :لوألا لصفلا 49

 .ه١١؟ ةنس ىتح يسابعلا يلع نب دمحم نيبو ةفوكلاو ناسارخب اهتالاجر

 ةماع ةفصب مشاه ينبو سابعلا ينب نيبو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نيب تناكو
 قارعلاب دلاخ ىلإ ىتأي ىلع نب دمحم وخأ ىلع نب دواد ناكو «ةزاتمم ةقالع
 نب ّىلع نب ديز قارعلاب يرسقلا دلاخ ريمألا ىلإ مِدَّنَو) ةليزجلا اياطعلاب همركيف
 نب دوادو «بلاط يبأ نب ّيلع نب رمع نب دمحمو «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 .مهنم دحأو لكل مهرد فلأ ةئامب دلاخ مهزاجأف سابع نب , هّللا دبع نب ىلع

 .اهل ضرألا در مث رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ ّيلع نب ديز نم دلاخ ىرتش داو

 +[ يربطلا 2287/1017ه

 يتلاو «نيقرشملاو قارعلل دلاخ ةيالو تهتنا ه١١١ ةنس ةيناثلا ىدامج يفو

 رمآت ببسب كلملا دبع نب ماشه هلزع ثيح «ه١١٠ ٠١١ ةنس نم ًاماع ١١ تماد

 ءاهتنابو . يفقثلا رمع نب فسوي هناكم ىلوو «ةريثك بيذاكأو يعاسمو هلزعل عساو

 د 2

 : ةيسابعلا ةوعدلا نم ةيناثلا ةلحرملا ةيادبو . . يرسقلا دلاخ ةيالو ءاهتنا نيب ام

 زين دلاحب هبال رردكوس لح ةرهابعلا :رضنلا نافعا بابيسا تا ساداك دق

 القتل ةيومألا ةفالخلا قيفعلا نيتمبلا كالو نيقرستلا و قازعلل يريسفلا هللا دبع

 نم نيقرشملاو قارعلا ميلاقأو تايالو ءارمأ ةيبلاغ ناك دقو .كلملا دبع نب ماشه
 ليوطلا «ننيع ىف نيفرشملاو قارغلا ذاسو «يرشقلا دلاخ ةيالوبكهعئف نيبتمبلا
 ١ ظ :ماقترلاو نارقتسالاو نمألا

 رمع نب فسوي هناكم كلملا دبع نب ماشه ىّلوو دلاخ ةيالو تهتنا اّمَّلو
 لامع سبحو لزع يف يفقثلا فسوي ذخأ - ه١١١ ةنس ةيناثلا ىدامج يف - يفقثلا
 ةيالو نع ينارهبلا ةلظنح نب رفعج لزع دق يفقثلا فسوي ناكو «يرسقهلا دلاخ

 لامع نم عيدجج ناكو - يدزألا ينامركلا يلع نب عيدُ هناكم ىَلو هنكلو ناسارخ

 يف - ينامركلا عيدج لزعب يفقثلا فسوي ماق مث - يرسقلا هللا دبع نب دسأ ةداقو

 لايعلا ةيبلاغ لعجو ناسا ىلع يسيقلا نايس ني رصل ىلوؤت دعا 1 ةنس نبعر
 نب ماشه ىلإ بتكو يرسقلا دلاخ ىلع رمآتلاب يفقثلا فسوي ماقو . .ةيسيقلا نم
 ّيلع نب دي ديز دنع ةريثك ًالاومأ اعدوأ يرسقلا دلاخ نب ديزيو ًادلاخ نأب كلملا دبع

 فسوي ىلإ مهب ثعبو ةنيدملا نم ماشه مهمدقتساف يلع نب دوادو رمع نب دمحمو

 ًاديز اعدوأ امهنأ ايفتف ًامايأ فسوي امهسبحف «دلاخ نب ديزيو دلاخب مهتهجاومل يفقثلا

 مهجرخأ مث «كلذ دوادو رمع نب دمحمو ديز ىفن كلذكو :الاؤمأ ةعفةودلاو
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 ,«كلذب هربخي ماشه ىلإ بتكو ؛هل اوفلحف مهفلحتساف دجسملا ىلإ ًاعيمج فسوي

 (ةّيرقلا) ىلإ هترسأو دلاخ راسف .مهنع ىَّلخف «مهليبس لخ نأ :ماشه هيلإ بتكف
 هنذأتسي ماشلا ةفاصر ةفاصُرلاب ماشه ىلإ بتكو ءماشلا ًادصاق قارعلا يلاعأب

 ةعيشلا هتعيابف ةفوكلاب يلع نب ديز ماقأ امنيب .ةّيرقلاب ماقأف باوجلا هتأي ملف
 ةنس رفص يفو .مهرثكأ هفلاخو ةعيشلا هيلع تمسقنا مث «ةفوكلاب مهريغو

 ثعبو ةفوكلاب بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز مامإلا راث ه5

 هنفد تام اّمَلَف مهسب ديز بيصأو ديز باحصأ مزهناف أشيج يفقثلا فسوي هيلإ

 :هربق نم هجارختساب رمأف كلذب يفقثلا فسوي ملعف «ةفوكلاب ًارس هباحصأ
 بلصب ماقو ماشه ىلإ ديز سأرب يفقثلا فسوي ثعبو ؛هسأر اوعطقو ءهوجرخأف
 مام ىلا يلا ربع نب فسوي بتكو» :يربطلا لاق .ةفوكلا ةسانك يف هندب

 ممالجا هن ناك يتع اموجم اركاب ارزاع دف تئاج حا نو عملا ارفاذد

 مهسفنأ تقات ىتح اهب اوّوقف لاومألا مهاطعأ قارعلا دلاخ يلو اّمَلَ عهلايع توق
 دلاخ لوزن كلذ ىلع ليلدلاو دلاخ يأر نع الإ ديز جرخ امو ؛«ةفالخلا ىلإ

 نبا عم باتكلا فسوي لسرأو .اهرابخأ ءىشنتسي قارعلا ةجردم ىلع ةّيرقلاب
 بذكو تبذك :ينيقلل لاق مث «ةهرب تكس باتكلا ماشه أرق اّمَلَف ينيقلا نزح
 .؟'7(ةعاط ىف همهتن انسلف ًادلاخ انمهتا امهمو كلسرأ نم

 «رارقتسالاو نمألا ىهتناو قارعلاب تالاقتعالاو فوخلا يفقثلا فسوي رشنو

 ىلإ فسوي بتكف ؛«ناسارخب ةأره ميلقإ ىلإ ةعامج عم ّىلع نب ديز نب ىيحي برهو

 هادا يع نب كلاخت ناكوب ني ا ب ا ل ل

 دالب ىلإ ةفئاصلا وز يف هباحيمار هلهأب دلاخ راس مث «ق قشمدب رقتسا دق يرسقلا

 صضعب اهلعشي ناك ق قشمدب لزانملا ضعب ىف قئارح تعقوو ه١1؟ ةنس مورلا

 ضايع نب موثلك قشمد لماع ناكو .ءنوقرسيو تويبلا ىلع نوريغي مث صوصللا
 لآ سبحب ماشه هرمأف «دلاخ يلاوم عنص نم قئارحلا نأب ماشه ىلإ بتكف يريشقلا
 ىلع قشمد جارخ لماع نمحرلا دبع نب ديلولا ضبق مث .مهسبحف ؛.هيلاومو دلاخ
 نبا لاق .دلاخ يلاوم نم دحأ مهيف سيل نأو مهئامسأب ماشه ىلإ بتكو صوصللا

 مهقلطأف  دلاخ لآ قالطإب هرمأيو هخبوي ضايع نب موثلك ىلإ ماشه بتكف» :نودلخ
 هبابب اوعمتجاف «سانلل نذأو - قشمدب  هلزنم لخد ةفئاصلا نم دلاخ ِمِيَق اّمَلَف -
 ًاعماس ًايزاغ ٌتجرخ :لاق مث «موي لك سبحلا ىلإ انقوسي ًاماشه نإ :لاقو مهخّبوف
 مكفاخأ لتقلا متفخأ «مكنم ٌدحأ كلذ ريغُي ملو «مئارجلا لهأ عم يلهأ سبُحف ًاعيطم
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 يزاجح رادلا يماش ىوهلا يقارع يلا ٌنوعدأل وأ ماشه ينع ٌنفكيل ِهّللاو فلل

 فرخ : :لاقف ًاماشه كلذ غلبو « سابع نب . هللا ديع نب يلع نب دمحم ىنعي 0

 يف هيلإ اوعمتجا امل سانلل - دلاخ لاق» هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو .' ''مئيهلا وبأ
 لهأو يبقع يف تفلخف «٠ .ًاعيطم ًاعماس هللا ليبس يف ًايزاغ ٌتجرخ : -قشمدب هلزتم

 َمالع : :لوقتو موقت نأ مكنم ةباصع عنم امف «مئارجلا لهأب لعفُي امك اوسبُيف يتيب
 وأ ماشه ينع ّنَمكيل ؛ماشهلو يل ام :لاق مث .هّللا مكفاخأ لتقلا متفخأ ءاذه

 نب ىلع نب دمحم ينعي «لصألا ّيزاجح رادلا ّيماش ىوهلا ّيقارع ىلإ ٌنوعدأل
 :ماشه لاق «لاق ام هغلب اّمَلَق ءاماشه اوغلبت نأ مكل ُتنذأ دقو «سابع نب هّللا دبع
 ءانن وعل ةللاو مآ :دلاخ لاق :لاق باطخلا يبأ نع ديز وبأ ركذو . مثيهلا وبأ فرخ

 ٌترخن ولو «ٌيقارعلا ٌيزاجحلا ّيماشلا انل ٌنبصننل  ًاماشه ينعي  ةفاصّولا بحاص
 كلذ نع ىضاغتف ًاميكح كلملا دبع نب ماشه ناكو '' 2. .اهراطقأ نم تعادت ةرخن
 رباع دج لاتقل ةيرتم لإ يشأ د ل داك تم انعسوبب كلا را تر اا
 ةلحرملا تأدب ةنسلا كلت يفو «ه١؟؟ ةنس هولتقف مهيلإ راسف برغملاب اودرمت ربربلا

 ,ةييناشلا ةوهدلا طافت ع ةناكا

 كا ةرش يا 0 1 4



 عبارلا ثحيملا سحب

 يرسلا ميظنتلا ةلحرم

 (ها1١1-7١١9)ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلل

 ةوعدلا ميظنت يف يناميلا يبرعلا رودلاو

 يعازجلا ناميلس ةسائرب ةيسابعلا

 ةوعدلل ميظنت نيوكتب ةماهو ةيناث ةلحرم ةيسابعلا ةوعدلا تلخد ه7١١ ةنس يف

 ىلوألا ةلحرملا يفف .َّيناميلا يعازخلا ريثك نب ناميلس ةسائرب ناسارخ يف ةيسابعلا

 ةوعدلا يف نولخدي نيذلا ناك امنإو ناسارخ يف ةدايقو ميظنت ةوعدلل نكي مل

 ثعب كلذلو ءةفوكلاب ةيسابعلا ةوعدلل ةيّرٌسلا  ةعامجلا وأ  ةمظنملاب دارفأك نوطبتري

 ًاريثأت هتيضق تكرتو ةوعدلاب فرحناف «مهيلع ًالوؤسم نوكيل ًاشادخ ناهام نب ريكب
 .ه١؟؟ ةنس الإ لمدني مل ًائيس

 سابعلا يتب ةعيش تهجو ه١١١ ةتس يف» :هنأ يربطلا ركذ دقو

 ّيعازخلا ريثك نب ناميلس سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ىلإ ناسارخب
 نب دمت نما ةسناك ةدجيوم كلذ ىف بيلا اكو . كله ده انؤ يهرفأ هملعلا
 يوُر ام هنم مهلوبقو هربخ انركذ يذلا شادخل مهتعاط لجأ نم مهيلع ٌىلع

 كلذ اوركذف اوعمتجا هباتك مهيلع أطبأ اَّمَلَف «مهتبتاكم كرتف بذكلا نم هيلع

 عجريو مهنع هربخيو مهرمأب هاقليل ريثك نب ناميلسب ا
 ماسويت راع نب ةمحبا يلع رك نس ايام ا واع هاج

 ناك امو ًاشادخ مهعابتإ يف يلع نب دمحم مهقّنعف 0

 ىلإ تاهيليم فرب مث يرو ىلع ناك نيمو نقاد هللا نعل لاقو هيلإ اعد

 همتاخ اوّضفف ًاموتخم باتكلا هعمو مهيلع مِدَقف ًاباتك هعم مهيلإ بتكو ناسارخ

 نأ اوملعو مهيلع كلذ ظلغف ءميحرلا نمحرلا هللا مسب الإ ًائيش هيف اودجي ملف

 نب دمحم نم ًاباتك نوديري اوناك دقو . ”ةفلاخم هرمأل هب مهاتأ شادخ ناك ام

 «شادخ هب ماق امب ءاضر الو هل ةقالع ال نأو شادخ نم ةحارص هيف أربتي يلع

 ناميلس داع الف «ريثك نب ناميلس عم ًاموتخم ًاباتك يلع نب دمحم مهيلإ بتكف

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 759

 21+ . فز



 فو ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف يبرعلا رودلا : لوألا لصفلا 53

 هللا مسب الإ ًاعيش هيف اودجي مل باتكلا اوحتفو - ه71١ ةنس لئاوأ يف
 .نوديري ام كلذ نكي ملو ءميحرلا نمحرلا

 هتعيش ىلإ ناهام نب ريكب ىلع نب دمحم هّجو ةنسلا هذه ىفو» :يربطلا لاق

 نأ مهملعي ًاباتك هعم بتكو مهيلإ هدنع نم ريثك نب ناميلس فرصنم دعب ناسارخب
 اوّفْحتساَو هوقذصي ملف هباتكب ريكب مهيلع ِمِدَّقَف هجاهنم ريغ ىلع هتعيش لمح ًاشادخ
 ثعب يلع نب دمحم نأ بوصألا لعلو 52. .ّيلع نب دمحم ىلإ ريكب فرصناف هب
 ْ مدنم كلذ وليت كد وشك ةلاسرت اريك

 نب دمحم ىلإ ناسارخ نم يئاطلا بيبش نب ةبطُحَق مِدَق ه177 ةنس يفو

 ىلع نب دمحمب ٌةَبَْطْحَف ىقتلاف «ماشلاب ءاقلبلا يف ةارشلا ةقطنمب هلزنم يف ىلع
 ميظنت نيوكت ةركف ترولبت ءاقللا كلذ يفو .ناهام نب ريكب ءاقللا رضحو
 فارشإلل ريكب هجوتي نأو «كلذ ليصافت ةشقانمو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلل

 ةيضق نأشب ةبولطملا ةلاسرلا يلع نب دمحم بتكي نأو ؛ميظنتلا نيوكت ىلع
 باتك يف ءاج امك ثيح «ناسارخ ىلإ ةبطحق عم ريكب راسو اهبتكف «شادخ
 : ةيسابعلا ةلودلا رابخأ

 ةعيشلا هتمّظعو همّظعف ريثك نب ناميلس هيقلو «ناسارخ ناهام نب ريكب مقل
 ىلع نب دمحم نم ًاريغص رخآ ًاباتك مهيلإ عفد مث . هيلع نب هاححم باح يدا عكر

 تك نيدشارلا ليس مكابإب انادهو هتعاطب مكايإو هللا ايم ءدعب امأ :وهو

 هللا ٌدهشأ يّنإو .هيف يلوق مكوغلبي نأ مهترمأو شادخ يف ييأر مكناوخإ ٌتملعأ

 ناك نممو شادخ نم ءيرب يْنأ هثيبخو لوقلا ّيكز نم دابعلا هب ظفلت ام ظفحي يذلا

 ةلاسر الو ًالوق ينع مكاتأ نّمم دحأ ْنِم اولبقت الأ مكرمآو ءهنيدب نادو هيأر ىلع

 .مالسلاو .لك# هين ةنسو هللا باتك اهيف ٌتفلاخ

 هباحصأ نع فلخت اّمَلَق «ريغص ًاباتك ةبطخُت عم بتك يلع نب دمحم ناك دقو

 هللا انقفو :هتخسن تناكو مهيلع رفظملا نب نك اصول هارت ؛ةباضا نضرمل

 ءاوعيطأو هنم اوعمساف «ناهام نب ريكب ينم َةَقش مكيلإ ٌتهجَو دق «هتعاطل مكايإو

 ."”(مالسلاو . .هوفلاخت الف مكيف ينيمأو مكيلإ يناسل وهو

 نيوكت ىلع فارشإلل - ريثك نب ناميلس ةيرقو لزنم يف مهرهظأ نيب ريكب ماقأف
 » :ٌيومحلا توقاي لاق «جنذفيس يه ريثك نب ناميلس ةيرق» :يربطلا لاق  ميظنتلا
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 ةمصاع ناجهاشلا ورم ةئيدم نع يأ - ١2)خسارف ةعبرأب ورم نع دعبت ةيرق : جندفيس

 نب فسوي لماع يسيقلا رايس نب رصن ذئموي ناسارخل يلوتملا ناكو «ناسارخ ةيالو

 ىلإ أرس لسُرلا ريكبو ريثك نب ناميلس لسرأف  اهقراشمو قارعلا ريمأ يفقثلا رمع
 لزنمب عسوم عامتجا ىلإ ةقثلا يوذ نم مهباجأ نمو مهباحصأ ةوعدل ناسارخ ميلاقأ

 الجر نوعبس مهددع لمتكا ىتح ىتش قرط نم اولبقأف جنذفيس ةيرقب ناميلس

 مه ةنسس طساوأ يف هتادايق رايت رايتخاو ميظنتلا نيوكتل ناميلس لزنمب اوعمتجاو

 : هتادايق رايتخاو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت نيوكت أبن
 لاقي ًالجر رشع ينثا نم ميظنتلا ةدايق رايتخاب نوعبسلا ماق عامتجالا كلذ يفو

 نورشع مهو (ءابقنلا ءارظن) معز يناثلا يدايقلا قوتسملا رايتخا مث (ءابقنلا) مهل

 ةيساسألا ايالخلا ءاضعأ ةباثمب ءارظنلاو مه اوناكو (ةاعد) نيعبسلا ةيقب ةيمستو ةي

 .ناسارخ ميلاقأو قطانمب

 مهنم اوراتخي» نأ ىلإ نيعبسلا ناهام نب ريكب اعد . ءابقنلا :لوألا ىوتسملا

 اوضر ْنَم «مهيلع ءانمضو مكتوعد بيجي نم ىلع ءابقن اونوكيف الجر رشع ينثا
 مه اونوكيو «هنم اوسرتحاو هورذح هومهتا نمو «هتعيب اوذخأ هتحص اوفرعو هناميإ
 هريغ ىلع لضفلا يعدي نأ بيقنلل سيلو «مهنم نيقثوتملاو مهباحصأ ىلع ءانمضلا

 انم جوحأب ءيش ىلإ نحن ام :قيزر نب ةحلط لاقف . .لمعلاب لضافلا امنإو ةباقنلاب
 ملو روكلا يف ْنَم رمأ َتْفَقو نإ : يعازخلا ثيرح نب ءالعلا لاقو .تركذ ام ىلإ
 هّللاو قدص :بعك نب ىسوم لاقو ءانعنت ُلَق مويلا َبَّقَتَت نم فرعي ىتح مهلبقت
 اهاتأ ْنَمو ورمب ْنَم ىلع مه امْنِإ ءابقنلا نكلو امتلق ام ىلع لوقلا :ريكب لاقف .بو
 ءاقمأ هنيبقتل راكب تيقن اهي ةيقاد. كف نوكلا نئاه اهأز «مكتاعد نم اهيف نمل ًابيجم
 ًابيقث رشع ينثالا رايتخا ىلع اوعمجأف . .انعطأو انعمسو ائيضر :اولاقف ءاهلهأ نم

 ثعب نيح ّيلع نب دمحم مهراتخا نيذلا ءابقنلا» :نودلخ نبا لاق "1و لها نه
 ةريشك دن نامجلتنع ةعاوخب نسق الجر رشع ينثا اوناكو «ناسارخ ىلإ هتاعد

 نمو .نيعأ نب ورمعو «قيرز نب ةحلطو «حلاص نب دايزو «مثيهلا نب كلامو

 نب لهل وباجعك نب نوما يمل نموا .نادعس نب دلاخ نب بيبش نب ةبطخّق :ءىيط
 ينابيشلا ميهاربإ نب دلاخ دواد وبأ :لئاو نب ركب نمو عشاجم نب مساقلاو ظيرق

 نيعأ نت ورعع ناكر دزألا يلوم ناموط: نب' لبق :لاقيو «ئوريلا يلغؤباو
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 .«ّيورهلا يلع يبأ ناكم نارمع نب ليعامسإ مجنلا وبأو ءبعك نب ىسوم ناكم
 . يعازخلا ثيرح نب ءالعلا ءابقنلا نم نأ ةلودلا رابخأ يف ءاجو 55١[ ص]

 محو هدب ءابنعلا م اروامصلا ناكو «برعلا نم ءابقنلا ةيبلاغ تناك ىلاتلابو

 نب ءالعلاو «ةريعأ نبا ىرمعو ءمثيهلا نب ؛ كلامو «ةبطحق نب ديمحو «ريثك نب ناميلس

 ىلوم نامهط نب لبش كلذكو .ءالولاب ةعازخ نم قيرز نب ةحلط ناكو «ثيرحلا
 .يورهلا يلع وبأو ينابيشلا دلاخ دواد وبأ (ةيناميلا ءافلح) ةعيبر نم ناكو .دزألا

 .ريثك نب ناميلس باحصأ نم مهو ميمت نم ةثالثو
 ءارظن ةيمستو رايتخا عامتجالا كلذ يف متو . ءابقنلا ءارظن : يناثلا ىوتسملا

 ةيمست هذهو .مهيف فلتخأ دقف ءابقنلا ءارظن اًمأف» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ءابقنلا

 نوع وبأ :مهو «ءنورشعو دحأ مهنأ يور دقو ءابقنلا ءارظن مهو نيرشعلا
 وبأ منعا هيزح نت راك «يكعلا ميكح نب لتاقم «يدزألا ديزي نب كلملا دبع

 نب مهجلا وبأ «ّيعازخلا ثعشألا نب دمحم «يعازخلا هّللا دبع نب ديسأ كلام

 ني هيج رنا رم ني يسم تاير يدرج «يكعلا كيهن نب رمع «ةيطع
 هب م 1 ايم ندب هريس ابكت ٌة نب نسحلا «ةبطخف نب ديمح «ريثك نب ناميلس

 «يدزألا يقرابلا ثعشألا نب ورمع «يعازخلا قيرز نب بعصم «يعازخلا نيعأ

 نب شيرق ؛ناهام نب ىسيع ؛يكعلا كيهن نب نامثع ؛يعازخلا ثيرح نب ءالعلا
 نأ اوركذ دقو . . «يميمتلا ءاروعلا يبأ نب دلاخ «يفنحلا سيق نب بعصم «قيقش
 هنيح ىلإ ريدك نين مياس ةعق هقول هناننلل نكس نيت ناكل روعلا عنا لذ , للاخ

 نب قومع هناكم له مل «ةناقنلل ينك ندم كيس نو ماعلا ةناكو . ءاطيرت نيرزغال
 5١9 575١[. ص] «. .يعازخلا نيعأ

 ءارظنلا نم 1 ناك ثيح «نيينميلا نم نيرشعلا ءابقنلا ءارظن ةيبلاغ تناكو
 ا «يكعلا ميكح نب لتاقم :ئدرألا نوع ومأ :مهو «كوينمي

 نب ديمح «ريثك نب ناميلس نب دمحم «كيهن نب رمع «ثعشألا نب دمحم «يعازخلا
 د ا ل يي اندم ني حا ةةطكمت نب نمش ئاطلا ةبطحق

 . يكعلا كيهن نب نامثع «ثيرح نب ءالعلا :يقرابلا ثعشألا

 «ناسارخ ةيالو ميلاقأو قطانمب ميظنتلا دادي ةاعُدلا : ثلاثلا ىوتسملا
 ةلرحلا ال ايلمملا

 ب ناليخ .ناميلس نب شيرحلا 5 0 هللا

 : ةعبرأ مهنم نوينميلاف ؛؟يدبعلا ناوزغ نب نقحم «يعازخلا هللا دبع
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 نب لضفلا «يكعلا كيهن نب نامثع :لاجر ةعبس درويبأ لهأ نم مهنموا - ب

 0 نمحرلا دبع ني.دبزي «يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبغ ؛ىئاطلا

 نم مهعيمج ««يدماغلا يدزألا دمحم نب ريهز «يكعلا ةيواعم نب كيبلا

 .ةيسقيلا

 ورم لهأ نم نم مهنمو .يعازخلا ثيرح نب ءالعلا :مزراوخ لهأ نم مهنمو»  ج
 . «زيزعلا دبع نب ميخألا :ةورلا

 وبأ :ةيناميلا نم ءمهنمف «ناجهاشلا ورم ميلقإو ةنيدم نم ةاعدلا ةيقب بلغأ ناكو د

 ل د يسب يس اريإ نب دمحم ديمح

 ؛يئاطلا َةَمْلَس نب دمحم ؛يعازخلا ديمحلا دبع نب رصن «يئاطلا يعبر

 نب ثعشألا «يعازخلا داقعلا نب مشاه ,يدزألا ّيمضهجلا ناميلس نب جاجحلا

 احن نب ديعس «يعازخلا دبعم نب رمع ؛يعازخلا دايز نب مثيهلا «يئاطلا ىيحي
 دايز نب رجاهملا «يئاطلا احن نب فيس «يئاطلا مناغ نب رضنلا ؛«يئاطلا
 :رشغ ةعبرأ مهو . يعازخلا

 نب سيق ةديبع وبأ «يدزألا كلملا دبع نوع وبأ :ناجرُج ةعومجمم نم ناكو  ه

 «يلسملا ليعامسإ نب رماع «يلسملا ليعامسإ رماع وبأ «يلْسُملا يرسلا

 .ةيناميلا نم مهعيمجو .ىيلسملا ةرارز نب نسح

 : ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنتل يعازخلا ناميلس ةسائر

 ىلع مهنم هرضح نم ىلع ةعيبلا ذئموي ريكب دخأو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 مهرمأو .هب اوقثي مل ًادحأ مهرمأ ىلع اوعِلطُي الأو ةينالعلاو رسلا يف مهمامإ ةحصانم

 ريثك نب ناميلس ٌُريكب فّلَخ مث .ريثك نب ناميلس ىلإ اوعمتجي نأ ٌرمأ مهبزح اذإ نأ
 .[؟75 ص] .«ناسارخب سابعلا ينب ةعيش ىلع

 ىف ةوعدلا ءابقن بيقن ىعازخلا ناميلس ناك.. 7 :رمع قوراف .د لاقو

 ىف ةيضخش مهو ءاقنلا نيش يعازخلا ريثك نب ناميلس. .) :لاقو .«ناسارخ

 . ؟11ةيسابعلا ةوعدلا

 ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت سيئر وه يعازخلا ريثك نب ناميلس ناكف

 .ه١١؟9 ةنس ىلإ ترمتسا يتلا ةلحرملا هذه ىف ءابقنلا بيقنو

 لب جام
 هق تناف خا

 .355و 4؟ ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 293
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 : ةيسابعلا ةوعدلا راهظإو . . ميظنتلا نيوكت نيب ام

 رخاوأ يف  ناهام نب ريكب فرصنا ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت نيوكت دعب

 نم ةعامجو يلع نب دمحم ىلإ الاومأ ريثك نب ناميلس هعم ثعبو  ه1177 ةنس
 هنأ ةلودلا رابخأ بانك ىف داجن + نع نبدسجم ةاقلل ناينارت ورم نم ةرغدلا ةلاضر
 يريمحلا مي ميهاربإ نب دمحم ديمح وبأ ورم لهأ نم هعم راسو «ورم نم ريكب صْخَش)

 وبأ ناجرج نم هعم ٌصْخَشو ناجرجُج ىلإ راسف «بيعش نب رهزألاو ليعامسإ وبأو
 يلسملا ليعامسإ نب رماع مع نبا ةرارز نب نسحو يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع

 مث ءأريسي اهب ماقأو ةفوكلا مدق ىتح انيمس نميف ريكب راسو «يناجرجلا ريصن وبأو
 عفدف يلع نب دمحم ىلع مِدقف «لالخلا ةملس وبأ هبحصو ىلع نب دمحم ىلإ هججوت

 ورمو ناجرُج ىلإ امهباحصأو نوع وبأو ديمح وبأ داعو .*'”«لام نم هب مِدَق ام هيلإ

 نآبو ّيلع نب دمحم عم مهئاقلب ريثك نب ناميلس اوربخأو  ه77١* ةنس  ناسارخ
 . مداقلا ماعلا يف ةبطحقو ناميلس هيلإ مدقي

 مثيهلا نب كلامو يئاطلا ةبطحقو ريثك نب ناميلس هججوت ه7١؟5 ةنس يفو

 ركذ دقو «ّيلع نب دمحم ىلإ مهقيرط يف ةفوكلا ةنيدم ىلإ ظيرق نب زهالو يعازخلا
 نب ةبطخُمو ظيرق نب زهالو مثيهلا نب , كلامو ريثك نب ناميلس هّجوتاا : يلي ام يربطلا

 نب مصاع اوتأ ةفوكلا اوتأ اًمْلُف ه١؟4 ةنس ةكم نوديري مهو ناسارخ نم بيبش

 سيردإو ىسيع هعمو سابعلا دلو ىلإ ءاعدلاب مهتأ دق سبحلا يف وهو يلجعلا سنوي
 ويأ اههعمو هللا كيف: نب نلا لامع نم نيف نفق ريض نت قبري امه رشسساعا

 ملسم وبأ ناك دقو ءانعم مالغ :اولاق ؟اذه نم :اولاقف ءامهمدخي (يناسارخلا) ملسم

 هوعد كلذ اوأر اّمَّلَف ىكب امهعمس اذإف يأرلا اذه يف ناملكتي سيردإو ىسيع عمسي

 .'"”(باجأف هيلع مه ام ىلإ

 د , كلامو زهالو ةبطحقو ناميلس هجوت مث
 ١ :هصن يلي ام يربطلا ركذ دقو .ّيلع نب دمحم ىلإ «لالخلا ةملس وبأو ناهام

 بيبش نب ةبطحقو ظيرق نب زهالو مثيهلا نب , كلامو ريثك نب ناميلس مِدَق ه15١ ةنس

 درا عالم ني ةنصقب ورا ىلع ني هوت سلا لاما ناقعي قد ىلا وقل هك

 هنأ معزيف وه امأو دبع هنأ معزيف ىسيع امأ :اولاق ؟دبع مأ وه ٌرححأ :مهل لاقف « هنم

 نيثالثب ةوسكو مهرد فلأ يتئام ّيلع نب دمحم اوطعأو .هوقتعأو هورتشاف :لاق ءّرح

 )١( ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 54؟١7.
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 ثدح يب ثدح نإف اذه يماع دعب ينوقلت مكُتظأ ام :مهل لاقف .مهرد فلأ
 . ")مكب هئيصوأ دقف ًاريخ هب مكيصوأو هب قثأ ينإف دمحم نب ميهاربإ مكبحاصف

 دعب ماشلا يف ء ءاقلبلاب ةاّرشلا ةقطنمب هلزنم يف يلع نب دمحمب مهؤاقل ناكو

 نب ميهاربإ ًاضيأ ريخألاو ماهلا ءاقللا كلذ رضحو هب اوقتلاو ةكم نم هيلإ اوراسف جحلا
 نب ريكب مهعم ناكو (ةيئراحلا نبا) ىلع نب دمحم نب هللا دبع سابعلا وبأو يلع
 : يلي ام ةيخيراتلا صوصنلا تركذ ثيحب «ناهام

 ظيرُق نب زهالو ريثك نب ناميلس يلع نب دمحم ىلع ميقا :يرذالبلا لاق -أ

 بحاص لاقو 200. .هيلإ كلذ اولصوأف «ىسكو لاومأ مهعمو بيبش نب ةبطخّفو
 نايبا ل قمرا زم لع قي طمجما لح نا دام ىو كاب ملت ؟ةلوغلا نابخأ
 ريثك نب ناميلس اهرضحأ يتلا لاومألا يهو ©7«هيلإ اهعفدف بايثو يلو

 ناب رسا رعر رت ستر ل ا ا ا
 .217(مهرد فلأ نيثالثب ةوسكو مهرد فلأ ىتت ام ٌىلع

 ام [زهالو ةبطحقو ناميلسل يأ] مهل ّيلع نب دمحم لاقف» : و دابا لاف ب
 اه ندا ميه ارب 2 يهتز دعب ب كاكا ءاذه يماع دعب ينوقلت مكنظأ
 لاق» :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو "مكب ُهُّتيِصوأ دقف ًاريخ هب مكيصوأ انأو
 مكايإ يقارف كشوأ امف مشاه ابأ اي ينم رثكتسا :ناهام نب ريكبل يلع نب دمحم
 هيف مكلف ينبا ميهاربإ اذهو رشبلا نم يلبق ناك نم ىلع ىنأ ام يلع ينأيسو
 اذه نم كّندّلق اميف هللا قتا ّينب اي :هل لاقف ميهاربإ اعدو .ينم قدَص فلخ
 - اذهب كيلعو .ايندلا ضرع نم ًائيش قحلا ءايحإ يف لمعلا ىلع رْئؤُت الو رمألا
 ةيلْسُم ينب نم ّيحلا اذه نإف ٠ «بيغملاو دهشملا يف ةقث هّنإف  ًاريكب ينعي
 اريك تصفسس : لاق يلسنلا ويعد نوبلجما ركذو د: .يرس عضومو يتصاخ
 ًاباتك هيلإ عفدف هنبا سابعلا وبأ لبقأ نيح يلع نب دمحم دنع سلاجل ينإ : :لوقي
 ءاذه لاخ نم :لاق ل :ٌتلق ؟باتكلا اذه نّمِم يردتأ :يل لاقف هأرقف

 اذه :لاقو سابعلا يبأ ىلإ راشأ مث ؛هموق دّيس يثراحلا هللا ديبع نب دايز
 وهو ذئموي هب ّرم سابعلا ابأ نأ انغلبو . .ّيدهملا مئاقلا مشاه ينب نع يلجملا
 هونوصف اذه رمأب امكترّبخ دق :امهل لاق هاتأ اّمَّلَف ريكبو ميهاربإ عم هثيدح يف
 يئاطلا ةبطحقو ريثك نب ناميلس روضحب مالكلا كلذ ناكو . "”«مكمايأ مظعأل

 )١( ج ؟98و 58” صر.- يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 48.
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 مهل لاقف» :يرذالبلاو يربطلا لاق ثيح ءظيرق نب زهالو مثيهلا نب كلامو

 ثدح يب ثدح نإف ءاذه يماع دعب ينوقلت مكنظأ ام :يلع نب دمحم

 00 . مكب هتيصوأ دقف ًاريخ هب مكيصوأ انأو دمحم نب ميهاربإ مكبحاصف

 يفوت..١ :ةلودلا رابخأ بحاص لاق ٠« .ّيلع نب دمحم يفوتو .هذنع نم

 0 . كلملا دبع نب ماشه ةرمإ يف ه75١ ةنس ّىلع نب دمحم

 نأ نيلوقلا عمجيو '''(ةنس نيتس نبا وهو ماشلا ضرأ نم ةارشلاب كلذو ه6
 ماجه كوم لف 110 هس متالجلا كيور هاما هقول ينايشراج ولع ني راوحم

 نس ديزي نب كيلولا ةفالخلا ىّلوتو ه0١١ ةئس يناثلا عيبر يف ماشه تام ثيح

 .كلملا دبع

 نو حو ع3

 نب هَّللا دبع نب ىلع نب دمحم نب ميهاربإ هماقم ماق ّىلع نب دمحم تام اّمَلو

 ىلإ ًاباتك ميهاربإ بتكو «ةيسابعلا ةوعدلا مامإ هّنأل «مامإلا ميهاربإ وهو سابعلا
 همايقبو هيبأ ةافوب مهربخي ناسارُخب ةيسابعلا ةوعدلا ءابقنو يعازخلا ريثك نب ناميلس
 ه175 ةنس نم ىلوألا رهشألا يف كلذو .ناهام نب ريكب عم باتكلا ثعبو «هماقم

 «ناجرجب أدبف «ناسارخ ىلإ ريكب ٌصخش ... » :ةلودلا رابخأ بحاص لاق ثيح

 نب رماعو «ّيلسملا ليعامسإ رماع وبأو «يدزألا كلملا دبع نوع وبأ اهب هيقلف
 هدعب مامإلا نأ مهربخأو ّيلع نب دمحم مهيلإ ىعنف ؛كمرب نب دلاخو «ليعامسإ
 ورم ىلإ راس مث] . .هب اوضرو هرمآل اوملسف «ميهاربإ باتك مهيلإ عفدو «ميهاربإ
 «ميهاربإ باتك مهيلإ عفدف .ةوعدلا ءابقن امهباحصأو ةبطحقو ريثك نب ناميلس هيقلف

 ىلع مزع مث نيرهش نم ًاوحن ريكب ماقأو .[مهل ًامامإ هوعيابو هب اوضرو هرمأل اوملسف
 مكسفنأ هوفّرعتو ران يحارب ىلا حب دكا ا «فارصنالا

 مثيهلا نب كلامو «يئاطلا بيبش نب ةبطخق وُرَم نم هعم ٌصْخَشف كباب هوربختو
 «بيعش نب رهزألاو «.فيس وبأو ؛«ٌيريمجلا مي ميهاربإ نب دمحم ديمح وبأو « يعازخلا

 :.ريصب باو وع ربا ناجترج لمأ نم مهعم ضخشف «ناجرج مدق ىتع يهعم لان
 فااختساو ثنملا دبع نب اشم كارم اين يحلم .ةفوكلا أومِدَق ىتح اوُلَبقَأف

 .ةكم ىلإ اوضم ىتح ًأريسي الإ ةفوكلاب اوثبلي ملف .كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا
 ةكم ىلإ مهريسم ناكو [1 47 ص] .«ةكمب ميهاربإ اوقلف «ةملس وبأ مهعم ٌصْخَشو

 ةارشلا ةقطنم نم يلع نب دمحم نب ميهاربإ مِدَق كلذكو «ةرمعلا ءادأ راتس تحت
 ه65١١ ناضمر وأ نابعش يف  ةكمب اوقتلاف «ةرمعلا ءادأ راتس تحت ةكم ىلإ ماشلاب

 .؟78 ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(
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 مه نيينامي ةداق ةثالث ءاقللا كلذ يف ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت ةدايق لَقَم دقو -
 نوع وبأو «يعازخلا مثيهلا نب كلام بيقنلاو :«يئاطلا بيبش نب ةبطحق بيقنلا
 وقيل مملح ةديازي يحال تا ودعم «ناجرج ةعومجم بيقن يدزألا كلملا دبع

 لاق (هب اومِدَق اوناك ًاريثك لو ميهأربإ ىلإ اوعفد» كلذكو «.هل مهتعاطو هايإ ةيسابعلا

 ىلإ راص اّمَلَق ةكم نم ميهاربإ عم اتفرصنا :ةمْلَس وبأ لاق» : ةلودلا رابخأ بحاص

 ا ص)] «قرحأ ثيح ديزب عنص امو «ديز نب ىيحي لتقم ربخ هاتأ ةارشلاب هلزنم

 .ه١١؟6 ةنس لاوش يلاوح يف كلذ ناكو

 نب ّيلع نب ديز مامإلا ندب ٍبَّلَص قارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي ناكو
 ىلإ أجل دق ديز نب ىيحي ناكو «ةفوكلا ةسانك يف بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 امَلَف ءدحأ مهل ضرعتي ال كانه نيئجال اوماقأف ًالجر نيعبس عم ناسارخب ْحْلَب ميلقإ
 رهش يف - كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ماشه تام

 ناشي .نابإ رج ريثأ ىتيبقلا رايس ني نصت ىلإ تقلا تشوي تك دعا 0 عر
 ىرخأ ىلإ ةقطنم نم مهبّقعتو دونجلا رايس نب رصن ثعبف هباحصأو ديز نب ىيحي
 رايس نب رصن عطقو ءهعم نيذلاو ديز نب ىيحي اولتقف ناجزوجلا ضرأ يف مهوكردأف

 نب ىيحي لتقم ديلولا غلب اًمَّلو ءديزي نب ديلولا ىلإ هسأرب ثعبو ديز نب ىيحي سأر
 بولصملا يلع نب ديز ندب قارحإب هرمأي قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي ىلإ بتك ديز
 نب فسوي ىلإ بتك ديلولا هربخ غلبو ديز نب ىيحي لت اّمَل» :يربطلا لاق .ةفوكلاب
 رمأف ءافسن ّميلا يف هفسنا مث هقرحأف قارعلا لجع رظناف اذه يباتك كاتأ اذإ :رمع

 «تارفلاب هارذ مث رانلاب هقرحأو هعذج نم ديز ندب لزنأن بشوح نب شارخ فسوي

 وبأ لاق) ثيح ماشلاب ةارشلا يف هلزنمب مهو كلذب هعم نيذلاو مامولا ميهاربإ ميلع دقو

 لتقم ربخ هاتأ ةارشلاب هلزنم ىلإ راص اّمَلَف ةكم نم ميهاربإ عم انفرصنا :ةملس
 «ةفوكلا ىلإ ريكبو ةملس وبأ فرصنا مث .«قرحأ ثيح ديزب عنص امو «ديز نب ىيحي
 ناك ماه ثَّدَح عقو مث ناسارخ ىلإ مهباحصأو نوع وبأو مثيهلا نب ؛ كلامو ةبطخخقو

 . ةيسابعلا ةوعدلا ىلع يباجيإ رثأ هل

 :ديلولا ةفيلخلا لتقو يناميلا بضغلاو ةيبصعلا ءادتباو يِرْسَقلا دلاخ لتتم
 ناكو  كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفيلخلا بتك ه١١؟5 ةنس ةدعقلا يذ يف

 .هيلإ مودقلاب هرمأي  قشمدب ناكو - يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ - ماشلا ةفاصُرب
 هنأ الإ لمع يأ لوتي مل ه١١١ ةنس نيقرشملاو قارعلل هتيالو ءاهتنا دعب دلاخ ناكو
 نب ديلولا ناكو .اهعيمج ةيناميلا ناطحق لئابق ريبكو ماشلاو قشمدب ةيناميلا ميعز ناك
 هدعب ةفالخلاو دهعلا ةيالوب نامثعو مكحلا نيمالغلا هينبال ةعيبلا ذخأ دارأ دق ديزي
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 وقع ةييصاو ةياص سييكنلا كالا: ةكدناينق , هدينمب ىو .ةنعم ]لانك ةلكحر نو ايكجوت تاك
 امهل تّمت هينبال عياب اذإو نيينميلا ريبك هنأل ّيرسقلا ًادلاخ ديلولا مدقتساو «تام

 نب دمحأ ينثدح» :هصن يلي ام يربطلا ركذ دقو .ةلودلا دامع مه نويناميلاف «ةعيبلا

 نامثعو مكحلا هينبال ةعيبلا ديلولا دارأ :لاق كلملا دبع نب لاهنملا نب ىلع نع ريهز
 يخت ءلتكوي مكن ازا امينا لدا ١ :هل لاقف بيهص نب سهيب نب ديعس رواشف

 ةعيبلا ىلع يريسقلا هللا كيع وم دلاخ كيلولا :ةارآوب# «سبحلا يف تام ىتح هسبحو هيلع

 ؟تيبأف هينبال ةعيبلا ىلع نينمؤملا ريمأ كدارأ :هلهأ نم موق هل لاقف «لبأف «هينبال

 ديلولاف :اولاق ؛هتداهش لبقأ الو هفلخ يلصأ ال ْنَم عيابأ فيك مُكَحُيَو :دلاخ لاقف

 يه امن ائيقي هملعأ الو ينع بئاغ ديلولا ُرمأ ناو ؟ هيلو ةزجم يدضدايش لك

 ل ياش بلو يشعل "ع نافل رايك

 هل لاق» ثيح ةيناث ةرم ديلولا هاعدف «ةفاصُرلاب لزنم ىف لزن دق دلاخ ناكو

 نأ) هكشوأ امو (نميلاب) ةاَرّسلا يف هموق دالبب :لاق ؟دلاخ نب ديزي كنبا نيأ :ديلولا
 :دلاخ لاقف «كسفن نقهزأل وأ هب نيتأتل «ةئتفلل ًابلط هتفلخ كنكلو ال :لاق « (يتأي
 تاض كلولا رمآق .كل ادب ام عنصاف هنع كل امهتعفر ام ّيمدق تحت ناك ول هّللاو
 قارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي ِمِدَق نأ ثبل امو  «هدنع دلاخ سبحب ناليغ هسرح

 ماقو «ديلولا ينبال ةعسلا ىلإ هريغو فسوي باجتساو ءديزي نب ديلولا ىلإ اهقراشمو
 نيح قارعلا جارخ نم الاومأ هيلع نأب يرسقلا دلاخ ىلع ةمهت قيفلتب فسويو ديلولا
 مهرد هيلع نكي ملو تاونس تس لبق تهتنا دلاخ ةيالو امنيب ءاهيلع ًايلاو ناك

 هسبحب هرمأو فسوي ىلإ دلاخ ميلستب ديلولا ماقو «ةمهتلا قيفلتب اماقف ءدحاو
 ناكو -ه75١ ةجححلا يذ ىف  قارعلاب ةريحلا ىلإ هعم ًادلا> فسوي ذخأف «هبيذعتو
 اناا وحاول يفق يتلا ورا اتت يحلب وينك : طن حسم رن كيوم ذلاح
 : الئاق نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا اهركذ دقو «ةسامحلا ناويد يف مامت وبأ اهركذ

 :ٍبْعَّشلا وبأ لاق»

 ٍلسالسلا يفًاقثوم ٍفيقثٌريسأ هنوملعتدق سانلا َريخ نإ الأ
 ٍلقاثَتُملا ةأطو ُهومئأطوأو 1

 ”فاونلا ريثك ًارمَُع ىهّللا يطعُمو
 9 لئابقلا لت هنؤرعم اريجسفالر
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 ناويد يف مامت يبأ عنُص نم مهفُي» :يلي ام نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاجو
 امنإو كلذك سيلو «ىثارملا باب ىف هقاس دقف دلاخ ءاثر ىف رعشلا اذه نأ ةسامحلا
 مل ًادلاخ نأل كلذ لعف مامت ابأ نإ لوقأو .00'2هب ًاهيونتو دلاخل ًاديجمت رعاشلا هلاق
 اعد» :يربطلا لاق .ديلولا رمأب يفقثلا فسوي هلتق ىتح أريسي الإ سبحلا يف ثبلي
 طسبف  ةريحلا سبح نم - مام | ديتمو يهرب ايو يرسل .دلاخب ينك ووب

 دلاخ ثكمف «ماشه نب دمحم عرخو ميهاربإ ربصو ءهملكي ملف دلاخ ىلع بيذعتلا
 مرحملا رهش * يف كلذو ليللاب هلتقف ةسّرضملا هردص ىلع عضو مث باذعلا يف أموي

 :يربطلا لاق ٠ عساو ّينامي بضغ دلاخ لتقو سبح ببسب علدناف .ا(اها١؟5 ةئس

 ا ل ل ا لا ياام
 مقا يق زيتا هيبتا ىلا ودامت يي اتالملا "كيل ىلإ يحول دلو ١ عشار دع

 دلاعت هيب ناك اميىةيلولا لع ةينامبلا كدسقا :ةردلخ نيالاق ."""ةايشلا دمج
 ناسل ىلع اوعنصو . .هيدلو ةعيابم نع هعانتمال ُهَبَكَنو هسبح امنإ :اولاقو يرسقلا
 رعد نا ةديعفلا نودلخ نبا ينعيو  «دلاخ نأشب ةيناميلل ةريعم ةديصق ديلولا
 نميلا لهأ هب خبوي ًارعش ّيدع نب مئيهلا معز اميف ديلولا لاق» : يلي ام اهنأشب يربطلا
 ضعب هلاق رعشلا اذه نأ ينثدح هّنإف ريهز نب دمحأ امأو .دلاخ ةرصن مهكرت يف
 كلت يربطلا دروأ مث (ها) .«ةيناميلا هيلع ضرحي ديلولا ناسل ىلع نميلا ءارعش
 امنإ هنأل ديلولا وه اهلئاق نأب يدع نب مثيهلا هركذ ام ةحص ىلع اهتايبأ لدتو ةديصقلا
 نايقمبلا رهتص يرسل دلال يسال ينفاوب اجرا ىلع ةيرتملا تلا رك

 :ةديصقلا يف لاقو ءائيش اوعنصي ملو

 اه نتاع زن نوفتتالا ريع اطيق جلال اكو
 الالظهلتايزخملاانلعج ًاميدق مهدّيسوعهُميظع
 لذى ةةفانض ثتيتهاذاملا زف تاذ فانبف اوتابكو ل
 دمنا علام نس فاست“ :اريمبأ ايو دسمة وك قالو
 :لاق نأ ىلإ

 الافحتا ىقشيا اه نسانلا كلغل جات يلع ةادغلا ٌُتحبصأف

 امو  ؛رعشلا اذه يوُر اّمَل ديلولا ىلع ًاقنح سانلا دادزاف» :يربطلا لاق
 َيعاضُتلا ّيبلكلا ءابله نب نارمع رعاشلا لاقف «سبحلا يف دلاخ لِتُق نأ ثبل
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 :ديلولا لهوتيو قعينامتلا رفتكسيو ديلولا ةديصق ىلع دري يريمحلا

 الالح اي ةّيِطملا ردص يفق

 ناكني قرد نأ كيترزحتمت ملا

 مُتيِعْدإريمج لآ اودعَأ. .

 ِتاَدَئَهُمِبًدلاخ يكبنس
 ةماعلا مف اكلي كي ملأ

 الاصولا ٌعْطَق نم لْبَح يذجو
 الالح مهلْيَقداَح ْنَم ىرُي

 الاهنلا لسألاو دنهلا ٌفوُيَس

 الذإبض هعقاتصس تفذتالو

 الازه مهل ٌتنكو ءاورضح اذإ

 الايرابشت عهجع ىرشلو

 هن

 الوئجتلا ةتنناوت ل تيناوبعت ..هتاموشم تيفي اه يقلع.

 الاوز كلم نم شخت سبعب اهلك قنوت كسلا قلد ىف

 ىري ماشلا ةينامي نم قيرف ناكو تاعامتجالا نودقعي ماشلاب ةيناميلا ةداق ذخأو

 ةيسيقلا ةيبصعلا رهظأ يذلا هنأل كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا مكح ىلع ءاضقلا

 نب ديزي لصوو «ناورم ينب نم رخا ةفيلخ ةماقإو ءادلاخ لتقو ةيناميلا ىلع ةّيرضملا
 :تاززاشم نلإ غيفناو ماعلا ةيداب ىلإ نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم نم يرسقلا دلاخ

 نم ناكو «ناسارخ ىلإو قارعلا ىلإ ماشلا نم يناميلا بضغلا دتماو «ماشلاب ةداقلا

 ينامركلا ٌيلع نب عيدج ةماعزب ناسارخ يف ةيئاميلا ةضراعملا روهظ ةيادب كلذ ملاعم

 يف ناسارخ لامع نم عيدج ناكو «ناسارخ ريمأ َيسيقلا رايس نب رصن دض يدزألا

 نيقرشملاو قارعلل يرسقلا دلاخ ةيالوو ناسارخل يرسقلا هللا دبع نب دسأ ةيالو

 ناسارخل ًايلاو ناك مث ءذوُولا ورم ميلقإل ًاريمأ مث ْخْلَب ميلقإل ًاريمأ عيدج ناك ثيح
 ثكمف «يسيقلا رايس نب رصن ىلوو يفقثلا فسوي هلزع مث ه١7١- ١١٠١ ةنس

 ةيناميلا ةضراعملا ةدايقو نيوكت يف أدب مث «ناسارخب ةيناميلا دزألا لئابقل ًاميعز عيدج
 رايس نب رصن ىلإ قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي بتكو «يرسقلا دلاخ لتقم دعب كانه
 ثادحأ يف يربطلا ركذ دقو .كلذ ةبغم يشخ رايس نب رصن نكلو عيدج لتقب هرمأي
 رضحي ناكو حالسلا ذاختاو لاجرلا عمج يف َينامركلا عيدجج ذخأ» :هنأ ه75١ ةنس

 ناكو ٌيدعجلا ثراحلا لاقو 2. . لقأ وأ رثكأ وأ لتاقم ةتئامسمخو فلأ ىف ةعمجلا

 اا

 ييلنارأ فرج اكس اذ

 اهلِماشةالّصلا لهأ ٌمَعدق

 اهلِغاش هاجس لكماشلاب ٌُنَموقارعلاو ٌناسارخخب ْنَم
 دع دع 1 1
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  ةيسابعلا ةوعدلا مامإ يلع نب دمحم نب ميهاربإ ثعب خانملا كلذ يفو

 فقوملا رجفنا اذإ ةوعدلا راهظإل ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا باطقأ ىلإ ناهام نب ريكب

 ءادوسلا تايارلاو مهل اهميلستل ءادوس تايار ثالث ميهاربإ هاطعأو رومألا تأيهتو
 نم وهو لالخلا ةَمْلَس وبأ ريكب عم ناكو «ةيسابعلا ةوعدلا راعش تحبصأ يتلا يه

 ةفوكلا ىلإ مي ميهاربإ دنع نم ةملس وبأو ريكب هّجوتف انلتتلا وعيوب ةفلت بادجما

 00 باتك يف ءاج ثيح ه١ ةنس نم ىلوألا رهشألا يف

 ثالث هل عفدو ناسارخ ىلإ ّيضملاب ناهام نب ريكب دمحم نب ميهاربإ رمأ)
 ىلإ ةمَلَس وبأ هعمو ريكب فرصناف . .ناسارخب مهباحصأ ىلإ اهعفدل ءادوس تايار

 ابأ ٌريكب ثعبف هيلع ويل ناك نيد ىف هوزسحف هل :ءانرغد نب. قلع ايفلك ملت ,ةفوكلا

 ةفلس وبا اديقع مهباحصأل اهعفدل  ءادوس تايار ثالث هل عّفَدو ناسارخ ىلإ ةملس
 سيئر لكفوي رهو يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع يبأ ىلإ ءادوس ةيار عفدف ناجرجب

 ةيار ّيعازخلا ريثك نب ناميلس ىلإ عفدف ورم ىلإ ةمّلَس وبأ ذقن مث «(ناجرُجب) موقلا
 عم ليقو «يراصنألا ثيرح نب عشاجم عم رهنلا ءارو ام ىلإ ةيارب ثعبو «ءادوس

 «يلاولا ذئموي رايس نب رصنو .ورمب ةملس وبأ ماقأو «يدارملا نانس نب ورمع

 عيدجو رام نس ربصت عم حاريرغتو اويتععتو «ناسارُحب برعلا رمأ برطضاف
 ربخلا مهتأي ملو (ةفيلخلا) ديزي نب ديلولا لق دقو «نوريحتم مُّهو  ينامركلا
 ةوعدلا تراثتساو دارأ امم مايألا كلت يف ةملس وبأ نكمتف « هريغل رمألا عامتجاب

 .[5 14 ص1 .«ناسارخب ةوعدلا رمأ 0 ل ا ناكو ءاهلهأ يوقو

 ةفيلخلا ىلع ءاضقلا ىلع اوعمجأ دق 5 ماشلاب ةيناميلا ةداق ناك كلذ ءانثأو

 لاق ا رت ل
 بيج وبأ يدعس يضاقلا

 . .ةيناميلا ىلع هشرع ميعدت يف دمتعي ةيومألا ا

 َبْدَقَو ديزي نب ديلولا ءاجو .كلملا دبع نب ماشه (مايأ) ىتح ةينميلل ةدايسلا تيقبو
 ىلع يضقتو ديلولا نب ب ديزي عيابتو لتاكتتو عمتجت نأ ةينميلا لئابقلاب ادح امم ةيسيقلا
 .©0«هلتقتو ديلولا

 ىدامج 7١ ةعمجلا موي قشمد ىلع اورطيسو ماشلاب نويناميلا ةداقلا راث دقف

 نب ديزي نب ديلولا اوعلخو كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي اوعيابو ه١ 5 ةيناثلا
 مهنم ةقرف هيلإ تراسف صمح ةقطنمب ءارخب نصح يف ديلولا ناكو «كلملا دبع

 ١١١. ص - بيج وبأ يدعس يضاقلا  ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو ناورم ()
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 يرسقلا دلاخ نب ديزي طبارف ركسعملا ىلع اورطيسو نصحلا فراشمب هركسع اومزهف
 نبا لاق .هلخاد ديلولا ناك يذلا ءارخبلا رصقو نصح ةداقلا ةيقب محتقاو ركسعملاب

 :لوقي وهو فيسلاب ءارخبلا رصق باب يبلكلا ءابله نب رشب َبّرَض١ :ريهز
 (الالضهعئانص بهذتالو ِتادنهٌمبادلاخ يكبتس

 يكسكسلا ةسبنع نب ديزي رصقلا طئاح الع نم لوأ ناكو . . ١ :يربطلا لاق

 ول :ديلولا لاقف «كفيس حن :هل لاقف «هبتج ىلإ ديلولا فيسو ءديلولا ىلإ لزنف
 نأ ديري وهو هديب ىكسكسلا ذخأف ؛هذه ريغ ةلاح كلو ىل تناكل فيسلا ٌتدرأ

 ا ا
 «يكسكسلا دايز نب ّيرسلاو «يمخللا رصن نب ديمٌحو «يبلكلا ورمع نب لابحو
 ىلع ديلولا ّيمخللا مالسلا دبع برضف «ّيمخللا خامش نب ريكب نب مالسلا دبعو
 يرسقلا دلاخ ىلوم دسألا وبأ َلَبقْأو .ههجو ىلع ّيرسلا هبرضو «فيسلاب هسأر

 . .ركسعملاب وهو يرسقلا دلاخ نب ديزي اهب ىتأف فكلا ردق ديلولا دلج نم خلسف

 .اه75١١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل سيمخلا موي ديلولا لتق ناكو

 زرك نب ديزي نب هّللا دبع نب دلاخ نب ديزي ىلإ يراصنألا ديعس نب رصن ثعبف
 :هلوق اهنم ةديصق يرْسَقلا

 ٍروتومريغبيغب ٌتيِفَْش يَّنأ ةلَغْلْعُم ززك ينب ديزي غلبأ
 ريذعت ريغ ًامكح ٌمكحي ٌفيسلاو 2 ُمُهَمُكُح ضرت ملذإ ٌكفْيَس َتْمكَح
 ٍروهْسَم ِكْلُملاميظعلكب الإ ًارثَتُم ّتثك ْذإ ٍدلاخ نم ٌضْرَت مل

 :يرسقلا نجحم وبأ لاقو

 دج انتو كد مة اوي ”ويكشم نخأ ةاناتمو ادينو نكات
 ٌدرظت توملا جاجع تحت ليخلاو هُعَئْمَتف ٌسفن ٍرَضُم نم ءاج له

 باحصأ نم وهو - ةفيلخ نب فّلَخ لاقف ناسارخ ىلإ ديلولا لتق ربخ لصوو
 :  ينامركلا عيدج

 دفا وبع لقت رقزي ناك ىذه ٠ جعلت قاسارت رك كنكفذنل

 :ةغمادلا هتديصق يف يعازخلا ّىلع نب لبغد لاقو

 انينمؤملاريمأمكديلو اَنِميرسقلاىتفلابانلتفق

 نب ديلولا نب ديزيل ةفالخلا رمأ عامتجا ربخ ناسارخ ىلإ لصو نأ ثبل امو



 66 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ع

 رهظأ دق ناجيبرذأو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم نب ناورم ناكو «كلملا دبع

 هيقبيس هنأو ةعاطلا ىلإ هوعدي ديزي هيلإ بتكف ديرب ةفداخ ةضراعتو ديلولا مدي ةبلاطعلا

 ةيلفلا كدي ا م ا ا

 مِدَقَف «نيقرشملاو قارعلا ىلع يناميلا يبلكلا روهْمَج نب روصنم ريمآلا ديلولا نب
 قل تي ا ل يل ل ل رم

 . قشمدب هسبح متو «ةأرما سبالم يف وهو ءاقلبلا ةقطنمب هيلع ضبقلا متف

 دالب موخت ىتح اهميلاقأو ةرصبلا ةيالو ىلع ّيبلكلا روهمجج نب روصنم ىَلوو
 رتمألا دكبلا ةالت: ىلعو «يتاميلا يَلِجْبلا ريرتخ نب ديزي: نب ريرخ نيمآلاكتسلا
 : ستكلا ىتابعلا قيدمللا دبع اهييلاقآو ةقوكلا ىلَعَو ؛ّيبلكلا ناّرغ نب دمحم

 ناك نْيَّدب هايإ هئامرغ ةبلاطم ببسب ةفوكلا يف ًاسوبحم ناهام نب رنكب تاكو

 نب ناميلس ىلإ مامإلا ميهاربإ ةلاسرب لالخلا ةَمْلَّس يبأ ثعبب همايق ىلإ ىدأ امم هيلع

 دقو - ابلاغ - سبحلا يف ريكب ضرمو كلذ ربخ مدقت دقو  ناسارخب هباحصأو ريثك

 : يلسُملا ميغد نب ديسأو بيبش نب ورمع لاق» : يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج

 روهمج نب روصنم ِمِدَقَو «ديلولا لتق اناتأ دقو ءههضرم يف هل نيدئاع ًاريكب ُروزن انْيَب
 ينب نم هل راج هيلع لخد ْذِإ ريكب دنعل انإف ءرمع نب فسوي برهو قارعلا ىلع ايلاو
 لِتُق مشاه ابأ اي :هل اولاقف ؛«هنوروزي نادمه نم نالجرو كردم هل لاقُي ثراحلا

 لتُق وأ :لاقف « .مهلوق مهف ىتح هيلع كلذ اورّركف .هضرم ةدشل بولغم وهو .كديلولا

 يب تناك ىل امأ .هئاضق ىلع هلل دمحلاف كلذ عقوتأ ٌتنك :لاق (معن : :اولاق لياولا

 111١[. ص)] .«يرورس مظعو ينيع تّرقل ة

 ىلإ بتك يذلا ناك. . ١ :يربطلا لاق . .ًاضيأ ناسارخب ناك يذلا رتوتلا أدهو

 مرثألا حلاص قارعلا ىلع ًايلاو روهمج نب روصنم مودقو ديلولا لتقب ينامركلا عيدجج
 .[1 ج "5 ص] «. .رارحلا

 يف ةفوكلا ىلإ عجرف ناسارخ يف ريثك نب ناميلس دنع لالخلا ةملس وبأ ناكو

 ةَمَلَس وبأ فرصنا» :يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح ه77١ نابعش وأ بجر
 .هءامرغ هنع َةمَّلَس وبأ َمَلاَصَف «هيلع هفلخ ام ىلع ًاسوبحم ًاريكب ىَقْلأو ةفوكلا ىلإ
 هل تناكو لاحلا نسح ًارسوُم ٍذئموي ةَمْلَس وبأ ناكو . سبحلا نم ريكب جرخو

 ىلإ عطقناو يناسارخلا ملسم وبأ فِرُع ريكب سبح مايأ يفو .لخلا اهيف عابُي تيناوح
 ضرم ىتح نيرهش نم ًاوحن الإ ريكب ثبلي ملف . اهلهأب طلتخاو ةوعدلا فرعو ريكب
 ةَمْلَس يبأل ريكب لاق :يلْسُملا ميغد نب ديسأو بيبش نب ورمع لاق . .هعجو دتشاو

 ديلولا لَمَق نإ ةيمأ ينب ىلع ءالبلا هَّللا حتف دقف كرمأ يف رّمش ؛ ةةملس انآ اي لغم
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 « تام ىتح انحرب امف ف «بلُع ىتح مهفُي الف ملكتي لعجو . ةّيبصعلا مث مهتاقوأ دحأ

 ملف ديلولا نب ديزي فيلختسأ ٌديلولا لتُق امل ناكو .ةاعدلا رمأ ةَمَلَس يبأ ىلإ راصو
 ًابصغ مهّزتباف دمحم نب ناورم مهرمأ ىلع َبّنوو ؛تام ىتح ًاريسي الإ ثبلي
 .[537 ص] . (دالبلا مهيلع تضقتناو م ينب رمأ ّنَمَوَف ءاراستقاو

 ةسائرب ناسارُخب ةيسابعلا ةوعدلا عاستاو ةيناورملا ةفالخلل ةينميلا ةضراعملا
 : يعازخلا ناميلس

 كلملا دبع نب ديلولا نب , ديزي ةفيلخلا تام ه77١ ةنس ةجحلا يذ رخاوأ يف

 يف ًاخسار ةيومألا ةفالخلا ةلود ناطلس ناكو «ةفالخلاب ديلولا نب ميهاربإ هوخأ عيوبو

 تايالولا ىلع ءارمألا ةالولا ناك دقف :يناميلا يومألا فلاحتلا لظ يف قافآلا

 راطخلا وبأ سلدنألا ىلع يلاولا ناك ثيح «نييناميلا ّنِمو ناورم ينب ْنِم ميلاقألاو
 ةيلامشلا ايقيرفإ ىلع يلاولا ناكو ه175١ ةنس ذنم يناميلا ّيبلكلا رارض نب ماسح
 ديلولا نب صفح رصم يلاؤ ناكو (ه١؟9- ١؟) ّيبلكلا ناوفص نب ةلظنح
 ريمأ يناميلا يماذجلا حْوَر نب ناعْبَض ماشلا ميلاقأ ءارمأ نم ناكو ءيمرضحلا

 ديزي نب ةيواعمو « ريل أ ياللا حتا كو حا سارت

 ةفيلخلا رقمو ةفالخلا ةلود ةمصاع قشمد تناكو «صمج ميلقإ ريمأ يناميلا راركسلا

 دلاخ نب ديزي قشمدب هتداقو هيراشتسم نم ناكو كلملا دبع نب ديلولا نب ب

 نيقرشملاو قارعلا روهمج نب روصنم ىّلوت دقو «يبلكلا روهمج نب روصنمو 6
 اهيقرشمو قارعلا 5 «قشمد ىلإ داع مث (ه16١١ ناضمر - بجر) رهشأ ةثالث

 ًاريمأ يلجبلا ديزي نب ريرج رمتساو «ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع نب هّللا دبع
 ىلع ىلاولا ناكو «دنسلا ةيالول ًاريمأ يبلكلا نازغ نب دمحمو ءاهميلاقأو ةرصبلل
 ايلاف اورعب ني دمحم نبا ةاورم ناك امنيب «ئانبلا نكسكسسلا لئاو: نب كاحبشلا نمبلا
 ضعقتنا ةفالخلا ديلولا نب ميهازبإ ىّلوت اّمْلَق «ةينيمرأو ناجيبرذأو ةيتارفلا ةريزجلل
 ةفالخلا نأ ىعّداو ديزي نب ديلولا مدب ةبلاطملا - ىرخأ ةرم  رهظأو دمحم نب ناورم
 ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي عم قشمدب سبحلا يف اناكو ديلولا ينبا نامثعو مكحلل
 يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ ريمألاو ّيلع نب ديز مامإلا لتق يذلا قباسلا قارعلا

 هيلإ ههججو ًاشيج مزهو «صُْمِح ىلإ (ايكرت بونج يف) ناّرح ةنيدم نم ناورم فحزو
 نم شيجلا ةداق داعو -ه111 ةنس رفص يف - صمحب ديلولا نب ميهاربإ ةفيلخلا

 . يرسقلا دلاخ نب ديزيو يرسقلا هللا دبع نب ليعامسإ مهيف ناكو قشمد ىلإ صمح

 ديلولا نب ميهاربإ عم عمتجاف قشمد ىلإ يرسقلا دلاخ نب ديزي عجر» :نودلخ نبا لاق
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 امثعو محلا لتق يف ورواشتو كلملا دبع نب جاجحلا نب زيزعلا دعو (ةفيلخلا
 دسألا ابأ هالوم ثعبف يرسقلا دلاخ نب ديزي كلذ اولوو «ناورم امهقلطي نأ ةيشخ

 ديلولا نب جيهاربإ ثعبو (هازا ؛هلتقف يفقثلا رمع نب فسوي جرخأو ءامهلتقف

 نورومم نادال دع ايار را ياام ارتن لوكا ارمأ قربا هللا دع نيل جاسإ

 نب ميهاربإ مزهناف قشمد ىلإ دمحم نب ناورم فحزو .اهقراشمو قارعلل زيزعلا دبع

 هعم نمب جرخو لاملا تيب كلملا دبع نب ماشه نب ناميلس ذخأو ًابراه جرخو ديلولا

 «قارعلاو رمدت ىلإ ءاسؤرلاو ةداقلا بلغأ برهو ءرمدت ىلإ هيلاومو هلهأو دنجلا نم
 دمحم نب ناورم لخد امنيب ءقشمد ةطوغ ىرق يف يرسقلا دلاخ نب ديزي ىراوتو
 دمحم ىبأب ناورم ىتأف» :يربطلا لاق - يناثلا عيبر رخاوأ يف - قشمد ةنيدم هدونجو

 ديزي نب ةيواعم هعياب نم لوأ ناكو هوعيابف سانلا عمسو «ةفالخلاب هيلع مّلسف ينايفسلا

 ةلودلا ٍرابخأ يف ءاج يذلا ناورم ةفالخ تأدب كلذبو (ها) «سانلا هعيابوت ينركسلا

 :اةمأ قرمأ َّنَموف ءأراستقاو ابصغ مهّزتباف دمحم نب ناورم مهرمأ ىلع بثو» : هنأ

 نم ةيناميلا ةحازإو ةّيرضملا ةيسيقلل بصعتلا رهظأ نأ دمحم نب ناورم ثبل امو
 ام لاعشإو ناورم ةفالخل ةعساو ةينامي ةضراعم عالدنا يف مهاس امم تايالولا بصانم

 دقو (ةيناميلاو ةّيرضُملا نيب ةيبصعلا) وأ (ةيسيقلاو ةيناميلا نيب ةيبصعلا) تاياورلا هيمست

 يي ل ا و ا سم

 نأ ايييذب ناكو: :.. ةيناميلا ىلع (ديلولا نب ةيري) قياشلا ةفيلخلا دمتعا

 .ديلولا مدي بلاطي ماق هنأ :امهلوأ «نيببسل ةيسيقلا ىلع ايلك ًادامتعا 001000

 (ةيتازفلا) ةريزجلاب زكرمتت تناك اسيق نأ :امهيناثو . ةيسيقلا نم ديلولا لاوخأو

 ىلع راسو هل تباجتساف سيق اعد ديزي يعن هاتأ امل هنإف اذهلو «ةريزجلا ريمأ ناورمو
 ىف قربكلا ةهفاعد ةسيبقلا تناكا يدعم ىفاقلا"لاقو اقف دير اهسار
 رإ : الثاق ريربتلا كلذ ىلع هسفن يدعس فاقلا ينقع دقو .«ةفالخلا ىلإ لوصولا

 تواسأ :ئأب ةيناعيلا هحانتج تحت وشي نأ ردقي ناك ناووم أل لوبقم زي ردخلا ادع
 .2؟070هتدحو بعشلل دوعت اذهبو «سيق نم ىمادقلا هءاقدصأ بضغُي نأ نود ناك

 هلحم ناك امنإ ديلولا مدي ناورم ةيلاطمب لوقلا نأب يدعس يضاقلا تاف دقو

 هتقو يف كلذ نع ناورم ىّلخت دقو .فاأ 5 ةيناثلا ىدامج يف ديلولا لتقم دنع

 فالختساو ديزي ةافو ىتح ةيتارفلا ةريزجلا ىلع ديلولا نب كيبل ايلاو:ةكتكمو

 ةيالوب نم رياس امنإو طقف ًأسيق عدي مل ناورم ضقتنا املو «ديلولا نب ميهاربإ

 )١( ص - بيج وبأ يدعس يضاقلا  ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو ناورم ١١9 صو 187:
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 هنأل هوباجأ دقو مهريغو داركألاو ةيناميلاو ةيسيقلا نم اوناكو ناجييرذأو ةريزجلا

 يناميلا ينوكسلا ديزي نب ةيواعم اهريمأ هيلإ مضنا صمح ىلإ لصو اّمَلَو مهريمأ

 عياب نم لوأ وه ينوكسلا ديزي نب ةيواعم ناك مث «ةينامي مهتيبلاغو صمح دونجو

 ريمأ ىمادكلا ميغ روبل ًاضيأ قشمدب هعياب نمم ناكو .«قشمد 'يف ةفالخلاب ناورم

 بّصعتلا يف ناورم ذخأ مث + تنولا' كلذ يف ماخلاب ةنافتلا ربك تباث ناكر نيعسلف

 ىلع ناورم دمتعا» :هنع ريبعتلا يف يدعس يضاقلا لاق يذلا بصعتلا وهو ةيسيقلل

 : يلي ام كلذ رهاظم نم ناكو . «ًايلك ًادامتعا ةيسيقلا

 قشمد ىلع ىلوو «صمح ريمأ ينوكسلا ديزي نب ةيواعم ةحازإب ناورم ماق -

 نب ديلولا ندرألا رهن ميلقإ ىلعو (يسيقلا) يناّرحلا ورمع نب لماز اهلامعأو

 بسنأ ةصرف يتأت ىتح) نيطسلف ىلع ّيماذجلا ميعن نب تباث ٌرقأو «ناورم نب ةيواعم

 1 حوا ا وا دول دي ل

 يس صن ب0 هياعالا

 ناورغ تكو ب > ةدسنقلا نم ةرق سو قارعلا ىلإ لاو ةعيسوفب نيقنلا تو وضم

 .ناسارخ ىلع هتيالوب يسيقلا رايس نب رصن ىلإ

 ةيتارفلا ةريزجلاب ناّرح ةنيدم ىلإ ق قشمد ةنيدم نم ةمصاعلا لقنب ناورم ماقو -

 لقن» :هصن يلي ام يرونيدلا نع يدعس يضاقلا ركذ دقو .(ًايلاح ايكرت بونج يف)
 يل ا ليو ع يا شا 200

 لك نيرا كيب وفر كميل لوا ارح لكلا : يتح بيليف لاقو ''"
 اهنا قيشن د عم اهعمجأب ماشلا ترعش دقف ةريطخ جئاتن ىلإ اذه هب ىلآو 0

 رذع ناك امير» : يلي ام كلذل ًاريربت يدعس يضاقلا ركذ دقو : ""مكحلا تبلُس

 0 ا ام يي وبار ا اج د با

 مهريغ لبق هوعياب نيذلا مه ءالؤهو . .ش مهينارهظ نيبو ةفالخلا ىلإ لوصولا يف

 ّيماشلا شيجلاب قثي 0 ورلد ا لال

 ةمصاعلا لقت ةرمث ناورم نجا :يدعس يضاقلا لاق مث 7 .؟ةيرثكأ هبف نويناميلاو

 «ةمرلا خه ا ل ل ال

 يفقثلا رمع نب مساقلا لتقو يمرضحلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط ةدايقب نميلا ةيالو تراث )١(
 .ها؟9 ةنس نميلا مومع يف قحلا بلاط عيوبو

 ١57. صو ١١5 ص - بيج وبأ يدعس يضاقلا  ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو ناورم (؟)
 .7 ج 08 ص  يتح بيليف  برعلا خيرات ()
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 فيثك ناخد بئاحس تدب دقو «رايس نب رصنب فجترت ناسارخ هيف تناك تقو ىف
 . ''”هلمكأب يومألا مكحلا تجي نأ نكمي ناكرب ةروث ىلع لدت

 ةيرضُملا ةيسيقلا نيب ةيبصعلا) مساب ةيناميلا ةضراعملا ءابنأ تاياورلا تدرفأ دقل

 نم ةيسابعلا ةوعدلا ىلع كلذل ماهلا رثألا ىلإ تاساردلا هبنتت ملو (ةيناميلا نيبو
 ةوعدلا يف توضنا كلت ةيناميلا ةضراعملا تاكرحو تايصخش نأ ىلإو ؛ةهج

 قالطناو راهظإ يف ىرخأ ةهج نم رثألا ميظع كلذل ناكو - ه179١ ةنس  ةيسابعلا

 . ةيسابعلا ةوعدلا

 : ةيناميلا ةضراعملا تاكرح ملاعم :ًالوأ
 ماشلا دمحم نب ناورمل تّوتسا امل» :كولملاو ممآلا خيرات يف يربطلا لاق

 هيلع اوضقتناو ماشلا لهأ هفلاخ ىتح رهشأ ةثالث الإ ثبلي مل ناّرح ىلإ فرصناو

 .[9 ج 550 ص] .«يماذجلا ميعن نب تباث كلذ ىلإ مهاعد يذلا ناكو

 ىلإ مهاعدو مِهّلّسارو ةيناميلا ٌثباث َبَتاَك . . ١ :بيج وبأ يدعس يضاقلا لاقو

 يف ةيناميلا سأر وه لب ةيبصعلا ّينامي وهف برغتسمب تباث لمع سيلو ناورم علخ
 .[8 صر .(هنمز

 نب هّللا دبع ناكم قارعلل ًايلاو ديعس نب رضنلا ثعب دق دمحم نب ناورم ناكو
 تّوتسا اّمَل قارعلاب اوقحل دق ماشلا ةينامي ةداق نم ددع ناكو ء«زيزعلا دبع نب رمع
 1-0 ريمأ  يبلكلا روهمج نب روصنم مهزربأ ناكو ءماشلا دمحم نب ناورمل
 نب ليعامسإ ناكو «يناسغلا ناسح نب , ديلولاو يبلكلا ةلاؤذ نب غبصألاو - قباسلا
 د رار يرسل اهلا ديف ني هناي نرريمحم دعب وااقزكلا دامه قوجتلا هللا هع

 ناكو ءماشلا ةينامي ناسرف نم ةبيتك روهمج نب روصنم عم تءاجو «لتاقم فلأ

 نب رضنلا لصو نيح ةريحلا ةنيدم يف قارعلا ريمأ ز زيزعلا دبع نب رمع نب هّللا دبع
 رمع نب هللا دبع نويناميلا دّيأف «قارعلا ىلع ناورمل ًايلاو ةيسيقلا نم ةوق عم ديعس

 : يربطلا لاق ءرضنلل ةيالولا ميلست نع عنتماو

 نب هللا دبع هيلإ ملسُي نأ رضنلا بلطو .ةّيرضملا دنع ديعس نب رضنلا لزن»

 رعع نبا عم ةيئاميلاو .رمع نب هللا دبع لبأو .ناورم باتكب قارعلا ةيالؤ رمع

 ثيح ديلولا ىلع ًابّصعت ديزي عم اوناك نميلا لهأ دنج نأ كلذو ءرضنلا عم ةيرازنلاو

 عم ةيسيقلا تناكو ؛هلتق ىتح رمع نب فسوي ىلإ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ملسأ
 .[4 ج 5١ ص]«..ناورم

 )١( ص بيج وبأ يدعس ىضاقلا  ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو ناورم ١١5 صو ١147.
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 هعمو ةفوكلا يف ديعس نب رضنلا ناك: :يتيفع ونبأ يدعس يضاقلا لاقو

 يو .ةرعتسم امهنيب برحلاو «ةيناميلا هعمو ة ةريحلا يف رمع نب هّللا دبعو «ةّيرضملا

 دقو ١5[ ص] .؟«لتاقم فالآ ةثالث يف ةفوكلا ىلإ يجراخلا كاحضلا مِدق وجلا اذه

 ليعامسإ اهب ناكف ةفوكلا ةنيدم امأ طساو ةنيدمب ةفوكلا ميلقإ يف ديعس نب رضنلا ناك

 0 ءرمع نب هللا دبعل ًاديؤم ليعامسإ ناكو يرسقلا

 :لاقي : 2 * ةنأ يربطلا ركذ دقو .بجر يف ةفوكلا وحن جراوخلا نم فالآ ةثالث

 ا ةفوكلاب رصقلاب يرسقلا هللا دبع نب ليعامسإو ءكاحضلا مِدَق امْنِإ

 ىلإ  ةريحلا نم رمع نب هللا دبع بتك ذئدنعو .[4 ج ه٠ ص] ٠ «ةريحلاب رمع

 اوقفتاف [جراوخلا ةبراحمل ةدحاو مهتملك نوكت نأب - طساو يف - كديعس عرب رضتلا

 «ةريحلاو ةفوكلا نم دونجلاو ةضراعملا ةداقوي رهف يدلل ةيع راس «كلذ ىلع

 ةقطنم يف جراوخلاو كاحضلا اوبراحف ءطساو نم هعم نيذلاو ديعس نب رضنلاو

 موي جراوخلا مهفشكف ه717١ بجر يف ءاعبرألا نيس ل

 ريغ سدو .طساوب رمع نبا باحصأ مظع قحلو . . ١ :يربطلا لاق . .تبسلا
 نب غبصألاو «يبلكلا روهمج نب روصنمو ؛يرسقلا هللا ليغ قب ليعانسإ ظساوب
 ديعس نب رضنلاو . .يدنكلا نانعلا: قيرعللا ديبعو «ةلاؤذو ةزمح هائيباو ةلاؤذ

 . .طساو ىلإ هباحصأ ةيقب عم لحر مث نيموي وأ اهي نيون با ماقأو . .هباحصأو

 00 هباحصأ (رضنلا ركسع دئاق وهو) ليزغلا نب , دلاخ عمجو

 مث . .نابعش يف اهب ماقأف ةفوكلا كاحضلا لخدو - ناّرح يف  ةريزجلاب ميقم وهو

 رسجلا نوربعي هباحصأو رضنلاو هباحصأو رمع نبا لعجف طساو ىلإ كاحضلا لبق

 ٌدشف مايألا نم ًاموي اولتتقاو . . مهعضاوم ىلإ نودوعي مث هباحصأو كاحضلا نولتاقيف
 (جراوخلا) ةارشلا يف ردقلا ميظع ناك كاحضلا داّوق نم دئاق ىلع روهمج نب روصنم
 - ءايالا كلذ نم ويقع كاحضلا ثعبو .روصنم هلتقف نابيش نب ةمركع هل لاقي

 ةارشلا ناسرفب لاوش راسف هقارحإب هرمأو بازلا باب ىلإ ًالاوش ىعَدُي هداّوق نم ًادئاق

 ةئامتس يف روهمج نب روصنم رمع نب هللا دبع جرخأف «هومرضأف بابلا ىلإ اوهتناف
  كاحضلا داّوق نم وهو  ةمقلع نب كلملا دبع لعجو «لأتق 5 مهولتاقف سراف

 رسل يبا ع و
 لثم تيأر ام :رمع نب هللا دبعل لاق روهمج نب روصنم نإ مث . .ًاتيم ٌرْخَف هقت

 كنيب مهلعجاو اضرلا مهطعأ .ناورم نع مهلغشنو مهبراحن ملف طق ةاَرُشلا ءالؤه

 مهيلإ جرخ رمع نب هللا دبع نإ مث (كاحضلا روهمج نب روصنم عيابو) ناورم نيبو

 نم ءاحيإب» :بيج وبأ يدعس يضاقلا لاقو [4 ج 57 ص] .«هعيابف لاوش يف
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 يف كلذ ناكو «كاحضلا عيابو هتفيلخ رمع نب هّللا دبع ناخ روهمج نب روصنم
 .[5"7 ص] ؛هعم نمب ناورم ةفيلخلا ىلإ ديعس نب رضنلا داع امنيب ه71١ ةنس لاوش

 مل زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع نأ انه بيج وبأ يدعس يضاقلا تاف دقو
 ناورم ثعب دقو ديلولا نب ب ميهاربإ مث : ديلولا نب ديزيل ايلاو ناك امنإو تاوؤمل ايلاو نكي

 ناك امنإو هتيالوب رمع نب هللا دبع فرتعي ملف  عيبر رهش يف -ًايلاو ديعس نب رضنلا
 نب غبصألاو روهمج نب روصنم مهزربأو ةيناميلا ةضراعملا ةداق هعمو ًاضراعم ايلاو
 نب رضنلا اوبراحو هتفالخب اوفرتعا الو ناورم اوعيابي ملو يرسقلا ليعامسإو ةلاؤذ
 وه ديلولا نب ميهاربإ عولخملا ةفيلخلا نوربتعي اوناك امبرو - رمع نب هللا دبع عم ديعس

 يف ناورم ىلإ ليزغ نب دلاخ عم اولحر رضنلا ركسع بلغأ نإ مث - يعرشلا ةفيلخلا

 نب رضنلا لحرو ءًايلكش هباحصأو رمع نب هللا دبع عم رضنلا دوجو تابو نابعش
 نم ءاحيإب» مث «بلاجت عبث كاحضلا روهمج نب روصتم عباب اهدنع ناضعر ىف دعم

 ةعيب يهو (ه١؟1 لاوش يف ُكاَحَّضلا رمع نب هللا دبع عياب روهمج نب روصنم

 ايلاو نكي مل هنأل «هتفيلخ رمع نب هللا دبع ناخ» هتيمست نكمي ام كانه سيلو «فلاحت

 مهلا رريعج نب روصتم نم ءاجيإبا عنا يذلا هفلاحتلا ةئيض ةلاردإ حي اممو 0

 ةريحلا نم هديب ام رمع نب هللا دبعلو ءاهداوسو ةفوكلا كاحضلل نوكي نأ» ىلع اوقفت

 كاين ادع نسج ومع و هللا ني مح اهو 1 ا و او

 قارعلا ضقتنا» : يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج دقو . ةيناميلا ةضراعملا

 ءايبلع لقو زاومألا نت لهما هني وي وب اميل فلاخاتكو «ناورم ىلع

 195١[. ص] .«لابجلا ىلع روهمج نب روصنم َبَْلَغو
 نيذلا ةيناميلا ناسرفو ةداق نم ةبكوك هججوت ه71١ ناضمر رهش طساوأ يفو

 ا ا مهزربأ ناكو مايثلاب نمذك ةقطنم ىلإ وهم نب روصتم عم اوناك

 ناك يعلارو قشمد ةطوغ ةقطنم ىلإ يرسقلا هللا دبع نب ليعامسإ هججوتو .ّيبلكلا

 ماشلا توتسا املا :يربطلا لوق ركذ فلس دقو ءاهيف ًايراوتم يرسقلا دلاخ نب ديزي
 ماشلا لهأ هفلاخ ىتح رهشأ ةثالث الإ ثبلي مل ناّرح ىلإ فرصناو دمحم نب ناورمل

 [9 ج هه ص] «يمادجلا ميعن نب تباث كلذ ىلإ مهاعد يذلا ناكو هيلع اوضقتناو

 لاق «نيطسلفل ًاريمأ ميعن نب تباث ىقبأ نييناميلا ءارمألا بلغأ حازأ امل ناورم ناكو
 ىلع ءانب نيطسلف هالوف ء«رهظي ام ىلع «قشمدب ٌناورم ثباث عياب» :يدعس يضاقلا

 رّسف دقو «ديلولا نب , ميهاربإ قباسلا ةفيلخلل نيطسلف دلقتي تباث ناكو ءاهلهأ ةبغر

 لزع عيطتسي ناورم نكي مل» :الئاق نيطسلفل ًاريمأ تباث ءاقبإ ببس يدعس يضاقلا
 ماشلا لهأ اعد يذلا وه تباث ناك مث - .«سانلا روثي ال ىتح تقولا كلذ يف تباث
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 ةيلاسبلا باك تناك 111 يدغتس يضاقلا لاق هيلع اوضقتناف ناورم ةفلاخم ىلإ

 لب ةيبصعلا نامي وهف برغتسمب تباث لمع سيلو ناورم علخ ىلإ مهاعدو مِهلَساَرو
 :ميلاقأ ةعبرأ ىلإ ايرادإ مسقني ماشلا ناكو [19 ص] .«هنمز يف ةيناميلا سأر وه

 هتمصاعو ندرألاو « ميعن نب تباث اهريمأ ناكو  ةلمرلا ةنيدم اهتمصاعو نيطسلف

 برقلا ىلإو رمدت ىلإ قشمد ميلقإو - ناورم نب ةيواعم نب ديلولا هريمأ ناكو ءةيربط
 هطبر مت دقو صمح ميلقإو - يناّرحلا ورمع نب لماز قشمد ريمأ ناكو - صمح نم
 كلذ يف اولسارتو ناورم علخ ىلإ مهاعدو ةيناميلا تباث َبَناَك اًّمَلو .- ًابلاغ - قشمدب

 نب ناورم ناكو «ناضمر رهش ذنم ةعبرألا ماشلا ميلاقأ يف ةضراعملا تاكرح تعلدنا

 ديلولا نب ميهاربإ عولخملا ةفيلخلا ناكو (ايلاح ايكرت بونجب) ناّرح ةنيدم يف دمحم
 مل امبرو هب اقحلو امهنّمأف ناورم ىلإ انمأتسا دق كلملا دبع نب ماشه نب ناميلسو
 ميعن نب تباث لَساَر» :نودلخ نبا لاق .كلذب اوملع دق ةضراعملا ةداقو تباث نكي

 ةطوغلا لهأ راثو . . ١ :يربطلا لاق «. .هوباجأف ناورم ىلع فالخلا يف صمح لهأ

 . .يرسقلا دلاخ نب ديزي مهيلع اولوو ورمع نب لماز مهريمأ اورصاحف قشمد ىلإ
 اهيلعو اهرصاحف ةيربط ةنيدم ىتأ ىتح نيطسلف لهأ يف ميعن نب تباث جرخو
 نم فيثك شيجب دمحم نب ناورم فحزف [1/05 ص1 .«ناورم نب ةيواعم نب ديلولا

 لاق - قشمدو صمح ًادصاق ةامح ىلإ ناّرح ةنيدم نم مهريغو ةيتارفلا ةريزجلا دنج
 نب غبصألا مهيلإ ٌصْخَشَف «بلك ْنِم رمدتب نم ىلإ صمح لهأ لسرأو» :يربطلا
 نب ليفطو «يبلكلا داَصَم نب ماشهو «يكسكسلا ةيواعمو «ةثالثلا هونبو يبلكلا ةلاؤذ

 ناورمو «ه51١/ ةنس نم رطفلا ةليل صمح اولخدف ءمهناسرف نم فلأ وحنو «ةثراح

 ْدَجَف «رطفلا ةحيبص مهربخ هاتأف ءاليم نوثالث الإ صمح ةنيدم نيبو هنيب سيل ةامحب
 هالسار دق اناكو ماشه نب ناميلسو عولخملا ديلولا نب ميهاربإ ذئموي هعمو ريسلا يف
 دعب صمح ةنيدم ىلإ ناورم ىهتناف ''*هبكوم يف ناريسي هعم اراصف نامألا هنم ايلطو
 ناورم ليخ تقدحأف «لخاد نم اهباوبأ اومدر دق اهيف َنوُُيبلكلاو «نيمويب رطفلا
 : هيدانم مهادانف طئاحلا نم ةعامج ىلع فرشأو اهباوبأ نم باب ءاذج فقوو ةنيدملاب

 ام ىلع متنك نإ :مهل لاقف «ثكنن مل كتعاط ىلع انإ :اولاق ؟ثكتنلا ىلإ مكاعد ام

 ةنيدم فالآ ةثالث وحن يف حاضولا نب ورمع محتقاف «بابلا اوحتفف ءاوحتفاف نوركذت

 ناورم ليخ مهيلع ترثك اّمَّلُق .ةنيدملا لخاد مهولتاقف (ناورم ةداق نم وهو) صمح

 ليقف «ءمهولتاقف هيلع طباورلاو هنم اوجرخف ةنيدملا باوبأ نم باب ىلإ اوهتنا

 ريثأت كلذل ناكو «ةفيلخ مهل سيل ةضراعملا نأ ينعي ناورم عم ديلولا نب ميهاربإ دوجو نإ )١(

 . ةضراعملا تايوثعم ىلع
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 فين يف غبصألا انناووسأو «يكسكسلا ةيواعمو ةلاؤُذ نب غبصألا | ٌتلْفأو مهتماع

 ةئامسمخ مهو مهالتق عمجب رمأو .فقاو وهو مهلتقف مهب ناورم يتأف ءالجر نيثالثو

 .[9/55 صل . «ةولغ نم ًاوحن اهطئاح نم مدهو «ةنيدملا لوح اوبِلّصُف ةئامتس وأ

 دلاخ نب ديزي ةدايقب ةضراعملا تاوق تناك ثيح قشمد ىلإ ًاشيج ناورم ثعبو

 لحال عب نيذلاوب يخمد لماع ريس نب لمار صاحت ةّرملاو ةطوغلا يف يرسقلا

 ةرشع يف رثوكلا نبا هدئاق صمح نم ناورم لسرأ» :يدعس يضاقلا لاق : ةيدملا

 (يرسقلا دلاخ نب ديزي اهدئاق لثقو ةروثلا ىلع ءاضقلا نم نكمتف قشمد ىلإ فالآ

 [9/680 ص] .(«ةيناميلا ىرق نم ةزملا اوقّرحلا ناوزم نكح نأ يربطلا ركذ كلذكو

 .قارعلاب مهضعب قحلو رمدت ىلإ نوريثك بره دقو

 تاوق تناك ثيح نيطسلفو ندرألا ىلإ رثوكلا نبا ةدايقب ناورم شيج راسو
 عمتجاف .ةيربط يف هدونجو ةيواعم نب ميهاربإ رصاحت ميعن نب تباث ةدايقب ةضراعملا
 تناك هفرضتاف : .مهومزهف هعم نمو تباث ىلع اولمحو ديلولا دنجو رثوكلا نبا دنج

 همزهف «رثوكلا نبا هيلإ ىضمو ؛هموق عمجف  ةلمرلا اهتمصاع تناكو - نيطسلف ىلإ
 ناو د همست ل يل :يربطلا لاق ..هعم نم قزرفتو «ةيناث

 يف ىراوت ميعن نب تباث نأ دوصقملاو «نيطسلف ٌّينانكلا زيزعلا دبع نب سحامرلا

 ةدعقلا يذو لاوش يف ناورم اهيلع ىضق يتلا ماشلا يف ةضراعملا ةكرح نإ
 ناكو ءها١١ مرحم يف وأ ه١١ا/ ةجحلا يذ يف تججأت نأ تثبل اماه
 ميني نأ كاملا ديع نب مانع نب ناميلسل حمضبو :ةيئارعلا ةريزتسلا ىلإ هاهف تاوزم
 ةيواعمو يبلكلا ةلاؤُذ نب غبصألا ماشه نب ناميلس ىلإ ىتأف ءهب قحلي مث * ةفاصّرلا ىف
 ناورم رمأ ماشلا لهأ نم فالآ ةرشع سأر ىلع اوناكو «َينارهبلا تيبثو يكسكسلا
 ناورم علخ ىلإ ماشه نب ناميلس اوعدو ةفاصرلاب اوّرمف «قارعلا وزغل اوؤيهتي نأب
 صمح ىلإ هدلوو هيلاومو هتوخإب مهعم راسو ؛كلذ ىلإ ناميلس مهباجأف «هتبراحمو
 لئاوأ يف ناورم علخ ماشلا قطانم نم ديدعلاو صمح تنلعأو «نيرسنقو
 ىلإ اهنم هّجوتف نيطسلف نم ةقطنم يف ىراوت دق ميعن نب تباث ناكو ء«ه١؟8ةنس
 ىلإ نيطسلف نم ميعن نب تباث رفا :بيج وبأ يدعس يضاقلا لاق ثيح .رصم
 باجتساف «ناورم علخ ىلإ سانلا اوعدو «ةيناميلا نم ةعامج هعمو اهلخدف ءرصم
 0 ١[ ص] ؛دحأ مهنم فلاخي ملو ءرصم لهأ مهل

 لتقو اهيلع بلغف رصم ىتأ هنإ نولوقيو تباثب نوفجري - ماشلا لهأ يأ - مهنأ ناورم
 يلاوح ذنم  لعفلاب ثدح ام وه كلذ ناكو [1 ج 51 صل . (اهب ناورم لماع
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 ىدصت دقف ءرصم يف تباثب ماقملا ىلطي ملو» :يدعس يضاقلا لاق  ه78١ رفص

 دعيو - نيطسلف ىلإ تباث عجرو  .همزهو هلتاقو ناورم نب زيزعلا دبع نب ناّبز هلاتقل

 «تباث ىلع ضبقلا نم - نيطسلف لماع  ينانكلا زيزعلا دبع نب سحامرلا نكمت كلذ
 صمح راصح نم ناورم غارف دنع كلذ ناكو ١"[ ص] .«هلتقف «ناورم ىلإ هلسرأو
 نب ناميلس مزهف - ه178 مرحم يف - صمح ىلإ ةيناث ةرم فحز ناورم ناك ثيح

 :يربطلا لاق .صمح ناورم رصاحو رمدتب ناميلس قحلو نيرسنق يف ماشه
 يقتنع قر املر انك اهل ةييست واروكا 6 هرحا اهردم اين نوع اع اود ع3

 هنولتاقيف موي لك هيلإ نوجرخي كلذ يف مهو ءراهنلاو ليللاب اهتراجح مهيلع حرطف
 ةروعلا ةباصإ يف نوعمطي يذلا عضوملا ىلع اوراغأو هركسع يحاون اوتّيب امبرو
 /15 ص] .«يكسكسلا  ةيواعم  ناورم ركسع ىلع ريغي يذلا ناكو ءهنم ةصرفلاو
 ميعن نب تباث عقوو «ناورم ركسع ىلع ةراغ يف لِتُق يكسكسلا ةيواعم نإ مث [9

 ءالبلا مهيلع دتشاو صمح لهأب ٌرضأ دق راصحلا ناكو «نيطسلف يف ًاريسأ ّيماذجلا
 :يربطلا لاق . كلذ ىلإ هوباجأف ةنيدملا هيلإ اوملسي نأ ىلع نامألا ناورم مهاطعأف

 هلتقف يماذجلا ميعن نب تباث ذخأو اهروس مَدَّهو صمح ناورم حئتتفا :يدقاولا لاق»

 ميعن نب تباث نب ةعافر اجنو» :يربطلا لاق [1 ج ال8 ص] اه١؟48ةنس لاوش يف

 نم ةقطنم ىلع  هالوو روصنم همركأف «ّيبلكلا روهمج نب روصنمب قحلف يماذجلا
 .[48 ج65 صر 6 دئسلا

 ه8١1١ةنس لاوش يف ناورم ةفالخل ماشلا لخاد ةضراعملا ةكرح تهتنا دقل
 قارعلا يف ةججأتملا ةضراعملا تاكرح نكلو ءرصمو ماشلا يف رمألا هل بتتساو

 قارعلا ىلإ ًافيثك ًأاشيج دمحم نب ناورم ثعب نأ ىلإ دالبلا مكحت ترمتسا اهقراشمو
 هالوو يسيقلا يرازفلا ةريبه نب رمع نب ديزي ةيعمب - ه179١ةنس ةدعقلا يذ يف -

 نم ةريثك دونج يف ةريبه نب رمع نب ديزي ناورم هجو» :يربطلا لاق .قارعلا ىلع
 ىلإ ىهتنا ىتح تارفلا ىلع ةريبه نبا راسف :قارعلا ىلإ ةريزجلا لهأو ماشلا لهأ
 لماع يذئاعلا نارمع ني ىنثملا كلذ غلبو ءرمتلا نيع نم ةّرُغ لزنو رمتلا نيع
 نم هعم نميف هيلإ راسف (لصوملاب ليقف دق كاحضلا ناكو) ةفوكلا ىلع كاحضلا
 ةيلاوتم ًامايأ ًاديدش ًالاتق اولتتقاف ةّزغب اوقتلاف «يبلكلا روهمج نب روصنم هعمو ةارّشلا

 عمجف «ةفوكلا لخد ىتح روهمج نب روصنم برهو هباحصأ ءاسؤرو كاحضلا لتقف
 نبا لبقأو ”ءاجورلا زل يتخا روض مهب ناسوت ؛ ةّيرْفَصلاو ةيناميلا نم ًاعمج اهب

 لخدف ءروصنم اجنو ءءاحوّرلاب مهمزه مث ماي مهلتاقف «مهيقل ىتح هدانجأ يف ةريبه
 نيهاملا ىلإ روهمج نب روصنم ىضمو ..ه5١1؟ة9ةئس ةدعقلا يذ يف ةفوكلا ةريبه نبأ
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 هلا وب در سلا ديك .وي نس عرددللا ةلعو ءاظبلاو كيري ةريبه نبا طحناو 210 ايجلاو
 يف - ةلظنح نب ةتابن ةريبه ْنِبا هجوو ٠.. هسبحف رمع نب هللا دبع ةريبه نبا ذخأف

 نب ٌناميلس هيلإ ثعبف «زاوهألا ىلع وهو بّلهملا نب بيبح نب ناميلس ىلإ - شيج

 ءىطاش ىلع نايرملاب اوقتلاف ا ا
 : ةفيلخ نب فلخ لاق كلذ يفو .متاح نب ديزي نب دواد لتقو «شسانلا مزهناف «ليجُ

 متاح بأ نيستا يملأ ذإ ئَمِجحلاِدوادلادفلا يسفن

 ("”(مدانلاب فورعملا ىلع سيل هُهْجَو نرحل سحبت
 ةضراعملا ميعز ينامركلا ّيلع نب عيدج عم ناسارخب ةفيلخ نب , فلخ ناكو

 دنع رعشلا اذه ةفيلخ نب , فلخ لاق ىتج ه7١١1ا/ةنس اهعالدنا ْذنم ناسارخب ةيناميلا
 ناسارخب بّلهملا لآ نم ةفئاط قاحلو ةرصبلا زاوهأب متاح نب ديزي نب دواد لتقم

 .ها794١ةنس رخاوأ

 :(ها1؟9 1110 ةماعلا وعدل ىو رايارتسب ابنا يرام اجلا

 ةضراعملاب اهتقالع ىلإ تاساردالا هبتتت ملو (ناسارُح .يف ةيناميلا نيبو ةيرضملا ةيسيقلا

 «اهتاذ تاياورلا نم نّيبتت ةقالع يهو «تاياورلا تتشت ببسب ماشلاو قارغلا يف

 ينامركلا عيدج ىلإ بتك يذلا نأ : هذ ةئس غنادحأ يف يربطلا هركذ امب ءادتبا

 9 00 ل ا ور يك سا

 0 :لاقف «هلتقاف كيلع: ديسفي ىلامركلا :رصنل ةّيرضملا تلاقف .انل
 ناورم ينب ةعاط يف يتياغ تناك :لوقي ينامركلا نأ ًارصن غلب" هنأو .ةهينتنو انيك

 .[ة؟ جا "8 صر (تليملا يييرأت ٌُتْلطأف فويسلا يندلقت نأ

 مت امدنع اهضعب ثدح امبر عئاقو ه7١١ةنس ثادحأ سفن يف يربطلا ركذ مث

 ني رصن ىلإ ةيثك ناورم نأل ه51١ عيبر يف ماشلاب دمحم نب ناورمل ةفالخلا رمأ

 نب ليعامسإو يبلكلا روهمج نب روصنم ناك امتيب «ناسارخ ىلع هتيالوب رايس

 هنأ يربطلا ركذ دقف قارعلاب ناورم ةفالخل ةضراعملا ةداق نم يرسقلا هللا دبع

 ناَّذَمَهَو دنواهن يهو) ةرصبيلا هامو (رونيدلا يهو) ةقوكلا هام : ناهاملا» :ةلودلا رابخأ يف ءاج ()
 تحتو هديب دنسلا لزت ملو «دنسلاب كلذ دعب روهمج نب روصنم ىحل دقو - 56١ صد (ْمُقَو

 . ةيسابعلا ةفالخلا مايق ىتح هملكح

 .9 ج 48١ - ١8و "5و 55 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 لماع ينارهبلا سارف نب ركب هتبتاكمل ينامركلا عيدجج ىلع رايس نب ٌرصن بضغا

 يبأ عم .ينامركلا دهع روصنم ثعب ثيحو ءروهمج نب روصنم لاح هملعي ناجرُج

 لوبا 00 هنأو .«هيلع ردقي ملف رصن هبلطف «يرسقلا هللا كيغ ني دسأ ىلوم نارفعزلا

 نإ يبنذ ام :لوقي وهو ةيحان سلاج ينامركلاو ءرصن ىلع تلخد :يلظنحلا لئاو

 .«هناكم ملعأ الو هتيراو ام هللاوف ءاج نارفعزلا وبأ ناك

 مهعقاومو مهارق نم دزألا لّبْقأو «ديعلا يف دزألا ىلصم جرملا ناكو «ءشون ٍجْرَم ىلإ

 مهو ةادغلا ٌينامركلا عيدج مهب ىلص.. 0 هنأ يربطلا ركذ دقو . جرملا ىلإ حالسلاب

 لاقف «مداقسلا لهأ مهاتأو «فالآ ةثالث اوراص ىتح سمشلا تلجرت امف «فلأ ءاهز
 : ةفيلخ ب ا

 (ْتُجْحلاو هيف 00 يوتست عسسأو جرم دال جرم 0

 وأ أموي ماقأف «ريثك رشب هيلإ عمتجاو ْذوُرلا ورم بابب رايس نب ٌرصن ركسَعو

 اهيف ىنأ نإ لاقي يطخ رايس نب رصن بطخ دقق .لاوش رهش يف د .امهنيب فالخلا

 ير لاق

 ار الا يح يحاداب ءروهمج نب روصنمل ّينامركلا بضغف.. 0

 ا علقأ وأ وك وأ ةئثامسمخو فلأ يف ةعمجلا ةالص رضحي ناكو «جداشلا

 ءرصن نايتإ كرت مث «سلجي الو ملسُيف رصن ىلع لخدي مث 5 ةروصقملا نم ايوا

 .فالخلا رهظأو

 مأشت نأ هللا كدشنأ ريمألا اهيأ واسم ني ريصتلا كلل قف نبا اقع اقوا
 لاق ءءافخأ ةنتفلا يف دزألاو سانلاو ءجراوخلا 505 ماشلاب ناورم نإ :كتريشغع

 . ''كنودف سانلا حلصُي ًارمأ ٌتملع ْنِإ «عنصأ امف :رصن

 نإ. . 0 : يربطلا هركذ يذلا صنلا اذه يف رايس نب رصنل ليقع لوق نم نّيبتيو

 لاوشو ناضمر سيل هنأب كلذل حيحصلا م نمزلا ««جراوخلا هلتاقت ماشلاب ناورم

 ةفالخلا نرماسلا ناورم نأل ه7١ا/ةنس لاوشو ناضمر وه امنإو ها١؟5ةنس

 يف يرسقلا ديزيو ميعن نب تباث ةدايقب ماشلا يف هيلع نوجراخلا هبراحو ه1١١/ةنس

 5 دج 7” ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 . نييبتلا فلس امك (ه117١/

 نإ» :رصن هل لاقو «لوق نم مدقت ام رايس نب رصنل لقعم نب ليقع لاق اّمَلو
 يقتلي نأ ىلإ هاعدو ينامركلا عيدج ىلإ ليقع راس «كنودُف سانلا حلصُي أرمأ ٌتملع
 نأ ديرن :ليقعل عيدجم لاقو» . رصن ءاقل ىلع قفاوي ملف حلاصتلاو مهافتلل رصنب

 .ًاعيمج انرمأ يليف ًاعيمج هاضرن لئاو نب ركب نم ًالجر راتخنو «لرعلو يفرم
 ال ءورم نم تجرخ ءاش نإو .. جرخيو ءاش ام ناسارخ لام نم رصن لمحيلُف وأ
 .(ها) .«ةدلبلا هذه يف ءامدلا َكَفْست نأ ةركأ نكلو ءهل ةبيه نم

 نب رصن لزتعي نأ يهو بصعتلا نع ةديعب ةردابم ينامركلا عيدج حرط دقل
 اراب ركب نما الم ولا رادتورا( باكيا ريكا عيل لرمي ناو (ةيسجالا نيس راع
 ناورم ةفيلخلل يلاولا هنأل كلذ رصن لبقي ملوا مالا لوك ميم ةنوضرت (ةعير)

 .جرخيو ءاش ام ناسارخ لام نم لمحي نأ ًاضيأ لبقيل نكي ملو . 0

 لاق .ه8١١ةئس الإ نيقيرفلا نيب كراعملا علدنت ملو «ماسقنالا عستاو رتوتلا رمتس
 مبا لا

 تغلبو ؛ةيناميلاو ةّيرضُملا نيب ناسارخ يف ةيلبقلا ةيبصعلا نارين تججأتا
 وهو ّينامركلا يلع نب عيدجج نيب ةمئاق كراعملا تناكف . .تقو جرحأ يف اهجوأ
 ناك يذلا رايس نب رصن ناسارخ ىلاو نيبو ةيئاميلا نم ناسارُح ضرأب نم دّيس
 ©7ناننار خس نم قفدتي ةيسابعلا ةرعدلا نايت هيف ناك يذلا تقؤلا يف“ هرضمل نيضعتي
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 نب ناميلس ةسائرب ناسارخ يف ةيَسلا ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت أبن ركذ فلس دقل

 مامإلا ميهاربإ نأو ه77١ةنس ذنم ةيسابعلا ةوعدلا ءابقل بيقث يدزألا يعازخلا يك

 ةوعدلا ةدايق ىلإ ءادوس تايار ثالثب ه١١؟5ةنس ىف ثعب يلع نب دمحم نبا

 نوع يبأ ىلإ ةيار عفدف ناجرمجب أدبف لالخلا ةملس وبأ اهلمحو ناسارخب
 ورم ىلإ ةملس وبأ ّذَقَن مث ءناجرجُجب موقلا سيئر وهو يدزألا ديزي نب كلملا دبع
 ةيار هجّجوو :يعازخلا ريثك نب ناميلس ىلإ ةيار عفدف (ناجهاشلا ورم) يهو  ناسارخ
 «يدارملا ناس نب ورحم عضوا يراصنألا ثيرح نب عشاجم عم رهنلا ءارو ام ىلإ

 را الا بعاص لاف نيش ةعيرأ يلع نب ناعياس سمع نلت ربا فكم

 .؛ ص - بيج وبأ يدعس  ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو نو

 .؟18 ص - يرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )7
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 اوبّرحتو اوبّصعتو ناسارخب برعلا رمأ برطضاف «يلاولا ذئموي رايس نب رصن ناكو»

 ريثك نب ناميلسو . .اهلهأ يوقو مايألا كلت يف ةوعدلا تراثتساو . .نورّيحتم مهو

 . ناسارخب ةوعدلا رمأ بحاص

 هتدوع دعب هنأل ه77١ نابعش وأ بجر يف ةفوكلا ىلإ داع دق ةملس وبأ ناكو

 ملكتي لعجو .. . هعجو دتشاو ضرم ىتح نيرهش نم أوحن الإ ناهام نب ريكب ثبلي ملا
 وأ لاوش يف ريكب توم نوكيف 2'”«ةاعدلا رمأ ةملس يبأ ىلإ راصو «تام ىتح مهفُي الف

 دك نتا هنأو ه11١ةنس رابخأ يف هتافو ربخ يربطلا ركذ دقو ه7١1ةنس ةدعقلا يذ

 هنأو ايندلا مايأ نم موي رخآو ةرخآلا مايأ نم موي ٍلّوأ يف هنأ هربخي دمحم نب ميهاربإ ىلإ

 يأ ىلإ عيهارن[ ينكر «سآلل قسو رهو نافيلش نب ىففح ةملاسأ ا[ فاكغسإ نق

 مل ريكب توم ربخ نأ ىرن اميف نكميو [9/15 ص] . «هباحصأ رمأب مايقلاب هرمأي ةملس

 جحلا مساوم يف ًابلاغ متت تناك مهتالاصتا نأل جحلا مسوم دعب الإ ميهاربإ ىلإ لصي

 يف ةفوكلا ىلإ باوجلاب دوعيو ءاقلبلا مث ةنيدملا ىلإ جحلا دعب هقيرط لوسرلا لعجيف
 .ها1١1ةنس كلذ ثودحب نظلا ىلإ يدؤي امم ه1١١ مرحم

 ديلولا نب ميهاربإ ةفيلخلا عم عارصلا دعب ةفالخلاب دمحم نب ناورم رفظ دقو
 ا ناسارخي ْنَم غلب» هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاجو ءه1١1ةنس عيبرو رفص يف ماشلاب

 نب رصن ىلع ةيعبرلاو ةيناميلا فالخ نم ناك ام كلذ ىّقف ةّيمأ ينب فالتخاو ناورم

 اهب ناك نمو ينامركلا نباو رايس نب رصن نيب ةنتفلا تلاط» هنأو ١5١[ ص] (رايس

 ام ريغ ىلإ علطت مهسوفن تلعجو ءامهباحصأ نم ًاريثك كلذ رجضأ نكح برعلا نم

 يعبرلا ٌئعبرلاو ؛ ّيناميلا (ةيسابعلا) ةعيشلا نم يناميلا وعدي :ةوعدلا تكرحتف هيف مه

 ها 161“ 171/ةيس  كلذاو .امهل باجتسا نم رثك ىتح ٌّيرضملا ٌيرضملاو

 ءاجف ه71١ةنس ناسارخ ىلإ مامإلا ميهاربإ نم هيجوتب راس دق ةملس وبأ ناكو

 نما باب لزنو ناجرجيب أدبف «ناسارخ ىلإ ةملس وبأ ىضم ملا ةلودلا رابخأ يف

 ًاياتك مهيلإ عفدو ءاهب [ةيسابعلا ةوعدلا ةعامج يأ] ةعيشلا هتيقلو :ىلسملا ليعامسإ

 عامتجالاب هيف مهرمأيو ءمهايإ هللا قت مهتملك ولعب هيف مهرشبي ميهأربإ نم

 ةنس تلخد اذإف اودعتساو اوّدعأ :مهل لاقو ءمهل هتقو يذلا تقولا ىلإ دادعتسالاو

 ىلإ اوبلقنت الو مكتحلسأ اوذحشاو مكبايث اودّوسو مكتوعد اورهظأف ةئامو نيثالث

 لقعم] ورم ىلإ صْخَش مث .مكسفنأ نع نوُبذتف رمأ مكرطضي نأ الإ كلذ لبق روهظ

 نب ايبا مهو] دادعتسالاب مهرمأف اهب نم يقلف اَسّن ىلع ٌرمو ء[ريثك نب ناميلس
 اهب نم رمأف َُْرويِبأ ىتأ مث «[امهتعومجمو يكعلا ميكح نب لتاقمو يعازخلا هّللا دبع

 )١( ص - يرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ١18.
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 رابجلا دبعو «يئاطلا سابعلا نب لضفلاو «٠ ؛«يكعلا كيهن نب نامثع مهو] كلذ لثمب

 يف هيلع اوناك ام ىلع اهلهأو [ذوُرلا ورم اهلعل] ورم ىلإ ذفن مث [مهتعومجمو يدزألا

 لقعم ناجهاشلا ورم اهنأ دب ال] ورمب ةعيشلا هتيقلف . ةيبصعلا ىلع مهقدانخ

 يف سانلا نم ريثك بغرو ,ءمهمالك ضعب اورهظأو اورثك دقو [ريثك نب ناميلس

 ءاورطضُت نأ الإ ًائيش اورهظت ال : مهل لاقف ,مهيلع ٌفاخُي ناك نم مهبهرو ؛مهتوعد

 مكل َتْقُو يذلا تقولا ىلإ مكسفنأ نع اوعفداو اوعمتجاو اوُفِلَتَأَف متررطضا نإف

 سيق نب كاحضلا اهيلع بلغ دقو ةفوكلا مِدَتَف قارعلا ىلإ فرصناو . للا عاش نإ
 نب هللا دبع قافتا دعب ه111١ةنس لاوش رخاوأ كلذ نوكيف ١558[. ص] يجراخلا

 تقو معبأ وهو «ةفوكلا ةرمإ هل نوكت نأ كاحضلا عم روهمج نب روصنمو رمع

 يبأ عم اومدق مهنأ ينعي امم ظيرق نب زهالو بيبش نب ةبطحقو ريثك نب ناميلس مودق

 اجا لإ إلا يمرر ةهج و اا ةملس يل ةنهج نأ حتما كلذ عب «ةملس

 ةفاكب ناسارخ ةيالو يف ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت فقوم عالطتسا تناك ةنسلا كلت يف

 نأو «لاحلا ةعيبطب ءارظنلاو ءابقنلا ةفرعمب كلذو «ميظنتلا تاعامج اهيف يتلا قطانملا
 نب ةبطحقو ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس ناسارخب ميظنتلا سيئر هعمو دوعي

 ريثك نب ناميلس ناكو «ميظنتلا يف زربألا يركسعلا دئاقلاو بيقنلا يئاطلا بيبش

 خيرات يف يربطلا ركذ دقو . ءابقنلا نم وهو ظيرق نب زهال هتنبا جوز ًامئاد بحطصي

 : يلي ام كولملاو ممألا

 ىلإ بيبش نب ةيطحقو ظيرق نب زهالو ريثك نب ناميلس هجوت ه1١/ةنس يف)

 يتئامو رانيد فلأ نيرشع مهعم نأ ه ةوييلقاو اهني رامإلا دمحم ني هارب اوقلك هكم

 نب دمحم ىلوم ةورع نبا ىلإ كلذ عفدب مهرمأف ؛ًاريثك ًاعاتمو ًاكسمو مهرد فلأ

 نب ميهاربإل ريثك نب ناميلس لاقف ماعلا كلذ ملسم يبأب مهعم اومِدق اوناكو .ّيلع
 .(9/548) «كالوم اذه نإ :دمحم

 مامإلا ميهاربإ ىلإ ةمّلَس وبأ ٌصخَش" :يلي ام ةلودلا زابخأ باعك ىف هاج
 وبأ لعجو . ميه اريإ نإ هفقدف.ناياركت قم الاع ةملسروبأ لهختلكو .ملسم وبأ هعمو

 «ينبجعأ دق اذه كاتف ةملس ابأ اي :ميهاربإ لاثك «ولاملا لاصبإ يف هدرعي ملسم

 ء[ 13 وص ا .هتمدخ همزلأو همركأو ميهاربإ هلبْق . هب كنأش :لاقف

 ًاعيمج اوهجوت ةملس ابأو زهالو ةبطحقو ريثك نب ناميلس نأ نيتياورلا عمجيو
 مسوم يف ةكمب اوقتلي نأب مهدعو دق ناكو ءمامإلا ميهاربإ ءاقلل ةكم ىلإ ةفوكلا نم
 ركذ فلس دقو .ةفوكلا نم مهعم ءاج ءمهعم يناسارُحخلا ملسم وبأ ناكو «جحلا
 لطيزد| نيب عكو“ ؛ّيلجعلا لقعم نب سيردإ نبا ةباثمب ناك هنأو ملسم يبأ ةأشن
 ىسيع ىلع جارخلا لاومأ نم لام امهرخآ ناك نيتمهت ببسب ةفوكلا يف هيخأو
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 ناكف نييسابعلا ةاعدلا ضعب هيلع فّرعتو سبحلا يف همدخي ملسم وبأ ناكف ؛ « ّيلجعلا

 ؟ةقياس كا رت جادا ةيركألاب ميار اتم لوروا سيحل ديا ةعقنملاو لئاصرلا نش مع

 ىلإ ملسم وبأ عطقنا -ه75١ةنس ريكب سبح مايأ يف» :هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاجو

 هريغو ةملس يبأ ىلإ هجئاوح يف ئعسو ًاريكب مزلو اهلهأب طلتخاو ةوعدلا فرعو ريكب
 «سبحلا ًامويراز لالخلا ةَمَّلَس ىبأ ىلإ ةفوكلاب ةوعدلا رمأ راض اّمَلو . .ةفوكلاب

 له :ةمَّلَس يبأل مصاع لاقف :مسارلا نم هيلع امءادأ ىفلقعم نب نسيردإ ىلع خل

 اذه نع جرفتف سيردإ نم هيرتشت [ميهاربإ همسا نأل ملسم ابأ ينعي] ميهاربإ يف كل
 ؟عابُي مكب :لاقف «كتوعد يف هتيئ تنسحو كرمأ فرع دقو لقاع فيرظ وهو «لجرلا
 ١15[. ص] .؛مهرد ةثامعبسب سيردإ نم هارتشاف . كك امي ةذع : لاق

 يدهأو مهرد ةئامعبسب ميهاربإ مامإلل عيتبا ملسم ابأ نإ)» :يرذالبلا لاق امنيب

 .'"”(ظيرق نب زهالو ريثك نب ناميلس هادهأ يذلاو . هيلإ

 ةكم يف ميهاربإب زهالو ةبطحقو ناميلس ءاقل أبن يف يربطلا لوق فلس دقو

 :ميهاربول ريثك نب ناميلس لاقف ماعلا كلذ ملسم يبأب مهعم اومِدَق» مهنأ ه1١1/ةنس

 .اضعب اهضعب لمكي اهعيمج تاياورلاف .«كالوم اذه نإ

 : ناسارخ ورم ىلع ةيناميلا ةضراعملا ةرطيس

 ةسائرب ناسارخ يف ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت طاشن رمتسا ه78١ةنس يفو

 ةماعزب ةيناميلا ةضراعملا ةكرح نيب كراعملا تعلدنا امنيب «يعازخلا ريثك نب ناميلس
 رايس نب رصنب ةلثمم ةيناورملا ةفالخلا ةطلس نيبو يدزألا ينامركلا يلع نب عيدج

 ةيسيقلا نم رايس نب رصن عم نيذلا ةيبلاغ ناكو هعم نيذلاو ناسارخ ريمأ يسيقلا

 ميمت رئاشع هعمو ها8/١١ةنس رهظ دق يميمتلا جيرس نب ثراحلا ناكو .ةّيرضملا

 نب ثراحلا ىلع رايس نب رصن ضرعو» :يربطلا لاق . عارصلا يف ًاثلاث ًافرط تابو

 نإف :رصن هل لاقف «لبقي ملف مهرد فلأ ةئامثالث هيطعيو رهنلا ءارو ام هيلوي نأ جيرس
 نإف هنيبو ينيب لخف تعش نإو «كتعاط يف انأف هتلتق نإف ينامركلاب أدباف تئش

 ْ .«كيأر َتيأر ٌترفظ

 ةّيرضملا رمأو ءورم ةنيدم رايس نب رصن رداغ ه1١؟4 ةيناثلا ىدامج ١5 يفو
 نيب ورم يف لاتقلا علدناف .هعم ينامركلا ةلتاقمو جيرس نب ثراحلا ىلإ مامضنالاب
 لاق .هعم نيذلاو يميمتلا جيرس نب ثراحلا نيبو ةيناميلا هعمو ينامركلا عيدج

 )١( ج 708 ص - يرذالبلا - فارشألا باسنأ 7.
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 هب ىرجف ًأسرف ثراحلا بكرو «جيرس نب ثراحلا باحصأ مزهناف ءاولتتقاف «يدنكلا

 ناكو .فكلاب هباحصأ ٌينامركلا رمأو .ةرجش دنع ثراحلا لِتْقَف «هباحصأ مزهنا دقو

 نم نيقب تسل دحألا موي لِتق ءاموي نيثالثب ورم نم رصن جورخ دعب ثراحلا لتقم
 ."ةةميلل وكم تفصو . .ورم ةنيدم هباحصأو ٌينامركلا لخدو .. ها” ةقئس بحجر

 اماه ًاراصتنا ينامركلا يلع نب عيدج ةسائرب ةينميلا ةضراعملا تققح كلذبو
 عيد ةماعزب ةيناميلل ورم ميلقإو ةنيدم يف ةدايسلا تحبصأو ه7/8١ةنس بجر يف

 :رايس نب رصنل ثراحلا نب دابع لاقو .يدزألا ينامركلا

 ًهجّولاويئمتلالاطدقو ٌافَخلاَنَرِبْدَقٌرْضنايالأ

 ًءاشتام ةموكحلا يف يضَقُت ورم ضرأب ٌنوُرملا ٍتَحَّبض تيما

 .[نزأم مهدج ىلإ ةبسن ءدزألا :نوزملا]

 ًءضقلا راج نِإَو رَّضُم ىلع مك لُك يف اهؤاضق زوجي

 ءامّدلاٌمهباقر يف ُقَوُفَرَن ٌدوُعُفاهِسِلاَجَم يف ُرّيْمِجو

 5 نيكلاو ةلذهلا انهن لاطق ثلدو ةييضرازي رشم نإف

 ا ل ا ل ا

 :ه9١١ةنس ثادحأ يف يربطلا لاق

 رايس نب رصن ىحلنتو .ورم هل تصلخ جيرس نب ٌتراحلا ٌنامركلا لتق اَمَل»

 بدها ةةيئاد هيلإ رايس نب رصن هجبوف «نتامرتكلا رمآ يوفر يادتلا ىرايع

 للا يو ير نر رص نق اهلا «دادعلا ا. قيقا ول حب مجوا

 نايتف نم فلأ يف يدزألا خيش نب نسحلا نبأو ترد دا ع

 كلذو  اوفقاوت اًمَلَف .نميلا ءانبأ نم لجر فلأ يف ٌيدغسلا ّيمزحلاو ؛'" 7هزألا

 )١( ج ال5 -/4 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.

 لمآ ميلقإ ىلع يرسفلا هَّللا دبع نب دسأ لماع ناك «ةعيبر نم دئاق «ينابيشلا ميعن نب ىبحي (؟)
 هاب 115 هنن ناسازك

 ةيالو يف ورم ميلقإو ةئيدم ىلع يرسقلا هللا دبع نب دسأ لماع يدزألا خيش نب نسحلا ناك (*)
 . ناسارخل دسأ
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 يلع يبأل ةلعافلا نبا اي :زوحأ نب ملسل دمحم لاقف  ًاعيدجج ينعي - انيلإ جورخلاب
 لتقو زوحأ نب ِمَّلَس مزهناف «فويسلاب اودلتجاف ضعب ىلإ مهضعب فّلّدو ؟اذه لوقت
 داعو .نيرشع ىلع ةدايز دمحم باحصأ نم لتقو «ةئثام ىلع ةدايز هباحصأ نم

 .راسف (يسيقلا) يدسألا هللا دبع نب ةمصع دئاقلا رايس نب رصن هججو مث
 بلغي ال كمسلا نأ َنمْلَعْبل ىتثملا نب دمحم اي ىدانف ءزوحأ نب مَّلّس فقوم فقوف
 ّيمزحلا ىنثُملا نب دمحم رمأو .ًاذإ انل فق ةلعافلا نبا اي :دمحم هل لاقف «مخللا

 ىلإ داع ىتح ةمصع مزهناف ءاولتتقاف نميلا لهأ يف ةمصع ىلإ جرخف ٌيدغسلا

 .ةثامعبرأ هباحصأ نم لّتُق دقو رايس نب رصن

 هباحصأ يف لّبقأف ؛يميمتلا ورمع نب كلام  دئاقلا رايس نب رصن لسرأ مث

 لبح يف ُيميمتلا هبرضف ءهل زربف ءالجر تنك نإ يل زربأ ئنثملا نبا اي :ىدان مث

 . لجر ةئامعبس مهنم لتق دقو رصن باحصأ مزهناف لاتقلا نوكي ام مظعأك اولتتقاف

 يذ 4 يف] ناوخاملا ىلإ يناسارخلا ملسم وبأ َلّبْقأو . .مهنيب لاتقلا لزي ملو

 . "”0ينامركلا قدنخو راّيس نب رصن قدنخ نيب لزنو «ًاقدنخ اهب رفتحاف [ه19١ ةدعقلا

 : اهيلإ ملسم يبأ هيجوتو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا طاشن عاستا

 ةسائرب ناسارخ يف ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت طاشن عستأ ه8١١ةنس يف

 ىتح «ينامركلا عم ةعيبرو ةضاهتلاو وايش نبا عم ةيرضملا تناكو «ينامركلا عيدج

 تكرحتف «هيف مه ام ريغ ىلإ علطتت مهسوفن تلعجو امهباحصأ نم ًاريثك كلذ رجضأ
 « ّيعبرلا ٌىعبرلا وعديو ؟ةناعبلا [ةيسابعلا ةوعدلا لاجر نمز ىناعلا وعدي «ةوعدلا

 عبات» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق 2. .مهل باجتسا نم رثك ىتح «ٌيرضملا ٌيرضملاو

 دادعتسالا يف ناسارخب هباحصأو ريثك نب ناميلس ىلإ بتكلاب مامإلا ميهاربإ

 ميهاربإ نم لئاسرب راس يأ  (ىرخأ دعب ةرم كلذ يف ملسم وبأ فلتخاو .عارسإلاو

 ها78١مةتس كلذو «ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ءابقن هباحصأو ريثك نب ناميلس ىلإ

 )١( ج 97 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.
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 :هباحصأ ىلإ بتكو ه78١ةنس ناسارخ ىلإ ملسم ابأ دمحم نب ميهاربإ هّجو»
 «لباق نم اوجرخو «هلوق اولبقي ملف «مهاتأف .هلوق اولبقأو هنم اوعمساف هترّمأ دق ين

 . «ملسم يبأ ىلع هيأر عمجأ هنأ ميهاربإ مهملعأف «ميهاربإ دنع ةكمب اوقتلاف

 ىلإ ءاج ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت ةدايق نم ًادفو نأ كلذ نم نّيبتيو

 ركذ دقو ه78١ ةجحلا يذ يف  ةكمب جحلا مسوم يف هب اوقتلاف مامإلا ميهاربإ

 نأ هلأسي - ةفوكلاب  لالخلا ةمّلَس يبأ ىلإ بتك ريثك نب ناميلس نإ» :ًاضيأ يربطلا
 ابأ هّجوف ميهاربإ ىلإ ةملس وبأ بتكف .هتيب لهأ نم ًالجر هججوي نأ ميهاربإ ىلإ بتكي
 .[9/8571 .«ملسم

 ثعب كلذكو ةفوكلاب ةملس يبأ ىلإ بتك ريثك نب ناميلس نأ انه دوصقملاو
 مارا نم ناميلس بلطو ءمامإلا ميه اريإ ىلإ ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت ةدايق نم ًادفو

 يف ًانلع ةيسابعلا ةوعدلا راهظإل نييمشاهلا نييسابعلا هتيب لهأ نم ًالجر هّجوي نأ

 ةردعانلا ناهلعإ ونه ئلرع نأ ريثك نب ناميلس ىلع ٍضَرَع دق ميهاربإ ناكو «ناسارخ

 ميهاربإ ضَرَع كلذكو هتيب لهأ نم ًالجر ثعبي نأ ميهاربإ نم بلطو لبقي ملف

 مجاني ىلا هيو هارب[ نر ةلولعو . لبقي ملف يئاطلا بيبش نب ةبطخق ىلع كلذ

 :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ه179١ةنس ناسارخ يف ةوعدلا راهظإل هل ًالثمم

 ملسم وبأ ٌصْخَشف ٠ .ًاباتك هعم بتكو ناسارخ ىلإ ملسم ابأ ميه اربإ هججو»

 لزنم يف ءابقنلا عمتجاو .مجنلا يبأ ىلع لزنف ه79١ةنس يف ورم لخد ىتح

 اذه :لاقو مهنيعأ بصن ميهاربإ باتك عضوف ملسم وبأ مهاتأف «ريثك نب ناميلس
 77١[. ص] «. .مكمامإ باتك

 : ملسم يبأل ةحيحصلا هتيصوو مامإلا ميهاربإ ىلع ةبوذكملا ةيصولا

 هلئاسر لمحي مامإلا ميهاربإ ةمدخ يف ملسم وبأ يقب دقل# : :رمع قوراف .د لاق

 ناسا نلا ةلسرأ نيم ما/40 /ه8١١ةنس ىتح ناسارخو ةفوكلا ىف ةاعدلا ىلإ
 ناسارخ لاوحأب د ناك دقلو .كانه ةيّرسلا ةوعدلا يف هل ًالثمم

 ةريخألا ةرايزلا هذه نكلو «مامإلا ميهاربإ نم رمأب ةديدع تارم كلذ لبق اهراز ثيح

 لاق ْذِإ «تيبلا لهأ» نم ملسم ابأ لعج ميهاربإ نأ كلذ ءاهتاقباس نع فلتخت تناك

 وأ يسابعلا تيبلا نم حبصأ ريخألا اذه نأ كلذ ىنعمو (تيبلا لهأ ام تنأ) :هل
 ةيعامتجالا هتلزنمل معدو هب ةماتلا مامإلا ميهاربإ ةقث ىلع ليلد كلذ يفو ؛يمشاهلا

 هتاياور ىدحإ يف يربطلا دروأ دقل .ناسارخ يف برعلا تالاجر نيب ةيسايسلاو
 نيح يناسارملا ملسم يبأل مامإلا ميهاربإ ةيصو اهنأ ىلإ ريشأ ةيصو ةبيتق نبا كلذكو
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 ظفحا «تيبلا لهأ انم لجر كنإ نمحرلا دبع اي :اهيف ءاج ؛ناسارخ ىلإ هلسرأ
 اذه متي ال هللا ّنإف ,مهرهظأ نيب نكساو مُهِمّرْلآَف نميلا نم ّيحلا اذه رظنا : يتّيصو

 نم لّثقاو رادلا بيرقلا ٌودعلا مهنإف رَضُم امأو .مهرمأ يف ةعيبر مهتاو .مهب الإ رمألا
 مالغ اميأو «لعفاف ةيبرعلا ملكتي نم ناسارخب يقبت الأ تعطتسا نإو .هيف ٌتككش

 يعازخلا ريثك نب ناميلس) خيشلا اذه فلاخت الو .هلتقاف همهتت رابشأ ةسمخ غلب

 .(ينم هب فتكاف رمأ كيلع لكشأ اذإو هصعت الو (ءابقنلا بيقن

 نود ةيصولا لوبق اننكمي ال نيثدحم نيخرؤمك نحنو» :رمع قوراف .د لاق مث

 صنلا نألو ءآلوأ اهيلع نيقفتم ريغ مهسفنأ داّورلا نيخرؤملا ْنأل كلذ «تّبثتو قيقدت

 نبا ةياور امأ «ةقوثوم ريغ اهلعجي امم ةاور ةلسلس وأ دئس نود يربطلا يف روكذم

 صنلا نأ هلك كلذ نم مهأو .ةكبترم هتاياورو ضماغ خرؤملا نوك اهفعضُيف ةبيتق
 رابخأ يفو يرذالبلل فارشألا باسنأ يف دوجوم ريغ اقباس اهيلإ راشملا هتغيصب
 هيف رمأي صنلا نأ ركذت ال قئادحلاو نويعلاو يرونيدلا ةياور نإو . .ةيسابعلا ةلودلا

 نيذلا برعلا لتقب رمألا وه دراولا نكلو زييمت نود برعلا لتقب ملسم ابأ ميه اربإ

 يف تككش نم لتقاو) ولا يارا لاوا ةريقفلا ىف لوما وشو

 اهنأل كلذ «صنلل ىلخادلا دقنلا مامأ تبثت تبثت ال كلذ دعب ةموعزملا ةيصولاو . .«ةرمأ

 نع لدب ان .ةيمورلا ايل ةقكاع ال فادارتم اهي وكذا نيمسنت ىلإ يربسلا يف ةأزجم

 ماتم ءاغإلا يقارب وبابا عييت مخ .ةيضصرلا نو | دنع رس ايما نأ

 نإف ًاريخأو . .؟مهنم ةيعبرلاو ةيناميلا دهعتب هيصوي وهو .برعلا لتقب يناسارُحلا
 ةيصولا عم أدبأ شمتت مل ناسارخ يف نييسابعلا ةاعدلا ةيقبو ملسم يبأ ةسايس

 نم ديدعلا كلذك تلبقو «ةيعبرلاو ةيناميلا ىلع ثدمتعا ةوعدلا ّنأل كلذ ءةموعزملا

 لبق نم ةعوضوم ةيصولا هذه نأب دقتعن اننإف اذه ىلعو .اهفوفص ىلإ نييرضملا
 عوضوملا نإ :لوقأو 2102. .اهفادهأو اهتعيبط هيوشت لجأ نم ةيسابعلا ةروثلا ءادعأ

 اضيأ ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج دقف «حيحصف اهلوأ امأ «برعلا لتقب رمألا وه اهنم

 عدأ الو «ةعيبر فلأتأو نميلا لهأ يف لزنأ نأ مامإلا ينرمأ» :لاق ملسم ابأ نأ

 لوق كلذكو ١1١8[ ص] (ةيمأ ينب عابتا نم مهرثكأ رذحأو (َرْضَم ّيحلاص نم يبيصن

 كيلع لكشأ اذإو ءهصعت الو ريثك نب ناميلس خيشلا فلاخت ال» :ملسم يبأل ميهاربإ

 ثيح ه79١ةنس ناسارخ ىلإ ملسم يبأ هيجوتو «كلذ ناكو .«ينم هب فتكاف رمأ

 بتكو ناسارخ ىلإ ملسم ابأ ميهاربإ هّْجو» :هنأ ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج
 ءمجنلا يبأ ىلع لزنف ه79١ةنس يف ورم لخد ىتح ملسم وبأ ٌصْحَشف (اياتك هيغف

 )١( ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 5١ - 57.
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 ملسم وبأ مهاتأف «ريثك نب ناميلس لزنم يف (ةوعدلا) ةعيشلا لاجرو ءايقنلا عمتجاو

 .«مكمامإ باتك اذه :لاقو مهنيعأ بصن ميهاربإ باتك عضوف

 : امهقافتا مث يناسارخلا ملسم يبأ لوبق يعازخلا ناميلس ضفر

 يف ةوعدلا ءابقن بيقن يعازخلا ناميلس فقوم نكي مل :رمع قوراف .د لاق

 فوفص يف هلبقي ملف «رمألا لوأ يناسارخلا ملسم يبأ نم ايدو ناسارخ
 باتك اذه :كاقو منهتيعأ جبصل ميغا رإ بانك ماس بأ هن ابدع : :ةوعدلا
 ابأ اي .ءاّمص َةَيِهيوُد اهب ٌتئج دق هللاو كبسحأ :ريثك نب ناميلس لاق .مكمامإ

 ةءارق ىلوتي للا رب نب طل وصمت وبأ ناكو .انمامإ باتك انيلع أرقإ روصنم
 : يلي ام هيف ءاج دقو  باتكلا روصنم وبأ أرقف .هطخب باوجلا بتكيو مامإلا بتك
 «مكرومأ َةَمأ هيلإ اوقلأف ؛يالوم ملسم ابأ نمحرلا دبع مكيلإ تهججو دقف دعب امأ)

 . ةعاطلا ىلع هّللا اودهاعو .«مكّودع ةبراحم يف رّدّصلاو اهل درولا ءابعأ هولمحو

 .(نيمصتعم هلبحب اونوكو

 انلحتكاو «فوخلا انرعشتساو ءرمألا اذه هوركمب انيلَص :ريثك نب ناميلس لاقف

 برضلا ناكو ءَتالُثُملا عاونأب انيلثباو . .لجرألاو يديألا تعطُق ىتح رهسلا
 ءانراصبأ تحسفناو «ةايحلا حور انمّسنت اّمَّلَق .انب لزن ام رسيأ نوجسلا يف سبحلاو
 هنأ ع كافل نقرب هنأ سود ذلك ىلا ل ويجسلا:[1>:انيلع | رلط اهنا رظجر هت كفكرأو

 .هّمأ نطب يف اذه قلَخُي نأ لبق نم ةوعدلا ٌتفرع دقل هّللاو ءجرد شع يأ نم الو

 ىلإ هدي ملسم وبأ ّدمو . .مامإلا ىلإ عمست امب روصنم ابأ اي بتكا :لاق مث
 .ههجو ىلع مدلا لاسف ءهجّبشف ةاودلاب ريثك نب ناميلس.هفذحف «هذخأيل ميهاربإ باتك

 نم هعم ضهنو . .سلجملا نع ملسم وبأ ماقف .ناميلس وخأ ريثك نب ريشب هفذقو
 نع مدلا نالسغي العجف يزورملا ناولع نب دمحمو ّيلهابلا ةليثأ نب + ةيجات سلحتملا

 لزنم لزن ىتح ملسم وبأ ىضمو .. نيفلتخم مهسلجم نع موقلا قرتفاو . .ههجو

 ."”«ناقرخ عبر نم هتيرق يف دواد يبأ

 ةيناثلا ىدامج يف ملسم يبأ لوبق ناميلس هيف ضفر يذلا عامتجالا كلذ ناكو

 ادها008

 مامإلا ميهاربإ لسري نأ عقوتي يعازخلا ناميلس ناك دقلا :رمع قوراف .د لاق

 لسريس هنأ ليختي نكي ملو «ناسارخ يف هليثمتل مشاه ينب نم ةصاخو برعلا دحأ

 1-47 ص -رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 0

 .777 ص - يروّدلا .د قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 0
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 يذلا وه يعازخلا ناميلس ءايربك نم ءابقنلا ضعب روفن نكلو .هضفر كلذلو ىلوم هل
 ريثك نب ناميلس فاخو .مهفوفص يف يناسارُحلا ملسم يبأ لوبق ىلإ نوليمي مهلعج
 يف هضفر نأ دعب ًارطضم ملسم ابأ لبقف ءابقثلا سلجم فوفص يف عّذصت ثودح نم
 ناميلس نض“ تن بّرقت ثيح ءاكذ ىلع لدي ًانرم ملسم يبأ فقوم ناكو .رمألا ءىداب

 هل يصعي الأب هاصوأ مامإلا ميهاربإ نأب هملعأو «ةريصق ةرتف دعب هتقث لانو يعازخلا
 :ناميلسل الئاق درطتسا مث .ًارمأ (ناميلسل يأ)

 ا كو نه كلل عوطأ انأف نظلا يب نسحأ)

 ه79١ ناضمر رهش يف ملسم يبأو ناميلس نيب ريخألا فقوملا اذه ناكو
 نع موقلا قرتفاو ملسم يبأ لوبق ناميلس هيف ضفر يذلا لوألا فقوملا دعبف

 هرمأي ملسم يبأ ىلإ ميه نار امتكاا : هنأ يربطلا خيرات يف ءاج «نيفلتخم مهسلجم

 نم ًاسفن نيعبرأ عم ه114١ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلا يف جرخف هيلع مودقلاب

 نيأ :لاقف لماك وبأ وأ لماك هل ضرع ناقنادندلاب راص اّمَلَف ء.مهريغو ءابقنلا
 1 نو سوا رك ع . جحلا : راك نرد
 ملسم وبأ بككنتف .. نب رصنل ًالماع يملسلا سيق نب مصاع اهب ناكو اسن

 1 ب ا لا «ىرقلا لفسأ يف ذخأو قيرطلا
 يلجعلا سهيب نبا اهيلعو سموق ىتأ ىتح راس مث . .ديسأ هاتأف ءاسن يف يعازخلا

 نم باتك هاتأ سموقب وه امنيبو ..جحلا :اولاق ؟نوديرت نيأ :لاقف سهيب مهاتأف

 را :ملسم يبأ ىلإ هباتك يف ناكو .ريثك نب ناميلس ىلإ باتكو هيلإ مامإلا ميهاربإ
 .مسوملا يف هب ينفاوي كعم امب بيبش نب ةبطحق َيلإ هّجوو يباتك كافلأ ثيح نم

 يتلا لاومألاب سموق نم ةبطخُ ذفنأ دقو ءورم ىلإ سموق نم ملسم وبأ فرصناف
 موي لوأ يف ورم ملسم وبأ مدقف :دمحم نب يلع لاق . .مامإلا ميهاربإ ىلإ هعم تناك

 وبأ لاقو . .ريثك نب ناميلس ىلإ مامإلا باتك عفدو ه59١ةنس ناضمر رهش نم

 يبأ ىلع نينف ىعدت ةيرق لزنف ه1١؟9 نابعش 4 يف ورم ملسم وبأ ِمِدَق :باطخلا

 ةيرق يف مكحلا يبأ لزنم نع ملسم وبأ لوحت مث . .بيقنلا نيعأ نب ىسيع مكحلا
 ناقرخ عبر نم جنذيفس ىعدت يتلا هتيرق يف َيعازخلا ريثك نب ناميلس ىلع لزتف نينف
 .©"”(ه75١ ناضمر رهش نم اتلخ نيتليلل

 نب ناميلسب هئاقل نيب امو - نابعش يف - نينف ةيرقب ملسم يبأ لوزن نيب اميفو

 )١( ص - رمق قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 7

 )١( ج 87” ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 5.



 58 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 44

 يف ناميلس لزنمب ايقتلا مث ءامهنيب ءاقللا دقعل ديهمتلا ىرج  ناضمر ؟ يف - ريثك

 ةياور يف ءاج ثيح ناضمر رهش نم اتلخ نيتليلل ناجهاشلا ورمب جنذيفس ةيرق
 نأ :هيف ناكو ريثك نب ناميلس ىلإ ميهاربإ مامإلا باتك ملسم وبأ عفد» :هنأ يربطلا
 . '00كلذ نآ دقف ُصََرَت الو كتوعد رهظأ

 ريثك نب ناميلس عجار ملسم ابأ نإ : يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف ءاجو

 :هيلإ بتك اميف ناكو «مامإلا ميهاربإ هيلإ هب بتك امب هأرقأو هاتأ امب هملعأو
 .هل مّلسف كلذل هسفن بصنو ةوعدلا رمأب مايقلا ريثك نب ناميلس لبق نإ)

 .(نوربدت ام عيمج يف همّدقو ءأرمأ ناميلسل ٌنيصعت الف ؛مايقلا لوبق هرك نإو
 سانلا فعضأ نوكأ اّلأ مايقلا ٌتهرك ام هّللاو نإ :لاق كلذ ناميلس أرق اّمَلُق

 كبحاصو كدي انأو «يرادُن ام يراد نحنو يباحصأ فالتخا فاخأ ينكلو «ةّين هيف
 ٌعوطأ انأف نظلا يب نسحأ) :ملسم وبأ هل لاقف ءانرمأ ٌنهوي ام لمعتو انفلاخت مل ام
 ٍلِعموي ناميلسو «ةوعدلا ءاسؤر ىلإ ريثك نب ناميلس ثعبو . .(كنيمي نم كل
 لاقو . .ملسم يبأ ىلإ (مامإلا) بتك امب مهربخأف ءمهنم هيلإ روظنملاو مهبحاص
 . هرمأ مهماظعإو هل مهتبيهل ّدشأو انودع دنع بهرأ كاذف هل رمألا ربدنو هبصنن : مهل

 . "”(كلذ ىلع اوقفتاو اوقستاف

 راوثلا فوفص يف يناسارخلا ملسم وبأ لخد اذكهو» :رمع قوراف .د لاق

 يعازخلا ناميلس لّبِق نم ةروثلا تنلعأ ىتح ليوط تقو ضمي ملو .مهعم لمعو
 . ””(يئاطلا ةبطخخَق ةطساوبو مامإلا ميهاربإ نم كلذب رمألا هلصو نأ دعب

 نب ناميلس رودو ملسم يبأ رود ةقيقحو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ ءابنأ

 : برعلاو ريثك

 ةسائرب ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت ماق ه794١ةنس ناضمر رهش لئاوأ يف
 ملسم يبأ بيصنتب ءابقثنلا ءارظنو ءابقنلا هعمو ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس

 ىف تاباتكلاو تاياورلا ضعب تغلاب دقو . ميهاربإ مامإلل ًالثممو اريمأ يناسارخلا

 نجلا ةيخيراتلا قئاقحلا عم ىفانتي امب مجعلا رودو يناسارخلا ملسم يبأ رود ميخضت

 : يلاتلا يف لثمتت

 .777* ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟)

 .5" ص رمع قوراف  يمالسإلا خيراتلا ()
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 كلذب ملسم وبأ مزتلاو (رمألا هل ربدنو هبصنن) :ناميلس لوق ىضتقم وهو ءابقنلا
 مامإلا ميهاربإ لاق» هنأ ةبيتق نباو يربطلا ركذ دقو .(«كلذ ىلع اوقفتاو اوقستا) ثيحب

 هتلاسر يف ميهاربإ لاقو 0 خيشلا فلاخت ال : ملسم يبأل
 ام عيمج يف همْذدنو ءًأرمأ ناميلسل ْنيصعت ال١ :ملسم يبأ ىلإ ركذلا ةفلاسلا

 كل عوطأ انأف نظلا يب نسحأل» لا لاق مث .«نوربدت

 راطإ يفو ريثك نب ناميلس ةماعز راطإ يف ناك ملسم يبأ بيصنتف .«كنيمي نم

 ةماع ةفصب ءابقنلا قافتابو ءابقنلا عم ملسم يبأ رواشتب ءيش لك نوكي نأ ىلع قافتالا

 .درفنم رود يأ ملسم يبأل نكي ملف .ةصاخ ةفصب ريثك نب ناميلس ةقفاومو

 ّمت دقف (يلاوملا) نم الو (ايمجعأ) الو (ًايناسارخ) كاذنآ ملسم وبأ نكي ملو

 ةقيقحب فرعي نكي ملو «ءابقنلا بلغأ نع ىتح هلصأو ملسم يبأ بسن ةقيقح ءافخإ
 دقو «ظيرق نب زهالو يئاطلا بيبش نب ةبطحقو ريثك نب ناميلس الإ هيسنو هلصأ
 ميهاربإ مامإلا لثمم هنأو برعلا نييمشاهلا سابع ينب نم هنأ اورهظأو هبسن اوفخأ
 ءابقتلا ناكو (دمحم لآ نم اضرلا) مساب ةوعدلا تناك امنإو ًايفخم همسا ناك يذلا
 هنأ ىلع هوبصن دقف ملسم وبأ امأ .همسا نوركذي الو (مامإلا) بقلب هنوركذي ءارظنلاو

 يلي ام يربطلا ركذ ثيح (مشاه ينب نم دمحم لآ نم) هنأو (ملسم وبأ نمحرلا دبع)
 : هصن

 ينب ةعاط ىلإ اوعدو «تيبلا لهأ نم لجر :اولاقو .ملسم ابأ اوبصنف»

 وبأ لزنو .مهرمأ راهظإل مهباجأ نمم دعب وأ مهنم برق نم ىلإ اولسرأو «سابعلا
 ملسم بأ تيفاح زينك نب ناهيلسا ةيرق يهود ةعازخ ىرق نم ٍجْنَديِفَس ةيرق ملسم
 لك نم هوتأف مسيل مِدق +: : سانلا لاقو «هرمأ رهظو سانلا يف هتاعد

 .[4 ج م67" صو 2. .هجو

 ميظنت تالاجرو تادايق ىلإ لسرلا ثعب وه ملسم يبأل رود لوأ ناك دقل

 ءاج ثيح ريثك نب ناميلس هيجوتو رمأب كلذ ناكو «ناسارخ قطانمب ةيسابعلا ةوعدلا
 ناسارخب ةاعدلا ىلإ ثعبا :ملسم يبأل ناميلس لاق» :هصن يلي ام ةلودلا رابخأ يف

 .اوُدعتسيو اوبّمأَتَيْلَف روكلا يف نم ىلإ بتكاو ؛كلذ ىلع ردق نم يتأيف كلوح اميف
  دادعتسالاب مهرمأي روكلا يف نم ىلإ بتكو ءورم يلي ام ىلإ لسُرلا ملسم وبأ تب
 .[ 775 ص (- ةوعدلا راهظإل

 ةوعدلا ميظنت ةدايق) ءابقنلا سلجم يف رواشتلاب ررقتت رومألا ةفاك تناكو -

 بيصنت ىلع مهقافتا دعب مهل عامتجا لوأ أبن ةلودلا رابخأ باتك ركذ دقو (ةيسابعلا

 . ميهاربإ مامإلل ًالثمم ملسم يبأ
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 :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 يذلا عضوملا يف اورظنا وبنك ريثك هرج ناهيلس لاك“ ءملسم يبأب اوضترا املا

 لوأ نوكي نأ ىرن :هيارب ىلع هوفر ةّدعو مجنلا وبأ لاقف .هيف مكرمأ راهظإب نوئدتبت
 نوكي هركسع لسري نأ ىلإف رايس نب رصن نع ةعطقنم دالب اهنإف مزراوخب انرمأ روهظ
 لب : ظيرق نب زهالو بعك نب ىسوم لاقف .انعمج رثكيو انوتأيف انناوخإ انب عماست دق
 يعارتتلا يجيلا نب , كلام لاقو . خلبو (ناجهاشلا) ورم نيب ةطسوتم اهنإف ذوُرلا ورم

 ءانتناوخإ نم ًاريثك اقلخ ذوُرلا ورمب نإ :قيرز نب ةحلطو يعازخلا ثيرح نب ءالعلاو

 ملسم وبأ لاقف .هيلع انب يوقيو هيلع انيوقُي هلتاقُي ْنَمو «هرمأ َنَهَو دق ناطلسلا اهبو
 نإف ءذوُرلا ورم «ءاولاق امك الإ ىرأ ام :لاق ؟دمحم ابأ اي لوقت ام :ريثك نب ناميلسل
 ملسم وبأ مهرمأو .هب اوضرو كلذ ىلع اوقبطأف . .فعضأ انودعو مظعأ اهب انتوق
 .[774 ص] .«اوعمتجيل مهيلإ ثعبلاو مهناوخإ ءاقلب

 نوعدي ناسارخ ميلاقأ ىلإو ورم يلي ام ىلإ لسُرلاو ءابقنلا ضعب راسو
 ينب نم لجر مِدَق» هنأو ريثك نب ناميلس ةيرق جنذيفس يف عامتجالا ىلإ مهباحصأ

 ىلإ تائملا قفدتو «دمحم لآ نم اضرلا ىلإ ةوعدلا» رمأ رشتناف «مامإلا دنع نم مشاه
 رار تينت نقب حلبا زل هور ةقاسم ىلع عن : يتلا ريثك نب ناميلس ةيرق جنذيفس

 ةيرق يف ملسم وبأو : نسانلا ُلَبَقَأ» :دثا ةلوذلا رابخأ يف ءاج ثيح ناجهاشلا

 - [مداقسلا ىرق :وأ]  مزاقيلا روصق نم فئاوط هيلإ تبشأت دقو «ريثك نب ناميلس
 يف نوقرفتم مهو «لجر ةئامعبس ءاهز يف ملاس نب ءالعلاو ميكح نب ةمقلع مهنم
 تعماستو . .هنم مهبرقل ةعازخ لاجر ملسم ابأ ىفاو نم لوأ ناكو «ةعازخ روصق

 سانلا ثدحتو «ورم قيتاسر نم هجو لك نم هيلإ تلبقأف ربخلاب (ةيسابعلا) ةعيشلا
 .( ةعازخ روصقو ريثك نب ناميلس ةيرقب  ملسم يبأ دنع مهداوس رثكف مهعامتجاب

 يف] يتايركلا ةيراحمب لختشي وعر معاج رايس ني رعت تيراك#
 ىلع مهيأر عمجأف «ةوعدلا لهأ نع هغلب اميف مهرواشف هتاقث عمجف [ذوُرلا ورم

 مهلاجر ذخأيو مهتيِبيف ةوعدلا لهأ نم اهيلإ أجل نمو ةعازخ ىرق ىلإ ثعبي نأ
 كلذ متلعف نإ :لقعم نب ليقع هل لاقف . مهرمأ مقافتي نأ لبق مهءاسؤرو

 يف مهيلع مكلوخدب مهلالذإو مهمضه نوديرت مكنأ اوأرو نميلا ءايحأ متفلاخ

 ينكلو ,موقلا هيف لخد اميف اولخدي نأ ىلإ كلذ مهوعدي نأ نمآ الو مهلزانم
 نإو مهيلع متمدقأ مهيلع مادقإلا مكل اولَهَس نإف مهيلإ ثعبتو مهرظانت نأ ىرأ
 ةوعدلا لهأ يأ] ءالؤه ةكوش نوهأ امو «كلذ ردق ىلع متلمع مكوعنم

 لاقف ؛[ينامركلا نب عيدج باحصأ يأ] ةعيبرو نميلا مكنع تفك نإ [ةيسابعلا
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 ىضقناف . مهمالسإ ىلإ ينامركلا نبا هللاو مكبيجي ال :ريمع نب مصاع مهل
 . [؟76 ص] .«ايأر هيف اومربي ملو كلذ ىلع سلجملا

 ةيسابعلا ةوعدلا لهأ ةمجاهم ةركف نع عجارت رايس نب رصن نأ كلذ نم نّيبتيو

 ةيناميلا لعف در ةيشخ- ببسب «ةعازخ نم ةينامي مهتيبلاغ نأل ه75١ ناضمر يف

 نب رصن عامتجا ربخ نكلو «لمعلا كلذ ىلع يدزألا ّينامركلا يلع نب عيدج ةماعزب

 يبأ ىلإ ربخلا لصو دقف  أيأر هيف اومربي مل مهنأ نم مغرلاب  هباحصأ رابكو رايس
 . ريثك نب ناميلسو ملسم

 .هعم نمو ملسم ابأ مهعامتجا ربخ غلبو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 نأ ئرأ : ناميلُس:لاقف «كلذ يف هرواشف ريثك نب ناميلسب ملسم وبأ ىقتلاو

 فتفطل نإ انيلإ نالبمس اههلعلو كيلغ اتبعي الؤ كنع افكي نأ يناموكلا تبا

 ا هرقل ةرياعب ىلع مادق ولا عيفتتسوا رتانرلا يت ءابعتلا تاهنارخإا حجار ءايول

 هيلإ ىهتنا امب مهربخأف اوعمتجاف مهيلإ ملسم وبأ ثعبف . كلذ يف مهترظانم دعب
 ةديكم ماكحتسا لبق روهظلاب ةردابملا نم (ناميلس) ىأر امو «رايس نب رصن نم

 رطفلا موي مهرمأ راهظإل اوّدعتساو هل اوطشنو «كلذ ىلع موقلا هقفاوف .مهيلع

 .[7؟75 ص] .(«كلذل موقلا دعتساف ه١ 4ةنس نم

 بجر يف مامإلا ميهاربإ ىلإ راس دق ناك يئاطلا بيبش نب ةبطحُف نإف كلذكو
 رهش طساوأ يف ةبطُخق داع مث ,ناسارخ نم هب مِدق الام هيلإ عفدو ءهب ىقتلاف ه4
 ىلع مزعلا لمتكاف «ةوعدلا راهظإب مامإلا ميهاربإ نم رمأ هعمو - ابيرقت - ناضمر
 .ه79١ةنس نم رطفلا ديع موي ةوعدلا راهظإ

 ىلإ مهباحصأ نوعدي ناسارخ ميلاقأ ىلإ لسُرلاو ءابقنلا نم ددع هجوتف
 :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ريثك نب ناميلس ةيرق ىلإ مهنم تائملا لبقأف «عامتجالا

 ركسع ه179١ةنس ناضمر رهش نم نيقب سمخل سيمخلا موي كلذو ءاوحبصأ اَمَلُق»

 نم ًاوحن اوراص ىتح كلذ مهموي اوسمي ملف مهناوخإ نم مهباجأ نمب ٌةاعدلا تمدقو

 وبأو لبش نب ىسيع مهاتأو «مهيلإ سانلا عباتتو ءمهلثم دغلا نم مهحّبصو .نيفلأ
 [؟ 1/1 نع .ا(مهعمج رثك دفو اورطفاف . لجر فلآ نم وحن يف ةّرق وبأو حاضولا

 نم جنذيفس ىعدت يتلا هتيرق يف ريثك نب ناميلس ىلع ملسم وبأ لزنا :يربطلا لاقو

 ىعدت ءادوس ةيار وهو  ميهاربإ مامإلا هب ثعب يذلا ءاوللا اودقع ه١١؟9ةنس
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 نمو هيلاومو ناميلس ةوخأو ريثك نب ناميلسو وه داوسلا ملسم وبأ سضبلو تياحسلا

 رهص ناكو يعازخلا هللا دبع نب ناليغ مهنم جنذيفس لهأ نم ةوعدلا باجأ ناك
 مهتليل نارينلا اودقوأو .نيِزَر نب نامثع هوخأر َنيِزَر نب ديمح, مهنمو «ناميلس

 هددلا ملل «ناقرخ عبر ىرق نم اوحبصأ نيح اوغمجتف ةعيشلا نيب ةمالعلا تناكو

 حاضولا يبأ عم مداقسلا لهأ مِدَق نم لوأ ناكر .ةوعدلا باجأ نمب ورم لهأ نم

 لهأ مدقو ا «ناسرف ةعبرأو لجر ةئامعست يف ليبش نب ىسيع

 مداقسلا لهأ لعجف . .ةئامثالثو فلأ يف يزورملا زِرْخُم مساقلا يبأ عم مداقسلا

 موي كلذو عت سا وبعلو ينجي ريعحا» رجح ءالؤهو مهتيحان نم نورّبكي

 85 نحل (بّرديو نصحيو جنذيفس نصح ّمَرُي نأ ملسم وبأ رمأو ةةسسلا

 ةالص مهب ىَّلصو  مهرمأ اورهظأ ه6 لاوش ١  رطفلا ديع موي يفو -

 بحاص لاق . يعازخلا ريثك نب ناميلس ةيسابعلا ةوعدلا يي ديعلا

 ,مهمالعأ اوبصنو «مهبايث اودوسو «مهعمج رثك دقو اورطفأف . . ١ :ةلودلا رابخأ

 ةعامج لوأ يهو «ديعلا موب ّيعازخلا ريثك نب ناميلس مهب ىّلصف ءمهتايار أورشنو

 رضح املا ل يربطلا ةياور ىف ءاجو |[ 7117 ص] (- ةيسابعلا  ةوعدلا لهأل تتناك

 بصنو ةعيشلابو هب يلصي نأ ريثك نب ناميلس ملسم وبأ رمأ جنذيفسب رطفلا موي ديعلا
 ملسم وبأ فرصنا ةبطخلاو ةالصلا ريثك نب ناميلس ىضق اّمَلَق . .ركسعلا ىف ذ ًاربنم هل

 .| 5 حج 65 ص] .«نيرشبتسم اومعطق ملسم وبأ مهل هّدعأ دق ماعط ىلإ ةعيشلاو

 لبق نم ةروثلا تنلعأ ىتح ليوط تقو ضمي مل» :رمع قوراف .د لاقو
 نيرادعت ميرور اللا ا و ا ا يع نامل

 دفا قسنلا نخر ءافعضلا نع ملظلا هنو وخلا داكتإب ناجل راعظاو كلذب حلاو

 يذلا وهو «ةالصلا يف سانلا مم مؤي يذلا وه يعازخلا ناميلس ناك امك ؛(ءايوقألا

 نأ لجأ نم نييومألا يلاو رايس نب رصن عم ةعزانتملا تائفلاو برعلا تاالاجرب لصتي

 . ةيسابعلا ةروثلا فوفص ىلإ اهبسكي
 ةيسايس ىوق ثالث ناسارخب تراص ه9١١ لاوش ىف ةيسابعلا ةوعدلا راهظإبو

 : يهو «ةيركسعو

 ةفيلخلا لماع يسيقلا رايس نب رصن اهلثميو «ةيناورملا ةطلسلا :ىلوألا ةوقلا
 يف يرازفلا ةريبه نب ديزي ناورم ثعب دقو «ناسارخ ةيالو ىلع دمحم نب ناورم

 الل ا ا ا يوي كمل ع يح
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 يف الإ جراوخلا نيبو هنيب بورحلا ضقنت ملو «يجراخلا نابيشو سيق نب كاحضلاو
 ترهظ دقو «ناّرح يف هلزنم ىلإ فرصناو «جراوخلا رمأ نم غرفف ه75١ةنس لاوش

 فلاخ دقو هيلع ةضقتنم يهو قارعلا ىلإ دونجلا ناورم هججنوو .ناسارخ يف ةوعدلا
 نو هللا هله نب ةيواعس قي هللا لنه تلغو :ةارق لا ةيلودلا نب ةيييعم هد فاكيلم

 ىلع يبلكلا روهمج نب روصنم بلغو ؛ناهبصأو سراف ىلع بلاط يبأ نب رفعج
 ىلع هتيالوب رايس نب رصن ىلإ بتكف «قارعلا ىلع ةريبه نبا ٌناورم ىّلوو . .لبجلا
 ةيعبرلاو ةيئاميلا قنح دّيزت كلذ هاتأ اًمَلَف .كلذب هرمأ ناورم نأ اوركذ .ناسارخ
 - ١5١[ ص ] .«نولتتقي اهيف اوماقأف قدانخلا ىلإ اوراصو أرصن اولتاقو ءهيلع

 ها79١١ةنئس ةدعقلا يذ يف قارعلا ميلاقأب تطسبلا دق ةيئاورملا ةطلسلا تناكو

 ا ا ل ل ل ا ل ا و حل

 نفراف دن ]| يف يرفعجلا ةيواعم نباب بيبح نب ناميلس قحلف « ةةيليفلا نن ييبع

 يرستلا هللا دع وبن ايعاتسإو هباحصأو ّيبلكلا روهمج نب روصنم هب قحل امك

 مهيلإ راسو «يجراخلا زيزعلا دبع نب نابيشو كلملا دبع نب ماشه نب ناميلسو

 «يرفعجلا ةيواعم نب , ِهّللا دبع مزهئاف «يّرملا ةرابض نبا ةدايقب ىنتاورملا شيجلا

 نب روصنم قحلو ءنامُع ىلإ هتعامجو بّلهملا نب , ديزي نب نمحرلا دبع برهو
 اوّمضناو ناسارخ ىلإ بّلهملا لآ ضعب ىضمو ءدنسلا دالبب هباحصأو يبلكلا روهمج
 . ينامركلا نبا ىلإ

 «يدزألا ينامركلا يلع نب عيدج ةماعزب «ةيناميلا ةضراعملا :ةيناثلا ةوقلا

 يهو (رهشربأ) يف رايس نب رصن ناك امنيب «ينامركلا ديب (ذوّرلا ورم) ةنيدم تناكو

 | ةلمعمب دعا "5ةقزين د رابع نر ريصت هج وتقوي 3وزلا يوم عيال نوئاسما ةنيقن
 ىنثملا نب دمحم هيلإ جرخف يميمتلا زوحأ نب مْلَس ةدايقب هباحصأو ينامركلا عيدج
 رصن باحصأ عجرو .ةثام ىلع ةدايز هباحصأ نم لتقو زوحأ نب ملس مزهناف يدزألا

 ويس هللا ديس نإ عمت داني ج0 يح راس نيرصا حرا «ًالولف هيلإ

 نب كلام ةدايقب ةثلاث ةلمح رايس نب رصن هّجو مث .ةئامعبرأ مهنم لتقو ءاومزهناف

 اوقدتخو هدونجو رايس نب رصن لّبْقأ مث . ةتامعبس مهنم لتقو ءاومزهناف يميمتلا ورمع

 ملو» :يربطلا لاق . مهركسعمو مهقدنخ ىلع َينامركلا باحصأو «ضايع رهن ىلع
 وبأ َلَبْقأو . .ًاديدش ًالاتق اولتتقاف نيقدنخلا ىلإ ًاعيمج اوجرخ ىتح مهنيب ٌرشلا لزي
 «. .هباحصأ رثكو ينامركلا عيدج قدنخو رايس نب رصن قدنخ نيب لزن ىتح ملسم

 لاوش يف جنذيفس ةقطنمب اهراهظإ مت يتلاو ةيسابعلا ةوعدلا يهو :ةثلاثلا ةوقلا
 لاق .يعازخلا ناميلس ةيرق جنذيفس ىلإ ةيسابعلا ةوعدلا ةعيش عّمجت ثيح ه4
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 هب تقاض ملسم يبأ ركسع يف ةعيشلا ترثك امل :باطخلا وبأ لاق» :يربطلا
 نب ءالعلا ةيرق يهو ناوخاملاب هتجاح باصأف ءأحيسف ًاركسعم داتراف «جنذيفس
 عستل ءاعبرألا موي اهلزنف ناوخاملا ىلإ جنذيفس نم لحتراف . . يعازخلا ثيرح

 ركسعف نيباب قدنخلل لعجو ًاقدنخ اهب رفتحاف ه١؟9ةئس ةدعقلا يذ نم نولخ
 .[9 ج 9١٠ ص](«..هيف

 باتك يف ءاج ثيح ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس يأر نع كلذ ناكو

 ناسارخ يزاغم وزغي ناك نّمم ًةدعو ريثك نب ناميلس ّنإ) :هصن ىلي ام ةلودلا رابخأ

 اوقلو مهسفنأ ىلع اوقدنخي نأ اوأرف «مهنيب اميف اورظانت برحلا يف هبراجت تحّحصو
 بكرف .هب انرمأ دقو يأرلا وه اذه :مهل لاقف كلذب هيلع اوراشأف ملسم ابأ

 نم امهل قفوأ ًاعضوم ادجي ملف «قدنخ عضوم اداتراف ملسم وبأو ريثك نب ناميلس
 ٍلايل نامثل سيمخلا موي هيلإ لّوحتو ًائيصح ًاقدنخ اهب ملسم وبأ َقدْنَحَف «ناوخاملا
 رثك دقو هيلإ لوحت ناوخاملا ىلإ لوحت اّملو . .ه7١؟9ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ

 .1؟1/5 ص] 2. .مهعمج

 مثيهلا نب كلام رصن ابأ طرشلا ىلع ملسم وبأ لمعتساو» :يربطلا لاق

 مث . .مثيهلا نب كلام ىلإ مداقسلا لهأ نم ةدعو حاضولا ابأ ٌمِضو . .يعازخلا

 نيلأ ملسم وبأ لزنف بيقنلا قيرز نب ةحلط ةيرق يهو نيلآ ىلإ ناوخاملا نم لوحت
 نع اضيأ كلذ ناكو - 9/4١0[ ص] .«نيلآب قدنخف ه١؟9ةنس ةجحلا يذ 5 يف

 ركسعلا رمأ مثيهلا نب كلام ةيلوتب ءابقنلا هباحصأو ريثك نب ناميلس رارقو يأر
 ناوخاملا ىلإ اولّوحت امل» :هصن ىلي ام ةلودلا رابخأ باتك ىف ءاج ثيح «طرشلاو

 لاومألا عمتجت هيلإو مهبتك بتكيو رومألا رّبدي حلاص وبأ ناكو ءمهعمج رثك دقو
 «لئاسرلا ىلع حيبص نب ملسأ ناكو ..دنجلا ءاطعإ هيلإو ءاهتمسقو مئانغلاو
 هيلع اوقفتا ءيش يف اولسري نأ اودارأف مهرومأ نم ءيش يف اورظنيل موي اوعمتجاف
 ةدع بختنن نأ ىرأ «نهو اذه :ريثك نب ناميلس لاقف ءادحأ مهترضحب اودجي ملف

 هلسرن نم ىلإ انجتحا نإف «ملسم ابأ نوظفحي «سرح هابشأ وأ ًاسرح نونوكي لاجر
 لاومألا نم انيلع دري امل ةظفح اوناكو «مهنم كلذ انلوانت انرومأ ضعب يف ههجون وأ

 لهأ يفنيو هلهأ نيب مكحيو هنع بذي انركسع رمأب موقي الجر بختننو ؛مئانغلاو
 رمأ مثيهلا نب كلام رصن ابأ اولو نأ اوأرف .هيلع اوقفتاو هنم كلذ اولبقف .هنم بيرلا

 يبأ يدي نيب ريسي هتفيلخ كلام نب رصن اولعجو «طرشلا بحاص ةئيهك ركسعلا
 يعازخلا نيعأ نب ورمع ملسم يبأ ىلع ِمِدَق ىتح كلذ يف اوناكف . .بكر اذإ ملسم
 لهأو ةوقلاو ةدجنلا لهأ مهنم رّيصو هسرح يف دازف هتعامج ترثكف ناقلاطلا لهأ يف

 58١[. ص] .(رئاصبلا
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 نم لوأ ناكف ءرمألا راهظإب روكلا ىلإ ملسم وبأ بتكو.. ١ :يربطلا لاق
 هعم ٌدوسو ءاَسَنب يعازخلا هللا ديم وديا [ةيسابعلا ةوعدلا راعش وه داوسلاو] دوس

 ٌلَّبْقَأو .ْدوُرلا ورم ىرق لهأو درويبأ لهأ دّوسو «ناوزغ نباو يكعلا ميكح نب لتاقم

 ناقيرفلا هباهو ينامركلا عيدج قدنخو رايس نب رصن قدنخ نيب لزن ىتح ملسم وبأ
 مامإلا نإ :ينامركلا ىلإو رايس نب رصن ىلإ بتكي ملسم وبأ لعجو . .هباحصأ رثكو
 0 ل ا حل سام الا

 يْنِإ :ينامركلا يلع نب عيدج ىلإ ملسم وبأ ثعب ؛رايس نب رصنو ينامركلا عيدجج
 ىلإ لسرأف رصن ىلع كلذ دتشاف ٠ «ملسم وبأ هيلإ مضناو «ينامركلا كلذ لّبَقَف «كعم
 ىلإ ّمّلَه نكلو هنم كباحصأ ىلعو كيلع فئاخل يْنإ هللاوف ٌرتغت ال كليو : ينامركلا

 يبأ نيبو هنيب قّرفي نأ ديري وهو .حلصب ًاباتك انئيب بتكنف ورم لخدنف ةعداوملا
 لسرأو سراف ةئام يف ةبحرلا يف فقو ىتح جرخ مث هلزنم ٌينامركلا لخدف .ملسم

 هيلإ هّجوو ٌةَّرغ هنم رصن رصبأف «باتكلا كلذ اننيب بتكنل جرخا :رصن ىلإ
 اليوط اهب اولتتقاف ةبحرلا ىف اوقتلاف نينرإل ةنامثالا# يف جيرس نب ةكراحلا قب كراخلا

 لتقف هب مهل بِ ال ام ءءاج ىتح هباحصأ هامحو هترصاخ يف نعط ٌينامركلا نإ مث

 دقو ّينامركلا عيدج نب يلع هنبا َلَبقْأَف  ةرامإلا راد رصن لخدو - ّينامركلا ٌرصن

 :15 ف 57 نص] ( :١ ةرامؤلا ناك نم هجرخأ ىتح هلتاقف ًاريثك ًاعمج عمج

 عيدج نب يلع ريمألا ىلإ ناسارخب ةيناميلا ةضراعملا ةدايق تلقتنا كلذبو

 : مهدأ نب ركب وبأ لاق امهلو «نامثع هيخأو يدزألا ينامركلا

 يتحدي ديرأ لمترمل ينإ"

 ىَلُعَلا ىلإ نايرجيو ٍناَيِلْعَتْسَي

 ةرروو هلا انتدنادتع كيا

1 
 امهْيَلِإٌراشُملا ٍناَّيِقتلاامُهَف
 هكلُمةكيرع نعالازأامهو

 تام لعق دعب ْعَطقأ نبا ايف
 هلادَّصَم ْذِإ جيرُس نبا ٌتراحلاو

 ٌةردق ىفامهيبأوفعب اذخأ

 . [يربطلا 6 ص

 امُمارذ مانألا ىرذ قوق نيّوخأ

 امُهارق َبيِرَغلا ٌفْيَصلا ُمَدْعَيال

 امّمالاو ْنَملْذَي سيل ٌَنامثع

 امههادم ٍديعبلا نم ٍدايجلا َيْرَج

 امهالك ٍنالِياكلا ٍنالِماحلا
 امُماداعْذِإ ّلذلا ىقالوأرضن
 اهالي ةيالسا تمتفقتو

 اممهافيس ُهَسَأرٌرَواعت ىتح

 «اممهالو نموامهمْؤَق ٌرَعْذِإ
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 لازت ام ناسارخب ةيناميلا ةضراعملاو ه١ ٠ةنس تلخدو ه1179١ةنس تهتناو
 ةوعدلا امهيلتو ةيناورملا ةطلسلا ةوق دعب ناسارخ ةيالو يف ةيناثلا ةيسيئرلا ةوقلا يه

 : ةماعلا

 نب ميهاربإ ءاقلل  ةدعقلا يذ يف  هّجوت دق يئاطلا بيبش نب ةبطخُق ناكو

 داع مث - ه1١؟9 ةجحلا يذ يف  جحلا مسوم يف ةكمب ايقتلاف «ّيلع نب دمحم
 ه١ مرحم يف  ناسارخ ورم ىلإ مث ناجرجج ىلإ اهنمو ةفوكلا ىلإ ٌةبطخَف

 اهنم ناك امبر يتلاو مامإلا ميهاربإ تاميلعتب ءابقنلاو ريثك نب ناميلسو ملسم ابأ ربخأو
 فوفص ىلإ (ةيناميلا ةضراعملا) هباحصأو ينامركلا عيدج نب يلع بسك ىلإ يعسلا
 . ةيسابعلا ةوعدلا



 سماخلا ثحبملا ححح

 فالطنا يف يبرعلا رودلا

 اهترطيسو ةيسابعلاةروثلا
 (ه١1) ناسارخ دالب ىلع

 رهنلا ءارو امو ناسارُ دالب ةطراخ

 : رهنلاءاروامو . . ورم ميلاقأ ىلعةرطيسلاو . . ةروثلا قالطنا يف يبرعلارودلا :الوأ
 ةيسايعلا ةوعدلا يف ءابقنلا ءارظنو ءايقنلا ةيبلاغ نولثمي برعلا ناك دقل

 لوبق ءابنأ نم هنييبت فلس اميف يبرعلا يدايقلا رودلا كلذ دكأت دقو ءناسارخب
 يف مامإلا ميهاربإل ًالثمم يناسارخلا ملسم يبأب ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس
 قو نم كلذ ىلت امو ه1 ةةئس لاوش يف ةوعدلا راهظإ أبنو ةيسابعلا ةوعدلا ةدايق
 .ها١٠7ةنس لوخد ىلإ

 لواحت» :هصن يلي ام (يمالسإلا خيراتلا) هباتك يف رمع قوراف . .د لاق دقل
 راوقلاب ةنقر نع هرازبإو يناماوشلا ملسم ىبأ رود ىلع ديكأتلا 00 تناول نش
 يف ةصاخ ةروصب تاياورلا هذه دجاوتت تو .ةيسابعلا ةروثلا ىف رتشا نيذلا ةاعدلاو
 007 ا ل يا تالا ضاوي زاب ينوتسا حاب

 ةا/
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 ينتألا ءابقنلا سلجم هيلع رطيسي ًاكرتشم ناك ةيسابعلا ةوعدلا يف لمعلا ا
 ردي داس نإ ابحت رد هس ادخار ياتارلا سم نا و كك اع

 ريثك نب ناميلس ةيعم يف ملسم وبأ ادغو ءاهنالعإ كوشوو ةروثلا جوضن دعب ا

 اهفادهأو اهتسايس نع رّبعملاو ةيسابعلا ةروثلا هجو ناك يذلا ءابقنلا بيقن يعازخلا
 ةكرحلا يف هقافر رود نع ازيمتم ملسم يبأ رود نكي ملف ..انههساب»قفطاتلاو

 لطبلا كلذ هنم تلعج ةيسرافلا تاياورلا نكلو ًازيمتم ًالطب نكي ملو . .ةيسابعلا
 هعقوم يف ملسم ابأ عضنل ناوألا نآ دقلو . .ةلود نييسابعلل تماق اَّمَل هالول يذلا

 .20(ثادحألا نم حيحصلا

 لآ نم هنأ اورهظأو ءملسم يبأ لصأو بسن ءابقنلاو ريثك نب ناميلس ىفخأ دقل

 ءرومألا هل نورّيدي اوذخأو مامإلل ًالثمم هوبّصنو «سابعلا ينب نم يمشاهلا تيبلا
 صوصن نييبت فلس دقو 0 لل لا

 موقي الجر راتخن نأ ىرأ.. :ءابقتلل لاق يذلا وه ريثك نب ناميلس ناكو .«كلذ

 اولو: تأ اؤاون . هيلع اوقفتاو هنم كلذ اولبقف ل ل ب

 كلام نب رصن اولعجو «ةطرشلا بحاص ةئيهك ركسعلا رمأ يعازخلا مثيهلا نب
 ل

 رمأ راهظإب  اهقطانمو اهميلاقأ ىلإ يأ  ناسارخ روك ىلإ ملسم وبأ بتك دقو
 قليكارو ةرعالا راعش  ءادوسلا تايارلا اوذختاو كلذ اورهظأ نيذلا ناكف ةوعدلا

 ةسائرب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت يف اوناك نيذلا برعلا ةداقلا مه مهباحصأو مهدونجب

 يعازخلا هللا نيه نيداسا هريس وس نأ ناك :هنأ يربطلا ركذ دقو نيتك نب ناميلس

 ىرق لهأو درويبأ لهأ دّؤسو .ناوزغ نباو ّيكعلا ميكح نب لتاقم هعم دوسو ءاستن

 نب لضفلاو «ّيكعلا كيهن نب نامثع :درويبأ ةعومجم ءاسؤر ناكو - (ذوُرلا ورم
 ملسم يبأ ىلع مِيقوا - ئدزآلا قيمحرلا نبع ىب زابجلا ذيع 6 ىف ئاطلا ناميلس

 . (هتعامج ترثكف ناقلاطلا لهأ ىف : يعازخلا ةيعأ ةييورمع

 دونجلاو ءابقنلا ءارظنو ةداقلا ةيئاق نرلتب ةويناعبلا ترعلا ناك ةفاع ةقعيو

 امنيب ه79١١ةنس ةجحلا يذ يف ذوٌّرلا ورم نم برقلاب ملسم يبأ عم اوقدنخ نيذلا

 يئاطلا بيبش نب ةبطحق ؛يناميلا يعازخلا ريثك نب ناميلس : : مهر اس

 * ةالولاب نامت
 ٠١5. صو 4 ص _ رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا (؟)



 4 ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف يبرعلا رودلا : لوألا لصفلا 99

 ينامركلا عيدج نب ّيلع نيبو ناسارخ ريمأ رايس نب رصن نيب رودت كراعملا تناك

 رفصو مرحم ىتح ْدوُرلا ورم لخادو فراشم ىلع ةيناميلا ةضراعملا ريمأ يدزألا

 .ها؟" ةنس

 ىلع ةرطيسلاو ةيسابعلا ةوعدلا ىف ىنامركلا ةماعزب ةيناميلا ةضراعملا ءاوضنا

 : ورم ميلقإ
 نب ّىلع ةماعزب ةينميلا ةضراعملا توضنا ه١11١ةنس ىلوألا ىدامج ىفو

 ملسم يبأ ءاهدب يئامركلا ءاوضنا نكي ملو .ةيسابعلا ةوعدلا يف ينامركلا عيدج
 ملسم يبأ ىلإ مامإلا ميهاربإ نم كلذ ىلإ ّيعسلاب هيجوت ىتأ امنإو يناسارخلا
 يلجبلا مالس يبأ نب ملسأو يعازخلا ريثك نب ناميلس ملسم وبأ ثعبف «ءابقنلاو
 : يلي ام كلذ نع ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج دقو .يناميلا

 هيلع ضرعي ينامركلا نب يلع ىلإ يلجبلا مالس يبأ نب َمْلْسَأ ملسم وبأ ثعبلا
 دق مامإلا نإو «هفلاخ نم هعم دهاجمو هسفن ىلع هرّمؤم هنأ هملعُيو «هتوعدو هرمأ

 يلجبلا ملسأ عم ٍدئموي ينامركلا نب يلع يقل ريثك نب ناميلس نأ اوركذو . كلذب هرمأ
 يفهل :لوقي دعابتلا نم عقو ام رصن نيبو هنيب عقو موي كابأ ثعمس دق :هل لاقف

 .ًاوفع هب هللا كاتأ ام ىنمتي ناكف ءدمحم لآ ةاعد نيأ ءدمحم لآ نم موقي مئاق ىلع

 اذخأف «ةوعدلا لوبق ىلإ امهباجأ ىتح هب الازي ملف ١ م

 !ملسم يبأ ىلإ اداعو هتعيب

 عيمجب ةيناميلا ةضراعملا هعم تلخد ةيسايعلا ةوعدلا يف ّينامركلا لوخدبو

 عيدج نب يلع ناك» :رمع قوراف .د لاق .ةيسابعلا ةوعدلا يف اهلاجرو اهتداق

 ةوعدلل ينامركلا نبا بسك نأ فورعملاو . ةيناميلا دزألا لئابق ميعز ينامركلا يدزألا

 قيرط ىلع اهتعضوو ةروثلا ريصم تددح يتلا ةلصافلا ةطقنلا ناك ةيسابعلا
 .*"”«حاجنلا

 9 يف ورم لخد يناسارخلا ملسم ابأ نإ» :ًالئاق كلذ نمز يربطلا ركذ دقو
 لاق .«رايس نب رصن برح ىلع ينامركلا نبا قباطو ه١1١ةنس ىلوألا ىدامج

 ”ةسايعلا ةلودلا راخأ :بحاض

 راد نم ًابيرق ينامركلا نب يلع هاقلتو ءريشونق باب نم ورم ملسم وبأ لخد»
 وبأ ىضمف .كل موقلا ةبيهب ةرامإلا راد ىلإ ضماف ءرمألا كل لذ دق :هل لاقف ةرامإلا

 ١15". صو 7١88 ص - يرودلا زيزعلا دبع .د قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (0)

 .5268 ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا (0)
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 ملف ةعيبلا ىلإ سانلا اوعد مث «هعم ينامركلا نب يلعو ءاهلزنف ةرامإلا راد ىلإ ملسم

 يلع ىلإ مهدعصأ مهنم قئوتسا اذإف «سانلا عيابي ملسم وبأ لعجو «ربنملا ٌيلع دعصف

 لاقو ''"«ورم لهأ ىلع ةعيبلا ذخأي مايأ ةثالث ملسم وبأ ماقأف . هدي ىلع مهيديأ اوحسمف

 اهذخأ ىلوتو «دنجلا نم ةعيبلا ذخأب رمأو «ملسم يبأل ورم تَّفَص .. ( :نودلخ نبا

 ريغ ّيح هدلاو ءابقنلا نم دحأ نكي ملو .. داب لادا ىعازخلا قيوز نيةضلال

 نبا وراي د «يعازخلا بنيز وبأ وه هدلاوو دعس نع قرر نت ةحلط

 ("”(هرمأ يف هرواشي ملسم وبأ ناكو سارعو بلهلا :فضو فعتالا

 ريثك نب ناميلس رايس نب رصن ىلإ ملسم وبأ لسرأ» :هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاجو
 :هرخأ ىف نصت ةضره يذلا راهنلا لوأ ىف كلذو هباحصأ نم ةعامج ىف ّئيعازخلا

 :لاقف«ةباحتما هوجو نه ةدغ ىلإ لسرأ ريضن ركسع ئلغ ناميلس فرشأ املك
 ىلإ اوعجرتو يمالك اوعمست ىتح نونئمآ متنأو يدنع ام مكيلع ضرعأ ّيلإ اوجرخا

 «ناميلس ىلإ موقلا جرخف .هنم اوعمساو هوثيا :لاقف كلذ ًارصن اوملعأف . كام
 مهنم اند اّمَلُف .اوحنت :هباحصأ مظعمل لاقو هباحصأ نم طيهُر يف لزن مهآر اًملْف

 ا ا

 اهيلإ بيجت نأ لبق ًاعوط ةباجإلا رداب :هل اولوقو ءمكبحاص ىلع  هوضرعا  هيلإ
 اذإو اذه ىلإ بيجأ تسل :اولوق :مهل لاقف كلذ ًارصن اوغلبأف .كنم لبقُي الف ًاهرك
 ديري امف :هل اولوق :ناميلس لاقف «كلذب هوتآف ءمهنم ٌتنك لجر ىلع ّسانلا عمتجا

 :ناميلس لاق .ءانشخ ةبيتك يف الإ هاقلأ ٌتسل :لاقف ؟هب هاقليو ملسم ابأ بيجي نأ

 بابي هراد يف رايس نب رصن ناكو] .هرّبخَأف ملسم يبأ ىلإ فرصناو انرذعأ دق مهّللا

 موي رصع كلذو ءهنم جرخف أبقن هراد رهظ يف هل َبّقن نم رصن رمأف [ورمب سخرس

 يف ينامركلا نباو ملسم وبأ بكرو . .ه٠1٠١ةنس ىلوألا ىدامج نم رشعل ةعمجلا

 (بهتني الأ هركسعب ظافتحالاب ملسم وبأ رمأو .-روباسين ىلإ - ىضمو امهتافف هبلط

 نم ناك امب ملسم وبأ بتكو . . لخد نم ةرعدلا يف لجدو يرحا ريا موط برجر

 روكلا نع هاتأ امبو ِهاّيإ نميلاو ينامركلا نب يلع ةحصانمو ورم ىلع هئاليتساو هرمأ
 ىلإ هب بتك امب ةَمّلَّس يبأ ىلإ بتكو «مامإلا ميهاربإ ىلإ ةوعدلا اهيف ترهظ يتلا
 .70'2. .مامإلا ميهاربإ ىلإ ملسم يبأ باتكب ةبطخُق هّجوتو . .مامإلا ميهاربإ

 ١5". صو 788 ص - يرودلا زيزعلا دبع .د قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(

 45١. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 ام قطانمو دنقرمس توضنا ةيسابعلا ةوعدلا يف اهقطانمب ورم توضنا اّمَلو
 نم وهو يدزألا نامعنلا نب عابس اهتداق زربأ نم ناكو ةيسابعلا ةوعدلا يف رهنلا ءارو
 ثعبف «لامعلا ملسم وبأ ثعبو» :نودلخ نبا لاق . .ينامركلا عيدج باحصأ
 . «ناتسراخط ىلع ميهاربإ نب , دلاخو ءدنقرمس ىلع يدزألا نامعتلا نب عابس

 نم هيلإ مضناو روباسين ىتأف رايس نب رصن امأ. . ١ :ةلودلا رابخأ بحاص لاق
 ىلإ رصن بتكو . .هرمأب مايقلا مهسفنأ نم هوطعأو ةبطاق سيق هيلإ تعمتجاو «بره
 - هلاطلس نم هجبورحو هلاح ءوس هفضيو هعضومب هربخسي - قارعلا ريمأ  ةريبه نبا

 عمتجا نمو روباسينب رصن ةماقإ ملسم وبأ غلب اّمْلو .- هيلإ ددملا لاسرإ ىلع هقحيو
 الثل دصارملا عضو «هتنواعم ىلع سيق عامجإو هوحن ورم نم هباحصأ للستو هيلإ
 .(هملعب الإ لخدي الو ورم نم ٌدحأ جرخي

 .هل ةمصاعو أرقم روباسين ةنيدم ناسارخ ريمأ رايس نب رصن ذختا كلذبو
 كلذكو .سموقو «روباسيئو «سوطو ءةارهو «سخرس ميلاقأو :ةطانف ةلنب كناكو
 لازي ام ناسارخ ةيالو دالب فصن ءاهز ناكف «ةيناورملا ةطلسلا ديب ناجرج ميلقإ ناك
 .ةيومألا ةيناورملا ةطلسلا ديب

 نب ةبطحق ةدوع راظتناب ورم يف ةيسابعلا ةوعدلا دنجو ءابقنلاو ملسم وبأ ماقأو
 ىقتلاف ةفوكلا ىلإ ةبطحق ىضم دقو . مامإلا ميهاربإ دنع نم تاميلعتلاب يئاطلا بيبش
 رصنلاب هريخأف «قارعلاو ةفوكلاب ةيّرّسْلا ةيسابعلا ةوعدلا رمأب مئاقلا لذلخلا ةملَق يبأب

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب مامإلا ميهاربإ ىلإ ةبطحق راس مث . .اهريغو ورم يف
 هريخأو هب ىقتلاف ماشلا يف ءاقلبلاب ةارشلا ةقطنم يف ةميمحلا ةيرقب هلزنم يف سابعلا
 ميهاربإ ملع املك - ركذلا فلاس  ملسم يبأ باتك هلوانو ءورم ىلع روهظلاو رصنلاب
 مث هيلع ىنثأو هدججَمو هللا َدَمَح . . ١ رايس نب رصن بورهبو ءورم ىلع روهظلاب
 : يرماعلا لوقب لثمت

 ٌدِخآو نولَر_ اهتم قحليبو | يعذتو ٌبوثت ركب ثحربامف
 ٌيياطتم هّرش مويةيامع ١ تلجناو ليللا ىتأ ىتح ةودغ ندل
 (رماعو ٌميلُس تضفراو ُنزاوه تلذاخت ىتح بأدلا كلذ لاز امف

 : 11 نحر

 ةدايق ةبطحق ىّلوتي نأب ملسم يبأ ىلإ تاهيجوتلاب ةبطحق عم ميهاربإ بتكو
 نأو «قارعلاو سراف هالبو ناجرجو ناسارخ دالب ةيقبو روباسين ىلإ ريسملاو شيجلا
 ةدايقلاو ةرمإلا ءاول مامإلا ميهاربإ َدَقَعَو ءناسارخ ورم يف ًاريمأ ملسم وبأ ىقبي
 ثيح ناجرج ميلقإ ىلإ مث قارعلا ىلإ ميهاربإ دنع نم ةبطحق هجوتف « يئ ئاطلا ةبطحقل
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 يف نيذلا جحذمو دزألا ناسرف نم ةعامجو يدزألا كلملا دبع نوع ابأ بحطصا

 اهيلإ لصوف «ناسارخ ورم ةنيدم ىلإ ىضم مث ةيسابعلا ةوعدلا لهأ نم ناجرجج ميلقإ
 ملسم وبأ اعدف ءمامإلا ميهاربإ باتك ملسم ابأ ىطعأف  ه٠17١ةنس بجر رهش يف -

 باتك يف ءاج ثيح ء.ورم ةنيدمب ةرامإلا راد ىلإ اوعمتجاف ةداقلاو ءارظنلاو ءابقنلا
 ١ :هصن يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ

 لاقف مهنم رادلا تأالتماف  ةرامإلا راد  هراد يف سانلا مسج ؛ ملسم وبأ رمأ)»

 نواح ال قارغلا ىلإ ةوبجلاب ريسعلا ةطيخل ى دنت دل يل ابنك امال : مهل

 نأ ٌبحأ نمف هذي ىلع ناطيشلا نورق نم ًانرق رساك هللا نأب هنم ملع ىلعو « هتيافك

 .بدتنيلف هعم بدتتي

 مامإلا نإ :لاقف «ماقف «مامإلا ىلإ ملسم يبأ باتكب هّجوت دق ةبطخق ناكو

 لآ ةرصن نم ةّمأ هيلإ داق ام ريخ ىلإ مكداق دق دق هللا نإ :مكل لوقيو مالسلا مكيلع أرقي

 يف ريثكلا ريخلاب زوفلاو «نيملاظلا ناوعأ نم مكب ماقتنالاو مكقحب مايقلاو مكيبن
 اورشبتساو «ةكربلاب ةبطحقل اوعدو «هب مهرورس مظعو كلذل اوربكف .ةرخالاو ايندلا
 "(مامإلا نع مهربخأ امب

 : ةيسابعلا ةوعدلا شيج ىلع ىئاطلا ةبطخق ريمأت

 شيج ىلع يئاطلا بيبش نب ةبطحق ةيلوتو ريمأت نأ ىلع ديكأتلا نم انه دب الو
 تاياورلا ضعب لواحت امك يناسارخلا ملسم يبأ نم نكي مل ةيسابعلا ةوعدلا
 ريمأت ناك امنإو ءملسم يبأل ًاعبات ًادئاق ةبطحق نكي ملف «كلذب ماهيإلا تاباتكلاو
 نب هّللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ ةيسابعلا ةوعدلل يبرعلا مامإلا نم ةبطحق

 ءماشلاب ءاقلبلا يف ةميمحلا ة ةيرقب هلزنم يف ةرامإلا ءارلانل دمع يذلا وهو «سابعلا

 : ًالئاق ملسم يبأ ىلإ هعم بتكو

 هللا نأب يملعلو :هتيافك نم توجر اّمَل دونجلاب ريسملا ةبطخق ُثيلو دق يننإ)»

 .؛هدي ىلع ناطيشلا نورق نم أنرق ٌرساك

 راد ىلإ ةوعدلا تالاجر ءاهجوو ةداقلاو ءابقنلا ءارظنو ءابقنلا ملسم وبأ عمجف

 ىو دق هلأ ّيلإ بتك مامإلا نإ :ملسم وبأ مهل لاقف مهنم رادلا تآلتماف . . » ةرامإلا

 رساك هللا نأب هنم ملع ىلعو :هتيافك نم اجر اَمِل قارعلا ىلإ دونجلاب ريسملا ةبطخُ

 , 27بدتنيلف هعم بدتني نأ ّبحأ نمف .هدي ىلع ناطيشلا نورق نم ًانرق

 دنع نم ًافرصنم ناسارخ ملسم يبأ ىلع بيبش نب ٌةَبَطَحَف ِمِدَق» :يربطلا لاقو

 )١( ص  يروّدلا قيقحت'- ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ١”"7.
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 هيلع ِمِدَق نيح ملسم وبأ ههّجوف اعل ا دارا مايوع

 ةماطلا وروما فورجلا ىلإ بتكو لامعتسالاو لزعلا هل لعجو شويجلا هيل
0 

 : يلي ام ىلإ ةراشإلا نم ًاضيأ انه دب الو

 يبرع لتاقم فلأ ةئام ءاهز ناك ناسارخ دالب يف طبارملا يبرعلا شيجلا نإ -
 م نا نس ةلادلا هيع ند نامياس ةلؤحو ناساركل يلهسلا نب ؛ ديزي ةيالو يف

 ناك» هنأ ينئادملا خرؤملا ركذ ثيح (برعلا نم )17٠٠١ كلذ لبق مهددع ناك دقو

 مهيلع فالآ ةعبس ةفوكلا لهأ نمو .فالآ ةرشع دزألا نم :ةلتاقملا نم ناسارخب
 .فالآ ةعست ةيلاعلا لهأ نم «ةرصبلا لهأ نمو «يجحذملا َيفعجلا رحّر نب مهج

 نمو .فالآ ةعبرأ (ةعيبر) سيقلا دبع نمو «فالآ ةعبس (ةعيبر) لئاو نب ركب نمو
 ًافلأ نيتس ءاهز ه91/ةنس بّلهملا نب ديزي عم ناسارخ لخد مث .«فالآ ةرشع ميمت
 مضناو ؛ةيناميلا نم مهتيبلاغ ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا تايالو دنج نم «برعلا نم
 ًاعيمج مهب بّلهملا نب , ليزي راس ثيح .«ناسارخ يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا مهيلإ

 ع تليجلا ب كيوي راسا هنأ يربطلا ركذ ثيح .ناجرجو ناتسهد دالب حتفل

 نبا لاق . .افلأ نوتس ماشلا لهأ نم مهنم «فلأ ةئامو نيرشع يف ناجرجو ناتسهد

 ةئام ناسارخ لهأو ماشلاو ة ةرصبلاو ةفوكلا لهآ نم بلهملا نب , ديزي عم راس : : يبلكلا

 تلهملا نب , ديزي راس» :نودلخ نبأ لاقو .«ةعّوطملاو كيلامملاو يلاوملا ىوس فلأ

 «ةعّوطملاو يلاوملا ىوس ناسارخو ماشلاو قارعلا لهأ نم فلأ ةئام يف ناجرج ىلإ

 ءأفلأ نيرشعو ةئام ءاهز ناك ناسارخب شيجلا ماَوق نأ صوصنلا كلت نم نّيبتيو

 امو ناجرُج دالبب مهنم ةقرف بّلهملا نب 0 .«فلأ ةئام مهنم برعلا ناكو

 .رهنلا ءارو ام ميلاقأ ىلإ شيجلا رشنو ناسارخ ورم ىلإ داعو ه44ةنس اهرواج

 ترجو فا« ١ 1ةفش ناسارخلا يريشفلا هللا دبع نب. دسأ ةيالو. ىف
 مهريغو «ةليجبو «ةعازخو «ءىيط نم مهتيبلاغ ءماشلا دنج نم ةقرف ًاضيأ ناسارخ
 «يئاطلا بيبش نب ةبطحق ةقرفلا كلت يف اولخد نمم ناكو «ماشلا ةينامي نم
 اوناك نيذلا ءىيط تالاجر نم مهريغو .ةبطحق نب نسحلاو «ةبطحق نب ديمحو

 . ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلاب

 ةوعدلا ىف هدونجو هتداق ةيبلاغ ىوضنا ناسارخ يف يبرعلا نسشيجلا كلذ نإ-

 عم شيجلا كلذ نم ًافلأ نيعبرأ ءاهز يقب امنيب ه٠0١  7١؟9ةنس ناسارخب ةيسابعلا
 ىلإ ورم نم بحسنا اّمَل ناسارخ ىلع دمحم نب ناورم لماع يسيقلا رايس نب رصن

 .4 ج ٠١84 ص - يربطلا  كرلملاو ممألا خيرات(١)
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 ىف مهتم املأ قيثالث رايتس قب نصت شن القز م١٠17 ةنس ىدامج رهش يف روباسين

 . سوط ةقطنم

 هتداق نأل شيجلا ىلع يئاطلا بيبش نب ةبطحق مامإلا ميهاربإ ىلو دقو -
 ميهاربإ هاجر اَملو ؛ةقيبر نب عيتافلخوا نيناجيلا برعلا نم ىملعلا مهتيبلاغ هدونجو

 ملسم وبأ مزتلاف «هدي ىلع ناطيشلا نورقا قم ًانرق ةساك هللا نأو ةبطحق ةءافك نم

 . ةيذيفنت تاءارجإ نم هركذ فلس امب ماقو مامولا ميهاربإ رماوأب

 ناحتاولا قدنخب ماقأو - ورم نم - ةبطخُف جرخو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 دونجلا هيلإ برسي ملسم وبأو «قرطلا تنكمأو «ءاعشلا هتف ريس « يون ةروتيما خرم

 («. .ها١٠١ةنس نايعش نم فصنلا ىتح ءحالسلاو

 نب رصن ديب تناك ىتلا ناسارخ ميلاقأ نم هيلي ام ىلإ شيجلاب ةبطحق قلطناف

 .دمحم نب ناورم لماع رايس

 : ناجرُجو ناسارُخ ميلاقأ يف يئاطلا ةبطحق راصتنا :ايناث
 نب بيبش نب ةبطخُف دئاقلا ريمألا قلطنا (ما/58) ه1 * ةنس نابعش فصتنم يف

 و قطانم نمل ةيسايعلا ةوعدلا شيجب يناميلا يئاطلا ّيناهبنلا نادعم نب دلاخ

 عشاجم نب مساقلا ٌةبطخَق هججو) : هنأ يربطلا ركذ دقو . ناسارخ دالبب (سوط) قطانمو

 نبدا تركب لح دور 5 .درويبأ ةهج ىلإ رارم نب روهجو ؛ سخرس ىلإ

 يلجعلا ديوس نب يباتلاو رايس نب رصن نب ميعت ذأ تير ل د

 نب لتاقم ٌةبطحق هّجوف . مهناسرفو ناسارخ لهأ ديدانص نم افلأ نيثالث يف سوطب

 مق مث هل ًاددم - نسا قناع اقرب ء«فلأ يف كمرب نب دلاخو .فلأ يف ّيكعلا ميكح

 نوع وبأ مهنم 2 6 قاوقلا وف ةذع ةبطحق عم ناكو .. هعم نمب ٌةبطحق مهيلع

 ا «كمرب نب دلاخو ءيكعلا ميك نب .لئاقمو «ديزي نب كلملا دبع

 .يلجعلا رارم نب روهجو «ّيكعلا كيهن نب نامثعو «يدزألا نمحرلا دبع نب رذنملاو

 :يئاطلا نامثع نب هّللا كديعو «[يئاطلا ناميلس نب لضفلا وهو] يسوطلا سابعلا وبأو

 0 هي ا سلا ا

 0 ٠١4 نمل ولا نسعي «ميهاريإ نب ذرحسو .يلسملا

 اولا
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 نب مساقلاو ةميزخ نب مزاخو ميهاربإ نب ماسب مهنيب داوق ةّدع ٌةَبْطْحَق هجّجو -
 ركسع اهب ناكو ءسخرس ىلإ ّيعازخلا ثيرح نباو «يئاطلا نالفو ءعشاجم

 يف ةطبار مهلعجف رايس نب رصن ىلإ اومضنا دق اوناكو ٌيرورحلا ةملس نب نابيش

 اَنِإ :نابيش ركسع عئالطل اولاق) سخرس دالب ىلإ ةبطحق ةداق لصو اّمَْلَف ءسخرس
 نمب ميهاربإ نب ماسب لحتراو «مكلاتق ديرن انسلو ةاره ىلإ نيزاتجم سخرس انُمِدَق
 هيلإ جرخو ءاهيلإ لدع سخرس ةنيدم ىذاح امْلُف «َةاَرَه نوُمؤي ةيطحق ةداق نم هعم

 نابيش باحصأ ةماع لتقف ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف «فالآ ةثالث اوناكو نابيش باحصأ

 وهر] يلجعلا ديوس نب يبانلا سخرس طوقس ربخ غلبو ..مهنم اجن نم برهو

 هلأسيو كلذب هربخي رايس نب رصن ىلإ بتكف [سوط ةقطنم ىلع رايس نب رصن لماع
 مكحتسا مويلا :لاقو هعزج دتشا سخرس طوقس ربخ رايس نب رصن غلب اّمَلَو «ددملا
 ثعبو .«ةيسابعلا ىلع ةدحاو ادي اوناك سخرس لهأ نأ كلذو :تاورف ىلغ رشا

 . سوط ىلإ رصن نب ميمت هنبا عم ددملاب رصن
 لاق .درويبأ ةهج ىلإ رارم نب روهج ةدايقب ةوق هجو دق ةبطحق ناكو -

 مصاع همزهف «روهج ىلإ يدغّسلا ريمع نب مصاع رصن نب ميمت هّجوف» :يربطلا
 نأ :مصاع ىلإ ميمت لسرأف ّيبانلا ىلع ٌةيطحق لطأو .ناقدابك يف روهج نصحتف

 .«سوط ىلإ لّبقأو هكرتف «ليقأو روهج نع لحرا

 نمت لإ: ىقارسلا هللا وبه هوس كيدشمس ىلع هجر لق ١ طيفو ناكرم

 نب ميمت نأ هربخي ةبطحق ىلإ ديسأ بتكف ءاهيف ركسعف ةيرق لزن ىتح راسف «درويبأو
 ناسارخ لهأ ديدانص نم افلأ نيثالث يف سوطب ديوس نب يبانلاو رايس نب رصن
 يف كمرب نب دلاخو «فلأ يف يكعلا ميكح نب لتاقم ةبطحق هّجّجوف ءمهئاسرفو
 سوط ىتأو «شيجلاو داّوقلا نم هعم نمب ةبطحق لَبْقَأ مث «ديسأ ىلع امِدٌقو «فلأ

 . «اهالعأ نم

 نوع ابأو يكعلا ميكح نب لتاقم هتنميم ىلع ٌةبطحق لعجو» :يربطلا لاق

 هللا دبع نب ديسأ هترسيم ىلع لعجو «كمرب نب دلاخو يدزألا ديزي نب كلملا دبع

 نمحرلا دبع نب رابجلا دبعو ريهز نب بيسملاو ةبطحق نب نسحلاو يعازخلا
 لجو زع هللا تاك ىلإ مهاعدف «موقلا ىلإ فحز مث ءبلقلا يف وه راصو «يدزألا

 .[1 ج ٠١5 ص] «. .هوبيجي ملف دمحم لآ نم اضرلا ىلإو ٌةْلَك هيبن ةئسو

 اونعو «يبانلاو رصن نب ميمت ءازإب ةبطخُم لزن» :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو

 ةنيق ةكيمو هللا ةناقك ىلإ مهوعدي ٌةبطحُف مهيلإ ثعب ناّمصلا ىنادت اّمَّلُ ءمهلويخ

 «مهترثك مهتبجعأ دقو هنم اوعمسي ملو هلوسر اومتشف ؛هلوسر لآ نم اضرلا ىلإو
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 هللا نإف مهومتاشت الو مهوبيجت ال :هباحصأل ةبطحق لاقف .مهمتش ءش يف اوطرفأو
 اولمحي نأ  ةرسيملاو ةنميملا  ةبطخُف : ة رمأ مث 0 ا لا

 ةبطحق نإ مث . كن ًالاتق 00 007 موقلا ربصو .مهيلع اودشف ءمهيلع

 نياك ضاحتو . مهرمأ هللا تكف * دقف راّجفلا ىلع اودش «ىحيلا ناوغأ اي : حاص

 لتُقو ؛ةميظع ةلتقم مهنم اولتقو امهعم نمو يبانلاو ًاميمت اومزهف «لاتقلا ىلع
 يف اونصحتو «ةيرقلا ىلإ ةريثك ةعامج يف ّيبانلا زاحناو .ةكرعملا يف رصن نب ميمت

 الخ ام نمآ وهف انيلإ جرخ نم : : ةبطحق يدانم ىدانو «دنجلا مهب طاحأو «اهتصح

 :بابلا ىلع اهوقلأو مهتباود اوبقرع مهيلع لخدي نأ نم موقلا فاخ امل . يبانلا
 نيعباتتم هنم اوجرخو ءرهاظلا يف رئاغ فرج ىلع مهب فرشن : ةملث طئاحلا يف اوملثو

 هنإ لاقُيِف ءرْوّعلا كلذ يف يوهي جرخ نم لك لعجو «لوألا يقل ام رخآلا ملعي ال
 ةيسابعلا تتابو .هب اولتق حالس مهسسمي مل لجر يفلأ نم ٌوحن ةدهّولا كلت يف كله

 اولتقو و م ل ا , حابصلا نإ مهنوس رحب

 نم ٌةبطحق ىقل.. ١ :ٌىربطلا لاق كلذكو [؟55 صل .هعم ناك نمو ىبانلا

 تقم مهتم همم لكو ةكرمملا يف رصن نب ميمت لف ءاديدش الات اولصقاف سوطب
 ةعضب ذئموي ىلتقلا ةدع غلبف «لِتُق نمم رثكأ ماحزلا يف مهنم تام نم ناكو - ةميظع
 مهب تطاحأو - سوط ةئيدم - ةئيدملا يف اونصحتف ةّدع يف يبانلا تلفأو ىف ًافلأ رشع
 نب مصاع برهو ءهعم نمو يبانلا اولتقف ةنيدملا ىلإ اولخدو طئاحلا اوبقنف دونجلا

 نمو يبانلاو ميمت لتقمب هاربخأف روباسينب رايس نب رصن ىلإ ةيوار نب ملاسو ريمع
 جرخ رايس نب رصن ناكوا : ةلودلا رابخأ بحاص لاق .[9 ج ٠١5 ص]1(..امهعم

 نم لجر فالآ ةرشع نم وحن يف (كشوروم) اهل لاقي ةيرق يف ركسعف روباسين نم
 ةميزه ربخ هاتأ ْذِإ كانه ميقم وه انيبف .ةيمأ ينب ناوعأ نم هيلإ ىوض نّمو سيق
 طئاح يف لزنو روباسين ىلإ فرصناف «داروصحم يبانلاو اميمت نإ هل لبقو .موقلا

 . [*”5 ص] .«يبانلاو ميمت لتقب راهنلا رخآ يف ربخلا هاتأ مث «ةورع نب لقعمل
 قطانمو ميلاقأ توضنا سوط يف يناورملا شيجلا ىلع ةبطحق راصتنابو

 لمعتساو .ةيسابعلا ةوعدلاو ةب ةبطحق ءاول تحت سوطو اسنو ةارهو درويبأو سخرس

 نب رابجلا دبع سوط ىلع ةبطحتق فلختسا# مث قطانملا كلت ىلع لامعلا ةبطحق
 رز اني ىلإ يعجل اكو ونال حرا دع

2 2 

 روباسين ىلإ هتمدقم ىلع يكعلا ميكح نب لتاقم ةبطحق هّْجو» :يربطلا لاق
 لاقو .«سموق لزن ىتح رهشربأ لهأ رثأ يف ًابراه لحتراف رايس نب رصن كلذ غلبف
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 ءاسن حونب  ربخلا هاتأ ةعاس رايس نب رصن لحترا» :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ بحاص

 تلخو «سموق ىلإ ىضمو «- نهلاجر نم لتق نم ىلع نهئاكبو روباسين لهأ
 نقلا نناوناست ل ّيكعلا ٌةبطحق هجّجوو . مهناوعأو ةيمأ ينب دنج نم ٌروباسين

 ىلإ ٌةبطحق ٌصُخَش مث .هليخ يف عشاجم نب مساقلا هافاوو «ٌىكعلا اهمدقف «ءلجر

 زويانست طحت كفو ؛نمحرلا دبع نب رابجلا دبع سوط ىلع فلختساو «روباسين
 «ءيش نع ادَحأ فشكي ملو نم سانلا َّنَمَأَف «ها١ ٠ ةنس نابعش نم موي رخآ

 روباسينب ةبطحق ماقأو . . مهيلع ةعيبلا لخأف «مههوجو هرضحف .ةعيبلا ىلإ مهاعدو

 قيتاسر ىلإ ثعبو «داوسلاو دلبلا لهأ ىلع ةعيبلا ذخأ يف لاوشو ناضمر يرهش

 نب زرحم ٌةَبَطْحَق هّجوو .نامألا مهل ْطَسَّبو ءاهلهأ ىلع ةعيبلا ذخأ يف روباسين

 نب رصن عمط هب عطقيل اهب ةحلسم هلعجو قهيب ىلإ لجر ْيفلأ يف لماك ابأو ميهاربإ

 نْيَسَبْطلا ىلإ ّيعازخلا ثعشألا نب دمحم رصن ابأ دئاقلا ٌةبطحق هّجو كلذكو - «رايس

 ىلإ ةبطحق بتكو» اهيف هدونج عم ماقأو اهلهأ نم ةعيبلا ثعشألا نب دمحم ذخأف

 هزاقربسا مظعل «هيلع هللا حتف امو روباسين هلوخدب ورم يف هعم نيذلاو ملسم يبأ

 ةملس ىيبأ ىلإ كلذب ًاضيأ ةبطحق بتكو - [7؟7 صو  «كلذب هعم ْنَم رورسو

 وبأ ثعبو - ًارس  كلذب هعم نم رورسو هرورس مظعف ةفوكلا يف ناميلس نب صْفَح

 . مامإلا ميهاربإ ىلإ ربخلاب َةَمِلَس

 ةفيلخلا ىلإ رصن بتكا :سموق يف رايس نب رصنو روباسين يف ةبطحق امنيبو

 سانلا ضاضفرإو «سوط يف امهدنجو يبانلاو ميمت باصمب هربخي دمحم نب ناورم

 ريمأ  ةريبه نبا ةباجإ ءوس نم وكشيو .سموق ىلإ ناسارخ نم هجورخو ءهنع
 نإف ءدعب امأ :ةريبه نبا ىلإ ناورم بتكو . .هدادمإ نع هلقاثتو ءهاَّيإ  قارعلا

 «نينمؤملا ريمأ ءادعأو هللا ءادعأ نم عّمجت نمب نينمؤملا ريمأ ىلإ بتك رايس نب رصن
 نينمؤملا ريمأ باتك يف ترظن اذإف .هدادمإ نع كلقاثتو «هايإ كتباجإ ءوس وكشيو
 ةين مهّحصأو كدنع مهدمحأ كدلو نم حّرسو عومجلا دعب عومجلا رصن ىلإ بّرسف
 .مقافت دق ناسارخ رمأ ْنِإف . .دنججلا كلذ رمأ هلوو «نينمؤملا ريمأ ودع داهج يف
 لهأل لذو ةعاطلا لهأل ّرع دونجلا كليجعت يفو . .كلانه عّمجت نم ةكوش تدتشاو

 عرسأ هيلإ مهنإف سراف لبق نم حالسو لام نم هب مهذمت ام لعجاو . .ةيصعملا
 , .«عسوأ مهيلعو

 (ناريإ بونج) سراف ميلقإ يف ًادئاق ًاريمأ يسيقلا يبالكلا ةلظنح نب ةتابن ناكو

 نب ديزي هيلإ بتكف «سراف لهأ نمو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأ دنج نم شيج هعمو
 ةريبه نبا ثعب» :يريطلا لاق . .ناسارخ ىلإو رصن ىلإ هّجوتلاب قارعلا ريمأ ةريبه
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 هون ريصت :ىلإ مضي ملو ناجرج ىلإ ىضمو ّيرلا ىلإ راسف ءرصن ىلإ ةلظنح نب ةتاب

 رابخأ يف ءاجو .«ناجرجج ىلإ اولوحتف سموق انلمحت ال :رصنل ةيسيقلا تلاقف « رايس

 ريصملا اودارأو .ةوقو فيثك عمج يف يّرلا ىفاو دق ةلظنح نب ةنابن ناك" : : هنأ ةلودلا

 اسنو سخرس لولفو ناسارُخ نم نيمزهنملا رصن لولف هيلإ أجليل ناجرجج ىلإ

 .هيلع نودمتعي عمج مهل قبي مل هّنأو .هلاحب ةريبه نبا ىلإ رصن بتكف . درويبأو

 نبا ىلع هباتك درو اًملف «برحلا يف هيأر لوبقو هتعاطب ةتابن ىلإ بتكي نأ هلأسو
 دسفأ ام حالصإ يف نحن امنإو «ةتابن ىلع رصن لثم يلوأل تنك ام : :لاق ةريبه

 نب ركب ابأ ّيرلا ىلع فلختساو «ناجرج ىلإ يرلا نم ةلظنح نب ةتابن راسو . .رصن
 نب رصن عم اوناك نيذلا] ناسارخ دونج ضرعب رمأو «ناجرج ىفاوو « «يليقعلا بعك

 د يطوخو «همسا ىلع اوقلح 000 ا رم رطل اا

 دار يضل نار نعت :لاقف هعم نم مساو همسا ةتابن طاقسإ ًارصن غلبو [هقزر

. 
 سموقب ماقأو . نظ ام سئبل ةتابنل داقنأ ينأ ءاعرقلا نبا نظ

 ىلإ يضمي نأ :روباسينب يئاطلا ةبطحق ىلإ يناسارخلا ملسم وبأ بتكو

 يضمأ تنك ام :هيلإ بتكو «كلذ لعفي نأ ةبطحق ّبأف . سموق يف رايس نب رصن

 ينكلو ا م ا ءلث هو اربعل ىلإ

 :ايقلا ةبطحت العلا دكؤي كلذو [ ل . «تيأر ل نما 50 يأرلا
 يأرلاو .

 تدنن 53 حاس حبمم ع

 نم دونجلاو ةداقلاب ىئاطلا ةبطحق قلطنا ه١ ٠ ةنس ةدعقلا يذ رهش لئاوأ يفو
 را[ طلقت يد ردحلا كانت هقيح ةيدقب د وعف تحيو (0 ير ملقا ىلإ[ نوبات
 ءاهيف تاحلسملا رشنو عضو دق ةلظنح نب ةتابن ناكو ناجرج لخادمو يحاون
 . خسرف نم ًاوحن هقدنخ ناكو :«ناجرج ةئيدم فراشم ىلع ٌقّدنَخو

 هّجو)ا : يلي ام ناجرجج حتف ناونعب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج دقو

 مهلتقف ةتابن حلاسم ضعبب نسحلا عقوأو «ةبطحق نب نسحلا ناجرُج ىلإ ٌةبطحق
 ب هني هع ىلإ ةبطحق راسف ةبطحق ىلإ كلذب بتكو مهحالسو مهليخ ذخأو
 ةدعقلا يذ يف ناجرج ىلإ ةبطحق لّبقأ» : : يلي ام يربطلا خيران يف ءاجو . .«ناجرج
 نوع وبأو كمرب نب دلاخو يعازخللا هللا ذيع وب ةينمأ هعمو ها١٠١١ةئس

 نمحرلا دبع نب رابجلا دبعو ريهز نب بيسملاو بعك نب ىسومو ديزي نب كلملا دبع
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 ؛ عا ردتلا طللا:ديخ و اليسأ ةفومسس ىلع ؛بعك نب ىسوم هتنميم ىلعو .يدزألا

 «ناجرُج موخت لزن ىتح ةبطحق نب نسحلا لّبقأو . .ةبطحق نب نسحلا هتمدقم ىلعو
 اهيلع ةتابنل ةحلسم ىلإ يئاطلا ةدعسمو دلاخ ابأو ًاعفانو عيفر نب ٌنامثع ٌنسحلا هّجوو

 ركسع ىلإ اوعجر مث «هباحصأ نم ًالجر نيعبسو هولتقف هوتّيبف بيؤذ هل لاقُي لجر
 ري مل ةّذع يف - ةتابن عم  ماشلا لهأو «ةتابن قدنخ ءازإب لزنف ٌةبَطْحَق مِدَقو . نسحلا

 هيلإ جرخو «ناجرجج ىلإ ةبطحق راس» :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو «. .اهلثم سانلا
 . [ها] .«ناسارخ لهأ نم هيلإ فاضنا ْنَّمو ماشلا لهأ نِم هعم نميف ةتابن

 يف يناورملا شيجلا ةيمست عويش :امهدحأ «نيرمأ ىلإ هيبنتلا انه ديفملا نمو

 ةدايقب شيجلا كلذ ناك دقف ةقيقد ريغ ةيمست يهو (ماشلا لهأ) مساب تاياورلا

 ةتاين عم ناكو «تاسارحو: نسرافو ةقازفلا ةريردتلاو ماخلا ند درتج دف ةلطخ يسال

 ءّيدغَسلا ريمع نب مصاع مهنمو «ناسارخ لهأ نم رايس نب رصن شيج ةداق رابك
 «مجاعألاو ةيسيقلا ناسارخ لهأو دنج نم فالآلا امهعمو ّيميمتلا ةيوار نب ملاسو

 شيجلا) وه شيجلا كلذل بوصألا ةيمستلاف «ناجرُج لهأ ةتابن عم ناك كلذكو

 ةيمست عويش : يناثلا رمألاو .دمحم نب ناورم ّيومألا ةفيلخلا شيج هنأل (يناورملا

 نم مهنأب معزت ةياور لقني ّيربطلا لعج امم (ناسارخ لهأ) مساب ةبطحق شيج
 شيجلا نمو ناسارخب نيميقملا برعلا نِم ىمظعلا مهتيبلاغ نأ حيحصلا امنيب «مجعلا

 ناجرج ةعقوم يف ةبطحق عم ناكدقو «ناسارخ ةيالو يف ًاطبارم ناك يذلا يبرعلا

 سفن نم دئاق سودرك لك ىلعو «لتاقم فلأ سودرك لك ءًاسودرك نيثالث وحن
 ةدايق رابكلا ةداقلا ضعت نلودمو «سودركلا دارفأ اهيلإ ىمتني هني يتلا ةليبقلا وأ ةريشعلا

 ةذاق ةيبلاغ نإ لب نلت ند هلاك ءاككنا تلرعلا نم اهي ا رتاقو ويدرك فن

 شيج) وه شيجلا كلذل بوصألا ةيمستلاف «تاذلاب نييناميلا نم اوناك ةبطحق شيجو
 شيجلا تايارو ءادوس مهتايار تناكو (يسابعلا شيجلا) وأ ؛«(ةيسابعلا ةوعدلا

 يناورملا شيجلا .ناجرج ةنيدم فراشم ىلع ناشيجلا ىقتلاف .ءارفص يناورملا

 يئاطلا ةبطحق ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلا شيجو «ةلظنح نب ةتابن ةدايقب

 اعد مث «مهوعدنف «ةجحلاب مهؤدبن :ةبطحق لاقف» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 كوعدن اَنِإ :هل لقف ةيغاطلا اذه ىلإ جرخأ :هل لاقف  ّيجحذملا  ّيفعجلا ٌيرسلا

 انل اقل فيلم رئاست ذل ةلوسرب لآ قهاانعزلا_ىلرو هلو هع سو هللا ةجاتك ىلإ

 ؟مكملكأ ىتح ينونّمؤتأ :لاقف مهفص نم اند ىتح ّيرسلا ىضمف .انيلع ام كيلعو

 ةبطحق ريمألا اذه :ٌيرسلا لاقف .تئش ام لقف نمآ تنأ :لاقف ء«عمسي ةتابنو

 ام مكيلعو ءهل ام مكلو .هلوسر لآ نم اضرلا ىلإو هّيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدي



 110 . 2 ىسابعلا رصعلا ىف ينميلا رودلا ل

 ىلإ مكوعدن نحن :هباحصأ ضعب لاقو ؟انتئج اذهلأ «كل سعت :ةتابن لاقف .هيلع
 موي ةعقو بحاص ةتابن ريمألا اذه «يراجلا ءاطعلاو قزرلا ىلإو ناورم ةفيلخلا
 هضرعي وهو «نامألا مكل طسب دق «قاقشلا لهأ يف ماظع عئاقو هلو ؛زاوهألا
 .[8579 ص] .«ةبطحق ربخأف ٌيرسلا فرصناف .مكيلع

 تيب اوقرح موق ةيقب نولتاقُت امّْنِإ ءناميإلا لهأ اي" : : لاقف هباحصأ ةبطحق ٌتحو

 مييلع هللا مكطلسف «ىوقتلاو ربلا لحأ اوفاخأو مكحلا يف اوراجو ءلججو زع هللا
 هّللا مكر صنيف ةّذعلا هذه لثم يف مهنوقلت مكنأب مامإلا ىلإ َدَهَع دقو «مكب مهنم مقتنيل
 موي يف ه١ ٠ةنس ةجحلا يذ لهتسم يف اوقتلاف) : ي ىربطلا لاق . ميم رجوزع
 رئاس ىلع ىلاعتو كرابت هللا هّلّضف دق موي اذه ناسارخ لهأ اي : :ةبطخُم لاقف «ةعمجلا
 زع هللا دنع مكدايعأ مظعأ نم ديع هيف ميظع رهش اذهو فعاضُم هيف لمعلاو مايألا
 «مكودع ىلع رهشلا اذه نم مويلا اذه يف نورصنُت مكنأ مامإلا انَرّبخَأ دقو « لجو

 .[4 ج ٠١5 ص] .«نيرباصلا عم هللا نإف باستحاو ربصو ّدجب هوقلاف
 نب رماع اذإف ؛ةلمحلل موقلا أيهتا - ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج امك  ذئدنعو

 ةعاسلا كيدانم يداني «ريمألا اهيأ :لاقف ةبطحق نم اندف ةنميملا نم لبقأ دق ليعامسإ
 وهف ناجرُج لهأ نم هراد لخد نم نإ :اهّلك باوبألا ىلإ كلذب ثعبتو كفقوم يف
 ٌتبصأ «كّريو هللا كّرس :ةبطحق لاقف . سانلا نم ريثك هنع ٌضفري نأ وجرأ ينإف «نمآ
 يف هب يدوُت امْلَف . نمآ وهف هباب قلغأو ناجرج لهأ نم هراد لخد ْنَم : دان «ةتسحأو
 « قدنخلا يف هعضوم نم لحلحتي مل فقاو ةتابنو «ريثك قلخ للست باوبألا لك
 ل ل ل ل ا يل
 مزهنا :رماع لاف . ةنيدملا ىلإ ًاعجار هسرفب فطعو هيلي ًاناسنإ ملكو هتّباد ىلع ىوتسا
 1ع .«اولمحف ءاولمحا نأ ةبيطحق ىدانو .ةبعكلا ٌبرو موقلا

 هترسيم ىلعو «ةبطحق نب نسحلا هتنميم ىلعو ةبطحق مهضهانفا : : يربطلا لاق
 لاق .«ضعبل مهضعب ربصو اولتتقاف «٠ ءّيكعلا ميكح نب لتاقمو كري نب دلاخ
 اي ناورم اي : ماشلا لهأ ىدانو «روصنم اي دمحم اي :ناسارخ لهأ ىدانو» : يرذالبلا

 :ةنيدملا ماشلا لهأ لخدو .موقلا مزهناف» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق «روصنم
 ةبطحق نب نسحلا لخدو ,ناسارخ لاّلُم نم مهعم ناك نم نود باوبألا اوقلغأو
 ارو داس وم تينر ا[ حت ةرسيمو ةنميم ادئاق امهو] ةنيدملا ّيكعلا لتاقمو

 ًافقاو ةتابن ناك يذلا بابلا حتف نأ ةبطحق ثبلي ملو .لتق لِتق مث اليوط مهلتاقو يميمتلا
 يرتخبلا نب باطخلا اولتقو ةّيح هنبا اولتقو ةتابن اولتقف دنجلا لخدو هيلع
 رمأو .هموي نم ةنيدملا ىلع ةبطحق ىلوتساو «يميمتلا ٍبلهم نب رارضو ٠ . يميمتلا
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 «ةتابن داوق رثكأ برهو «هيلع هباب قلغأ دحأل ضرعتي ملو «سانلا نع فيسلا عفرب

 ربخ يف يربطلا لاقو ١"77[ ص] .«مهيلع ةعيبلا تذخأو «مهنامأب سانلا يف يدوُنو

 مهنم لتقف ماشلا لهأ مزهناو ةتابن لَك ءضعبل مهضعب ربصو ءاولتتقاف . . * ةكرعملا
 نب رصن ةداق نم ةثالث ىلتقلا نم ناكو ىناورملا شيجلا نم دوصقملاو  «فالآأ ةرشع

 ىةتابث تاؤق رثكأ هيبه امن + ةناث نيل ناسرخلولف معا اوغيشلا ةيذلا ناسازخيب نايس

 يذ لهتسم ةعمجلا موي يربطلا ركذ اميف ناجرج هلوخدو ةبطحق راصتنا ناكو

 ةجحلا يذ نم نولخ ثالثل تبسلا موي) ةلودلا رابخأ بحاص ركذ اميفو ءةجحلا
 .(ها7*ةنس

 ةيسابعلا ةوعدلا يف ناسارخ ةيالو دالب ءاوضنا لمتكا ناجرُج ةبطحق لوخدبو
 ْ . يئاطلا بيبش نب ةبطحق دي ىلع ه١ ةجححلا يذ يف

 36 3 دع منمإ عا



 سداسلا ثحبملا حس

 ميلاقأل يئاطلا ةبطحق حتف
 شيجلا ىلع ريبكلا هراصتناو ناريإ

 (ه١17>ناهغصأب ىناورملا

 ذبهبصأ ىلإ ةبطحق ثعب) يئاطلا بيبش نب ةبطحق ءاول تحت ناجرج توضنا ام
 ىلإ حلصلا لام لمحي نأ نمضو كلذ ىلإ باجأف ءةعاطلا ىلإ هوعدي ناتسربط
 لخد كلذبو (ةبطحف

 يف ناتسربط ميلق]
 . ةبطحق ةع

 رابخأ بحاص لاق
 ماقأو» :ةلودلا

 ةيقب ناجرجب ةبطحق
 هيب حشا قد

 مرحملا رهشو ه١

 ىتح ها١؟5١5ةنس

 جارخ نم أئيش ىّبَج
 نميف همّسقو ناجرج

03 

 هوو ..هعم ناك

 هد ا هوا

 ؛ ّىَّرلا ىلإ لحتراف ًارصن كلذ غلبو .مهحالسو 1 ا مهوتيبف

 امب ةبطحق ىلإ نسحلا بتكو .ةريبه نبا هثعب لف دق اهيلع ايلاو بعك نب ركب ابأ امم ىفلأو

 ةبطحق فلختتسا مث ٠ .كرحتي الأ هرمأو مداق هنأ هملعأو هداّوق نم ًادئاق هيلإ ثعبف «ناك

 اهبو سموق موق اّمَلُق «ّيرلا ديري راسو «ناجرجج ىلع ّيعازخلا هللا دبع نب ديسأ

 .©97«راوخلا ىلإ نسحلا مدقتف «راوخلا ىلإ هعم نميف مدقتي نأ هرمأ ةبطحق نب نسحلا

 يئاطلا ةبطحق تاراصتناو كراعم يف ةيسيئ لا ميلاقألا

 )١( ص - يروذلا زيزعلا دبع .د قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ”".

١١1 
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 . .يليقعلا بعك نب ركب وبأ اهريمأو راوخلا ىلإ رايس نب رصن لحترا» هنأ يربطلا خيرات

 يرلاب ناكو . . يلشهنلا ليدب نب بيبح ٌيرلا ىلع لماعلا ناكو يرلا لزن ىتح رصن راسو
 ."7(يَدلاِب لزنف ةريبه نبا ههّجو فالآ ةثالث يف رشب نب فيطُع - ًاضيأ -

 يّرلا ىلإ فحزلل ةبطحق أيهتو «راوخلا ةقطنم ةبطحق نب نسحلا لخد امل

 : رايس نب رصنل رشب نب فيطعو بعك نب ركب وبأ لاقف» اهترداغم رايس نب رصن ررق
 ىتح ينومتكرت :لاقف «ةنسح انتعامج نإف موقلا ءالؤه ىقلن ىتح كعم نحنو ْمِقَأ
 لوقي ةريبه نبا نإ :ليدب نب بيبح هل لاقف «موقلاب مكنأش «مقأ متلقف ًارسج ٌترص
 ص] .؛ناَّذَمَه ىلإ ىضمو «ميقي نأ ىبأف .دادمألا كتلظأ دقف كعضومب ْمِقَأ :كل

 هدونج قّرفتو ه١1١ لوألا عيبر يف َناذَمَه قيرط يف رايس نب رصن تامو 1”

 .يّرْلا لخد دق ةبطحق ناكو .دنواهنب مهرثكأ قحلو

 يلشهنلا ليدب نب بيبح غليو ءيّرلا ىلإ نسحلا هنبا ةبْطْحَق ِمْدَق» :يربطلا لاق
 ىتح ماقأف نسحلا اهلخدو يرلا نع اوجرخف نسحلا ريسم ماشلا لهأ نم هعم نمو
 19/١١7. ص] .ا(هوبأ مِدق

 هصن ىلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك ىف ءاجو

 نب بيبحو رشب نب فيطعو بعك نب ركب وبأ مهيفو ناورم لويخ تجرخ»

 كلذ غلبو . ةرابض نب سماعب اوقحلف ءاولذاختو مهرمأ تتشت لق ريثك عمج ىف ( ليدب

 نسحلا ىضمف «يرلا ىلإ ىضمي نأ هرمأي نسحلا ىلإ بتكو صْخَّسَف «ةبطحق

 «اهيلع لتاقُي مل ًاوفع ه١ ١ةنس رفص يف اهلخدف ءاهلخدي نأ لبق ةبطحق هقحلو

 .[ 77 صأ

 يف يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع دئاقلا يباحصلا هحتتفا نم لوأ ناك اذه يرلا ميلقإو

 نب ةورع ربخأو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف ه7 ١ةنس  نميلا ناسرف نم فالآ ةينامث
 ” اطل الا كيف نو وزع دادخأ نق طحن ناكر يسلق هاّمسف حتتفلاب ٌرَمَع ليخلا ديز

 يبأ ىلإ ةبطحق بتكا - ه1 ١1ةنس رفص يف . يرلا ةنيدمو ميلقإ ي ىئاطلا ةبطحق لخد اّمَلو

 رومألا لّهسو «هل هللا عنص امب_ناسارخ ورمب  ملسم يبأ ىلإو  ةفوكلاب  ةمّلَس
 .«كلذ مظعأف يّرلا دونجلاب ةبطحق لوزن  قارعلا ريمأ  ةريبه نبا غلبو . .

 شويجلا اهنم هّجوو  ناريإ يف هل ةدعاقو أرقم ّيرلا ةنيدم نم ةبطحق ذختاو
 يّرلا ٌةبطحق لخد امل» :لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاق .تاهج ةدع ىلإ ايارّسلاو

 ١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ”١١ ج 4.
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 دحأ اهكلسي ال ناكو قرطلا طبضو «ظفحلاو طايتحالاو مزحلاب هرمأ ذخأ اهب ماقأو

 .اهنم زاوجب الإ

 تاهج عبرأ ىلإ شويجلاب ةداق ةعبرأ اهنم هّجوو «يّرلا ةئيدمب ةبطخَف ماقأ دقو
 ىلإ يدزألا كلملا دبع نوع وبأ مهو «ةيناميلا نم ةعبرألا ةداقلا ناكو «ناريإ نم

 ىلإ ةبطخحت ني نسسلاو .ىتشت ىلإ يجحذملا يلِسُملا ليعامسإ نب رماعو :رهبأ
 .ْمُف ىلإ ّيكعلا ميكح نب لتاقمو «ْنأْذَمَه

 ميلقإ ىلإ فالآ ةعبرأ يف يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ ةبطحق هججو دقف
 نم موق ديب يبتسد ميلقإ ناكو ءَناَذّمَمو ّيرلا نيب وهو «رهبأ ةنيدم هتمصاعو يِبَتْسَد
 ام (رهبأ حتف) ناونعب ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح ءرهبأ ةئيدم كلذكو جراوخلا

 هّجوف «كانه اوعّمجت دق كيلاعصلاو جراوخلا نم ًاموق 0
 ىلإ هجوت مث (يِبَتْسَد نم رهبأ لزن ىتح راسف .يدزألا كلملا دبع نوع ابأ مهيلإ

 دمحم لآ نم اضرلا ىلإو هيبن ةئسو هللا باتك ىلإ مهاعدف مهيلإ فقلت نمو جراوخلا

 وبأ مهنْمأ ىتح مهنم ةذع نّصحتو ءديدش لاتق دعب مهب رفظف هولتاقو هوبيجي ملف
 نم اوحبصأو الاب ىف نو نرتب 1و را وتاع دعب مقار «ةيلإ اوهبرشف نوع

 هيلإ بتكف «كلذب ةبطحق ىلإ نوع وبأ بتكف . مهناطوأ ىلإ مهتيقب ةب فرصناو !هدونج

 َّثتبو ءرهشأ ةثالث نم ًاوحن رهبأ ةنيدمب نوع وبأ ماقأف . عع دب ىذا ءاقنلاب ةرمأي
 .1؟57؟56 ص] «سانلا علان ا نمل نامآلا طّسّبو ؛هيلي اميف هلويخ

 :ةينع قالا ةثالث يف يلشملا ليعامسإ نب رماع دئاقلا ةبطحق هجو كلذكو

 ةعلق لزني نأ هرمأو ءناذَّمَهو ّيرلا نيب قرطلاب ليعامسإ نب رماع ٌةبطحق َلَكَو»

 .كانه طبارو «رماع لعفف .«حلاسملا عضيو ءرتسُت

 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا دنج نم ًأشيج ثعب دق دمحم نب ناورم ةفيلخلا ناكو
 نبا شيجب ءاقتلالا مث ناذَمَه ميلقإ ىلإ ريسملاب مهرمأو يلهابلا مهدأ نب كلام ةدايقب

 يف وهو يئاطلا ةبطحق كلذ غلبف «ناسارخ ىلإ مث ّيرلا ىلإ هعم مدقتلاو ةرابض

 :يربطلا لاق ثيح ءَناْذَمَه ىلإ هشيج نم ةقرف يف ةبطحق نب نسحلا هجوف ءِيّرلا
 هجوت اّمَّلو .َناَذَمَه ىلإ ثالثب يّرلا هلوزن دعب نسحلا هنبا ةبطحق هّجو»

 ماشلا لهأ نم اهب ناك نمو يلهابلا مهدأ نب , كلام اهنم جرخ َناَذَمَه ىلإ نسحلا

 ناسارخ لهأو ماشلا لهأ نم هعم يقب نمو كلام ماقأف .دنواهن ىلإ ناسارخ لهأو

 ىلع لزتف دنواهن ىلإ َناَذَمَه نم نسحلا راسف .دنواهن يف رايس نب رصن عم ناك نمم
 نسحلا فاطأ ىتح ةئامعبس يف ةيطع نب مهجلا يبأب ةبطحق هدمأو ءاهنم خسارف ةعبرأ
 .[4 ج ”١١7 ص] .«اهرصحو ةنيدملاب
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 لابقإ ةبطْخق غلب» : هنأ (ناَذَمَم حتف) ناونعب ةلودلا رابخأ باتك يف ءاجو

 امو هيلإ رايس نب رصن نب رايس مامضناو ماشلا لهأ نم هعم َلَبْقأ نميف مهدأ نب كلام

 ةجحملا قيرط ىلع ةبطحق نب نسحلا هججوف ءَناَذَمَه ىلإ هجوتلا نم هيلع اوعمتجا
 نأ مهاتأ رتْسُت ةعلق اوغلب اّمْلُف ءَناَذَمَه ديري مهدأ نب كلام َلَبْقُأ دقو . .َناَذَمَه ىلإ
 اهيف اونصحتو اهتنيدم اولخدو دنواهن ىلإ اولَدَعف «هعم نميف َناَذَمَه لزن دق نسحلا

 ءاول تحت َناَّذَمَه ميلقإ ىوضنا كلذبو 175 ص] «. .ةرابُص نبا (مودق) يف ًاعمط

 نسحلا ىلإ ىهتناو» ءَناَذَمَه يف نسحلا ماقأو  ه١1١ رفص يف  يئاطلا ةبطحق

 .دنواهن ةنيدمب هعم اونّصحت نيذلا يناسارخلاو يماشلا دنججلاو مهدأ نب كلام ربخ

 مهيلإ ريسملاب هرمأي نسحلا ىلإ ٌةبطحق بتكو «كلذب هربخي ةبطحق ىلإ بتكف
 «لجر ةئامثالثو فلأ يف ءالعلا نب مهجلا مهيف لجر يفلأب هّدمأو «مهترصاحمبو

 موقلا رصاحو (ىلوألا ىدامج رهش ىيف) دنواهن لزن ىتح  َناذَّمَه نم  نسحلا راسف

 نبا مهنم برقي ىتح اوجرخي نأ رثكألا ئّبأو .هلاتقل جورخلاب مهضعب راشأف ءاهب

 .دنواهن ًارصاحم نسحلا ثكمو [5”7 ص] .«ةرابض

 يهو ّْمُق ةئيدم ىلإ يكعلا ميكح نب لتاقم دئاقلا ةبطخَق ريمألا هّجو كلذكو

 ةبطحق غلب» :هنأ (ْمُق حتف) ناونعب ةلودلا رابخأ يف ءاج دقو «ناريإب ةفورعم ةنيدم

 اتّشف مق ىلإ لجر فالآ ةعبرأ يف يكعلا ميكح نب لتاقم هججوف «ةرابص نبا لابقإ
 . 17707 ص] .«اهب

 بونج) سرافو نامرك ميلقإل أادئاق أريمأ يسيقلا يّْرملا ةرابض نب رماع ناكو
 ةفيلخلا بتكو .سرافو قارعلاو ماشلا دنجب نم لتاقم فلأ نيسمخ ءاهز هعمو (ناريإ

 شيجلا كلذ هيجوتب هرمأي اهقراشمو قارعلا ريمأ ةريبه نب ديزي ىلإ دمحم نب ناورم
 «ةبطحق لاتقل هدالوأ دحأ هعم هّجوي نأو ةرابض نبا مهريمأ عم سرافو نامرك نم

 مدقتلاو يّرلا يف ةبطحق ةهجاومل مهدأ نب كلام شيج عم شيجلا كلذ يقتلي نأو
 :قاسارح نإ

 «ةبطحق ىلإ ريسملاب هرمأي ةرابض نب رماع ىلإ ةريبه نبا بتك» :يرذالبلا لاق
 مضناو ناهبصأ الزن ىتح ًافلأ نيسمخ يف اراسف ةريبه نب ديزي نب دواد هنبا هعم هّجوو

 . ©”(ناسارخ لهأ نم ةيناورملا نم ةعامجو رايس نب رصن دلو اهب مهيلإ
 نب دواد هنبا ىلإو ةرابض نب رماع ىلإ ةريبه نبا بتك» :يربطلا لاق كلذكو

 )١( ج ؟7١ ص  يرذالبلا - فارشألا باسنأ ".
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 ناهبصأ اولزن ىتح افلأ نيسمخ يف اراسف «نامركب اناكو «ةبطحق ىلإ اريسي نأ ديزي
 4/130 مآ «ركاسعلا ركسح ةرابض: نبا ركسمل لاقي ناكو < نيج نيد

 نبا ربد ام (ةفوكلاب) لالخلا ةمَّلَّس ابأ غلب» :هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاج دقو

 نب كلام عم] دونجلا نم هّجو نميف ناورم عنص امو ةرابض نبا يف ةريبه

 نأو «كلذب هربخي (ورم يف) يناسارخلا ملسم يبأ ىلإ ةمَّلَّس وبأ بتكف «[مهدأ

 ىتح ينأتلاب (يرلا يف) ةبطخَف ىلإ ةمّلَّس وبأ بتكو .ةبطحق ىلإ دونجلا برسي
 مِدَقف «(يجحذملا) يلْسُملا ميعد نب ميشأ عم هيلإ هباتكب ثعبو ءهرمأ فشكتسي
 باتك أرق اّمَلَف (ناهبصأ ىلإ) مدقتي نأو جورخلا دارأ دق ةبطحق ىفلأف ءّيرلا
 («. . يرلاب ماقأ ةّمَلَس يبأ

 نمو ةبطحقل ًاءدر نوكي نأ يناسارخلا ملسم وبأ دارأ» :هنأ ربخلا ةيقب يف ءاجو
 ينامركلا عيدجُج نب ّيلع ةيحنت نم بحأ ام عم اوبكت نإ مهثاغم نم برقي نأو هعم

 يّلصي ينامركلا عيدج نب , يلع هعمو روباسين وحن ورم نم ملسم وبأ راسف ..ورم نع
 ىلع ملسم وبأ هّجوو .هب هاضرو هيلع هضرع نود ًارمأ عطقي الو هفلخ ملسم وبأ

 هلمعتساو اهب ميقي نأ ءالعلا رمأ سْحْرَس َمِدَق اًمَلَف يعازخلا ثيرح نب ءالعلا هتمدقم

 ملسم وبأ مِدَقف «بلهملا نب , ديزي نب ةيواعم نب ديعس ابأ هتمدقم ىلع لعجو ءاهيلع

 يذلا قيرطلا نع ةرابض نبا فودصب ربخلا هيلإ وسار و11 راو ىف نورا

 ىلإ هتع اولدع مهنأو - ناسارثخح ىلإ نيسبطلاو نامرك نم هيلع اولخدي نأ قفشأ ناك

 . ''"«ورم ىلإ ملسم وبأ داعف «ناهبصأ

 :(ه١1١ بجر) ناريإ ىف ىئاطلا ةبطحقل ريبكلا رصنلا . .ناهبصأ ةعقوم ءابنأ

 يف ةرابض نبا ريمألا لابقإ ّيرلا ةنيدمب وهو يئاطلا ةبطحق ريمألا غلب دقو
 ميلقإب ةيسيئرلا ةنيدملا يهو - ّيَج ةنيدم هلوزنو ناهبصأ ىلإ لتاقم فلأ نيسمخ
 .«ناسارخ لهأ نم ةيناورملا نم ةعامج»  يرذالبلا ركذ امك  هيلإ ٌمِضناو  ناهبصأ

 ةىرلا ميلقال اريمأ ناك يذلا ىليتمتلا ليا نب: ةرابش نبا ىلإ عضنا كلك

 ءيّرلا ميلقإب اوناك نيذلا مهدونجو يليقعلا ركب وبأو يدسألا رشب نب فيطعو
 .هفلأ ةئام ةرابض نبا شيج خلبف ؛ ناهبصأ لهأ ك3

 ءاهب اَنَّشف ْمُق ىلإ فالآ ةعبرأ يف يكعلا ميكح نب لتاقم هّجو دق ةبطحق ناكو

 لاق .مق يف اوطبارف داوقلا نم امهريغو بيبخ نب سابخحو ليقع نب ىسومب هعبتا مث

 نيذلا نييناميلا ةداقلا نم ناك بّلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب ديعس ايأ نأ كلذ نم نّيبتي )١(
 1[ هء

 . ةيسايعلا ةوعدلا يف اووضناأ
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 ىلإ هيلإ اهّمض ليخ يف '”يكتعلا صْفَح نب رمع ٌةبطحق هجّجوو» :ةلودلا رابخأ بحاص
 ىوقي ال رمأ همهد نإف هرابخأب هيلإ بتكيو ةرابض نبا لويخ فرطتي نأ هرمأو ناهبصأ
 ةرابض نبا غلبو «رانأ ىمسُي ناهبصأ نم ًاقاتسر لزن ىتح رمع راسف «هيلإ فرصنا هيلع
 نم ةدع اولتقو هوتّيبف سراف فالآ ةثالث يف هداّوق نم أدئاق هيلإ هّجوف ءرمع عضوم
 يقل ام ٌةبطحق غلبو ءرومين ىعدت ناهبصأ نم ةيرق يف نصحتو رمع اجنو هباحصأ

 ناَدَمَهَو يّرلا نيب ام قرطلاب يلْسُملا ليعامسإ نب رماع لَو دق ةبطحق ناكو ءرمع
 «ناهبصأ ىلإ مّدقتي نأ ليعامسإ نب رماع ىلإ ةبطحق بتكف ءرتست ةعلق لزني نأ هرمأو

 ىلإ بتكو «سراف ةئامسمخ يف ًالجر هيلإ هّجوي نأ - مق يف - ّيكعلا لتاقم ىلإ بتكو

 ٌيكعلا هيلإ هجوف . ىرخأ ةئامسمخ يف ًالجر هيلإ هّجوي نأ - نسبا نفد نوع يبأ

 قراخمو دينجلا وبأ ىفاوتو ,روعألا ديئجلا ابأ نوع وبأ هوو «يئاطلا رافغ نب قراخم

 بتك مث « ناهبصأ نم ىربكلا ةرميتلا ةقطنم رماع لزنو  ليعامسإ نب رماع ىلإ
 نم ةبآ ىمسُت ةيرق لزني ىتح هعم نميف هجوتي نأ رهبأب وهو نوع يبأ ىلإ ةبطحق

 نأ هب مهل ةوق ال ام مهودع نم مهمهد نإ : :رماعو يكعلا ىلإ بتكو .لعفف :تايبضأ

 .ها١١١ةنس ىدامج رهش يف كلذ ناكو [؟ "9 ص] «هوعيطيو نوع نأ ىلإ اوُمِضني

 ليعامسإ نب رماع ىلإ يرملا ةرجع ةدايقب سراف فالآ ةعبس ةرابض نبا هّجوو
 ةرابص نبا ركسع مزهناف :ناقيرفلا لتتقاف «فالآ ةعبرأ رماع عم ناكو «ةرميتلا يف

 بتكو» «مهلاقثأ رماع ىوحو «مهلويخب مهتيقب برهو هد ا
 مهب هللا عنص امب ةبطحق ىلإ بتكو مهل هللا عنص امب يكعلاو نوع يبأ ىلإ رماع
 جترا ىتح سانلا رّبكو ءربكأ هللا :لاق .هأرقو ةبطحق ىلإ رماع باتك درو اَّمْلُق

 ريكلاب ركن
 - يليقعلا بعك نب ركب يبأ عم ةميظع اليخ هججو «ةرابُص نبا ربخلا غلب امل

 ىلعو هسفن ىلع ٌقَدْيَحَو «ىربكلا ةرميتلا لزن ىتح لبقأف - ليعامسإ نب رماع ىلإ
  هعم نمو نوع وبأ هافاوف « ّيكعلا ىلإو نوع يبأ ىلإ كلذب رماع بتكف . هياحصأ

 مهنيب زجح ىتح اولتاقتف ةرميتلاب اوقتلاف رابعا ل لا فيم اودسعتو انك
 مهقدنخ اوكرتف ةرابض نبا ليخ تفرصناو «مهركسعم ىلإ ةيسابعلا تفرصناو «ليللا
 اولوحتف مهقدنخ نع مهودع ءالج مهغلبف ةيسابعلا تحبصأو ل

 هنأ كلذو ءَّمّقِب هعضوم نم ّيكعلا حربي ملو . ةبطخُف ىلإ كلذب اوبتكو «هولزنو هيل
 . «كلذل ماقأف ل

 لآ مالعأ نم ناكو «يدزألا يكتعلا ّيبلهُملا ةرفُص يبأ نب ةصيبق نب صفح نب رمع دئاقلا وه )١(
 :تلوملا
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 دارأف دنواهن لهأب ةبطحق نب + نتسحلا لوزن ةرابص نبا. غلبو .» : يربطلا لاق

 نب ريهز هّجوف «هملعي ةبطحق ىلإ ثعبف «يكعلا ربخلا غلبو م

 ؛ناليغ نب فيرط اهب فّلَخو مق نم يكعلا جرخو «ناشاق ىلإ - يدزألا - دمحم

 نصل (لعفف .ْمُ ىلإ عجري نأو هيلع مدقي ىتح ميقي نأ هرمأي ةبطحق هيلإ بتكنف

 .| ج 1

 هشيجب ةرابض نبا هيلإ راسو «ناهبصأ ىلإ اهنمو مق ىلإ هدونجب ةبطحق راس مث
 .يربطلا ةياور يف ءاج دقو .ناهبصأب قلباج ةقطنم يف ناقيرفلا ىقتلاف «ّىج ةنيدم نم

 نيسمخ ىف :ليقو . فلأ ةئام ىف ةرابض نباو ءافلأ نيرشع ىف ةبطحق ناك..) هنأ

 ًافلأ نيرشع ةبطحق ركسع ناك» :ريثألا نبا لاق كلذكو 4/١١5[ ص] «فلأ ةئامو
 ا ل ةئامو نيسمخ : ليقو :: بقل ةكاي ران نبا ركسعو

 :هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاج دقف ءافلأ نيتس ءاهز ناك ةبطحق شيج نأ بوصألاو

 تمدقو . .ةبطحق ىلإ دونجلا برسي نأ ملسم يبأ ىلإ بتك دق ةملس وبأ ناك»

 رشع دحأ ملسم وبأ هيلإ برس ىتح دئاق رثإ يف ًادئاق - يرلا يف - ةبطحق ىلإ دونجلا
 نم ءاصحإو دنجلا ضرعب مهجلا ابأ ٌةبطحق رمأ» هنأو .«فالآ ةرشع وحن يف أدئاق
 نم يزلاب ةبطحق ىلع مِدَق نم ىوس ءأفلأ نيثالث نم ًاوحن اوغلبف - يّرلاب  هعم ناك
 9 5 أايهتو .مهقازرأب رمأ ني رغلا هرم رخل 00 نيذلا هر

 اردأف 6 ةزافم عطقو ريتا رعغو رول فاسو ٠ هةعم ناكر هال دم

 ىكعلا نيبو هنيب يذلا راصو ءاهعطقف ناهبصأ نيبو هنيب ةبقع كلسو «ةرابض نبال

 امَلَق» : يربطلا لاق - لتاقم فالآ ةرشع ءاهز يكعلا لتاقم عم ناكو  «خسارف ةثالث

 ءاهز ةبطحق ركسع غلب كلذبو  «هركسع ىلإ يكعلا ركسع مض ّيكعلاب ةبطحق قحل

 - فالآ ةرشع ءاهز ةرميتلا يف ليعامسإ نب رماعو نوع يبأ عم ناكو ءافلأ نيسمخ

 لبقأف «ديعب ريغ هنم وهو نوع ىبأ ىلإ ةبطحق لسرأو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 ءاهز ةبطحق ركسع نوكي كلذبو ["47 ص] .«ليعامسإ نب رماعو نوع وبأ هيلإ
 ناكف «بلقو ةرخؤمو ةرسيمو ةنميم ىلإ ةكرعملا لبق مهميسقتب ماق هنأ الإ ءافلأ نيتس

 كلذل :؛ةرسيملاو ةنميملا يف ةيقبلاو «ةبطحق ةدايقب ًافلأ نيرشع وحن شيجلا بلق

 لاقو - ريثألا نباو يربطلا ةياور ىف امك  «افلأ نيرشع ةبطحق ركسع ناك» :ليق

 بلق) اتركذ امنإ نيتياورلا نأ ىرنو .""”«ًافلأ رشع ىنثا ىف ةبطحق ناك» :يرذالبلا

 .5 ج ١8" ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .7 ج :*/ ص - يرذالبلا - فارشألا باسنأ (0)
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 ةئام ناكف ةرابض نبا شيج امأ .ًافلأ نيتس ءاهز ناك ةبطحق شيج نإو (ةبطحق شيج
 .ًافلأ نوسمخو ةئام : ليقو «فلأ

 هتنميم ىلع لعجو سانلا ْأَّبع ةبطحق نإ مث» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 «- يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبع مناغ ابأ هترسيم ىلعو «يكعلا ميكح نب لتاقم
 ةرابض نبا جرخو ..مهل ًاءدر نوكيل ليحارش يبأ عم هفلخ ليعامسإ نب رماع لعجو

 هترسيم ىلعو «ةلظنح نب ةتابن نب دمحم هتنميم ىلع لعجو «هباحصأ فصف
 ةرابض درفأ اتيصتو :.: ةريبخ هب ليزي نب ةؤاد ةرسسملا ىفو .«ىدسألا شن قب ةقيظع

 يدنكلا ةرجش ٌةبطحق رمأو . .نمآ وهف ملعلا اذه لأ :هيدانم ىدانو رفصأ ًاملع

 بصُتف فحصمب ٌةبطحق رمأ» :يربطلا لاقو 2. .قزرلاو ءاطعلا ىلإ مكوعدن : ىدانف
 هومتشف ؛.فحصملا اذه يف ام ىلإ مكوعدن انإ :حاةيذاكف د ىدان مث حمر ىلع

 .(لوقلا يف ذ اوشحفأو

 ةميركلا مكتادشك اوذش ميثم ملا ريثعم اب :هباحصأل ٌةبطحق لاق» لئدنعو

 نأ يكعلا ميكح نب لتاقم ٌةبطحق رمأو  ؛ةرخآلاو ايندلا ريخ اهب مكل هللا عمجي

 ىلع هشيج بلقب ٌةبطْحَق مجهو «لعفف «يناورملا شيجلا ةرسيم ىلع ةنميملاب مجهي
 شيج ةرسيم ىلع يناورملا شيجلا ةنميم تمجه امنيب «يناورملا شيجلا بلق

 كلذلو .(ناورم .ناورم) نوحيصي مهو نولتاقي يناورملا شيجلا ناكو «ةبطحق
 :ءارعشلا ضعب لاق»

 ()(ُنَدلاىَرْعَدَك َناَوْرَمَنوُعْني ٌبَضْرِقلاٌةَبَطْحَق ْمُهَبَضْرَق

 .ٌيكعلا لمحف «ةلمحلاب مهرمأي هباحصأ ىلإ ةبطحق لسرأ» :ريثألا نبا لاق
 . «ًاعيرذ ًالتق اولتقو ماشلا لهأ مزهنا ىتح لاتق ريثك مهنيب نكي ملو سانلا جياهتو

 مهترسيم ىلع لمح نم لوأ يكعلا ميكح نب لتاقم ناك» ةلودلا رابخأ بحاص لاقو

 لخد :يأ] ركسعلا لخدو ءمهفشك مث .ًاليلق اوتيثف «ةريبه نب دواد اهيفو

 . | مهركسعم

 ةرابض نبا ناكو ء«ركسعلا لخدو هيلي نم لازأف بلقلا يف وهو ٌةبطحق لمحو
 فلأ هلف سأرب ءاج نم :هيدانم ىدانو رودبلا هيدي نيب تعضُو دق طاطسفلا يف ًاسلاج
 لزتف «ةبطحق هعبتو «هركسع لخد ىتح ةرابض نبا مزهنا» :ريثألا نبا لاق 6: فرد

 ١[. ج ١١8 ص] «هالع ٍفيّسلابو هَعَّرَص : هّبطخَت» : طيحملا سوماقلا يف يدابازوريفلا لاق )١(

 .[ظيحملا سوماقلا
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 نبا هنع لأسف «ةريبه نب دواد مزهناأو «هنع سانلا مزهناف تلا نلإ ::ئداتو ةراض نبا

 نإ) :يربطلا خيرات يف ءاجو «. .ًابلقنُم انرش هَّللا نعل :لاقف «مزهنا :ليقف .ةرابض
 ليخلا اومرف ةلاجرو ليخ هعم ةبطحقو .ةلاجر هعم تسيل ليخ يف ناك ةرابض نبا

 ةرابض نبا كرتف «ةبطحق هعبّتاو .هركسع لخد ىتح ةرابض نبا مزهناف باشدلاب

 («. .هنع سانلا مزهناف ؟ يلا: نلإ :ىدانو «ركسعلا

 شيج ةرسيم ىلع يناورملا شيجلا ةنميمب مجه دق ةتابن نب دمحم ناكو

 ىعبر نب ديمحلا دبع ىلع ةتاين نب دمحم لمح :ةلودلا رابخأ بحاص لاق . ةبطحق

 مهل اولخو ةديدش ةميزه ةرسيملا مزهف «ةديدش ةلمح ةرسيملا يف وهو يئاطلا

 نايتف اي :- ةرخؤملا يف وهو - ذئموي يلسملا ليعامسإ نب رماع حاصف . «ميمنوم

 0 ا ل ل «مهيلع اودشف «مكناوخإ اونيعأ

 را مما يع ناكر. ةنابن نبأ ىلإ لام ُبلقلا مُْم امََّق ةرابض

 اهعفرف شمعألا دسألا وبأ اهلوانتف هدي يف تناك ةيار تطقسو ًابراه ىّلوف هذخف

 سوك

 ريغ اوفقوو موقلا ضفراف .ةرابض نبا لِتُق : حئاص حاص ذإ كلذك مه اَيَبو

 ىّلوف ةميزهلا تقحتسا طاطسفلا يقلأ اّمَلَق «طاطسفلا اوقلأ :حئاص حاصو «ديعب
 نع لحلحت امو  طاطسفلا يف  ةرابض نبا لِتق دقو . .نيمزهنُم ًاعيمج ُموقلا

 :رعاشلا لاق هلتق ىفو (هعضوم

 ما سلملاو كا ا عا ص 5 سا يف ا 5
 ارهشم ادق ضّيبلا دقت ضيبب جحخذمو ءيطو كسع هرواعت

 .- ةرابض نيا شيج ركسعم يأ  «هيف امو ةرابض نبا ركسع ٌةبطحق ىوتحاو

 نم هردق ملعُي ال ام هنم اوذخأو ةرابض نبا ركسع اوباصأ» :ريثألا نبا لاق
 هيلا ا 7 ل ا

 ّيصحأ هنأ انغلب . . » :ةلودلا رابخأ بحاص لاق  [لماكلا 5/7١8 ص] .«ىصحي

 هك و ب 0 ير لع را رت را رراصااب

 . نهناطوأ ىلإ نهفرصو ًةبطحت نمالخنف ءاهب

 لحذلاب بلطي ناورم ينب فحزب قلباج موي يف ٌيرملا ٌرماعاَمَس
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 ةعمج ريخلا ٌبطْحَف اًبع كلانه
 ما وعلا تاي عانلو

 رزاوم ريخ ئىكعلاهل ناكو

 تنكر هكا كسلا عل انف
 عند دنع يح فاحت اهيبف راش اتم

 امّنإو «ًماضت نأ اننَرَّسيم ىَمَح

 لكاوم مهيف سيل يقدص نايتفب
 هخمج ضف نأ ٌيرملا ثبلامف

 ناطق ضرالا نم عاق: يف زدوقو
 ًةراتو عابضلا ٌجوع هرواعت

 ٍلسر ىلع مهيف ٌقحلا فيس دّرجو

 لْجّرلاو ليخلاب بلقلا حانج طوحي
 لقصلا ٍةثدحم ّدحلا ٍقاقر ضيبب

 لسعكلاو ةةيفألا ترخ انيئاقك

 لعفلا ىدت ةامكلا ةابحأ فشكت

 ٍلزهلا الو مهنم ّدجلا يف لكان الو
 لمشلاو ةرامؤلا بولسم حبصأو

 ٍلجحلا يف ٌعرسُت ٌريطلا هيلإ لظت
 : يئاطلا بيبش نب ةبطخق يف يكعلا لاقو

 اصر نس نوماجلا طقم هلل
 م 2 لاس سلام 7 5
 اردتقمىيرملاهدزروتامل

 اهتوخأو سيق يف بطخّفل مكف

 ةيسيقلا] ةرازف ينب نم لجر لاق امنيب

 اهنإف لاجرلا يف ًاّيط ُهَّللا ىحل
 حسم نع كلتا لاؤز ديرك

 ٌةرخ جل َموأَّيط تدلوامف

 ٌرخَدي ءادعألل ناك هيب اذام

 ٌدستقم وهو ًادوق ةزافملا ىطعأ

 اوركم ْذِإو اوزاح ُدإ رثآملا نم

 اورثك نإواولق نإ وٌودعلا نع

 رصاوهلا ثويللاك وشعت رفكلا ىلإ
 رعاسيومللا !سورجسلا نا ريق لق واو

 رخافملا ىدحإ ٍدشرلاب تلواح الو
 : ههحتملا ةرشتلا ىيمع و دللا هيف داخأت

 اهبارض الولو ٍءىيط ىلإ ومستأ

 ارتاكت ءامسلا اوقش ا ريعفتفاو]

 اوهنهنو أّده ّمشلا لابجلا اوّدهو

 رجاهت مل لب نيدلا ٌةانق ثلامل

 رظان لك ىلعاهاققأ ّملظأو

 0 تال بيكو

 ١؟١

 ؛« [هيلإ بره نّمم ناكو ةريبه نبا ةريشع

 شيجلا لولف ْنأ ذإ «ناريإ ميلاقأ يف ةهجاوملا ناهبصأ ةعقوم تمسح دقو

 عم اوراسو سرافو ناهبصأ دالب نع اوعّدصت ةرابض نبا عم اوناك نيذلا يناورملا

 ةريبه نب ديزي ىلإ مهداؤق نم اجن نم ةيقبو ةريبه نب ديزي نب دوادو ةتابن نب دمحم

 0 ال ا ا حاط ةلؤالا ناكل 5
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 ا ثعشألا نب دمحم دئاقلا رطيس دقو  قارعلاب  قارعلا ريمأ
 نم ًاوحن ناهبصأ يف ٌةبطخُت ماقأ» امنيب ءاهيف طبارو (ناريإ يبونج) سرافو نامرك

 نب ديسأ ىلإ ٌةبطحق بتكو .هوعيابو ناهبصأ قيتاسر لهأ هيلإ مِدقو ءأموي نيرشع

 هناكم ّيرلا ىلوتو ديسأ مدن ؛هيلإ مودقلاب هرمأي يَرلاب وهو يعازخلا هللا دبع

 يف دنواهن ىلإ ٌةبطحق راس مث :ناهمصأب اذيمأ ةطفيت تلخشماو « بعك نب ىسوم

 .اها١7١ةنس نابعش رخاوأ

 :ناريإ | ىلع هترطيس لامكتساو دنواهن يف ةبطحق راصتنا

 ال ناريإ ميلاقأب اهشيجو ةيناورملا ةطلسلل لقعم رخآ دنواهن ةنيدم تناك

 دنواهن ةنيدمب نصحت دق ناكو - كاذنآ قارعلل ةعبات تناكو ًايلاح ناريإ يف عقت دنواهن

 عم ناك يذلا شيجلا لولفو يلهابلا مهدأ نب كلام ةدايقب ناورم هثعب يذلا شيجلا

 ذنم دنواهن فراشم رصاحي ةبطحق نب نسحلا ناكو «ناسارخ لهأ نم رايس نب رصن
 اموري نيسوك

 نابعش رخاوأ يف دنواهن ىلإ ةبطحق راس. .» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق
 اهمِدَق اّمَلُق ةليل نيسمخ نم ًاوحن هيبأ مودق لبق نسحلا اهرصاح دقو ءها١١١ةئس

 ظفتحيو هحلاسم قّرفُيو اهب ميقي نأ هرمأو نيسامرق ىلإ هعم نميف ّنسحلا هّجو ةبطحق

 .20 «دنواهن لهأل ًارصاحم ةبطحق ماقأو . .لفاوقلا قرذبيو قرطلاب
 ةبراحمل رونيدلا ةيحان ىلإ يلسُملا ليعامسإ نب رماع ٌةبطحق هجبو» كلذكو

 وهو ةبطحق ىلإ مِدَثو "7 «رونيدلا ةيحانب ماقأو ءرماع همزهف ؛يرورحلا دمصلا دبع
 اوناكو :ًافلأ رشع ةسمخ نم وحن يف ًادئاق رشع ةينامث [ناضمر يف] دئواهت رصاحي

 يف ةبطحق نب ديم مهيف ناكو» دنواهن ىلإ اولبقأف ناسارخس فارطأب ةبطحق داّوق نم

 - ديمح ىفعتساف «نسحلا ىلع ىلع ةمدقملا هالو هيبأ ىلع دق اّمَلَق ءلجر فالآ ةئ ةثالث

 ىلإ هباحصأ يف ميهاربإ نب ماسب هججوو «ةقاسلا هالوو ٌةافعأف نسحلا ناكمل - ًاريدقت

 «مهرصاحم نسحلاو دنواهن ٌةبطحق ِمِدَق امل» :يربطلا لاقو ''02نيسامرقب نسحلا
 ةدعاق يه ةعلق جرم نأ ودبيو 9 0ةعلق جرم ىلإ نسحلا هججوو «مهيلع ةبطحق ماقأ

 ماقأو ءاهئاجرأ يف ةحلسملا تايماحلا رشنو اهيلع نسحلا رطيسف «نيسامرق ةقطنم
 فراشم ىلع رونيدلاو نيسامرق عقتو .رونيدلاب ةيفاطبلا نيرماخ ماقأ امك ءاهب

 .دنواهن كلذكو قارعلا

 ,ممالو "هلو 5١” ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(

 .6 ج ١١١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ناسارخ دنج نم اهب نيذلا لاتق يف بغري ملو دنواهن ًارصاحم ةبطحق ثكمو

 مهرصاح» :يربطلا لاق  لاوش مث ناضمر يف  نامألا ىلإ مهاعدو ماشلا دنجو

 لهأ ىلإ لسرأو . .قيناجملا مهيلع عضوف «اوبأف نامألا ىلإ مهاعدو ًارهشأ ةبطحق
 مث كلذ اوبأف نامألا مهاطعأو هيلإ جورخلا ىلإ مهوعدي دنواهن يف نيذلا ناسارخ

 ةلودلا رابخأ باتك يف ءاجو - [4 ج ١١5 ص] «. .كلذ لثمب ماشلا لهأ ىلإ لسرأ

 لسارو . .ًاحاحلإ مهيلع حلأو «دنواهن لهأل ًارصاحم ةبطخَف ماقأ . . » :هنأ ةيسابعلا

 نوكيو انيلإ جرخي نأ ْبحأ ْنَمَف نونمآ متنأ :مهل لاقو ناسارخ لهأ نم اهب نم

 نم هنامأ يف هل تقّنوت ناسارخ ىلإ فرصني نأ بحأ نمو «هانيساوو هل انضَرَف انعم
 مهدواع مث .هوبيجي ملف .هيلع عّسومف اهريغ ىلإ يضمي نأ ٌبحأ نمو ءملسُم يبأ

 . (نيملسملا نم يننإ لاقو ًاحلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم ًالوق ٌنسحأ نمو) :لاقو
 نيعبرأ نم ًاوحن نامألا ىلإ مهوعدي ماقأف .رحاس اي :اولاقو هومتشو هل اوظلغأف

 .«مهئاقبتسا ىلع ًاصيرح ناكو «ةليل
 َّنِإ :ةبطحق ىلإ ناميلس نب صْمَح ةّمْلَس وبأ بتك» لاوش ٠١ يلاوح يفو

 مهب كعاقيإ عور نم مهلخد ام اوسنو ناورم دنج نم تّوق دق دنواهن ىلع كتماقإ
 «كنع قّرفتلاو مهّلخو َنامألا مهطعأف مهب رفظلا كيلع رّذعت نإف «ةرابض نبا عم

 امَّلو .لصوملا ةيحان نم مكيلإ ناورم هّجو دق نّمو «ةريبه نبال كهجو كل ولخيل
 نم لسار «مهئّمؤي نأب ةملس يبأ باتك هاتأو «هايإ دنواهن لهأ ةرباصم ةبطحق ىأر

 قيناجملا عضو كلذكو «مهتلسارم دواع هنأ بوصألاو .«  .ناسارخ لهأ نم اهب

 يف نيذلا ناسارخ لهأ ىلإ ةبطحق لسرأق» . .راصحلا مهيلع دّدشو دنواهن ىلع

 نم ّقحأو ءةرالف لما نعربكلا ميك كاقو نامالا لوح ىلإ موعدي هيرات ةذيدم

 ءًأدحاو انرمأ نكيلو ءانوبيجأف نآلا نمف ءاندنع هللا ءالب نورت دقو ءانتيفاع هتكردأ

 نإ ينإ :مهيلإ لسرأف . هوبيجي نأ اوبأف .مكسفنأب هوقت 7 نأ لهأب سيل ناورم َنإف

 20 .مكب ة ةرسحلا تراصو «ينوباجأ هيلإ مكتوعد ام لثم ىلإ ماشلا لهأ توعد

 اي :2”يبّلهملا متاح نب ديزيل ةبطحق لاقف ؛ماشلا لهأ لسار مهنم سيآ اّمَلَق .هوبيجي

 قيويضتلا يلب ايفا ييحاصزويطتلف لعأ ةنيدملا نوتس نع ,نيذلا:ءالؤم ؛دلاخ ابأ

 اًمّلو «قارعلاو ةرصبلا لهأ ءاسؤر نم ناك .يدزألا بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي وه )١(
 متاح نب ديزي راس ه4 ةدعقلا يذ يف زاوهألاب متاح نب دواد هاخسأ يناورملا شيجلا لتق

 عيدج نب ّيلع عم ةيسابعلا ةوعدلا ىلإ مضنا مث ناسارخ ىلإ بّلهملا لآ نم ةبكوك يف

 ةبطحق داوق نم راص مثاها ةنس ىدامج رهش يف كانه ةيناميلا ةضراعملاو ينامركلا

 .ىئاطلا
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 هاتأف .ةيرشعلل كب سنأي هلعلف نامألا لوبق ىلإ هعداو همّلكو هتأف '''يمخللا ديمح

 مهب هتناهتساو هموق يف ناورم لاعفأ هل ركذف  روسلا يف عضوم ىلإ - متاح نب ديزي
 نإ هللا :ديمح نب رضنلا لاقف . .هرمأ يف لوخدلا ىلإ هاعدو هيلع مهريغ راثيإو
 يالربع قير رك ا ني نرحل أف ؛ٌتركذ امك رمألا نأ ٌملعأل
 نب ديزي عجرف . .انل اوقّنوتو انونّمؤت نأ ىلع هيلإ مكبيجن اّنِإف دنواهن نم جورخلا امأو

 ام ةصاخ ماشلا لهأ نم 0 ل يل ها
 دقو مهدأ نب ب كلام ٌرضنلا يقل «ءكلذ يف ديمح نب رضنلل قث وتسا ملف هدي وقت

 هل لاقف - ةعيملاو باودلا موحل لكأ ىلإ اوراص ىتح راصحلا يف اودهج اوناك
 اولذب دقو ءاّنع دادمألا تعطقنا دقو لتقلل اهضّرعنو عوجلاب انسفنأ لتقن َماَلَع : : ريصنلا

 الف كلذ ٌلأستف كيلع ناطبلا اتقلح يقتلت نأ لبق مهنامأ لجرلا اهيأ لبُقا «نامألا انل
 متاح نب ديزي اذه هب كل انأ 0 ل : كلام لاقف ءهيلإ باجُت

 نم ليرملا اهنا ناكنالإ دمت“ كلام لاقف ؟هنم قث :وأ تيرتفأ «كلذب ةبطحق لوسر

 اولسارتف .انل اوقثوأف :لاق ءامهمالك عمسي كلامو هملكف ديزي نم رضنلا اندف «متاح

 . ["07 ص] .؛اودارأ ام ىلإ هنم اوراص ىتح (ًارس :يأ) هنورسي مهو كلذ يف

 هدأ نييكلاب نير يسوم ماج , ديزيو ةبطحق نيب قافتالا لمتكا دقو

 ريمأ مهدأ نب كلام ناكو ا ا ل

 ناسارخ لهأ ىلإ لسرأ ةبطحق ناك. . » :يربطلا لاق . .دنواهنب نيذلا ماشلا دنج
 كلذ لثمب ماشلا لهأ ىلإ لسرأ مث «كلذ ع «نامألا ىلإ مهاعدو دنواهنب نيذلا
 ؛«نوملعي ال ناسرخ لهأو «ماشلا لهألو هسفنل :) نامألا مهدأ نب كلام بلط . .اولبقف
 ةنيدملا لهأ لغشي نأ هنولأسي ةبطحق ىلإ ماشلا لهأ ثعبف . .نامألا ةبطحق هاطعأق
 ةيلطلا لمآ لفقر لجل كل لعلم ا: ةوركتو 3١ راو تبادل ارنب تح
 ةَبَطخُف مهدأ نب كلام حَلاَص اًملو ... هيلع اوناك يذلا بابلا ماشلا لهأ حتفف «لاتقلاب

 دجوف 0 م يل ا

 لاقو - ةنيدملا اولخدو باوبألا مهل حتف دق ًاكلام نأ ناسارخ لهأو ٌسهيب
 0 ءهعم ماشلا لهأ أطاوت دقو ةبطحق مهيلإ فحز» :ةلودلا رابخأ بحاص
 . مكلو انل اتمأتسا دق :اولاق ؟اذه ام :اولاقف اوعنص ام ىلإ ناسارخ لهأ نم مهعم
 دنواهن ةنيدم اولخد اَّمَل هباحصأو ةبطحق نإ : لاق مث .«مههوجول ماشلا لهأ ىضمو

 نب دلاخ باحصأ نم ماشلا ةينامي ةداق نم هوبأ ناك ؛ 121011111101117

 ناك ماشلا ةينامي راثو ه5 مرحم يف ًادلاخ ديلولا ةفيلخلا لتق اّمَّلو «يرسقلا هّللا ديع

 .[يربطلا - 6 ج 1١5 ص١ .هولتقو ديلولا رصق اومحتقا ةرشع رشاع يمخللا رصن نب لديمح
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 يتأ اذإ ناكف «مهنم اوقثوتساف ماشلا لهأو ناسارخ لهأ نم اهيف اودجو نم اوذخأ

 فول :يربطلا لاقو . «هسبحب رمأ يناسارخلاب يتأ اذإو هليبس ىلخ ةبطحق ىلإ يماشلاب

 الأ  ًادهع  مهيلع ذخأو ءمهليبس ىَّلْخو .ًادحأ مهنم لتقي ملو ماشلا لهأل ٌةبطَخَت

 9/١١5[ ص] «. .ناسارخ لهأ نم دنواهنب ناك نم ةبطحق لَو ءاودع هيلع اوئلامي

 نيم ةعامج ميفوب معبعلا نم مهتيبلاغ فالآ ةثالث ناسارخ لهأ نم دنواهنب نيذلا ناكو

 مث مهسبحب رمأ ةبطحق نأ ةلودلا رابخأ يف ءاجف ءرايس نب رصن باحصأ برعلا ةداقلا

 لو رداغل لماك وبأ مهيفو فالآ ةثالث مهتذع نأ اوركذف ءاعيمج اولتّقف» «مهلتقب رمأ

 امنإو ًاريسأ نكي مل هنأ ىلع (لِتُق ىتح لتاق لب) هلوق لديو «لِتُق ىتح لتاق لب هديب طعُي
 نم فالآ ةثالثلا بلغأ نإف كلذكو «دنواهن هدونجو ةبطحق لخد اّمَل ةكرعملا يف لِي

 ركذ دقف «ةداقلا نم ةينامث مهرسأ مت : نيذلا ناكو :ةكرعملا ىف ذ اولتُق 0 لهأ

 نميلا لهأ نم ٌلجر هفرعف ًابرس لخد يدنقرمسلا ريمع نب مصاع ناك. ١» :هنأ يربطلا

 ةبطحق لتقو . .هلتقف هيلإ لسرأف ةربابجلا سوؤر نم سأر :لاقف هربخأف ةبطحق ىتآف

 جيرس نب ثراحلا نب متاحو ءرايس نب رصن نب رايسو «لماك ابأ ناسارخ لهأ نم
 هل لاقي الجرو «يلالهلا برح نب نطقو «ليدب نب سهيبو «ليقع نب ّيلعو «يميمتلا
 «دنواهن لهأ رئاسل نامألا ةبطحق ىطعأو [9 ج ١١١ ص] .«شيرق نم يرتخبلا

 : ةلودلا رابخأ بحاص لاق . .مهدأ نب كلام عم اولحرف ماشلا دنجل نامألاب ىفوو

 .«ةيرجه ١7 ١1ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ سمخل نينثالا موي دنواهن حتف ناكو»

 : قارعلا ىلإ ةبطحق ريسمو . . دنواهن حتف نيب ام
 _ ه1 ١ةنس ةدعقلا يذ 5 يف  دنواهن ةنيدم يئاطلا ةبطحق لوخدو حتفب

 تلازو ء«هشيج ةداقو ةبطُخَق ديب [ًايلاح ناريإ] قارعلا قراشم ميلاقأ رئاس تتاب
 اهيفو -. نانمارخ ةيالؤ :نع.كلذ لبق تلاز امك «دالبلا كلت نع ةيتاورملا ةطلسلا

 ةجحلا يذ يف  قارعلا ىلإ هشيجب يئاطلا ةبطحق ريسمو دنواهن حتف نيب
 .ةماه رومأ تعقو اها

 ضو قارسلا ربمأ تقريمش ني ديرم ناكل“ «ةلودلا نابخا بحاس لاك الوأ
 كلاين يلا قارعلاو ماشلا لهأ نم لجر فلأ نيرشع يف يدنكلا سابعلا نب هّللا ديبع

 ةبطحق لوزن هغلب , َرَّرط ىلإ ُْلَب اّمّلَق قيرطلا ىلإ ىهتنا ىتح راسف ءاهب نم ثيغيل
 7 فارصنالاب هرمأي هيلإ بتكف «كلذب هربخي ةريبه نبا ىلإ بتكو ماقأف ءدنواهن
 :كللذي ةريبه قبا ىلإ ةبنكف ؛دتواهت حتف ريخ هاتأ تح ناولخب ماقأف «ناولخ
 3 فرع يلاتلابو «ةفوكلاب ةريبه نبأ ىلع هباحصأو مهدأ نب كلام مِدُق)ا ككلدكَو
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 ىلإ ربخلاب هعم نيذلا ةداقلاو ةريبه نبا بتكو ىئاطلا ةبطحق ديب دنواهن طوقسب ةريبه

 ١ .ناورم

 را وقار رار ايا ةيزعخت ناجل :هصن يلي ام يربطلل ةياور يف ءاج دقو

 (قح طبه) ءاجف هوبلقإ ٌعينش ٌمسا اذه :اولاقف ٠ : ةيطخف مسا نا وونا ل ارك
 : لوقأو 0 -ج ١١5 ص] .(«هودرف ءرسيأ هتعنش عم لوألا -

 : هَبطْحَف» :سوماقلا يف يدابازوريفلا لاق «نيرع يرعب دب ةبطخف مسا نإ >1

 يربطلا ركذ دقو .''”(ُفْدَحُم ْئبْلخلا ةّبَطْحَق نب نسحلاو .هاّلَع ٍفيّسلابو هَعَرَص
 :رعاشلا لاق» : هنأ ه١ بجر يف ناهبصأ ةعقوم أبن يف

 اٌبّرلا ىَوْهَدك َناوُْرَم َنوُعْدَي ْبَضْرِقلاٌةَبطْحَق ْعُهَبْضْوَق

 19 تح 115 نضل

 . .هعيمج لكأ محّللاو ءهقّرَق ءيشلاو . .هّعطَق :ِهّبَّضْرَق» :سوماقلا يف ءاجو
 . ""عهلكأ الإ ًائيش عدي ال يذلا :ُبِضْرَقْملاَو

 رحدو مزه يذلا وه يئاطلا ةبطحق نأ فرعي ناك دمحم نب ناورم ةفيلخلا نإ -

 ةجحلا يذ) ناجرجب ةعقوم ىفو (ه0٠7١ نابعش) سوط ةعقوم ذنم هشويج
 ىلع ًاعينش ةبطحق مسا اكو نانا ١" سسر) ناوعسأ ةعفوسو يه

 اودارأ (ةدعقلا يذ يف) دنواهن حتف اّمْلَق مهسوفن يف بعرلا نم هريثي امل ةيناورملا
 .(قح طبه) ءاجف هوبلقف ناورم ىلع مسالا ةأطو فيفخت

 ىلإ اوبتكف ءرسيأ ةبطحق مسا :اولاقف (ةيناورملا ةفالخلا قح طبه) ينعي دقو

 سأر» :ًالئاق ةبطحق اهيف ركذ ةلاسر ناورم بتك دقو .دنواهن ىلع هئاليتساب ناورم
 ةوعدلا دومعو سأر ناك ةبطحق نأ دكؤي كلذو ."'”«ةبطحق ةلالضلا دومعو ةئيطخلا
 نم ًانرق رساك هَّللا نإ» :لاقو ةدايقلاو ةرمإلا ءاول مامإلا ميهاربإ هل دقع ذنم ةيسابعلا

 داّوقو ءارمأ رابك ناطيشلا نورقبو «ناورم ناطيشلاب ينعيو «هيدي ىلع ناطيشلا نورق

 دقو «ةريبه نب ديزيو «ةرابض نباو ؛ةلظنح نب ةتابنو «رايس نب رصن لاثمأ «ناورم

 .ةبطحق دي ىلع نورقلا كلت بلغأ هللا رسك
 ًامامتها دمحم نب ناورم ىطعأ هدونجو ةبطحق ديب دنواهن تطقس اّمَل :ًايناث

 نوعدي اوناك ناسارخب ةوعدلا راهظإ ذنم مهنأل كلذو (ةوعدلا مامإ) مسا ةفرعمل ربكأ
 ءابقنلا ءارظنو ءابقنلاو يناسارخلا ملسم وبأو ةبطحق ناكو (دمحم لآ نم اضرلا) ىلإ

 ١, ج ١٠7١و ١١8 ص - يدابازوريفلا - طيحملا سوماقلا )١(

 ."605 ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟)
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 نأ نوفرعي نيذلا طقق مه ةفوكلاب هباحصأ ضعبو لالخلا ةملس وبأو ناسارخب ةداقلا

 اووضنا نيذلا رئ ءاس امأ ؛سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ وه مامإلا

 نم اضرلا» مساب ةعيبلاو ةوعدلا تناكو  طقف ذ _ «مامإلا) هنأ نوفرعي اوناكف ةوعدلا يف

 يذ يف  قارعلا فراشم ىلع ةوعدلا شيج تابو دنواهن ةبطحق حتف اّمَلو «دمحم لآ

 مامإ ةفرعمل ربكأ ًامامتها دمحم نب ناورم يومألا ةفيلخلا ىطعأ  ه١71١ةنس ةدعقلا
 يربطلا اهركذ ةياور رداصملا ضعب يف تعاش دقو .؟دمحم:لآ نم اضرلا# موقلا

 يبأ ربخ هربخي دمحم نب ناورم ىلإ رايس نب رصن بتك ه١؟9ةنس يف» هنأ معزتو
 نب ديلولا ىلإ ناورم بتكف . دحيم ب ميف ارثا ىلإ ىداتو هاو هقما وم ةراكو اسف

 ميهاربإ ذخأيف ةميمحلا ىلإ ري ريسيف ءاقلبلا لماع ىلإ بتكي نأ هرمأي قشمد لماع ةيواعم
 ميهاربإ ذخأف ءاقلبلا لماع ىلإ ةيواعم نب ديلولا بتكف «هيلإ هب ثعبيو ًاقاثو هّدشيو
 هنأ ةياورلا كلت ةمتت يف ءاجو ٠2)2«نجسلا يف ناورم هسبحف «ناورم ىلإ هلمحو هفّتكو

 نأ ينعي امم .«هولتقو ه هومدت ذليل نجسلا ارلظنف ًاموق:هو, مك امايأ' ةاوزرعت سينا

 نب رصن نكي ملو ءحيحص ريغ كلذو بها179ةنس ةجحلا يذ يف ناك هتومو هسبح

 دقو (دمحم لآ نم اضرلا) ىلإ تناك ةوعدلا نأل ملسم وبأ وعدي نم ىلإ فرعي رايس

 ةبطحق هعم ّجحو دمحم نب ميهاربإ جح ه9١١ةنس يف هنأ ةلودللا رابخأ يف تبث

 هفلستساف ةكمب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع هيقلف «يئاطلا
 ؟ديرت مك :ميهاربإ هل لاقف ؛ناسارخ نم لامب هيلع مق ةبطحق نأ هغلب دقو 7

 اهذخف رانيد فلأ هذه نكلو يدنع يه ام هّللاو :لاقف «رائيد فالآ ةعبرأ :لاق

 نم ٌحضو نسحلا نب , هّللا دبع ىلإ طقس دقو مهجبح نم اوفرصناو .اهذخأف ءًهلص

 ناكف  ءاقلبلا يف  ةارشلاب ةميمحلا يف هلزنم ىلإ مي ميهاربإ فرصناو . .ميهاربإ رمأ

 ىلع ةوعدلا ترطيس املي ه8 ص] . «ةوعدلا رمأ ةجلاعم نم هيلع ناك ام ىلع

 ءمامإلا ميهاربإ ىلإ ربخلاب ةبطحق ءاج ه١١1ةنس ىدامج رهش يف  ناسارخ ورم

 ىلإ داعف «شيجلا ةدايق ةبطحق ىّلوو ءابقنلاو ملسم يبأ ىلإ باوجلا ميه اريإ ايبتكف

 يف كلذ صوصن تفلس دقو ءرمألاب مهربخأو ةداقلاو ءابقثلا ملسم وبأ عمجو ورم

 نابعش يف اهريغو روباسين لشأو ةدايقلا ةبطحق ىلوتف ؛«يربطلا خيراتو ةلودلا رابخأ

 ه١11ةنس ةجحلا يذ يف اهلخدو ناجرجج يف يناورملا شيجلا مزه مث ه١ ٠ ةنس

 .دمحم لآ نم اضرلل ٌيرلاو ناجرج لهأ هعيابو ه١7١ رفص يف ّيرلا ميلقإ ذخأ مث

 يبأ ىلإ مّدقت مامإلا ميهاربإ ناك :يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج دقو
 لاقف .دمحم نب نأورم نم ًافوخت «همسا نامتك يف رشع ينثالا ءابقنلا ىلإو ملسم

 )١( ص - يرودلا زيزعلا دبع .د قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 797 _ 84"
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 انأ :ٌلجر هل لاقف ؟ناسارخب هتعيش يذلا اذه مسا فرعأ نأب يل فيك :ناورم

 لخد اَّمَْلَف «ةبطخق ركسع ىلإ راص ىتح راسف .نينمؤملا .ريمأ اي كلذ كل فرعتأ
 هيلع مّلسف ةبطحق ىلإ لجرلا ءاج ل ا

 :لاق ؟عيابأ نمل : لجرلا لاق . عياب :ةبطحق لاق .كعيابأ تئج :هل لاق مث ة مالا

 ةبطحق لاق .دقع اهب حصي ال ةلوهجم ةعيب هذه : لجرلا لاق .دمحم لآ نم اضرلل :

 ىف اضرلا :اولاقو دمحم لآ نم ًالجر ٍدلب ّلك لهأ ذخأ اذإ تيأرأ :لاق ؟فيكو
 رجولا لا عرا لاو طائر ؟مهنم يتعيب نوكت نمل ءانيديأ ١ كام

 دسفت نأ ةبطحق فاخف .لوقلا اذه دنجلا فرشتساف .همسا فرعأ نمل اّلِإ عيابأل

 نب ِهَّللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميهاربإل عياب :هل لاقف دنجلا بولق هيلع

 ذِخأف .ناورم ىلإ هربخ لجرلا لصوأف .ةارشلاب وهو بلطملا دبع نب سابع
 ص] .«ناّرح ىلإ لمحف ميهاربإ  ]"9١(ميهاربإ ذخأ) نأ هسفن ردصملا ركذ مث

 ةبطحق نأ نظو «لجرلا كلذ قدصي مل ناورم نأ رهاظلاو «كلذ دعب ناك امنإ

 ناهبصأ ىف ذ يناورملا شيجلا مزهو ميلاقألا حايتجا يف ةبطحق رمتسا امنيب «هعدخ -

 نان مق يحتم لا نزع اضرلل ةاهبضأ ق قيتاسر لهأ هعيابو - ه١11 بجر 77 يف
 هديب ناريإ ميلاقأ عيمج تحبصأ دقو ه١7١ نابعش رخآ ذنم اهرصاحو دنواهن ىلإ

 يف هيلإ نوعدي ام ناورم ىلإ ىهتنا»  ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج امكو  كاذنآ
 مهّنس وذو تيبلا اذه خيش :ناورم لاقف .دمحم لآ نم اضرلل ةعيبلا نم رهاظلا
 نم  همدقأف هيلإ ثعبف .نأشلا اذه بحاص نوكي نأ هب رحأو (نسحبلا خي هللا دب

 نب هّللا دبع لاقف .كلذ يف همهتي هنأو ةوعدلا رمأب هربخأف «ناّرحب وهو - ةنيدملا

 كنأشف اهل كرحتملا وهو ءدمحم نب ميهاربإ مهرمأ بحاص ءاذهو انأ امو : نسحلا

 ىلخو هتلص لزجأ فلح امل هل فلحف هن نط امه هت ءارب ىلع اووف هفلحف .هب

 ابأ نأ ناورم غلب :باطخلا وبأ لاق» :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو [*84 ص] .؛
 ناكو ديف لقا اق واما روسنا دا ناس دار اخر ماع
 نب ةيواعم ني ديلولا ىلإ ناورم بتكف .نسحلا نب ب هللا دبع كلذ ناورم ملعأ يذلا

 ديلولا هّجوف .هب يتأي نم ميهاربإ ىلإ هّجوي نأ قشمد ىلع هلماع وهو كلملا دبع
 يف ميهاربإ ىلع اومجهف «كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ىلوم ّيرطَق مهيلع اليخ
 .ناّرحب وهو ناورم ىلإ هذفنأف «ةيواعم نب ديلولا هب اوتأف ءهولمتحاف «ةميمحلاب هلزنم

 يف نيموي اوماقأو ناّرح ىلإ مهقيرط يف هعم نيذلاو وهو] َبّلَح ميهاربإ ىتأ امْلَ

 لاله نب هّللا دبع هل لاقي سابع نب , هللا دبع يلاوم نم لجر عم ميهاربإ بتك [بلح
 يبأ ىلإ  ًاضيأ  ةخسنلا هذهب بتكو . .[ناسارخب] ملسم يبأ ىلإ اباتك «بلح لزني
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 عم [دنواهنب] ةبطحق ىلإ ةخسنلا هذهبو «ناوفص نب لهلهملا عم [ةفوكلاب] ةملس
 0 « ميهاربإ د اذه ناكو ءةمَلَس نب ميهاربإ

 الف ًاتيم وأ ًاليتق ينومتيأر نإف ها دي

 هللا نمَتُيَل نورفاكلا هب رفكو نونمؤملا هب نمآ يذلاوف قحلاب مايقلا نع كلذ مكتينثي

 َنموُقيلو تاس ةيمأ ينب ةربابج ها مر دعبل مكرمأ

 يي ربكر يلق كلاود تارا الو 0 نإ زر تكس لك رب

 7 يي لوقا

 نب لهلهم هن ال ربخلا كالكلا ةملس ربأ مك كلذكو 5 20 ة هأرقف

 ىلإ ميهاربإ باتكب لاله نب هللا دبع راس امنيب «ةفوكلا ىلإ ميهاربإ باتكب ناوفص
 م ا اع هر

 لوسر لوصو عم - ابيرقت - كلذ نمازت دقو «مامإلا ميهاربإ سبح ربخ ًاضيأ ملسم

 ءاهب اوناك نيذلا ناسارخ لهأ لتقمو دنواهن حتف ربخب ملسم يبأ ىلإ ةبطحق نم
 .دمحم لآ نم اضرلاو ةوعدلا ةعاط يف قارعلا قراشم لوخد لامتكاو

 دمحم نب ناورم ىلإ ميهاربإ ا . ١ هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاجف ميهاربإ امأو

 ام نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث هيلع ميهاربإ ناسل دتشاف ءهمتشو هبْنأف  ناّرح ةنيدمب -

 هل لاقف ؟فصت امو يل ام «مشاه ينب ضغب يف اقح كيلع سانلا يوري ام الإ ّنظأ

 204 نص] هوس ةةزحسلا لإ هي اويهذا .ةعشلا كلامعات هللا :ككردأ ناوزم
 تام اًمَّلو .(فصت امو يل ام) ناورمل هلوقب ةوعدلا رمأ بحاص هنأ ميهاربإ ركنأ دقو

 نم اضرلا) ةوعدلا مامإ هنأب ًانقيتم ناورم ىتح نكي مل (مرحم لئاوأ يف) سبحلاب وهو
 وبأ مامإلاف ميهاربإ تام اذإ هنأب ملع ىلع اوناكف ةوعدلا ةداقو ةبطحق امأ . (دمحم لآ

 يف ريثأت ميهاربإ سبحل نكي ملو (ةيثراحلا نبا) ّيلع نب دمحم نب هللا دبع سابعلا
 . ثادحألا راسم

 سمخل نينثالا موي دنواهن حتف ناك» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق :ًاثلاث
 دنواهن حتفب ملسم يبأ ىلإ ةبطحق بتكو ..ه١٠١ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ

 [دنواهني مهلتق نيذلا نييناورملا نييناسارخلا ةداقلا سوؤر] سوؤرلاب هيلإ ثعبو

 .755 797” ص - يرودلا زيزعلا دبع .د قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ(١)
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 ىتأ اّمَلَف ءامهلتقف ينامركلا عيدُج ئنبا ىلع ملسم وبأ ٌمَدَقُأ كلذ هاتأ امْلَق م
 : لْقَمَت كلذب ُربخلا ةبطحق

 ةيظنامو تاسفايلا يطق: عوني قاوردكلنلو ٌةوهافل

 [؟ 50: ص)

 ميعزلاب ملسم يبأ ردغ نم ءايتسالا نع ًاريبعت تيبلا اذهب ةبطحق لثمت دقو

 نأب معزت ةياور يربطلا ركذ دقو .نامثع هيخأو ينامركلا عيدجج نب ّيلع يناميلا
 ه1 ١ ةدعقلا يذ طساوأ يف .دنواهن حتف دعب :باوصلاو ه١ ٠ ةنس ناك امهلتق

 عيدج نب ّيلع هعمو روباسين ىلإ ورم نم ملسم وبأ راس ه71١ةنس رفص يف» هنأل
 داع مث .هب هاضرو هيلع هضرع نود أرمأ عطقي الو هفلخ ملسم وبأ يلصُي ينامركلا

 . [8937 ص] «. .ينامركلا ّيلع هعمو ءورم ىلإ ملسم وبأ
 نود ًارمأ ملسم وبأ عطقي الو اًيوس نامكحي ملسم وبأو ينامركلا ناك دقل

 اوناك ناسارخ قطانمب دنجلاو ةداقلا ةيبلاغ نأل كلذو ءهب هاضرو هيلع هضرع
 نييناميلا ةداقلا ةيبلاغ ملسم وبأ همّجو مث .دزألا نم ةصاخو ةيناميلا نم نولازي ام
 وحن يف ًادئاق رشع دحأ» هيلإ هّجبو ثيح ناهبصأ ةعقوم يف ةبطحق ىلإ ًاددم مدرب

 وحن يف أدئاق رشع ةينامث هيلإ هجو» دنواهنل ةبطحق راصح ءانثأ مث «لجر فالآ ةرشع

 ةداقلا عيمج ناكو (فالآ ةثالث يف ةبطحق نب ديمح مهيف ناكو ءآفلأ رشع ةسمخ

 مودق لبق - هبطخ عم نيذلا دنجلاو ةداقلا ةيلاغ ناك كلذكو «ةيناميلا نم كئلوأ

 يناميلا يبرعلا يدايقلا لقثلا فعض ىلإ كلذ ىدأو .ةيناميلا برعلا نم - كتكلوأ

 يف ةطلسلاب دارفنالاو ّينامركلا نم صلختلل ىعسي ملسم وبأ ذخأف « «ناسارخب
  مامإلا ميهاربإ سبح ربخ ًاضيأ اميرو دنواهن حتفب ةبطحق باتك هاتأ اّمَلَ «ناسارخ

 :هصن يلي ام رمع قوراف .د لاقو .. هيخأو ينامركلا عيدج نب يلع لتق ئلع مدقأ
 عيدج نب يلع لايتغا رمأ رّبد ىتح رومألا نم يناسارخلا ملسم وبأ نكمت نإ ام)

 ةوعدلل ينامركلا نبا بسك نأ فورعملاو .ةيناميلا دزألا لئابق ميعز ينامركلا يدزألا

 قيرط ىلع اهتعضوو ةيسابعلا ةروثلا ريصم تددح يتلا ةلصافلا ةطقنلا ناك ةيسابعلا

 «ناسارخ ىلع ًايلاو نوكي نأ ينامركلا نبا بلاط ةروثلا حاجن دعب نكلو «حاجنلا
 ميهاربإ نب دلاخ 0 ءابقنلا دحأ دي ىلع هلايتغا رمأ ملسم وبأ رّبد اذهلو

 "'؟هتاحومط مامأ (ماه) قئاع نم ملسم وبأ صلخت كلذبو «يلهذلا

 ةيبلاغ نأل اير اطلس يدردواا قضم ىذ ينامركلا لتق حاتأ دقو

 5 رص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 2020
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  ةدعقلا يذ رخآ يف  ربخلا هاتأ نيح يئاطلا ةبطحق ريمألا عم اوناك نييناميلا ةداقلا

 ظ : رعاشلا لوقب ةبطحق لثمتف «قارعلا ىلإ مدقتلل أيهتي دنواهنب وهو
 ا س0 اووبك تاو ويماشلا

 رود نييناميلا ةداقلا نم ددعو ةبطحق نب نسحلل ناك ملسم يبأ موي ىتأ اّمَلو

 .ه175١ةنس يف ناك هنأل هنع ثيدحلا عضوم انه سيل كلذ يف يسيئر

 - ةبطحق ديب دنواهن طوقس أبن دمحم نب ناورم يومألا ةفيلخلا غلب اّمَل :ًاعبار
 ةدايقب قارعلا ريمأ ةريبه نبا ىلإ اوك اهل قب ها ١ةئس ةدعقلا يذ يف

 ةليوط ةلاسر ةريبه نبا ىلإ ناورم بتكو - رصمل ًاريمأ ناك يذلا - ايهيش نو ةزدرخ

 مِدَقَو «كيلإ تعّمجت دق دنواهنو ةرابص نبا لولف تناك نإف. . ١ اهيف لاق نأ ىلإ

 ايش قرتست الو: عودعلا اذه اقل كسنت ضيناق' هةعش خفيف ليهس ني ةزتوخلا كع

 :ةبطحق لاتق ديري فيثك شيجب ةريبه نبا راس عومجلا تعمتجا امْلُق ."”«كّذج نم

 . .قارعلا ىلإ ةبطحق مدقت امنيب ةجحلا يذ يف كلذو ءاهيف ٌركّسَعو ءالولج لزنف
 نكلو «تهتنا دق (اهيلي امو ناريإ) قارعلا قراشم ميلاقأب ةهجاوملا تناك ذئدنعو

 . ةيسابعلا ةفالخلا سيسأتل ةلصافلا ةطقنلا تناك قارعلا يف ةهجاوملا

 ريطت. . ١ ءاقلخلا خيرات يف تيبلا زجع ءاجو .فورعم رئاط وهو ناوَرُك عمج :ناوركلا 0١

 . اًريطن امو ٌتاسئابلا

 75١. ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟)



 || _-_ ب ب - ب مباسلا ثئحيملا حج

 راصتنالا يف يناميلا يبرعلا رودلا

 لصوملاو قارعلاب ةيناورملا شويجلا ىلع
 رصموماشلاو قارعلا ءاوضناو

 ةيسابعلا ةقالخلا يف

 ًافلأ نيعبرأ يف يئاطلا بيبش نب ةبطخُق ريمألا لخد ه١ ١ةنس ةجحلا يذ يف
 ةيسابعلا ةوعدلا شيج نم
 .قارعلاب ناولُح ةقطنم

 ةبطخق ريسم قبس دقو

 ناولجل ىلإ دنواهن نم
 نيبو هنيب تابتاكمو تالاصتا

 رمأب مئاقلا لالخلا ةمّلَس يبأ

 يف ةيّرُسلا ةيسابعلا ةوعدلا
 تاقايقلا تعيو قازغلاب ةقزكلا
 ىف توضنا ىتلا تايصخشلاو

 دا فاعف ارش ةوعدلا

 هذهو .لخادلا نم روثت يكل

 تاياور اهلهجت ةماه ةطقن
 تعاش يتلا ريثألا نباو يربطلا
 رداصملا نم ديدعلا يف

 نم انل ظفح دقو :ةزحأتملا

 ةلودلا رابخأ باتك كلذ ءابنأ

 َةَمْلَس وبأ ثعب» :هنأ ةيسابعلا

 لصوملا ىلإ ثعبو «ةرصبلاو ةفوكلا لهأ ىلع ةلطملا يداوبلا ىلإ هتاعدو هلسُز
 نب ىسوم جرخف .كلذ ىلإ ًاعارس مهرفلأف ؛ضضوهنتلا ىلإ عهوعدو مهيف اوبدف
 لآ ىلإ اعدو دّوسو اهلماع ىشنو اهذخأف ناولخب ينادمَهلا لوحألا يرسلا

 لش
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 داوس يف جرخو .هتعاطب ةبطحق ىلإ بتكو «نيقناخب هحلاسم عضوو هديك لوسرلا
 مهلسر هتتأو «ةبطحق اوبتاكو . .هلك تارفلا لفاسأ اوذخأو ةعيبر نم ةدع ةفوكلا

 .كلذب مهرورس دتشاو اورّبكف «دنواهنب هباحصأ ىلع مهبتك ٌةبطحق أرقف مهجورخب

 تيه يف - يليقعلا ملسم نب قاحسإ ىلإ بتكف ؛مهوعدي ّسانلا ٌةبطحق َبَناَكو

 ىلإ هب امك تيفو ةرصبلاب نيِيِبْأهملا متاح نب حْوَرو ةيواعم نب نايفس ىلإو -
 هب ترفظ تيهب ناك اذإ ىتح ٌيدركلا لّبقَأف داركألا نم لجر عم ملسم نب قاحسإ

 .ناورم ىلإ مهدئاق هب ثعبف «هتمامع يف باتكلا اوباصأف هوشتفف ناورم حلاسم

 داركألا نم لجر عم باصأ تيه بحاص نإ :ملسم نب قاحسإ ىلإ ناورم بتكف

 .هتلالض كل نّيزيو هتوعد ىلإ كوعدي ةبطحق ةلالضلا دومعو ةئيطخللا سأر نم ًاباتك
 كتفنل رظناف ,اهتتعلا نا. ةكير دكا مل دام ةلضتلا رينو كرا ف كلو
 ٌترمأ دقو «كئارظن لتقو كلتق :3 مولا هديري يذلا رمألا نإف «ءكتريشعو كبصنمو

 هبان ام ىلع كتفيلخ رزاؤتل مِدقأو كلَبِق لماعلا نم اهضّبقاف مهرد فلأ ةئامب كل

 ةيسيقلا نم اذه يليقعلا قاحسإ ناكو [؟ 55 ص) . «(مالسلاو هودع داهج يف هكرشتو

 .ةيناورملا شويجلا يف هناكم ذخأو :ةّيرضملا

 ةرصبلاب نيِيبْلهملا متاح نب حَْرو ةيواعم نب نايفس ىلإ هباتكب ٌةبطحق ثعبوا

 0 ةرصبلا يلوتمو «ةرصبلاب اجرخو ادّوسف متاح نب ديزي باحصأ نم لجر عم
 اج ءافلاخي الأ ىلع ًاريثك الام امهل لذبف - ةريبه نبا لماع - ةبيتق نب ملس
 0 ءاهالاو امو تيركتب يعيبرلا يبلغتلا ةيمأ وبأ جرخ» كلذكو

 عقوم نسحو اورّبكف «هعم نّم ىلع هباتك أرقف «كلذب هربخي ةبطحق ىلإ بتكو ءهموق
 .«مهنم كلذ

 د

 : ناولُحو نيسامرق ةبطخُف لوخد
 ىلإ صَخَش «داوسلاب بثو نم بتُك هتتأو ءدنواهن نم ةبطحق غرف اًمّلود

 هرمأي نسحلا ىلإ بتكو «لوص نب دمحم ةرامع ابأ دنواهن ىلع فّلخو «نيسامرق
 لزن دقو «ٌةبطحق لبقأو .همامأ ةميزخ نب مزاخ نسحلا مدقف ناولُح ىلإ مدقتلاب
 بّلَعو دّوس دقو ينادمهلا يرسلا نب ىسوم اهب ىفلأو «ناولح ةبطحق نب نسحلا
 ىدحإ ةنس ةجحلا يذ يف ناولُح ٌةبطحق لزنو . .نيقناخ ىلإ نسحلا همّدقف ءاهيلع
 ْ . امو ريتال

 )١( ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 505".
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 ماب ةيطحق سكيس ةيميبت اهيفريكو:نيلالا نياو يربطلا'كاياوو وف عاتدلتو
 لاقع امثإو «ثنرعلا ريغ * نم نونوكي دق مهنأب ًاتطاخ ًاعابطنا يطعي امم (ناسارخ لهأ)

 «قارعلا قراشمو ناسارخ دالبب ناك يذلا يبرعلا شيجلا نم مهنأل (ناسارخ لهأ)

 نانمارخو اهقراشمو قارعلل بّلهملا نب ا ةيالو دهع يف ناسارخ مهرثكأ لخد دقو
 فلس دقو (ه١7١ - 5١١ةنس) يرسقلا هَّللا دبع نب دسأ ةيالو دهعو ه49 91 /ةنس

 ةريزجلاو ةفوكلاو ةرصبلاب مهنم ريثكلا براقأو يلاهأ ناكو . ليصفتلاب كلذ نييبت
 ءامسأ ةلودلا رابخأو يربطلا خيرات يف ءاج دقو .مهنم ريثكلا تويبو لب «ماشلاو
 تحت يتلا ةوقلا نوكت دئاق لك نأ نايبلا نع ّينغو «ةبطحق عم اوناك نيذلا داوقلا
 فلأ) ًاسودرك دوقي دئاق لك ناكو «ةيسيئر ةفصب هتريشعو هتليبق ءانبأ نم هتدايق
 مهنم «ناولح لخد امل ًادئاق نيعبرأ وحن ةبطحق عم ناك دقو .لقألا ىلع (لتاقم
 30( يعبر نب ديمحلا دبع ؛ةبطحق نب ديم «ةبطحق نب نسحلا : (ءىيط نم)

 ىئاطلا نامثع نب هّللا دبع «يئاطلا رافغ نب قراخملا «يئاطلا يسوطلا ناميلس
 0 ل : (دزألا نم) مهنمو .يئاطلا ةملس نب دمحم

 نبك «بيبش نب موثلك «نمحرلا دبع نب رذنملا «نمحرلا دبع نب رابجلا دبع

 . صُمَح نب رمع «متاح نب ديزي : (بّلهملا لآ نم) مهنمو «ةيواعم نب مثيهلا «ريهز
 ا : (ةعازخ نم) مهنمو . كيهن نب نامثع «ميكح نب لتاقم : (كع نم) مهنمو

 نيو :مهنمو ٠ .يعازخلا هَّللا دبع نب ناليغ نيالا هنود هّللا دبع

 ةميزخ نب مزاخ ؛يلجبلا ديزي نب ريرج «يدنكلا ةرجش «يريمحلا ميهأربإ نب دمحم
 يف يجحذملا ّيلسملا ليعامسإ نب رماع ناكو «برعلا ةداقلا نم مهريغو «يميمتلا

 .رونيدلا

 : لصوملاب روزرهش يف ليعامسإ نب رماعو نوع يبأ راصتنا
 يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ ٌةبطحق ثعبو» :نودلخ نبا لاق

 نامثع مزهناف . .نايفس نب نامثع اهبو روزرهش ىلإ فالآ ةعبرأ يف مثيهلا نب كلامو
 . هددملاب ةبطحق هيلإ ثعبو «هباحصأ لتقو هركسع نوع وبأ منغو ؛لتقو

 ىلإ فالآ ةعبرأ يف فاّوطلا نب , كلامو نوع ابأ ةبطحق هّجو» :يرذالبلا .لاقو

 ناولُح ةبطحق لزن» هنأ (روزرهش حتف) ناونعب ةلودلا رابخأ يف ءاجو 000

 , 25 ص ب حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 3

 .#" ج 1١08 ص - يرذالبلا - فارشألا باسنأ (0)
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 ىلع هليخ ةبخن يف نايفس نب نامثع ثعب ناورم ناكو .ها١١1ةنس ةجحلا يذ يف

 ةعلق لزن ىتح نوع ابأ هّجوف روزرهش هلوزنب ةبطحق ىلإ ربخلا ىهتناف ءروزرهش
 رماع ىلإ بتكو .ليعامسإ نب رماع هيفاوي ىتح ميقي نأ ةبطحق هيلإ بتك مث «ريسُنلا
 ءنوع يبأ ىلإ لجر فالآ ةثالث مهو هغم نميف مامضنالاب هرمأي رونيدلا ةيحانب وهو
 لزن ىتح روزرهش ىلإ نوع وبأ ىضمو .ةريمُّس نسب نوع ابأ ىفاوف رماع راسف
 لجر ليعامسإ نب رماع ىلإ فاضنا دق ناكو . .ناورم ليخ اهيف هتيقل يتلا ةريحبلا
 لهأ نم) هموق نم لجر ةئام يف ديعس نب قافع هل لاقي ثراحلا ينب نم

 نوع وبأ راسف «هنم نايفس نب نامثع وندب هتربخأف هعئالط نوع ابأ تتأو :(لضوملا

 براقت اّمَلَف ءهعم نم نوع وبأ أبعف هركسعلا يف هضرمل رماع فلخت دقو ءمهوحن

 دقو مهيلإ مضناف لبقأ دق رماع وه اذإف اورظنف ءمهفلخ نم ريبكتو ٌتاوصأ اذإ مهنم

 اوناك نيذلا ةيلصوملا ذئموي لمح نم لوأ ناكو «ةنميملا يف راصف موقلا ىلع اوفرشأ

 اولتقف اولو مث ًاليلق اوربصف هدونجو نايفس نب نامثع ىلع سانلا لمح مث رماع عم
 ش 00 ضرخلا ع

 ذالب نوع وبأ كلم. . ١ هنأ نودلخ نبال فلاسلا صنلا ىف ءاج دقو
 نايتس نب ةابفع:لئاقف نوزوهش ىلإ ةزعوبأ ةجرماا عربطلا قاقون "7 ضوسلا
 راشأ» :هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاجو "0(لصوملا ةيحانب نوع وبأ ماقأ مث «نامثع لتقف

 ناورم نإف لصوملا (ةنيدم) ىلإ روزرهش نم مدقتي نأ نوع يبأ ىلع يثراحلا قافع

 اهلهأ نم مهنم برقي نمو ةوعدلا ربخب اوعمسي نأ الإ وه امو مهيلإ ءاسأو مهرتو
 لصوملا لهأ زاحناو «لصوملا وحن ىضمو هنم كلذ لبَقَف ءاوبيجيو اودّوسي ىتح

 لضوملا لهأ نم] لجر فالآ ةعبس يف راصف نوع يبأ ركسع ىلإ تاموختلا لهأو
 مدقتلا باهف «حلملا ةيرق اهل لاقي ةيرق لزنو [فالآ ةعبس مهو هعم ناك نم ىوس

 مِدقو ةفوكلا لهأ ةريبه نبا ضهنتسا هنأو ناورم كرحت هغلب دقو [لصوملا ةنيدم ىلإ]
 ةيرق يف نوع وبأ زكرمتف .؟')ماشلا لهأ نم ميظع عمج يف ليهس نب ةرثوح هيلع
 .ه١11 ةجحلا يذ يف كلذو «لصوملا يحاونب حلملا

 : ةفوكلا ميلقإو تارفلا ىلإ ناولُح نم ةبطخق فحز
 نم قارعلا ريمأ يرازفلا ةريبه نب ديزي ٌلَبْقَأ ناولخ يئاطلا ةبطحق لخد امدنع

 مص
 صخسشا) :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ءالولجب لزنو ريبك يناورم شيج ىف ةفوكلا 3 ٠

 )١( ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 69".

 )( ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 597.

 أ ج ام ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ةرهإ
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 ءانيصح ًاقدنخ هسفن ىلع ٌقدنَّحو «ماشلا لهأ عومج يف ءالولج ىلإ ةريبه ُنِبا
 عمجأف ةبطحق كلذ غلبو . .لوطتس برحلا نأ نظو برحلا ةلآو تافولعلا عمجو
 .[75* ص] «. .ةريبه نبا ءاقلل فحزلا ىلع

 اهب - قَدْنَخَو ءالولج لزن ىتح ةريبه نبا راس» :ىلي ام يربطلا خيرات يف ءاجو
 «نيقناخ لزنف مدقت مث ناولُح ىلإ راس مث نيسامرق لزن ىتح ةبطحق لَبْقأو . ماقأو -

 هل ملعيل ةعيلط نسحلا هنبا ةبطحق ثعبف . .خسارف ةسمخ امهنيب ءالولجب ةريبه نباو
 .ءالولجب هقدنخ يف ميقم ةريبه نبا نأ هعئالطو نسحلا دجوف . .ةريبه نبا ربخ
 :هباحصأل ةبطحق لاقف .ةريبه نبا رمأ نم هربخأ امب هربخأف هيبأ ىلإ نسحلا عجرف
 :عروملا نب فلخ لاقف ؟ةريبه نباب ٌرمن ال ةفوكلا ىلإ انجرخي ًاقيرط نوملعت له
 !9/١١[. ص] («..معن

 مودق لبق ناولح يف كلذل نوططخي اوناك هتداق رابكو ةبطحق نأ كلذ نم نّيبتيو

 ةملس يبأ باتك هيلع درو» ةبطحق نأ ةلودلا رابخأ يف ءاج ثيح ةملس يبأ باتك

 يف ناعناصي لامب امهثعبأ نيلجر ُتأيه دقو - مامإلا ميهاربإ سبح ناورم نأب لالخلا
 وأ يْنإو ؛ءالولجب ةميظع عومج يف ةريبه نبا نإ : ةبطحق ىلإ ًاضيأ بتكو .هصيلخت
 نار تاعي امتي ةقركألا لأ إو ةيركلا ىإ رئابر زييع ىلا ركابع ندد 1

 كنيب راهنألا هذه عطقاف :ممرمأ لايكاو هنأ يلب نقدي اع نوت خو «كيأر

 ةانانر نم رظكير هيلع انيرق انيديآ يف تراص نإ اهنإف ءاهيلإ ةريبه نبا قباّسو ةفوكلا نيبو
 مث تاناذارلا ىلع ٌتجرخف :رورسم وبأ لاق :قوزسم ابآ كلذ بلا فحو+ انهم
 باتكلا هيلإ تعفدف ةبطحق ىلع ٌتمِدَقو ءارمات ٌتربع ىتح يراربلا كلت ىلإ تجرخ

 ةقلبر يح اودع نرخ ةوخو ءدار امن لماع انأو ىأرلا هللاو باضصأ :لاق هأرق اّمَّلَق

 :[515 نضل . (ههرك ربخ هاتأ :هآر نم لاقو هيلع كلذ رهظ ىتح ميهاربإ سبح

 باتكب ةملس نب ميهاربإ هاتأ ثيح مامإلا ميعاربإ سيحب فرع دق ةبطحق ناكو
 هللا دبع هوخأ مامإلاف لتف وأ تام اذإ هنأو  هركذ فلس قدلاع مامإلا ميعاربإ

 0 ل «كلذ ةبطحق متك دقو .ةيثراحلا نبا رغصألا

 و 1 اي ا أ :هآر نم لاق ىتح ميهاربإ سبح ىلع نزحلا

 ريبه نبا ركاسع نع ديحي نأب ةملس يبأ يأر لوبق ةبطحق رهظأ كلذكو .ربخلا
 0 مزعلا دقع دق ةبطحق ناك ام وه كلذ ناك امئيب ,ةلوكلا يا ونادي

 راهنألا هذه عطقا) ةملس يبأ لوق نم ريثكب بعصأ رمألا ناكو . هتداق رابك عم هذيفنتل 4

 يذ طساوأ يف اهذيفنت أدبو «مهتطخ هتداقو ةبطحق لمكأ دقو . (ةفوكلا نيبو كنيب
 : ةلودلا رابخأ يف ءاج امك ثيح - ًابيرقت - ةجحلا
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 دحأ ّذشي الأ مهيلإ مّدقتو «هيدي نيب داوقلا بزسو «ناولُح نم ٌةبطحق ٍصَخَشو»

 نب هللا دبعو يئاطلا راّفغ نب قراخملا مهيديأ نيب مّدقو «هلئاق بكوم نع دنجلا نم

 فلختساو .هعئالطو عئالطلا دعس امهمامأ مّدقو ءركسعلا ناسرف يف يئاطلا نامثع

 ةرسيمو ةنميمب ةئبعت ىلع ةبطحق راسو .لجر ةئامعبس يف ليقع نب فسوي ناولخ ىلع

 لحر مث [ناولح نم خسارف ةسمخ ىلع نيريش رصقو] نيريش رصق ىلإ بلقلا يف وهو

 يف عاشاو ؛ءاقللا ديري نم ؤيهت أيهتو هركسع ٌمِضف « نيقناخ ىلإ نيريش رصق نم

 يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبع مناغ ابأ هّجوو «ةريبه نبا ءازإب قدنخي نأ ديري هنأ هركسع

 ديوس نب دايز هيلإ هجوف ةريبه نبا كلذ غلبف ةريبه نبا حلاسم فرطتي ليخ ةديرج يف
 رمأو ديوس نب" ةايز.نلغ فرشأو حلا ءاقفاوتف ؛هتطرش بحاص ىرّرملا

 لاقف .دمحم لآ نم اضرلا ىلإو هّيبن ةّئسو هللا باتك ىلإ مكوعدن :هيدانم ىدانف

 اننيب دعوملا :لاقو ةبطحق ركف .ةعامجلا متقرافو ةّئّسلاو باتكلا متكرت :ديوس نب دايز

 «ةصرفلا مكتنكمأ دق :لوقي وهو فرصناو «دغ دعب وأ ٍدغ نم صحفلا اذه يف مكتيبو

 نم هاتأ اميف ةريبه نبا كشي ملو .هركسع ىلإ َلَبْقْأو .رشألا باذكلا نم أدغ نوملعتس
 هيتأي نم اًرمات ىلإ ةبطحق ثعب دقو .كلذل ًايهتف :ءالولج نم هعضومب هاقلي هنأ هربخ

 اًرمات ىلإ نيقناخ نم ٌصْخَش [ليللا يف يأ] مّمعأ اًمْلو . كلذ هاتأف «ضواخملا رابخأب

 يف :وأ] هناسرف نم ةبيتك يف ةبطحق يقبو «سانلا رثكأ زاجو «نئادملا ديري هنأ رهظأو

 . نيقئاخب [هليخ ردص

 هنأو ءاّرمات عطقو صْخَش دق ةبطحق نأ هتربخأف هّنويع هتتأ ةريبه نبا حبصأ اّمْلْف

 كلذ غلبو .ةركسدلا لزنف هشيجب راس ىتح ةدقع ةريبه نبا للحي ملف .نئادملا ديري

 نم ةريبه نبا فّلخ ناك ام باصأف «ءالولج ىتأ ىتح ةوقلا لهأ ىف ّركف ةبطحق

 لسرأو هيلع فخ ام لّمحو عاتملا نم هيلع لقث ام قّرحف عاتملاو ةمعطألاو حالسلا

 بيصي نأ يف عمطو « ةريبه نبا ركسع لهأ ىلإ هلويخ هجوو .هركسع ولا كلو

 .ةركسدلا يف اونّصحتو اوضم دق موقلا دجوف ءهب اوقحلي مل ًاذاذش وأ ٌةّرغ مهنم

 ديري هنأ رهظأو .هباحصأ عيمج ربع ىتح  اًرماتب  هركسع ىلإ ةيطحق فرصناف

  ةلجد موي ةبطحق ٌصَخش مث .ةريبُه نبا نويع هتلمحو «هنع كلذ رشتنا ْدِإ نئادملا

 ىلإ ىهتناف ءرباعملا هل نوئيهي نيينادمهلا نم ةدع هججوو  ءاربكع لت ىلع لزنو

 نم ةذعب ىبلغتلا ةيمأ وبأ هاقلتو «نفسلا نم ةذع نوينادمهلا هل عمج دقو .ةلجد

 .اناوأ ىلإ ةلجد ربعف «رياعملا

 لزنف دواد هئبأ هجوو «هيلع ربعف نئادملا رسج ىلإ ردايف ةريبه نبا كلذ غلبو

 كردأ :هل ليق دقو «تارفلا ربعي نأ لبق ةبطحق ءاقل ديري ةريبه نبا لّبقأو «نادّربلا
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 وجت اعريمم ةيظخف : ىضمو: :ةاقليل اردابم هوت لتناف (ةةفزكلا زل[ ديري امق:لجرلا
 نانس نب لاوش هاّقلت اهيلع فرشأ اذإ ىتح [ةفوكلا قطانم نم رابنألاو] رابنألا
 اوراصو ءاطعلا يف مهل ضرف يأ] هعم نّمِلَو هل ضرفف «لجر يتئام يف يراصنألا

 ةبصق ىلإ ةميزخ نب مزاخ هّجوو «نفسلا ردحب رابنألا يلاعأ ىلإ ههجّجوو [هدونج نم
 نم ةدع عم هلتقف ناتسألا ىلع ةريبه نبا لَّبِق نم رابنألا لماع اهب باصأف رابنألا
 رابنألا يه جيساسط ةعبرأ ىلع لمتشت دادغب يبرغ يف ةروك : *ةافس الاوز . هباحصأ

 ردحي نأ هرمأي مزاخ ىلإ ةبطحق بتكو» :يربطلا لاق .[نكسَمو لبرطقو ايرودابو

 ةبطحق هافاوو مزاخ كلذ لعفف ءاممدب اهب هيفاويو نفسلا ند :نابثالا ىف'اغهبلإ
 .امّمِد ىلإ نفسلا نم دجو ام مزاخ رّدح . . » :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو .«اممدب

 دقو .اًمِمد اهب ىفاوف ء«رباعملاو نفسلا نم هعمو هدعب يراصنألا نانس نب لاوش لّبقأو

 برق .تارفلا ىلع تناك ةيرق :اًمِمِدو] ءاممد ىتأ ىتح رابنألا نم ةبطحق راس
 يبرغ يف ركسعو ءركسعي ملو «سانلاب ربعف نفسلا هيلإ تفاوتو [ةيلاحلا ةجولفلا
 .«هئاذحب ركسعف ةريبه نبا لَبْثْأو .ه7١؟ةنس مرحملا نم نولخ سمخل تارفلا

 : ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروث

 لجن وهو ةفوكلاب ةيناميلا ءاسؤر نم يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب دمحم ناك
 . كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف نيقرشملاو قارعلا ريمأ يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ
 ةوعدلاب دلاخ نب دمحم طبترا دقو «ماشلا ةينامي نم هوبأو دلاخ نب دمحم ناكو

 ةفوكلاب دلاخ نب دمحم راث مرحم © يف تارفلا ةبطحق ربع اّمْلُف ةيّرّسلا ةيسابعلا
 . ةيسابعلا ةفالخلا مايق نلعأو ه١” مرحم 7 موي اهيلع رطيسو

 مرحملا نم نولخ نامثل رابنألا نم تارفلا ٌةبطحَق ربع. . ١ :نودلخ نبا لاق
 نم ًاخسرف نيرشعو ةثالث ىلع «تارفلا مف ىلع ركسعم ةريبه نباو ءه77١ةنس
 . .تارفلا بناج ىلع ناريسي ناقيرفلاو . .ىلهابلا ليهس نب ةرثوح هعمو ةفوكلا

 ةليل جرخ «ةعيشلا ةوعدب «يرسقلا كلا يسم اهرحر انك ةفوكلا ربخلا غلبو

 .ّيلجعلا ريشب نب نمحرلا دبع هتطرش ىلعو حلاص نب دايز ةفوكلا ىلعو «ءاروشاع
 3 . .رصقلا لخدو «ماشلا لهأ نم هعم نمو دايز برهف مهيلإ دلاخ نب دمحم راس
 :ءاروشاع ةليل ةفوكلاب راث يرسقلا دلاخ نب دمحم نأ يربطلا ةياور يف ءاج كلذكو

 ه١” مرحم © يف رابنألا نم تارفلا رّبَع يئاطلا ةبطخق نأ تاريقلاو ؛نمابقلا وهو

 25 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
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 نع ءاجو .مرحم ” موي ةفوكلاب راثف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب دمحم كلذ غلبو
 :هصن يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف كلذ

 مرحملا نم نولخ سمخل تارفلا يبرغ يف ٌرْكْسَعو «تارفلا ٌةبَطْحُم رَبَع»
 هربخي ةملس ىبأ ىلإ ٌةبطحق بتكو .هئاذحب ٌركسعف ةريبه نبا َلَبْقْأو هه7١ةنس

 ىلإ ثعب هيلإ لصو اّمَلَق «ينادمهلا دجام يبأ عم هيلإ هياتكب ثعبو «تارفلا هروبعب
 رهظأف «هتغلب دقف «مويلا اذه ىنمتت تنك دق :هل لوقي ًالوسر يرسقلا دلاخ نب دمحم
 هموقو هيلاوم ىلإ دلاخ نب دمحم ثعبف .كتريشعو كيلاوم يف جرخاو .داوسلا

 عمجأ امو هيأرب مهربخأف «لجر فلأ نم ٌؤحن مهنم هيلإ عمتجاف «هيبأ عئانصو هتريجو

 ىلإ كلذ لثمب ةملس وبأ ثعبو .مهداوس نم اوغرفي ىتح اوتيبي الأ مهرمأو هيلع

 دلاخ نب دمحم هردبو .ٌبهأتف «ٌيدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط
 هيو رف ناك ربو ةنياحو | املج وبال درع ةريثك ةعامج يف هلزنم نم جرخف

 ثيدحلا رشتناو .اولعفف دلاخ نب دمحمب قوحُلل جورخلا يف مهوبغرأو «مهيلي نميف

 كلذ غلبو  دلاخ نب دمحم عم اوراسو - ضعب يف مهضعب ةفوكلا لهأ جامف كلذب

 ىضمو .ةريبه نباب قحلو رصقلا نم برهف ةريبه نبا ةطرش بحاص حلاص نب دايز
 موي كلذو عماجلا دجسملا ىلإ جرخ مث ؛هلخدف رصقلا ىتأ ىتح دلاخ نب دمحم

 يف يدنكلا قاحسإ نب ةحلط هافاوو «ه5١١؟ةنس مرحملا نم نولخ لايل تسل نينثالا

 .هموق ةعامج
 ىلإ اعدو «ناورم علخو ؛هيلع ننأو دلل كمت كولا دل اكن نو نيم حقت

 دق هّللا نإ ةفوكلا لهأ اي :لاق نأ ذئموي هب ملكت اميف ناكو .دمحم لآ نم اضرلا

 هللا اهقاس ىتح اهومرُحف ءابآلا دعب ءانبألا اهبلط دقو ةكرابملا ةوعدلا هذهب مكمركأ

 .اوعيابف اوموقف نيمويلا دحأ مكيلع ةلخاد مكتلظأ دق قحلا دونج هذه « د

 ربنملاب اوفاطأ دقل .ةعيبلاب مهرورس نم هيلع ًاعامتجا ّدشأ طق ٌرورس َيِبُر امف
 .ليلق سانأ الإ ةعيبلا نع فّلخت امف «هنورسكي اوداك ىتح ةعيبلا ىلإ نوقبتسي

 نب دمحم ىلإ (ةفوكلاب هلزنم يف ًايفتخم لازي ام ناكو) ةملس وبأ ثعبو

 .اهيف نم ىلع متخي ْنَّم زارطلاو نئازخلاو لاملا تيب ىلإ ثعبا نأ :دلاخ
 نب جاجحلاو ينادمهلا يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي دلاخ نب دمحم ثعبف

 لاملا تيب ىلع اومتخف يدبعلا ةصفارفلا نباو يجحذملا يعخنلا ةأطرأ
 .ةريحلاو ةفوكلاب ناك ام زارطلاو نئازخلاو

 هباتك لمحو «دلاخ نب دمحم لمع امب هملعُي ةبطخُم ىلإ ةملس وبأ بتكو
 عافترا ليبق ةريبه نبا ءازإب هركسع يف ًةبطحق ٌُتيتأف :دمحم لاق .هوخأ دمحم
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 نب ةرثوح كلذ دنع ةريبه نبا هّجوف «تارفلا يبناج ىلع نارياستي العج دقو ءراهنلا
 جرخف ٠ .ةبطحق اهمدقي نأ لبق اهيلإ ردابي نأ هرمأو .هدنج يف ةفوكلا ىلإ ليهس

 ةفوكلا لهأ قابطإو دلاخ نب دمحم روهظ هغلب ةفوكلا فراش اذإ ىتح ا ةرثوح

 .20©2(يهاشب ماقأف هعم

 ماشلا دنج نم ًافلأ رشع ةسمخ ءاهز يف يلهابلا ليهس نب ةرثوح ناكو

 ةنيدم يهو ة ةريبغ حبا ةنيدمب لزتفاد مرحم ال يف ةفوكلا ىلإ مهب لبقأف

 ةنيدم هعم نمو ةرثوح لوزن يرسقلا لا يربطلا لاق . يهاش
 الإ هعم نم ةماع دلاخ نب دمحم نع قّرفتف . هيل ! ريسملل أيهت هنأو ةريبه نبا

 رصقلا نم جورخلاب هرمأي ةملس وبأ هيلإ لسرأو «هيلاومو نميلا لهآ نم ًاتاصرف
 بأف . ةرثوح عم نم ةرثكو هعم نم ةلقل هيلع فاخي هنإف تارفلا لفسأب قاحّللاو

 نب دمحم ىلإ ريسملل ةرثوح أيهتف .راهنلا ىلاعت ىتح لعفي نأ دلاخ نب دمحم
 ردضقلاب كلاس ةرن محم امكيزق يهل ةماعلا :3الالكبو همنت نم هلق هكلي هيج ةلاك
 مهيلإ دمحم هّجوف ؛ماشلا لهأ نم تءاج دق ليخ :هل لاقف هعئالط ضعب هاتأ ْذإ
 لهأ تايار مهيلع تعلط ْذِإ دعس نب رمع باب دنع اوماقأف هباحصأ نم ةذع

 يلجبلا دلاخ نب حيلم انيفو ةليجب نحن :ن نويماشلا ىدانف .مهلاتقل اوؤيهتف ماشلا

 عم مظعأ ليخ تءاج مث . .اولخدف . دلاخ نب دمحم ريمألا ةعاط يف لخدنل انئج
 ةرثوح كلذ ىأر اّمَلَف [دلاخ نب دمحم ىلإ اومضناف] يبلكلا لدحب لآ نم لجر

 ىلإ دلاخ نب دمحم بتكو «هعم يقب نم طساو وحن لحترا هباحصأ عينص نم
 دلاخ نب دمحم ىلإ اومضنا نيذلا ناكو 20«ةفوكلاب رفظ دق هنأ هملعُي . .ةبطحق
 .ه117 مرحم 8 يف كلذو ماشلا لهأ دنج نم نوينميلا مه ةرثوح شيج نم

 : تارفلا ةعقوم ىف ةريبه نبا ىلع ةبطحق راصتنا
 ركْسَعو «تارفلا رهن يبرغ يف ركسع دق يئاطلا بيبش نب ةبطحق ريمألا ناك

 دقو «ه7١ مرحم 0 موي ذئم تارفلا رهن نم رخآلا بناجلا يف هئاذحب ةريبه نبا
 وذ +ناقفا زريبه نيا ركسع ىلإ ةبطسق رظنو تازقلا نيناج ىلغ/نارياتسي الج
 : يربطلا لاق .ًافرط هذه انتيشع يف مهنم هَّللا عطقي نأ ٌتوجرل مهيلإ ًازاجم انبصأ
 ةبطحقو ءاروسو تارفلا نيب ةريبه نبا «تارفلا ءىطاش ىلع ناريسي ناقيرفلا ناك»

 هيلع ملسف قروز يف يبارعأ لجر هيلإ ربعف ؛ةبطحق فقوو «ربلا يلي امم هيبرغ يف

 )١( ص  نادلبلا مجعم  ةفوكلا نم خسارف ةسمخ ىلع عقت :يهاش  7١5ج 5.

 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) ١١١ .ةاجح
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 نم برشأ :ةبطحقل لاق مث .ناهبن ينب دحأ مث ء ءىيط نم :لاق ؟تنأ نمم :هل لاقف

 يذلا هلل دمحلا :لاقو ءهاقسو برشف ةعصق يف ٌةبطحق فرغف ,كّرْؤس ينقساو اذه

 يل نأ مامإلا ينربخأ :نافو. دلاملا اذه 3 فرعي شكطلا اذه قار. صح ىلعا اَنن

 (معن :لاق ؟ةضاخم انهه له ناهبن ينب اخأ اي .رصنلا اهيف يل رهنلا اذه ىلع ةعقو

 فرعتأ «ىمع نبا تنأ «كب أبحرم : لجرلل ةبطحق لاق» :هنأ ةلودلا رابخأ ىف ءاجو

 سانلا رمأف «,ةضاخملا ىلع فقو ىتح ةبطحق يدي نيب ىعسي رامح ىلع ُئبارعألا

 ةرئاحلا ةبطحق لزن» :يربطلا لاق  مرحم 8 موي كلذو  (رصعلا برق اولزنف لوزنلاب

 دنجلا ىطعأو .ناكملا اذهب رصنلا نأ ينربخأ مامإلا يِنقَدَص :لاقف  ةضاخملا دنع -

 .لقأو رثكأو نيمهردلاو مهردلا لضف «مهرد فلأ رشع ةتس هبتاك هيلع درف «مهقازرأ

 .(اذه ىلع متنك ام ريخب نولازت ال :لاقف

 اورشتنا دق ةريبه نبا باحصأ ىلإ ةبطحق رظنو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 وهو - ةريبه نبا شيج نأ عئاقولا نم نّيبتيو - .(مهب ركسعيل ةريبه نبا مهمذدقت دقو
 بحاص ديوس ةدايقب ةوق مهيلتو «ةزافملا ةهجاوم يف هتعيلط تناك - يناورملا شيجلا

 ةتابن نب دمحم ةدايقب شيجلا ةنميمو ةقاس مهيلتو ءاروس رسج دنع ةريبه نبا ةطرش

 .داوقلاو شيجلا ةيقبو قارعلا ريمأ ةريبه نبا هيفو ركسعملا مهيلي مث
 نب ديمحلا دبع ةدايقب ناسرفلا نم ةئامعبرأ ةبطحق شيج ةعيلط تناك امئيب

 فالآ ةعبرأ مضت - بئاتك عبرأ مهيلتو . ةبطحق ملع بحاص راسي هعمو يئاطلا يعبر

 بحاص جالع نب دوعسمو يئاطلا رامغ نب قراخملاو يئاطلا نامثع نب هللا دبع ةدايقب

 مهيلت مث دعم نب ةملسإلا انما 0 «ةبطحق ةيار

 ةقاسو «يكعلا ميكح نب لتاقم هعمو ةبطحق نب نسحلا ةدايقب شيجلا ةنميم وأ ةمدقم

 ها دا هاو وعدنا حب همر وك شملا ريس قو طنبن سديم ةداك ناحل

 ةدايقب ىلوألا ةعومجملا ربعت ثيحب موجهلاو روبعلا ةطخ يئاطلا ةبطحق عضو

 ةئلاثلا مث ةيناثلا ةعومجملا ربعت مث ةريبه نبأ ةعيلط عم كبتشتو يعبر نب ديمحلا دبع

 ٌةبطحق رمأو ءركسعلا ةيقبو ةبطحق مث داّوقلا ةيقب عم شيجلا ةقاسو ةنميم ربعت مث

 .هدئاق بكوم نع مهنم دحأ ذِي الأ دونجلا

 ملع بحاص ناك :يدبعلا باهش نبا لاق» :يربطلا لاق .تارفلا ةعقوم تأدبو

 ناهبن ينب دحأ «مناغ يبأ يعبر نب ديمحلا دبع هتطرش بحاصل لاقو .ربعا : يركبلا
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 أوعفرو ه وول ةن نب دمحم وو .ةيرلا نع مؤ ىنح ويه نبإ باحصا

 . .نارينلا

 رمأ مث «هتمدقم ىلع نسحلا هنبا ٌةبطحق ِمّدَقلا :يدبعلا باهش نبا ريغ لاقو

 روبخلاب ناداصاو ةايزرعلا نياك 2 ا ؛ يئاطلا نامثع نب هللا دبع

 0 مهضرتعا ىتح ا لب نيمزهنم هدانا ةريبه نبأ

 اوهتنا ىتح [ةريبه نبا ةعيلط در :يأ] مهعضوم ىلإ مهدرف ؛ةريبه نبا ةطرش بحاص

 :ةيروحملا كقف: كلذو ممر اخف( ةميرشلا كلر هع نوتلاو داس ب هووس ىلإ

 ةديرج يف مهو دمحم نب ةمّلَسو ماسب نب , هللا ديعو راع نب قراختملا ةبطحق رمأف

 .(ها) («. .دوعسم عضوم ىلإ اوربعف ءاوربعي نأ ليخ

 نب قراخملاو يئاطلا هللا دبع مهيلإ ةبطحق َرّبْغَأ) :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو

 مزهنأو .ةدع اولتقف ؛ اي نه ىلع اوذش ؛اوربع اَّمَلَق «نايزرملا نب دسأو رافغ

 هطاطسف ماقاف ةريبه نبا ةقاس ىلع وهو ريك عيت ىف اهلا ني دعم لاذاوب و موقلا

 .هل اوتبثو «مهلتاقف مهيلإ جرخو
 ًاباتك هلوانف [يعيبسلا ناميلس نب دمحم وهو] ةمْلَس يبأ لوسر ًةبطحق ىفاوو

 ةبطحق باحصأ نم رّبَع نم كلذ عمسو ء«ريبكتلاب ركسعلا جتراو َرّبك ةبطحق هأرق امل

 رهظو كلذل اورسكناف هب اوّرس ءيش مهاتأ دق :ةريبه نبا ركسع لاقف .اورّبكف

 م لقفل
 اوريعف «تباث نب ىسومو ءخورف نب دايزو ؛هليخ يف هالوم املس ةبطحق هوو

 مديل زر سدا يت ويو ريعتصو  ينيرتك قادم او زاجل ري اخف يكرتاتوو لإ

 .(ها)(. .هب ثيغتسي ىسمأ دقو ةبطحق ىلإ ملس لسرأف

 لجرتو «تارفلا ءىطاش ىلع ةيرقب هعم نمو ةملس رصوح ..»2» : يربطلا لاق

 لتقيف هباحصأو ةتابن نب دمحم ىلع هباحصأو ةملس لمحيو «نيرشعلاو ةرشعلا لتقيف
 .(ها) !ًاعيوحت هداّوقب دما ةدعكسل ةبطحق لإ ةملس ثعبو ©: ةيثئاملاو ةئاملا مهنم

 هتعومجم نأب هربخي ةبطحق ىلإ دمحم نب ةملس لوسر لوصو فداصت دقو

 مهرمأف - ةظخلل اقفو. روبعلل بئاتكلا ةداقو ةبطحق شيج ةمدقم ؤيهت عم « ةرصاحم

 بلغأو ّيكعلا ميكح نب لتاقم هعمو ةبطحق نب ؛ نسحلا ةدايقب اوريعف «روبعلاب ةبطحق

 هتداق بلغأ ةريبّه نبا هّجوو ْدَمُأ كلذكو .هعم نيذلاو ةتابن نب دمحم اولتاقو «ةداقلا
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 نب ىسيعو ءزوحأ نب ملس نب برح مهيفو «ةتاين نب دمحم ىلإ اوُمضناف هدوئجو

 «بعصم هل لاقي - سرفلا  ةرواسألا نم لجرو «يسودسلا نباو «يودعلا سايإ

 . ةتابن نب دمحم اعيمج مهيلعو «ةريبه نب دوادو «ردب نب نصخحو «ةدئاز نب نعمو

 . ةائسمل !:عضوميف نافيرفلا لتتقاف

 تاي الجر فدري نأ سراف لك رمأوأ 0 0

 سالسلا لا ومألا نعاني امو ىركتسم ازتخو ادت ةييرمب ريع نا ون ( ةريبه

 نب ىسسيف و «يميمتلا زوحأ نب ملس نب برح ةليللا كلت يف لتقو . . كلذ ريغو ةنيزلاو

 .(ها)(«. عال و «يسودسلا نباو «يودعلا سايا

 نأ سراف لك رمأو ءناسرفلا يف ةبطحق رَّبَع. . » :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو

 هيلع اودرو سل يلا ءالجار لمحي

 تقحتساف « .مهيلع ةبطحق لمح مث . منيت مبمتا عيللا :نولوقي مهو طشلا ىلإ هوؤجلأف

 فقو «هعم نم ىلعو هيلع ةميزهلا تقحتسا نيح ةريبه نبا ناكو . .مهيلع ةميزهلا

 فقوأو ءمههوجو ىلع اوضمو هنع اوفدص رانلا ءوض اوأر اذإف هيدي نيب ًاران دقوأ

 ىتح هناكم فقوف .مهنم دحأ هيلع فطعني ملف .ةريبه نبا ريمألا اذه :يداني ًالجر
 قحلن :لاق ؟ىرت امف سانلا مزهنا دق :لاق ؟كفقي ام :هل لاقف ةتابن نب دمحم هاتأ

 يف - هعم نيذلاو ةريبه نبا راسف . كبل نيادلا مهتسيو ةعوخلاب ليهش نب ةردرحب

 :ويظي ردحلا هرقل كسا قوش اج اكلك ءهعم نم لكو ّلك دقو حبصأف - ليللا

 لدعف - لينلا مفب ليهس نب ةرثوح قاحلو - داوّسلاو ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم

 نع سكك هنغ قدفتو لدست دقو,« ءظشاو ىلإ ىضنت وق «لينلا مق ىلإ ةريبغ: نبا
 ىلإ ىضم نم مهنمو «نميلا لهأ نم دلاخ نب دمحمب قحل نم مهنمف «هباحصأ

 .(ها) (طساو ىلإ هعم ىضم نم مهنمو ماشلا

 ةلصاف ةطقن ه7 د را ل ير ا

 . قارعلاب ةيسابعلا ةفالخلا تماق اهبف خيراتلا يف

 : ةبطحق 5 نب :سحلا ريمأتو . . ةيطحق 3 ةأافو

 بيبش نب ةبطحق ذفلا يناميلا دئاقلاو ريمألا تام مرحم 4 ءاعبرألا موي ليل يفو

 رابخأ باتك يف ءاج ام حيحصلاو .هتوم نع تاياور ةدع يربطلا ركذ دقو .يئاطلا

 : هنأ ةيسابعلا ةلودلا
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 راهناف «فرج ىلع فقاو وهو - ةريخألا  ةلوجلا كلت ةبطحق ليخ تلاج امَل»

 اوحبصأ اّمَلُف «ءكلذ مهعضوم يف هركسع تابو .قرغف تارفلا يف عقوف «فرجلا هب

 .مهحالسو مهلاقثأ نم هيف ناك ام اوباصأف ةريبه نبا ركسعم اوتأ - سيمخلا موي -
 79/١[. صل «. .هيلع مهنزح ٌدتشاو «كلذ اوربكأف «ةبطحق اودقفو

 اولازي ملف «هودقف دقو ةبطحق ٌباحصأ حبصأ . .» :هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو

 انربخأو :دمحم نب ّيلع لاق . .هقرغب اوملع مث راهنلا فصن ىلإ هنم ءاجر يف

 بتاك وهو - مهجلا وبأ هنفدف ةبطحق دجو :الاق لايذلا وبأو حفصألا نب دلاخ

 9/١٠١[. ص] «. .يكعلا ميكح نب لتاقمو - لح يح اص

 لوخد اوفاخو «هيلع ةبطحق باحصأ نزح دتشاو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 اضرلا ىلع اوعمجأف «مهرمأ يف اورظانتف «موقلا عمتجاف ء«هتومب مهيلع نهولا
 نامثل ءاعبرألا ةليل ةبطحق باصم ناكو .رمألا هل اوملسو هوعيابف «ةبطحق نب ديمخحب
 .(ه177١ةنس مرحملا نم نولخ

 ىلإ هنم ءاجر يف اولازي ملف هودقف دقو ةبطحق باحصأ حبصأ» :يربطلا لاقو

 رمألا هولوف ةبطحق نب نسحلا ىلع داوقلا عمجأف «هقرغب اوملع مث راهنلا فصن

 الجر كلذب لّكوو ةريبه نبا ركسع يف ام ءاصحإب رمأو «هالوتو رمألاب ماقف .هوعيابو
 «. .ةفوكلا ىلإ نفسلا يف مئانغلا لمحب رمأو :ءرصنلا ابأ ىنكي

 نه لعرب لاقت ءمهجلا وبأ هتفدف ةبطحق اودجو» :ةيناث ةياور يف يربطلا لاقو

 ٌتعمس :يكعلا لتاقم لاقف .هب انريخيلف ةبطحق نم دهع هدنع ناك نم :سانلا ضرع
 «نسحلل ًاديمٌح ٌسانلا عيابف . سانلا ريمأ نسحلاف ٌتدح يل ثدح نإ :لوقي ةبطحق

 2 ا و ل ا ا وو تل ا لا

 تام ٌةبطَُحَق ناك نإ :نسحلا لاقف .هوعيابو ةبطحق متاخ مهجلا وبأ هاطعأف نسحلا
 . (ةبطحق نبا انأف

 وبأ مامإلا ريزوف ةفوكلا متميق اذإ :هتوم لبق ةبطحق لاقو» :يربطلا لاق
 لالخلا ةملس يبأ ريزوت نأ كلذ نم نّيبتيو 9/١١9 ص] (هيلإ رمألا اوملسف «ةملس
 ةفوكلا ىلع رطيس دق يرسقلا دلاخ نب دمحم ناكو . .يئاطلا ةبطحق ةيصوب ناك
 نم دلاخ نب دمحم بتكو» :يربطلا لاق . طساو ىلإ اهنم ليهس نب ةرثوح رحدناو
 عم هباتكب لجعو «ةفوكلاب رفظ دق هنأ هملعُي هتومب ملعي ال وهو - ةبطحق ىلإ هتليل

 ىلع هأرق دلاخ نب دمحم باتك هيلإ عفد اّمْلَق ةبطحق نب نسحلا ىلع ِمِدَقف « سراف

 اه مرحم 68 سيمخلا موي رهظ دعب كلذو «ةفوكلا وحن لحترا مث سانلا

 . .دونجلاب ةفوكلا ىلإ ةبطحق نب نسحلا ِمِدقو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق
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 لخد مث [ةفوكلا رهاظب] روعألا ريد لزن ىتح سانلاب ريسي ةبطحق نب ديمح َلَبْقَأو
 01 سانلاب ىلصو ؛ءاروشاع موي «ةعمجلا موي اهلزنف [ةفوكلا رهاظي] ةيسابعلا

 لآ نم مامإلا حلصأ مِهْللا :ربنملا ىلع وعدي وهو «لاقو «دلاخ نب دمحم ٍذئموي

 .همسي ملو .دمحم

 نسحأب ةفوكلا لخدي نأ  ةيسابعلاب وهو  ةبطحق نب ديمح ىلإ ةملس وبأ لسرأو

 .دنجلا أبعو «لعفف «مهتّوقو مهمالعأو مهحالس اورهشيو مهتنيز اورهظُي نأو «ةئيه
 [ةفوكلا لخاد عيبسلا ةنابج ةقطنم يف] ميلس ينب رهنب اوفاوت ىتح سيدارك مههججوو
 «الجر رشع دحأ يف دلاخ نب دمحم جرخف» :يربطلا لاق (دلاخ نب دمحم ىلإ لسرأو

 نيذلا ةداقلاو ةبطحق نب ديمحب هعم اوجرخ نيذلا ةداقلاو دلاخ نب دمحم ىقتلا يلاتلابو

 اذإ) :ةبطحق لوق ركذ ىرج - ىرن اميف - ٍلئدنعو .«ميلس ينب رهنب وأ ةيسابعلاب هعم

 بيصنت ىلع اوقفتا يلاتلابو «هيلإ رمألا اوملسف ءمامإلا ريزو ةملس وبأف ؛ةفوكلا متمدق

 . هلزنم نم هراضحإل داّوقلا نم ةعامج هجوتي نأو ءًاريزو ةملس يبأ

 نم ةعامج ةَمَّلَس يبأ ىلإ ةبطخُم نب ديم ثعبو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق
 يف ماَسِبو «لجر فلأ يف مزاخو «لجر فلأ يف ّيكعلا ميكح نب لتاقم مهيف داّوقلا

 لاقو «..هراد يف وهو ةملس ابأ اوتأو 0 ءلجر فلأ

 اوفقوو هلزنمب وهو ةملس ابأ اوتأف  نينثالا موي  ةبطحق نب نسحلا لخد» :يربطلا
 موقي «دئمس ردت فو ] طق ابار درورج فرق ارجذتت . مهيلإ جرخف «هباي ىلع

 لاق «عيبسلا ةنابج يف فقو ىتح .هبكرف [امجلم ًاجرسم «مهرد فلأ رشع ينثاب

 1 ل نب نياسل يرش د داكوبفلا نبل ةيلما با نواف + ةلودلا نات يحام
 3 رجح هل تئيق دقو «لزن مث «مهماوع ىلع مّلسي مهفوفص أرقتساف «داّوقلا هلبقتساو

 0 :يربطلا لاقو .«هرمأ اوعاطأو هنم اوعمسو هل موقلا داقناو ءاهلزدف

 دلاخ نب دمحم لمعتساو «دمحم لآ ريزو هل لاقُي ناميلس نب صفح ةَمُّلَس وبأ
 وبأ ناكو (ها) «سابعلا بأ روهظ ىتح ريمألا هل لاقي ناكو ةفوكلا ىلع يرسقلا

 يف هتيب لهأ عم ةفوكلا لصو دق (ةيثراحلا نبا) يلع نب دمحم نب هللا دبع سابعلا

 ل يناثلا عيبر ١١ يف ةفوكلا يف ةفالخلاب عيوبو رهظ مث رفص

 ناك امنيب «ناسارخو دنسلاو (ناريإ ميلاقأ) قارعلا قراشمو قارعلا ذئموي هتفالخ
 - لصوملا نم برقلاب  بازلا رهن ةقطنم ىف دمحم نب ناورم يومألا ةفيلخلا

 .رصمو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا دالب ناورم ديبو يدزألا كلملا دبع نوع ابأ براحي
 : بازلا يف ناورم مازهناو . .نوع يبأو ناورم نيب برحلا

 فالآ ةعبرأ يف يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ هّجو دق يئاطلا ةبطحق ناك
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 ةثالث يف يجحذملا يلسملا ليعامسإ نب رماعب هّدمْأو «لصوملا دالب نم روزرهش ىلإ

 ةنيدم ىلإ مدقت مث «روزرهشب يناورملا هشيجو نامثع نب نايفس نوع وبأ مزهف .فالآ
 ةيرق نوع وبأ لزنف «فالآ ةعبس تاموختلاو لصوملا لهأ نم هيلإ مضناو لصوملا

 دمحم نب ناورم كلذ غلبو .ه١١ ةجحلا يذ رخاوأ يف لصوملا ةيحانب حلملا

 ه1” مرحم يف لصوملا ىلإ ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا دنج نم ريبك شيجب لبقأف
 بازلا رهن ىلإ ناسرفلا نم ةوق هّججوو «ريبكلا بازلا رهن ةقطنمب هشيجو ناورم لزنو

 تذخأو ها“ مرحم رخاوأ يف نوع وبأ مهمزهف .نوع شا لاتقل ريغصلا

 : ريبكلا :تاّلاب اور ىلإ قفدعت تاداذنإلا

 رالي راج نو دة لا فوكو درك لطحن هد نع ذاك

 هاضمأو داّوقلا نم ةرشع يف نئادملا ىلإ ةبطحق نب ديم ةملس وبأ هججو»  ةلودلا

 ىف فارط نب كلام ذفنأو «نئادملا ىلإ ديمح ذفنف «ةريزجلا ىلإ تارفلا طش ىلع

 رعب اخو ةريزجلا اقلب ديهج ىلإ بكر ناكل كبح ىلإ زجر ننإلا ةسمخ
 لوأ اوناكف ةملس يبأ ىلإ ديمح مهذفنأف «مهتعاطب بلك هوجو نم ةدع هاتأو .ناورم

 نب ديم ةملس وبأ هّججو» :يربطلا لاقو [78 ص] .؛ماشلا لهأ نم دّوس نم

 «جالع نب دوعسمو (يدزألا) ميعن نب نمحرلا دبع مهنم داّوق يف نئادملا ىلإ ةبطحق
 نب موثلكو يئاطلا راّفغ نب قراخم ًاضيأ مهنمو 14/١5١ ص] «هباحصأ يف دئاق لك
 . يعازخلا ثعشألا نب بيؤذو يدزآلا بيش

 ليخب عقوأ دق نوع يبأ باتك ةملس ابأ ىتأو» : ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 شيج ةرثكل] ةملس وبأ قلقف .ريبكلا بازلا وحن مَّدقّتو ريغصلا بازلا ربعو «ناورمل

 يدزألا بيبش نب موثلك هلبِق نِم هّجوي نأ ةبطحق نب ديمحخ ىلإ بتكو [ناورم
 فسلا ةيريشو .نوع يبأ ىلإ مهباحصأ يف ثعشألا نب بيؤذو رافغ نب قراخملاو

 ءاضمإب ٌيرلاب وهو بعك نب ىسوم ىلإ بتكو . .ةفوكلا لهأ نم هل ضرف نم ىلع
 وهو ةطرق نب نامثع ىلإ بتكو .نوع يبأ ىلإ ىسوم نب ةنييع هنبإ عم هباحصأ

 يف .دنواهني ىخو تون نب دمحم ىلاو ةبطحق هفلختسا - لجر يفلأ يف رونيدلاب
 :ةملس وبأ هجو» : نودلتس هبا اكو. "نوع يبأب اقحليو افلختسي نأ لجر ةئامعبس

 ل ل

 "”«نوع يبأل ًاددم

 هّدمأف الل ناقل نمو و قا يسرع ل دس

 .؟8//1 ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ()

 .غةا/ ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
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 ةعبرأ يف ثعشألا نب بيؤذو بيبش نب موثلكو رافغ نب قراخملاب ةبطحق نب ديمح
 ةفوكلا لهأ ثعب نوع يبأ ىلإ لصو مث  يئاطلا رافغ نب قراخملا مهيلعو  فالآ

 يتلا تاوقلا نم ددملا هيلإ لصو مث «فالآ ةثالث اوناكو قاحسإ نب ةحلط ةدايقب

 شيج غلبف .ةئامعبسو فالآ ةسمخ اوناكو دنواهنو رونيدلاو ّيّرلا يف ةطبارم تناك

 سابعلا وبأ عيوب اًملو» :يربطلاو نودلخ. نبا لاق . لتاقم 7717٠١ بازلاب نوع يبأ

 ةئامسمخو فلأ يف يئاطلا نامثع نب ؛ هّللا دبعو نيفلأ يف دمحم نب ةملسم ثعب

 ًاددم مهلك «ةئامسمخ يف ةلاضف نب سرادو نيفلأ يف يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبعو

 مهتيبلاغ (لتاقم )7717٠١ ءاهز بازلا يف نوع يبأ شيج غلب كلذبو '”(نوع يبأل

 دمحم نب ناورم ةفيلخلا ناك امتيب - ه116 يناثلا عيبر يف - ًادونجو ةداق ةيناميلا نم
 مهتبلاغ ؛ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا لهأ نم ءأافلأ نيرشعو ةئام يف وأ . فلأ ةئام يف

 رمت لنا ع نوع يبأو ناورم نيب ةرئادلا برحلا تلّلخت امبرو ةياسبلا قانا

 .دعب اميف اهرثأ اهل ناك ةيناميلا ماشلا دنج ةداق ضعبب تالاصتا  مرحم

 يلع نب هللا دبع همع حافسلا سابعلا وبأ ثعب ه177١ ىلوألا ىدامج يفو
 : نودلخ نبا لاق . شيجلل ًادئاق نوع يبأ رارمتسا عم اينارلا نق نشيخنلا ىلع اريمأ

 راسف يلع نب هللا دبع بدتناف نوع بأ نإ 5 ىلإ هتيب لهأ سابعلا وبأ بدن»

 ةسمخب ىسوم نب ةنييع رمأ مث .هيف امب هقدارس نع هل لوحتف نوع يبأ ىلع ِمِدَقو
 ةرخآلا ىدامج لوأ بازلا نم رهنلا روبعب فالآ ةعبرأ يف رافغ نب قراخملاو فالآ

 دغلا نم رسجلا ناورم دقفتف ءاعجرو ءانسملا ىلإ ناورم ركسع التاقف ه77١ةنس

 فالآ ةعبرأ يف رافغ نب قراخملا ّيلع نب هللا دبع ثعبف ءربعو هّللا دبع هنبا مّدّقو

 لمحو نوع وبأ هتتمين ىلعو برحلات نلَع نيادللا هبع وهلجاعو مزهناف

 ابأ لتاقف - هتنبا ىلع ناورم رهص وهو محلا ني ناورم نب هيواعف نب :لييلولا

 اولمحي نأب لئابقلا ناورم رمأو . .اولمحف سانلا ّيلع نب هَّللا دبع رمأف . .نوع
 لماعلا وه كلذ ناكو [598 ص] «. .هتطرش بحاص ىتح اورذتعاو ا

 : بيج وبأ يدعس يضاقلا لاق . .بازلاب ناورم ةميزه يف مساحلا

 ءالو ناك نئلو «ةيمأ ونب هعمو ماشلا لهأو ةريزجلا لهأ نم ناورم دنج ناك»

 هل ءالولا كلذ لثم ىلع ماشلا لهأ نوكي نأ لوقعملا نم سيلف ناورمل ةريزجلا لهأ

 ةرابعيو طقف سيق نم هدنج راتخي نأو اذه ظحلي نأ ناورم ىلع بجاولا نم ناكو

 ةليبق ناورم رمأ ريبكلا موجهلل ناقيرفلا دعتسا امدنعف . .ةريزجلا لهأ نم ىرخأ

 .55ا/ ص . نودلخ نبا خيرات يف نميلا كلل
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 هرمأ ةعاط ىبأت ةليبق لك تذخأو «تبأف لاتقلا أدبت نأ (ةيماشلا ةيناميلا) ةعاضق
 .370ىرخ 1 ةليبق ولا هليحتو

 هيقلف فلأ ةئامو نورشع بازلاب هركسع يف ناورمل ناك» : يربطلا لاق

 ءةبطحق نب ديمح مهنم داّرق ةعامجو نوع يبأو هعم نميف يلع نب هّللا دبع

 ىدامج ١١ تبسلا موي ةحيبص بازلاب ناورم ةميزه تناكو . .ناورم مزهف

 مث ةيتارفلا ةريزجلاب ناّرح ةنيدم ىلإ ناورم بحسناو .2270ه177ةنس ةرخآلا
 . ماشلا ىلإ اهنم راس

 : ةيسابعلا ةفالخلا يف ماشلا ءاوضنا
 عم هبصعتل دمحم نب ناورم ىلع نيمقان ماشلاب نويناطحقلا نويناميلا ناك دقل

 ميعن نب تباث ةدايقب ماشلا يف ةيناميلا ةضراعملا ةكرح تناكو «ةيرضملا ةيرازنلا

 ةيبصعلا ناورم ةسايس ىلع يناميلا بضغلا نع ًاريبعت ه178 ١؟1/ةنس يماذجلا

 دامها ةيناثلا ىدامج يف  بازلا ةعقوم يف ناورم ماشلا دنج لذخ دقف كلذكو

 روغث ىلإ ريسملا دارأ ناّرح ةئيدم ىلإ ناورم راص اّمَّلو «ةيناميلا نم مهتيبلاغ ناكو

 راشأف ءاهنم كرحتلا مث هل نيلاوملا فوفص عيمجتو - ًايلاح ايكرت بونج يف - مورلا
 هداف وق عال نبل ريم نار: لقنمب ال نإ. يرماقلا هلل دبع نب لع د يلع

 صمح ميلقإب ًءادتبا  ماشلا ىلإ راسو هتروشم ناورم لبقف ءهعم اهلهأو ةفالخلا
 نيرسنق دالبب ناورم زاتجا امل» : يدوعسملا لاق .اه7١١ بجر يف - نيرسنقو

 :نودلخ نبا لاقو .©0صمح لهأ هب بثوو «هتقاسب [ةيناميلا] خونت ةليبق تعقوأ
 مهمزهو مهلتاقف ه هوبهنيل اهلهأ هعبتاف ؛ لحتراو ثالث اهب ماقأ صمح ناورم غلب امل

 راسو «هودع لاتقب هاصوأف «همنع نبا ديلولا اهيلعو «قشمد ىلإ راسو «مهيف نخثأو
 قشمد لخاد ةيناميلا راث قشم :نلإ تاور لضصو امل هلآ كلو 9 ب طشلفا ىلإ
 ناورم لماع ةيواعم نب ديلولا دلني نييسلعلا يضرخلا نمسرلا دبع ني تراخإلا ةداع
 هودع لاتقب ديلولا ىصوأو اهب ةماقإلا مدع وأ قش قشمد لوخد مدع نآاورم ىأرف «قشمدب
 هالو يذلا - زيزعلا دبع نب سحامرلا نيطسلف ىلع هلماع ناكو نيطسلف ىلإ راسو
 فراشم ىلإ ناورم لصو اّملف - يماذجلا ميعن نب تباث ةروث ىلع ىضق امل ناورم

 )١( ص - بيج وبأ يدعس - ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو ناورم 1١5.
 )١( ص  يربطلا . كولملاو ممألا خيرات ١4 ج 6.

 .3" ج 75١14 ص  يدوعسملا نسحلا  بهذلا جورم ()

 869 ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (#)
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 عابنز نب َحْوَر نب ناعبض نب مكَحلا نيطسلفب نيطسلفب راث»  يدوعسملا ركذ امكو  نيطسلف

 . "'!اهلوخد نم هعنمو ّيماذجلا

 اهبو اهرصاحو قشمد ىلإ يسابعلا شيجلاب يلع نب هَّللا دبع لصو امنيب
 نب ثراحلا ةدايقب ةيناميلا نيب اهلخاد عارصلا علدنا دقو ؛«ةيواعم نب ديلولا
 :نودلخ ع نباو يربطلا لاق .ةيسيقلا ةيرازنلا هعمو ةيواعم نب ديلولا نيبو نمحرلا دبع
 قشمد يسابعلا شيجلا رصاحو , ؟1ةيزازنلاو ةيناميلا نيب ةيبصعلا قشمدب تعقوف»

 : يربطلا خيرات يف ءاج امك ثيح

 باب ىلع يلع نب حلاص لزنو «يقرش باب ىلع يلع نب هللا دبع لزنا
 ءريغصلا باب ىلع ميهاربإ نب : اسير هنابت الباي ىلع دوج وأ كرو تجلس
 ةيناميلا) ةنيدملاب سانلا بصعتو ى قشمد أورصحف ٠ .اموت باب ىلع ةبطحق نب ديمحو

 ءاعبرألا موي باوبألا اوحتفف ةيراعت نب , ديلولا اولتقو ءًاضعب مهضعب لتاقو (ةيسيقلاو

 هولا يع ةنيدلا ووهسستت :ةهلرا ناكف ها؟ةنس ناضمر نم نيضم رشعل

 . "”يقرش باب نم يئاطلا نامثع

 :رمع قوراف .د لاق

 لئابقلا ةدعاسم ةجيتن قشمدو ةرصبلاو لصوملاو طساوو ةفوكلا طوقس ناك»

 نب هللا دبع ثاغتسا قشمد راصح يفو . .نييسابعلا بناج ىلإ تمضنا يتلا ةيبرعلا

 ةعيبر نم مكتوخإو مكنإ) :ًالئاق نييومألا نع ىلختتل ةيناميلا لئابقلاب يسابعلا يلع
 0 ا دنأو راعني ناسا رخو حك

 ةيسابعلا ةفالخلا يف ىق قشمد توضنا كلذيو .2©انرمأ ماوق مكيو اًنم متنأو «ةيواعم
 مهتعيلط يفو هشيج ةداقو يلع نب هّللا دبع اهلخدو ه17١ةنس ا

 يعبر نب ديمحلا دبعو «يئاطلا نامثع نب , هللا دبعو ءنوع وبأو ءةبطحق نب ديم

 ثكمو 000 ا لا ؛«ليعامسإ نب رماعو ؛يئ ئاطلا

 ةداقلا دحأ ىقشم 0 ا ندم يف ىلع نياهللا دبع

 . يطسيان ران درألا

 ندرألاب ناورم ّرم» :يربطلا لاق .نيطسلفو ندرألا ىلإ راس دق ناورم ناكو

 )١( ص - يدوعسملا نسحلا . بهذلا جورم ١١14 ج "7,

 ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟) 449.

 .5 ج ١8 ص ب يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (")

 .ل" ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا (:)



  1١6يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 1020

 ىتح ٍلاو اهيلع سيل اهكرتو اهيلع هلماع ناكو يلماعلا ةمالس نب ةبلعث هعم صْخَشن

 نيطسلف ديري ّيلع نب هللا دبع راسا :لاقو ٠« .اهيلع يّلوف ىلع نب هللا دبع ِمِدُق

 ىّلوف ص] .«اودّوس دقو هؤتأف ندرألا ىلإ لحترا مث ةوسكلا رهن لزنف
 يف يربطلا ركذ دقف . يئاطلا ةبطحق نب ديمح ندرألا رهن ميلقإ ىلع ّيلع نب هّللا دبع

 نم هيلع ٍمِدَّقَف ؛ةبطحق نب ديمح ىلإ يلع نب هللا دبع بتكا هنأ ةقحال ةعقاو

 . يسابعلا رصعلا يف ندرألل ريمأ لوأ ةبطحق نب ديمح ناكف 4/1١4[ ص] ٠ (ندرألا

 «نيطسلف ةمصاع ةلمرلا ةنيدم تناكو «نيطسلف ميلقإ ىلإ راس دق ناورم ناكو
 ىلغ نغبق يذلا يسيقلا زيزعلا دبع نب سسحامرلا نيطسلفي ناورم لماع ناكو
 - ه78١ لاوش يف  هبلصو ناورم هلتقف ناورم ىلإ هلسرأو يماذجلا ميعن نب تبا

 يدوعسملا ركذ امكو ه5 ناضمر وأ نابعش يف - نيطسلف ىلإ ناورم لبقأ اّمَلَق

 هدونجو ناورم راسف  «اهلوخد نم هعنمو يماذجلا ناعبَض نب مكحلا نيطسلفب راث#

 :نودلخ نبا لاق  افاي نم برقلاب - سرطف يبأ رهن ةقطنم ىلإ سحامرلا لولفو
 ةيطسلف ىلع نلخ قو «سرطف يبأ رهن لزنف نيطسلف ىلإ ناورم راسا

 عابنز نب حود نب ديزي نب هّللا دبع ىلإ ناورم لسرأف .يماذجلا ناعبض نب مكحلا
 ىلإ ناورم لفجأف - سرطف يبأ رهن لزنف ّيلع نب هللا دبع لبقأو - هراجأف يماذجلا
 ناورم اهرداغو ماشلا نم ةيومألا ةفالخللا لاوز لمتكا كلذبو [559 ص] .«شيرعلا

 هللا دبع نب ليعامسإ نأ ناورم ملعو» :يدوعسملا لاق ءرصم ىلإ مث شيرعلا ىلإ

 رواش ْذِإ هايإ هترواشم يف طرف هنأو ةحيصنلا هضحمي ملو يأرلا يف هّشغ دق يريشقلا

 . "0«ًائيش ةيرازنلا عم هبصعت ناورم عفني ملو . .هموق عم ًابصعتم ناطحق نم الجر

 لهأ نم رعاش لاق - ه17١ لاوش يف - رصمو شيرعلا ىلإ ناورم ىضم اّمَلو
 : ماشلا

 ُبرهلا هّمهًاميلظ ٌمولظلاداع هل ٌتلقف ناورمب رارفلا ّجَل
 بسح الو نيد الف انيوهلا كنع تبهذ ْذِإ كلَّملا كرتو رارفلا نيأ

 ئجحذملا ليعامسإ نب رماع ديب ناورم لتقمو . . ةيسابعلا ةفالخلا يف رصم ءاوضنا
 ناكو .رصم ةمصاع طاطسفلا لهأ ةيبلاغو رصم دنج ةيبلاغ نولثمي ةيناميلا ناك

 رصم ريمأ يمرضحلا ديلولا نب صفح لزعب ماق ه717١ةنس ةفالخلا ىلوت اّمَل ناورم
 هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ثيح ه7١ 4ةنس كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ذنم

 3” دج 556 ص ى. يدوعسملا  بهذلا حج ررم 000
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 لاح تبرطضاو «دمحم نب ناورم مايأ ىلإ رصمل ًأيلاو ّيمرضحلا صْفَح يقبا
 رقتسي دكي ملف ةيهاتع نب ناسح هناكم يّلوو ه171ةنس يفعأف «ىفعتساف «ةلودلا

 هلزعف .هراك وهو .اصقخ اوداعأو ةرامإلا راد نم هوجرخأو رصم لهأ هيلع راث ىتح

 ىلإ دنجلا عمتجاو ءرصم مدن + سيم ننال ودم ينور كنا ةكسلوأ ةاورف

 :املشم ضخ ةءاجتف ةزلرخ لكوو «ةنتفلا لزتعاو باف «هعنمي نأ هنولأسي صفح

 يسيقلا ّيلهابلا ليهس نب ةرثوح مايق نأ كش الو .' '"(هقنع برض مث هيلع ضبقف

 .رصم ةينامي بضغ ّجحَجَأ دق دمحم نب ناورم رمأب يمرضحلا ديلولا نب صفح لتقب
 نب تباث راسا - بيج وبأ يدعس ىضاقلا ركذ امكو  ه78١ةنس لئاوأ ىفو

 نسانلا ا رعشو هين اوبلا نم ةعامتس مد ناقد ءرصم ىلإ نيطسلف نم يماذجلا ميعن
 تباني لطي ملو .دحأ مهنم فلاخي ملو ءرصم لهأ مهل باجتساف «ناورم علخ ىلإ

 داعف . 0 و زوما ند نوعا" دبع هن قابز هلاقتل فقدت قف ءرصم يف ماقملا

 لاوش يف هلتقف ناورم ىلإ هثعبو سحامرلا ناورم لماع هيلع ضبقو نيطسلف ىلإ تباث
 ةريبه نبال ًاددم ناورم هثعب يذلا وهو صم لالا لييت' ني ةزئوح نكرتو لأ

 .هرمأ ىهتناو ها مرحم يف ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم همزهف قارعلاب

 طا ا لل

 ل عياججلا باكل ةتيص ب يا دعو ءه١؟7ةنس لئاوأ يف يمخللا كلملا دبع وه

 يف رصم يلو ريمأ رخآ . يمخللا ريصن نب ىسوم نب ناورم نب كلملا دبع» : يلي
 نب ناورمل ه1 7ةنس ةرامإلا نلراهت «كلذ لبق اهجارخ ىلي ناك .يومألا رصعلا
 .[7607” ص] (. .دمحم

 يف - دمحم نب ناورم اهيلإ بحسنا اّمَل رصم ريمأ وه يمخللا كلملا دبع ناكو

 ضايفلا قبأ هيلإ بتكف نيطسلف يف يسابعلا ّيلع نب هللا دبع ناكو - ده لاش

 لاق .رصم ىلإ ليعامسإ نب رماعو نوع يبأ عم ّيلع نب حلاص هاخأ هجوي نأ حافسلا

 نب رماعو نوع وبأ هتمدقم ىلعو ةدعقلا يذ يف ىلع نب حلاص راسف» :نودلخ نبا

  يدرتمملا لارا 3م (ديعصلا ىلإ مث لينلا ىلإ ناورم لفجأف «ليعامسإ

 ."”«رصمب ناورم اوقحلف ليعامسإ نب رماعو نوع وبأ هعمو يلع نب حلاص راس»

 ةفالخلا اودّيأ لب ناورم عم  رصم ةمصاع  طاطسفلا لهأو دنج لتاقي ملو

 ّينيعرلا ىلعألا دبع امه ءرصمب ةيناميلا ءامعز نم نانثا مهسأر ىلع ناكو «ةيسابعلا

 ١8١. ص  فرطماب دمحم - عماجلا ()

 مول ص - بيج وبأ يدعس - ةيومألا ةلودلا طوقسو ناورم ()

 .آأ اج 51١ ص - يدوعسملا  بهذلا جورم (؟)
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 : يلي ام عماجلا باتكب امهتمجرت يف ءاج . يمرضحلا َيبيجتلا هللا دبعو
 00 .نيعر رجح نم . ينيعرلا يناشيجلا ديعس نب ىلعألا دبعا -أ

 زربأ نم ناكو ته 11 (مهيلإ اعدو نييسابعلا راعش داوسلا سبل يأ) رصمب

 .اها57١ةنس يفوت . . يسابعلا رصعلا ىف رصمب ةلودلا لاجر

 يبيجتلاب فورعملا . يبيجتلا جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبعا - ب

 . مهدهع يف «ةيمأ ينب ناوعأ نم نييرصملا رباكأ نم هوبأو وه ناك . : زئيمأ :ريمألا

 . [7377 ص (-رصم يف  نييسابعلا راعش دوسأ ءادر يف بطخ نم لوأ وهو

 ءطاطسفلاب ىلع نب حلاص ماقأ ءديعصلا ىلإ مث لينلا ىلإ ناورم لفجأ امل
 :نودلخ نبا لاق .هدونجو ناورم ءارو دونجلاب ليعامسإ نب رماعو نوع وبأ ىضمو
 عم - ركاسعلا تمدقتو طاطسفلا حلاص لزنو ديعصلا ىلإ مث لينلا ىلإ ناورم لفجأ»

 .«ريصوبب هناكم ىلع مهولدف «مهنم اورسأو مهومزهف ناورمل ًاليخ اوقلف نوع يبأ
 اليخ اوقلف هركاسع ةعيلط يف - ليعامسإ نب ٌرماع نوع وبأ م َمَّدَق» :يربطلا لاقو

 هودجوف اوراسف .ناورم ناكمب مهوربخأف ا ريا ارا هقول رولر

 انيقل : ليعامسإ نب رماع لاق . .ليللا رخآ يف مهوفاوف يصوت يك نك الزان

 انتلقب اوملعي ولو «لخن ىلإ اتيوضناف «ةريسي ةعامج يف نحنو ريصوبب ناورم
 انم جني مل انددعو انتّلِق اوأرف انحبصأ ْنِإ :يباحصأ نم يعم نمل ٌتلقف .انوكلهأل

 دان اهنأكف ءانلمحو «مهفويس نوفج يباحصأ رسكو يفيس نفج ٌترسكف ءدح

 ءريصوب لزن دقو ناورم اوقحل» :يدوعسملا لاقو 2. .اومزهناف ,مهيلع تبص

 ناورم ركسع يف ْنَم نظف ءاورّبكو لوبطلا اوبرضو ؛هركسع ىلع اومجهو ؛هوتيابف
 ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل دحألا ةليل ناورم لتقف «ةدّوسُملا رئاس مهب طاحأ دق نأ

 نب عفان هل لاقي رماعل مع نبا نإ :يقو .ليمامسا نب ماع ةلكق 17 ؟ةنس
 سأر ٌرتحا ًارماع نأو .هفرعي ال وهو رو ىو ا ا يلا

 بنت ناورف نأ» :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج امك تباثلاو ا. .:ناووش

 عطُقو ءطقسف نعطو ناورم مزهنا» :نودلخ نبا لاق ''”(ريصوبب ليعامسإ نب رماع
 . ””(ليعامسإ نب رماع نوع ىبأ ةعيلط ناكو «هيلإ نوع يبأ ةعيلط هب ثعبو ءهسأر
 وبأ اهب ثعبف «ءنوع يبأ ىلإ ناورم سأرب ليعامسإ نب رماع ثعب» :يربطلا لاقو
 ثالثل دحألا موي سابعلا يبأ ىلإ سأرلاب حلاص ثعبو «يلع نب حلاص ىلإ نوع

 ا ؟/ ١ ص - يدوعسملا  بهذلا جورم للا

 .797 ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (0)

 .4 ج ١7١5 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو - 56١ ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا رف
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 ىلع نوع وبأ فّلخو «ماشلا ىلإ حلاص فرصنا مث . .ه17١ ةجحلا يذ نم نيقب
 نوع وبأ ناكف رصم ىلع هتيالوب نوع يبأ ىلإ سابعلا وبأ بتك دقو

 ةدالخلا ىف ويضم ءاونقناب وب ىسارعلا نضتلا ىف يسم لانو لوأ :يدزألا كلملا ليغ
 اطر لمثكا ىجعح ددلا نلسملا ليعامسإ نب رباع دير نلع.ناوزم لققمو ةيسانعلا
 قافآلا يف ةيسابعلا ةفالخلا رصع - نييناميلا برعلا دي ىلع  قرشأو ةيومألا ةفالخلا
 . ةدتمملا

 .4 ج ١75 ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو - 50١ ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا(١)



 يناثلا لصفلا حت

 نويناميلا ةالولا
 يسابعلا رصحلا يف نميلا ةيالول

 ةماقإو ةيناورملا ةيومألا ةفالخلا ءاهنإ ىف ربكألا رودلا نييناميلا برعلل ناك دقل

 ناكر بها ؟ ةةنس ب ةاهاو ةنالو ىف ةيمانعلا ةرغدلا ىريظ لحم ةسانسلا ةفذلقتلا
 سسؤمو ةيناورملا شويجلا رهاق وه يئاطلا بيبش نب ةبطخم ريمألا يناميلا دئاقلا
 نبا شيج مزهو قارعلا لخد ىتح ناريإ ميلاقأو ناسارُخ ميلاقأب ةيسابعلا ةفالخلا
 راث يتلا ةفوكلا ةبطحق شيج لخدف - ه١ مرحم / يف  تارفلا ةعقوم يف ةريبه

 ةنيدم ىلإ ةريبه نبا برهو ؛يناميلا يرسقلا دلاخ نب دمحم ريمألا اهالوتو اهب
 لاق . .نييناميلا دونجلا نم ريثك طساوب ةريبه نبا شيج يف ناكو اهب نصحتو طساو
 رفعج وبأ مهارغأ نييسابعلا لبق نم طساو راصح يفو..» :رمع قوراف .د

 : ةينميلا لئابقلل الئاق طساو يلاو ةريبه نب ديزي نع يلختلاب روصنملا

 .(مكتلود ةلودلاو مكئاطلس ناطلسلا)

 . .مهتلود ةلودلاو ةيناميلا برعلا مكح وه ديدجلا يسابعلا مكحلا نأ ىنعمب

 ىربكلا ةيمهألا ىلع دهشت يرجهلا ىناثلا نرقلا ىف تعقو ىتلا ةلصافلا ثادحألا نإ

 «برعلا نم يسابعلا شيجلا ةداق ناك كلذل . .برعلا هب ماق يذلا لصافلا رودلاو
 ةساسحلا ةيسايسلاو ةيرادإلا بصانملا برعغلا لتحا ةيركسعلا زكارملا ادع اميفو

 يف ةيلاع ةيافكو ًاصالخإ اوتبثأ نيذلا برعلا ةالولا ءامسأب رداصملا لفحتو «ةيلاعلاو
 ْ . ''70مهريغو تالا لاو يئاطلا ةبطحق لآ لثم ةرادإلا

 ةلود (ه778 )١77  لوألا اهرصع ىف ةيسايعلا ةقالخلا ةلود تناك دقل

 برعلا نم ةفالخلا ةلود ميلاقأو تايالو ىلع ءارمألا ةالولا ةيبلاغ ناكف «ةيبورع
 ءدنسلا دالب) ةفالخلا ةلود ميلاقأو تايالو لك انه دصقنو . سابعلا ينب نمو نييناميلا

 ءرصم «ماشلا «ناجيبرذأو ةينيمرأ «ةيتارفلا ةريزجلا «قارعلا «سراف دالب «ناسارخ

 .نميلا ةيالوب لصفلا اذه ًادبنو (نميلا ءزاجحلا «ةيلامشلا ايقيرفإ

 لك ص - رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 2غع30

 +١



 لوألا ثحبملا لس

 ةيالول يفارغجلا قاطنلا
 ءاهتض تناك اهتمصاع ناو نميلا

 فيلاخم لك لمشت  ىسابعلاو يومألا نيرصعلا ىف  نميلا ةيالو تناك دقل

 نسحلا خرؤملا لاق .ًايفاوو ًاقيقد ًاديدحت نوخرؤملا اهددح يتلا نميلا دالب ءاجرأو

 فورعملا عضوملا ىلإ ةكم يلي امم هذح :ضيرع ليوط نميلا دلبو» :يدوعسملا

 تومرضح زوافم نيب ام ىلإ [فئاطلاب] اجو يداو نم يناثلا دحلاو . ةتس ىلإ خس :

 .دنهلاو مزلقلا رحب وهو نميلا رحب ثلاثلا هجولا كلذ يليو . ةلحرم دورشع 00

200 
 : «ةلحرم ةرشع تس يف ةلحرم نورشع كلذ عيمجف

 لمتشت يتلا زاجحلا :يه برعلا (ةريزج) رايد» :يقشمدلا رواجملا نبا لاقو

 دفعا ور نر رستلاب نوع ولا ناجمملا لستر ايفل اسوم صلو ةورجلا و ةكف ىلع
 ندعو ءاغنص دالبو تومرضحو ةرُهَّمو نامَعو نميلا ٍدجنو ةماهت ىلع لمتشملا

 ىتح ِمُلْمْلَي ةيحان ىلإ يهتني ىتح نيّرَسلا ّدح نم ناك امف «نميلا فيلاخم رئاسو
 «نميلا نمف ًاقرش سراف رحب ىلإو نميلا رحب ىلإ ًادتمم فئاطلا رهظ ىلإ يهتني
 ير (ةريزج) دالب ْيَثَلُث وحن كلذ نوكيف

 برعلا ةريزج ىيفقابو نيوبلا نين لكي 0 : : ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق

 ةرّيجهلا دودح ىلإف ةماميلاو نميلا نيب ام دح ىلإ نيربيو نا دود نعل لح

 0 ”ا او اكو نر اكل
 عدم 2

 م .رحشلا يحان ىلإ ديلا لبج فارطأف كقزفلا سأرف ةممججلا ىوتطف ام

 7١ حج 084 ص - يدوعسملا  بهذلا جورم ()

 1١. ص - ىقشمدلا رواجملا نبا  زاجحلاو نميلا دالب يف رصبتسملا (؟)

 .رمحألا رحبلا طسو لبج :لمدك (؟)
 .نامع لحاس يف ةدلب :امد(5)

 ةم ١
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 0000 ةضمح لحاس ىلإ ِهرّْثَع سأرف هرَّثَع ىلإ نازاج ةحابف مكَح دلب
 : .ميظع قوس وهو رثع هلحاسو فليس لا ةريثك ىرق

 '"(نميلا دح يهو مدحج

 انهما نإ ميلي نجع 1و1 ناقل نضع يق رمش ناك عر

 ةيرادإلا ةمصاعلا دّئَجلا ةئيدم تناكف ءاهفيلاخمو دتّبلاو ءاهفيلاخمو ءاعنص : نييرادإ
 «بإ ءزعت :قطانمو تاظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب لمشي نميلا نم عساو مسقل
 «ةرهملا ء«تومرضح «ةوبش ( نيبأ ؛عادر «باصو «ةماهت ءعلاضلا ندع ؛ جحل

 ةرامذ «ءاعتم ىظانمو هفلاقمل ةيزادالا ةخضانغلا ءاعتم تناك اضن ةتازيتغ نافل
 موخت ىلإ «نارجن «ةدعص «ةجح «تيوحملا «نارمع «فوجلا «برأم «ءاضيبلا

 ةفالخ يفف دّنَجلاب لماعو ءاعنصب لماع نميلل ناكف «نميلا دح ىهتنمو فتاطلا

 نب ديعسو اهفيلاخمو ءاعنصل ًايلاو سابعلا نب هّللا ديبع ناك بلاط يبأ نب يلع
 .اهفيلاخمو دئَجلل ًايلاو يراصنألا ةدايع نب دعس

 نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ ذنم ءاعنص اهتمصاع ةدحاو ةيالو نميلا حبصأ مث

 نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ رمألا راص املا :عبيدلا نبا لاق ثيح (ه٠56-59)
 نايفس يبأ نب ةبتع هيخأب هلزع مث .ةدم ىفقثلا نافع نب نامثع نميلا ىلع لمعتسا

 يلُو املا : يناميلا نيدلا جات لاقو ''”دّتمَبلاو ءاعنص نيفالخملا ةيالو هل عمجو
 يبأ نب ةّبتع هيخأل هلماكب نميلا عمجو هلزع مث يفقثلا نامثع نميلا ىلإ ثعب ةيواعم

 نب نامعنلا نميلا ىلع ةيواعم لمعتساف «تام مث نينس ثالث نميلا لوف «نايفس
 نمبلا ميضأ ندع هال ىلاوعم بلايك يبأ نب ةبثُع ةيلوت ذنمف "”؟يراصنألا ريشب
 نما لاق .:قمشلا يلاو رقمو نميلا ةيالو ةمصاع ءاعنص تحبصأو «ةدحاو ةيالو

 ةاعتصو.:.: نمبلاب كتطتخا ةنيدم هلوأو ؛مالسإلا لبق ةعبابتلا ةدعاق : ءاعنيج»: :قودلخ
 1 يه ءاعنص ةنيدم» :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاقو . سلا رضاوح رهشأ

 نم نميلا ّدح نيبو اهنيب امك ندع نيبو اهنيب ام ءاهنم طسولا يف ة اهنأل اهبطقو نميلا
 دجسملا ةلبق دنع ةرامإلا راد تناكو» :ينادمهلا لاق . ”«زاجحلاو دجن ضرأ

 . ءاعنصب ريبكلا عماجلا ةلبق يلي اميف ينعي ”«ءاعتصب عماجلا

 .358و 50 ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()

 41 نص د غنيدلا نبا - نوييملا نميلا رابخأبنويغلا ةرقا(6)
 ١15. ص - يناميلا يقابلا دبع نيدلا جات  نميلا خيرات يف نمزلا ةجهب ()

 .507” ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4)

 .87 ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (0)

 ١. ج 559 ص ب ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)
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 نييومألا ءافلخلا رصع يف نميلا ةالو ءامسأ
 يلاوح) نينس ثالث اهالوت «نميلا ةيالو لك ةالو لوأ نايفس يبأ نب ةبتغ ناك

 0 :ىلوألا ويكرم يراصنأالا ريقي ند نامتععلا نيميلا ىلوت مت (هاألاب هه
 ىلع ىيناعنصلا ٌيباهشلا دعس نب ريشب فلختسا مث «تاونس ةدع ثكمو ه14/ةنس
 ثكمفا» ه5 94ةنس نميلل ًايلاو ريشب نب نامعنلا داع مث « صمح نامعنلا اوتو « نميلا

 يف - ؛ةيواعم يفوت نأ ىلإ يمليدلا زوريف نب كاحضلا نميلا ىّلوتو «لزع مث « ةئس

 :ةيواغمب نب كيزي ةقالخلا ىلوتو - ه5 بجر

 ناسير نب ريحب نميلا ىلع لمعتسا ةيواعم نب ديزي يَلْو امَلو» :عبيدلا نبا لاق
 نميلا لكل أيلاو يريمحلا ناسير نب ريحب ناكف .”'”«أاعم نيفالخملا ىلع يريمحلا
 ناك» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق .ه"54 ١*5 ةلس
 بيثيو لزجلا ءاطعلا يطعي ًاميظع ًاريمأو ًاليبن ًاميعزو ًاميرك ًاديس ناسير نب ريحب
 . .اهمتاح متاخو نميلا داوجأ دحأ وهف بئاغرلا مظعأو زئاوجلا ىنسأب نيحداملا
 ويري يت لدبلا رح ةريسلا نسح قالخألا نيتم مهب ًاقيفر ةيعرلا ىلع ًاقيفش ناكر
 ةانو ىتح مبلل ايلاو ريحت ثكمو' ب 9 ءاكرلاو رارقتسالا قدارس هيلع دعو نيتيلا

 .ةيواعم نب ديزي

 تير ني دس و كولا يو لل حرر
 نب ديلولا ةفالخ يف (ه45 - 41) يفقثلا ىيحي نب بويأ مث (ه١9 -377) يفقثلا
 نب ةورع نميلا ىلع ىّلوف كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىّلوت مث .كلملا دبع
 ةيداح يلو امل 47) ناميلس ةفالخ يف نميلل ًايلاو ةورع ثكمف يدعسلا دمحم

 . برأم يف ناميلس دجسم ءانبب ماق يذلا وهو (ه١٠ )849  ١ زيزعلا دبع نب رمع

 نب دوعسم يناميلا ريمألا نميلا ىلع ىَلوف كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىلوت مث
 :نالخح ىف نمبلا يلوتاعل اهل ١٠١-٠5 ١ةنس نميلل أيلاو ثكمف يبلكلا فوع
 فسوي نب تلصلا مث (ه١١1 - )٠5 ٠6 يفقثلا رمع نب فسوي كلملا دبع نب ماشه
 نمبلا ىلع ئلوبددنولا نب يرو ةقؤلشنلا ئلوقتاجلو (ها75١-- ) يفقثلا
 ىلع ىَّلوو دمحم نب ناورم هلزع مث (ه77١) يناميلا يكسكسلا لئاو نب كاحضلا

 نميلا لهأ ىوضناف ةريسلا ءىيس ناكو - ه1١١1/ةنس ب يفقثلا رمع نب مساقلا نميلا
 بلاط فحزف يضابألا يمرضحلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط ميعزلا ءاول تحت
 لخدو ه١ 9ةنس يفقثلا رمع نب مساقلا لتقو مزهو ءاعنص ىلإ تومرضح نم قحلا

 .45 ص - عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق()



 158 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ١م

 ةدايقب ةوق ثعبو نميلا ءاجرأ لك مكحو نينمؤملا ريمأب يدوُتو ءاعنص قحلا بلاط
 مث -اه9١1١ ةجحلا يذ يف  هتعاط ىف ةكم توضناف ةكم ىلإ يدزألا ةزمح ىبأ

 مث - ه١١ رفص يف اهب يناورملا شيجلا مزهو ةرونملا ةنيدملا هتعاط يف توضنا

 ةنيدملا يف ةزمح ابأ مزهف ةيطع نب كلملا دبع ةدايقب لتاقم فلأ نيرشع ناورم ثعب

 هبراحو قحلا بلاط هيلإ راسف نميلا وحن كلملا دبع لبقأ مث ءرهشأ ةعبرأ دعب ةكمو
 شيج نم ريثك كله نأ دعب قحلا بلاط لتقف «نميلا ىلاعأب هشيب يداوو فئاطلاب

 ىضمو ءاعنص ىلإ كلملا دبع لبقأو ه١ ٠ةنس طساوأ ىف  ةيطع نب كلملا دبع

 يف راسو هشيج كلهف تومرضح مابش ىلإ ء ءاعنص نم قحلا بلاط باحصأ لتاقي

 ه1 ١ةئس ةجحلا 0 فوجلا 7 نا احا سوال وحد

 انا ارسم نأ 0

 .اه1؟7ةنس رخآ يف كلذو رصم ضرأ نم ريصوبب ناورم

 2ع 3 5 1 0 ٍ



 ىناثلا ثحبملا حححح

 نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا
 مهدوهع ملاعمو يسابعلا رصعلا يف

 زاجحلاو نميلا ىلع لمعتسا حافسلا سابعلا وبأ ىّلوتا امَل» : عبيدلا نبا لاق

 نب ديجملا دبع نب رمع نميلا ىلع لمعتساف سابع نب , هللا ديع نب ّىلع نب دواد همع

 ثعبف . تامو ًارهش ءاعنصب ماقأف يودعلا يشرقلا باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع
 حافسلا سابعلا وبأ تاكو [نويعلا ةرق :1١5 نضل: «يثراحلا ديز نب دمحم حافسلا

 ه1” مرحم يف نميلاو ةماميلاو ةنيدملاو ةكم ىلع ًايلاو يلع نب دواد همع ثعب

 ىلإ دواد بتكو «ناورم لماع ديب لازت ام ةماميلا تناكو ةرونملا ةنيدملاب دواد ماقأف

 ءاعنصب رمألا ىّلوتف ءاعنصب رمع ناكو نميلا ىّلوتي نأب يودعلا ديجملا دبع نب رمع
 7 .ّيلع نب دواد تام كلذكو - ه177ةنس رفص يف  تامو ًادحاو ًارهش
 . .نميلاو ةماميلاو ةكمو ةنيدملا ّيلع نب دواد همع سابعلا وبأ ىّلو» : يربطلا

 0 «رهشأ ةثالث هتيالو تناكو ه7١ةنس لوألا عيبر يف ةنيدملاب دواد

 نب هّللا دبع نب هللا ديبع نب دايز هلاخ ةماميلاو ةكمو ةنيدملا ىلع ىّلو هتافو سابعلا

 تادملا ةبع ب هللا ةيغ هن ديري ني دمنا ناحل وبأ ىلوو «يثراحلا نادملا دبع

 [4 ج ١57 ص)] «نميلا ىلإ ديزي نب دمحم ىضمو ةنيدملاب دايز ماقأف «نميلا ىلع

 نب دواد همع حافسلا سابعلا وبأ ىَّلو سابعلا ينب ةلود تءاج امل» :نودلخ نبا لاقو
 ا ه7 لوألا عيبر يف  دواد يفوت اذإ ىتح نميلاو ةنيدملاو ةكم يلع

 بقاعت مث «يثراحلا نادملا دبع نب هّللا دبع نب ديزي نب دمحم نميلا ىلع سابعلا

 /١١١؟ ص] «نومأملا ىلإ ةفالخلا تهتنا ىتح ءاعنص نولزني اوناكو نميلا ىلع ةالولا
 ةفالخ ىتح يسابعلا رصعلا يف ةالولا رقمو نميلا ةالو ةمصاع ءاعنص تناكف أ:

 يف د ةنمبلا لك نستلا ةيالول نيينامبلا ةالولا ءابنأ يلي ايفو. :ده؟ 4 ةنح نومأملا
 ْ ْ ..ىسابعلا رصقلا
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 نميلا يلاو ..يثراحلا ديزنب دمحم

 (ه 1177” ىدامج .رفص)

 ديجملا دبع نب رمع نميلا ىلع ىلع نب دواد لمعتسا . . » : عبيدلا نبا لاق

 ديز نب دمحم حافسلا سابعلا وبأ ثعبف .تامو أرهش ءاعنصب ماقأف . .يودعلا

 هدد ومع نأ كلذ ققوزسوأ 7 .ندع ىلإ هل ًاخأ ثعبو ءاعنص ىلإ ىئراحلا

 ا ا

 دقلا

 70 يم م يام

 نا ير لا و ا ا

 :نايدلا

 نمبلاة ريغ ههيلا فودآلا عش. ..ميقلت نايدلا يني ئع لت نإ

 نزي يذلا الإو نيعُرالإ وهبش نم نايدلل سانلا يف ناكام

 ٌّسَأ هيلإ بتكف نارجنب وأ ءاعنصب ناك يثراحلا ديز نب دمحم نأ نظلا بلاغو

 رفص رهش يف - كد ياو هاما الوم نب السم مرق ةورججلا ىلع كار ماعلا

 تيدويفح لإ تداكنلا ةيساسلا انو ندع ىلع دناعاول اهلا قيود ىاالا رب
 «يسابعلا رصعلا يف نميلا لك ةالو لوأ ديز نب دمحم ناكف .نميلا قراشم ىهتنمو

 .ًايتع ربكلا نم اغلب دق هوخأو وه ناكو

 تامو [ءاعتنصب] تامو ديس اقانأ ديز نب دمحم ضرمف) ”:ندلا جات لاق

 رفص نم هتيالو نوكتف يا نيس نا ودعت ةنالو تناكو .نلدعب هوخأ

 )١( ص - عبيدلا نبا  نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق ١17١.
 ١9. ص - يناميلا يقابلا دبع نيدلا جات - نميلا خيرات يف نمزلا ةجهب (؟)

 لح
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 يثراحلا ديزي نب دمحم ةيالو ةيادب عم كلذ قفتيو ه١ ةيناثلا ىدامج ةياهن ىلإ : 7

 ٠ ءاها اا بجر ا يف نميلل

 ناكو «ندع يف هوخأ تامو  ءاعنصب  ديز نب دمحم تام) : عبيدلا نبا لاق

 لاقي» :شماهلا يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو ."'”(دحاو موي يف امهتوم

 اولمع ندع لهأو هيخأ ىلإ مهلماع ىعنيل ندع ىلإ ًالوسر اوثعب ءاعنص لهأ نإ
 ءاج يتلا ةمهملاب هبحاص دحاو لك ربخأو طاحملا ضعب يف نالوسرلا قفتاف «كلذك

 بئارغ نم اذهو .رخآلا يعن باتك امهنم دحاو لك ًالماح امهفقوم نم اوّلع مث ءاهب
 .220(فدصلا

 )١( ص  عوكألا يلع نب دمحم قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق ١17١.



 يتراحلا ديزي نب دمحم ريمألا

 ( ه5 ١ م

 يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب هللا دبع نب ديزي نب دمحم ريمألا وه
 نبا ىلع رمألا سبتلا دقو .يثراحلا ديز نب دمحم دعب نميلا ةيالو ريمأ يجحذملا
 اركذي ملو (ديز نب دمحم) اركذف نمزلا ةجهب يف نيدلا جاتو نويعلا ةرق يف عبيدلا
 بجر رهش نم نيضم عبسل نميلا ٍمِدَقا :هنأ نيدلا جات لاقو (ديزي نب دمحم)
 وهو نادملا دبع نب هللا دبع نب ديزي نب دمحم ةيالو نمز وه كلذو .اها7؟”ةنس

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق .نادملا دبع نب هللا دبع يباحصلا يناميلا ميعزلا ديفح
 : ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت

 لاقو . ةيحص هل :نابح نبا لاق . يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب هّللا دبع»

 تادملا نبهّللا دبع رهاض سايعلا نب هللا ديب ناكو' ٠ .ةللك ىبنلا ىلع دَقو :دعس نبأ
 .©7ةاهيلع بلاط يبأ نب يلع ِهّرَمأ اًمَل نميلا ىلع هناعتساو هتنبا ىلع

 ّيدلو عم نادملا دبع نب هللا دبع نب كلامو نادملا دبع نب هللا دبع لِتُق دقو

 نادملا دبع نب هَّللا دبع نب هّللا ديبع ناكو ه٠4ةنس ءاعنصب سابع نب هّللا ديبع

 نب دايز راسو نميلاب تايصخشلا مالعأ نم نادملا دبع نب هللا دبع نب ديزيو
 تنب ةطير هتخأ سابع نب هللا دبع نب ّيلع نب دمحم جوزتو ماشلا ىلإ ِهّللا ديبع
 هَّللا ديبع نب دايز ناكو نييسابعلا ءافلخلا لوأ حافسلا سابعلا ابأ هل تبجنأف هللا ديبع
 نيقرشملاو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو يف ّيّرلا ميلقإل ًاريمأ ىثراحلا

 . ةيسابعلا ةفالخلا مايق يف مهاسو ةيسابعلا ةوعدلا يف دايز ىوضناو (ه١٠١ - )٠١6 ١

 ةماميلاو ةكمو ةئيدملا يلع نب دواد همع حافسلا سابعلا وبأ ىَلو» :يربطلا لاق
 ةثالث هتبالو تناكو ه١ ةنس لوألا عيبر يف ةنيدملاب دواد تامو . .نميلاو

 نب دايز هلاخ ةماميلاو ةكمو ةنيدملا ىلع ىَّلو هتافو سابعلا ابأ تغلب اّمّلو . :نهشأ
 يي يي ؛يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 .7 ج 8”7 ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباص 0

 ١6



 ١ يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا : يناثلا لصفلا 1063

 200(. .نميلا ىلإ دمحم ىضمو ةنيدملاب دايز ماقأف «نميلا ىلع نادملا دبع

 ةكم ىلع لمعتسا ّيلع نب دواد ةافو حافسلا تغلب امل. » :ريثألا نبا لاقو

 نب ديزي نب دمحم هجوو «يثراحلا :للاةيبع ننانانل هلاخ ةماميلاو ةنيدملاو

 . '"”«نميلا ىلع نادملا دبع نب هّللا ديبع

 نب ديزي نب دمحم نميلا ىلع حافسلا سابعلا وبأ ىلوا :نودلخ نبا لاقو

 ””(ءاسبس نولزني اوناكو ؛نميلا ىلع ةالولا بقاعت مث .نادملا دبع نب هّللا دبع

 نب ديزي نب دمحم نأب قطنت ةيخيراتلا رداصملاو صوصنلا كلت عيمجف

 راسو» :يربطلا لاق .نميلا ىلع سابعلا وبأ ُهاَلو يثراحلا نادملا دبع نب هّللا دبع
 و 6 ا ا نوم دل م و بسلا

 نب ديزي نب هّللا دبع نب دمحم : يدنجلا م رات يف» :نويعلا ةرق شماه يف عركألا

 نب هللا دبع نب ديزي نب دمحم : تؤضألاو' "ه1 ةنس بجر يف اهمِدَّقف نادملا دبع

 نميلا مكح ديزي نب دمحم ىّلوتف ه1 بجر / يف ء ءاعنص همودق ناكو .نادملا دبع

 . نميلا قراشم ىهتنم ىلإ ندع ىلع ًالماع هاخأ ثعبو ءاعنص ةمصاعلاب ماقأو

 ديزي نب دمحم امبرو - يئراحلا ديز نب دمحم ىلإ عبيدلا نبا ةياور تبسن دقو
 عمجب رمأو ءاعئصب نيموذجملا قارحإب مها هنأ ءامهنيب زيمُي مل هنأل - يثراحلا

 لبق تام مث ضرمف .اذه مهب هللا عقوأ امل ًاريخ مهب ناك ول :لاقو ءمهل بطحلا
 مه يذلا وه يفقثلا فسوي نب دمحم نأ هسفن عبيدلا نبا ركذ دقو ."*”«مهب لعفي نأ
 نب دمحم يضاقلا لاق كلذلو .ه١9 - 7ةنس نميلل هتيالو يف نيموذجملا قارحإب

 ا لا ل ا
 نم ةمحرلا فافجو قفتي يذلا وهو «نيمودجملا قارعإاب ها يدلا ومسلا يللا

 نم ةريس ةءاسإ ىلع فقن ملو را .هتوادب ءافجو يفقثلا سفن
 او ليز نب ةمحما نيروكذملا

 دلل اننا فكنت ا يي

 يفوت ه1 5 ةنس ىفاا :يربطلا لاق ثيح .-ه١١ةةنس ءاعنصب يفوت كاملا

 يفوت ه1 4ةنس يفا :ريثآلا نبا لاقو بلا لماع ديزي نب دمحم

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١417 ج 4.
 .5 ج 4١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
 .؛ ج ؟١؟ ص - نودلخ نبا خيرات (1)

 ١٠١. ص  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق (؟)
 .4 ج ١6١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)
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 ا رادبلا هللا دبع

 نب هّللا دبع ىّلو 9-3 سابعلا ابأ نأ : نهرا ةجهبو نويعلا د يقاداجي

 د ارق يللا يثراحلا عيبرلا نب يلعب هلزع مث ءرهشأ ةعبرأ ماقأف ي ىثراحلا كلام

 فلام ني هللا ديع وك كيري ني كلحتم

 .50 ج 784 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (1)



 ينراحلا كلام نب هللا دبع ريمألا

 (ه*)

 نب هللا دبع نب كلام نب هللا دبع ئسابعلا رضعلا ىف نميلا ةآلو ثلاث وه
 0 .ّيجحنملا يئراحلا نايدلا نب نادملا دبع

 ناك. . » :يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 يا الا ل ل ا
 يبأ نب يلع ِهَرَمأ اّمَّل نميلا ىلع هناعتساو ءهتنبا ىلع نادملا دبع نب هللا دبع

 ل يي و رس

 نب ِهَّللا دبع ُرْسَب َلَثّقَف «نادملا دبع نب هّللا دبع هرهص فلختساو ءاهنع (سابع
 كلذ غلب امَلُق «كلام تخأ نبا «سابعلا نب هللا ديبع يدلوو ًاكلام هنباو نادملا دبع

 ' :امهيثري لاق بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع

 نادملادبع ينب ىلع ٌسيكب شيرق ينفنعت نأ الولو
 051 ا ناعب هيتس هك ناد ا سيف
 ىلع كلذ لديو ءه٠14 ةنس نادملا دبع نب هّللا دبع نب كلام لتقم ناكو

 اميقم ناكو ةيسابعلا ةفالخلا تماق نيح ًازوجع ًاخيش ناك كلام نب هللا دبع نأ
 نب ِهّللا دبع نب ديزي نب دمحمو يثراحلا ديز نب دمحم ناك كلذكو «ءاعنصب

 ىلع يثراحلا ديز نب دمحم حافسلا سابعلا وبأ ىّلوف .«يثراحلا نادملا دبع

 بجر 17 يف ديزي نب دمحم ىَلو مث «تامو رهشأ ةسمخ أيلاو ثكمف نميلا

 كلام نب هّللا دبع ىَّلوف «ه4١ةنس لئاوأ يف تام نأ ىلإ ًايلاو ثكمف ه7
 ا ل ا ًابيرقت ةنس نيعستو عبس نبا ذئموي وهو يئراحلا
 كلذكو 2”. .رهشأ ةعبرأ ماقأف «نميلا ىلع يثراحلا كلام نب هّللا دبع حافسلا

 .7 ج 778 ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 2230
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 ةعبرأ ماقأف يثراحلا كلام نب هّللا دبع حافسلا ثعيف» :عبيدلا نبا لاق
 ظ 1 ونيك

 ًاباتك حافسلا سابعلا وبأ ثعبف ءاعنصب ناك كلام نب هللا دبع نأ نظلا بلاغو

 انيينك ناكو :رهتشأ ةغبزأ نعيلل بلا كلام نب هللا دبع ماقأف نميلا ىلع هتيلوتب

 ةيالو كلذي تهتلاف ؛«يثراحلا عيبرلا نب يلع هناكم سابعلا وبأ ىّلوف ءًازوجع

 دمأب كلذ دعب ءاعتصب تامو ه١ ةةنس ىلوألا ىدامج يلاوح يف كلام نب هللا دبع

 . ريسي

 )١( ص - عييدلا نبأ  نويعلا ةرق ١7١.



 نميلا يلاو ..يثراحلا عيبرلا نب يلع
 ه1 )١54

 50056 سماع ويضل نان ومنا نانو نوع
 .ّيجحذملا يئراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب هللا دبع

 ىلع حافسلا سابعلا وبأ هالو اّمَل هللا ديبع نب دايز همع عم عيبرلا نب يلع ناك

 ةرونملا ةنيدملاب يثراحلا هّللا ديبع نب دايز ماقأف ها يناثلا ما

 ىدامج ىلإ ةكمل ًاريمأ ثكمف يثراحلا عيبرلا نب يلع اهلامعأو ةكم ىلع ىّلوو
 نميلا لماع ديزي نب دمحم يفوت ه14١1ةنس يف :ي ىربطلا لاق .ه ه١ ةةنس ىلوألا

 نب دايزل لماع وهو يئراحلا هللا ديبع نب عيبرلا نب ّيلع ىلإ سابعلا وبأ بتكف
 .20 (اهيلإ راسف نميلا ىلع هتيالوب ةكم ىلع هللا ديبع

 نب هللا دبع نميلا ىّلوتو ه1 4ةنس لئاوأ يف تام دق ديزي نب دمحم ناكو

 وبأ هلزع مث رهشأ ةعبرأ كلام نب هّللا دبع ماقأفا 000 . يثراحلا كلام

 نيدلا جات لاقو "7 «ًارهشأو نينس عبرأ - ايلاو - ثكمف عيبرلا نب يلعب سابعلا

 - يلو ؛نادملا دبع نب هللا دبع نب عيبرلا نب يلع سابعلا وبأ لمعتسا» :يناميلا

 . «ًارهشأو نينس عبرأ - نميلا

 ًاريمأ ناك يتلا ةكم نم همودقب يثراحلا عيبرلا نب يلع ةيالو تأدب دقو
 عبرأ» نميلل أيلاو ثكمف ه4 ىلوألا ىدامج يف ءاعنص ةنيدم ىلإ اهيلع

 يضاقلا قلع دقو .ه8/١ةنس ناضمر وأ نابعش ىلإ كلذو عار نحن

 نب ّىلع نأ عبيدلا نبا لوق ىلع نويعلا ةرق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم

 ةفالخ ئنسو قفتي ال اذه» :عوكألا لاقف (ًارهشأو نينس عبرأ ثكم» عيبرلا

 نإف الإو رهشأ ةينامث وأ رهشأ ةعستو نينس عبرأ نع ةرابع يه يتلا حافسلا

 .4 ج ١١١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات(١)

 ١7١. ص  عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا - نويعلا ةرق(؟)

 ١19. ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجسهب ("*)

 ا/ ١
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 ىلإ عوكألا بهذ دقو .2'”«هقبس نم ةلامع مايأ لكأت اذه عيبرلا نب يلع ةلامع
 لوزي سابتلالا نكلو .ه15١ ةجحلا يذ يف تام حافسلا سابعلا ابأ نأل كلذ
 ىلإ روصنملا رفعج - يبأ ةفالخ يف نميلل ًايلاو رمتسا عيبرلا نب ب ىلع نأ كاردإب

 دجنو زاجحلل الار دراجلا هللا ديبع نب دايز ثكم امك ه174١ ةيناثلا ىدامج
 ١ .لاكشإلا لوزي كلذبو ءه١4١ةئس ىلإ

 : عيبرلا نب ىلع دهع يف ءانبألا نيبو برعلا ءاعنص لهأ نيب ةموكحلا أبن

 تناكو ءاعنص ةنيدم ناكس عبر نولّثمي برعلا نويريمحلا باهش ونب ناك دقو
 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق . .(باهش ينب عبر) اهل لاقي ءاعنص لخاد مهقطانم

 يهو] نادضَعو ءاهعايضو اهرهنب ناطبس تيب باهش يتبلو' : ليلكإلا باتك يف

 تايبأ دحأ مهو . .ءاعنص لقح رك مهلو «ردجو ةعفيم :ةبحرلابو [ًايلاح ناطع

 باوتس باحصأو «نادملا دبع ونبو «باهش ونب :مهو «ءءاعنصب نيذلا ةّيرثلا برعلا
 برعلا تايبأ نم اهب نم يقابو (ددعلا ةريثك) ةيرثلا تايبألا هذهف . .ناقدح بابرأو
 (”«:ذبانملاو ةقاشملا ءانبألاو نييباهشلا نيب لزي ملو -رافنألاو ناتيبلاو تيبلا مهف
 اوناكو نزي يذ نب فيس مايأ ءاعنصب اونكس نيذلا مليدلا سرفلا ءانبأ مه ءانبألاو
 .دعب اميف اولسانتو ةئامتس ءاهز

 نم يهو مهل ةبحرلا ةقطنم نأ ءانبألا ىعَّذا عيبرلا نب ّيلع ةيالو دهع يفو
 لاق .(ردجو ةعفيم :ةبحرلاب) باهش ينبل نأ ينادمهلا ركذ دقو ءءاعنص يحاوض
 دودعم وهو ؛ءاعنص لامش ةضورلا نم دتمملا حيسفلا عاقلا وه :ةبحرلا» :عوكألا
 نب ثوغلا نب ةبحرلا :اهبحاص ىلإ ةبحرلا تبسُت .ةروهشملا نميلا لوقح نم
 "”«ريمج دلو نم «يدع نب فوع نب دعس

 ءانبألاو ءاعنص لهأ نيب ةموكح تناك عيبرلا نب ّيلع مايأ يفو# : عييدلا نبا لاق
 جرخأف « سارف نب ميهأربإ ءانبألا لكوو «ةمامث نب رمع ء ءاعنص لهأ لكوف «ةبحرلا ىف

 رفكي هنإ ةمامث نب رمع لاقف ىاتبألل اهنأ ِةِكي هللا لوسر [نم] باتك نارا و كفار

 لكي هّللا لوسر باتكب رفكت :هل لاقو عيبرلا نب ّيلع ريمألا بضغف «باتكلا اذهب

 ىتح ايندلا نم جرخي ال هنأ امأ :لاقو .ًاطوس نيعبسو ةسمخ هبرضو هبايث نع هدرجو

 ىلإ ءاعنص هوجو اعدو [َنميلا] ٍيريْمِحلا ديزي نب روصنم يَلُو ىتح ماقأف . ةهاع هبيصت
 . "'”(هتعاس نم تامو هب ٌصغف رئاط ؤجؤج لكأف ةمامث نب رمع مهيفو هل طئاح

 ١7١. ص - عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  نويعلا ةرق )١(
 ١. ج 078 57! ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا - ليلكإلا ()
 ١1١١. ص - عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا - نويعلا ةرق (")



 54 يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا : يناثلا لصفلا 169
 0 ا ل ا - م فاول فلاحا نام ةلاطتلح 3: قانا وخلا

 نأ ينعي ناك امنإ باتكلا اذهب رفكي هنإ لاق نيح ةمامث نب رمع نأ رهاظلاو

 ةبحرلا ةقطنم نأب مهل بتك هنأب يي هللا لوسر ىلإ هوبسنو باتكلا كلذ اوروز ءانبألا
 يتلا ةثداحلا تناك دقو .هبقاعف ِهكك يبنلا باتكب رفكي هنأ عيبرلا نب ّىلع نظف «ءانبألل

 ءاهز كلذ دعب يناعنصلا ةمامث نب رمع شاعو ه175ةنس يلاوح عبيدلا نبا اهركذ

 روصنم نب ديزي ةيالو يف عبيدلا نبا هركذ يذلا وحنلا ىلع تام ىتح ةنس نيثالث

 . ًايتع ربكلا نم هتوم دنع غلب دق ةمامث نب رمع ناكو ه50١ةنس نميلل يريمحلا

 د ع

 ةالولا مالعأ نم ناك يثراحلا عيبرلا نب ّيلع نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو

 نم ناك ثيح حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف ةفالخلا ةلود ميلاقأو تايالو يف نيينميلا

 - 177) ةرصبلا ةالو لوأ بّلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس :نيينميلا ةالولا

 نب دمحم «(ه1175١ )١75  دنسلا ةالو لوأ يبلكلا روهمج نب روصتم ء«(ه1#

 «ندرألا ريمأ يئاطلا ةيطحق نب ديم (ه175١- 107) سراف ريمأ يعازخلا ثعئشألا

 هللا ديبع نب دايز (ه15 - 177) رصم .ريمأ يدزألا ديزي ني كلملا دنع قوق نأ

 ثكمو .نميلا ريمأ يثراحلا عيبرلا نب يلع (ه51١ - ١77 زاجحلا ريمأ يثراحلا

 ءروصنملا ةفالخ يف ه18١ ةيناثلا ىدامج يلاوح ىلإ نميلل ًايلاو عيبرلا نب يلع

 .ًابلاغ هتافوب هتيالو تهتناو



 نميلا يلاو ..يثراحلا عيبرلا نب هللا دبع
 (ها5؟ )48 ١

 نب عيبرلا نب هللا دبع ريمألا «يسابعلا رصعلا يف نميلا ةالو سماخ وه
 . يجحذملا يتراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 ةيالو يفف ؛يسابعلا رصعلا لبق قارعلاب ةرصبلا يف عيبرلا نب هللا دبع ناك
 هللا ديبع نب دايز راس (ه١١١ )٠١0  اهقراشمو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ
 ةدايق هالو مث (ناريإ يف) يّرلا ميلقإ ىلع دلاخ هالوف يرسقلا دلاخ ىلإ يثراحلا
 نب عيبرلا نب هّللا دبع نأ  جاتنتسالا ليبس ىلع  لوقلا نكميو ءاعلاب ةطرشلا
 فترسأ تالاجر نم ةبكوك عم كاذنآ قارعلا ىلإ نميلا نم راس يثراحلا هللا ديبع
 ةنبا جّوزتو ةرصبلا يف عيبرلا نب هللا دبع نكس مث هللا ديبع نب دايز همع عم ناكف

 عيبرلا نب ِهّللا دبع نب عيبرلا هل تبجنأف '' بّلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس
 ةوعدلا رمأ روهظ ىتح ةرصبلاب عيبرلا نب هللا دبع لزي ملو .ه9١١ةنس يلاوح كلذو
 ىلإ يئاطلا بيبش نب ةبطحق بتك امل ةصاخ ةفصبو ءاهئاول تحت ىوضناف ةيسابعلا
 ارهظأو اراثف ةرصبلاب يبلهملا متاح نب حوَرو بيلئملا خت ديزي نب ةيواعم نب نآيفس
 «عيبرلا نب هّللا دبع ابلاغ مهنمو ةرصبلاب نويناميلا امهعم ناكو ' ةيسابعلا ةوعدلا
 ىلع ناكو ةفوكلاب يثراحلا هللا ديبع نب دايز ناكو .هه١١ ١ةنس ةجحلا يذ يف كلذو
 (ةيئراحلا نبا) حافّسلا سابعلا وبأ ةفالخلا ىّلوت اّمَلو ءركبم تقو ذنم ةوعدلاب ةقالع
 ىَّلوو (ه17 - 17) ةرصبلا ىلع بّلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس ىلو
 ةكم ىلع دايز هالوف عيبرلا نب ّيلع هعم ناكو زاجحلا ىلع يئراحلا هللا ديبع نب دايز
 ةرق يف عبيدلا نبا لاق - كلذ صوصن تفلس امك ه1 4ةنس ىلوألا ىدامج يف نميلا ىّنوتو ةكم نم لبقأف نميلا ىلع هتيالوب عيبرلا نب يلع ىلإ سابعلا وبأ بتك مث
 اًمَلو . .- نميلا ىلع ًايلاو  ًارهشأو نينس عبرأ [عيبرلا نب ّيلع] ثكمف . . ١ :نويعلا

 .8 ج 8١؟ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 000
 .4 ج 7١8 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات رف

 :.”05 ص - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ هيف

# 
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 سسساب:لللل 2122223 ايضا كما ل

0 #2 

 : نميلل عيبرلا نب : هّللا دبع ةيالو ةدم

 نب يلع ةيالو ءاهتنا دعب نميلل عيبرلا نب ؛ هللا دبع ةيالو أدبت نأ يعيبطلا نم نإ

 ا اي تا ل . عيبرلا

 نأ 0 اواو د تالا قلع ىدبلا

 ىلوألا يلا ا هيد يال قالا 5

 0 لا 00 0

 . جينرلا ني يلع
 ىلإ داع هنأل ه78١ةنس بجر يف نميلا يّلُو عيبرلا نب هللا: ةيضانأ ىلإ ليمتو

 يضاقلا ركذ دقو . جحلا ديري ةرصبلاب رفعج وبأو ه847١ةنس ةدعقلا يذ يف قارعلا

 ا ا ايلا لا 0 اس ل ل

 ا لزمو اثلثو ا

 «فصنو نينس عبرأ» يه نميلاب ًايلاو عيبرلا نب , هّللا دبع اهيف ماقأ يتلا ةدملاف

 هايج علطماوا + ةيناثلا ىدامج نم كلذ نوكيأ' ؛«ه47١ةنس ةدعقلا يذ ىلإ كلذو

 قس ةييلغللا يس قارعلا 3 , د ةدعقلا يذ 0

0 

 وبأ ةفيلخلا هوخأ يفوت امل جحلل ًاريمأ ةكمب روصنملا رفعج وبأ ناك دقل

 سابعلا وبأ دّهَعو ه١ ةجحلا يذ ٠ يف - قارعلاب رابنألا ةنيدمب حافسلا سابعلا

 هعم ناكو .ةكم نم فرصنم وهو ربخلا هاتأف روصنملا رفعج يبأ هيخحأ ىلإ ةفالخلاب

 ١١5١. ص - عبيدلا نبا . نويعلا ةرق(١)

 ١5. ص - يناميلا نيدلا جات  نميلا خيرات يف نمزلا ةجهب (؟)

 كل ص - عركألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  عبيدلا نبا - نويعلا ةرق ()
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 . ب

 جح ناسارخ ريمأ يناسارخلا ملسم وبأ ناكو .زاجحلا ريمأ يثراحلا هللا ديبع نب دايز
 رفعج يبأ فالختساو سابعلا ي ىبأ ةافو ربخ ىتأ اّمَلَف .لتاقم فلأ هعمو ةنسلا كلت
 وبأ ىضمو زاجحلل ًايلاو يثراحلا دايز ثكمو «دايزو ملسم وبأ مهنمو سانلا هعياب
 سانلاو ةداقلاو ءارمألا هعياب دقو ه7١ مرحم يف اهلخدف رابنألاو ةفوكلا ىلإ رفعج
 ربخ هاتأ امل ماشلا ريمأ يلع نب هللا دبع همع نكلو :ةيزعلا ةريزجلا ىف امك قارعلاب
 ةفالخلاب هسفن ىلإ اعدو ضقتنا روصنملا رفعج يبأ فالختساو سابعلا بأ توم
 اهريمأ ناكو ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ شيجلاب راسو .ةبهرو ةبغر دنجلاو ةداقلا هعيابف
 ناّرح ةنيدمب هرصاحف ؛عنتماف «ةعيبلا ىلإ هاعدف يناميلا يكعلا ميكح نب لتاقم
 .ه11١/ رفص يف كلذو يلع نب هللا دبع هلتقف نامألاب هيلإ جرخ ىتح أموي نيعبرأ
 ىلإ ةدوعلاب هل نذأي ملو روصنملا رفعج يبأ دنع لازي ام يناسارخلا ملسم وبأ ناكو
 : يربطلا لاق . يلع نب ِهّللا دبع ىلإ ريسملل هأّيه يذلا شيجلا ىلع هالوو ناسارخ
 ا ءدحأ داّوَقلا نم هنع فلختي مل رابنألا نم ملسم وبأ راسو»
 روصنملا رفعج وبأ بتكو .. ةبطحق نب ديمح هعم ناكو , يعازخلا مثيهلا نب كلام
 نب نسحلا مدقف ءملسم ابأ يفاوُي نأ ةينيمرأب هتفيلخ ناكو ةبطحف ة ب ةسحلا ىلإ

 نب نسحلاو ملسم وبأ راس مث .''«لصوملاب وهو ملسم يبأ ىلع - هدونجب - ةبطحق
 رودلا يئاطلا ةبطحق نب , نسحلل ناكو «نيِبيَصِن يف ّيلع نب هللا دبع لاتقل ةبطحق
 وبأ بتكو ه1١/ ةيناثلا ىدامج- / يف هشيجو يلع نب هللا دبع ةميزه يف يسيئرلا

 ىلع نب هَّللا دبع ركسع ةميزه ربخب روصنملا رفعج يبأ ىلإ يناسارخلا ملسم
 يهف  رصمو - ماشلا كلو دق» بتك اميف روصنملا رفعج وبأ هيلإ بتكو «هبورهو
 وبأ راسو . .يل ناسارُح :لاقو بضغ باتكلا هاتأ اّمَلُف . .ناسارخ نم كل ريخ
 ©0(ناسارخ ديري ًاضراعم ههجو نم جرخو .فالخلا ىلع ًاعمجم ةريزجلا نم ملسم
 هوجو ا لكلا كادر هيرو ص اع ل لا :رمع قوراف .د لاقو
 نب نسحلا نإ :- حوتفلا باتك بحاص - يفوكلا لوقيو .هيلع ُدرت يتلا روصنملا
 يف اذ :اهيف لاق ةلاسر ملسم يبأ تافرصت نع ةفيلخلا ىلإ بتك يئاطلا ةبطحق
 سأر ىلإ لقتنا دق ىلع نب للا دع تارت يطال يدا داطيلا د نزولا
 ةريزجلا دالب ةبطحق نب ديمح ياورد روصنملا رفعج - نأ ناك 7” كف ىف
 ديري  فلألا هناسرف عم - هل ل ا
 رفعج وبأ هيلإ حّرسف..» يدوعسملا لاق ءدرمتلاو فالخلا ىلع ًاعمجم ناسارخ

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 1١905  1١5١ج 4.

 )( ص رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 44.
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 از لع دحاو ريرج ناكو ئلجبلا هلل كيف ب ويزرع 11 ايتام قد نزل ووش

 وبأ م اقف '!”ةروصنملا رفعج يبأ ىلإ هدر ىتح ملسم يبأب لزي ملف . .هرصع ةيهادو

 تعفقو دقو ..ه7١ نابعش 6 يف يناسارخلا ملسم يبأ لتقب روصنملا رفعج

 نب ديمح اهل ىدصت ثيح زاوهألاو ةيتارفلا ةريزجلا ةيحانب جراوخلا تاكرص رضع

 لاق .ه748١  ١ا/ةنس زاوهألاب يبلهملا متاح نب ديزيو ةريزجلا ريمأ ةبطحق

 ءرفظ دقو [جراوخلا] ةقرازألا برح نم متاح نب ديزي فرصنا املا :يناهفصألا

 ام رئاسو زاوهألا روك ىلع  ةرامإلا  ءاول هل دقعو روصنملا رفعج راع اقوا

 ةيادب ذنم روصنملا رفعج يبأ ةفالخ دامع نويناميلا ةداقلاو ءارمألا ناكف . 7( هحتتفا

 روصنملا رفعج وبأ ىّلو مث يثراحلا عيبرلا نب يلع نميلا ىلع يلاولا ناك دقو ؛هدهع

 تاونس ذنم قارعلاب ة ةرصبلا يف عيبرلا نب , هّللا دبع ناكو «يثراحلا عيبرلا نب هَّللا دبع

 عيبرلا نب ؛ هّللا دبع نب عيبرلا ُهنبا هعم ناكو ءاهيلع الار نيشلا لا عن « تضم

 عيبرلا نب ؛ هللا دبع رقتساو :تليملا عنا كير نم ةيواعا نب نكس ةش ةتللاو: تاكو

 ةيادب نمز نع ليق ام ركذ فلس دقو «نميلا ةيالو ةمصاع ءاعنصب ةرامإلا راد يف

 ذنم تأدب نميلل هتيالو نأ ىلإ ليمنو «ةفالخلا روصنملا رفعج وبأ ىلوت لق ةفيالو

 عوبر يف كلذكو نميلا عوبر يف ًادئاس رارقتسالا ناكو ه78١ةنس بجر لئاوأ

 ةئيدملا اهيميلقإب زاجحلل ًايلاو يثراحلا هللا ديبع نب دايز همع ناك ثيح زاجحلا

 تا ةننبج ل 00 ا

5 2000 

 اهميلاقأو ةرصبلا ىلع روصنملا رفعج وبأ ىَّلو اهيفو ه١ةةنس تلخد مث

 «متاح نب ديزي زاوهآلا ىلع يلاولا ناكو ةتليعلا لن كمر نو ةررا عنق 7 كا قلنم

 «ةبطحق نب نسحلا ةينيمرأ ىلعو «يعازخلا ثعشألا نب دمحم ٌيرلاو سراف ىلعو

 زاجحلا ىلعو «يسابعلا يلع نب حلاص ماشلا ىلعو ؛ةبطحق نب ديمح ةريزجلا ىلعو

 :يربطلا لاق .يثراحلا عيبرلا نب هللا: دبع نعيلا نلطو «يثراحلا هللا ديبع نب دايز

 ةكمو ةنيدملا ىلع ناكو ءمارحلا دجسملا روصنملا رفعج وبأ عدو ماو يفو»

 .[77١9/1؟ ص] («يثراحلا هللا ديبع نب دايز

 نب دمحمل ةيولع ةيرِس ةوعد ىلع نئارقلا لوأ ترهظ ه٠5١ةنس يفو

 ا ١17 ص يدوعسملا  بهذلا جورم )١(

 ." ج 4١ ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (؟)

 35ج ١/١ ص يربطلا كولملاو ممألا خيرات ()
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 وبأ ناكو :ةيكزلا سفنلاب فورعملا بلاط يبأ نب ّيلع نب نسح نب نسح نب هّللا دبع

 عم نادهشي ال ديصلاب ناموهنم امهنإ لوقي نسحلا نب هللا دبع امهوبأ ناكو ءامهيلطب
 ه1 5ةةلس جح مسوم دعبو ءامهنع لاؤسلا رمألا زواجتي ملو ارش الو ا امهيلهأ

 ىف» :يربطلا لاق . .ةرصبلا ىلإ نيدئاعلا جاجحلا نم ةلفاق يف دمحم جرخ
 ماقأو . .ًارفن نيعبرأ يف ًايفتخم ةرصبلا نسح نب هّللا دبع نب دمحم ٍمِلُق ه١ 4 ١ةنس
 همدقم روصنملا رفعج ابأ غلبف «جرخ مث ,مايأ ةتس ًارس هسفن ىلإ وعدي ةرصبلاب
 نب دمحم لاق . .همدقم لبق ةرصبلا نم جرخ دق دمحم ناكو ًاَذْعُم ٌلَبْقْأَف ةرصبلا
 مث دنسلا ىلإ اراس مث ندع ايتأف رفعج يبأ نم ميهاربإ هوخأو دمحم لجو : صفح
 ةكس ميهاربإ هوخأو دمحم ماقأ دقل ..[9 818“ نضإ .؛ةنيدملا ىلإ مث ةفوكلا يمل

 نم ةئيفس يف اراس مث ةرتف اماقأف نميلا يف ندع ىلإ ةرصبلا نم ارحبأ مث ةرصبلاب مايأ
 ةفوكلا ىلإ البقأ نأ ىلإ سراف دالب نم اهيلي امو دنسلاب تارتف اثكمف دنسلا ىلإ ندع
 :ةنيدملا ناكس نم امهنأل ةنيدملا ىلإ ايضم مث «جاجحلا وأ نيرمتعملا لفاوق عم
 دنسلاو نميلاو قارعلا ىلإ كلذ امهكرحت ناكو .اهقطانمو ةنيدملاب نايراوتي اناكو
 نأل ؛نميلا اهنمو نادلبلا كلت ىلإ دتمت ةّيرِس ةوعد ىلع ةئيرق ه٠14١ةنس سرافو
 ىلإ راسو ه0٠4١ةنس روصنملا رفعج وبأ جح دقو . .ًادكؤم نكي مل ةوعدلا دوجو
 بلط يف هنواهت نأشب ليوط ربخ يثراحلا هللا ديبع نب دايز نيبو هنيب عقوو ةنيدملا
 نع هلأسو نسحلا نب هّللا دبع روصنملا رفعج وبأ ىعدتساو «ميهاربإ هيخأو دمحم

 هل عفشف هلتقب رمأي نأ رفعج وبأ داك ىتح مالكلا امهنيب دتشاو ميهاربإو دمحم هينبأ

 وبأ لزعف «تعش دلب يأب قحلإ :هل لاق هَّللا ديبع نب دايز نأو ةنيدملاب رهظ ًادمحم
 ىلع ىَّلوو ه١4١ ةيناثلا ىدامج يف يئراحلا هللا ديبع نب دايز روصنملا رفعج
 :ةنييلل ايلاو عيبرلا نب هّللا دبع ثكمو .يرسقلا دلاخ نب دمحم ةنيدملا

 ةيوق ةكرح تايادب نميلاب تومرضح ةقطنم يف ترهظ ه١ 47ةنس يفو

 قطانمب ًاعئاش يضابإلا بهذملا ناكو [جراوخلا نم خيراتلا مهربتعي نيذلا] ةيضابإلل

 هيخأو نسحلا نب هللا دبع نب دمحم لبقأ أضيأ ةنسلا كلت يفو «ىمرضحلا يوابشألا
 مث نميلا يف ةيّرُسلا ةوعدلا ةلصاومل نميلا ىلإ زاجحلا لحاس نم بكرمب ميهاربإ
 نب رمع دنسلا ىلع ىَّلو روصنملا رفعج ابأ نأ نمزلا ىلع لديو ؛اهريغو دنسلا
 افاخف «ندع ىلإ ميهاربإو دمحم جرخ» :يربطلا لاق .ها87١ةنس يدزألا صفح
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 نيصيبصب ييش سبت ل ل ل ل ا ا ل ل ل اح

 نم اجرخف صْفَح نب رمع ىلإ امهب يعّسف «دنسلا ىلإ اراص ىتح رحبلا ابكرو ءاهب
 دا :نكستكلا

 الزن مث (نميلا ةماهت لحاسب ًارورم) ندع ىلإ مي ميهاربإو دمحم لبقأ دقل

 نيمتلا نيبكنو «ةيرسلا امهتوعدل تالامتا اهني ايزحأو ةرتف اثكمف هينا ندع

 كلذ ناكو ءامهطاشن تدصر نميلا ةيالو ةطلس نأ ىلإ (اهب افاخ) امهنأ ىلع

 يدزألا صفح نب رمع اهريمأ ملعو دنسلا ىلإ اراسف ءها57١ةنس طساوأ يف

 يف ارمتساو اهريغو سراف نم اهيلي ام ىلإ ًارب دنسلا نم اجرخف امهرمأب

 . ةيرسلا امهتوعد

 ىلإ نميلا ريمأ يثراحلا عيبرلا نب هللا هع هعرتشا 4 ؟ةكن ةدعقلا يذ يفو

 يتلا (جراوخلا) ةيضابإلا ةكرح رمأ يف رواشتلل قارعلاب روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا

 ديزي نب ورمع مهسيئر ناكو اوجرخ دق اونوكي ملو اهريغو تومرضح يف ت
 ةتسلا يف ةفالخلا ةلود ىلع جورخلل نولمعيو نوعدي اوناك امنإو يمرضحلا 0

 .(ةيولعلا) نسحلا نب هللا دبع نب دمحم ةوعد طاشن كلذكو ايو ةمداقلا

 عيبرلا هنبا نميلا ةيالو ىلع عيبرلا نب ؛ هللا ديع فلختساو

 رت اال نيس الا مسا نب ؛ هّللا دبع ريسم نأ يبوقعيلا مّموت دقو

 عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا ركذ دقف ءابراه جرخ عيبرلا نب , هللا دبع نأو ةيضايإلا

 ىلإ ه57١ةنس روصنملا رفعج وبأ جرحت : يبوقعيلا لاق» : هنأ نويعلا ةرق شماه يف

 اورهظأ دق نميلا لهأ نأب ربخلا هاتأ ريبكلا رسجلاب راص امَلَق جحلا ديري ةرصبلا

 هجوف . .مهنع فعضو هيلع بثو نمم بره دق عيبزلا نب هللا دبع: نأو ةيفعملا

 ماقأ» :هنأ يدنجلا ءاهبلا خرؤملا ركذ امك باوصلا امنيب [١؟7؟ ص] «ةدئاز نب نعم

 ا ا ل 530 عيبرلا نب هّللا دبع

 رين عبرا ب دانا عرايس :نيدلا جات لاقو .«نعمب لزع مث ًاثلثو ةنس ثكمف

 قف و د '"«ةدئاز نب نعم هيلع مدق ىتح نميلاب ماقأف ءهنبا فلختساو ءروصنملا

 ىلإ جرخ دقو هب ىقتلاف روصنملا وحن راس عيبرلا نب هللا دبع نأ صوصنلا طبر

 ةكرح رمأب عيبرلا نب هللا دبع هربخأف ريبكلا رسجلاب راصو جحلا ديري ةرصبلا

 (عيبرلا هنبا فلختسا هنأو كلذ ريغو ندع ىلإ مي ميهاربإو دمحم مودق رمأو «ةيضابإلا

 000 للا , هللا دبع ماقأو

0 
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 ااا تا اف تاق الل كازا كلا 5 تك 176 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا اا/ك

 : نميلل عيبرلا نب هَّللا دبع ةيالو ءاهتنا دعب ام

 رفعج يبأ ةفيلخلا يراشتسم نم قارعلا ىلإ هتدوع دعب عيبرلا نب , هّللا دبع ناكو
 نب هللا دبع نب دمحم جورخ ربخ انآ ان يرش حا امل هدر اهو نريستولا
 .ه840١ةنس بجر لوأ يف اهب هتعيابمو اهيلع هترطيسو ةرونملا ةنيدملا يف نسحلا
 :هصن يلي ام كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ركذ دقو

 : يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع نب هَّللا ديبع نب عيبرلا نب هللا دبع لاقا
 ءبصقلاب دادغب ةئيدم روصنملا طخ دقو ةنيدملاب نسح نب هللا دبع نب دمحم جرخ
 ٌتمصف عهتقحلف (نيئمؤملا ريمأ بجأ نأ) يب حيصف (هعم ثوسو ةفوكلا ىلإ راسف
 كله :ٌتلق .ةئيدملاب :لاق ؟نيأ :ُتلق .دمحم جرخ عيبرلا نبا اي : : لاق مث اليوط
 ًاثيدح كتثّدحأ الأ «نينمؤملا ريمأ اي لاجر الو ددع ريغ يف هّللاو جرخ كفو هَّللاو
 اي :لاقف ءًافقاو بازلا موي ناورم عم ُثنك : ؛لاق هده هن ىرمع خو كيعش هينثدخ
 نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع : :ٌتلق ؟ليخلا اذه يف ينلتاقي يذلا اذه نم ديعس

 كيلع لخد ؛هجولا نسح رفصأ لجر ؛معن :تلق ؟هفرعأ ءوه مهيأ :لاق «سابع
 دق :لاق . مزُه نيح - بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب - ةيواعم نب هللا دبع متشي
 مهل ّظح ال هدلوو اَيلع نإ فناكم ينلتاقي بلاط يبأ نب يلع نأ ُتددول هّللاو ,هتفرع
 هدم نيا نعا ا نباو ٍك هللا لوسر مع نباو مشاه ينب نم لجر اذهو ءرمألا اذه يف
 ةيالو  ُتدقع نأ ىلع ينلمح ام يردت :ةدعج نبااي ءماشلا رصنو ماشلا حير
 ؟هّللا ديبع نم ربكأ وهو كلملا دبع ٌتكرتو ناورم ينبا هللا ديبعو هللا دبعل - يدهع
 ناكر هللا دنع (همسا نوكي يدعب) رمألا اذه يلي يذلا ثدجو :لاق ءال :ّتلق
 :روصنملا رفعج وبأ لاقف .هل ٌتدقعف كلملا دبع نم هَّللا دبع ىلإ برقأ هللا ديبع
 نكي مل ام ةتبلا قلاط ةيواعم نب نايفس ةنبأ : شلع ةةدعج خيا اذه كتدحا هللا كدشأ
 .'"”(كتنذح ام ينئّذح

 - ينارهبلا ةلظنح نب رفعج ىلإ روصنملا رفعج وبأ لسرأو» :يربطلا لاق
 نب ِهَّللا دبع نب دمحم رهظ دق كيأر تاه : :هل لاقف «يأر اذ ناكو  ّيناميلا
 : لاق . نينمؤملا ريم اي ةرصبلا ىلإ دانجألا هّجو :رفعج لاقف .ةنيدملاب نسح
 اي يس ا ل د :لاق ؟ةرصبلا تفخ فيكو
 يبأ لآ نوُبحي ال ماشلا لهأو ,؛كمدق تحت ةفوكلا لهأو ؛ .مهسفنأ نأش اوميقي
 خم نيدناق ليقع ئنبا روصنملا رفعج وبأ هّجوف . ةرصبلا الإ قبي ملف «بلاط
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 '”«هدنع امهلزنأف َيِبْلهملا ةيواعم نب نايفس اهيلعو ةرصبلا امِدَقَف - ءىيط
 ىلإ هتاعدو هباون نسح نب هللا دبع نب دمحم ثعب ه465١ نابعش يفو

 نب نسح نب دمحمو ؛نميلا ىلإ يولعلا ينسحلا قاحسإ نب مساقلا ثعبف «ميلاقألا

 ةرصبلا ىلإ نسح نب هللا دبع نب ميهاربإو «ةكم ىلإ رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم

 كلتب هتعيش ىلإ مهعم بتكو ءدنسلا ىلإ نسح نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبعو
 نب دمحم بتكف  ناضمر /!١ امبر  ناضمر رهش طساوأ يف ةوعدلا راهظإب نادلبلا
 نب هّللا دبع نب دمحم باحصأ ةلقب هربخي روصنملا رفعج يبأ ىلإ يرسقلا دلاخ
 عياب دق دلاخ نب دمحم نأكو ءةاعدلا باونلا رابخأ نم كلذ ريغو ةنيدملا يف نسح
 يف - - روصنملا رفعج يبأ ىلإ بتكو «هتاططخم فرعف هعم ماقأو هّللا دبع نب دمحم
 لاحت ني يحسم نأ نلفدللا تع نب ديحم نيظوأ ىربطلا لاق  نابعش طساوأ

 ثوعبم لصو امنيب ةهعم ناك نمم رفن يف هسبحف هرمأب رفعج يبأ ىلإ بتك يرسقلا
 ١7 موي لبق كرحتلا رفعج وبأ ررقف ءروصنملا رفعج يبأ ىلإ دلاخ نب دمحم
 نب ديمح ةدايقب شيج سأر ىلع يسابعلا ىسوم نب ىسيع هدهع ّيلو ثعبف ؛ناضمر
 نب دمحم عم لاتقلا عقوو ناضمر ١ موي حابص اهلصوف .ةنيدملا ىلإ ىئاطلا ةبطحق
 ًادمحم هدونجو ةبطحق نب ُديمُح مزهف ناضمر ١4 يف هباحصأو نسح نب هللا دبع
 ءاطعإ متو ه45١ ناضمر ١4 نينثالا موي رصع دعب ًاليتق دمحم طقسو «هباحصأو

 . ةنيدملا لهأ رك ءاسل نامألا

 نب هّللا دبع ريمآلا روضنملا رقغج وبأ ةفيلخلا ىلو ه45١ لاوش يفو -*
 دالب نم اهيلإ ناك امو ةرونملا ةنيدملا ىلع  قباسلا نميلا ريمأ  يئراحلا عيبرلا
 يرطلا ل 0

 ةئيدملاب ل ل
 .اها55 لوألا عيبر ىلإ ةنيدملا ىلع ًايلاو ثكم دقو «يربطلا اهركذ ةرونملا

 هناكم يّلُوو عيبرلا نب , ِهَّللا دبع ةنيدملا نع لزغ ه١ 5 ”ةنس يفو» :يربطلا لاق

 نب هّللا دبع داعو ' ””(لوألا عيبر رهش يف اهمِدقف - يسابعلا  ناميلس نب رفعج

 . قارعلا ىلإ عيبرلا

 ير لا لكرة ناقد سلا هللا دبع ريمألا ثككمو - *
 نب يدهملا دمحمل دهعلا ةيالو دقع يف رود هل ناكو .روصنملا رفعج - يبأ ةفيلخلا
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 سابع نب هللا دبع نب يلع نب ىسوم نب ىسيع نع الدب روصنملا رفعج يبأ
 : هنأ يربطلا خيرات يف ءاج كلذ ىفو .ه51١/ةنس

 00 هيابب ٌتمقأف روصنملا رفع يبأ ىلع ٌُتمِدَق : رعاشلا ةليخُت وبأ لاق»

 ريمأ نر ديح انا ءموي تاذ يارا 0 1 يللا يحال 7

 ذيك ةديشل نانو تملا 3 "0002527

 ئىدسعاق نيتموملا ريما ىلإ

 دنؤستلا هيحاولا نيشمأ ىلإ

 ٍدعسألاب كب ل

 ٍدهعم نع أدّهْعَم ىسيع لبق نم
 ديزت يف يهو ىَتْغّتو مكيف

 :اهنم ةيئاث ةديصق لاقو

 ايكايعتع ةيينعتت ىلا ةيكتسأ

 ٍديِرُملا روحبلا رحب ىلإ يريس
 دجسسملا ٌبر كالو يذلا نإ
 دمحم ىلإاهفلحزف « ىسيع

 كب يملا لحب 1 ةربس فدو يبعد

 درمألامالغلاب انيضّر دقف

 هاكايقك هيت زتمفا اه كتتيانف

 عيوبف ا ا ىسيع هخازإ را تتشتو :تاتاوعملا تيورف

 ا حل هضيرف ءادألا ا ع ديملا هنبأ ا فلختسا نأ

 تعمس 0 هَّللا دبع لاق» 0 ا

 وجري ال نوجسمو 0 الإ وجري ال فئاخو :كانغ الإ وجري ال ريقف « فانصأ

 لوأ نمف . .ذملا لك مهل دمت الو ةيهافرلا معط مهقذأف تلو اذإف ؛كنم الإ جرفلا

 مهل رمأو نينوجسملا قالطإب رمأ هنأ ها ةه8ةئس د ةفالخلا ىلوت امل يدقملا لامعأ

 .[نويعلا ةرق ١ صر .«اهبايرأ ىلإ ملاظملا درو تالصب



 ..ىثراحلا هللا دبع نب عيبرلا
 تارم عبرأ نميلا يلاو

 .يئراحلا نادملا دبع نب هّللا ديبع نب عيبرلا نب , ِهَّللا دبع نب عيبرلا ريمألا وه
 :رعاشلا بيصن لاق هلو

 مراكألا نادملا دبع ينب عيبر ًةلاسر عيبرلا ينعاغلبأ الأ

 :نميلل ًايلاو ءاعنصب وهو عيبرلل بيصن لاقو

 ٍتارّهشم ٌعيبرايلجعف ضرأ ل ك يفأرّهشم ُتدجأ
 تاهل تويسلا يعجل ناسي اهدي ةيكاسب

 5١؟ةنس نيب ام تارم عبرأ نميلا 5 هن ذإ ةديرف ةيصخش عيبرلا ناكو

 (ه155١-55) عيبرلل ىلوألا ةيالولا :ًالوأ
 يف نميلا ةيالو هللا كيف ىلوق امل ل .عيبرلا نب , ِهّللا دبع ريمألا هيبأ عم عيبرلا ناك

 0 فلختتساو روصنملا وحن هّللا دبع راس مث روصنملا رفعج يبأ ةفالخ
 هيلع مدق ىتح نميلاب ماقأف هئبا هللا قيع فلحشلا» : عبيدلا نبا لاق نميلا ةيالو
 .©0(قارعلا ىلإ نينس 5 دعب روصنملا هاعدتسا مث ه٠5١ةئس أيلاو ةدئاز نب نعم

 عيبرلا نب ؛ هَّللا دبع ماقأ : يدّتَجلا ءاهبلا لاق» :نويعلا ةرق شماه يف عركألا لاقو
 , 0مل 7 ةنس ثكمف هنبا فلختساو قارعلا ىلإ داع مث ًافصنو نيتس عبرأ - اناواب

 روصنملا وحن عيبرلا نب هللا فيغ ناسا :نمرلا ةجهب يف نيدلا ع لاقو
 لوألا يقر رك ىف ياوشلا ةدئاز نب نغم هيلع مين ىتح نميلاب ماقأف هلبا فلختساو

 , "00ه157ةنس : ليقو ه١ 5 * ةنس

 )١( الأغاني  ج 79 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ ٠١.
 ) )0ص - عركألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق 1
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 150 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ليلا

 نعم ةيالو نأ :يعساولل نميلا خيرات يف» :هنأ نمزلا ةجهب شماه يف ءاجو

 .2070ه147ةنس يف تناك اهيلع

 : يلي ام ةيخيراتلا صوصنلا نم نّيبتيو

 ةدعقلا يذ ىلإ ًافصنو نينس عبرأ نميلل ًايلاو ثكم عيبرلا نب هللا دبع نإ
 :وأ] مِدَق ىتح نميلاب ًايلاو ماقأف عيبرلا هنبا تلفن ررصتملا لخلك راب نانا

 لاقف نعم مودق خيرات يف تاياورلا تفلتخا دقو . . ينابيشلا ةدئاز نب نعم هيلع [مدق

 نوكي يدنجلا مالك ىلع» هنأ ه١ ٠ةنس مق هنأب عبيدلا نبا لوق ىلع ًاقيلعت عوكألا

 7 ريثألا نباو:قيوقعيلا خيرات يف اذكو ه47١ةنس نعم مودق

 عيبرلا ةيالوو عيبرلا نب هّللا دبع ةيالو يف ناك نعم مودق نأ كلذ ىدؤمو

 - ١4٠ ةنس نم (نينس تسا  عبيدلا نبا هركذ امك  ةدئاز نب نعم ثكم دقف نميلل

 ةنس يهو ه45١ةنس تناك نعم ةيالو نأ نمزلا ةجهب شماه يف ءاج امنيب ه7

 نبا صْن يف نعم ةيالو ءاهتنا كلذكو «عيبرلا نب , هللا دبع نب عيبرلا ةيالو ءاهتنأ

 هيدي اريعأ داع اننار ايلاو نكي مل ةدئاز نب نعم مودق نأ كلذ نم ىرنو . عييبللا

 يلد امد نيب يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا ناك يلاولا نأو ًايركسع ًادئاقو برحلل ايلاو يأ

 ا لاق» هنأ عوكألا دمحم يضاقلا وكذو .جارخلاو برحلا نوؤش نعم

 فلح ضقنت ىتح مهيف فيسلا طسباف نميلا كتيّلو دق :ةدئاز نب نعمل روصنملا
 لاق . . فرسأ ىتح فيسلا مهيف طسيف اهيلإ هّجوتو نميلا هالوف .ةعيبرو نميلا

 . "50. .ًاشحاف ًالتق اهب نم لتقف نميلا ةدئاز نب نعم مِدَق :يبوقعيلا

 مهب عقوأف مهيلإ راسف نعم ىلع اوضقتنا تومرضح لهأ نإ» : عبيدلا نبا لاق
 جراوخلا ةيقب مهو» :ةيدلا جات لاق .«ًافلأ رشع ةسمخ مهالتق غلب ىتح تاعقو ةدع

 ."0«ديدق لهأ اولتق نيذلا

 رفعج يبأ رمأب ةدئاز نب نعم هب ماق ام عركألا دمحم يضاقلا دقتنا دقو

 نم ةيصولا هذهل رصبلا ءىراقلا عجرّيلف نكي امهمو» : الئاق ءامدلا كفس نم روصنملا

 ةحسف يف ءرملا لازي ال يتلا ةيكزلا نييناميلا ءامد حابتسا فيكو روصنملا رفعج يبأ

 وأ يلقع وأ يوامس نوناق ةياعر وأ رربم نودبو . .ًامارح امد كفسي مل ام هنيد يف

 ."”«شؤوحولا ةمهنل ةباجتساو سوفنلا تازازح لب «يعضو

 «مهيلع دمتعا لب ةيناميلا ىلع ًابصعتم نكي مل روصنملا رفعج ابأ نإ لوقأو

 ١4. ص  يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب(١)

 .1١؟7؟ ص - عوكألا قيقحت  عبيدلا نبا  نويعلا ةرق(؟)

 ١9. ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب (")
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 نيضراعملا ينعي ناك (نميلا له لهأ تاوصأ ينعمسأ) ةدئاز نب نعمل لاق اَّمَل هنأو
 ةدعص قطانم يف ًابورح ةدئاز نب نعم ضاخ دقو «ةفالخلا ةلود ىلع نيجراخلا
 ليدي ني ومع ةماعرب ةيجرارخلا ةيهانإلا ةروث ديه:تناكو «تومرضحو رفاعملاو
 نب هّللا دبع نب دمحمل ةيولعلا ةوعدلا عايشأ دضو ةهج نم يمرضحلا يوابشألا
 يف ة ةرصبلاب ميهاربإ هوخأ راثو ه46١ةنس بجر يف ةنيدملاب راث يذلا يولعلا نسحلا
 يئاطلا ةبطحق نب ديمح ةدايقب ًاشيج روصنملا رفعج - وبأ ثعبف ه١ 505ةنس ناضمر
 يذ يف ة ةرصبلاب ميهاربإ ةكرح ىلع مث ناضمر يف ةنيدملاب دمحم ةكرح ىلع ىضقف
 ةدايج ىلوشي هدر يروحو .نميلاب رومألا ترقتسا كلذكو هه5 ةدعقلا
 . ًاضيأ جارخلا

 ءدمحم ني داّبع :باهش ينب داوجأو لاجر نمو» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 نعم ناكو . كلذ يف هشاحي ملو اوس نميلاب دحأ هدوج يف ةدئاز نب نعم رابي مل
 ءاهنيب هّرعو ةيناميلا يف هرادقمل ةونع همالطصا ىلإ ًآاليبس دجي الو كلذ يف هدسحي
 يبهقلا دمحأ نب دمحم ينئدحف .ةء ءاسملاب هيلإ قلستيل ركملاو ديكلا هيف لمعي ماقأف
 نب دابعل ًاقيدص ناكو :هّمع نع يبأ ينئدج : لاق هاون هتكردأو يناعئصلا ناسميسلا
 لماعلا ناكو «قارعلا لهأ نم ''”يرقُم ىلع لماع ةدئاز نب نعمل ناك :لاق «دمحم
 لاقف «ريئاندلا فولأ لّضف هيلع دجوف يا ءفكلا قرخنم ًاداوج
 نأ فرعي ريمألا :لاق .مرغاف :لاق .ءيش هنم ّيلع طقس :لاق ؟لاملا اذه نيأ :هل
 بتكي نأ ريمألا بحي نإف هب فرعأ وه ام راقعلاو عايضلا نم يفلخو « يعم ءيش ال
 ليفكب الإ كل يضم الو كّيضمب الإ كلذ نوكي ال : :لاق . لعفيلف هضبقب هئالكو ىلإ
 لاملا اذه لمحي نم يمدخ يف لهو :لاق «كمدخ نم كل لفكأ انأ :لاق .كهجوي
 يب لفكي ْنَمو :لاق .بلطا :لاق ءمهاوس دحأ ينفرعي امف : :لاق ؟تزجع نإ
 «مهنم كب لفكي نم ىلع كلدأ انأ : :لاق «نميلا لهأ ينفرعي ال بيرغ انأو مهاوس

 يف كهبجي نلو ميرك برع وهف يباهشلا دمحم نب هابمب كيلع :لاق ؟وه ْنَمو :لاق
 لفكتأ :هل لاقف «ءنعم ىلع هعم لخدو هل معنأف ءهملكو لماعلا هيلإ ىضمف .كلذ
 نم رثكأ ههجول اًئّبلط :لاق ؛هيلع يذلا لاملابو ههجوب لفكتأ ءمعت :لاق ؟ههجوب
 ءاعنص لهأ نم لودعلا هوجول نعم ثعبف . .هب قثأو هب لفكأ انأ :لاق «لاملا
 ّلحأ دقف دحاو موي ريغ رّخأت نإ هنأ ىلع ءًادودحم ًالجأ هل اوبرضو هيلع مهدهشأف
 ىضمو دابع كلذ لبقف نار امبددم وكسب «هلزنمبو هدلوبو هب ريمألا ةشطب داّبع
 «لجرلا ًادغ انيلإ رضحأ نأ :نعم هيلإ ثعب «موي ريغ ةدملا تضقتا امْلَف ؛لجرلا

 .ًايلاح رامذ ةظفاحمب سنع برغم ةيحان هزكرم ناك نميلا فيلاخم نم فالخم :يرقم )١(
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 :نيوتلا نادال .هدنع ًاريمس اوتابو هناوخإ هيلإ عمتجاف «هلاهو هّمغ ام هنم هيلإ دروف

 ناك اًملف «ةفت ةقّيض ةلاح يف دابع تابو انتبف :لاق ؛هعم تاب نمم يبأ مع ناكو

 .لاماعلا ةيلاجرلاب اذإف ءوه نم , هدخلا رظنف «بابلا برضي لجرلاب ْذِإ «رخسلا

 يف ًامايأ نوكي نعم ناكو ا ءانيلعو داّبع ىلع ملسف لخدف

 رضحي ناكو ءاعنصب عماجلا دجسملا ةلبق يف ةرامإلا راد يف ًامايأو «ةبحرلا راد

 لماعلا نأ هملعأو هحّبصف هيلإ مدقت هتالص ىضق اّمَلَق ءهعم داّبع ىَلصف «تاولصلا

 0 .هلو كل ثعبأ ىتح هاوثم مركأ :لاقف ؛هيلإ هميدقت يف هل نذأي نأ هلآسو ءمِدَق

 املف «ةءاربلل ةوهشلا 'رعسو لافلا رفحا و فعأ وأ مايأ ةثالث دعب امهل ثعب

 ضبقاف  لماعلا ديري  تنأ امأ «ةثالثلا نودأ ٌتنك ال :نعم لاق «ةداهشلا تضقنا

 :«كبلط ثذفنأ دقو «كتمذ ُتَّفوف دمحم نب داّبع اي تنأ امأو ءهكتغوس دقف كلام

 اهيأ :لاقو ءهركشو هل اعدف . كريغل وأ كل هيف تبلط ام لك يف كتعافش تفعسأو

 جمسي هّذرو :ًءابح يتمذ ىلع ذخآ نأ نسحتسأ ملو ٌربب ينّرَب دق ّلجرلا اذه َّنِإ ريمألا

 لاقو «لبقنو لّبْقِإ :نعم لاقف «ةأفاكملا ينمو وه هلبقي نأ ريمألا نم ٌبحأ دقو 57

 لك خم كارل[ يشف : لاق ''”اهيف ام يردأ ال ماكعأو لامحأ : لاق ؟ّريلا اذه امو :نعم

 - فارصنالا بحأو لمع يف نعمل دوعي نأ لماعلا هركو .ةليدع انيلإو «ةليدع لمح

 هب ىرتشاو «ليزج لامب اهعابف «رافِغلا اهل لاقي هل ةعيض داّبع ضرعف «- قارعلا ىلإ
 نعجرتسُيل داَّبع ىلع مسقأف «نعم كلذ غلبف .لماعلا هب أفاك ام نميلا فئارط نم

 نب كيرش ةلافك لكاشت ةلافكلا هذهو ينادمهلا لاق  هدنع نم لاملا عفدو . هّتعيض

 يفوز 1 ل ا ب ا ل

 ْ .- ةريحلاب ةرذانملا ةكلمم يف مالسإلا لبق تناكو ةروهشم اهتصق ةلافك

 رفعج يبأ ةفيلخلا ىلإ يباهشلا دمحم نب داّبعب عفر ةدئاز نب نعم نأ ودبيو

 .روصنملا ىلإ داّبع راسف «ةلودلا ىلع نيجراخلاب ةقالع هل نأ ًامعاز قارعلاب روصنملا
 0 مل هنأ يل

 دقو .٠ 5 سال ولا ا ا لا

 نب عيبرلا لاوخأ مهو ةرصبلاب بلهملا لآ دنع قارعلا ىلإ كلذ هريسم يف داّبع لزن

 «بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس تنب يه عيبرلا ةدلاو نأل «يثراحلا هّللا دبع

 نب دابع لزنا : : ليلك لا ىف يتادعفلا لاق .ها56  79١ةئس ةرصبلا ريمأ نايفس ناكو

 .موتخملا دودسملا وهو «مولعم ءيش لك :ماكعألا )١(

 ٠١. ج ال٠ ب 5459 ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(
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 نب داّبع مهيلع لزن كلذكو «ةبلاهملا يف مهنم مث دزألا ىلع ةرصبلاب يباهشلا رمغلا
 دابع عم ناكو . .دزألا نم مهتبارقل ةرصبلا ةينامي نم [مهريغ نود] يباهشلا دمحم

 لهأ ىهابت ةبلاهملا تناكو «ةيسورف برعلا نسحأ نم هدالوأو داّبع ناكو ءهينب ضعب
 . [ليلكإلا - ١ ج 475 ص] .«مهب ًاعيمج ةرصبلا

 نميلا ىلع وهو ةدئاز نب نعم ىلإ روصنملا رفعج وبأ بتكو» : يبوقعيلا لاق

 ةدئاز نب نعم نإ :عبيدلا نبا لاقو .«نميلا ىلع ةدئاز هنبا فلختساف «هيلإ مِدقي نأ
 ىلع نعم نب ةدئاز هنبا فلختساو «قارعلا ىلإ ه١ 45ةنس  روصنملا هاعدتسا)
 . [نويعلا ةرقا دخن 1١7 صا [نينس ثالث هيبأ دعب ماقأف .روصنملا رمأب نميلا

 لتق دق نعم ناكو «ناتسجس ىلع ةدئاز نب نعم روصنملا رفعج وبأ ىلو دقو
 يَلَو املف «تومرضح يف ةيضابإلا ميعز يمرضحلا يوابشالا ديزي نب ورمع نميلاب
 ىتح ةليحلا المعأو هوخأو يوابشألا ديزي نب ورمع نب دمحم هب قحل ناتسجس نعم

 ًارحب اداعو [ه١51١ةئس] هالتقف ناتسجسب ةرامإلا راد يف ةدئاز نب نعم ىلع الخد
 امهيف تليقو بيحرتلاو ةوافحلاب تومرضحو ندع يف سانلا امهلبقتساف ندع ىلإ

 .ةغمادلا حرش يف ينادمهلا اهركذ راعشأ

 امدنع ه45١ةنس تهتنا دق ىثراحلا هّللا دبع نب عيبرلل ىلوألا ةيالولا تناكو
 نكت مل أم نعم نب ةدئاز هنبا فئلختساف قارعلا ىلإ ةدئاز نب نعم روصنملا ىعدتسا
 ًاضيأ ترمتسا عيبرلا ةيالو نوكتف هيبأ لثم جارخلاو ركسعلا ىلع أضيأ ةدئاز ةيالو
 .ها 0١ ةئس : ليقو ها 6 9ةنس نعم نب ةدئاز ةيالو ءاهتنأ ىلإ

 ةفالخ لئاوأ ىلإ كلذو (ه0157١) يريمحلا روصنم نب ديزي مث (ها67
 . يدهملا ةافو ىلإ ةالولا ركذ يتآيسو (ه164١1١-59) روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا
 :ه١11 - ١١9 نميلا ىلع ىثراحلا عيبرلل ةيناثلا ةيالولا :ايناث

 ىسوم ةفالخ يف ةيناث ةرم نميلا ةيالو يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا ىّلوت دقو
 ه54١ مرحم يف ةفالخلا ىلوت يذلا روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا نب يداهلا

 لاق» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا لاقو (هيلع اوراث ءاعنص لهأ نكلو يثراحلا
 نب نيصحلا لمعتساف يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا ىلع نميلا تبرطضاف : يبوقعيلا
 نب عيبرلا در مث يسابعلا رفعج نب بويأ هناكم لمعتساو هفرص مث يردبعلا ريثك

 )١( ص - نمزلا ةجهب ١١.
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 . 1١١7 ص] «اهلك ىسوم مايأ ةبرطضم لزت ملف ءاعنص الخ دلبلا ىلع هللا دبع

 عوقو نأ الإ يداهلا ةافو ىتح ترمتسا يداهلا ةفالخ يف نميلل عيبرلا ةيالوف

 مهنمو  ءاعنص ىلع هريغ ريمأت ىلإ ىدأ ءاعنص لهأ نم قيرف نيبو هنيب لكاشم

 ءاعنص ةنيدم ادع ام نميلا ىلع ايلاو عيبرلا رمتسا امنيب  يلهابلا ناميلس نب ميهاربإ
 ديشرلا ىلوف ه٠17١ةنس لوألا عيبر يف ديشرلا نوراه فالختساو يداهلا ةافو ىتح

 ىلإ نميلل أيلاو ثكمو رومألا حلصأف يدزألا يشرججلا ءاطع نب فيرطغلا نميلا ىلع

 .هاال5 ةئس

 :(ه1175 - )١4 عيبرلل ةثلاغلا ةيالولا : ًاثلاث

 نبا لاق .فيرطغلا دعب ديشرلا نوراه ةفالخ يف نميلا ةيالو عيبرلا ىلوت مث

 ديشرلا ثعبف .ّيباهشلا دمحم نب داّبع فلختساو ديشرلا وحن فيرطغلا راس» : عييدلا

 همايأ يفو .ه١ال5ةنس رخآ ءاعبص مِدَقف «يثراحلا هّللا دبع نب عيبرلا نجلا ىلع

 ١58[. ص] ؛هلثم كلذ لبق لصح نكي ملو ءاعنصب جلثلا لصح

 هيلإ ىدهأو رعاشلا ٌبيصُن هيلإ مددقو .ماعلا لاملا ىلع ًاصيرح عيبرلا ناكو

 يثراحلا عيبرلا نب هللا دبع نب عيبرلل بيصُن ىّدهأ» :يناهفصألا لاق . .ًازجاع ًاسرف

 هأطي ركذيو ٌسرفلا بيِحي لعجف باوثلا لقُي نم ًافوخ مدن مث «هلبقف ءًاسرف
 :هل لاقف عيبرلا تحت ٌسرفلا بيصُن ىأر مايأ دعب ناك امَلَق . .هّرجَعو

 اسهتيدكلاو فديصأ ةيزاضو
 انيلإاهذِفنأو ءهاهلججبعف

 :لاقف عيبرلا هياجأف

 بيف لاقوو

 هنع َتِبْغَرَو ءانّداوج ٌتِبِعَأ

 نكلو رجع انِداوجبامو

 :لاقف عيبرلا هباجأف

 انيلإ لجع ئنكتال كذيور

 اهيلكم انيق مكداوج ٌتدجو

 ٍتارّهشم عيبرايلجّجعف

 تاعطقم تويبلاةمئمتم

 ِتايفاواضيبو ءًةدلوم

 تانهرقيلا تا نسم ه7

 ٍتاه لوقت مث رضخلا ءيطب

 تايم ده كاهل ةيقاعو

 باوج نم كؤوس ي امب كاتأ
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 :بيصن لاقو

 جره تاسع اب ياكم حت يسّرُف ىدوأ هكللالييسرت
 جرف نميلهدنعاماذإف اججبرفعيبرنموجرأٌثنك

 يّملأ هيلإ عقدي نأ هئبا ّرمأو هطعي ملف ةيراج ًابيصُن دعو عيبرلا ناك دقو..

 اهضبقف «مهرد يفلأ هاطعأف «بيصُت هيلإ راسف نارجن يف عيبرلا نبا ناكو] ءمهرد
 :بيصُن لاقف [اهب ميقُي ناكو ةكم ىلإ داعو بيصُت

 مراكألا ٍنادملا ٍدبع ينبٌعيبر ًةلاسر َعيبرلا ينعاغِلبأ الأ

 70. .مهاردلا ضيبِدادعإىلِإَتْعُرَف اهُتْعَرأ امل ٌضيبلا كيلع تّرعأ

 يف نيدلا جات لاق ثيح «ةدحاو ةنس عيبرلل ةثلاثلا ةيالولا كلت ةدم تناكو

 رخآ مِدَقَف «نادملا دبع نب هللا دبع نب عيبرلا نميلا ىلع ديشرلا ىّلو» : نمزلا ةجهب

 «ةنس مصاع ثكمف «يناسغلا ةبتع نب مصاعب هلزع مث ةياقعجت دم

 ١[ ص] ٠ «يثراحلا هللا دبع نب عيبرلاب بويأ لزُع مث ءرفعج نب بويأب لزغ مث

 هّللا دبع نب عيبرلا نميلا ىلع ديشرلا ثعب#» :قويعلا هر يف: عييدلا نيا. لاق كلدكو

 هلزع مث «يناسغلا مصاعب هلزع مث ٠ .هاا/5ةنس رخآ ء ءاعنص مِدَقف يثراحلا

 يف عيبرلل ةثلاثلا ةيالولا تهتنا دقف [١؟58 ص] . يثراحلا هللا دبع نب عيبرلاب

 ةماعز نأل نارجن ةنيدمب عيبرلا ماقأف «يناسغلا مصاع ةيلوتب ه0١/!1ةنس رخآ

 نب ثراحلا ينبو نارجن ريبك وه عيبرلا ناكو نادملا دبع ينب يف تناك نارجن

 .دهعلا كلذ يف جحذمو بعك

 : (ه11/4 19/7/) يثراحلا عيبرلل ةعبارلا ةيالولا :ًاعبار
 لاق ثيح ه11/ا/ةنس لئاوأ يف ةعبارلا ةرملل نميلل ًايلاو عيبرلا حبصأ مث

 يثراحلا هّللا دبع نب عيبرلاب يناسغلا ًامصاع ٌديشرلا لزع# :عبيدلا نبا
 «ةيابجلا ىلع سابعلاو ا 000 ةالصلا ىلع عيبرلا لعجف ءدعس نب سابعلاو

 نب عيبرلا ليشرلا ئلو كا ١ :نمزلا ةجهب يف نيدلا جات خرؤملا لاق كلذكو

 اماقأف «ةيابجلا ىلع دعس نب سابعلاو «برحلاو ةالصلا ىلع يثراحلا هللا دبع
 غم عيبرلا ةيالو :تناك» :نويعلا ةرق' شماه يف عوكألا لاقو [7 ١ ص] :؛نيتتس
 .[١١؟9 ص] .«ناتنس سابعلا هبحاص

 : هنأ يناغألا باتك يف ءاج ثيح مارحلا هللا تيب ىلإ جح هنأ عيبرلا ءابنأ نمو

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا جرفلا وبأ 59  7٠١ج ٠١.
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 ٌقَبط يسبعلا ز زيزعلا دبع نب ةفافد ىلإ ىدهأف ةكم يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا مِق»

 :ٌةفافد هيف لاقف

 رهشلا# هكرت ترئاتب ةععب . "اسلاك قيبط ىف تعي تدعم
 ردقلا يف فلم تيدعا هيكل . :هقلبت ايعنب يدهن ان نأ وداد
 رسجلا ٍةَفِض ىلع ىّقلملا نم انيلإ ٍةقشدعب نم تيدهأ يذلا َْنأك

 اقف عيبرلا هباجأف

 ردقلا ىلع كولمحي الأب مهيلإ بلاط دب ال تنك امإ ٌسانلا لس
 رحب الو ًاليتف رب نم رهدلا دي ٌلنَت ال ردقلا ىلع لّمحُت نإ كَنِإف

 رمت ني ينج امو عج لسع وو ةضورو ريدغ يف ينم تنك دقل
 يرذع نم ٌترهظأف ًائم يل ترهظأو ينترفك نكلو ًانانم ٌتنكامو

 رسجلا ٍةفِض ىلع ىقلُي ام لهأ الو ءلفأ تنل اهبكيطقع دقن ىرتكا

 :لاقف ًابيصُن امهتايبأ تغلبف
 رجالا ُريقحلا الإ امُكجيِهي نكي ملو ًاعنمو ًاصرج امكّئيضر

 . رجأ الو ليبس ٍدمح ىلإ سيلف عئامو صيرح اموي عمتجي ىتم 000
 . هتافوب هتيالو تهتنا امبرو .ه1/9١ةنس ىلإ نميلل ًايلاو عيبرلا ثكم دقو

 7١. ج ١" - 79 ص. يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا(١)



0 
 ..روصنم نب جاجملا

 نميلا ايلاو ..ملاس نب تارفلاو

 (ه6١"*-1)

 عيبرلل ىلوألا ةيالولا دعبف .نميلا ةالو عباس وه يريمحلا روصنم نب جاجحلا
 وبأ لمعتسا مث) :نويعلا ةرق يف عبيدلا نبا لاق ينابيشلا نعم نب ةدئاز ةيالوو يثراحلا

0 1 7 1 )200 
 , يدرعلا اس ب ترفل هكر ءروصنم نب جاجحلا نميلا ىلع روصنملا رفعج

 روصنملا رفعج وبأ هلزع نعم نب ةدئاز نإ) :نمزلا ةجهب شماه يف ءاج كلذكو

 لاَقو معلا نب تارقااب نويقم نب احيا كركي ءروصنم نب جاجحلاب

 لوقا ''«نيّروكذملل ةمجرت ىلع عِلطأ مل : نويعلا ةرق شماه يف عوكألا

 نب ديزي) وهو يريمحلا روصنم نب ديزي وخأ ابلاغ وه روصنم نب جاجحلا أ
 نم ناكو (يريمحلا نْيعُر يذ بوثم نب رهش نب ديزي نب هللا دبع نب روصنم
 رفعج ىبأ ةفيلخلا ةجوز روصنم تنب ىورأ هتخأ تناكو :«نميلا لايقأ رابك

 - ١59 نم ةرتفلا يف نعم نب ةدئاز ةيالو عم تنمازت روصنم نب جاجحلا ةيالو

 .ه١١

 جات خرؤملا لاق .نميلا ةالو نماث وه ّيجحذملا يسبعلا ملاس نب تارفلا . ب

 ثعب مث» ةدئاز هنبا فلختساو روصنملا ىلإ راس ةدئاز نب نعم نإ :نيدلا

 م نبس 00 ايلاواد ثكمف يسبعلا ملاس نب تارفلا نميلا ىلع روصنملا

)0 
 ا ا ا ا

 و ا تهتناو ه١#16ةئس رخاوأ

 ١77. ص - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق ()

 5 ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب ()

 ١ ما/



 روصنم نب ديزي
 نميلا يلاو ..يرّيفجلا

 )١6._وهاه(

 نب مهس يذ ديزي نب هّللا دبع نب روصنم نب ديزي ريمألا يناميلا ميعزلا وه

 وهو .حابَجلا يذ رّمَّش يريمحلا كلملا ليلس نيُعُر يذ بوُنَم نب حْرَس يذ رهش
 .روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا ةفيلخلا لاخ

 وبأ جّوزت ىتح نميلاب لايقألا رابك نم يريمحلا هللا دبع نب روصنم :هوبأ ناك
 يف روصنم تنب ىورأ هتنبا سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب روصنملا رفعج
 يف هتوخأو هيبأ عم كاذنأ نكسي رفعج وبأ ناكو ه17١؟6ةنس يلاوح يومألا رصعلا

 دمحم هنبأ :روصنم تنب ىورأ هل تبجنأف «ماشلا يف ءاقلبلا ضرأب ةميمحلا
 لاق - ه78١ةئس وأ - ها١١ا/ةنس ةميمحلا يف روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا

 نب روصنم تنب ىسوم مأ - يه  يدهملا مأ) :بهذلا جورم يف يدوعسملا

 . "7(ريمح كولم نم َنْيَعُر يذ دلو ْنِم ء.حرس يبأ نب مهس يذ نب هللا دبع
 نم نوضتم نب ديزي :يدهملا لاخ» :لماكلا تانك يف ريثأآلا نبا لاقو

 .©2«يريمحلا حانجلا يذ رمش دلو نم وهو بونم نب رهش نب ديزي نب هّللا دبع

 نميلا كولم نم يريمحلا ناوشن ركذ دقف نيلوقلا نيب ضراعت كلانه سيلو
 - (يريمحلا نْيَعُر يذ بوثم نب لالك دبع) كلملا مالسإلا لبق نييريمحلا لايقألا

 نإف يلاتلابو «حانجلا يذ رمش كلملا دّلُو نم وهو «بوثم رغصألا نْيَعُر يذ مساف
 يذ رْهَش نب مُهَس يذ ديزي نب هللا دبع نب روصتم نب ديزي) وه روصنم نب ديزي
 حانجلا يذ رمش دلو نم مث ريمح كولم نم نّيعُر يذ بوثم دلو نم ءَحْرَس

 .0 ج 57 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (0)

 امل



 ١/1 يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا : يناثلا لصقلا 159

 يبأ نب يدهملا نب ديشرلا نب دمحم حدمي (ساون وبأ) نسحلا رعاشلا لوق يريمحلا

 شنق ذع اذإ ناطشق نومصتمو مشاه روصنم «كَيروصْنَم لثم امو

 90 فدل: تاتم دبع: العلا ف كيميست هزي ىلا ١5 نم

 روصنم نب ديزي راس اهنمو «ءاعنص نوئكسي يريمحلا روصنملا دالوأ ناك دقو

 ةرصبلا ةيالو روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا هالوو «ةلودلا لاجر نم راصف قارعلا ىلإ

 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو 1 .نميلا هالو مث ه1017١- ١87 ةنس

 «يريمحلا ّيحانجلا بوثم نب رهش نب ديزي نب هللا دبع نب روصنم نب ديزيل

 نر . سابعلا ينب ةلود يف امدقُم ناك . يسابعلا يدهملا لاخ وهو «لاو :دلاخ وبأ

 ةفالخ يفاب - انا د ا ل لا روصنملل

 00 يدهملا ةفالخ- نم ٌةنسو روصنملا

 يربطلا لاق ..ه07١ - 5١؟ةئس ةرصبلا ةيالول 0 ناك دقو
 ىف لاقو ””(روصنم نب ديزي ةئسلا هذه ىف ةرصبلا ىلع ناك١ :ه867١ةنس ءابنأ يف
 نب ديزي نأ :يدقاولا ركذو .روصنم نب ديزي ةرصبلا ىلع ناك١ :ه67١”ةئس ءاينأ

 ا يلاو ةئسلا هل

 يي لل ود ا داعف ا روصنم نب ديزي ىّلوو ه157ةنس رخاوأ

 ها ة7ةنس رخاوأ ذنم نميلل ًايلاو حبصأو

 ملاس نب تارفلا روصنملا رفعج وأ وع لا درت لاسلا نإ كان

 روصنملا يفوتسنأ ىلإ - ايلاو يع ؛«يدهملا لاخ 0

 د 0 ميقيل

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١9 ج ٠١.

 ص - فرطماب دمحم  عماجلا 6ةرشز 0414

 .6 ج 785 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (*)

 ١175. ص  عوكألا قيقحت  عبيدلا نبا - نويعلا ةرق (4)



 150 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 15

 نب ديزي وه)» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو

 ربكألا حانجلا يذ رمش دلو نم «بوثم نب رهش نب ديزي نب هّللا دبع نب روصنم
 اهنمو ةرصبلا اهنم ةديدع تايالو ىلوت .ًاميرك ًامهش ًايرس أريمأ ناك .يريمحلا

 زوضتم نب ديري ىلإو :٠ نينس سمك روضتملا مايأ -ايلاو _ اهيف ماقأ +نميلا
 هنأل ءىرقملا يوحنلا يديزيلا كرابملا نب ىبحي نب دمحم وبأ ٍبِسُن اذه يريمحلا

 .''”(هدالوأ بدؤُم ناكو راعشأ كلذ يف هلو ء«ءاعنص هعم هلزنأو هبحاص

 وبأ ًاموي يل لاق ءيديزيلا دمحم وبأ لاق» :يناهفصألل يناغألا باتك يف ءاجو
 كوجهأ نأ ىلع :هل ٌتلقف «نيءاه ىلع اهتيفاق ًاتايبأ ْلُق دمحم ابأ اي : رعاشلا شنح

 :ٌتلقف معن :لاق ءاهيف

 اههوأتّمعج يسفنوٌتلق

 اخ نايا [ايقحل

 اهتجهبك الو ًاثسحو ًائصح-
 اهبماقأنمءاعنص ٌفرعي

 سفح ابأ ىفع ا ريحفس خلا

 .©76شح ابأ نوكي ىتح شنح يبأ نم نونلا طاقسإ ديري ص 3 1 -. 2 ا 4 0 ٠

 اًهِهَدَنأواهفلإ ىلإوبصت

 اههبشي نونطوملا هنطوأ
 اههزنأواذعدالب يذعأ

 اههفرأوأشيع ضرأ دَعَرأ

 اهي جوأو وحن ةرئاع

 اههدهدأ ةروهشمهيلع
 'ز ها يو

4 

 تلاط عبر ىمح نم ةلع ٌتللتعا :دمحم وبأ لاقو» :يناهفصألا لاق

 «يغبني امك يندقفتي ملو يتلع يف يب رمي ملو روصنم نب ديزي ينافجف ارهشا
 :تايبآلا هذه اهّنمّمَض هيلإ ةعقر

 هلقاوت لصعرم ىدلا ويساللا رك

 ئرا كاذ ليك ارهذ كاعيشحتص ىتإ

 هتواقش هتءاجأ كيرض مكو

 ةرسيمل ابان هل تحتفاسف

 اياتتم ريخلل ًابلاط هءاج نم

 اباوبأو ًاباجح كريخ نود نم
 ابان اهؤارض تبشنأ اذإ كيلإ
 ابابةقاف نمهل تددسإالو

 اباغ هظح لئفاوف كنع باغ نم

3 

 :ناععسملا للاو اهتاطيعسا' نلإ ءانهوساو دمحم انآ انوفح :لاق اهأرق امَلِك

 ."”(ةَلِصب هيلإ ثعبو

 )١( ص - عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا - نويعلا ةرق ١178.

 )( ج ١8و /5 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 18.



 9١١ يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا : يناثلا لصفلا 1531

 0 0 ل نينس سمخ

 ناكو «نييناميلا نم ةفالخلا ةلود ميلاقأ يف ةالولا بلغأ ناك دهعلا كلذ يف هنأ ىلإ

 نب ديمحم فهامقكت د 6١ه) ةرصبلا ةيالو ريمأ يكتعلا ةيواعم نب متيفلا : مهزربأ نم

 ةيالو ريمأ يرسقلا دلاخ نب ليعامسإ «(ه59١ )151  ناسارُخ ريمأ يئاطلا ةبطحق
 166) لصوملا ةيالو ريمأ يمعثخلا بعك نب ىسوم ل/هاق# د )١61١ لصوملا

 يروجحلا فويعم نب رفعج ؛ ةينيمزأ هل لي وت يئاطلا ةبطحق نب نسحلا 5

 .(ه 1 155) رصم ريمأ يمخللا يلع نب ىسوم اها 6 - "0-6

 .ه8 ةجحلا يذ ىلإ نميلل ياو روصنم نب ديزي رسال روصملا رخج

 ل ل يل ا
 .[١؟5 ص] .«جحلا ةماقإل ه59١ لاوش يف ديزي فرصناف» : عوكألا لاق .«جحلا

 ىلإو هيلإ هقايتشاب همالعإو مسوملا هتيلوتو هيلإ فارصنالاب هرمأي هيلإ يدهملا باتكب
 .3 2 صأ] . اهي

 دمحم دب ىلاشلا كيم كلخفساو 4 لعقت +هتانارفب نوصدم ني اليزي ىلإ يدهملا

 .ه68

 0 ظ25000 0 1 ا ًايلاؤ

 نميلاب هتفيلخ ناكو ها 0 5ةنس جحلا ريمأ وه نميلا ريمأ روصنم نب ديزي ناكف

 ءركذ مدقت يذلا يناهكلا دمحم نب داتعوخا رعو ياهشلا دمحم نب قلاخلا دبع
 ب ل 0 ( ءاعلصب ةينميلا اا رابك نم ناكو

 .4 ج ١7 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا(١)



 ١94 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 1532

 ةجحلا يذ يف يماذجلا حْوَر نب ءاجر هيلع مِدقو ءافصنو نيرهش يلو «يباهشلا

 . 2 2(ه16ةةنس

26 3 

 : نميلل هتيالو ءاهتنا دعب روصنم نب ديزي أبن

 يف يناميلا يماذجلا حْوَر نب ءاجر ةيلوتب نميلل روصنم نب ديزي ةيالو تهتنا
 ةفيلخلا دنع ةلودلا لاجر رابك نم روصنم نب ديزي تابو ء«ه59١ ةجحلا يذ

 نب يداهلا ىسومل هدهع ةيالوب ةعيبلا يدهملا ذخأ ه١5١ةنس ىفف .يدهملا

 نوعيابي يدهملا تيب لهأ دعصف . .ربنملا يدهملا دعص» :يربطلا لاق .يدهملا

 رضح ْنَم لعفو مهرخآ غرف ىتح امهيديأ ىلع نوحسميو يداهلا ىسوم مث يدهملا
 نم ةعيبب لكوو هلزنم ىلإ راصف يدهملا لزن مث كلذ لثم داؤقلا هوجحوو هباحصأ نم

 عيمج نم غرف ىتح كلذ ىّلوتف روصنم نب ديزي هلاخ ةماعلاو ةصاخلا نم يقب

 و سانلا

 1 داوس روصنم نب ديزي ّيدهملا لوبد 11534 هني يفو» :يربطلا لاق
 . .يبلهملا متاح نب َحْوَر ناكم دنسلا ثعشألا نب دمحم نب رصن يَلُو اهيفو

 00 . . متاح نب ؛ ديزي ايقيرفإ ىلع ناكو . .رصم ءاجر نب ةمَّلَس يلو ةجحلا يذ يف

 ا اهداوس ىلعو يدنكلا حابصلا نب قاحسإ ةفوكلا

 نب سابعلا هقول ىاعت نيلقتتلا تحب ىلإ يدهملا راس ها77١ةنس يفول)ا

 لزع اهيفو .روصنم نب ديزي هلاخو ناميلس نب ّيلعو حلاص نب لضفلاو دمحم

 هذر ىتح روصنم نب ديزي هلاسف نيطسلف نع  يسابعلا - حلاص نب ميهاربإ يدهملا
 (7«اهيلع

 "”(يدهملا لاخ . .روصنم نب ديزي تام ه56١ةنس ىفو)» :يثآلا نبأ لاق

 55١ةنس ةرصبلاب تاما هنأ عماجلا باتكب روصنم نب ديزي ةمجرت ماتخ- يف ءاجو

 هولاو نيذلا وأ هونب هيلإ بسنُي» :هنأو «ةيديزيلاب نوفرعُي اوناك ةعامج هباقعأ نم ىقبو
 رهتشا نيذلا نمو هد رسال كيدش لا د ل ع

 ه1 54١1نس

 ا ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب )١(

 .4 ج 74هو "11و ”؟ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 .60 ج 57 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (*)



 نميلا يلاو ..عاتنز نب حؤَزر نب ءاجر
 )5١168اه(

 ىلا ع لا و

 ا ا يل
3 

 : يلي ام انه ركذن نأ ديفملا نمو

 ىصفأو نافطغ لثم ةريثك بوعش هل عستم نطبف ماذُج امأ» :نودلخ نبا لاق
 لوأ نم [ةبنقعلا]1 ةليأ يلاوح مهرايدو ( ةثافن وئبو ةمرخم ونبو بيبض ونبو مارح ونبو

 ضرأ نم اهلوح امو ناعم يف ةساير مهل تناكو « برثي فارطأ ىلإ زاجحلا كانغ

 ىلع مورلل ًالماع ناكو مهنم ةرفانلا نبا ورمع نب ةورفل مث ةثافن نم ةرفانلا ينبل ماشلا

 هيو ن1 ةرينربوولإ تييبوقللا قير رحل زي ةاطم يااوض ناك نبأ ىلعو هموق

 بف ىلا هتطاوم يف ملا متي .نيطسلقب هبلصو هذخأف ناسغ كلم يناسغلا

 ملزألا نإ ةلركلا ىف مهو «ةبقع ونب :امهيناثو .نيليسلاا نط كرك ىلإ ةليأ ةبقع ةبقت
 لاقو .2"'”(ماشلا نم ةزغ دودح ىلإ ةيوبنلا ةئيدملاو رصم نيب ام ةلياسلا نامضو

 .179- ١١8 ص  حرفلا نيسح دمحم د نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

١ ١ 



 يك 1044 يسابعلا رصعلا ىف ىنميلا رودلا 1645

 مارحو هب لح نم ماشلا ىلإ ئرقلا يذف رصم نيب ام أوعنم مه

 )هاج فكأ هتلان دجملا نع ةلكيفف فتكا امتي تردصف اذإ

 نم (عابنز نب حْوَر نب ءاجر دج) عابنز ناكو :حْوَر نب عابْنَز يباحصلا
 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق . ةباحصلا

 نبا لاق . يماذجللا ةديدح نب دادح نبا «ةمالس نب حْوَر نبا : :لاقيو ديم

 نع تايقفوملا يف راكب نب ريبزلا ركذو 5 . ةبحص هل . نيطسلف لهأ نم هدادع :5

 نم رفن عم ةيلهاجلا يف ًارجات جرخ رمع نأ : :هيبأ نع يبلكلا نب ب ماشه نع ينث ئادملا

 نم رشعُي يماذجلا ةمالس نب حور نب عابنز نإ مهل ليق نيطسلف ىلإ اولصو اّمَلُق شيرق

 ةقان هانمقلأف بهذلا نم انعم ام ىلإ اندمعف : لاق «يناسغلا رّمش يبأ نب ثرحلل هب ٌرمي

 «مهوشتف : :لاق عابنز ىلع انررم اّمَلُق ءانيهذ اذل ملبو اهانرحت انضم اذإ يدحاتا

 ةقانلا هب ترمف ؛« ؛مهلبإ يلع اوضرعا : :لاّقف ءًأريسي ًاثيش الإ انعم اودجي ملف انوشتفف

 ةقان كلف الإو بهذ اهنطب يف ناك نإ :لاق ؟ءيش يأل :ٌتلقف ءاهورحنا :لاقف اهنيعب

 رمع لاقف ءرمع نم لانو ءرشُعلا يف انيلع ظلغأف «بهذلا لاسف اهنطب اوقشف .اهريغ
 : كلذ ىف

 مدن نم نسلا عرقي هنم فضلا يل ةدلبب حْوَر نب عابُنِز قلأ ىتم

 حور نب عابنز نيبو يولبلا ليلصلا نب ةزمح نيب عقو هنأ يبلكلا نبا ركذو..
 سانلا لامف ءاهرثنف مهاردلاب ة هرم ءاجو ماعطلاب عابنز ءاجف ةلياخم ةيلهاجلا يف اذه

 : هيف ليقف ءمحفأ عابنز كلذ ىأر ام امْلَف «ماعطلا اوكرتو مهاردلا ىلإ

 مانجم مآربكأ هللا دعسأ يردت تسل ىتح تمحفأدقل

 (مانسلاو مدقملا سأرلاانل موق نحنو كيلع يلضفامف

 نع بيعش نب ورمع نع جيرج نبا قيرط نم دمحأ ىورو# :رجح نبا لاق

 ٌدبعلا ىتأف هّبَجو هفنأ عدَجف هل ةيراج عم ًامالغ دجو ًاعابنز نأ : : ةذجن نع هيبأ

 قلطنا :دبعلل لاقف ؛هركذف ؟اذه ىلع كلمح اَم : عابنزل لاقف كلذ هل ركذف ِدقَك يبنلا
 دنع قشمدب راد عابنزل تناك :يزارلا نيسحلا روب لاقو . . هدلم نبأ هاورو . رح تنأف

 قل ةلأ
 : نييسرفل برد

 نم [عابْنُز نب حْوَر نب ءاجر دلاو] عابنز نب َحْوَر ناكو :عابنز نب حْوَر ريمألا

 .159 ١78 ص  حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 ١ اج ةه؟5و 00١ ص . رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا مف
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 ةفالخ يف نيطسلفل ًاريمأو نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف ماشلاب نييناميلا امو

 نب حوَر) :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق .ناورم نب كلملا دبع

 يف دِلَو نوكي نأ زوجي لب ةبحص هل حصي الو «ةباحصلا يف مهضعب هركذ . . عابنز

 لاقو .ةبحص هل نإ :ملسمل ىنكلا يف عقوو .ةياورو ةبحص هيبأل نإف لي يبنلا دهع

 . لك يبنلا كردأ :ةدنم نبا لاقو .حصي هارأ امو ةبحص هل لاقي : مكاحلا دمحأ وبأ

 ةدنم نبا هل دروأو . . عابنز نب حْوَر هلك يبنلا نع ىور نممو :ةميثخ يبأ نبا لاقو

 لَك يبنلا نع عابنز نب حور نع نمحرلا دبع نب ةديبع نع ةداوس نب ركب قيرط نم
 رخآو تماصلا نب ةدابع نع ثيدح هلو (. .ماذج يف هّللا كرابو ٍنامي ناميإلا» : لاق

 .2"”(. .هتمجرت يف ركاسع نبا امهدروأ يرادلا ميمت نع

 نب حور» :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو

 ةالصلا هيلع يبنلا نع ىور نممو :ريهز نب دمحأ لاق .ةعرز وبأ «يماذجلا عابنز

 ءامسألا باتك يف جاجحلا نب ملسم هركذو .. . عابنز نب حور ماذجُج نم مالسلاو

 هدلاوو متاح يبأ نبا امأو . ةحيص هل يتاذجلا عانرب نب عور ةعرز وبا :لاقف ىنكلاو

 0 ةباحصلا يف ًاضيأ يليقعلا رفعج وبأ هركذو . .نيعباتلا يف الإ هاركذي ملف

 رمع وبأ لاق . .ةبحص هل تبثت ةدابع نع هتياورب سيلو تماصلا نب ةدابع نع ةياور
 0 الا زب اصر يراد عينت يعم ا اويصلا يعل ورمل رأ مل

 هتلجوف سدقملا تيب ريمأ وهو يرادلا ميمت ىلع تلخد : جو لاق يرادلا ميمت

 تعمس ينإ : :لاقف كريغ اذهل ناك امأ ريمألا اهيأ :ُتلقف ًاريعش هسرفل يقني

 هل هللا بتك هيلع هقلعي ىتح هب ءاج مث ًاريعش هسرفل ىّقن نم» : لوفر هلك هللا ل ونمو

 ةعاط عابنز نب حور عمج :لوقي ناورم نب كلملا دبع ناكو 1(. .ةنسح ةريعش لكب

 ."”«زاجحلا لهأ هقفو قارعلا لهأ ءاهدو ماشلا لهأ

 . يماذجلا ةمالسا نبا عوز ون عاجز نب عوز : عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 ردها 4 هنري يفوُت ٠ :اهعاصقو اهبيطخو اهدئاقو ماشلاب ةيناميلا دو قيليساف ريعا

 نيكل ١

 يف نيطسلفل هتيالو دهع يف بدألاو مجارتلاو خيراتلا بتك يف ةريثك رابخأ هلو
 ناك..) :رجح نبا ظفاحلا لاق . .(ه485 )560  ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

 صصتق هريغو ناورم نب كلملا دبع عم حورلو . .نيطسلف ىلع ًاريمأ عابنز نب حور

 ١. ج 0574و 00١ ص رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 ١/075. ص -ربلا دبع نبا . باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)

 "6 ص - فرطماب دمحم  عماجلا (*)
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 رسيت الإ ريخلا نم باب بلطأ مل :لوقي ناك ًاحور نأ يعفاشلا نع يوُرو . .ناسح

 اذإ حور ناك : :ةعيبر نب 5 ةرمض لاقو . يل رسيتي مل الإ رشلا نم باب تبلط الو يل

 .[ :١1/0 ص] . اهم ةنس حور تامو 7 .ةيقر قتعأ ري

 ل 0006 ل

 يذ يف ديلولا نب , ديوي ةافو. تح نيطسلف ناعيض ىلوتلا "حور نب ناعبض نيطسلف

 .ها7١" ةجحلا

 افلا زوما روما ناكو «يماذجملا ميعن نب تباث ه١ 1/ةنس نيطسلف ىلوت مث
 فلس دقو ماشلاب دمحم نب ناورم ةفالخل ةيناميلا ةضراعملا ةكرح داقو ماخلاب

 .ها8١١ لاوش يف دمحم نب ناورم هلتقو - كلذ أبن ركذ

 ىلإ بحسناو باّزلا ةعقوم يف ناورم مزهناو ةيسابعلا ةوعدلا ترهظ اّمَلو
 يف راثلا : يدوعسملا نك امكو ه5 نابعش يف - نيطسلف ىلإ نامس نت قشنم

 . ""نيطسلف لوخد نم ناورم عمو عابنز نب َحْوَر نب ناعبض نب مكحلا نيطسلف
 بلغ دقو :سزطت يبأ رهن لرنن نيطسلف ىلإ نيم لا كانوا

 وسل د علا ىلإ ناررم لجأ هن و 1
 . ةيسابعلا ةفالخلا مايق لمتكاو ه7١ ةجحلا يذ يف رصمب ًاليتق

 3 0 د

 : نميلل عابنز نب حْوَر نب ءاجر ةيالو :أيناث
 ًايلاو يماذجلا عاَبنز نب حور نب ءاجر حبصأ ه59١ةنس ةجحلا يذ يفو

 نأ روصتبا نيديرب ىلإ قايقلا يتكل ١ :نويعلا ةرق يف عبيدلا نبا لاق .نميلل
 ىلع يدهملا لمعتسا مث «لعفف م50

 (يماذجلا حْوَر نب ءاجر نميلا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١ ج 4.
 ." ج 7524 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم ()

 .445 ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 هنأ يدنجلا ءاهبلا نع عوكألا لقنو - ١١5 ص  عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق 0
 مل عابنز نب حور نأل (حور نب ءاجر) هنأ باوصلا ىرنو (عابنز ني حور نب مالس نب ءاجر)
 . عابنز نب حور نب ءاجر وه امنإو مالس همسأ دلو هل نكي
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 نب قلاخلا دبع روصنم نب ديزي فلختسا . . ١ :نمزلا ةجهب يف نيدلا جات لاقو
 يذ يف يماذجلا َحْوَر نب ءاجر هيلع مِدقو ءًافصنو نيرهش يلو «يباهشلا دمحم

 :ةاريش ركع ةكلكا ًايلاو  ءاجر ماقأف «ةئامو نيسمخو عست ةنس ةجحلا

 امل يدهملا ةفيلخلل نميلاب لاملا تيب نم رانيد فلأ يتئام ءاجر ريمألا لسرأو

 ه1 ةنس - ةنسلا هذه يف سانلاب جح» :يربطلا لاق ثيح ه١ ةئس يدهملا جح

 نب ديزي هعم فلخو يداهلا ىسوم هنبا  دادغب  هتنيدم ىلع فلختساو «يدهملا -
 آلام اهلهأ يف ةكمب ةنسلا هذه يف يدهملا مّسّقو . .هرمأل ًارّبَدُمو هل ًاريزو روصنم

 نمو رانيد فلأ ةئامثالث رصم نم هيلإ تلصوو . .كلذك ةنيدملا لهأ يفو ًاميظع
 :يربطلا لاقو .«يوبنلا دجسملا عسوو «هلك كلذ مّسَّقف رائيد فلأ اتتام نميلا

 . [4 ج 1و 77 ص] .«حور نب ءاجر نميلا ىلع ناكو»

 يذ طساوأ نم كلذ نوكيف (ًارهش رشع ةثالث) نميلل بلاو ءاجر ثكم دقو

 نأل ًايتع ربكلا نم غلب دق ناكو .ها"1ةنس لوألا عيبر طساوأ ىتح ه4 ةجحلا

 نبا ناك عاينز نب حور نب ءاجر نأ ينعي امم ه84ةنس تام (عابنز نب حور) هابأ

 :هها ١ ةنس نميلل ةتبالو تقلا امل فينو ةنس خينامت

 : يريمحلا روصنم ةيلوتو ءاجر ةيالو ءاهتنا نيب ام : ثلاث

 نب. يلع نب ناهيلس نب ىلع نميلا ىلع يدنهملا تعب مث» :نيدلا جات لاق
 وحن راسو «ه77١ةنس ىلإ ماقأف ه١7١ةنس مرحملا يف اهمَقف «سابع نب هللا دبع

 ثعب مث ءًارهش رشع دحأ ماقأف ءةمصع نب عساو هل لاقي الجر ٍفلختساو قارعلا
 رخالا خيرا رهش نف نيك مس عيقت ىلع اخأ ناميلس نب , ِهَّللا دبع نميلا ىلإ

 ماقأ» هنأ نويعلا ةّرق شماه يف ءاج امنيب . 1أرهش رشع ةعبس ماقآفه158ةنس

 :ريثألا نبا لاقو» [١؟5 ص] . (رهشأ ةعست ليقو «رهشأ ةعبس ناميلس نب هللا دبع

 هجوو .«ةطخس نع «نميلا نع ناميلس نب دلل ةليع طنوس رع دعاة ف

 نب روصنم نميلا ىلع لمعتساو .هعم ام يصحُيو هعاتم شتفيو هلبقتسي نم يدهملا
 . *اروصنم نب ديزي

 )١( ص - يناميلا نيدلا "0 ةجهب 5١



 0 (٠6١ م” وى

 نميلا يلاو ..يريفجلا ديري نب روصنم
 (ها55-1158١)

 ريمألا «يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نييناميلا ةالولا نم رشع يداحلا وه
 نب يدهملا لاخ روصنم نب ديزي ريمألا لجن «يريمحلا روصنم نب ديزي نب روصنم
 . روصنملا رفعج يبأ

 اًبحم يدهملا ناك : : يديزيلا دمحم وبأ لاق» : يناغألا باتك يف يناهفصألا لاق
 فيك نينمؤملا ريمأ ُهّللا حلصأ :ُتلقف ءرضاح روصنم نب ديزي نب روصنمو «هلاوخأل
 :تايبآلا هذه يف ءاج يذلا تيبلا اذه: هشن

 بّسَحلا يوذ ْئنِمءاعنصب نّمَع ٌةربخأل يلئاسلا اهيأ اي

 برغلا حجاج اّرط لضفلاب اهلهقئاهُشاِسْرَيْمِع
 بركوبأةين مهريخ وأ دهس رتكأو مهريش نمد
 ىلع برك وبأ ةين مهريخ وأ : :تلقف ؟ثنأ هذشتت نقيك :يدهملا يل لاقف

 اهلاق هللاو وه :يئاسكلا لاقف «برك وبأ ةين مهريخ نأ وأ :لاق هنأك نأ ةداعإ
 . "”(يردت امو هل دهشتل كنإ :هل لاقو يدهملا مسبتف ؛ةعاسلا

 وبأ لاق نيح ءاعنصب ناكو روصنم نب ديزي نب روصنم وه برك ابأ نأ رهاظلاو
 روضحب رعشلا اذه دمحم وبأ هل ىور امل يدهملا دنع ناك مث ءرعشلا اذه دمحم
 .نميلا نم روصنم ةدوع دعب يوحنلا يئاسكلا

 يف رصم ىلع يريمحلا روصنم نب ديزي نب روصنم ىّلو دق ّيدهملا ناكو
 ٌينْيَعُرلا روصنم نب ديزي نب روصنم) : عماجلا باتك يف ءاج دقو .فها57ةنس طساوأ
 , 00(, .ها54١ةنس رصمل ًامكاح ناك .ءارمألا نم :ٌيريمحلا

 ًايلاو يسابعلا ناميلس نب هّللا دبع ناك رصمل ًايلاو روصنم ناك امنيبو

 )١( ج ا/7 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 18.
 ص - فرطماب - عماجلا ةرهز 35 .

١/4 
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 يف ءاجو ه77١ةنس رخآلا عيبر يف نميلا ىلع هالو ّيدهملا ناكو ؛نميلل
 يناثلا عيبر نم كلذ نوكيف .2''”«ًارهش رشع ةعبس نميلاب ماقأ» هنأ نمزلا ةجهب

 .ه514١ نابعش ىلإ ه5

 «نميلا نع ناميلس نب هللا دبع ّيدهملا لزع ه584١ةنس ىفو» :يربطلا لاق

 نيح هسبحب رمأ مث هعف ام يصحييو هعاتم شتفيو هلبقتسي نم هّجوو «ةطخس نع

 هناكم لمعتساو «هليبس ىلخو هيلإ هّدرف «هب ّرقأ اميرعرجلاو لاملا نم ّرقأ ىتح مِدَق
 . ”«روصنم نب ديزي نب روصنم

 نع «نميلا نع ناميلس نب هللا دبع لع ه74١ةنس يف :ريثألا نبا لاقو
 ل ؛هعم ام يصحُيو هعاتم شتفيو هلبقتسي نم يدهملا هججوو .ةطخس

 ."”«روصنم نب ديزي نب روصنم نميلا
 نامضمر وأ نابعش يف نما يلو روصنم نب ديزب نب دوصنم نأ كلذ نم نيت

 + لب ام بقاب اج قرح سرا ٠ ةيود ضاتك ىق ماعلا فوحرفو .ها"ةةنس

 ميلا عيبر نم نيقب عستل مِدَقَف «ناميلس نب هللا دبع نميلا ىلإ يدهملا

 يف مدقق: يريمحخلا نوصتم" نب ديزي نب نوصتم يدهملا :ثعبو ءأرهش رشع ةعبس ماقأف
 عوكألا لاق كلذكو ©! يلفؤنلا ناميلس م نب هللا دبعب هلزع مث ةنس ثكمف ه160١ةنس

 ةنس ثكمف ه710١ةنس روصنم نب ديزي نب روصنم مِدَق» :نويعلا ةرق شماه يف

 .'”«يلفونلا فل ءاجو «ةدحاو

 (ارهش شع ةعبس) ىهو يسابعلا ناميلس نب هللا دبع ةيالول ةروكذملا ةدملا امتي
 نابعش يف يريمحلا ديزي نب روصنم ةيلوتو هتيالو ءاهتنا دك قتاه15717 رخآلا عيبر نم

 ريثألا نبال لماكلا يفو يربطلا خيرات يف نافلاسلا ناصنلا كلذ دكؤيو .ها١"ةةئس

 «ها5714ةنس يريمحلا ديزي نب روصنم ةيلوتو نميلا نع ناميلس نب ملل يع ةلذعب

 برقلاب  ةرامإلا راد يف روصنم رقتساف ه55١ةنس ناضمر وأ نابعش يف همودق نوكيف
 ىلع ةالولا ءامسأ يف ًاضيأ يربطلا ركذ دقو «نميلل ًايلاو  ءاعنصب ريبكلا عماجلا نم
 رفعج يبأ نب حلاص ّيدهملا هّجو ه74١ةنس يف» :يلي ام ةنسلا ةياهن يف ميلاقألا

 ةنيدملا ىلع لماعلا ناكو «جحلا سانلل حلاص ماقأف سانلاب جحيل ةكم ىلإ روصنملا

 )١( ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب ٠١.
 .4 ج 745 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)

 .0 ج ”4 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 6)
 71١ ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب ()

 .175 ص - عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق (6)



 مال 7 2 1 2 ئيئ سم 200 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نيل
 : («. .روصنم نب ديزي نب روصنم نميلا ىلعو ؛«ناميلس نب رفعج ةكمو قد 5 1 1 1 . 32

 روصنم مِيَق) هنأب نويعلا ةرق شماهو نمزلا ةجهب يف عقو يذلا سابتلالا نإ

 ه1760ةنس لاوش وأ ناضمر يف قارعلا ىلإ داع هنأ ىلإ - ىرن اميف  دوعي (ه10١ةنس
 لاخ يريمحلا روصنم نب ديزي تام ه19١ةنس يفلا : ريثألا نبا لاق . ةينأ ةاقفو ببسب

 ىلإ بتك يدهملا نأ دب الو «ةرصبلا يف روصنم نب ديزي تام دقو . '"”:يدهملا
 ناميلس نب هّللا دبع امبر] نميلا ىف هل ًابئان روصنم فلختساف «هيبأ ةافوب هربخي روصنم

 .يدهملا ةفيلخلاب ىقتلاو دادغب ىلإ راس مث مزلي امب ماقف ةرصبلا ىلإ راسو [يلفونلا
 :اهلوأ ىتلا تايبألا يدهملل يديزيلا دمحم وبأ ركذ هدنع وه امنيبو

 ٍبَّسَحلا يوذ نم ءاعنصب نَمَع هربخأل يلئاسلااهيأ اي

 ةدعقلا يذ رهش يلاوح يف ءاعنص ىلإ روصنم نب ديزي نب روصنم داع مث

 ء.ها 16 ةئس

 يلا نناعسلا د د 00 نبأ هركذ ام ءا ءاعتضت ةئانثأ نمو"

 0 ل لا 00
 .[نويعلا ةرق / ١ م (هتعاس نم تامو هب ٌصغف رئاط ؤجؤوج

 ها ل ل حل :يربطلا لاق هبرة
 ٠١[. ج 2 ص] .«كلذ لبق ديرب كلانه ْمَقِي ملو .آلبإو ًالاغب نميلاو ةكم نيبو

 نميلا نم يريمحلا ديزي نب روصنم فرصنا ه51١ةنس لاوش رهش يلاوح يفو

 نميلا نلوت اهنيبا ىايملا ةفيلخلا يراشتسم نم راصو «قارعلاو ةرصبلا كا

 .ّيعبرلا يلفونلا ناميلس نب هَّللا دبع

 روصنم نب ديزي نب روصنم ٌيدهملا لزع هاك كةتس اهيفو)» : يربطلا لاق

 0 ا را ما ا و

 9 1 ا ا

 5١[. ص)

 )١( ج 745 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.

 )( ه ج 57 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 يهو ه151/ةئس ءاعنصب ةكوكسم ةيدقن ةعطق ىلع نميلا يف روثعلا مت

 وهو كسلا خيرات ةعطقلا يف ءاج دقو .يسابعلا رصعلا يف 0
 وه يلاولا نأ ضرتفملا نمو .يلاولا مسا اهيف سيل ةعطقلا نكلو ه1717ةنس
 دعب نميلا ىلع ىلع هلز يدهملا نأ تركذ تاياورلا نأل يلفونلا ناميلس نب , هللا دبع

 ينعي دق ه511١/ةنس ةكوكسملا دوقنلا يف هركذ مدع نكلو «يريمحلا ديزي نب روصنم

 يريمحلا ديزي نب روضنم هفلختسا امنإو يمسر لكشب نميلا ىلع هلوي مل يدهملا نأ
 ديزي نب ناميلسب يدهملا هلزع نأ ىلإ  ةفيلخلا نم ةيلوت نودب - ًايلاو ثكمف

 .ةنسلا سفنب هتيالو يف دوقنلا كس نوكي دقو يثراحلا

 يدهملا نب ديشرلا هالو «ةفالخلا ةلود ءارمأ نم يريمحلا روصنم لزي ملو 0
 ناار

 يربطلا لاق

 رمستس ون تكرم مع روت ناسا ناله ةيكرلا نوعا الدني :ئفأل

 ىلع ديشرلا ىّلو مث ه٠6١ةنس ىلإ ناسارخل ًايلاو روصنم ثكمف ؛2'”«يريمحلا
 ديزي نب روصنم داعو ه١ ةنس يئاطلا ةبطحق نب نسحلا نب دمحم ناسارخ

 ه١ ةئس دعب ثتامو «ةرضبلا ىلإ يريمحلا



' ١| 

 نميلا يلاو ..يثراحلا ديزي نب ناميلس
 (ها" م 1 550)

 نايدلا نب نادملا دبع نب هَّللا دبع نب هللا ديبع نب ديزي نب ناميلس ريمألا وه
 روصنم ةيالو دهع يف يريمحلا ديزي نب روصنم باونو لامع نم ناك .يثراحلا

 نانييلس نب هَّللا دبع دعب] نميلل ًايلاو ناميلس حبصأ مث (ه177- 40 نعل
 جات لاق [ه5 لاوش يف هتيالو تهتنا اّمَل هفلختسا دق روصنم ناك يذلا يلفونلا

 نب ناميلسب يدهملا هلزع مث ةنس ثكم١ يلفونلا هللا دبع نإ :نمرزلا ةجهب يف نيدلا

 .[؟١١ ص] .«يدهملا ةفالخ ةيقب - اناوع ماقأف «نادملا دبع نب ديزي

 ةيغب يف» ءاج هنأ ٍنويعلا ةرق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو
 ثكمو يئراحلا هللا ديبع نب هللا دبع نب ديزي نب ناميلسب يلفونلا لزُع هنأ ديفتسملا

 نب هللا دبع ءالؤه دعب دازو .يبوقعيلا خيرات يف كلذك وهو :وهشأ ةرشعو ةنس

 .[١؟5 ص] .«ناميلس تنب نبا وهو يبنيزلا دمحم

 يف تأدب هتيالو نأ «رهشأ ةرشعو ةنس» أيلاو يثراحلا ناميلس ثوكم ىَدَوُم نإ
 ةدع امنإو يريمحلا روصنم دعب ةنس ثكمي مل يلفونلا نإف يلاتلابو ه17١ةنس لئاوأ
 ناميلس ةيالو راطإ يف جارخلل ًالماع ثكم يلفونلا نوكي نأ الإ مِهّللا طقف رهشأ

 .نميلل ًايلاو ناميلس رمتساو جارخلا نع يلفونلا لِزُع مث يثراحلا

 مرحم نم ارهشأ ةرشعو ةنس» يه يثراحلا ديزي نب ناميلس ةيالو ةدم نإ

 يف يدهملا ةافو ىتح ه1 لوألا عيبر نم وأ ءها548١ لاوش ىلإ ه51١/ةنس

 نميلا ةيالو ةمصاع ءاعنصب اهكس ّمَت : يتلا دوقنلا نأ كلذ ىَّدَّوُمو .ه6 مرحم

 اهكس متي دوقن لوأ يهو يثراحلا ديرب ١ قاميلام ةيآلاو ىف اهكس تدق ىلا نج

 .اهنم عطق ىلع روثعلا متي 3 ب دوقن لوأ نكت مل ام ةيسابعلا ةفالخلا رصع يف نميلاب

 . ءاعبص ةعفاج كتيعت ًايلاع ديشوتو

 :لاق يعازخلا كلام نب هّللا دبع نب دمحم نع يناغألا باتك يف ءاجو

 هعم هجوو ةيرهم لبإ ءارش يف نميلا ىلإ هالوف نصاشلا اييصن  ىديملا هّجوا

0 
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 هدي ٌبيصن ّرمف «رانيد فلأ نيرشعب نميلا لماع ىلإ هعم بتكو ةعيشلا نم ًالجر
 يعيشلا بتكف «جيوزتلاو يراوجلا ءارشو برشلاو لكألا يف اهقفني ريناندلا يف
 ريغ لاقو . .ديدحلا ىف ًاقثوم هلمح يف يدهملا بتكف «يدهملا ىلإ هربخب

 0 «سبحلا يف وهو لاقف هةليوط ده نمل ار نيس هلا هللا هع دحوم

 :لاقف «تكب هدويق تأر اّمَلَف ءاتجح هتنئبا هيلإ

 اهؤانغهنع لق نيعٍةَرَدِب دلاول يكبت ٌءانجح تحبصأ دقل

 اهؤالب اهيلع بوتكمو ٍتومب ٌةنيهر سفن لك ًاربص ُءانجحأ
 اهؤاسمف اهّودَعغ لجاعي الإف 6 ٍدَّصرمب ايانملا ٌبابسأ ًءانجحأ

 اهؤاضق ُدرّيالايانمٌفوتح ينقلت نجسلا نم تلفأ نإ ٌءانجحأ
 انهراززس بوك اهتمت نيلف هُسفنو كوبأ حبصُي نإ ء ءانجحأ .

 اهؤاهّبهيلإ ٌبولجمو هيلع اهُنِظايفْئايند يف ناكدقل
 يدهملا ىلع لخد اّمَلَف «ديدحلا يف ًاقثوم يدهملا ىلإ نميلا لماع هب ثعب مث

 :هلوق اهنم ةليوط ةديصق هدشنأ

 دجأ ملو نينمؤملا ريمأ كيلإ
 ها م دجأ ملف يل عفاش نم له سمك

 ٌعسوأو لجأ يمر نع كوفعل تعظفأو ينم ُمارجألا ٍِتْلِج نعل
 ًاموأف ؟ءادوسلا نبا اي كقتعأ نمو :هل لاق مث َداشنإلا هيلع يدهملا عطقف..

 هتقتعأ :ىسومل يدهملا لاقف «نينمؤملا ريمأ اي ىسوم ريمآلا :لاقو يداهلا ىلإ هديب
 ١9 - <75 ص)] هنع افعو . كلذ يدهملا ىضمأف «نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق ؟ئنب اي

 .[يناغألا ٠١ ج
 فالختساو يدهملا ةافو ىلإ نميلل ًالماع يئراحلا ديزي نب ناميلس ثكم دقو

 رخاوأ يف ثعشألا نب دمحم نب هللا ديع ةيلوت ىلإ امبرو .ه179١ مرحم يف يداهلا

 .ايتع ربكلا نم غلب دق ناميلس ناكو يدهملا ةفالخ



 كنف
 ثعشألا نب دمحم نب هللا دبع ريمألا

 (ه159-150)

 ريمألا «يسابيعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نييناميلا ةالولا نم رشع ثلاثلا وه

 يثراحلا ديزي نب ناميلس تنب نبا وهو يبنيزلا ميهاربإ ثعشألا نب دمحم نب هللا دبع

 حبصأ مث (ه1548 - 1519) نميلل ناميلس ةيالو يف  جارخلا ىلع امبر  ًالماع ناكو

 باتك يف ءاج دقو (ه8١ لاوش يلاوح يف) يدهملا ةفالخ رخاوأ ذنم نميلل آيلاو
 :هصن يلي ام يناهفصألل يناغألا

 دّلقتي وهو ثعشألا نب دمحم نب هللا دبع ّيدهملا ىلوم رعاشلا ُبيصُن ىتأل
 رف ول ل حول

 رهدلا مَدَِق ىلع ىقبث :ةفطقن ينتمرح دق ام ءاعنص نم ُكوسكأس

 رشنلا ىلع ًاّيط كتداز تَرِشُن نإو اهّيط كحوضو تناك تيوط اذإ
 رصَخلا خفتنم ٌناعبش انأ :تلقو ةمامح تيب تضّيب نأ كّرغأ

 "'”هًدُضلا ىلإ عاد نيراشلا ةيرورحلا ةفاخم تحلس ءحلَس يف تنك دقل

 ةفالخ ةيقب أيلاو ماقأ ي يثراخبلا ديزي ني تاحيلس نأ ٠ نمزلا ةجيب يف ءاجر

 نب دمحم نب ِهّللا دبع لمعتسا ه79١ مرحم يف يداهلا يلو اّمَلُف 0

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب مامإلا ميهاربإ نبا هنأب مهوت هنكلو ''' . . ميهاربإ

 لمعتسا يدهملا نب ىسوم ىلوت اّمَلا فيلا ةرث يف عملا نبا لاق كلذكو اعلا

 ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع وه امنإو '”«يسابعلا دمحم نب هّللا دبع نميلا ىلع
 :يبوقعيلا خيرات يف» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا لاق .يبنيزلا ثعشألا

 "”«ناميلس تنب نبا وهو يبنيزلا ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع

 )١( الأغاني  ج 78 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ 7١.

 ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب (؟) ١؟.

 ١55. ص  عبيدلا نبا  نويعلا ةرق 0
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 ىسوم ةفالخ يف كلذك رقتسا مث يدهملا ةفالخ رخاوأ ذنم ًايلاو ناك دقو

 ةارشلا جراوخلا همايأ يف تجرخو . ةنس :ليقو «رهشأ ةعبرأ وحن يدهملا نب يداهلا

 . بيصن رعش كلذ ىلع لدي امك  ةيضابإلا

 تارم عبرأ نميلا ىلوت يذلا وهو يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا يداهلا ىلو مث
 ءاعنص نأو (ه١17١ -179) يداهلا ةفالخ يف نميلل هتيالو صوصن ركذ انفلسأ دقو

 ام نميلل أيلاو عيبرلا رمتساو «نييناميلا ةالولا نم رشع عبارلا وهو «هيلع تبرطضا
 نوراه ةفالخلا ىلوت مث اهلك يداهلا ىسوم مايأ ةبرطضم لزت ملو ءءاعنص الخ

 ىلع يشرجلا ءاطع نب فيرطغلا ىلوف اها عيبر يف  يدهملا نب ديشرلا

 . ميلا



 نميلا يلاو ..ءاطع نب فيرطغلا

 ..ءاطع تنب نار ٌريخلا ءابنأو (ه74١- 00(

 ديشرلا نوراه مأ

 ريمألا «يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نييناميلا ةالولا نم رشع سماخلا وه
 هدهع يف نميلاب ةكوكسملا دوقنلا يف همسا قلأتي يذلا يشرججملا ءهطع نب فيرطغلا
 ُينبا ديشرلا نوراهو يداهلا لاخ وه فيرطغلاو ديشرلا نوراه ةفيلخلا مسأ عم
 . يشرجلا ءاطع نب فيرطغلا تخأ «ءاطع تنب ناَرْزْيَخلا امهمأ .ّيدهملا

 : يلي ام انه ركذنو

 : ديشرلاو يداهلا مأ نارُرِيَخلا ءابنأو . . فيرطغلا ةرسأ :الوأ

 ءاطع تنب نارزيخلا» اهنأ عماجلا باتكب نارزيخلا ةمجرت يف ءاج دقل

 ىلع نب دمحم ىضاقلا لاقو يأ ني ةماسأ شت : نييشّرجلا نم «ةيشرجلا

 مث ريمج نم اهنإ لاقُي .ةيشرُجلا ءاطع تنب نارزيخلا» :نويعلا ةرق شماه يف عركألا

 ءاسؤر نم  يشرجلا ءاطع  اهدلاو ناكو نميلا يلاعأب شرج ةقطنمو ةنيدم لهأ نم

 ا للا و 0

 000 ها

 فارشأ نم جساوعلا اهيف سأرتيو اهنكسي شّرجو - . ا 000005

 اهلو عاق يف شرججو .  .ددؤس مهلو لْيقلا راقم يذ ميري دلو نم مهو ؛رّيمَح
 اذهب يقتلي مث . .اهيقرش يف َرْمَي ليِسَم يف اههايم ردحنت اهنم ةديعب ةيبرغ فارشأ

 7١١. ص  فرطماب دمحم  عماجلا )١(

 .177 ص - عوكألا قيقحت :نويعلا ةرق ()

 . ةذعص ءاولب رماع نب نالوخ دوصقملا :نالوخ ةأرس ةوفز

 ؟5
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 د اا ةورولاو سار كرد دلع و ياعم ا

 يان سو 17 ثا هيف هك ةردرأ هور يهو َةَحَدْنَت
 ,200. .دزألا

 فارشأ نم جساوعلا اهنكسيو اهيف سأرتي ناك شرج ةئيدم نأ كلذ نم نّيبتيو

 اوناك نييدزألا ةماسأ ينب نإو . ٍقريْمَحلا راقم يذ ميري لْيَقلا دلو نم مهو 2« ريمح

 اهئايدوو اهقطانمو شرج ةنيدم ة اثر تناكو «شَرَج ةيدوأ نم ةَحَّدْنَت يداو نونكسي

 كلذب حجرتيف .شرُج ةئيدمب نييزيمحلا ءاسؤرلل نميلا يلاعأ نم اهرواج ام كلذكو
 ءراقم يذ ميري يريمجلا كلملا ليقلا دلو نِم «ريمح نم ّيشرجلا ءاطع لَْقلا نأ

 .دزألا نِم ةماسأ ىنب نم نوكي دقو

 كلاخ فيرطغلا مّ .ناسجسو ناجرجمو ناسارخ ىلع فيرطفلا اخ ديشرلا ىو

 لاخ وه يبّلهملا متاح نب ب نب دواد نأ كلذ نم نئبكيو ؟' )(«ديزي نب دواد

 ءاطع امهيبأ د ع دلي امم ؛«ءاطع تنب نارزيخلاو ءاطع نب فيرطغلا

 نم متاح نب , ديزي ناك دقو يدزأل يباوملا مئاح نب ديزي نا جيزت ثيحب يشرب

 0 57١ةنس رصم ىلوت مث ه51١ ل ١7 ا/ةنس زاوهألا مي يي ءءارمألا ةالولا رابك

 .روصنملا رفعج ىبأ ةفالخ ىف ه4

 - يشرجلا ءاطع تنب نارزيخلا روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا جوزت دقو

 يف ديشرلا نوراهو ه١ 5 ؛ةنس يذاهلا ىسوم هل تبجنأ اهنأ ْدِإ - ه57١ةنس يلاوح

 ءاطع تنب نارزيخلا نأ :يربطلا اهركذ ةياور تمعز دقو ه545١ ةجحلا يذ

 يف اهجوزتو يدهملا اهقتعأ مثادلو مأ تناك نميلا نم ةيشرج» يهو يشرججلا
 يهو (ةيراج) دلو مأ نوكت نأ 9 ب الف ةياورلا كلت ةحص مدع ىرنو .(هتفالخ

 اهوخأو يبلهملا متاح نب , ديزي تنب اهمأو يشرجلا ءاطع اهوبأو نميلا نم ةيشرج

 اهقتعأ يدهملا نأ ةياورلا كلت ىف ءاج كلذلو . ءارمأ مهعيمجو .ءاطع نب فيرطغلا

 .اهجوزتو

 ةيالوب ةداقلاو ءارمألا نم ةعيبلا لخأ مث ه548١ةنس ةفالخلا يدهملا لونا

 نم ىقب نمم ةعيبلا ذخأب يدهملا لّكو. . » :ثيح ه١١١ةئس يداهلا ىسومل دهعلا

 .؟ 0و 6 ص - ىنادمهلا نسحبلا  برعلا ةربزج ةقص )١(
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 هي ا كداب ىسوم دادغب 0 ا ل يدهملا راسو

 نيوضتس يال زينل كلذو "لي اريدهو هل اريزو ئريهجلا نوصنع قب ليوي

 امهمأ نأل ديشرلا نوراهو يداهلا ىسوم لاوخأ نم ًأاضيأ ناك يدهملا لاخ يريمحلا
 .ريمح فارشأ نم تناك ىشرججلا ءاطع تنب نارزيخلا

 يف ءاجو .ةلودلا نوؤش رييست يف يدهملا 0 نارزيخلا تناكو

 اكو . ّيعازوألا مامإلا نع هقفلا تدرلخأ .ةهقفتم ةمزاح ةكلم نارزيخلا تناك#

 هيف دلو يذلا تيبلا تلعجو وبلا باوبأو تاقدصلا يف ةريثك ًالاومأ تقفنأ تح

 . ؟؟9(دلوملا قاقز هل لاقي يذلا قاقزلا يف هتعرشأو ةالصلل ًادجسم لو لوسرلا

 اهدنعو «سانشأب ةفورعملا اهراد يف ديشرلاو يداهلا مأ نارّريخلا تناك»

 ىلع نمو ينمرأ طاسب ىلع يهو ءمشاه ينب تانب نم نهريغو ءافلخلا دالوأ تاهمأ

  ةبترم نهالعأ (سابع نب , هللا دبع نب) ىلع نب ناميلس تنب بنيزو :ةيقمرأ فزاع

 يسبتقا :اهل لاقو ناميلس تنب بنيز مزلت نأب نارزيخلا ىلإ مدقت ّيدهملا ناك دقو
 ْذِإ كلذك ّنه انيبف  انلئاوأ تكردأ دق انل زوجع اهنإف اهقالخأ نم يذخو اهبادآ نم

 نأ ىبأت ٍةثر رامطأ ىف لامجو نسح تاذ ةأرما بابلاب :لاقف نارزيخلل مداخ لخد

 نم ةايل لان هنا وع تع را يبا ناار نال ىف كاسم ءاهب تاذ ةأرما

 ةللاوو ؛نيرت ام ىلإ نهدلا ينراصأ دقو ء«دمحم نب ناورم ةأرما ةنْزَم انآ كلان ؟كا

 نم مكل راصو رمألا اذه ىلع انومتبلغ امل مكنإو «ةيراع الإ لع ىتلا ٌرامطألا ام

 عضوم ليزت انيلإ ةرداب ىلع ررضلا نم هيف نحن ام ىلع ةماعلا ةطلاخم نمأن مل اننود

 هل ْنَم ةوعد ىتأت ىتح تناك ةلاح ةيأ ىلع مكباجح يف نوكنل مكاندصقف .فرشلا

 . (عومدلاب) نارزيخلا انّيع تقرورغاف .ةوعدلا

 نيركذتأ «ةئزم اي كنع هللا فق ال :تلاقف ناميلس تنب بئيز اهيلإ ترظنو
 ميهاربإ ةثُج يف كتملكف «هنيعب طاسبلا اذه ىلع ِتنأو ناّرحب كيلع ٌتلْخد دقو

 يف لاجرلا ىلع لوخدلاو ءاسنلل ام :ٍتلقو «يجارخإب ٍترمأو ينِترهتناف «مامإلا

 )١( ج "5 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 8.
  250الجامع  ص - فرطماب دمحم 5١



 للا يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا : يناثلا لصفلا 209

 .هلتق ام هنأ فلحف هيلإ ٌتلخد دقل ؛(كدم قلل لعذأ ةاورم ناك دقل هللاوق ءمهئارآ

 .هلبقأ ملف ًالام يلع ضَرَعو 2 هتثج ّيلإ عفدي وأ هتفدي نأ نيب ينريخو «تذاك وهو

 تناك ىتلا لاعفلاب الإ هنيرت ام ىلإ ىنتدأ ةلاحلا هذه نظن ام هّللاو :ةنزُم تلاقف

 اهيقعت نأ نيديي ناك اينإ هولك لمع ىلع ةارزيفلا سيف ادق هعيسشما كناكوا# نشف

 تلاق مث ؛اهنيد اهب نوصتو ءاهميعن كلذب زرحتل ؛رشلاب ةلباقملا كرتو ريخلا لعف ىلع
 تلو مث .اهب ّيّسأتلا تببحأف قوقعلا يف انب هللا عينص تيأر فيك «مع تنب اي :بنيزل
 تلدعف اهيراوج ضعب نارزيخلا تزمغف [اهيف بنيز فلاخت نأ نارزيخللا تهركو] ةيكاب

 ّيدهملا لخد اَّمْلَق .اهيلإ ناسحإلاو اهلاح رْييغتب ترمأو ريصاقملا ضعب ىلإ ةنزمب
 رييغت نم هب ترمأ امو ءاهتصق نارزيخلا هيلع تّصق - بنيز تفرصنا دقو  اهيلع
 052 «ًادبأ كتملك ام تلعف ام اهب يلعفت مل ول هّللاو :يدهملا اهل لاقف . .اهلاح

 ربكأ اهنأ الول :لاقو بنيز لعف ركنأو «ةمعنلا لاوز نم كب ذوعأ ينإ مهّللا :ناقو

 لثم اهل ىرجأو «رصقلا يف ةنزم ميقت نأب يدهملا رمأو 0. .اهملكأ الأ تفلحل انئاسن

 .قازرألاو مدخلاو عاطقإلا نم هتابيرقل ام

 اهلقع ةحاجرل يدهملا ةفالخ يف ةلودلا رومأ ريبدت يف كرتشت نارزيخلا تناكو

 ىلإ ةيخيراتلا رداصملا تراشأ دقو نار اهل كلاكين يدهملا نكي ملو اهريبدتو

 هيلع تاتفت يداهلا ىسوم ةفالخ لوأ يف نارزيخلا تناك» :يربطلا لاق .كلذ

 امل» :ريثألا نبا لاقو "”(يهنلاو رمألاب دادبتسالا يف هلبق نم هيبأ كلسم هب كلستو

 كلسم هن: كلستو هنود زومألاب ديعست ناز ةيخلا همأ تناك ةفالخلا يداهلا نو

 يدهملا ةفالخ يف ةلودلا رومأ ريبدت يف اهتئاكم ولع ىلع كلذ لديو ؟"”؛يدهملا

 نب يداهلا ىسوم ةفالخلا ىّلوت ه14١ مرحم ١ يف يدهملا تام اّمَّلو

 .هدعب نم ةفيلخلاو هدهع يلو ديشرلا نوراه هوخأ ناكو يدهملا

 اميف اهل ًابيجم «نارزيخلا همأل ةعاطلا ريثك يداهلا ناكو» :يدوعسملا لاق
 وبأ لوقي كلذ يفف ؛اهباب نم ولخت ال بكاوملا تناكف «سانلل جئاوحلا نم لأست

 : يفاعملا

 كان تسري ةاجعللا نإ كانممث كاتق نارزيحاب

 .5 جا 776 - 7717 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم (؟)
 ٠١. ج 7” ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)

 .5 ج ا!/4 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (")
 .7 جب 778 797”7/ ص - يدوعسملا - بهذلا جورم (5)
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 رثكأ ةفالخلا ةلود نوؤش ريدتو داّبعلا سوست يتلا يه تناك نارزيخلا نكلو
 يفو .سماخلا رهشلا ىتحو هدهنع نم ىلوألا روهش ةعبرألا يف يداهلا ىسوم نم
 :يربطلا لاق كلذ

 كلسم هب كلستو هيلع تاتفت يداهلا ىسوم ةفالخ لوأ يف نارزيخلا تناكاا
 ىف هملكت ام ًاريثك نارزيخلا تناكو . .ئهنلاو رمألاب دادبتسالا يف هلبق نم هيبأ
 لافاو فوات نم رهشا ةعيرأ كالذلا نظل حم لاس ام لك ىلإ اهي ناكف عئاؤعلا

 . ''”(اهباب ىلإ ودغت بكاوملا تناكو اهيلع سانلا .
 رومألاب دبتست نارزيخلا همأ تناك ةفالخلا يداهلا ىّلو اَّمَل» :ريثألا نبا لاقو

 تاكو اهنان ىلإ نماثلا :لافلاف ونشأ ةعيرأ ىضم.ىتح ىدهملا كلسف هي اكلشتو وف
 . "”(اهباب ىلع حورتو ودغت بكاوملا

 يف يدوعسملا ركذ امكو  يداهلا ىسوم ةفالخ نم سماخلا رهشلا ناك امل
 :- بهذلا جورم

 :ًاليبس هيف اهتباجإ ىلإ دجي ملف ءرمأ يف يداهلا ىسوم ٌنارزيخلا تملك»
 دق ينإف :تلاق «لعفأ ال :لاق «يتباجإ نم دب ال :تلاقف «ةّلعب اهيلع ّلتعاف
 نبال ليو : :لاقو يداهلا بضغف ؛كلام نب هّللا دبعل ةّجاحلا هذه ُتْنَمَض

 ال هّللاو آذإ :تلاق ءكل اهئيضق ال هللا ءاهبحاص هنأ تملع دق «ةلعافلا

 فقو هنأ ينغلب نئل هّللاو «ءكناكم :لاقف ءةبَّضْغُم تماقو ءادبأ ةجاح كلأسأ
 هذه ام . .هلام َنَضبِقَألَو .هقنع ّنَبرضأل يتصاخ نم وأ يداّوُق نم دحأ كبايب

 فَحْضُم وأ كلغشَي َلَرْغِم كل امأ ؟موي لك كباب ىلإ ودغت يتلا بكاوملا
 تفرصناف .ّيمذ الو ملسمل ةجاح يف كباب يحتفت نأ كايإ مث كايإ ؟. . كركذي
 . ”9«اهدعب رم الو ولحب هدنع قطنت ملف ؛أطت ام لقعت امو

 يناميلا يعازخلا كلام نب هّللا دبع مهيفو - ةلودلا لاجرو ةداقلا يداهلا اعد مث

 نع اهلزع كلذبو «نارزيخلا هتدلاو ىلإ ريسملا نم مهعنمو مهرذحف  ةطرشلا نيهأ
 كلذ نم يداهلا ةياغ تناك امبرو .ةلودلا لاجرو ةداقلا ىلع ريثأتلا نعو ةسايسلا

 تناكو دهعلا ةيالو نم ديشرلا هيخأ علخ نم هاون اميف ةداقلا ىلع اهريثأت مدع
 اوعيابو ديشرلا اوعلخف ةلودلا لاجرو ةداقلا يداهلا اعد مث .ديشرلا بحت نارزيخلا

 )١( ل ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١]

 ج /94 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) 0.
  2اج 778 - ”#”ا/ ص - يدوعسملا  بهذلا جورم 3.
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 اهب ضرمف لصوملا ةثيدح ىلإ يداهلا راس مث .دهعلا ةيالوب يداهلا نب رفعجل
 . تام ىتح اضيرم رهشأ ةدع ثكمو

 تومي هنأ ثدحتتن انك دق :نارزيخلا تلاق يداهلا تام اَّمَل» :ريثألا نبا لاق

 دلوو ديشرلا يلوو يداهلا تامف .ةفيلخ دلويو ةفيلخ كلميو ةفيلخ ةليللا هذه ىف
 يف تلك حرف اهنجنن ناع ليقف قايل نان رعتيس ىف انلدعا كو :قوباملا

 نم تناك هتافو نإ :ليقو «يفوتف ًاضيرم داعو لصوملا ةثيدحب ضرم :ليقو «هفوج
 نأ كلذب اهرمأ بيس ناك :ليقو «كلذب نهترمأ تناك نارزيخلا همأل راوج لبق

 ديشرلا ىلع نارزيخلا تفاخ رفعج هنبال ةعيبلاو ديشرلا علخ يف دج امل يداهلا

 ناكو  تامف ههجو ىلع سولجلاو مغلاب هنلتقف ضرم اّمَل هيلع اهيراوج تعضوف
 "1 ه11/:ةنس لوألا عيبر يف هتوم

 .هضرم ةدشل يداهلا ىسوم ةافو عقوتت تناك نارزيخلا نأ حصي يذلاو

 ىيحي ىلإ نارزيخلا تلسرأ يداهلا ضرم دتشا اَّمَل» :ةتأ ريثألا نبا ركذ دقو

 بانك رضحأف «دادعتسالاب هرمأت [يمرضحلا نيعأ نب ةمئره ىلإول يكمربلا

 مهاّلو دق ديشرلا نأو يداهلا ةافوب لامعلا ىلإ ديشرلا نوراه نم بتكلا اوبتكف

 ناك يكمربلا ىيحي نإ : ليقو . بتكلا تريس يداهلا تام اَمَلَق «نوكيو ناك ام

 - هراد نم  هجرخأف ديشرلا ىلإ ءاج يذلا وه نيعأ نب ةمثئره نأو ًاسوبحم
 ىلع مجهف ةليللا كلت ةميزخ نب مزاخ دئتاقلا هجوت) امتيب . "'”(ةفالخلل هدعقأو

 . كقنع نبرضأل وأ كسفن نعلختل :هل لاقو هشارف نم هذخأف يداهلا نب رفعج

 علخب مهدهشأف سانلل ًارفعج ديشرلا رهظأ دغلا ناك اَّمَّلَف علخلا ىلإ باجأف

 . (هتعيب نم سانلا لاقأو هسفن

 سبحلا نم هجرخأف يكمربلا ىيحي ىلإ ديشرلا لسرأو» :ريثألا نبا لاق
 يهو 0 يداهلا تومو ةفالخلل ير لامعلا ىلإ بتكلا ءاشنإب رمأو .هرزوتساو

 «ةفالخلا ةلود تايالو يف لامعلا ىلإ بتكلا رييست متف نارزيخلا اهتأيه يتلا بتكلا

 ىدحإ نبا وهو ءها١ا/١ةنس لوألا عيبر ١8 يف نيملسملل ةفيلخ ديشرلا حبص

 ناكو» :ريثألا نبا لاق . يكمربلا ىيحي ديشرلا رزوتساو «نيرهشو ةنس نيرشعو
 : ''ةذيشرلا مأ نارزيخلا يأر:نع ردصي ىكمربلا ىبحي

 اهتافو ىتح ديشرلا ةفالخ يف ةلودلا نوؤش ريدت يتلا يه نارزيخلا تناكو

 ىيحي ناكو «رومألا يف ةرظانلا يه نارزيخلا تناك» :يربطلا لاق .ه077١ةنس

 )١( ج 87و ١8و /4 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 5.
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 تتامو» :يدوعسملا لاق .27«اهيأر نع ردصيو رومألا اهيلع ضرعي يكمربلا
 فلأ فلا ةئام نارزيخلا ةلغ تاكو «اهترانج مامأ ديشرلا ىشمو ه0١/ةنس ناززيخلا
 . 7 هيهرد فلأ فلأ نيتسو

 نارزيخلا همأ تتام موي ديشرلا َيِئُر» :هنأ ريثألا نبال لماكلا شماه يف ءاجو
 ودعي ًايفاح ريرسلا ةمئاقب دخآ وهو هطسو هب دش دق قرزأ ناسليطو ةيدعس ةّبَج هيلعو
 لسغف شيرق رباقم ىتأ ىتح مويلا كلذ يف ناك يذلا رطملا نم لحولاو نيطلا يف
 :رعاشلا لوقب لْمَمَّتَو جرخ مث اهربق لخدو اهيلع ىلصو «فخب اعد مث هيلجر

 اهدضصتينل ليق ىتحرهدلا نم ةبقح ةميذج ّينامدنك انكو

 اعم ةليل تبن مل عامتجا لوطل ًاكلامو يئأك انقّرفتاَمْلَف

 نم نيقب ثالثل ةعمجلا ةليل نارزيخلا تتام .ميظع لامب اهنع قذصت مث
 ةريتسو فالآ ةكس ةئسلا يف اهلخد ناكو نيد ٌةبيبل ًةلقاع تناكو «ةرخآلا ىدامج

 .(9ببلا باوبأو تاقدصلا يف اهقفنت تناكف مهرد فلأ فلأ

 دلع دع د

 :(ه11/4 )17١  هدهع ملاعمو نميلل ءاطع نب فيرطفلا ةيالو : ًايناث
 «ةيناميلا تايصخشلا رابك نم  نارزيخلا وخأ  ءاطع نب فيرطغلا ناكو

 هتخأ عم  دادغبب ًاميقم ناكو «قارعلا يفو نميلاب هتقطنم يف لاومأ هل تناكو
 ىسوم ةفالخ يف تبرطضا دق نميلا لاوحأ تناكو - يداهلاو يدهملا مايأ نارزيخلا
 نميلا تيرطضا» : ىبوقعيلا لاق .نميلل يثراحلا عيبرلا نب , هللا دبع ةيالوو يداهلا

 نب نيصحلا يداهلا :لفعتسات [ءامخم دوصقملاو] يثراحلا هَّللا دبع نب عيبرلا ىلع
 ىلع عيبرلا در مث يسابعلا رفعج نب بويأ هناكم لمعتساو هفرص مث يردبعلا ريثك
 لو امل : عبيدلا نبا لاق .«يداهلا مايأ ةبرطضم دالبلا لزت ملف «ءاعنص الخ دلبلا
 جات لاقو "”7«فيرطغلا هلاخ نميلا ىلع لمعتسا ديشرلا نوراه هوخأ هدعب ةفالخلا
 لمعتسا ه١/١١1ةنس لوألا عيبر رهش يف ديشرلا يَلْو اًمل» :نمزلا ةجهب يف نيدلا
 حلصأف ءاعنص لهأو دنجلا نيب ةرئاث ةنتفلاو نميلا مِدَّمف ءءاطع نب فيرطِغلا هلاخ
 ,240 2. .رهشأ ةعستو نينس ثالث نميلا ىلع - ًايلاو  ماقأو «مهرمأ

 ٠١. ج 0١٠ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات(١)
 .5 ج 41 ص - ريثألا نبا  لماكلا ”  ج 748 ص - يدوعسملا  بهذلا جورم (؟)
 ١178. ص - عركألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عبيدلا نبا - نويعلا ةرق (”)
 5١. ص - يناميلا نيدلا جات  نميلا خيرات يف نمزلا ةجهب (:)
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 نب فيرطغلا وه» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق

 فالخلاو برطضم لبحلاو ةرشتنم ىضوفلاو نميلا ِمِدَق .يريمحلا يشرججلا ءاطع

 ام مألو ءعدصلا بأرو لبحلا لصوف ء؛ءاعنصو َدَنَجلا نيفالخملا نيب هدشأ ىلع

 ءوده ىلإ لاوحألاو ةيعيبطلا اهيراجم ىلإ رومألا تداعو «فالخو قاقِش نم امهنيب
 .""”«رومألاب ًاريصب ًابيبل ًاسيك فيرطغلا ناكو .ةنينأمطو

 ناكو ه١ ةنس يناثلا عيبر يف ءاعنص ىلإ همودقب نميلل فيرطغلا ةيالو تأدب

 «رفعج نب بويأ ءاعنصب ناكو ءاعنص ادع ام دلبلل ًايلاو يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا

 دّنَجلا فيلاخم ىلإ لسّرلا فيرطغلا ثعب مث «فيرطغلا ىلإ رومألا ديلاقم املسف
 :(جراوخلا) ةيضابألا ضعب اهب ناكو تومرضحو ندعو ةماهتو زعتو بإ ةيولأ اهنمو
 .نميلا ءاجرأ يف ةنينأمطلاو ءودهلا رشنو ءرومألا حلصأف

 ميلاقأ يف نييناميلا ءارمألاو ةالولا مالعأ نم ناك هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو

 ريمأ يعازخلا كلام نب هّللا دبع :ديشرلا ةفالخ نم ةرتفلا كلت يف ةفالخلا ةلود

 ثعشألا نب دمحم نب رفعجو .ديشرلا ةطرش بحاص وهو قارعلاب ةطرشلا
 ناميلس نب لضفلا سابعلا وبأو .ةفيلخلا متاخ ناويد بحاص ناك يعازخلا

 ناك ه١ 1ةنس يفو» :يربطلا لاق .ىطسولا ايسآو ناسارخ ريمأ يئاطلا يسوطلا

 ناسارخ نع ًافرصنم  دادغب - مالسلا ةنيدم ناميلس نب لضفلا نساعلا با مودق

 سابعلا وبأ مق اّمَلَف ثعشألا نب دمحم نب رفعج عم مِدَق نيح ةفالخلا متاخ ناكو

 نب دمحم نب رفعج ديشرلا ىّلوو - «سابعلا يبأ ىلإ هعفدف هنم ديشرلا هذخأ

 متاخ ديشرلا عفدف يفوت ىتح ًاريسي الإ سابعلا وبأ ثبلي ملو  ناسارُح ثعشألا

 ةرظانلا يه نارزيخلا تناكو  ناترازولا هل تعمتجاف يكمربلا ىيحي ىلإ ةفالخلا

 ىلإ نارزيخللا تجرخو كرت نفرد اهم هدو يدينك رومألا يف
 ناكر 1290في جحلا تقو ىلإ اهب تماقأف - ها1ا/١ - ناضمر رهش يف ةكم

 متاح نب ديزي ةيلامشلا ايقيرفإ ىلعو ءَيبّلهملا متاح نب حْوَر نيطسلف ىلع يلاولا
 نب ديزي نب دواد ايقيرفإ ناوكو دع قاضمر: يف متاج نب: ديزي تامف يبلهملا

 ةيلامشلا ايقيرفإ ىلع يبلهملا متاح نب حْوَر ديشرلا ىّلو مث ه١ بجر ىلإ متاح

 يلاولا ناكو .هاا/: ناضمر يف هتافو ىتح ًايلاو اهب ثكمف هاالا بجر يف

 ريهز نب دمحم مث (ه117 - 17١؟) يناميلا يلجبلا ىيحي نب ةملْسُم رصم ىلع

 لاخ وهو (ها1/5 )١14  َيِبّلهملا متاح نب ديزي نب دواد مث (ه117/) يدزألا

 )١( ص - عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق 178.
 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)  6١جه ٠٠١,
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 مهارد ىدع نوكعلا متادقو «نميلا يف دوقنلا كسب فيرطغلا ماقو .فيرطغلا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال) اهيهجو دحأ ىلع بوتكم «نميلاب هلهع ىف ةكوكسم
 مسا ةرئادلا ةباتكلا يفو (هّللا لوسر دمحم) يناثلا هجولا يفو (هل كيرش
 يف ةكوكسملا دوقنلا نع ةسارد يف ءاجو .(نوراه ةفيلخلا) مساو (فيرطغلا)
 : هنأ يسابعلا رصعلاب نميلا

 مسا لوأ ه1177- 17١ ةنس نم نميلاب ةيالولا ىّلوت يذلا فيرطغلا مسا ربتعيا
 ةفيلخ مسا لوأ وه (نوراه ةفيلخلا) ىتحو لب .نميلاب ةلمعلا كس ىلع دري لاول
 .«نميلا ىف ةبورضملا ةكسلا ىلع بتكي

 نينس ثالث نميلا ىلع - ايلاو - فيرطغلا ماقأ» :نمزلا ةجهب يف نيدلا جات لاق
 نبا لاقو .''”(يباهشلا دمحم نب داّبع فلختساو ديشرلا وحن راس مث ويس ةغشتو

 نأ يدنجلا خيرات يفوا :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا لاق اهلا دمحم

 . '"”(ديشرلا نوراه نامز ىلع ًامدقتم

 (نينس ثالث) وحن نميلاب ماقأ فيرطغلا نأ :صوصنلا كلت ءوض ىلع ىرنو
 راسف ه1 ةيناثلا ىدامج 717 يف تفوت يتلا نارزيخلا هتخأ ةافو أبن هاتأ مث

 وحن ثكمف نميلا ىلإ داع مث نارزيخلا هتخأ ةافو يف كلذ ريغو ةرباجملا نم مزلي

 ةرق يف عبيدلا نباو نمزلا ةجهب يف نيدلا جات كلذ ىلع صن امك يباهشلا دمحم

 .نويعلا

 ةيالولا مايأ يف ءاعنصب تايصخشلا مالعأ نم يباهشلا دمحم نب داّبع ناك دقل
 ه494١ - 47١ةنس ىنابيشلا ةدئاز نب نعم ةيالوو ىثراحلا هللا دبع نب عيبرلل ىلوألا
 ىف ىباهشلا دمحم نب داّبع رابخأ ركذ انفلسأ دقو هروصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف
 نميلل فيرطغلا ةيالوو ديشرلا ةفالخ ىلإ شاع هنأ نم كلذ عنمي الو .دهعلا كلذ
 - 77 ةنس فيرطغلل ًابئان نميلا داّبع ىلوتف «نميلا ةيالو ىلع فيرطغلا هفلختساف

 1 ص . يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب 250

 .178 ص - عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق ()
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 داوجأ دحأ يباهشلا دمحم نب داّبع ناك :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا لاق .ه4

 ةدئاز نب نعم ةيالو مايأ ًادوجوم ناكو ليلكإلا يف تاياكح هلو ىرابُي ال يذلا نميلا

 ةقرفلا بحاص باهش نب فرطم روهشملا مامإلا هتيرذ نمو «همرك ىلع هدسحي ناكو

 ١758[. ص] . «نميلاب ةيفرطملا

 او ل را لإ ل يقل ا نا لا
 فلختساو ديشرلا وحن فيرطغلا راسن 3 :نيدلا جات لاق ه1/54١ةنس رخآ يفوت

 ا ع ال .يباهشلا دمحم نب دابع

 :عبيدلا نبا لاق كلذكو [نمزلا ةجهب 7١ ص](2..ه4/!1ةنس رخآ مِدَمَف

 نب عيبرلا نميلا ىلع ديشرلا ثعبف «يباهشلا دمحم نب داّبع ٌفيرطغلا فلختسا. . »

 ةيلوتبو 2[١؟58 ص] (ه11/4١ةنس رخآ ءاعنص ِمِدَقَف ؛يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع
 رق دنشرلا نوراه:نآل د ه1175ةنس رخاوأ يف - نميلل فيرطغلا ةيالو ت تهتنا عيبرلا

 .ىطسولا ايسآو ناسارخ دالب ىلع هتيلوت

 :فيرطغلا ءابنأ رخآ

 نع ديشرلا لزع ه115ةنس يف# : :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 نب فيرطغلا هلاخ اهالوو ثعشألا نب دمحم نب رفعج نب سابعلا ناسارخ

 هلاخ ةيشرلا ئلو هغالال ةةيتب'ىفا :نودلخ نبا لاقو 1١[ ج67 نم] (ءاطغ

 ند دواد هلاك فيرطشلا ءدقن» ناتسعسو ناجرجو نانارخ ىلع كيرطفلا
 رص ا يا ناععتس : ىلع الماغ ةزانع ند :قانعع قفز كرو

 مهمزهف هيلإ شويجلا ةرامع نب نامثع ثعبو ةبلعث نب سيق ىلوم يجراخلا
 نم افلآ شع ىلا فيرطغلا هيلإ ثعبف ةارهو جنشوبو سيغذاب ىلإ راسو نيصح

 هافعأ نأ ىلإ ناسارخل ًايلاو فيرطغلا ثكمو 1 ص] .«مهومزهف دنجلا

 ها1/5١ةنس ىف» :يربطلا لاق ثيح ه117ةنس طساوأ ىف اهتيالو نم ديشرلا

 يملا ني هللام نب مح اطال روب ناسا رطب نع اظل نيب رطعلا فيقول نوع
 هتنبا فافز رضحو «ناسارخ نم فيرطغلا داعف ٠١[ ج 6٠" صر «يعازخلا

 ةنبا ةزيزع ديشرلا جوزت.. » :هنأ يربطلا ركذ دقف .ديشرلا نوراهب ةزيزع
 ديشرلا اهيلع فاخف اهقلطف رفعج يبأ نب ناميلس دنع هلبق تناكو فيرطغلا
 مالعألا نم فيرطغلا لزي ملو ٠١[ ج ١7١ ص] «نارزيخلا يخأ ةنبا يهو

 .ةيرجه ١8١ ةنس يلاوح هتافو ىتح



 نميلا ايلاو ..يناسغلا مصاعو

 (هاا/ة11/5)

 نب دابع فلختساو ديشرلا وحن فيرطغلا راس» :نويعلا ةرق يف عبيدلا نبا لاق

 «يثراحلا نادملا دبع نب هّللا دبع نب عيبرلا نميلا ىلع ديشرلا ثعبف «يباهشلا دمحم

 كلذ لبق لصح نكي ملو ءاعنصب جلثلا لصح همايأ يفو ه1/4١ةنس رخآ ءاعنص ِمِدَقَف

 0 ةنيبع نب 5 ديقدلا - 3 . هلثم

 0 ل 05000 هاا 4ةنس رخآ مَن نامل نبع نيد دف

 , 0(. . يناسغلا ةبتع نب مصاعب

 هتيالو تناكو (تارم عبرأ نميلا يلوت) يذلا وه يثراحلا هللا دبع نب عيبرلاو
 ةياهن ىلإ كلذو نميلل ًايلاو ةنس ثكمف ه14١ةنس رخآ ىف فيرطغلا دعب ةثلاثلا
 . هتيالو ءابنأ ركذ فلس دقو «ه0/١١1ةئس

 ةفالخ ىف دادغبب ةلودلا لاجرو ةداقلا نم يناسغلا ةنييُع نب مصاع ريمألا ناكو

 رمأ» :لاق يديزيلا دمحم ابأ نأ يناغألا باتك يف ءاجف .يدهملا نب ديشرلا نوراه
 ديشرلا ريزو  دلاخ نب ىيحي دنع ًاريثأ ناكو ىناسغلا ًامصاع تيتأف «لامب ديشرلا يل
 هرمأ دلاخ نب ىيحي ركذُت نأ ٌبحأف «لامب يل رمأ دق نينمؤملا ريمأ نإ :هل تلقف -
 ام :هظفل يف مخفتي يل لاقف نيمويب كلذ دعب تدع مث 0 :لاّف يل هلجعُيل

 ينقحل تجرخ اّمَْلُف .لابب هللا كمركأ كنم اهلعجاف :ٌتلق ءًاعضوم كتجاحب تبصأ
 نأ كب أبرأل ينإ دمحم ابأ اي :يل لاقف [ةيرضُمملا نم] سلجملا يف ناك نم ضعب
 نأ ول :ّسْيَلَو دقو لوقي هتعمس :لاق ؟فيكو :تلق «ةجاح هلأست وأ ًامصاع ىتأت

 )١( ص - عيبيدلا نبا  نويعلا ةرق 8؟١7.

 ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجهب (؟) ١؟.

 امال
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 نإف هللا كحلصأ كاذ مِلَو :هل ليقف «ةبرش امهنم اذه ٌتيقس ام تارفلاو ةلجد يديب
 اهنهف "01 يئادسلا بحي ظق اورق ةيارااكو وضم نم دنأل لاق“: املعو ارالق هل

 ٌملاس كهجوو مؤل ىلع ضغاو اهلهأل تامركملا لخ مصاعأ

 "صاع ّيناقمرجلا ليقٌمألا»و ةوفج مظعأ سانلا ّيأ ليق اذإ

 رخآ يف يثراحلا عيبرلا دعب ديشرلا مالو ؟ةهسلل ًايلاو يناسغلا مصاع حبصأ مث

 عوكألا لاق كلذكو "”«نميلل آيلاو ةنس مصاع ثكمف) يذلا جات لاق .دهاأ/ ةةئس

 ةياهن علا ها ” لا ا املا ةماقإ تناك» :نويعلا ةرق شماه ىف

 . يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول ةييناقبلا ةالولا نم رشع عباسلا وهو .٠ .هاا/ 5ك ةنس

 اهب حدمي ةملك يف - عيلخلا  رعاشلا لاقو» : لماكلا ياك يدربملا سابعلا وبأ لاق

 يدخ ىلع يعمدو ينيع ْتَصْخَش دقو ا

 ديجلاو بقاقلا نييوبطحلب ُهَداَوُف تكرت ْنَم لْبَقب ىحيرأ

 ل

 طقم ريغ راعشألا يف كوكشأس

 اننب ته نانع نبك لعل

 يِدْعَب نم َكبلق َتْحَرَْأ اذإ ٌتومو
 دمحلا بْلُط يف ٌرْعلا يدايألا عْنصل

 ٍدجملا يذو تامُركملا يذ دفاع لإ

 (*دَّصلا ٌةَعْوَل مكنم يسفن َنَمأَت
 لزع» : عبيدلا نبا لاق . ها١الالةنس لئاوأ يف نميلل مصاع ةيالو تهتناو

 لعجف ءمشاه ينب ىلوم ديعس نب سابعلاو يثراحلا هللا دبع نب عيبرلاب مصاع

 لاق كلذكو ١58[ ص] «ةيابجلا ىلع سابعلاو ؛«ةالصلاو برحلا ىلع عيبرلا

 اماقأف «ةيابجلا ىلع سابعلاو «برحلاو ةالصلا ىلع عيبرلا. . ١ :نيدلا جات
 ىّلو ديشرلا ناك : يبوقعيلا مخ خيرات يفو» :عوكألا لاق .[؟١ ص] «نيتنس

 هناكم ىَّلوو ديشرلا هفرصف نميلا لهأ هنم جضف هالوم ديعس نب سابعلا
 لزع ديشرلا نأ كلذ ىدؤمو [١؟9 ص] «مامإلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ

 ارا ف يف ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 200(

 1١. ص - يناميلا نيدلا جات  نمزلا ةجههب (0)
 .7١؟8 ص - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق ()
 .؟7 ج 77 ص - دّربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا )
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 هتافو ىتح امبر «ةالصلاو برحلا ىلع ًايلاو رمتسا عيبرلا نأو طقف سابعلا

 . ةيرجه ١81١ ةنس

 : كلام نب هللا دبع ةيلوتو . .عيبرلا ةيالو ءاهتنا نيب ام

 ا ماقأف . نميلاو زاجحلا هنأ مج دقو .يسابعا يمشاهبا 57 00

 0 رد ةنس ماقأف 0 ل وا ١

 ىلع ًالامع اوناك ءالؤه نأ رهاظلاو [77” ص] «ه١141١ةنس ىف ىسابعلا ىمشاهلا ىلع

 هتافو ىتح برحلاو ةالصلا ىلع نميلا يلاو ناك يثراحلا عيبرلا نأو ةيابجلا

 .ها١81ةنس

 نب ميهاربإب ليعامسإ نب دمحأ ديشرلا لرنع ملا نيدلا جات لاق

 ل ا ل ل ا ل د ةحلط نب ::ةللا لع

 .[ 7 سد (اها47ةنس

 0 ير ل

 .ةيابجلا ىلع امهدحأو ةالصلاو برحلا ىلع امهدحأ ناك يردبعلا دمحأو ةحلط

 لاق .ىكمريلا دلاخ نب دمحمب ديشرلا امهلزعف «دنجلا امهب بثوو «ةنس اماقأف

 امنيب (ه187”ةنس ىدامج يف دلاخ نب دمحم ِمِدَق» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا

 مث ةنس ماقأف ه67١1ةنس لاوش يف ءاعنص ِمِدَق» دلاخ نب دمحم نإ :نيدلا جات لاق

 .(ه85١ةنس لاوش ىف يربربلا ًادامح لمعتساو ديشرلا هلزع

 (ه84١1 -18) نميلا ىلوت امل يكمربلا دلاخ نب دمحمل خيراتلا لبس دقو
 ناكو كلذ يف رود يباهشلا رمغ نب داّبعل ناكو «ءاعنص يف يكمربلا ليغ ٌّقِشب ماق هنأ

 : ليلكإلا يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق ثيح ءهضرأ يف ليغلا

 نبا رفتحا اّمَلَف رمغلا نب داّبع ناديم هنمو ءاعنص لقح رثكأ باهش ينبلو»

 يف ةجيتاسفو ةيراضم تعقو يكمربلا ليغب فورعملا ريبكلا ءاعنص رهن كمرب

 نم ًأطسو عاب يلثم ام :داّبع لاقف «ليغلا ذفنم عيب هلأسف رمغلا نب داّبع ضرأ
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 [ًاعرف يأ] هنم ةَرْغُش . :لاق ءبجي ام لق :لاق ءًابيصن كتمركم يف يل لعجت

 00 م تا ةرغشلا هنم لزتحاف ءاعرشم ء ءاعنص لهأل اهلعجا

 مل كمرب نبا ةمركم نأ نوري ءاعنص لهأ ناكف ءءاعنص لهأ برشم مويلا يهو

 يف يزارلا لاق ."”«مهعايض برشو مهبرشل اهرثكأ ىّلوت هّنأو «داّبعب الإ متت
 خم تل 3213| :عماعلا ةليق نيمي نع ةمارك ناكل يف ةابع ةيافيبا : ءاعنص خيرات

 رجح ىلع همسا بتكو دابع نبا اهرمع دقو ؛عماجلا ىلإ لخدت نأ ديرت نادمغ

 النهج ادقع اهيلع حلصأ يتلا ريبلا يهو «ةياقسلا هذه يف دوجوم وهو نفح

 رعاش لاق هيفف ءريبكلا ءاعنص رهنب ينادمهلا هفصو يذلا يكمربلا ليغ امأو

 : ينيمحلا ّيبعشلا رعشلاب ينمي

 يكتشي نم ىلإ هبيبح نع يييصملا تاج اد وتايورتلاو

 يكمربلا ليغ لثم هعومدو لحاستلا نملاو سنا ست

 لاقو «ه775ةنس همايأ ىلإ رمتسم يكمربلا ليغ نإ :يدنجلا ءاهبلا لاقو
 تحت لولهب ينب نم بقع تيب نم ليغلا اذه ىتأم نإ لاقي : نمزلا ءابنأ بحاص

 يضاقلا لاقو . بوعش يف ةددحم ةميدق رئاصب دودح يف كلذ دجو هنأو ناميغ لبج

 ىفتخا دقو ءاعنص ةئيدم بونج رهاط نب دايعلا تيب ليغ وه : عوكألا يلع نب دمحم

 .(ها) . («مويلا

 :هنأ عبيدلا نبا ركذ دقف «نميلا لمشت يكمربلا دلاخ نب دمحم ةيالو نكت ملو

 هناكم ديشرلا ثعبف «ديشرلا ىلإ مهاكشف ةماهت لهأ يكمربلا دمحم ةعاط نع جرخ»

 ىلع لزي ملف ه84١ةنس لاوش يف دامح مِدقف» : :نيدلا جات لاق .«يربربلا دامح

 ىف ءاجو [؟ ؟* ص] ؛دمصلا دبع نب مَصْيهلاِب رفظو .. ديشرلا ةفالخ ةيقب نميلا
 لهأ تاوصأ ينعمسأ :نميلا هالو نيح دامحل لاق ديشرلا نأ» نمزلا ةجهب شماه
 لهآ نم ةلودلا ىلع نيعراخلا تاوصا ةويصقملا نأ ىلإ انه نيشنو ١9 نِص] نيبلا
 نب مصيهلا رئاثلا يناميلا مي ميعزلا ديب ءاعنص فيلاخم براغم تناك دقف «نميلا

 ةيالو نكت ملف ٠ ا هر تيس سيلا غانا ك1 تاوشاو يريم دعبطلا ع
 دمصلا دبع نب مصيهلا دض ًابورح داّمح ضاخ دقو «نميلا لك لمشت يربربلا دامح
 ديشرلا ىلإ داّمح هب ثعبف ه197١ةنس ًاريسأ عقوو مصيهلا مزهنا نأ ىلإ نينس عست
 ءاسأو .ةيخيراتلا رداصملا نم هريغو ليلكإلا يف ةريثك ءابنأ مصيهللو «ديشرلا هلتقف

 ىَّلوو  ه97١ةنس  ديشرلا هلزعف . سانلاب فّسعتو نميلا يف ة ةريسلا يربربلا دامح
 .يعازخلا كلام نب هّللا دبع نميلا ىلع

 ١. ج 577 ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا ()



 ..يعازخلا كلام نب هّللا دبع

 هللا دبع نب دمحمو (ه19؟) نميلا ىلاو

 (ه197-195)نميلا يلاو ..يعازحلا

 كلام نب هَّللا دبع ناك .ّيناميلا ّيعازخلا مثيهلا نب كلام نب هللا دبع ريمألا وه
 بعام قاع 5 نا( ذم يدهملا ةفيلخلا ةطرش بحاصو دادغبب ةطرشلا ريمأ

 17١ ةنس) يدهملا نب ديشرلا نوراه ةطرش بحاص مث د (ها١٠٠-59١) يداهلا ةطرش

 اسوا كلاي وو هللا يع يقرا رس اوس ترا يربطلا لاق .(ه188-

 .ناريإ لامش ميلاقأ عيمج يهو .؟'9اَناَدَمَهو ,.سموقو «دنوابندو «نايوُرلاو ءّيّرلاو

 مورلا ضرأ ازغ اّمَل ديشرلا عم ةداقلا ءارمألا رابك نم كلام نب هللا دبع ناكو
 يف» :يربطلا لاق .هه٠9١ةنس بجر يف ةلقره ةنيدم حتفو رصاحو (ايلاح ايكرت يف)

 اهلخد ناكو «مورلا ضرأ يف ايار هلاو نقويعللا ثيو ةلفرع ديشرلا عتقاها ؟:ب

 [ةعلق] ىلع كلام نب هللا دبع خانأو : .افلأ نيثالثو ةسمخو فلأ ةئام يف ليق اميف

 ةلقره ديشرلا حتف ناكو .ةيبوُقْلَمم» فاّصفصلا دلخم نب ديزي حئتتفاو . .عالكلا يذ
 ضرأ يف شويجلا ديشرلا ْثب مث . ""”ناهيلع موي نيثالث ماقم دعب اهبرخأو لاوش يف

 لاق محلا يذ ةعلق ىلإ 0 خلا كلام نب لدا ةنيغافن ابق ةقرف هججوف ءمورلا

 ىلع هنأل عالقلا وذ نصحلا وه امئإ مالكا ٠ يذب فورعملا نصحلاو» : يرذالبلا

 "!بكاوكلا عم يذلا نصحلا ةيمورلاب همسا ريسفتو ؛همسا فرُحف ؛عالق ثالث
 ىلإ يبّلهملا دلخم نب ديزيو عالكلا يذ ةعلق ىلإ كلام نب هللا دبع ديشرلا هججوف

 يذ ىلع كلام نب هّللا دبع خانأو» :يربطلا لاق - ايكرت يف - ةَيِنوُقْلَمَو فاَصْغَصلا

 هت ميسم بك ملا ل ةيبوقلمو فاصفصلا دلخم نب ديزي حتتفاو . .عالكلا

 راص مث . .مهازغف صرُبُق ديمح غلبف رصم ىلإ ماشلا رحب لحاوس يتادمُهلا فويعم
 يعازخلا رفعج نب ةبقُع اهيلع فلو اهنع لحر مث اهب ركسعف ةٌناّوْطلا ىلإ ديشرلا

 ١( ج 9448و 97 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.

 ) )0ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 175.

 ؟
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 نب ةمئره ةفئاصلا وزغ ةعقرلا ىلو هه١15ةنس يفو . .كلائنه يلركم ءانبس هرمأو

 ماقأف ٠ .كلام نب ِهّللا دبع كلانه بترف ثدحلا برد ىلإ ديشرلا ىضمو . . نيعأ

 يفو . .ةَقّرلا ىلإ فرصنا مث ناضمر رهش نم مايأ ةثالث ثدحلا بردب ديشرلا
 حعتفاف ازغو روخثلا - يعازخلا كلام نب رصن نب تباث ديشرلا ىَلو ه161ةنس

 نب تباث يدي ىلع ئرسالا نقاد مورلاو نيملسملا نيب ءادفلا ناك اهيفو .ةرومطم

 . مورلاو نيملسملا نيب , حلصلا دقعناو . 20كلام نب رصن

 ديشرلا نوراه ىلإ كلام نب ِهَّللا دبع مورلا روغث نم داع ه97١ةنس لئاوأ يفو

 نبا لاق . ساتلاب فّسعتو نميلاب ة ةريسلا ءاسأ دق يربربلا دامح ناكو :نمبلا ىلع مالوق

 عمتسي ملف ديشرلا ىلإ ًادامح اوكتشاو اوجحف نميلا لهأ ىلع فسعلا دتشا" : عبيدلا

 2 نيالا دمحم هدلو ىّلوت اّمَلو ه197١ةنس ديشرلا كله نأ ىلإ اوماقأف .مهنم

 يضاقلا لاق . (؟”«(يعازخلا هَّللا دبع نب دمحمب هلزع مث ةنس نميلا ىلع ًادامح
 نميلا ىّلوت هنأ يبوقعيلا خيرات يفو» : :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم

 رت ا ا ب عا يالا سل

 201200 يو يح بهذا ليج رمل دوم ذباب لملف كلا بل د

 دامح ءاقب عم .ه188ةنس نمبلا ىلع كلام نب للا دبع ىو ديشرلا نإ

 - ديشرلا وراه ةاقو ىتح سيل نكلو "ا ةريسلا دومحم نميلا يلا

 هي رقما ةايقه د وأ لاا ا ا ول اعلا

 ةيمرخلا تكّرحت ه597١ةنس يف | : يربطلا لاق .ناجيبرذأب ةيمرخلا لاتقل ديشرلا
 «سراف فالآ ة ةرشع يف كلام نب هللا دبع ٌديشرلا مهيلإ هّجوف 0
 ةمرحلا ب: ىراسألا لقب ةيشرلا نمآف «نيسامْزقب ديشرلا فاوو ؟ ييسو ريسأف ذ .ءمهأزغف

 ىفاوو ناجيبرذأ ىلإ كلت هتلمح نم كلام نب هّللا دبع داع دقو . "(ئبسلا عيبو -

 ناك هنأ رهاظلاو] نميلا ىلإ عجري مل هنكلو ه97١ لاوش يف نيسامرقب ديشرلا
 ٠١,. ج 98١٠و ٠٠١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 1 عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق (؟)

 : ٠١ دج ٠ 4 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (*)
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 ىلع الياع: ئريرتلا دانس يفز كلام نم هللا كنع منة دبا محلات لالالا
 لاق .ناسارخ ًادصاق راس اّمَل ديشرلا نوراه عم كلام نب هَّللا دبع راس دقو [ةيابجلا

 ا م ه157 رفض يف - ناجرجج ديشرلا غلب اّمّلو» : يربطلا

 دقي خف كسأو «ذاعم نب ىيحيو «كلام , نم هللا ةجظ فاؤقلا ادعم ركيمو

 0 ةنيدم ىلإ ديشرلا راسو «!«يعازخلا ثعشألا نب دمحم نب رفعج نب سابعلاو

 نب نيمألل ةفالخلا تدقعناف ءه957١1 ةيناثلا ىدامج ١ يف اهب تامو ضرمف ناسارخب

 ةبكوكو كلام نب هللا دبع هعمو ناسارُح ورم يف ديشرلا نب نومأملا ناكو «ديشرلا

 . ةداقلاو ءارمألا نم

 ًادامح ّرقأ» :عبيدلا نبا لاق امكو ءديشرلا نب نيمألا ةفالخلا لوف اكلك

 يف نيدلا جات لاقو «"يعازخلا هللا دبع نب دمحمب هلزع مث ةنس نميلا ىلع يربربلا

 نبا فلختساو قارعلا وحن راس مث ةديدم ًاداّمح َر ّرقأ نيمألا يلو امل :نمزلا ةجهب

 نب هللا دبع نب دمحم لمعتساو هلؤعق فركب وينال ىلإ نبل لقا بك سوعا

 .27(«يعازخلا كلام

 ناكو يربربلا دامح عم نميلاب ناك يعازخلا هللا دبع نب دمحم نأ ىلإ ليمنو
 نب دمحمل يلاولا لامعأ عمجو نيمألا هلزع مث «ةيابجلا ىلع ًالماع دامح

 مارك اهنوز .ه94١ةنس بجر وأ ةيناثلا ىدامج يف يعازخلا كلام نب هللا دبع

 كانه نلإ ناسارخ نم داع دق ناكو كلام نب هللا دبع ةافوو ضرم عم ًاضيأ كلذ
 : ليمج نب لمؤملا لاق كلام نب هللا دبع ضرم اًمَّلو» : يناهفصألا لاق .اهب ضرمف

 اكعودقهّللادبعل يق ةملظُم ضرألا يلع تلظ

 (”0اكل كاذ ّلَقو ةكانل ىيننت- دتملت نإوىب كلب اهكيلاو

 ه95١ةنس فصتنم ىلاوح ىف ىعازخلا فلام ةيبنللا نيه ريمألا ىفوت دقو

 0 ا ما تفارملا
 كي ند ند

 ماو يربربلا اذاجح نيمألا لزع ه١ 95 ةنس بجر وأ ةيناثلا ىدامج يفو

 يلاو لامعأ هل عمج وأ يعازخلا كلام نب هللا تبع نب دمحم نميلا ىلع
 دامح لامع نم ب هّللا دبع نب دمحم  جرختساف# : نيدلا جات لاق . 2 نميلا

 يلع نب دمحم يضاقلا لاقو .[5١؟ ص] «سانلا يف لّدَعو «ةليلج الاومأ

 .15١ج ١١١ ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا (5)
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 تل سس سا ديب بي سسسس_  _ىسسلللل اسال

 ل ا يبوقعيلا خيرات يف» : :نويعلا ةرق شماه يف عركألا

 ىنثأ دقو «نوراه مايأ يف هتيالو نأو كلام نب هّللا دبع هدلاو نميلا ىّلوت هنأ

 ءافلخلا دنع ًامدقم ًامخف ًاسيئر [كلام نب هّللا دبع نب دمحم] ناكو .هيلع
 ددسن اه نال انه الو ناكفلا و فاقملاو ةمقيرلا هيج نيل ماحب نمسا مدَمَ
 رارقتسالا حور لخدأو اهلهأ ىلإ ملاظملا درف هباصن ىلإ قحلا عجرأو الإ هلاقثأ
 نعلا لاومألا مهنم جرختساو يربربلا دامح لامع رداصو «بلق لك ىلإ ةحارلاو
 .قفرو نيل ةسايس سانلا ساسو «اهبابرأ ىلإ اهمّلسو اهلح ريغ نم اهوبسك
 ةؤردق مهو ءمهحارج ىسآو مهتمرح ىعرو مهبحأو نميلا لهأ هّبحأو

 لا «لزُعو ةنس ماقأ لب هتدم لطت مل فسألل ايو نكلو . .هومرتحاو

 مهتعمس ىلع يضقي يذلا زاتمملا عونلا اذه مهقوري ال مهتناطبو نيدبتسملا
 اا ا يلا توسل رصقب هال يعطسلا يلق نالوا

 1١71: نص] «ةليمجلا تافصلاو

 نيمألا هلزع» يعازخلا هَّللا دبع نب دمحم نإ :نمزلا ةجهب يف نيدلا جات لاقو
 .[77" ص] .؛ه960١ةنس نابعش يف ينانكلا حْرَّسلا نب ديعس لمعتساو

 نب رهاط ريمألا همع نبا نأل يعازخلا هللا دبع نب دمحم لزع نيمألا نأ ىرنو

 ةدايقب ًاشيج نيمألا تعبو ءنيمألا ةبراحمو علخ يف نومأملا دْيأ يعازخلا نيسحلا
 نابعش يف - ّيَّرلا يف نيسحلا نب رهاط هلتقو همزهف يسرافلا ناهام نب ىسيع نب يلع
 انك «نيسحلا نب رهاط عم يعازخلا كلام نب هللا دبع نب سابعلا ناكو - ه6
 ل 1 .لصوملل ًايلاو كلام نب هّللا دبع نب بلطملا ناك
 نيسحلا نب رهاط لخد. . : يربطلا لاق «قارعلا تنوتجا يغارخلا نيا نب نعال

 ذئموي اهيلعو و ل ءاظيفاف

 بّلهملا نب دمحأ ربخ سابعلا غلب امل - نيمألا لماع  يداهلا ىسوم نب سابعلا
 يدهملا نب روصنملا بتتكو «نومأملل هتعيببو رهاط ىلإ هتعاطب بتكو نيمألا عَلَخ
 يدهملا نب روصنم ةعيب تناكو .رهاط ىلإ هتعاطب ةرصبلا ىلع نيمألل ًالماع ناكو
 كلام نب هّللا دبع نب بلطملا ةعيبو ةفوكلاب ىسوم نب سابعلا ةعيبو ة ةرصبلاب
 ىلع رهاط مهّرَقأو مها 95ةنس بجر يف نيمألا مهعلخو نومأملل لصوملاب
 لا يرسقلا ريرج نب ديزيو «ةئيدملاو ةكم ىسيع نب دواد كو «مهلامعأ

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١58 ج ٠١ صو ١17 ج ٠١.



 ..يرشقلا ريرج نب ديزي
 دحوملا نميلا ةالورخآ

 (ها135841595)

 ل دع ني دمحم نيمألا زا ديول اجيب يف ندا علق يناميلا

 ؛نيمألا 00 ا ا ا تراث

 نب ديزي نب ريرج نب ديزي نميلا ىلع نيسحلا نب يكل ع

 00 :قرسفلا "اال

 هل ليما نك كبك كنب لماع ا ل لا تاذ

 نأ نم رهشأف هللا دبع نب دلاخ امأو . .ماشلاب ًاسيئر ناك هللا دبع هنباو . .ةبحص

 يف هرابخأو كلملا دبع نب ماشه مايأ نيقارعلا ريمأ مث . .ةكمل ًاريمأ ناكف ءفّرعُي

 .لاثمألا برضم تناك لب «ةروكذم ةغالبلاو ةحاصفلا ىفو ةروثأم مركلاو دوجلا

 . كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا. ةلتق دحأو ريهاشملا 0-0 دحأ : دلاخ نب ديزيو

 انسب هذاك ىللأو والا ا ا ا

 ايلا رهاط هثعبف كلذ ةلمج يف نميلا تناك رهاط ةوق مامأ فارطألا تعادت اَّمْلَق

 اهل

 :ه156: سب يتاكلا ذيمسا نب .لمحم عرق : يجرزخلا لاق» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا لاق )١(

 رهش يف نميلا رداغ هنأ كلذ ىدؤمو - 010 ويا كل ةعطقنملا و

 ها

 ١79. ص - عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق (')
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 قبلا نلإ يدزألا ه0 ا ا

 نضأ لاق“ ةفوكلا ىلإ ةيركسع ةقرف يف يدزألا بّلهملا نب دمحأ دئاقلا ثعبو

 ةرصبلا ذخأ نم ءاسؤر نم ةنييُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع ناك» :دّريملا سابعلا

 لهأ هل باجتساف . ()(هبورح يف نيسحلا نب رهاطل أ ادضاعن ناكو :«نوماجلل

 : كلذ يف ةنييع يبأ نبا لاقو «يدهملا نب روصنم اهريمأو ةرصبلا

 "'”دانجألاو رصملا لهأ عْمَج يف ٌةعيب َنلعأف ًاروصنم ٌثتوعدو

 نب دمحأ هل لاقي هداّوق نم ًادئاق نيسحلا نب رهاط هّجو . . » :يربطلا لاقو

 ربخ سابعلا غلب اّملَف «يداهلا ىسوم نب سابعلا ذئموي اهيلعو ةفوكلا وحن بلهملا

 ةعيب تناكو .رهاط ىلإ هتعاطب ةرصبلا ىلع نيمألل ًالماع ناكو يدهملا نب روصنم

 51 ا لاعمال رواش مهّرقأ نيمألا مهعلخو ا ىلإ

 هجو) : يربطلا لاقو علا يرسقلا ريرج نب ديزيو «ةنيدملاو ةكم ىسيع

 هجوو «ةكم ىلإ دمحم نب سابعلاو ىسوم نب ىسيع نب دواد نيسحلا نب رهاط

 رهاط هل دقع دقو يلجبلا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي نب ريرج نب ديزي امهعم

 هموق ليمتسي نأ ريرج نب ديزي هل ّنمَضو :ةفيثك اليخ هعم ثعبو نميلا ةيالو ىلع

 ىتح ًاعيمج اوراسف «نومأملا اوعيابيو نيمألا اوعلخيل نميلا لهأ كولم نم هتريشعو

 نميلا ىلإ ريرج نب ديزي ىضمو . .[ىسيع نب دواد اهالوتو بجر يف] ةكم اولخد
 نيسحلا نب رهاط نم ًاباتك مهيلع أرقو نومأملا ةعيبو نيمألا علخ ىلإ اهلهأ اعدف

 ةعيب ىلإ نميلا لهأ باجتساف «نومأملا ةعاط يف مهبغريو فاصنإلاو لدعلا مهدعي

 الدع رهظأو ةريس نسحأب ريرج نب ديزي مهيف راسف .كلذب اورشبتساو نومأملا

 . ””«رهاطو نومأملا ىلإ مهتعيبو مهتباجإب بتكو ؛ًافاصنإو
 ريرج نب ديزي نيسحلا نب رهاط لمعتسا . . » : ريثألا نبا لاق كلذكو

 علخ ىلإ اهلهأ اعد نميلا ِمِدَق اّمَْلَف «ةفيثك اليخ هعم ثعبو نميلا ىلع يرسقلا

 هوباجأف «نومأملا ةريسب مهربخأو ناسحإلاو لدعلا مهدعوو نومأملل ةعيبلاو نيمألا

 )١( ص  هربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا  70١ج ١.

 ص - يربطلا . كولملاو ممألا خيرات (؟) ١58 و١7 ج ٠١.



 226 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ضرحا

 ىلإو رهاط ىلإ كلذب بتكو «نومأملل اوعيابو نيمألا اوعلخو بلط ام ىلإ
 . "'لدعلا رهظأو ةريس نسحأ مهيف راسو «نومأملا

 نابعش يف ناك نميلا ىلإ يرْسَقلا ريرج نب ديزي مودق نأ كلذ نم نّيبتيو
 نأ باوصلاو (ها95١ةئس رخآ ءاعنص ِمِدَق» هنأ نمزلا ةجهب يف ءاجو .ه5

 .ةباجإو هل ةعاط نميلا عوبر لك تلمكتساو ه5957١ نابعش يف هتيالو ةيادبو همودق

 يف نميلا ةيالول نورشعلاو يداحلا يناميلا يلاولا وه يرسقلا ريرج نب ديزي ناكو
 لاوش ىلإ نميلل ًايلاو يرسقلا ريرج نب ديزي ريمألا ثكم دقو يسابعلا رصعلا
 .ها ة8ةنس

 يرسقلا ريرج نب ديزي نميلا ىلإ رهاط ثعب» :يلي ام عبيدلا نبا لاق دقو
 ًأاددم ىرسك مهب ثعب نيذلا ءانبألا نم ًاموق دجو هنأ كلذو نميلا يف هتريس تحبقف

 ءاسن نم مهيديأ يف نم قالطب رمأف برعلا يف اوجوزت دق نزي يذ نب فيسل
 نبا خرؤملا صن شماهلا يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا ركذ دقو 1 تيرعلا

 نسحأ نميلا لهأ ىف راس» يرسقلا ريرج نب ديزي نإ هلوقو  ركذلا فلاس - ريثألا

 هردق ةلالج ىلع ريثألا نبا مالك لمأت» : عوكألا يضاقلا لاق مث «لدعلا رهظأو ةريس

 نبا] فلؤملا نأ نيح يف [يرسقلا ديزي] انبحاص ىلع ىنثأ فيك خيراتلا يف هتمامإو
 ىنثأ كلذكو .*"هل ساسأ ال امبر يذلا هفاتلا ببسلا كلذل هتريس حّبق [عبيدلا

 مهيف راس هنأ الئاق نميلاب يرسقلا ريرج نب ديزي ةريس ىلع نيخرؤملا خيش يربطلا

 1 صلرر ار دج وول ارا وريج دعا رحم كذب
 «برعلا ءاسن نم مهيديأ يف نم قالطب رمأف.. » :هلوق دعب عبيدلا نبا نإ

 ىسوم نب قاحسإب هلزع مث «ميهاربإ نب رمعب هلزع نومأملا غلب اّمَلَق» :لاق
 نب ميهاربإ نب رمع نأ يف صخلتت ةياور نيدلا جات ركذو ١5١[ ص] .«يسابعلا

 مث [نميلا يف بحرأ ةقطنمب] بحرأ هلاوخأ عم ًالزان ناك يباطخلا يودعلا دقاو
 ءاعنص ميهاربإ نب رمع مِدَّقَف «نميلا هتيالوب هلعتفا باتكب تلصلا وبأ هيلع مدق
 ةيالو تناكو» :لاق مث .ءاعنصب سبحلا يف ديزي تامف «ريرج نب ديزي سبحو

 اهمِدّقف يسابعلا يمشاهلا ىسيع نب ىسوم نب قاحسإب نومأملا هلزع مث ءأرهش رمع
 .[7؟5 ص] .اها5948١ةنس نم ةدعقلا يذ يف

 .ه ج ١55 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 ١4١. ص  عوكألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةرق (؟)

 ٠١. ج 95١و ١58 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (*)
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 نب رمع ىّلوتف يا ناو يقارب ناك سال تالزو عر امك سيل

 يف نميلل ًايلاو ىسوم نب قاحسإ ىتأف ءًارهش ثكمو لعتفم باتكب ءاعنص ميهاربإ
 ظ .ها9/8١ةنس ةدعقلا يذ

 ةيالو لك اومكح نيذلا ءامظعلا ةالولا رخآ يرسقلا ريرج نب ديزي ناكو

 ظ ."'” يسابعلا رصعلا يف نميلا

 نميلا ىلوت مث ؛ ؛ لعتفم باتكب ًادحاو ًارهش ميهاربإ نب رمع ىلوت يرسقلا ريرج نب ديزي دعب )١(
 يطا لحوت ملو - ه989١ ةنس ىلإ ماقأف ه9 ٌةدَعَمْلا يذ يف يسابعلا ىسوم نب قاحسإ

 مِدَّقف «ءزاجحلا ىلإ راسو ليعامسإ نب مساقلا همع نبا فلختسا مث  هتعاط يف اهريغو ةماهت
 بلغتف مه ةنس رفص يف ةيولعلا ةوعدلاب رازجلا يولعلا ىسوم نب ميهاربإ مامإلا هيلا لإ

 هجورخ ىتح نتملا تعلدناو «نابحرب قئاخلا دنم برخو اجاوب نع ماوي وكانت ىلع

 قىطاتملا ةقانز نم هللا دبع نب دمحم نومأملا ىّلو ه٠ ١ ةنس ىفو 8 اروح ده نسَيلا نم

 ىلإ نميلا تفشقتاو فأ* 4 ةنس نابعش يف دبيز ةنيدم طتخاف نميلا نم ةيبونجلاو ةيماهتلا

 :نيكالو

 تومرضح ىلإ اهلامعأو ندعو ةرخيذمو زعت ىلإ ةماهت قطانم تلمش دقو ةهفيلاخمو ديبز -أ

 هاك 52ه 3” ه5) دايز نب هّنلا دبع نب دمحم نميلا نم مسقلا كلذ اوتو «نامُع رافظو

 ! .هالالا ةنس ىلإ ةيدايزلا ةلودلا هيف تماقو

 ءاعنص مسق ىلع بقاعتو ءايلعلاو ةيلبجلا نميلا قطانم تلمش دقو :اهقيلاشمو ءاعتص ب

 معلا ني ةامراعلا )٠5 ٠-8 يدزألا حاضو نب ميعن :مهنم ناك .ةالولا نم ديدعلا

 نييريمحلا رفعي , ينب ةلود اهفيلاخمو ءاعنص مسق يف تماق مث (ه١11- ؟15١) يباهشلا

 نب رفعي مث (ه1417 - ؟؟0) ميحرلا دبع رفعي وبأ مهلوأ ناكو نييسابعلا ةالولل ةضراعملاب

 ءافلخلل ًايلاو حبصأف (ه11/4 109) رفعي نب دمحم مث (ه109 ؟51) ميحرلا دبع

 .هآ97 ةلس ىلإ ترمتساو ءاهنياحاو ءاعنص يف ةيرفعيلا ةلودلا تماقف «نييسابعلا



 ااا بسسس ش0 لصفلا سس حس

 زاجحلل نويناميلا ةالولا
 لوألا يسابعلا رصعلا يف ةماميلاو

 لوألا ثحبملا

 ..يثراحلا هّللا ديبع نب دايز
 (ها1-111ةماميلاو زاجعتلا يلاو

 ل ب دسم اذ يات حر ب

 م

 نامل اوي هوشه ةقلووح - قسمت اوس تيصاتت ىفأ نلف

 : ةيسايعلا ا راكتلا دايز ءاينأ : الوأ

 0 0 ا ا .ماشلا

 يف ءاج ثيح (ه١١1١ )45  زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف اهجوزت دق سابعلا

 دقو ةفئاصلا ىلإ يلع نب دمحم راس» :هصن يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك
 ةردللا دبع نيرمللا تيع سن ةظير. نقلا فريصتا اًنلف ةروزعلا دمع نيرمع نأ

 ًاموي ءيش يف اهعزانف ناورم نب كلملا دبع دلو تحت تناكو «يئراحلا نادملا دبع
 ملكف ٠ ءاهقّلطف كلذ هظفحأف مهمايأو اهفلَس ثركذو هيلع ترخفف مايألا نم

 تناك يلاخ ةنبا :لاقف ذئموي يلاولا وهو زيزعلا دبع نب رمع يلع نب ٌدمحم

 )١( ص  دّربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا ٠١,/, ج 4.

 رمل
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 لاقف «كنذإب كلذ نوكي نأ ٌثببحأو اهجّوزتأ نأ تدرأف تغرف دقو مكيف ةجوزتم

 دلوم ناكو .؟'706كلملا دبع نب ديزي ةيالو ىف دلو :سابعلا ىبأ ىلع هنم تلمتشاو

 .ه7١٠١"ةنس ماشلا يف ءاقلبلاب ةارشلا ةقطنم يف هيبأ لزنم يف سابعلا يبأ

 اينو دفا نا ٠””ةنس ماشلا ىلإ نميلا نم يئثراحلا هللا ديبع نب دايز راسو
 زل ناس . ماشلاب ًالام ضرتقاو لام نم هعم ناك ام قفنأف - هور عما نارا
 ةفالخلا ماشه ىلوت دقو ماشه ةفالخ لوأ يف كلذو كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا

 0 ل ا ول حلا

 لا : لاق .يناعب :تلو هس انما نوع 0

 لقف ركسعلا ةيحان مق :لاقو « «مسبتف «نادملا دبع نب هللا ديبع نب دايز :ٌتلق

 كمحري تنأ نم :ُتلق . .ينع يضر دق نينمؤملا ريمأ نإف اولحتري يباحصأل

 ليدنم كوطعي نأ ىتف اي مهْرُمو :لاق مث «ّيرسقلا هللا دبع نب دلاخ :لاق ؟هللا

 دق يب تعمس نإو ىتف اي لاخلا يتناول دزورت ترج اجلا «وتمل] ىرارو

 دق ريمألا نإ :ٌتلقف (دلاخ باحصأ ىلإ يأ) ههيلإ تبهذف :دايز لاق

 يننضتحي اذه لعجف .ريسملاب هرمأو هنع يضر دق نينمؤملا ريمأ نأب مكيلإ ينلسرأ

 هبايث ليدنم ينوطعت نأ رمأ دقو :ٌتلق مهنم كلذ ثيأر امل «يسأر َلَبَقُي اذهو

 رفصألا هنوذربو هبايث ليدنم ينوطعأف «ةماركو هّللاو يأ :اولاق ءرفصألا هنوذربو

 اريسي آل[ فيلأ يلف . ينم ًابكرم دوجأ الو ينم ًابايث دوجأ ٌدحأ ركسعلاب ىسمأ امف

 ل 1 لا ا ا وع ع

 تلت انيعر انهه يرق راع انس اهل بحنان سس اربي تيقع ان انهم
 ينلكوت :لاق ؟يه امو :ٌّتلق ؟ةلصخ يف كل له :يل لاقف ءعنصأ فيك يردأ

 «كيلإ اهتعفدف تعجر الإو كقازرأ يلف بحت ام تبصأ نإف جرختو كقازرأب

 «يبايث حلاص نم ٌتسبل ةفوكلا ُتمِدَق اًمْلُف «قارعلا ىلإ تجرخو معن © : تلقف

 ٌتلخد مث مهسلاجم اوذخأ ىتح مهثكرتف - هلاك ل[ رهدلا ب سانلل كدر

 )١( ص - يروّدلا زيزعلا دبع .د قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ٠١١.



 2130 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا اع

 امف «ةعسلاو بحؤولاب تنسحأ :لاقف هسأر دلاخ عفرف «ٌتينثأو ٌتثوعدو تملسف

 يل لاقف هيلإ ٌفلتخأ تنك مث . ضرعو دقن نيب رانيد ةئامتس تبصأ ىتح تعجر
 ىلع تريصلا «ريقألا هللا حلنم| تكا الو رت :ُتلقف ؟دايز اي بتكت له :ًاموي
 كتم هني رأ فك اهي اقعأ دقت اديب اهتم ناوعتس| هيل انو زمنا ان ناكر: هنيدح
 نمث ةدحاولا كلت يف له ريمألا اهيأ :ٌتلق .رهدلا ىنغ اهيف ةدحاو كل ىقبو

 :لاق «ينملعيف ىلإ هب ثعبت ًابتاك ًامالغ يرتشت :تلق ؟ذئنيح اذامو :لاق ؟مالغ
 .الك :تلق «كلذ نع تربك تاهيه

 امف ةباتكلا ىلع ُتببكأف ىلإ هب ثعبف ًابساح ًابتاك ًامالغ دلاخ ريمألا ىرتشاف
 دلاخ دنع يَّنِإف .تئش ام ٌُتأرقو تئش ام ُتبتك ىتح ةليل ةرشع سمخ الإ تضم
 تعش ام ٌبتكأ معن : تلق ؟ًائيش رمألا كلذ نم تحجنأ له يردأ ام :لاق ْذِإ ةليل

 ءالك :تلق ؟كبجعأف ريسي ءيشب هنم ترفظ كارأ يّنِإ :لاق . فشق اع ارقأو

 دقف جرحا :لاقف نيرا ىلع دا نيو هيحاعل ءراموطلا اذه أرقا :لاقف

 ًاعساو ًاميلقإ ّيرلا ميلقإ ناكو "70 ٌّيرلل يتيالوب هدهع يل بتكو  هلمع كتيلو
 .ناريإ يف ميلاقأو قطانم ةدع مضي

 نإ : يل لاقف جارخلا لماع ُثذخأف «ّيرلا ٌتمدق ىتح تجرخف :دايز لاق

 ةئامثالث هلو جارخلا ىلع ينّرقيْلف هل لقف ءطق ًايبرع جارخلا ىلع لوي مل ريمألا

 «يل اهتعمج كنأ تنئظف ّيرلا ىلع ينتيلو كنإ : :دلاخ ىلإ تبتكف . مهرد فلأ

 ىلع هّرقأ نأ ينلأسو طق ًايبرع جارخلا ىلع لوي مل ريمألا نإ جارخلا لماع لاقف
 كنأ ملعاو كاطعأ ام لبقا نأ : : دلاخ ىلإ بتكف . ل

 فلأ ةثامثالث وه ًايونس ًاعوطقم ًاغلبم جارخلا لماع يدؤي نأ دوصقملاو .. «نوبغم
 ؛يلاولا. هنآل هللا ديبع ني دايز ىلإ غلبملا يدؤي ناكف . هنم كلذ لوبق متف «مهرد

 ثكمف .تارعلا يف ناحجلا كي ىلإ ضئافلا يدؤيو «ةيالولل ررقم وه ام هنم قفنيف

 ينعفراف كيلإ ٌتقتشا دق ىّنِ :دلاخ ىلإ تبتك مثال :دايز لاق سم

 ىف ةطرشلل ًادئاق دايز ثكمف .2'”ةةطرشلا ينالو هيلع ٌتمدق امَّلَف . لعفف . كيل
 ملم زيكو تيعك نيراطراخلا' قب نسق نع اناكو ل

 0 لزي ملو ل الا . قارعلاب نيميقملا

 .ه٠١١ةنس ةيناثلا 50

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١8١ ج 8.
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 نب دمحم ناكو «ةيسابعلا ةوعدلا راق تارتم عباتي يثراحلا دايز ناكو

 ريجب نب ملاسل لاق ةيّرسلا ةيسابعلا ةوعدلا مامإ - سابع نب , ِهَّللا دبع نب ىلع

 نب دمحم لاق «ةفوكلا نم هيلإ اومِدَق ةوعدلا لاجر نم ةعامجو يجحذملا يلسملا

 اي قي هللا لوسر لآ ىلإ ُرمألا ٌريصيو ةّيمأ ينب نم نيرابجلا ُهّللا مصقيساا
 .20(يدلو نم ةيثراحلا نباب مهنم رمألا حتتفي «ملاس

 نب ناميلسو يئاطلا بيبش نب ةبطحقو ناهاأم نب ريكب ناك ه١ ةةنس يفو

 نب ّيلع نب دمحم دنع لالخلا ةمَّلَّس وبأو مثيهلا نب كلامو يعازخلا ريثك
 يف ءاجف .ماشلا يف ءاقلبلاب ةارشلا ةقطنم يف ةميمحلاب هلزنم يف سابع نب هللا دبع

 مث «هأرقف ًاباتك (ّيلع نب دمحم) هيبأ ىلإ عفدف سابعلا وبأ َلَبَقَأ» :هنأ ةلودلا رابخأ
 نب دايز ءاذه لاخ نم :لاقف ءال :لاق ؟باتكلا اذه نمم يردتأ :ريكبل لاق
 .©7(هموق دّيس يثراحلا هللا ديبع

 ةيسابعلا ةوعدلا عم ناك يثراحلا هّللا ديبع نب دايز نأ ىلع كلذ ىلع لديو

 نب ةبطحق فحز ىتح «ّيلع نب دمحم نب ميهاربإ مث يلع نب دمحم مايأ نم أرس
 ناكو ه١1١١ةنس ةجحلا يذ يف قارعلا لخدو ةيسابعلا ةوعدلا شيجب يئاطلا بيبش

 ةبطحق ىلإ مي ريو وي توا ربا لا سما ا

 نونمؤملا هب نمآ يذلاوف . . ” :اهيف لاق يتلا ةلاسرلا لالخلا ةملس يبأ ىلإو يئاطلا
 افاقإف ل «مكرمأ هللا نممتيل نورفاكلا هب رفكو
 نإ ةيرم مكنم لجر نلخدي الف . .ةيثراحلا نبا رغصألا هللا كب ىو ًاعوبتم

 نأ نوملعي ةوعدلا ةداق ناكو «سبحلا يف ميهأربإ تامو .76)26«بايترا الو ينومتدقف

 . (ةيثراحلا نبا) ّيلع نب دمحم نب هللا دبع سابعلا يبأل ةفالخلاو ةوعدلا

 هشيجو قارعلا ريمأ ةريبه نبا ىلع يئاطلا ةبطحق رصتنا ه7 مرحم 8 يفو

 ةفوكلاب يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب دمحم راث امنيب «تارفلا ةعقوم يف يناورملا

 يثراحلا دايز ناكو «ةيسابعلا ةفالخلا مايق نلعأو هشيج مزهو ناورم علخو

 ًارس هتيب لهأو سابعلا وبأ لبقأ مث  ًابلاغ  يرسقلا دلاخ نب دمحم عم هباحصأو
 يناثلا عيبر يف ةفالخلاب عيوبو رهظ مث - -ه117ةنس رفص ىف ةفوكلا ىلإ

 نيذلاو ريس نبا ناصح ةدايت نوصتملا رمح انآ هاك نئابعلا وبأ ىلوو .فاالا
 نامألاب رفعج وبأ ىدان) : يربطلا لاق «ةميزهلا مهيلع تعقو اَمْلَق ءطساو يف هعم

 .845و 78و ١7ال ص ب ةيسايعلا ةلودلا رابخأ )١(
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 نب رمعو ؛يموزخملا ةملس نب دلاخو ءرشب نب كلملا دبع نب مكحلل الإ سانلل
 ًادلاح رتقعج وبا نمار. نمابعلا با ةئقاف ردت ىبأل هللا ديب ني دايز ناساف هود
 ناكو [8 ج ١55 ص] (رفعج أ نامأ رجي ملو سابعلا وبأ هلتقف يموزخملا

 نب رماع دي ىلع دمحم نب ناورم لتقم دنع طساوب هعم نيذلاو ةريبه نبا رمأ ءاهتنا
 ىهتنا كلذبو ه١ 7؟ةنس ةجحلا يذ رخاوأ ىف رصمب ىجحذملا ىلْسَملا ليعامسإ

 .ةيسابعلا ةفالخلا مايق لمتكاو ةيومألا ةيناورملا ةفالخلا رمأ
 .ةماميلاو ةنيدملاو ةكم ّيلع نب دواد همع حافسلا سابعلا وبأ ىَلو ذئدنعو

 ةنيدملاب يلع نب دواد تام» : ريثألا نبا لاق . تامو رهشأ ةثالث ةنيدملاب دواد ماقأف
 تغلب امل «ىسوم هنبا ةافولا هترضح نيح فلختساو ه١ لوألا عيبر رهش يف

 هللا كيبع خي دايز هلاخ ةماميلاو ةكمو ةنيدملا ىلع لمعتسا هتافو تا ابأ

 «يثراحلا

 ني ان

 : (ه1١-15) حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف زاجحلل يثراحلا دايز ةيالو : ًايناث

 هللا ديبع نب دايز ريمألا سابعلا وبأ ةفيلخلا ىَّلو ه١ ةنس يناثلا عيبر يف
 .ةماميلا ميلقإ كلذكو ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملا اهيميلقإب ٌراجحلا يئراحلا
 مل هتيالو نكلو «ةماميلاو ةكمو ةنيدملا يلع نب دواد همع ىّلو دق سابعلا وبأ ناكو

 ناكو ةريبه نبا ديزي نب ىنثملا ديب لازي ام ةماميلا ميلقإ ناك ثيح ةماميلا لمشت
 اهو .قارعلا ىلع ناورم لماع ةريبغ نب ديزي ةيبآ لبق قم ةماميلل الماع ىدفملا
 يربطلا لاق .ةرونملا ةنيدملاب ّيلع نب دواد ماقأف .اهرواج

 ةثالث هتيالو تناكو ءها7ةنس لوألا عيبر يف ةئيدملاب يلع نب دواد تام

 انأ تقلب املو + قيوم هنا هلع ىلع ةاقؤلا هترضخن قيح ةؤاذ فاغعناو :«رهشأ
 ةزدللا ةييع دادارز سل اج ةنفاوسلاو كيو هيدا ىتيعوت ونكاقو سابعلا
 . "!يئراحلا نادملا دبع نب هللا دبع

 ه1” ةنس يناثلا عيبر يف ةروئملا ةنيدملا يثراحلا هللا نبع كب فانك لخدف
 «صربألا ناسح نب ميهاربإ دامح وبأو «يثراحلا عيبرلا نب ّيلع هعم ناكو

 راد يف دايز رقتساف .لاجرلاو ناسرفلا نم ةبكوكو «بتاكلا رمع نب صحو

 ًالماع يثراحلا عيبرلا نب يلع ثعبو  ناورم راد يهو  ةرونملا ةنيدملاب ةرامإلا

 .4 ج 4١" ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا

 .4 ج ١48 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0
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 نم ةوق يف صربألا ناسح نب ميهاربإ دامح ابأ ثعبو ءاهالوتو هيلإ راسف ةكم ىلع
 ةماعلا ىلإ ناسرفلا

 «ةماميلا ىلع هوبأ هالو دق ةريبه نب ديزي نب ىنثملا ناكو» :نودلخ نبا لاق

 يثراحلا هللا ديبع نب دايز هيلإ ثعبف ةماميلاب ىنثملا عنتما ةريبه نب ديزي لِتُق امَلَ
 ."7«هباحصأ لتقو هلتقف ناسح نب ميهاربإ عم ةنيدملا نم ركاسعلا

 يملسلا ناسح نب ميهاربإ ةنيدملا نم هّللا ديبع نب دايز هّجو» :يربطلا لاقو

 لتقو هلتقف ةماميلاب وهو ةريبه نب ديزي نب ىنثملا ىلإ صربألا دامح وبأ وهو
 ”؟ةناصصأ

 اوراتخاو ةعاطلا يف لوخدلا اوضفر مهنأل هباحصأو ىنثملا لتقم ناكو

 ب1 177 هي ىدامج رهش يف كلذو «مهيلع اوضقو دايز ركسع مهلتاقف «لاتقلا

 ةيمأ لوا وهو يثراحلا دايزل ةماميلاو ةكمو ةنيدملا ميلاقأ ةيالو تعمتجا كلذبو

 رصعلا يف  ةيبرعلا ةريزجلا لامش لك يأ  ةثالثلا ميلاقألا ةيالو هل تعمتجا

 لامش ةمصاع هدهع يف ةنيدملا تحبصأف ةرونملا ةنيدملاب دايز ماقأو . يسابعلا

 . ةماميلاو ةكمو ةنيدملا «ثالثلا ةيرادإلا اهماسقأب ةريزجلا

 ىلإ ةنيدملا نم يثراحلا هّللا ديبع نب دايز ريمألا هّجوت ه١1ةنس لاوش يفو
 يومألا ةفيلخلا نأل «يسابعلا رصعلا يف جح لوأ وهو «سانلل جحلا ميقيل ةكم
 جح مسوم نإف كلذلو ه١” ةجحلا يذ ”7 يف ليف دمحم نب ناورم

 هلماع ناكو ةكم ىلإ دايز ريمألا راسف . يسابعلا رصعلا يف جح لوأ وه ه117”ةنس

 دايز ريمألا جح مث ٠ ءجحلل رومألا ةئيهتب اماقف «يثراحلا عيبرلا نب يلع اهيلع

 هللا ديبع نب دايز ه1107ةنس يف سانلاب حق :يربطلا لاق كلذ يفو .نيملسملاب

 ين نال نير نإ نادتسإ نع ةلدجب ندع حما نييدمخا يد كلك يثراحلا

 يف جحلل ريمأ لوأ هللا ديبع نب دايز ناكف .2294هريغو يدقاولا لاق كلذكو ءرشعم

 . يسابعلا رصعلا

 ن1

 تارانملا ةماقإ وه ماه لمعب يئراحلا هّللا ديبع نب دايز ماق ه1 5ةنس يفو
 يفو» :ًالئاق كلذ ىلإ يربطلا راشأ دقو .ةفوكلاو ةكم نيب قيرطلا ىلع لايمألاو

 .6554 ص - حرفلا دمحم نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .ة ج ١58 صد يربطلا  كولملاو ممآلا خيرات (؟)

 .4 ج 907١و ١15١و ١48 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (©)
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 -اهيفو» : يربطلا لاق "ليال هك نلإ ةفوكلا نم رانملا برض ه١ ةةنس

 سابعلا وبأ بتكف نميلا ىلع وهو هللا دبع نب ديزي نب دمحم يفوث - ه1 ةةنس
 ةكم ىلع هللا ديبع نب دايزل لماع وهو ّيثراحلا هللا ديبع نب عيبرلا نب يلع ىلإ

 سابعلا رااطع محلا ماسوم برتقا انجلو ٠ 'اهيلإ داك نما ىلع هتيالوب

 [ها"غ] ةئسلا هذه يف سانلاب ال ير لاق . . يثراحلا 00027

 نسا ديبع نب دايز ةماميلاو ةكمو ةئيدملا ىلعو . . ىسوم نب ىسيع

 هبتاك ناكو (يثراحلا هللا يع ف ةانز ريمألا رقم يه ةرونملا ةنيدملا تناكو

 ءاضقلا ىلع دايز 5 ؛ ةباجحلاو ةباتكلا ناويد بحاص يفوكلا رمع نب صُمَح

 ةنيدملا ميلقإ ناكو .يموزخملا هللا دبع نب بلطملا نب زيزعلا دبع يضاقلا ةنيدملاب

 ًاقرش  ةنيدملا ضارعأ قرش ةعق ةعقاولا دجن قطانم ىلإو ًالامش ماشلا موخت ىلإ دتمي

 يثراحلا عيبرلا نب يلع ةكم ىلع دايز لماع ناكو ءابونج ةكم لامعأ موخت ىلإو -

 نب دبعم نب هللا دبع نب سابعلا ةكم ىّلوتف ءه4١ةنس نميلل ًايلاو حبصأ دق

 اكان سايعلا ناكف «يثراحلا هللا ديبع نب دايز ةيالو راطإ يف ه5١١ةنس سابعلا

 . ةكمب دايزل

 نب يلع نب ناميلس - ه١ 5ةنس - ةنسلا هذه يف سانلاب جحو» : يربطلا لاق

 ةنيدملا ىلعو دعم نواهللا دنع نت نتانغلا ةكم قلع تاكو . سابعلا نب هّللا دبع

 . '"”(يثراحلا هللا ديبع نب دايز
. 

 0 مسوم روصنملا رفعج ابأ هاخأ سابعلا وبأ ىَلو ه1 7ةنس يفو

 نأ» كلذ ببس ناكو «هلابقتسال أيهتي نأ يئراحلا هللا ديبع نب دايز ىلإ بتكو
 ءجحلا يف هنذأتسي سابعلا يبأ ىلإ بتك  ناسارخ ريمأ  يناسارّخلا ملسم ابأ

 رفعج يبأ ىلإ بتكو «جحلاب سابعلا وبأ هل نذأف «سانلاب جحي نأ دارأ امنإو
 وبأ لبقأف «سانلاب جحيل مودقلاب  ةيتارفلا  ةريزجلا ىلع ذئموي وهو روصنملا
 ىلإ يدنج فلأ يف ملسم وبأ لبقأو  سابعلا يبأ رقم يهو - رابنألا ىلإ رفعج
 كتيلول جاح رفعج ابأ نأ الول :سابعلا وبأ هل لاق ءرابنألاب سابعلا يبأ
 ريغ هيف جحي ًاماع رفعج وبأ دجو امأ :هباحصأ ضعبل ملسم وبأ لاقف . مسوملا

 .ة ج 6١”و ١61١و ١58 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ملسم وبأ هعم راسو ةكم ىلإ ًاجاح رفعج وبأ راسو .هيلع اهنغطضاو ءاذه

 ا- هباحصأ يف امهنم لكو  ًاجاح
 هوجو هعمو ةكم ىلإ ةنيدملا نم لبقأ دق يئراحلا هّللا ديبع نب دايز ناكو

 نم ريبك ددع نميلا نم لّبْقأو «جاجحلاو ةكم لهأ هيلإ عمتجاو ةنيدملا لهأو

 نم ريبك عمجب روصنملا رفعج ابأ ٌدايز لبقتساف نميلا لئابقو دنج نم جاجحلا

 : هنأ يربطلا خ خيرات يف ءاج دقف . ةيناميلا نم مهرثكأ ناكو . مهريغو جاجحلا

 يأ كزين اي :هبتج برضو كزينل لاقف «ةيناميلا ىلإ رظنف ةكم ملسم وبأ مِدَقا
 .[4 ج ١٠١ ص] .«ةعمدلا عيرس ناسللا فيرظ لجر مهّيقل ول ءالؤه دنج

 ةكمو ةنيدملا لهآ ةرجوتنأ ىلع روصنملا رفعج يبأ مامتها نعت 'اهكذ
 نب دمحم مهنيب نكي مل يئراحلا هللا ديبع نب دايز ريمألا عمه هولبقتسا نيذلا
 1 ا ؛ هّللا دبع نب ميهاربإو نسحلا نب هللا دبع

 ينبا ميهاربإو دمحم رمأ هّمَه رفعج ابأ نأ» :يربطلا خيرات يف ءاج ثيح . امهاوس

 نم عم هروضح نع امهفلختو بلاط يبأ نب يلع نب نسح نب نسح نب هّللا دبع
 نم كمهي ام : هللا ديبع نب دايز هل لاقف امهنع لأسف ءمشاه ينب رئاس نم هدهش

 (ه5١1ةنس ةكم همدقم دنع رفعج يبأ عم ذئموي دايز ناكو ءامهب كيتآ انأ امهرمأ

 .[ة حج ١مل صار

 رابنألاب حافسلا نبانعلا وبأ تام امنيب «سانلاب روصنملا رفعج وبأ جحو

 هاتأف ءروصنملا رفعج ىيبأ هيخأ ىلإ ةفالخلاب َدّهَعو ه75١ ةجحلا يذ ١ يف

 يحل نات ةكجررق ورا نم لزنم يف وهو ححلا نم ردص امدعب ربخلا
 هللا ديبع نب دايز رفعج وبأ درو «سانلا هعياب «ملسم وبأ هعيابف» : يربطلا لاق

 ابأ نإ لاقيف . سابعلا ىبأل ةئيدملا ىلعو اهيلع ًايلاو كلذ لبق ناكو ةكم ىلع

 دك يلح اداب تع بأ وق ءةكم نع ًادايز هتوم لبق لزع دق ناك سابعلا

 .(ها) .(«ةنيدملاو

 ةكم ىلع دبعم نب هللا دبع نب سابعلا لمعتسا دق ناك سابعلا ابأ نأ ىرنو
 ةافو ىتح ةكمو ةنيدملا ىلع يلاولا وه دايز ناكف ىثراحلا هللا ديبع نب دايزل لماعك

 .نوصتملا رفعج: نبأ فالختساو حافسلا سابعلا يبأ

 جن مب 7
2 

 : روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف زاجحلل يثراحلا دايز ةيالو :اثلا

 ابأ اوعياب نيذلا ءارمألا لئاوأ نم زاجحلا ريمأ ىثراحلا هللا ديبع نب دايز ناك
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 ةجحلا يذ ١7 يف  رابنألاب حافسلا سابعلا وبأ تام نيح ةفالخلاب روصنملا رفعج
 سابعلا 5 توم ربخ هاتأف .ةكمب جحلا يف روصنملا رفعج ب قبأ ناكو ه5

 «ةّيفَص هل لاقي ةكم قيرط لزاته نرخ لزاما ىذ نمر عشا ني واس مدعي هنداحساب

 ةنيدملا يلاو يئراحلا هللا ديبع نب دايز ريوس سافل استر و حو

 لاق «سانلاو ءارمألا هعيابف . . مهريغو 000 بيبا كام .ناسارخ يلاو

 ترسل لسرطو راكم ىلع ذل جم نيذابر ردع وبا ةرو » : يربطلا

 .200نيم نب هللا دع نب سابع اهالوو ةكم نع يثراحلا لا دبع نب دايذ

 رمتسا ةكم ىلع دايز ةيالو ٌدر امل روصتملا رفعج ابأ نأ كلذ دكؤيو .يثراحلا
 رب ىلا :ةكمو ةقيدملل يتراحلا د ل اللا ال

 تينت 0

 لظ يف رارقتسالاو ءودهلاب زاجحلا يف لاوحألا تمستا ه177١ةنس يفو
 0 ةضراعملا 0 ل ا ,يثراحلا هوقو

 رودلا الا سم يرجي ناكر ,ةفالخلاب هيك و ةةتارملا ةريرعتلاو عاجلا ىلع

 ءروصنملا رفعج يبأ مع وهو ّيلع نب هللا دبع ةنتف ىلع ء ءاضقلا يف يسيئرلا

 ميلقإ نبلإ يناسارخلا ملسم وبأ ا .هاا/ ةيناثلا دام يف ةكتن تيضداو

 نكمي ناك ةنتف تايادب كلذب تلطأو «فالخلا ىلع ًامزاعو ناسارخ ادضاق يّرلا

 نب ديزي نب ريرج روصنملا رفعج وبأ هيلإ حرسفلا ' : يدوعسملا لاق .ةريبك نوكت نأ

 لوي لت مرصع ةيعاذو لانو لع دحر نيرو «يلجبلا هَّللا دبع نب ريرج

 يبأ لتقب روصنملا رفعج وبأ ماقف ' ””خروضنملا رفعج نبأ نعل هدر ىتح ملسم ىبأب

 علا 1/ نايعش 0 يف قتاشارخلا ولد
 اًّملَف امَلَك «ةمركملا ةكمب ةرتفلا كلت لالخ ًاميقم يئراحلا هللا ديبع نب دايز ناكو

 0 داع يناسارُخلا ملسم يبأ رمأ ىهتناو ماشلاب يلع نب هللا دبع ةكرح تهتنا

 ,.أ ج 535١و 6 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0

 ,” اج 01 ص - يدوعسملا  بهذلا جورم )١(
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 جحلا مسوم برتقا اّملو .ه717١ ناضمر يف ةنيدملا ىلإ ةكم نم يثراحلا دايز
 لاق» :يربطلا لاق . سانلاب جحلل ًاريمأ ىلع نب ليعامسإ همع روصنملا ثعب
 نن دايز ةنيدملا ىلع ناكو ٠ يلع ني .ليعامسإ ه١ ةنس نسانلاب جمع : يدقاولا

 دنع سابعلا تامف ءدبعم نب هللا دبع نب سابعلا ةكم ىلعو «يثراحلا هّللا ديبع

 وبأ اهيلع زفاف هللا: ديجع نب ةايز ىلإ هلسع ليفامسإ َمضف ءمسوملا ءاضقنا
00 

 عامطلا ريبج نب بعشأ عم رابخأ ا 10000 ناكو

 :دنعتسس وأ ياو : يعمصألا لاق» : يناغألا باتك يف يناهفصألا لاق رن ووهدتملا

 ةفحملاب هتيقلف :بعشأ لاق «ةنيدملاو ةكم يئراحلا هَّللا ديبع نب دايز روصنملا

 «ةبقلا تيشحو «ءٌةريضُم هخبطف ٌيَدَج هيلإ يدهأو ءءادغلا رضحف ءهيلع ثملسف

 : خابطلا حاصف يستعين قلازوينا ك2 حا فرع انا دب حاملا داك حدك
 اي : يثراحلا هللا ديبع نب دايز يل لاق ٌتغرف اّمَّلَق «ٌتعطقتاف «ةبقلا قش هلل ان

 ام هّللاو :ٌتلق ندخل لما راسل نأ سال هلو رص دل ام ا اه عا

 ًايدج لكآ ال وأ :تلق «هنم دب ال :لاق «يتالص هب ميقأ ام الإ هللا باتك نم ظفحأ
 كلا عجرأ نأ ديرأو ديعب قيرطلا : تلق . كنطب يف وهو هب عنصأ امو :لاق «ةريضم

 «تلكأ ام ثأيقتف يقلح يف ٌُتلخدأف . كيد بنذ ةشير تاه مالغ اي :لاق ,ةنيدملا

 ةفيظو كل :لاق «ةبقلا قش اهيف حاصُي ةدلبب ميقأ ال :تلق ؟كبار ام :يل لاق مث

 ءارك مهرد فصن تلق ءططشت الو لقف كيلع اهدسكأ نأ هركأو ناطلسلا ىلع

 لاق» امنيب يعمصألا ةياور هذه . «ملعأ هّللاو . يناطعأف ؛ةنيدملا ينغلبي رامح

 لاقف «ةريضمب اوؤاجف «يثراحلا هللا ديبع نب دايز عم بعشأ ىدغنا : ىنئادملا
 لعأب يلضصُي نم :دايز لاقف «هيدي نيب اهعضوف ءيدي نيب اهعض ”ذابخل بفتكأ

 وأ :بعشأ لاقف «مهب يلصي بعشأ اولخدأ :لاق ءمامإ مهل سيل :اولاق ؟نجسلا
 ةريضم لكآ ال نأ فلحأ :لاق ؟وهامو :لاق ءريمألا هللا حلصأ كلذ ريغ

 ل

 نم وأ ةفيلخلا سانلاب جحي نأ ديلاقتلا نم ناكو  سانلاب جحيل يلع نب حلاص

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١985 و١159 ج 5.

 ج 85 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (؟) ١7.
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 :يربطلا لاق .ةكمو ةنيدملا ىلإ اهنم هّجوتف ماشلاب حلاص نب لضفلا ناكو  هلّكمي

 رمف .٠ . يلع نب حلاص نب لضفلا ه1 8ةئنس ةنسلا هذه يف سانلاب حججحولا

 صال .ةكمو ةنيدملا ىلع يثراحلا هللا ديبع نب دايزو .اهنم مرحأف ةنيدملاب

 . ماشلا ىلإ ةنيدملا قيرط نم جحلا دعب لضفلا فرصناو 0 65
 تي تي

 مارحلا دجسملا عيسوتب يثراحلا هّللا ديبع نب دايز ريمألا ماق ه75١ةنس يفو
 كلذ ةيخيراتلا رداصملا تبسن دقو ءروصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا هيجوت ىلع ءانب
 ذيفنتلاب ماق يذلاف «قارعلاب ناك دقو «ةفيلخلا هنآل روصنملا رفعج يبأ ىلإ زاجنإلا

 : يرذالبلا لاق  لاحلا ةعيبطب  ةكمو ةنيدملا ويه يثراحلا دايز ريمألا وه

 كلذو ءهانيو مارحلا دجسملا يف داز روصنملا ةفالخ تناكامل»

 , 2320ه79١1ةنس

 . مارحلا دجسملا روصنملا رفعج وبأ عّسو ه179١ةنس يف» :يربطلا لاقو
 . '1يثراحلا هللا ديبع نب دايز ةكمو ةنيدملا ىلع ناكو

 نب رفعج معز دقف :رابخألا نم ديزملا عامطلا بعشأو يثراحلا دايزل ناكو
 ملوأف ءًاليخب يثراحلا هللا ديبع نب دايز ناك» هنأ يناهفصألا ىور اميف - ةمادق

 الإ هنم نولكأي الف ماعطلا مدقيو «نورضحبي احلا ناكو «هدالوأ نضعب رهطل ةميلو

 لعجو ءدحأ هل ضرعي ملف يوشم يدج مَدُق اميف مدقق هب مهملعل ًاثعشتو ًاللعت

 ىغصأف . ةميلولا تضقنا نأ ىلإ هنوبنتجي سانلاو مايأ ةثالث ةدئاملا ىلع هددري

 نأ دعب يدجلا اذه نكي مل نإ قلاط هتأرما : لاقف كانه ناك نم ضعب ىلإ بعشأ
 دايز اهعمسو «لجرلا كحضف «حبذي نأ لبق هنم ةايح دمأو ًارمع لوطأ يوشو حبُذ

 . «لفاغتف

 هَّللا ديبع نب دايزل بتاك ىدهأ :يعمصألا لاق» :هنأ يناغألا باتك يف ءاجو
 لهأ اوعدا ءتلكأ دقو هب عنصأ ام :لاقف ىدغت دقو هب ىتأف ًاماعط هيلإ يثراحلا

 لاقف ءفرعف «ةفصلا لهأ اعد ميف هبتاك لاين ؛مهيلإ ثعبف ©ةينولكأي ةفصلا

 هكلذت ربخأف :ًاخارفو اًخاَجدو ءاولحو ةصبخأ لالسلا يف نأ هوربخأ :بتاكلا

 نيرشع نيرشع مهوبرضا :لاقف ةفّصلا لهأ ءاجو «تعفرف ءاهعفرب رمأ اهآر اّمَلَق

 ,ةاح ١و نم < .يربطلا خيراتو - 00 يردك مانادما عي و3
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 :لاقف مهيف ه هوملكف . نيلصملا نوذؤيو ْدْكي هللا لوسر دجسم يف نوسفي مهنإف ةّرد

 .«مهوقلطأو اودواعي ال نأ مهوُملَح

 يدمأ هنأ بعشأل لجر لاق :لاق ديزم نب دمحم ينربخأو» : يئاهفصألا لاق
 قلاط هتأرما :لاقف ءمهرد فالآ ةرشع اهتميق مدأ ةبق يثراحلا هّللا ديبع نب دايز ىلإ

 رق اهوشح يشو ةبج اهعم نإ هل ليقف .مهرد فلأ تواس ام مالسإلا ةبق اهنأ ول
 ام ةكئالملا ةحنجأ بغز اهوشح نأ ول ةيناز همأ :لاقف رانيد فلأ نورشع اهتميق

 نايك كنلأ نيرغع عنوان

 ىلإ ةعيبر يبأ نب رمع رعاشلا نبا ناوج ءاج» : هنأ يناغألا تباتك يف ءاجو

 لثمتف ةداهشب هنع دهشف ءزاجحلا ىلع ريمأ كاذ ذإ وهو يثراحلا هللا ديبع نب دايز

 : يجرعلا لوقب

 ٌنوجاهيلعٍلدعب سيلأ اهّبُح ىلع ٌناوج يديهش
 "”«كتداهش انزجأ دق :لاق مث
 ني هللا دبع ني دمحم نع فشبلاو لاوملاب ةداهشلا كل لضتت دقو

 وبأ ةفيلخلا ناكو . ميهاربإ هيخأو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا

 ةوعدلل ايت الطع ةوقي نسحلا نيدللا دبع نع تّمحم:نأب ةفلقي روصتملا تمتع

 امل امهبايغ ظحال دق روصنملا رفعج وبأ ناكو .ةيولع ةفالخ ةماقإو هسفن ىلإ

 انأ ءامهرمأ نم كّمهي ام :دايز هل لاقف ءامهنع لأسف» ه75١ةنس عيوبو جح

 .(امهب كيتا

 :روصنملا رفعج وبأ هل لاق" ه78١ةنس يلع نب حلاص نب لضفلا ّجح امل

 مل نإو كناقرافي الف نسح نب هللا دبع ْينبا ميهاربإو دمحم ىلع كانيع تعقو نإ

 مهيف ًاعيمج اهلهأ هاقلتف ةنيدملا حلاص نب لضفلا مِدَقف ءامهنع لأست الف امهرت

 جحلا ىلإ راسو] تكسف .ميهاربإو دمحم الإ نسح ينب رئاسو نسح نب هّللا دبع
 ةلاّيسلا ىلإ راصو جحلا نع ردص اّمّلو [سانلاب لضفلا جحف هللا ديبع نب دايز هعمو

 :لاق ؟امهلهأ عم ينايقلي نأ كانبا عنم ام :نسح نب هللا دبعل لاق  ةنيدملاب -
 ناكشرتأل فابتاو ديضلاب نافويتف امهنكلو هود الاو ةييزرقلل5 نيب اههعستامهللاو
 "70. .لضفلا هنع تكسف .ًارش الو ًاريخ امهيلهأ عم

 .17ج ٠٠١ ص  يناهفصألا  يناغألا )١(
 ١. ج ١؟ صد يناهفصألا يناغألا (؟)

 ١. ج 184 14757 ص د يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 20
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 نك ل ا رت نا لا نأ ييطلا ك5 قف

 اود ةينقتا ىلإ قعتي# ةرصبلاب ماقأو بسار ينب يف لزنف ًالجر نيعبرأ يف ًايفتخم

 ناكو اَذْعَم 0 0 ريت رسصا غلبف «جرخ مث مايأ ةتس ماقأف

 10 يملا ىلإ م : ةفوكلا ىلإ مل ؟«ديبل نأ اسوي تا ايلا رخمم

 0 ا د م نحل ان

 عم أارس ةنيدملا ىلإ ةفوكلا قيرط نع ميهاربإو دمحم عوجر ناكو

 0 0 ل داكرا :يربطلا لاق ل ضبقلاو

 ا د هلع نب ىسيع ىلإ 0 هيف بتكف 5 هرذحف

 .'"”(دايز ىلإ عجر ىتح هاصلخف

6 1 

 ءادآأل ةكم ىلإ روصنملا رفعج - وبأ ةقيدخلا لص ا نعا 000 عج يسرع ينو

 نس مججحو « تايصخشلا رابكو ىثراحلا هللا ديبع نب دايز ريمألا هاقلتو .جحلا ة ةضيرف

 يبأ قيرط نم يربطلا ىور دقو .ةرونملا ةنيدملا ا ا م

 دمحم ةنيملا كا محرج 1+ همر روصتملا ركفج ولا ساما :لاق ينزملا رابه
 لاقف «روصنملا رفعج - يبأ لايتغا اودارأف ةكمب اوعمتجاف ؛نايفختم امهو ميهاربإو

 دال : دمحم لاقف :هومكيفكأ انأ : هللا يغني دييعم يملا نيعرت رتشألا مهل

 تعسوت دق "7 ”(هلغا زعيجا اوناك امو مهرمأ كلذ ضقنف ءهوعدأ ىتح َةَلْيَغ هلتقأ

 رفعج ابأ ربخأ لايتغالا ىلع اوقفتا نيذلا دحأ نإ :تلاقو ربخلا كلذ يف ةياورلا

 . كلذ حصي ال دقو .روصنملا

 ةرامإلا رادب لزنف ةنيدملا ىلإ روصنملا رفعج وبأ راس جحلا ةضيرف ءادأ دعبو

 يربطلا لاق .ةنيدملا لخاد طالبلاب هراد ىلإ ةرامإلا راد نم يثراحلا دايز لقتناو
 :دمحم نب ىيحي نب دمحم لاق . .ةنيدملا ىلإ هّجح ىضق امدعب رفعج وبأ راسا

 دق دايز ناكو «ةئيدملاب رفعج وبأو دايز ىلع تودغ :لاق هيبأ نع يبأ ينثدح

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ”١8# - ١84 ج 4.
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 قد هراد ىف دايز امئيبو (طالبلاب هراد ىلإ ةرامإلا راد نم نينمؤملا ريمأ مودقل لوحت

 نم دايز جرخف - مهب ملعي ال وهو  ليللا فصتنم نينمؤملا ريمأ لسر بابلا هيلع
 اومده نإ :مهل لاقف رادلا ةفيقس يف ًاسرحو هل ًاناملغ هّبنو هرازإ ًافحتلم  هتفرغ

 مث ةعاس اوماقأف ءاوفرصنا مث ًاليوط بابلا اوقدف .مكنم ٌدحأ مهنملكي الف رادلا
 2 ءدحأ مهملكي ملف اوحيصو ديدحلا نم ةّرّرجب بابلا اوقدف اوعجر

 | جرخس .رايدم دلت مولا ناي ر نلت نكح ةينحلاب إبلا رقد زواج لهما

 ةرامإلا راد ىلإ مهعم راسف .هولمحي نأ اومهو: نيتمؤملا نيمأ تيجي نأ :هوكحكس اف

 :لاقف .ٌفقاو  رفعج يبأ ىلوم - عيبرلا اذإف ىمظعلا ةبقلا ةرجح لخد ىتح

 ةبقلا باب رتس فشك ىتح هب ىضمو . ةليللا كسفنبو انب تلعف اذام دايز اي كحيو
 «ٌمئاق ٌفيصوو ءرهزت يهف ةبقلا يحاون يف عمشلا ذإف «نيبابلا نيب هفلخ فقوو
 «ىلصُم الو داسو هتحت سيل طاسب ىلع هفيس لئامحب بّتحم روصنملا رفعج باوبأو

 ا ب ل ول ل

 ؛كملكأ ينعدو ينم عمسا 0 ا ا ا

 ريم ينعي لاقو هذي نيكس جرخأ مش ةيسداقلا لزنف مشاه ين / ىلع هتمسقي ترمأ

 يا و

 دمحم هل رهظي ملف بلاط يبأ لآ اهيف ٌصخ أاموسق ٌمّسقف ه٠54١ةنس روصنملا

 همودق دنع] نسح نب هللا دبع ىلإ رفعج وبأ ثعبف . نسح نب هللا دبع انبا ميهاربإو
 نب بيسملا بثوف . .اظلاغت ىتح ءامهب يل ملع ال :لاقف ءامهنع هلأسف [ةنيدملا

 هللا ديبع نب دايز ماقف «ةلعافلا نبا قنع برضا نينمؤملا ريمأ اي ينعد :لاقف ريهز

 هصلختف .ةهينرل فنا ركسأ ناك واسوملا ريما ادع كانو نادر هيلع نحل

 نيأ : نيك ني تاو روما اص ا لأس)» : هنأ 0 ا

 «ةلعافلا نبا قئع برضأ نينمؤملا ريمأ اي ىنعد :رفعج ىبأ ةطرش بحاص ريهز

 . يثراحلا دايز هل عفشتف

 روصنملا رفعج وبأ لأس) ما ىناهفصألل ىناغألا باتك ىف ءاج كلذكو
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 بئثوف .٠ .اظلاغت ىتح ءامهب ملعأ ال :لاقف هينبا نع نسح نب هّللا دبع

 ماقف ةلعافلا نبا قنع برضأ ينعد نيئمؤملا ريمأ اي :لاقف ريهز نب بيسملا

 انأف يل هّبَم نيتمؤملا ريمأ اي :لاقو هءادر هيلع ىقلأف هّللا ديبع نب دايز
 . ''”«هينبا كل جرختسأ

 دمحم نع ثحبلا مدعب يئراحلا دايز ريمألا فتكي مل ه١5١ةنس يفو

 الو ةفيلخلا ةعاط اعلخي مل امهنأب هتعانق ببسب ءيرج لمعب ماق امنإو ميهاربإو

 نب ثراحلا نع يربطلا ركذ دقف امهسبح وأ امهيلع ضبقلا بجوتسي امب اماق
 ىلإ بتكو هّللا دبع نب دمحم بلط يف روصنملا رفعج وبأ ٌحَلأ :لاق قاحسإ

 كلذ غلبف ةّمدق ةنيدملا دمحم مِدَقَف .هل نمض ناك ام ه هردهتعر هللا كينع هانز

 كلذ هدعوف ءهعم سانلل ههجر رهظي نأ ىلع نامألا ةاطعاو هل فطَلق ادانز

 دمحمو «قوسلاب ايقتلاق رهظلا قوس ًادمحم دعوو ًاسلغم ٌدايز بكرف ءدمحم
 نب دمحم اذه سانلا اهيأ اي :لاقو هبنج ىلإ دايز فقوو بفتخم ريغ ْنلعم
 فراركو. مفعل دول كاب حلا :لاقف هيلع لبقأ مث نسحلا نب هللا دبع

 .دمحم

 حياصتف «قوسلا هب ىتأف دمحمب دايز بكر :ِهّللا دبع نب ىسيع لاق امنيب
 . مرت تح يطوي و دمحم ع راوخا» . يدهملا ٌيدهملا : سانلا

 هبوث تحت ٌعِرد هيلعو دايز ىلإ ىتأ نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ ناكو

 .ًادبأ ينم كلاني ام هّللاو ينتمهتا كّنأك قاحسإ ابأ اي :لاق مث دايز اهسملف

 ناجل ةيالو بر. يزال للا ديس بالزر كردي روسملا قج لا اق

 يضاق ىلإ باتكب ةئيدملا ىلإ يناسارخلا توهبم رهزألا وبأ هل لاقي ًادئاق ثعبف
 يضاقلا ىّلوتي نأو توهبم عم هلامعو ًادايز ثعبي نأب بلطملا نب زيزعلا دبع ةنيدملا

 ىلإ توهبم مدقف ءرفعج وبأ هثعبيس يذلا يلاولا مودق ىتح ةنيدملا زيزعلا دبع
 يضاقلاو دايز لثتماف ءه١5١ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب لايل عبسل ةنيدملا

 زاجحلاو ةنيدملل يثراحلا دايز ةيالو تهتناو ءروصنملا رفعج يبأ باتكل زيزعلا دبع
 .ها١51١ ةيناثلا ىدامج "4 يف

 نم - سرحلاب نيبوحصم  هلامع ضعبو يثراحلا دايزب توهبم جرخو
 لاق و ا اج ءًادايز نوعدوي سانلا فقوو .ةنيدملا

 نيتموملا ريم أ دنع يل ٌفرعأ ام هّللاو :ديمحلا دبع نب َّىلعل دايز لاقفا :- يربطلا

 .18ج 7١7 ص - ىيناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()
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 ملكا فان اخ ءازج يس ةرينوللا كيش ةننا ىتفأ ىف هلم هت يدع "ا دويق الذ
 :ًالئاق دايز لّثمت مث «ئلع ةزيزع

 01 نوجيلا ىلع ناينعلا نتح انوع نيني ةحبلا رش كتلك

 «نيفيرشلا نيمرحلاو زاجحلل يئراحلا هّللا ديبع نب دايز ةيالو تهتنا كلذبو
 ؛هليبس روصنملا رفعج وبأ ىلخ دقو ؛نيهشأ ةثالثو نينس ىنامث هتيالو ةدذم تناكو

 نب دمحم ريمألا وه رخآ ينامي هدعب ةنيدملا ىلوت امنيب ؛هتافو ىتح ةفوكلاب ماقأف
 .يرسقلا دلاخ

 40ج ١/ما/ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 21(



 مك 2 ا ت8 يناثلا ثحبملا ححصحص

 ..يرشقلا دلاخ نب دمحم

 (ه111١:-1:1١1>)ةرونملا ةنيدملا ىلاو

 َيلَجَبلا يرْسقلا دسأ نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ نب دمحم ريمألا وه

 زاجحلاو ةرونملا ةنيدملا ريمأ مل : يسابعلا رصعلا يف ةفوكلل ريمأ لوأ : يناميلا

 .(نميلا ديس) يي ناكو ها55١ - ١ة١ةنس

 : يلي ام ثحبملا اذه يف ركذنو

 : ةنيدملل هتيالو لبق دلاخ نب دمحم ءابنأ :ًالوأ
 ةكمل ًايلاو يرسقلا هّللادبع نب دلاخ ناك كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف

 ةرتف ماقأو .دلاخ نب دمحم دلوم ناك ةرتفلا كلت يفو .ه149ا1/- 88ةنس ةمركملا

 رابخأو ةينارمع تازاجنإ هللا دبع نب دلاخل ناكو 0

 يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ حبصأ كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف مث .ة ةكمبي ةريثك

 عم دلاخ نب دمحمو دلاخ نب ديزي ناكف ه١١١ ٠١ 0ةنس نيقرشملاو قارعلل ًاريمأ

 قارعلل دلاخ ةيالو تهتتا اّمّلو يركلا ر الاركارلا كاكو «قارعلا يف امهيبأ

 قشمد ىلإ هدالوأ عم داع

 ا را ب ل

 ءاج ثيح .ةيرحب ةيمور تاراغل يدصتلل ماشلا لحاس يف ًاطبارم دلاخ نب دمحم

 اهيف جرخف ةفئاصلا ةوزغ ترضح ىتح قشمدب دلاخ ماقأ» هنأ يربطلا خيرات يف

 نر و ديملاو هللا تيه: ني ليعابسإ تاكو هللا دبع نب دلاخ انبا ماشهو ديزي هعمو

 . ©)(مورلا نم ناك ثدحل لحاسلاب دلاخ انبا دمحمو ديعسو هّللا دبع نب دسأ

 ناكو يريشقلا ضايع نب 0 قشمد لماع ناك»  ه57١1ةنس يف كاذنآ

 قارعلا لهأ نم لجر هيقلي ةليل لك قيرح قشمد رود يف رهظو «دلاخ ىلع ًالماحتم
 موثلك بتكف .نوقرسي اوراغأ قيرحلا عقو اذإف هل باحصأو سّرمعلا وبأ هل لاقُي
 بوثولا نوديري دلاخ يلاوم لمع نم قيرحلا نأ :كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ىلإ
 موثلك ذفنأف «مهيلاومو دلاخ لآ سبحب هرمأي ماشه هيلإ بتكف .لام تيب ىلع

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١8 ج 5.
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 نيذلا مهيلاومو لحاسلا نم ديعسو دلاخ نب دمحمو رذنملاو ليعامسإ رضحأو

 جارخ لماع نمحرلا دبع نب ديلولا ضبق مث . .مهسبحف قشمدب نيذلاو مهعم
 مهنم سيل نأبو كلذب هربخي ماشه ىلإ بتكو هباحصأو سّرمعلا يبأ ىلع قشمد
 ليبس ةيلختب هرمأيو هفنعيو همتشي موثلك ىلإ ماشه بتكف ءدلاخ يلاوم نم دحأ
 .''”(مهليبس ىلخف ءدلاخ لآ نم سبح نم عيمج

 ا ل ا
 :سانلل دلاخ لاقف» . يشيد هلربم يف هيلع قوملسو و قشمدب ةيناميلا هوجو

 رسخت ناعا ذخاو: يقع ىن .تفلخف «ًاعيطم ًاعماس هَّللا ليبس يف ًايزاغ تجرخ

 اذه لهأ سبح َمالَع :لوقتف موقت نأ مكنم ةبصع عنم امف ءمث ئارجلا لهأ عم

 ماشهلو يل ام :لاق مث . هللا مكفاخأ ًاعيمج اولئقُت نأ متفخأ سا نال
 - لصألا ّيزاجح رادلا ّيماش ىوهلا ّيقارع ىلإ نوعدأل وأ ماشه ينع َنْفكيل

 ءًاماشه اوغلبت نأ مكل ٌتنذأ دقو - سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ينعي

 ماك ىضاخت دقو . '' ”«مثيهلا وبأ فرخ :ماشه لاق «دلاخ لاق ام هغلب اّمَلَف
 نب ديلولا ةفالخلا ىّلوتو ماشه تام مث ًاميكح ماشه ناكو دلاخ مالك نع
 بده ١ مرحم يف هللا دبع نب دلاخ لتقب ماقف ه75١ةنس كلملا دبع نب ديزي

 0 ع ا ا كلذ أبن ركذ فلس دقو

 نب ديلولا نب ديزي اوعيابو كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفيلخلا اولتقف

 لاجر رابك نم دلاخ نب ديزي ناكف ءه١ا١؟"1 ةيناثلا ىدامج ىف كلملا دبع

 نب ناورم ىلوتسا نأ ىلإ ديلولا نب ميهاربإو ديلولا نب ديزي عم قع ةلودلا
 ناكف ةيناميلا ىلع ناورم بصعتو  ه1717ةنس عيبر يف  ةفالخلا ىلع دمحم
 قشمدب راثو ماشلاب ةيناميلا ةضراعملا ةكرح ةداق نم يرسقلا دلاخ نب ديزي
 :تها197 لاونق يف يقيد هلعقتيم ةثروكا تيهتلاو

 نميلاب ةليجب هتليبق ةقطنم ىلإ داع امبير  يرسقلا دلاخ نب دمحم ناكو
 ءاسؤر نم راصو ه71١/ةنس ةفوكلاب رقتسا مث قشمد ىلإ داع مث _اها151- ”١١ ةنس

 ١؟9ةنس نيب ام ةيّرٌسلا ةيسابعلا ةوعدلا يف ىوضناو «قارعلاو ةفوكلاب ةيناميلا
 ينادمهلا  لالخلا ةمّلّس وبأ ةفوكلا يف ةيسابعلا ةوعدلا رمأب مئاقلا ناكو ه11ةنسو
 ل ةيسابعلا ةرظدلا ناي يناثخا تيك يحترم فحز امنيب  ءالولاب

 قارعلا ىلع ناورم لماع ةريبه نبا شيج ةهجاوم يف تارفلا برغ يف لزنو قارعلا
 .ها7١1ةنس مرحم 6 يف كلذو

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١8 ج 4.
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 ةوعدب يرسقلا دلاخ نب دمحم اهب راثف ةفوكلا ٌربخلا غلبو» :نودلخ نبا لاق

 نيقيلا أبنلا ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاجو  ةيسابعلا ةوعدلاب يأ  «ةعيشلا

 مرحم رهش نم نولخ سمخل تارفلا يبرغ ٌةبْطُحَف ركْسَعا :هنأ وهو كلذ نع

 هرج ةملس: نبأ ىلإ ةيطخف ةيبتكو ::ةثازإب ركسعف ةريبع نبأ لبقأو «تعا؟ةنم

 هيلإ لصو امَلَق «نادمه نم لجر «دجام بأ عم هيلإ هباتكب ثعبو .تارفلا هروبعب

 مويلا اذه ىنمتت ٌتنُك دق :هل لوقي ًالوسر ّيرسقلا دلاخ نب دمحم ىلإ ثعب باتكلا

 هتريجو هموقو هيلاوم ىلإ دلاخ نب دمحم ثعبف . .جّرخاو داوسلا ُرهظَأف ُهَتْغَلَب دقن
 يلع َّعَمْجَأ امو هيأرب مهربخأف «لجر فلأ وحن مهنم هيلإ عمتجاف ؛هيبأ عئانصو

 راعش ءادرلاو ءادوسلا تايارلا :داوسلاو] مهداوس نم اوغرفي ىتح اوتيبي الأ مُهَرَمْأو
 ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط ىلإ كلذ لثمب ةملس وبأ ثعبو [ةيسابعلا
 ثعبو «ةريثك ةعامج يف هلزنم نم جرخف دلاخ نب دمحم هردبو بهاتف 6 ىدتكلا

 جورخلا يف مهوبغرأو مهيلي نميف هتريج نم هعم ناك نمو هباحصأ ةَمَّلَس وبأ هيلإ
 لهأ جامف كلذب ثيدحلا رشتناو  هيلإ اوّمضناو  اولعفف «دلاخ نب دمحمب قاحلل

 برهف ةريبه نبأ ةطرش بحاص حلاص نب دايز كلذ غلبو . ضعب يف مهضعب ةفوكلا

 . .هلخدف رصقلا ىتأ ىتح دلاخ نب دمحم ىضمو ؛ةريبه نباب قحلو رصقلا نم
 نب قاحسإ نب ةحلط هافاوو «ه7١ةنس مرحملا نم نولخ تسل نينثالا موي كلذو
 .2)(هموق ةعامج يف ثعشألا نب دمحم

 هكلاو

 ءاقلل [ةفوكلا نم] جرخ ةريبه نب ديزي ناك» : هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو

 ةسمخ يف يلهابلا ليهس نب ةرثوحب هّدمأ ناورم ناكو ىصحُي ال ددم يف ةبطخف
 ةريبه نباو ه١” مرحم نم نامثل رابنألا نم تارفلا ةبطُخَق رّبَعو . .ًافلأ رشع

 غلبو . .ةرثوح هعمو ةفوكلا نم ًاخسرف نيرشعو ةثالث ىلع تارفلا مف ىلع ركسعُم
 نب دايز ةفوكلا ىلعو «ةعيشلا ةوعدب ّيرسقلا دلاخ نب دمحم اهب راثف ةفوكلا ربخلا

 . "”(ماشلا لهأ نم هعم ْنّمو دايز برهف حلاص

 ةليل ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم جرخ» : يلي ام يربطلا خيرات يف ءاجو

 ريشب نب نمحرلا دبع هتطرش ىلعو حلاص نب دايز ةفوكلا ىلعو ؛ءاروشاع
 ّىلجعلاو حلاص نب دايز لحتراف رصقلا ىلإ راسو دلاخ نب دمحم دّوسو . َيلجعلا
 .©0«دلاخ نب دمحم هلخدف رصقلا اولَخو ماشلا لهأ نم مهعم ْنَّمو

 .858 - 8517 ص - يرودلا زيزعلا دبع قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(

 .444 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
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 نأو مرحم 8 يف تارفلا ربع ةبطخم نأب ّيربطلا ةياور يف سابتلا عقو دقو

 ةلودلا رابخأ يف ءاج امك باوصلاو «مرحم ٠١ ةليل ةفوكلاب راث دلاخ نب دمحم

 نب دمحم راثو «مرحم نم نولخ سمخل تارفلا ٌيبرغ ةبطخُف ٌركْسَع١ هنأ ةيسابعلا
 نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط هافاوو «ه17١ مرحم ١ نينثالا موي ةفوكلاب دلاخ
 ىلإ دلاخ نب دمحم هجوت مث ةفوكلا رصق ىلإ هموق ةعامج يف يدنكلا ثعشألا

 نب دمحم دعصف» : ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج امك ثيح «عماجلا دجسملا
 .دمحم لآ نم اضرلا ىلإ اعدو «ناورم علخو هيله ساوللا نمحت «ريتلا هلاك
 ةوعدلا هذهب مكمركأ دق هللا نإ ةفوكلا لهأ اي :لاق نأ ٍدئموي هب ملكت اميف ناكو

 دونج هذه «مكيلإ ُهَللا اهقاس ىتح اهومرحف ءابآلا دعب ءانبألا اهبلط دقو ةكرابملا

 :[ناميلس نبا] لاق .اوعيابف اوموُقف «نيمويلا دحأ مكيلع ةلخاد مكتلظأ دق قحلا

 اوفاطأ دقل «ةعيبلاب مهرورس نِم هيلع ًاعامتجا ّدشأ ناك طق ًارورس ُتيأر ام هللاوف

 سانأ الإ ةعيبلا نع فّلخَت امف «هنورسكي اوداك ىتح ةعيبلا ىلإ نوقبتسي ربنملاب
 .["128 صأ) («ليلق

 ةعمجلا موي هوعيابو ةعيبلا ىلإ سانلا اعد دلاخ نب دمحم نإ :يربطلا لاقو
 ىلإ سانلا اعدو دلاخ نب دمحم بطخ دقف ضراعت كلانه سيلو ه1 مرحم ٠

 .اضيأ مرحم ٠١ ةعمجلا موي مث  مرحم 5 نينثالا  ةروثلا موي هوعيابف ةعيبلا

 رفظلا ربخب يئاطلا بيبش نب ةبطخَق ىلإ ةمّلَس وبأو دلاخ نب دمحم بتك دقو
 - مرحم ا/ موي  ةروثلل يناثلا مويلا يف كلذو «ةفوكلا ىلإ مِدْقَي نأبو ةفوكلا يف
 ةلودلا رابخأ بحاص لاقو «. .ةبطخق ىلإ دلاخ نب دمحم بتك» :نودلخ نبا لاق

 عمجيو ؛دلاخ نب دمحم راهظإ يف هب لمع ام هملعُي ةبطخَف ىلإ ةمَّلَس وبأ بتك»
 باتكلا اثعب دقو ةبطحق ىلإ ًادحاو ًابوتكم ابتك دلاخ نب دمحمو ةملس ابأ نأ نيلوقلا
 :هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاج ثيح «ينادمهلا ناميلس نب دمحم عم

 دلاخ نب دمحم راهظإ يف هب لمع ام هملعُي ةبطخَق ىلإ ةمّلَس وبأ بتكا
 نب دمحم لاق .ينادمهلا ناميلس نب دمحم عم هيلإ هباتكب ثعبو ءيِرْسَفلا
 العج دقو «راهنلا عافترا ليبُق ةريبه نبا ءازإب هركسعم يف ةبطَحَق ٌتيتأف :ناميلس
 يف دهس ني هرارسلا كيذا دنع ربيع نبا هّجوف . تارفلا ّيبناج ىلع نارياستي

 ىتح اَذْعُم ةرثوحلا جرخف «ةبطخُم اهمِدُقي نأ لبق ةفوكلا ىلإ ردابُي نأ هرمأو ءهدنجج
 ماقأف ءهعم ةفوكلا لهأ قابطإو دلاخ نب دمحم روهظ ِهْغَْلَب ةفوكلا فراش اذإ

 ثيح ١11[ ص]  ةفوكلا نم خسارف ةسمخ دعُب ىلع عقت ةنيدم يهو - «يهاشب
 يربطلا لاق
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 [يهاش] ةريبه نبا ةنيدم هعم نمو ةرثوح لوزن يرسقلا دلاخ نب دمحم غلب»
 لهأ ناسرف نم ًاناسرف الإ هعم نم ةماع دمحم نع قّرفتف .هيلإ ريسملل أيهت هنأو

 رصقلا نم جورخلاب هرمأي ةمّْلّس وبأ هيلإ لسرأو «دلاخ نب دمحم يلاومو نميلا
 ىبأف .ةرثوح عم نم ةرثكو هعم نم ةلقل هيلع فاخي هّنإف تارفلا لفسأب قاحللاو
 ىلإ ريسملل ةرثوح يهتف [مرحم / موي] راهنلا ىلاعت ىتح لعفي نأ دلاخ نب دمحم
 دلاخ نب دمحم انييف ءهل ةماعلا نالذخو هعم نم ةلق هغلب ثيح دلاخ نب دمحم

 شيج نم يأ] ماشلا لهأ نم تءاج دق ليخ :هل لاقف هعئالط ضعب هاتأ ْذِإ رصقلاب

 ْذِإ ءدعس نب رمع بابب اوماقأف هباحصأ نم ةوق مهيلإ دلاخ نب دمحم هّجوف [ةرثوح
 انيفو ةليجب نحن :نويماشلا ىدانف «مهلاتقل اوؤيهتف ءماشلا لهأ تايار تعلط

 مث  اولخدف  دلاخ نب دمحم ريمألا ةعاط يف لخدنل انئج ّيلجبلا دلاخ نب حيلم
 ىأر اَّمَلَف  مهلثم اولعفف  ئبلكلا لدحب لآ نم لجر عم مهنم مظعأ ليخ تءاج
 [مرحم 4 يف] هعم يقب نمب طساو وحن لحترا ءهباحصأ عينص نم ٌةرثوح كلذ

 رفظ دق هنأ هملعُي .هكلهب ملعي ال وهو «ةبطخق ىلإ دلاخ نب دمحم بتكو
 .[4 ج ١7١ ص] «. .ةفوكلاب

 مرحم / موي ةريبه نبا شيج - اومزهو تارفلا اوربع هركاسعو ةبطحق ناكو

 ةلمح ة ا ا م الا ب ل ا ا لاعاد ل كيج

 ةميزهلا تقحتساف مهيلع لمح مث ءطشلا ىلإ مهأجلاف هيلع اودرو .مهمزهف ةقداص

 ىلع افقاو هليخ تلاج امل ةبطُخَق ناكو . .ليللا يف نيمزهنم اوفرصناو مهيلع
 ظخ1101 .مرحم / ءاعبرألا ليل تامف تارفلا يف عقوف «فرجلا هب راهناف «ءفرج

 هيلإ اوملسو ةبطخَق نب ديّمَح هنبا اوعيابف تيم هودجوف  هودقف هباحصأ حبصأ

  ركسعلا ةدايق ةبطخق نب نسحلا هوخأ نيلوتو ءمرحم 9 موي كلذو .  (رمألا

 عمتجيل ةفوكلا وحن راس هعم نم ىلعو هيلع ةميزهلا تقحتسا نيح ةريبُه نبا ناكولا
 غلب اّمَلَف - مرحم 4 موي  راسف ءهعم نم لَكو لَك دقو حبصأف «هعم نمو ةرثوحب
 نب دمحم روهظب ربخلا هيقل [ةجولفلا جوسط يف تارفلا يبرغ وهو] دسأ قوس
 - لينلا مفب قحل ةرثوح نأو  هعم ةفوكلا لهأ قابطإو ةفوكلاو داوسلا ىلع دلاخ

 قحل نم مهنمف «هباحصأ نم ريثك هنع للست دقو «لينلا مف ىلإ ةريبه نبا لَدَعَف
 ةريبه نبا ماقأف «لينلا مف ىلإ لَّدَع نم مهنمو ”عرمبلا لحأ نك دلاح نب دعس

 اوضمف . .ةفوكلا هركسعو ةبطحق نبا لوخد - ربخ - مهاتأ ىتح لينلا مفب ةرثوحو
 . (طساو ىلإ

 500050 ىلإ دلاخ نب دمحم بتك  دقو» :يربطلا لاق
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 ىلع مِدَّقَف ءسراف عم ةبطحق ىلإ هباتك لّجَعو «ةفوكلاب رفظ دق هنأ هملعُي

 . "ةفوكلا ىلإ مهب لحتراو سانلا ىلع هأرق باتكلا هيلإ عفد امَلَف ةبطحق نب نسحلا
 لاق .ةفوكلا ىلإ ةيسابعلا ةوعدلا شيجب ةبطحق نب نسحلاو ةبطحق نب ديم راسو
 :ةلودلا زاخأ حام

 ةيسابعلا لخد مث روعألا ريد لزن ىتح سانلاب ريسي ةبطخق نب ديمُح َلَيْقأ»
 سانلاب ىلصو .ءاروشاع موي ؛ةعمجلا موي اهلزنف  ةفوكلا رهاظب يهو

 مهّللا :ربثملا ىلع وعدي وهو لاقو يرسقلا دلاخ نب دمحم ذئموي ةفوكلاب

 اعدا) :يربطلا لاقو ["ا/“* ص] ١ ملو يك لا 62 مامإلا حلصأ

 [اوعيابف .ءاروشاع موي «ةعمجلا موي كلذو] ةعيبلا لإ "نسانلا دلاخ نب دمحم

 ةبطحق نب نسحلا هحّبصو ءدحألاو تبسلاو ةعمجلا موي ماقأو «ةفوكلا طّبّضو
 .19 ج ١١١ ص] .«نينثالا موي

 يبأ لزنم ىلإ ةداقلا نم ةبكوكو دلاخ نب دمحمو ةبطحق نب نسحلا هججوتو

 ةفوكلاب عيبسلا ةنابج يف ةيسابعلا ةوعدلا شيج ركسعم ىلإ هورضحأف لالخلا ةملس
 رومألا ديلاقم هيلإ اوملسو مامإلل ًاريزو هوعيابو داّوقلاو ةبطحق نب ديمح هلبقتساو
 هل لاقُي ةملس وبأ ثكمو.. . ١ :يربطلا لاق . سابعلا يبأ ةفيلخلا مامإلا مودق ىتح

 ريمألا هل لاقي ناكف ةفوكلا ىلع يرسقلا دلاخ نب دمحم لمعتساو «دمحم لآ ريزو

 .[4 ج ١؟١ صآ] .«سابعلا يبأ روهظ ىتح

 يف ةفوكلل ريمأ لوأو (ريمألا) بقل هيلع عقو نم لوأ دلاخ نب دمحم ناكف

 :دلاخ نب دمحم ىلإ ةملس وبأ ثعب» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ىسابعلا رصعلا

 اهل ىَمَسو ءاهيف ام ىلع متخي ْنَم زارطلاو نئازخلاو لاملا تيب ىلإ هكت [نأ
 يجحذملا  يعخنلا ةأطرأ نب , جاجحلاو ينادمهلا - يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي

 اومتخف دلاخ نب دمحم مهثعبف هللا دبع نب ماقلهلاو يدبعلا ةصفارفلا نب رشبو -

 ىلوء. » كلذكو [7ا/7 نض] نا 'ةريحلاو ةفوكلاب ناك ام زارطلاو لاملا تشن نلع

 نئازخلاو عئاطقلاو فئاوصلا ىلع ىّلوو «جارخلا ناويد تباث نب فسوي
 لاملا تويب ىلإ ثعبو  يدزألا  يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع

 . [7ا87/ ص] . «؛ركسعلا ىلإ اهيف ام لمحف نئازخلاو

 يبأ روهظ ىتح ريمألا ىمسُي دلاخ نب دمحم ناكو. .) :نودلخ نبا لاق

 رصق يف ةفالخلاب هتعيابمو سابعلا يبأ روهظ ناكو [546 ص] «حافسلا سابعلا
 ةرامإلا رصق يف سابعلا يبأ ةماقإبو .ه17١ يناثلا عيبر ١ يف ةفوكلاب ةرامإلا

 دلاخ نب دمحم ةيالو تهتناو ةيسابعلا ةفالخلا ةلود ةمصاع ةفوكلا تراص ةفوكلاب
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 رع وبأ كلو نأ ىلإ ةفوكلاب تايصخشلا رابك نم دلاخ نب دمحم ثكمف .ةفوكلل

 .ةرونملا ةنيدملا روصنملا

 دع دع

 وع ادا و هروملا يامل هلا ديس الو ايا

 كر للا دما دق يسم رينا : لاقف ؛ريبك ٍرمأل كّدِعَأل ين ١ قرستلا ه1 نبع
 «كئادعأ ىلع ًاذوحشم افيشاو 2 كتعاطب الط أَديف 2 كتحيصنب ًادوُقْعَم ابْلَق ينم

 ,00(2(تعش اذاف

 هللا يع وم دلاخل روصنملا رفعج وبأ لاق» يلاقلا لوق يف سابتلا عقو دقو

 نب دلاخ نأل «يرسقلا هللا ديف ني هلاك ند ,دمحمل . . 7 باوصضلاو (يرسقلا

 روصنملا رفعج يبأ نيب ثيدحلا اذهو 5200 يومألا رصعلاب تام هللا دبع

 نيد د0 هروعملا رع ار املا ًابلاغ د و ا

 روم نع ةفالخ- ىلإ ةوضدلا يف يرلعلا هينا

 ةوعدلا كلت لثم دوجو مدعي دايز ةعانق لب طاشنلا كلذ فشك وأ تارباو دمعت

 ةيناثلا ىدامج يف يثراحلا هللا ديبع نب دايز لزعب روصنملا رفعج وبأ ماقف ؛اتافت

 «ةفوكلا ةقطنمب رابنألا ىف ةفالخلا رصق ىلإ دلاخ نب دمحم اعدو ءه١51١ةنس

 : يلي امك باوصلا نوكيف « «يلاقلا يلع وبأ هركذ يذلا ثيدحلا امهنيب ىرجو

 َكُدِعأ ١ يلا : ”يوبفلا للا 0 نب دلاخ نب ا را رفعج وبأ لاق)

 00 اذإف « كئادعأ 0 دع ا كاع ل اليف كد

 يف لعلا» :يلي ام (تئش اذإف) ةملك ىلع ًاقيلعت يلامألا شماه يف ءاجو
 مالكلا نأ م -36 ص] 1 عابضلا ا ءًاصقن مالكلا

 .ريبكلا رمألاب مايقلل لهأ انأف تئش اذإف :ىنعمب هنأو صقن هيف سيل

 ميهاربإ هيخأو نسحلا نب , هّللا دبع نب دمحم بلط وه ريبكلا رمألا ناكو

 دمحم اهدوقي يتلا ةي ةيرسلا ةيولعلا ةوعدلا فشك كلذ نم مهألاو ءامهيلع ضبقلاو

 راهظإ دعومو «تايالولاو ميلاقألا يف ةوعدلا لاجرو ءامهتاكرحتو ىوخأو

 لخدي نأ كلذ ةبوعص نّيبت اذإو .رومأ نم اهب لصتي ام لكو .ةوعدلا قالطناو

 .؟ ج ١١6 ص - ىلاقلا يلع وبأ  يلامألا )١(
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 1 ا ا افرول ني ودرع ىف نتاج محم

 رمألاو فدهلا قيقحت لجأ نم «كلذ رمألا ىضتقا اذإ هنيح يف دلاخ نب دمحم
 ل ا روما يام وسما مسا 03 «دلاخ نب دمحم قفاوف . ريبك

 .ةمركملا ةكم ىلع ًاريمأ يدزألا يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا

 دلاخ نب دمحم ةئيدملا ىلع روصنملا رفعج وبأ لمعتسا» :يربطلا لاق

 بجر لاله ةنيدملا ِمِدَق ىتح ريسلا ٌذَعَأَف «يثراحلا هللا ديبع نب دايز دعب يرسقلا
 نمرج الا نيب يعور ةرقخلا نيرتارسر ءاج ص ددملا رهاانب ىلع ماو واجي

 ا ةيدملا نم عقال نلعب تكلاو
 ةنيدملا لهأ هوجوو يموزخملا بلطملا نب زيزعلا دبع يضاقلا جرخف

 رهش نم لوألا مويلا يف بيهم بكوم يف ةنيدملا لخدف «دلاخ نب دمحم اولبقتساو
 ىلإ جرخ مث  ناورم رادب ةفورعملا  ةرامإلا راد يف رقتساو ه١5١ةنس بجر
 نيذلا زربأ ناكو .ةرامإلا راد ىلإ داعو «سانلاب ىَلصو بطخف «يوبنلا دجسملا

 بتاكلا مازرو «ةطرشلا ةدايق ىّلوتو يرسقلا دلاخ نب ديزي نب ريذنلا هعم اومِيق
 ام كلذكو «لاتلا كب نليع هنازفالاو ةءانكلا ناويذ لوقو «دلاخ نب دمحم ىلوم

 ةيّرَسلا ةيولعلا ةوعدلا فشكل لاملا تيب نم يّرْسلا فرصلا هتيمست نكمي

 نب دمحم مهسأر ىلعو اهلاجر تاكرحتو ةيجراخلا اهتادادتماو اهتاطاشنو

 يلي ام قاحسإ نب ثراحلا نع يربطلا ركذ دقو .ميهاربإ هيخأو نسح نب هللا دبع

 : هن

 نب دمحم بلط يف ٌدجلاب ّيرسقلا دلاخ نب دمحم روصنملا رفعج وبأ رمأ)

 تيب يف دلاخ نب دمحم دجوو . ةقفنلا يف هدي طسبي نأو «هيخأو نسح نب هللا دبع

 نب دمحم بلط يف لاملا كلذ قرغتساف «مهرد فلأ فلأو رانيد فلآ نيعبس لاملا

 يف اهقفنأ ة ةريثك ًالاومأ (ه44١ةنس) رفعج يبأ ىلإ هتبساحم يف عفرو .هّللا دبع

 .[ة 8١89/ صآ(«. + سس قوهللا ليغ ني دمحم: تلظ

 بجر نم) تاونس ثالث يف دلاخ نب دمحم هقفنأ ام ةياورلا كلت تركذ دقو

 بلط يف سيل ةرونملا ةنيدملا ةيالو لام تيب تاداريإ نم (ه544١ بجر اه

 يتلا ةيّرّسلا ةيولعلا ةوعدلا فشكل امنإو بسحف نسح نب هللا دبع نب دمحم

 نب دمحمل ميظنتو ةوعد لعفلاب كانه لهو .اهتالاصتاو اهطاشنو اهدوقي
 مف نيك ةةيباسعلا ةنالخلا رف نضافتنالا“ اجا ثم. امسي نمحت ونللا دبع

 .5 ج ١88 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0
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 دلاخ نب دمحم طاحأ دقو . .؟ةيومألا ةفالخلا ىلع تضقنا نيح ةيسابعلا ةوعدلا

 طاشنلا كلذ لثم يف ةياردو ةربخب عتمتي ناكو «ةمات ةيّرِسب كلذ نع فشكلا طاشن

 ةدع رمتسا ّيّرس لمع راطإ يف ناك ه١” مرحم يف ةفوكلاب ةروثلل هتدايق نأ ذإ
 . ةيسابعلا ةفالخلا 0 ةيومألا ةفالخلا ءاهنإ ىلإ ىدأو تاونس

 نب محمل ملا عا ةوعدلا هوجو دب طاشن دصو مق ها 4!ةنس يو

 :دبأ ىرطلا ك ,رات يف ءاج دقو .ماشلاو قارعلاو ناسارخو سرافو

 نيل اراص ىتح رحبلا ابكرو ءاهب افأخف ؛«ندع ىلإ مي ميهاربإو دمحم جرخ»

 امِدَق ىتح دنسلا نم اجرخف  دنسلا ريمأ - صفح نب رمع ىلإ امهب يعّسف ( دكسلا

 .[9/7 57” ص] .«ةفوكلا

 ندع يف الزنف نميلا ىلإ أرحب زاجحلا لحاس نم ميهاربإو دمحم ريسم ناكو

 رحبلا ابكرو افاخف امهرمأب ملعف يثراحلا عيبرلا نب , هّللا دبع نميلا يلاو ناكو « نيبأ

 ملعف يدزألا ٌيبلهملا صفح نب رمع دنسلا يلاو ناكو «دتسلا ىلا اراص ىتح

 0 يي ا ا

 0 ل 0 ب 00000

 ىلعو ءصْمَح نب رمع دنسلا ىلعو «يبلهملا نايفس ةرصبلا ىلعو ؛ينرادخلا عيرلا

 ماشلا ىلعو ؛«يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ةينيمرأ ىلعو ةيقزالا نوع وب نايارح

 ايقيرفإ ىلعو «يئاطلا ةبطحق نب ديمح رصم ىلعو ؛«يسابعلا يلع نب حلاص

 . ىعازخلا ثعشألا نب دمحم

 ىلإ نسح نب هّللا دبع نب ميهاربإ ريسم دصر مت ه5417١ةنس لئاوأ يفو
 فرصنم ة ةرصبلا ىلإ مي موهاربإ ميل ادع ل را

 ىلإ وعدي ةرصبلاب ًايفتخم ةرتف ميهاربإ ثكمف «. .ةرشع نحنو ةرصبلا ديرن 59 نم
 ميهاربإ لزن» :فورعم نبا لاق .ماشلا ىلإ فطعنا مث سراف ىلإ ىضم مث هيخأ
 نب لضفلا بتكف «يسبعلا ديلخ نب عاقعقلا لآ ىلع ماشلا ضرأ نم رايحلاب
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 هنأو ميهاربإ ربخ هربخي روصنملا رفعج يبأ ىلإ نيرسنق لماع ناكو يلع نب حلاص
 هي بز ناجل نإ شح وب تكذ .. ةرضبلا ىلإ اردحتم قيس: ذق ةدجوف هبلط

 فلذكو «ىراوت ميهاربإ نكلو 14/515 ص] واكف لكي لضرلا مفر «هبلط

 .رصم ىلإ هّجوت نسح نب هَّللا دبع نب دمحم نب ّىلع ّنأب دلاخ نب دمحم فرع

 ّيبلهملا متاح نب ديزي ريمألا روصنملا رفعج وبأ ىلورشلا 1 ةني لكفاذ يفو

 ريمألاب ىقتلاو ةرونملا ةنيدملا نيرط نم مناخ ني ديري راسن ءرصم ىلع ٌيدزألا
 دعيسم عضوم ىلإ هييش مق يوسلا دجسملاب اعم الضو .كرشقلا: للاخ ني دمتم
 يد دمعي متاحا يرد نتمو انكرعلا يت ىرعلا نيا خا دكر ةرجشلا

 : يناغألا باتك يف يناهفصألا لاق .ةرجشلا دجسم ىلإ يوبنلا دجسملا نم قيرطلا

 ىلع ذخأ رصم متاح نب ديزي روصنملا رفعج وبأ ىّلو امل :رعاشلا ىلوملا نبا لاق»
 «ةرجشلا دجسم ىلإ هلي هللا لوسر دجسم نم جرخ دقو هتيقلف «ةنيدملا قيرط

 اعايم اهنا تورعب ثاف «رائيد فالآ ةرشعو بايث ْيتمزر يناطعأف - ةديصق - ةةددشتاف

 يف وهو ينعمسي الف يمّيقب حيصأو اهاندأ يف موقأ :ناعيد لا فق ةدكدملاب

 : متاح نب ديزي حدمي ىلوملا نبا لاقو ''”«اهاصقأ

 ميظتمت هلا ستيعلو مح ضأ يذلا برعلادحاواي

 يككد 2 0 ةييخ ا كج تسم ناك ووتا

 ةدعقلا يذ يف اهالوتو رصم يناميلا يدزألا يبأهملا متاح نب , ديزي لخد دقو

 نب ديزي رصم ىلع يلاولا ناك ه54١ةنس يفو)» :ريث ألا نشا لاق .ضها 5 57ةنش

 نب ديزي وجهيو هحدمي تباث نب ةعيبر هيف لاق يذلا وهو ؛بلأهملا نب ةصييق نب متاح

 :يملسلا ديسأ

 و ىدنلا يف ِنْيَديِزيلا نيب ام ناَّنَشَل

 (00اداوج ًاحدمُم ناكو . ةريثك تايبأ يف

 دلاخ نب دمحم مهتي هنأ روصنملا رفعج - وبأ ةفيلخلا رهظأ ه١ ؛ةنس يفو

 هقفنأ ام ناكو . . نسحلا نب هللا هزيم نمسا نذ نر ايكناب ىريعلا

 رانيد فلأ نيعبس» غلب دق هتوعد طاشن نع فشكلا يفو هبلط يف دلاخ نب دمحم

 يبأ ىلإ دلاخ نب دمحم ةبساحم يف عفرو.. ١ :يربطلا لاق .(مهرد فلأ فلأو

 )١( الأغاني  ج 88 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ ".

 .4 ج 1/5 ص -ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا )
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 رفعج وبأ هأطبتساف يع يملا نوع هد ةيفم تلح لنا يقكلا ف وقع الارجأ لدحم

 لهأ دلاخ نب دمحم رمأف ءاهضارعأو ةئيدملا فشكب هرمأي هيلإ بتكو ءهمهتاو

 ٌيرضاغلا عابر اولعاجتف ضارعألا ىلإ مهب جرخي ْنَمِل اولعاجتي نأ ناويدلا

 ىلإ هني وجرت 01! ديرلو تكلهف رائيد فلأب سانلا نيادُي ناكو َكَحْضُملا

 د م اسك الا مو هر هلم حسو ان اس

 .'""«دحأ مهل ٌضّرعي الثل اهب نوززعتي ًاكاكص هناوعأل دلاخ نب دمحم بتكو

 اهضارعأ لكو ةنيدملا لزانم لكل مظنملاو قيقدلا فشكلا كلذ رفسأو

 نسح نب هللا دبع نب دمحم دوجو مدع نع دجنو زاجحلا نم اهل ةعباتلا قطانملاو

 رفعج ىبأ ىلإ دلاخ نب دمحم بتكو  ه5١1:ةنس طساوأ ىف  ةئيدملاب هيخأو

 دلاخ نب دمحم ىلإ مازر داعو  ًابلاغ  بتاكلا مازر هالوم عم هباتك ثعبو «كلذب

 را لا رو م مج ا تب انين ديربكاو

 . «ريبك رمأل كّدِعأل

000 

 دلاخ نب دمحم لزع روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا ررق ه54١ةنس ناضمر يفف

 ا 0 عيبرلا نب ردا انف يدك دافي رواشتر «يرسقلا

 همألا خيرات يف يربطلا لاق ثيح الا نا يريطلا قر ام الع و

 بنك و «ةنيدملا نع يرسقلا دلاخ نب دمحم لزع روصنملا رفعج وبأ دارأ امل»

 ع ع ا ا

 مث ٠ .دحأل اذه ٌنركذت الف :لاق راس ب و ايو :لاق

 تلا

 تباث نب ةعيبر لاق يذلا وه روصنملا هراشتسا يذلا يلح يأن نم

 متاح نبا ٌرغألاو ميَلُس ديزي للا ىف ا يرجلا نيب امنا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١88 0
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 مهاردلا عمج ّيسيقلا ىتفلا ّمهو هلام قافنإ ٌيدزألا ىتفلاْمَهْف

 نبأ ديزي نويضتملا رففج اوبأ راشتسا) : خيراتلا يف لماكلا يف ريثألا حا لاقو

 . نميلا دّيس نم هنكمأو هفدشأو هينْغأ نسيق نم لِقُم ىثف ىلع يتلذ 0

 5 0 :لاقف 7-00 تاي 3 ىنعي

 عدن نسح نبل ديم نيرو دمحم رمأ رفع يأ ىلع دع
 ىلع ةننيك نأ ىرأ :لاقف «نيلجرلا نيذه رمأ يف ىلع ْرِشَأ :هل لاقف ءالعّسلا

 را اي رتب اجلا لطلب اهب رولا يول كال رإ ريبزلا دلو نم الجر ةتيدملا

 ا يوم لا سكر هلق دعو دعب دب لفأ نقر انا يلكلو ع

 ريسملل تئيّهف لاحرو ةوسكو بئاجنب روصنملا رفعج وبأ رمأ» :يربطلا لاق

 0 ا ل ا

 ءامهبلط يف دجلاب هرمأو :ةطدملا هالو «نسح نب هللا دبع نبا يف يرسقلا نب

 ٍلايل عبسل ةعمجلا موي ةئيدملا مِدق ىتح ًاعرسم جرخف (هتعاس 0 ٠

 ا ل

 ل د ب او ياا

 ملو 0 0 زربأ نم ءودهلاو رارقتسالا 0 فه مايفمر ا

 ل 1

 نب دمحم ةكرح ىلع ءاضقلاو دلاخ نب دمحم ةيالو ءاهتنا نيب ام : :ًاثلاث

 : نسحلا نب هللا دبع

 سانلا ْنأل  ميهاربإو دمحم بلط يف موعزملا هنواهت ريغ (نميلا دّيس) ّيرسقلا

 )١( ج 7/7” ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 5.
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 نب دمحم ءاقبل أببس ةيلاملا تاباسحلا ةيفصت ذاختا متف  امهدجي مل هنأ نوفرعي
 - مايأ دعبو «ةنيدملا ةيالو نامثع نب حاير َمّلّسَت ذنم ةرامإلا رادب ةروصقم يف دلاخ

 حاير اعدل : :قاحسإ نب ثراحلا نع يربطلا خيرات يف ءاج امكو  لاوش يف

 يبتاك ١ اذه :لاقف [سانلا نم ةعامج روضحب] لاومألا نع هلأسف دلاخ نب دمحمب

 هقنع تئجوف هب رمأف ؟كبتاك ىلع ينليحُتو كّلأسأ :لاق . ينم كلذب ملعأ وه

 داب نير همم ضاع ايار تايردحلاو [هتروصقم ىلإ ديعأو] ًاطاوسأ برضو

 نزع ةيمف "نع بع لك يف هبرضب رمأي ناكو «باذعلا هيلع طسبف «هالومو ّيرسقلا

 يأ  «ةبحرلاو دجسملا ءانفأ هب عِبْتُي ليللا ىلإ ة ةركب خم هقنع ىلإ هذي ةلولغم طوس

 ةدهاشي تسب كلذوب «نيبحلا ىلإ ةاعي مك ةبرلاو توتثلا كحسملا ىلإ نييحلا نم
 ديزي نب ريذنلا هيخأ نباو دلاخ نب دمحم امنيب عيباسأ ةدع كلذ رمتساو سانلا

 نب دمحمب عفرلا يف ماّزِر ىلإ حاير سدو)  ةرامإلا رادب ةروصقملا يف ناسوبحم

 ناكو ّيماذجلا هللا دبع نب رمع هجرخأف ءًاغاسم كلذ يف هدنع دجي ملف دلاخ

 ةحرق هنرق ىلإ هيمدق نيب امو هبرض ديري وهو مايألا نم ًاموي ةطرشلا بحاص ةفيلخ

 عضوم يندب يف ام هّللاو :لاق ؟كدلجن نأ بحت نيأف كّبغ موي اذه :هل لاقف

 رشع ةسمخ امهنوطب يف برضف هيفك جرخأف «يفك نوطبف تئش نإف برضل
 دلاخ نب دمحم ىلع عفري نأ هرمأت هيلإ فلتخت حاير لسُر تلعج مث .ًأطوس

 فكلاب رمأف .كلذب ًاباتك بتكأ ىتح ينع فكلاب ْرُم :هيلإ لسرأف «هليبس يلخيو
 .(ها) .(هنع

 يذو لاوش نيب ام  ةرتفلا كلت يف هنأ ىلإ ريشن ةياورلا ةيقب ركذن نأ لبقو

 نب ّيلع نب نسحلا لآ نم ديدعلا سبح دق نامثع نب حاير ناك - ها55١ ةجحلا

 ديمع وهو دمحم دلأو نسح نب هللا دبع ليلجلا خيشلا مهنمو «بلاط يبأ

 باعش نم بعِش يف نسح نب هللا دبع نب دمحم نإ حايرل ليقو . مشاه ينب ريبكو
 نم تارشعلا سبحف ؛هدجي ملف هبلطف «عبني لمع نم وهو ةنيهج لبج نم ىوضر
 سبحف «هدجي ملف هبلطف ةنيزم ينب وأ عجشأ رايد يف هنإ هل ليقو نيف لاخسو

 تويبلا ضعب لعجو سانلاب ةنيدملا نجس ًالتماو «ةئيزم ينب نم لجر ةئام نم رثكأ

 نسح نب هللا دبع خيشلاب حاير ثعب ه85١ ةجحلا يذ طساوأ يفو . انرهس

 يف مهسبحب رمأف روصنملا رفعج يبأ ىلإ دويقلاب نيلبكم نسحلا لآ نم ةرشعو
 . ةفوكلاب ةيمشاهلا نجس

 )١«( عوبسأ لك نوكت نأ ةرايزلا يفو «رخآ ءمظو موي درو :ٌّبَعَلا» : يداباز وريفلا لاق . .

 [طيخملا نيوماقلا ب1 31 نيف] «ًاموي كريو امري معءاج موق :
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 ىتح ينع فكلاب ْرّم :ًالئاق حاير ىلإ لسرأ. . ١ ثيح مازر ربخ ىلإ دوعنو
 ٌفكلاب رمأف  لاملا تيبل لاومأ دلاخ نب دمحم ىلع ّنأب يأ  كلذب ًاباتك بتكأ

 ىلع ةيشعلا باتكلاب حر نأ :هيلإ ثعبو «باتكلا بتكي نأب هيلع ّحْلَأ مث .هنع
 :لاقف ةعامج هدنعو هاتأف «هيلإ لسرأ ىشعلا ناك اّمَلَق .ّىلإ هعفداف سائلا سوؤر
 ُثبتك دقو «دلاخ نب دمحم ىلع عفرأو ًاباتك بتكأ نأ ينرمأ ريمألا نإ سانلا اهيأ
 . طوس ةئام هبرضب حاير رمأف . لطاب هيف ام لك نأ مكدهشأ انأو هيلع هب ىنجتأ ًاباتك
 .(ها) .«نجسلا ىلإ هّدرو

 ىلع ةيلام ةمهت قيفلت حاير ةلواحم - سانلل تفشكناو - تلشف كلذبو
 ءروصنملا رفعج يبأ نم هيلع بوضغم هنأ نّيبتو «ٌيرسقلا دلاخ نب دمحم

 يبأ نيب يّرس ريبدتب ًاربدُم ناك امبر كلذ لك نأ ىلإ نطفي مل ًادحأ نأ بيرغلاو
 دلاخ نب دمحم ىلومو بتاك ًامازر ّنأو ّيرسقلا دلاخ نب دمحمو روصنملا رفعج

 .ريبدتلا كلذ يف ًافرط ناك امبر روهش ةدع بيذعتلل ضّرعت يذلا

 يبأ دنع نّيديدش بقرتلاو قلقلا ناك ه505١ةنس نم ىلوألا رهشألا يفو

 ةوعدلا ةروث عالدنا برق نم اهقراشمو قارعلاب ةلودلا تالاجرو روصنملا رفعج
 نولوقيو هجورخ نوبقرتي هعايشأ ناكو نسح نب هللا دبع نب دمحمل ةيرسسلا ةيولعلا
 : هنأ يربطلا خيرات يف ءاج ,«كلذ ىدم ىلع لدي اممو (تيبلا لآ نم يدهملا) هنأ

 روصنملا رفعج يبأ دنع ًاسوبحم نامثع نب ورمع نب هّللا دبع نب دمحم ناكا

 اوسعاقت دق ناسارخ لهأ نإ : نوع وبأ هيلإ بثك ىتح هتءاربب ملعي وهو ةفوكلاب

 نب دمحمب كلذ دنع رفعج وبأ رمأف «نسح نب هللا دبع نب دمحم رمأ مهلاطو ينع

 ص تيرا رعب رول از نيم ريكا ا ربع ع

 (. .(نسح نب) هللا دبع نب دمحم سأر هنأ مهل مسقأو ناسارخ ىلإ هسأرب لسرأو
 يل دانه نو ورمم ندللا كوع نب مكوك : ةيناث ةياور يف يربطلا لاقو

 روك يف اوفاطف ناسارخ ىلإ ةعامج عم هب ثعبف هسأر رفعج وبأ ذخأف نجسلا

 سائلا نومهوي . .هّللا دبع نب دمحم سأر اذه نأ هّللاب نوفلحي اولعجو ناسارُخ

 رفعج يبأ ىلع هجورخ نودجي اوناك يذلا نسح نب هللا دبع نب دمحم سأر هنأ
 .(ها) .«ةياورلا يف

 نب دمحم هيف جرخيس يذلا ناكملا وه روصنملا رفعج ابأ قلقُي ام رثكأ ناكو

 جرخ نأ ثبل امو (ناطقألا قرف ديدعلا تلمس د ةترعذ نأل نيرخ ةجهللا نيف

 راد يف ًاسوبحم يرسقلا دلاخ نب دمحم ناك ثيح ةرونملا ةنيدملاب هتكرح تعلدناو

 .ةرامإلا
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 نسح نب هّللا دبع نب دمحم جرخ» :هنأ ّيربطلا خيرات يف ءاج كلذ نعو
 نب ريذنلا هيخأ نباو ّيرسقلا دلاخ نب دمحم ناكو . .ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل
 تيعما نق ةزامإلا ناذ كناكوا هللا دبع نب دمحم مهجرخأف سبحلا يف مازرو ديزي
 ىلع اوسرام نامثع نب حاير باحصأ ضعب ناكو هللا دبع نب دمحم باحصأ ىلع
 اتشتلان «ةرويهقملا تاب نم اولخدا « ناهضأل هللا ديت نب دمعت لاقت -+بابلا
 يرسقلا ىلوم مازر عضوف ءّرمي نأ ذحأ عطتسي ملف اهيف يتلا ةخوخلا باب اوقّرحو .
 نم جرخو . .اهباب نم اولخدو عنص ام سانلا عنصف هيلع ىطخت مث رانلا ىلع هسرت

 يف ةبرشم يف حاير قّلعتو مامجلا قير ويرعلا هلع اراد وني رادلا يف عابر عددا

 ناورم راد يف هوسبحف هولزنأف هيلإ اودعصف تمدُهف اهجردب دمحم رمأف ءرادلا

 ديدي ني ريذعلا هللا دبع ني دمحم نمآو «نامثع نب سابع هاخأ هعم اوسبحو

 4/7١5[. ص3 .«هباحصأو حاير نم قاثيتسالاب

 ةيناثلا ىدامج 74 يف - نسح نب هَّللا دبع نب دمحم ةكرح عالدنا نرتقا كلذبو
 تالاجر نم مازر هبتاكو ريذنلا هيأ نباو يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروريصب - هم

 نامثع نب حاير ةبقاعم رمأ دنسأ هنإ ىتح نسح نب هللا دبع نب دمحم ةوعدو ةكرح

 : يربطلا لاق ..نيدتلا ىلإ ىرملا

 كنأش :ريذنلا لاقف «ٌيايإ هباذع تيأردقف حابرو ينغَد :ريذنلل مازر لاقو»
 انأو لعفأ ثنك ام مكب لعفأ ٌتنك دق سبق ابأ اي : : حاير هل لاقف جرخيل ماق مث هايإو
 هلوانتو .هلهأ تنأ ام لعفنو هلهأ تنك ام َتلعف :ريذنلا هل لاقف « ءملاع مكددؤسي

 ُتنك يّنِإ هّللاو :حاير لاقو . تفك ىتح هيلإ بلطي حاير هب لزي ملف - هدلجي - مازر
 حاير سبحب ءافتكالا متو .[ة ج ٠١5 ص] .«ةيلبلا دنع ًاميثل ةردقلا دنع أرِطَب

 .ناورم راد يف هباحصأ ضعبو

 نم موي لوأ يف - يوبتلا دجسملا يف نسح نب هّللا دبع نب دمحم بطخ دقو
 يف ةئيدملا لهأل هللا دبع نب دمحم هلاق ام مهأ ناكو ترص ريكو ها45١ بجر

 هللا دَبعُي ٌرْضِم ضرألا يفو ءهذه تئجو «مكرهظأ نيب نم ُثجرخ ام هللاوا : هتبطخ
 .(ها) .«ةعيبلا هيف يل ذِخأ دقو الإ هيف

 ريمأب يدونو مويلا كلذ يف ةفالخلاب هللا دبع نب دمحم ةنيدملا لهأ عيابو

 خيرات يف ءاج دقو .يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ نب دمحم هعياب نمم ناكو «نينمؤملا
 :هصن يلي ام رمع نب بويأ قيرط نم يربطلا

 ةوعد ٌتعمس امل :لاق يرسقلا دلاخ نب دمحم ينثدح :نعم نب دمحم لاق»
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 اهيف ٌنيِلبأل هّللاو «قح ةوعد هذه تلق ربنملا ىلع اهيلإ اعد يتلا هَّللا دبع نب دمحم
 تقير ىل هللاو ءدلبلا اذه يف تجرخ دق كنإ نينمؤملا ريمأ اي :ٌتلقف ءاتسح الب

 ىتح ٌرشع يه امنإف يعم ضهناف ءًاشطعو ًاعوج هلهأ تام هباقنأ نم بقُت ىلع
 دوس لعب انانجو اه: قل كاقاذإ ءًاموي هدنعل ىّنِإَف . يلع ئبأف «فيس فلأ ةئامب هبرضأ

 ناكو «بيصخلا يبأ نتخ :ةورف يبأ نبا دنع هاندجو ٍءيش نم ٌدوجأ ًائيش عاتملا
 روصنملا رفعج يبأ ىلإ ٌُتبتكف .عاتملا رح ٌترصبأ دق كارأ الأ :ٌتلقف .هبهتنا

 5/7١5[. ص] .(هعم نم ةلقب هتربخأف

 نب دمحم جورخيب روصنملا رفعج يبأ ىلع ربخلا درو اّمَل» :يربطلا لاق
 ىلإ اهنم راسو بصقلاب دادغب ةنيدم طخ دق روصنملا ناك ءنسح نب هّللا دبع

 يبا قت : عيبرلا نب هّللا دبع لاق . يثراحلا عيبرلا نب هللا نع هعموت ةموكلا

 ؟نيأ :تلق ءدمحم جرخ عيبرلا نبا اي :لاق مث ًاليوط تمصف ؛هتقحلف ءروصنملا
 ريمأ اي لاجر الو ددع ريغ يف جرخ هَكّلُهَأو هّللاو َكَلَه :ُتلق «ةنيدملاب :لاق
 نب رفعجو يسابعلا ّيلع نب هللا دبع روصنملا رفعج وبأ راشتسا مث  («نينمؤملا

 مثجأف ةفوكلا يتأت ىتح ةعاسلا لحترا» : ىلع نب هللا دبع هل لاقف ينارهبلا ةلظنح

 جرخ نمف حلاسملاب اهففحا مث مهراصنأو تيبلا اذه لهأ ةعيش مهنإف مهدابكأ ىلع

 لاق .«لعفف .هقنع برضاف هوجولا نم هجو نم اهاتأ وأ هوجولا نم هجو ىلإ اهنم

 «يأر اذ ناكو «ينارهبلا ةلظنح نب رفعج ىلإ روصنملا رفعج وبأ لسرأو» :يربطلا
 هجر لاقك  ةنردسلاب يبس نيددللا ليهو نوحم روت قف كلنا ر سناك مل لاق
 اوسيل ةنيدملا نهأ نأل لاق: ؟ةريهقبلا:تفخ هفيكؤ لاق : :ةريضبلا نلإ ةانجألا
 لهأو «كمدق تحت ةفوكلا لهأو «مهسفنأ نأش اوميقي نأ مهبسحب برح لهأب

 ينبا روصنملا رفعج وبأ هجوف «ةرصبلا الإ قبي ملف ؛ ةهتلاط بأ لآ نوبحي ال ماشلا

 امهلزنأف َيِبْلِهملا ةيواعم نب نايفس اهيلعو ةرصبلا امدقف «ءىيط نم نيدئاق «ليقع
 ىلإ ماشلا نم دونجلا مادقتساب ةلظنح نب رفعج راشأ كلذكو [9/757 ص] .ا!هدنع

 ماشلا دنج ردحب روصنملا ىلع ةلظنح نب رفعج راشأ امَل» :يربطلا لاق .ةفوكلا

 لهأ مهب عّوري نأ ديري ناكو ضعب رثإ ىلع مهضعب ًالاسرأ نومدقي اوناك ؛هيلإ
 اوحبصأ اذإف قيرطلا ىلع ىلع نيّبكنم اوعجرف مهرمأ هركسع يف ليللا مهّتج اذإف ةفوكلا

 دقو[94/758 ص] .«نيلوألا ىوس نورخآ دنج مهنأ ةفوكلا لهأ كشي الف اولخد

 اوعياب نيذلا ةفرعم مدع ىلإ اهريغو ة ةرصبلاو ةفوكلا يف تاءارجإلا كلت تَدأ
 . جرخ دق هنأب راصمألا رثكأ يف نسح نب هللا دبع نب دمحم

 باحصأ نم تاب دق يرسقلا دلاخ نب دمحم ناك ةرونملا ةنيدملا يف امنيب
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 ةيولعلا ةكرحلا عالدنا يه هتطخ نأ ةفرعم هل حاتأ امم نسح نب هللا دبع نب دمحم
 نب دمحم ثعب دقو «(ه65 ناضمر رهش طساوأ يف ىرخألا راصمألا يف

 هتعيش غالبإل راصمألا ىلإ هلامعو هلسُر - نابعش رهش يف - دس ةدوللا هحق

 نب دمحم ثعبف - ناضمر يف مهل هددح يذلا دعوملا يف ذة اوجرخي نأبو هجورخب

 دمتم نوسللا كنق «نميلا ىلإ يولعلا قاحسإ نب , مسأقو «ةكم ىلإ يولعلا نسح

 هنم بلطف ماشلا ىلإ نسح نب هّللا دبع نب ىسومو «سرافو دنسلا ىلإ يولعلا
 ةيناميلا هموق وعديل ماشلا ىلإ ىسوم عم ًامازر هالوم ثعبي نأ دلاخ نب دمحم

 دلاخ نب دمحم بتكف ؛كلذ ىلع هّللا دبع نب دمحم قفاوف «هتعيابم ىلإ ماشلاب

 ىلإ شيج ثعبب ردابي نأبو ءيش لكب هربخي روصنملا رفعج يبأ ىلإ ةيّرِس ةلاسر
 هرمأو مازر عم هتلاسر دلاخ نب دمحم ثعبو دلل دع نب لحم ةعشةلقل ةكتملا

 : هنأ قاحسإ نب ثراحلا نع يربطلا خيرات يف ءاجف .تاهيجوت نم مزلي امب

 لاقف نسح نب هّللا دبع نب دمحمب ديكلا ىلع يرسقلا دلاخ نب دمحم عمجأ)
 «كيلإ ناوعدي ماشلا ىلإ يالوم امازرو هللا دبع نب ىسوم ثعبا نينمؤملا ريمأ اي :هل
 رفعج يبأ ىلإ بهذف هنم ُلَسْنا مث ماشلا ىلإ ىسوم عم مازر جرخف ؛ ءامهثعبيف

 ماشلا ىلإ اوهجوت روسملا نب رفعج نب هللا دبعو ًامازرو ىسوم نإ :لاقيو .روصنملا
 ىسوم عجرو قارعلا ىلإ بكرف ًاداز مهل يرتشيل مازر فلخت ء ءاضَتعَي اورانغ امل

 نب ىسوم نع ىسيع ينثدحو : :قاحسإ نب ثراحلا لاق .ةنيدملا ىلإ هبحاصو

 ذِإ لدتجلا ةمودبل اَنِإف ءماشلا ىلإ انعم لاجر يف ًامازرو ٌدمحم ينثعب : :لاق هّللا دبع

 يبلغ نقل مك هفييسا مازر لئسأف ريد يف لستحن:اناحناوو نع انلرنق ديد رح انياضأ
 رفعج يبأ ىلإ كسأرب ٌتيضم مث كقنع ٌتبرض ول َتيأرأ ىسوم اي :لاقو يسأر
 هللا ران هانس رو نحابا كات با :ٌتلقف ؟يتلزنم يف هدنع ٌدحأ نوكيأ

 مهل يرتشيل مازر فلخت : ةقباسلا ةياورلا يأ احا مذ .«انيكرف هفيس ماشف «كل

 :قاحسإ نب ثراحلا لاق «ةنيدملا ىلإ هباحصأو ىسوم عجرو قارعلا ىلإ بكرف ًاداز

 رفعج يبأ ىلإ بتك يرسقلا دلاخ نب دمحم نأ ىلع هللا دبع نب دمحم رهظو"

 ىّلصم ةلبق يف يتلا ماشه نبا راد يف هعم ناك نمم رفن يف هسبحف روصنملا
 . (زئانجلا

 ةلانفز ةفلشو نويضتخلا تعج - يبأ ةفيلخلاب مازر ىقتلا ةفوكلا يف امنيب

 0 ل ا

 مسح ةيمهأو راصمألا كلتب مهجورخ دع ومو: راضمالا نلإ نع هب هللا ةيع
 بهذيو راصمألا نم ريثكلا حاتجت ىربك ةنتفل ًايدافت مويلا كلذ لبق ةئيدملاب فقوملا
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 رفعج وبأ ةفيلخلا ررق دلاخ نب دمحم ةلاسر ءوض ىلع امبرو .ريثك قلخ اهتيحض
 نب ىسيع هدهع ّيلو روصنملا رفعج وبأ ثعب دقف .فقوملا مسح روصنملا
 يئاطلا ةبطخَف نب ديم ريمألا ةدايقب شيج سأر ىلع يسابعلا ىلع نب ىسوم

 بلس نيذلا ةاعدلا ىلع ضبقلاب راصمألا ءارمأ ماقو «ةنيدملا ىلإ يناميلا

 ةبطحق نب ديمُحو ىسوم نب ىسيع لصو امنيب «نسح نب هللا دبع نب دمحم
 فرجلاب ناميلس رصقب ىسوم نب ىسيع لزن» :يربطلا لاق . ةنيدملا ىلإ شيجلاب
 ىلع فقوف نيئثالا موي ادغو دحألاو تبسلا ماقأف «تبسلا موي ناضمر ١١ ةحيبص

 نودانملاو ىسيع ىدانو «ةبطحق نب ديم هتمدقم ىلعو «لاجرلاو ليخلاب ةينثلا

 موحتلق هللا نإ ةنيدهلا لهأ ان: تيسسلا موي لت ةكيدملا قراشم ىلع همساب

 نمو «نمآ وهف انتايار تحت ماق نمف .«نامألا ىلإ اوملهف ضعب ىلع انضعب ءامد
 .«نمآ وهف هحالس ىقلأ نمو ؛نمآ وهف دجسملا لخد نمو «نمآ وهف هراد لخد

 ىلإ هوعدي روصنملا رفعج يبأ نم ًاضرع هللا دبع نب دمحم ىلإ ىسيع ثعبو
 .اذكو اذك هل لعجيو ءاذكو اذك لاملا نم هيطعيسو هباحصأ عم نامألا هل نأو ةعاطلا

 موي ةينثلا يف ةكرعملا تعلدناو «لاتقلل هيلا لا هباحصأو وه جرخو كلذ ضفرف

 نم ريضخ نبا هل لاقي لجر نسح نب هللا دبع نب دمحم باحصأ دشأ ناكو ءنينثالا

 ٍذَمموي نسح نب هللا دبع نب دمحم ىدانو» :يربطلا لاق .ريبزلا نب بعصم دلو
 .هّللا دبع نب دمحم انأف يل زرباف كاذ ّدتعت تنأو ًاسراف َتْنُك ْنِإ :ةبطخُم نب ديم
 زربأ ال هّللاو ال ءفيرشلا نب فيرشلا ميركلا نبا ميركلا تنأ كّتفرع دق :ديمُ لاقف
 نيب تريح ناكو ..دحاو ناسنإ رامغألا ءالؤه نم يدي نيبو كل

 توملا نع هب ٌحشيو نامألا ىلإ ريضخ نبا وعدي ةبطحق نب ديمُح لعجف هللا دبع

 .(ها) ؛: قست ىدلاتلا نلف دقي ردو

 كلذ لعفي امنإ ةبطحق نب ديمخ نأ هسفن يف عقو ريضخ نبا نأ ودبيو

 :ىرسقلا هلاك نب ةمحم تاذلابو:  ةنيادملا لخاد نداحشا ةمالس ىلع اضرخ
 ىأر اّمَلَف هللا دبع نب دمحم عم ريضخ نبا ناك :قاحسإ نب ثراحلا لاق
 نذأف ةئيدملا لوخد يف ًادمحم نذأتسا مهانفأ دق فيسلا نأو هباحصأ يف للخلا

 سابع هيخأو يرملا نامثع نب حاير ىلإ ريضخ نبا لخدف ءديري ام ملعي الو هل
 وهو يرسقلا دلاخ نب دمحم ىلإ ىضم مث «ناورم رادب امهسبح يف امهحبذف
 «هنود رادلا يباب دلاخ نب دمحم مدرف هب رذُتف ؛ماشه نبا راد يف سوبحم

 ؛مهيلع ردقي ملف ءامهؤدسف سبحلا يف نم خمجاف («نيبابلا ريضخ- نبا جلاعف

 لتق ةلواحم تلشف كلذبو 1«. .نسح نب هللا دبع نب دمحم ىلإ عجرف
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 رصعو رهظ نيب ام لاتقلا فقوت امدنع ةلواحملا تناكو يرسقلا دلاخ نب دمحم

 . مويلا كلذ

 ًاعابطنا ةنيدملا لخاد نم هعم اوناك نيذلا رفنلا عم ريضخ نبا عوجر ىطعأ دقو
 نم ةبطحف ني دمج ناسرف عقدتاف دناخت ني ادعم لك اهيرراد ام ءيشب ماق هنأب

 هيرضف «سانلا طلاخف (ًالجترم تست ديقي نيعو ووضح هيا مدقتول : : تاهاجتا ةدع

 ورح مرح هردكاج رخو ؛هنيع جاّجَح ىلع براض هبرضو .هتيلأ ىلع براض

 انلعج ام هّللاوف ريضخ نبا سأرب انيتأ :ةبطحق نب ديمح ىلوم تخب نبا لاق . .هسأر
 رظن اّمَل :ديعس نب رهزأ لاق» : يربطلا لاق رولا ىو دي. ناك اجر لح عوضا
 يف كلذ تف دجسملا ةرانم ىلع دوسألا ملعلا ىلإ هللا دبع نب دمحم باحصأ

 لاق . .هّللا دبع نب دمحم ىلع عجشأ قاقز نم ةبطحق نب ديم لخدو ,مهداضعأ

 نود فيسب ٌلجر هبرضف هسفنب لاتقلا رشاب ذئموي ًادمحم تيأر :لاحرلا دوعسم
 .هولتقت ال :ةبطحق نب ديمُح حاصو .هيلع اورواعتو هيتبكرل كربف ىنميلا هنذأ ةمحش
 دعب نسح نب هللا دبع نب دمحم لتق ناكو  لِتُق دق هدجوف  ديمُح ءاجو .اوفكف
 .(ها) (ه540١هةنس ناضمر ١5 نينثالا موي رصعلا

 نب ريثك دئاقلا ىسوم نب ىسيع فلختساو «ةنيدملا لهأ رئاس نامألا لمش دقو

 ناضمر ١9 يف  ةكم ىلإ ىسيع فرصناو «ةنيدملاب دنجلا نم ةعامج يف نيصح
 ىلإ ةبطحق نب ديمح عم يرسقلا دلاخ نب دمحم هجوت امتيب ةرمعلا ءادأل ه6

 نم ةمألا ذاقنإ يف ماه رودب مهاس نأ دعب ةفوكلاب دلاخ نب دمحم رقتساف «ةفوكلا
 . ةفالخلا ةلود ءاجرأ لمشتس تناك ةنتف

 : ديلتلا يراضحلا نميلا خشيراتب دلاخ نب دمحم ملع
 ركذ دقو «ديلتلا يراضحلا نميلا خيراتب ًاملاع يرسقلا دلاخ نب دمحم ناكو

 .ءاعنصب نادمُع رصق ءانبب حون نب ماس مايق ربخ ليلكإلا باتك يف ينادمهلا نسحلا
 :هصن يلي ام ينادمهلا لاق مث

 مارعشو بضحي حرش لإ ءانب نم يرسقلا دلاخ نب دمحم هاور ام انركذ دقوا
 . 20(نادمُغ رصقل رتوأ

 ملع ةقد ىلع انرصع يف نميلاب ةيشوقنلا ةيرثألا تافشتكملاو تابيقنتلا لدتو
 مساب دئسملاب شوقنلا نم ددع ىلع روثعلا مت دقف «يرسقلا دلاخ نب دمحم ةفرعمو

 )١( الإكليل  ج ؟؟ ص ب ينادمهلا دمحأ نب نسحلا 8.
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 (نادير وذو أبس كلم رتوأ مارعش) مسابو (نادير وذو أبس كلم بضحي حرش لإ)

 207 (ءاعننم ةئيدمب نادمخ رصق) امهنقوقت ركذتو

 يرسل نلاخ نيدو غاستا نونستتلا رقعحت وأ ةقلفنلا نكرببشألف كش نو

 يفوت امبر يرسقلا دلاخ نب دمحم نأ ىلإ ريشي دق امم .لصوملا ةيالو ىلع
 .ةيرجه ١ ١6 ةنس

 )١( ص - حرفلا نيسح دمحم - نوعبسلا نميلا ةعبابت 171١١ 717.



 ثلاثلا ثحيملا حححو

 .يثراحلا عيبرلا نب هّللا دبع
 (ها55١-6:١) ةرونملا ةنيدملا يلاو

 نب نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديبع نب عيبرلا نب هللا ديع نيمألا ويف

 ن1 ةئب) نمنلل ايلاو عيبرلا نب هللا دبع ناك يجحذملا يثراحلا نايدلا

 يلع نب دمحم يضاقلا خرؤملا لاق ءروصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف (ه4

  عيبرلا نب , هللا دبع ماقأ : يدَنَجلا ءاهبلا لاق» :نويعلا ةرق شماه يف عركألا

 ةنس ثكمف هنبا فلختساو قارعلا ىلإ داع مث ًافصنو نينس عبرأ - نولل ايلا

 0 1 و
0 

 روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا يراشتسم نم عيبرلا نب د وعل

 نب دمحم جورخ ربخ هاتأ اّمَّلو ه40١ةنس دادغب ةنيدم طتخا امل هعم ناكو

 ..ه065 بجر ىف اهيلع هبلغتو ةرونملا ةنيدملاب يولعلا نسح نب هّللا دبع

 : يربطلا لاق

 نب دمحم نع نارمع نب زيزعلا دبع نع ىيحي نب دمحم ينثذح. . /
 :لاق ناذملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديبع نب عيبرلا نب , هَّللا ذبع نع زيزعلا دبع
 ِبّصقلاب دادغب ةئيدم روصنملا طتخا دقو ةنيدملاب نسح نب هللا دبع نب دمحم جرخ
 ةضاداك :لاق مث ًاليوط تمصف هئقحلف يب حّيصف ءهعم ترسو ةفوكلا ىلإ راسف

 جرح «كلهاو:ةللاو كلُ :ٌّتلق «ةنيدملاب :لاق ا :ٌتلق ءدمحم جرخ عيبرلا

 1: وينموملا نيمآ اي لاجو ةلون ىدع نيغ نو هللاو
 ًاهكيوتم يي نأ تباث نب دمحأ ركذو» :يربطلا لاق
 ل د لا اي ا ا ولا

 نم اوناكو َيناذملا عيبرلا نب , هَّللا دبعو يليقعلا ملسم نب قاحسإو ميرح نب ةرامُع
 ًابئاخ ًادمحم نأ نظأ :نامثع لاقف «هلوح هيبأ ونبو هتباد ىلع ريسي وهو هتباحص

 لاقو ..ءاهدو ركنو ٌركمل ّيسابعلا اذه بايث وشح َّنِإ «هتيب لهأ نم هعم نمو

 .1؟؟ ص  عركألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عييدلا نبا  نويعلا ةرق 01
 .ة ج 5١8 ص يربطلا . كولملاو ممألا خيرات 000
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 حاورأللو سرتفم نارقألل ٌسومش مُعْيَض ٌسيخ ثيل وه :عيبرلا نب هللا ذبع

 :قرراسلا بن ايقم اج ل ا ل

 رِفاوتلا لبق ُمادقإلاهّتّهي تيس ترمعلا اذإ اكيشاتل إو

 6 مضر 0 اا
 نب ىسيع هدهع يلو ةيعمب ةنيذملا ىلإ شيجبلا روضنملا رفغج - وبأ ثعب دقو

 تي هللا كيط وم ةمحيم ةكرتت قلق ءاضقلا متف «يئاطلا ةبطخف نب ديمححو ىسوم

 : يربطلا خيرات يف ءاج امك ثيح ه١ 55 ةنس ناضمر ١5 يف نسح

 ينير كلل جرح يح ب ع يدلل اع سوح نب سينام
 نيصح نب ريثك ثكمف  ناضمر ١9 يف نسح نب هللا دبع نب دمحم لتقم دعب

 يبأ ٍلّبِق نم ةنيدملا ىلع أيلاو يئراحلا عيبرلا نب , هّللا دبع مِدَق مث + يق يباع الاو

 م ضرإ نها قيس ربح زب ريك رضحل تبلا مور رص ع

 دجنو زاجحلا قطانم ىلإ هلامع ثعبو ةنيدملا عيبرلا نب , ِهَّللا دبع ىّلوتف

 نيالا كيف نييعولا :كلملا دبع نب َروسملا لاق ءةرونملا ةنيدملا ةيالول ةعباتلا

 نب دمحم ىلإ اهعفدف دسأو ءىيط ةيابجب ءاج ناكو ةربس يبأ نب ركب ابأ عيبرلا

 هنع افعو ٠( . ةنئيدملاب نجسلا يف عيبرلا نب هللا ديف ةيبشق يي 0 لدا

 .دعب اميف

 ضعبو عيبرلا نب ؛ ِهّللا دبع ريمألا دنج ضعب نيب عازن عقو ةدعقلا يذ يفو

 نبا دنج عزان :قاحسإ نب ثراحلا لاق» :يربطلا لاق .ةنيدملا قوس يف راجتلا

 راد اوؤاج ىتح راجتلا نم ةفئاط تجرخف «مهنم هنورتشي ام ضعب يف راجتلا عيبرلا

 ءمهمتشو مهرهنف هيلإ كلذ اوكشف ,عيبرلا نبأ اهيفو  ةرامإلا راد يهو - ناورم

 اعيك دنجلا ينيكلا :دشار نب رمع لاق . يأرلا ءوس يف اوديازتف دنجلا مهيف عمطو

 ىلع هوبلاغف ديز نب نامثع ىعدُي نيفاّرصلا نم لجر ىلع اودغو قوسلا عاتم نم
 اوكشف ةنيدملا لهأ راجت  ءاسؤر عمتجاف «مهنم هلام صلخف ثاغتساف هسيك

 .هرّيغي ملو هركني ملف عيبرلا نبا ىلإ كلذ
 نادوسلا تراث ه46١ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عبسل ةعمجلا موي يفو -

 موي أمحل رارج نم ىرتش *ةاف دنُجلا نم ّلجر ءاج» :دشار نب رمع لاق .ةنيدملاب

 تضيق نقرر رجلا .ةيلم عرقا ارجل هش ىو نمت اديس نأ يان وحلا
 ىدانتو «هولتقف نورازجلا هروتعاو هتباد نع ٌرْخف هترصاخ اهب نعطف ةرفشب مضولا

 )١( ج 74" ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.
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 لاق . .ةيحان لك يف دُمُعلاب مهولتقف ةعمجلا ىلإ نوحوري مهو دنجلا ىلع ٌنادوسلا
 ةيلاعلا يف ناك نم ضعب يل ركذف مهل قوب يف نادوسلا خفن : قاحسإ نب ثراحلا

 عمسي هلمع ضعب يف امهناكس نِم ٌدوسألا ىري ناك :هنأ ةلفاسلا يف ناك نم ضعبو

 ؛هيتأي ىتح توصلا متأيو هدي يف امب شحوي مث هنقيتي ىتح هل يغصيف قوبلا خفن

 ةعمجلا يف سانلاو عيبرلا نبا ىلع اولغف «ءةقمرو «لقعيو «قيثو :رمن ةثالث

 نيكاسمب ٌرمف «قوسلا ىتأ ىتح هل اودرطتساو مهيلإ جرخو «ةالصلا نع مهولجعأف

 ىتح هعم نم مهيلع لمحف دجسملا قيرط يف نولأسي  دوسلا نم  ةسمخ

 مهلزنتساف مهنم موقلا نأ ّنظف راد فنط ىلع دوس  ةيبّيَصاب ٌرم مث ء«مهولتق

 لتقو . .نادوسلا هيلع لمحو نيطانحلا دنع فقوو ىضم مث «مهقانعأ برضو
 الإ هيلع امو دوسألا ىقلي ٌسرافلا ناك ىتح دنجلا مهباهف دنجلا نم ًارفن نادوسلا
 دومعب هيلع دشي نأ بشني مل مث هل اراقتحا هربد هيلويف هعاّرُذو هتروع ىلع ناتقرخ

 وأ ةرحس الإ نادوسلا ءالؤه ام :نولوقي دنججلا ناكف ءهلتقيف قوسلا دمع نم

 نبا جرخ دغلا ناك امل ءاوسمأ ىتح كلذك اولازي ملف» :دشار نبا لاق .«نيطايش

 . .عيبرلا نبا ىلع نادوسلا لمح :قاحسإ نب ثراحلا لاق . .ةنيدملا نم عيبرلا
 ههجو ىلع ىضمو اهب مهلغشف مهارد مهل رثنف هوقهرو عيقبلا ىلإ راص ىتح هوعبتاو

 نبا ىلع نادوسلا جرخ :ىسيع لاقو .ةنيدملا نم نيتليل ىلع لخن نطبب لزن ىتح
 جرخف «هومزهف مهلتاقف « سيف وباو «دوقنعو «ءايدحو « قيثو :مهؤاسؤرو عيبرلا

 ام :اولاقو نادوسلا لاتق نع اوعنتمأ هدونج نأل كلذو «اهب ماقأف لخن نطب ىتأ ىتح

  ةرامإلا راد يهو - ناورم 5 ىلع نادوسلا راغأ مثال ةرححس 0 نادوسلا ءالؤه

 ٍبْسَقو تيزو قيقدو قيوس نم  رحبلا يف دنجلل لم ناك ماعط امهيفو ديزي رادو
 .«مهارد ةعبرأب تيز ةيوارو نيمهردب قيقدلا لمح ناكف .هوبهتناف -

 هوجو راسف :اوقرفتف  نادوسلا  مهديبع نيكستب اوماق ةنيدملا لهأ نإ مث
 اهيأ كلمع ىلإ عجرا :هل اولاقف لخن نطب يف عيبرلا نب هللا دبع ىلإ ةنيدملا لهأ

 دوسلا ءاسؤر هيلإ اوملسي نأ ىلع كلذ ىلإ مهباجأ ىتح هب اولازي ملف «ىّبأتف ريمألا
 دي عطقف «عيبرلا نب هللا دبع عجرف) :دشار نب رمع لاق .نادوسلا رئاس نع وفعيو
 دّرمت نيهنلا كلذنو [ قريطلا -ه-7- ص) (رعسمو «لقعيو «رانلا يبأو « قيثو

 .سانلا نكسو لاوحألا تأدهو ةنيدملاب نادوسلا

 مث ه١ 4 5ةنس لوألا عيبر ىلإ ةرونملا ةنيدملل ًايلاو عيبرلا نب هللا دبع ثكمو

 ثيحب ةنيدملل هتيالو تهتنا كلذبو ءهيلإ مدقي نأب روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا بتك
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 عيبر رهش يف ةنيدملا نع عيبرلا نب , هَّللا دبع لع ه45١ةنس يف» :يربطلا لاق

 .[ة4 ج "5: ص) .«؛لوألا

 03 حجاج ماع
 انا زعا0

 نم رمتسا ثيح روصنملا رفعج ىبأ ةفيلشلا ىلإ عيبرلا نب هللا دبع داغو
 ةحازإ ةيلمع ذيفنت يف يسيئر رود هل ناكو ةةلرادلا تالاجيرو ةفيلجلا يرام

 نب يدهملل ةعيبلاو دهعلا ةيالو نم سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب ىسوم نب ىسيع
 : هنأ يربطلا م خيرات يف ءاج دقو .دهعلا ةيالوب روصنملا رفعج يبأ

 نإ ةليخُن ابأ اي : يثراحلا عيبرلا نب , هّللا دبع يل لاق . . رعاشلا ةليخُت وبأ لاق"

 ضدي نيب تيد ىلع وكر ديلا ةفذاقتلا ديدلا سلا تقرب نيكيودلا رفا

 .«يدهملا لضف ركذتو كلذ ىلع هْنسَن ائيش َتلُق ولف ىسوم نب ىسيع
 اهنم يربطلا امهركذ نيتديصق لاقو عيبرلا نب هَّللا دبعل ةليخن وبأ باجتساف

 :اهلوأ ةديصق

 دبْزُملا روحبلا رحب ىلإ يريس يدمعاف نينمؤملا ريمأ ىلإ

 :هلوق اهنم ةيناث ةديصقو

 انايق ةيعرفساامككناك "انك انفع د نتم ىلإ هك جتشا

 .ه51١/ةنس دهعلا ةيالوب روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا دمحمل ةعيبلا تمتو

 ناكو .ةلودلا تالاجرو روصتملا يراثكس نم عبرا نب , هّللا دبع لزي ملو

 ها5/8ةئس جحلا ةضيرف ءادأل رئاس وهو هاصوأو يدهملا هنبا فلختسا امل هعم

 تعمس :ينراخلا يرلا نب , هَّللا دبع لاق» :هنأ نويعلا ةرق شماه يف ءاج ثيح

 ةنذلث ىانلا تكرت ىلإ :ةكم ىلإ هجورخ دنع هعدو امل يدهملل لوقي روصنملا

 جرفلا وجري ال نوجسمو كنمأ الإ وجري ال فئاخو كانغ الإ وجري ال ريقف « فانصأ

 لامعأ لوأ نمف .دملا لك مهل دمت الو ةيهافرلا معط مهقذأف تيل اذإف «كنم الإ

 مهل رمأو نينوجسملا قالطإب رمأ هنأ [ه79١ - 648١ةنس] ةفالخلا يَلَو امل يدهملا

 . «اهبابرأ ىلإ ملاظملا درو ٍتالِصب

 هللا ارو ,هتافو ىتح تايصخشلا رابك نم عيبرلا نب ؛ هّللا دبع ثكم دقو

 )1١59- يدهملا نب يداهلا ةفالخ يف نميلا ةيالو عيبرلا نب , ِهَّللا دبع نب عيبرلا

 يلاوح تامو .ه1/4١و ١94 نيب ام يدهملا نب ديشرلا ةفالخ يف مث (ها

 .ها/5ةنس



 عبارلا ثحبملا ححح

 ةكم ىلاو ..ىكتعلا ةيواعم نب مثيهلا
 (مه1١١-١١١5)ةرصبلا يلاو مث (ه148-145)

 تالاجر نم مثيهلا ناك .يناميلا يدزألا يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا ريمألا وه
 ةوعدلا يف ىوضنا ثيح ةيسابعلا ةوعدلا روهظ دنع ناسارخ ةيالوب يبرعلا شيجلا

 درويبأ ةقطنم يف ةطبارملا ةيبرعلا ةوقلا نم متم عيب 54 (ًالجر نوعبس ةيسابعلا

 :لاجر ةعبس درويبأ لهأ نم مهنمولا : ةيسابعلا ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ناسار خب

 نب رابجلا ذيع ءيئاطلا ناميلس نس لضفلا سابعلا وبأ «يكعلا كيهن نب نامثع

 ةيواعم نب مثيهلا باطخلا ونبأ ,يدزألا نمحرلا دبع نب ديزي :يدزألا نمحرلا دبع

 . ةيناميلا نم مهعيمجو 3 «يدزألا دمحم نب ريهز ١ يكتعلا

 لخد يذلا ةيسابعلا ةوعدلا شيج تاالاجرو ةداق نم مهايإو مثيهلا ناك مث

 نم ةبكرك ناديو .ه77١ مرحم رهش يف يئاطلا بيبش نب ةبطحق ةدايقب قارعلا

 يبلهملا متاح نب حورو يبلهملا ةيواعم نب نايفسل 057 ةرصبلا ل مهدونجب ةداقلا

 كئلوأ نم ناكو - ها رفص ىف ةيسابعلا ةوعدلا ارهظأو ةرصبلاب اراث امل

 ,«يعازخلا هللا دبع نسب ناليغو .«يعازخلا هذا دبع وق ةيسأ كلام 1 : ةداقلا

 يناثلا عيبر يف - عيوبو حافسلا سابعلا وبأ رهظ اّمَلو ,يكتعلا ةيواعم نب ب مثيهلاو

 ةرصبلاب مثيهلا رقتساو ا ىلع يبلهملا ةيواعم نب نايفس تلوتخ ها ؟ةئس

 .ةيلاملاو ةيرادإلا لامع ألا نفع ارو

 :(ه14- )١41 ةمركملا ةكمل مشيهلا ةيالو أب
 0 0000007 0 ةفيلخلا [ىراعا 2 يفو

 2 راس لا 0 ولا لمعتسالا 3 ريثألا

 .اه١4١ةنس بجر ىف اهمِدَقف

 نب يلع نب حلاصا ت12 1 ةنسد لا 0

 )١( ص - يرودلا قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 5١18.
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 كلذكو ('”«يبّلهملا ةيواعم نب نايفس اهلامعأو ةرصبلا ىلعو « . .ةيواعم نب مئيهلا
 نب رابجلا دبع ناسارخ ىلعو «يئثراحلا عيبرلا نب هللا دبع نميلا ىلع يلاولا ناك
 . يدزألا نمحرلا دبع

 سانلاب جحو» :يربطلا لاق .ه47١ةنس ةكمل ًايلاو مثيهلا رمتساو

 ةنيدملا ىلع لماعلا ناكو  روصنملا رفعج يبأ مع ىلع نب ليعامسإ ه47١ةنس

 ةفوكلا ىلعو «ةيواعم نب مثيهلا فئاطلاو ةكم ىلعو .يرسقلا دلاخ نب دمحم

 نب ديمُح رصم ىلعو «يبلهملا ةيواعم نب نايفس ةرصبلا ىلعو «ىسوم نب ىسيع
 ىلعو «يثراحلا عيبرلا نب , هللا دبع نميلا ىلع يلاولا. ناك كلذكو .2''”«ةبطحق

 . يدزألا يبلهملا صْفَح نب رمع دنسلا
 ةكمب ناك يولعلا نسح نب هللا دبع نب ميهاربإ نأ نّيبت ه57١ةنس يفو

 ةرصبلا نم ىضم مث «دمحم هيخأ ىلإ وعدي ةرصبلا ىلإ جاجح ةلفاق عم اهنم راسو
 لاجر ةرشع يف اهنم راسو ةكمب ناك ميهاربإ نأ حضتا اّمّلو .اهريغو سراف ىلإ

 يف' :يربطلا لاق .ةكم ةيالو نع مثيهلا لزعب روصنملا رفعج وبأ ماق «ةرصبلا ىلإ
 نب ٍّيرسلا هيلإ ناك ام يلو «فئاطلاو ةكم نع ةيواعم نب مثيهلا لِزُع ه١ 47 ةنس

 ىّلوتو ةرصبلا ىلإ مثيهلا داعف [4 ج 9 ص] «سابعلا نب ثراحلا نب هّللا دبع
 هاو ةقيم ىلإ[ تالاف ةنلامو ةيرادإ ًالامعأ اهب

 :(ه657١ )١5 ةرصبلل مثيهلا ةيالو أبن

 لاق .ه5١هةنس ةرصبلا ةيالول ًايلاو يكتعلا ةيواعم نب مئثيهلا حبصأ مث
 : يناغألا باتك يف يناهفصألا

 : هتدشنأف ةرصبلا ريمأ وهو ةيواعم نب مثيهلا ىلع تلخد :دزن نب راش لاقل

 ٌرورسلاوةمحرلاوٌكيلع ٌريمألاهيأمالسلاإ
 ٌتعمطف «ًائيش انمهارد نم ذْخأي وأ انعدي ال ىمعألا اذه نإ :لوقي هّبعمسف

 اهب حدم ةديصق علطم روكذملا تيبلاو ."'7(«تفرصناف «يناطعأ ىتح ٌتحرب امف «هيف

 . مثيهلا ريمألا راشب

 رفعج وبأ ىَّلو ه50١ةنس يفا» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاقو

 ءاهب فيطُي اهل روس ءانبب هرمأو «يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا ةرصبلا ىلع روصنملا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١77 و١118 ج 4.

 ج 77 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (؟) ".



 . "كلذ لعفف ءاهلهأ لاومأ نم روسلا نود نم اهيلع قدنخُي نأو
 اق مث «روسلا ءانبل مهارد ةسمخ ةرصبلاب درف لك ىلع مثيهلا ضرف دقو

 - كلذ ناكف ءًاقدنخ روسلا نود لعجو ءاهلك ةرصبلا ةنيدمب فيطي روس دييشتب
 ةلودلا وا ع و رم ل اكعد

 وفو» :يربطلا لاق .ةرصبلا ةيالول ًاعبات (ناريإ بونج) سراف ميلقإ ناكو
 لاق .. سراف لماع دادش نب ورمعب ة دي , مثيهلا رفظ ه١ 5 1ةنس

 هيلع ٌلُدَف ةرصبلا لماع ىتأف هل ًامداخ دادش نب ورمع برض :فورعم نب دمحم

 لاقو .حمج ينبل ىلوم دادش نب ورمع ناكو .دبرملا يف هبلصو هلتقف هذخأف
 ويلا ريق هل ويصح د ءمالسلا ةنيدم ديري جرخو مثيهلا هب رفظ :مهضعب
 ىلإ باتك هعمو روصنملا رفعج يبأ دنع نم لوسر َلَبْقْأَف «لقعم رهن ءىطاش ىلع
 ةلئاتس هب الكف :رسصبلا هسقأق ءهيلإ مثيهلا هعفدف ءهيلإ دادش نب ورمع عفدب مثيهلا

 راسو ''"ةرصبلا دبرم يف هبلصو «هقنع برضف هملع ٌبحُي ءيشب هنم رفظي ملف
 نم هيفعي نأ هنم بلطو دادغب  مالسلا ةنيدمب روصنملا رفعج يبأ ىلإ مئثيهلا
 .اهنع هلزعو هافعأف ةرصبلا ةيالو

 هيد ادد يكعلا ةيراعم نوب يملا ينوتاع طيب اولا : يربطلا لاق

 يهو . !"'مشاه ينب رباقم يف نفُدو ءروصنملا رفعج وبأ هيلع ىَّلصف ؛مالسلا

 .نامزلا كلذ يف دادغبب ةلودلا لاجر رابكو نييسابعلا ءافلخلا ةرسأ رباقم

 ١( ج ؟417و 788 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.



 رصعلا يف اهقراشمو قارعلا | ميلاقألا
 مهحيرات ملاعمو يسابعلا

 ةرصبلا يلاو

 (هاة:ه_-١"1 /مهام”ن_ا890)

 و «يدزألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا نب , ديزي نب ةيواعم نب نايفس ريمألا وه

 رفعج ىبأ ةفالخ يف مث (ه17”  77١ةنس) يسابعلا رصعلا يف ةرصبلا ةيالول ريمأ

 اهلامعأو ةرصبلا ةقطنم لمشت ةرصبلا ةيالو تناكو (ه564١ - 9١ةنس) روصنملا

 جيلخلا) نيرحبلا ةقطنمو (ناريإ يبرغ) اهرواج امو زاوهألا ةقطنمو قارعلاب

 : (ىبرعلا

 : يلي ام انه ركذنو

 : نايفس كلأو ..بليسلا دوب كيويوي ةنزافقاك

 ه4 4ةنس ذنم يومألا رصعلا يف ءارمألا ةالولا ةربأ نم ةسهملا لا ناك دقن

 ةفالخ يف نيقرشملاو قارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو دهع ىلإ  ةيواعم ةفالخ يف

 تايذلا دن رسوب ةيواعم قاكو هت ؟"ةنس ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس

 ناتسناغفأ بونجو ناريإ قرش يف) ناتسجس ميلقإ ىل ىّلوت دقف دهعلا كلذ ءارمأ نم

 لاق .(ًايلاح ناتسكيبزوأ ةيروهمج) ىراخبو دنقرمس ميلقإ ىّلوت مث (ًايلاح
 كييؤني ىلونف :قارشلا ههايملا نف ؛ ديزي كلملا دبع نب ناميلس ىّلو» : يرذالبلا

 مكمل ار وول سل , كَرْذَم

 '"«ليبتر هل حَضَرَف ديزي نب ةيواعم ىَّلو

 .89؟ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتق )١(

 ؟ا/
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 دالب حتفل ناسارخ لا تاسسلا دو ؛ ديزي ريمألا راس ه8ا/ةئس طظساؤأ يفو

 ةانسا ردك ىلع يلوحلا ند , ديزي فلختساو» :يربطلا لاق .ناتسهدو ناجرج

 ناتسراخط ىلعو ديزي نب ةيواعم هنبا ىراخبو دنقرمس ىلعو ءديزي نب دّْلُخَم

 نب ناميلس ةافو دعب بّلهملا لآ ةيالو تهتنا مث 0)20(بّلهملا نب ةصيبق نب متاح
 . ةرصبلا ىلإ اوداعو  ه99ةنس كلملا دبع

 ءىيس ناكو كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىّلوت ه١١١ةنس طساوأ يفو
 ةرصبلا يف عيوبو بّلهملا نب ديزي راثف «بّلهملا لآ ىلع ًامقانو ةريسلا
 ةيلإ ككملا كن هب ديزي ةيعبف «ةريثك ميلاقأ هئاول تحت توضناو ةفالخلاب

 ,ه١١٠١ةنس لئاوأ يف كلملا دبع نب ةمّلْسَم ةدايقب ماشلا نم ًافيثك أشيج

 «ديزي نب ةيواعم هنبا اهيلع فلختساف طساو ةنيدمب بّلهملا نب ديزي ناكو

 لتاق ثيح رْفَعلا ةعقوم يف كلملا دبع نب ديزي شيجب بلهملا نب 0

 بئان ماقو ءهه٠ ؟ ةنس رقص نف ةكر ملا بلق يف لق نعح بلهملا نب

 برضب  ديلولا نب ورمع نب دمحم 0 ل ا ل

 تءاج اَّمَلو» :يربطلا لاق . بلهملا نب ديزي باحصأ نم ًاريسأ نيثالث قانعأ
 ًاذيسأ نينالثؤو نعلا يليعلا:ن نب ديزي نب ةيواعم جرخأ طساو ىلإ ديزي ةميزه
 كلملأ دبعو كلامو ءيِدَع هنباو يرازفلا ةأطرأ نب ب, يدع مهنم ٠ :ةديب اوناك

 نب دايز نب عيبر ريغ مهلك ىراسألا ديزي نب ةيواعم لتقف . .عمسم انبا

 : يدزألا ةنطق تباث لاقف . .ناقرلا نب سنأ نب عيبرلا

 عّمْسِم نبا لق ُتْبَبْحَأ الو ٌّيِدَع هنباو ٌيِراَرَقلا َلْفَق ينّوَساَم
 ©60(عضوُم ريغ ىلع يرمأ اهب ٌتْعّضو ةلز يواعم تناك اهشكلو

 كلملا دبع نب ةملسم نأ هغلبو «طقف ةتس ديزي نب ةيواعم مهلتق نيذلا ناكو
 لتق ديزي نب ةيواعم فقوأف ءمهدنع نيذلا ىرسألا ةيقب لتق افقوأ ةفوكلاب هلماعو
 ا .ةرصبلا ىلإ بحسناو ء«طساو يف هديب نيذلا ىرسألا
 ١ :يربطلا لاق . ريماس وقدمت نع نامل ند , ديزي باحصأو ةداق لولفو

 0 «لاملا تيبو نئازخلا هعمو ة ةرصبلا مِدَق نيح بّلهملا نب , ديزي نب ةيواعم

 كلا امثاو ءاتديسو انربكأ تنأ :لضفملل اولاقو بلهملا لآ عمتجاف « «مهيلع َرّمَأتَي

 .©20(لضفملا اورَّمأف «كلهأ نايتف ضعبك نسلا ثدح مالغ

 )١( ج ١؟١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 8.
 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) !١5 و١958 .؟ ج
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 تساقأفا ديلا يال ربع لينادقق ىلإ ةرصبلا قش تلمملا الا اضفنلا ناسنو
 نامرك ىلإ اوجرخ) مث (ًانامأ مهسفنأل اوذخأي ىتح) ليبادنقب مهنم ةعامج
 كلملا دبع نب ةمَّلْسَم ثعبو . .لضفملا ىلإ اوعمتجاف ةريثك لولف نامركبو
 نب لضفملا كردأف «لولفلاو بّلهملا لآ بلطل شيج يف يبلكلا بض نب كرْدُم
 مهلاتق دتشاو هولتاقف هيلع اوفطعف سرافب لولفلا هيلإ تعمتجا دقو بلهملا
 يعخنلا رم رتشألا نب ميهاربإ نب نامعنلا بلهملا نب لضفملا عم لتقف «هايإ
 تاتا لكي جرو د رسلان دك

 نم مهنم طقس نمو بلهملا لآ ىضمو .. انما نافألا اريلطت تليدل اة

 201 1 ا ا ا ا

 ثعبو  نامألا مهيطعيسو ينامي هنأل  يبلكلا كردم دئاقلا رييغتب ماقف ؛ مهيلع

 بض نب كرّم ىلإ كلملا دبع نب ةَمَّلْسَم ثعبا» :يربطلا لاق . ميمت نم ًادئاق

 روحا نم لالع ليبادنقب لولفلاو بتليهملا لآ رثأ يف حّرَسو «هذرف يبلكلا

 :ياعشلا هلآ ٌعادو نيابي ملو ؛ديمُح نب ٌعاَدو َبّتاكو «ليبادْنَق ىتأف . : ميمتلا

 ةنميم ىلع ديمُح نب ٌعاَدَو ناك ءاوّمصو اوقتلا اّمَل هقارف مهل نّيبت مث ؛ مهقراقيو
 مهل عفرف «ّيدزأ امهالكو ةرسيملا ىلع لاله ني كلملا ديعو بلهملا لآ

 «لاله نب كلملا دبيعو ديمح نب عادو هيلإ لامف نامأ ةيار زوحأ نب لاله

 مهفايسأب اوشم بّلهملا لآ كلذ ىأر اّمَلَف ٠ «بّلهملا لآ نع سانلا ٌضْفْراو

 َكَرْذَم ليبادنقب لتقف : ي يرذالبلا لاق . مهرخآ دنع نم اولتق ىتح اولتاقف

 تكليفللا ف , ديزي نب ةيواعمو «بّلهملا ينب ناورمو ةيواعمو دايزو كلملا دبعو

 اسس الار تلا نب يوب ني نيس لج دهس ملال يرعى
 لاق . يومألا رصعلا يف بّلهملا لآل يبهذلا نمزلا ىهتناو ه7١٠ةنس طساوأ
 نب ديزي نب رمعو ؛بّلهملا نب ةنييع يبأ نب لاهنملا قحلوا :نودلخ نبا
 ليبتر دنع نامثعو رمع ماقأو ءكرتلا كلم ليبترب لضفملا نب نامثعو «ةنليشلا

 يف شاعو عرعرتو «ناسارخب هيلع امدقو يرسقلا هّللا دبع نب دسأ امِهنّمأ ىتح

 نب دلاخ ةيالو يف ةيعامتجالا مهتناكم مهل تناك بّلهملا لآ نم ليج ة ةرصبلا

 نب بيبحم نب ناميلس :مهنم ناكو (ه١١١ )1١5- قارعلل يرسقلا هّللا دبع

 نب متاح ونب حوّرو ديزيو دواد ةياوستلا نب هيرب ني نمحولا دبع :تليجلا

 . بلّهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس «بلهملا نب ةصيبق

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات !١5 و١958 ج 7.

 ) )0ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 455.
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 : ةرصبلاب هتروثو ةيسايعلا ةوعدلا يف بّلهملا لآو نايفس ءاوضنا
 تايدللا هلا تالاجر بالا اكتبو بلسان ؛ ديزي ةروث تقفخأ نيح

 :رعاشلا ريرج لاق ه٠ ٠ ”؟ ةنس

 ٌفرطآلو ٌلَضأ الف انامراوسمأ وغرباد هللا رج بلهشلا لآ
 تاكرح ةداق نم اوناكو ناديملا ىلإ اوداع نأ ثبل ام بّنهملا لآ نكلو

 دورا رفا ارش يحاور نار وحلا اراك ناج اجكلا اا كرعملا

 تلدعلا و ب ديزي (ني نضطولا ديع تاكو :بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب دواد هعمو

 نب ناورمل رمألا بتتسا اّمَلو «سرافب يرفعجلا ةيواعم نب هللا دبع ةكرح ةداق نم

 دي :ةيزي هيلع لور ايف راقمو ناو ءلا ىلإ ًافيثك ًاشيج ثعب ةريزجلاو ماشلا يف دمحم

 دمحيم نب ناورم هجو» :ةلودلا ناجع هيهات لاق ها ةةئس ٌيرازفلا ةريبه

 بلهملا نب بيبح نب ناميلس فلاخ دقو هيلع ةضقتنم يهو قارملا ىلإ ونجل

 000 يلا يال ال وهألاب

 ل رب ا ا م : 0 هوا

 نب نمحرلا ديعو دنسلاب روهمج نب روصنم قحلو ل

 1 نام تليعل او

 نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس مهزربأ ناكو «ةرصبلاب نيذلا بّلهملا لآ امأ

 ريمأو دمحم نب ناورم ةفيلخلل ةعاطلا اورهظأف «يبّلهملا متاح نب حْوَرو بّلهملا

 ةفلاخم مدع نم مغرلابو .اهقراشمو قارعلاو ةرصبلاب نيذلا رئاسك ةريبُه نبا قارعلا

 مهب كتفلاب ةريبه نبا رّْمَأ دق ناك دمحم نب ناورم نإف «ةرصبلاب نيذلا بّلهملا لآ

 ىف - ةريبه نبا ىلإ ناورم اهبتك ةلاسر هيلع لدت ام وهو ه79١ةنس قارعلا هالو امل

 ىف ناورم لوق انه اهتم انمهي رومأ ةدع ىلع اهيف هدقتني - ه١١؟ ١ةنس ةدعقلا يذ

 : هصن ىلي ام ةريبه نبا ىلإ هتلاسر

 هنظ تفلخأف «كتيافك نم َلّمَأ اَمِل قارعلا كالو نيئمؤملا ريمأ نإف «دعب امأ)
 َتَنَّهَو ىتح ناسارخب هتعاط لهأ نم كخرصتسا نَمَع كؤاطبإ :اهنم ءرومأ يف

 )١( ص - يرردلا قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ  56١و1١ 5.

 )( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات  8١ج 45و 8.
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 نيضبرملا بّلهملا لآ نع فيسلا كدامغإ :اهنمو . .مهيلع مهودع ئوقو «مهتوق
 . "”مهميرح تحبأو مهءامد تكفس نوكت الأ نتفلل

 اه يليفلا لآ ناقيد ايتن لاق ةليوط ةلاسر نا ؤزف يع ريقه قنا ةيناحأ هقو
 ناكمب نميلا نم مهتيأر يّنِإف تايدلا لآ نع وعلا يدامغإ امأ» :هصن ىلي

 ني رعب وتو يت نارغلا لخأ يتب اياز تالف د وما مار يجمد حركت

 . "مهب ٌتصّئرتو مهُتّْلأتف ماشلا لهأ
 نميلا نم» مهنأل بّلهملا لآل لتقلاو ردغلاب ضرعتي نأ ةريبه نبا يشخ دقف

 ةناكم نميلا يف مهلو جيلخلا ةقطنمو ةريضتلاب نسئافنلا ءامعز مهنأ ْذِإ («ناكمب

 لآل ضرعت اذإ ماشلا دنج نمو قارعلا دنج نم نوينميلا هذباني نأ نمأي ملف «ةيلاع

 ال وهف . «مهب ٌتصّبرتو مهُتلأتف» لاق ةعاطلا ىلع مهو لكتلاو نقلا ةيلهعلا

 و ل ل ل ا ا ل ل

 ةيواعم نب نايفس مهسأر ىلع ناكو بلهملا لآ نم ة ةرصبلاب نيذلا دوصقملاو

 . يبلهملا متاح نب حوّرو يبّلهملا

 نب ناميلس ةكرح ىلع ءاضقلا دنع  ناسارُخب اوقحل نيذلا بّلهملا لآ ناكو
 قلطنا اَّمَلَف «ةيسابعلا ةوعدلا يف اووضنا دق - ه١؟9 ةئس زاوهألاب بيبح

 ناجرُج ميلقإ ىلإ ناسارُح نم ةيسابعلا ةوعدلا شيجب يئاطلا بيبش نب ةبطحق
 يبلهملا صْمَح نب رمعو يبلهملا متاح نب ؛ ليزي هشيج ةداق نم نأك ه١7١ ةنس

 ةجحلا يذ يف ناجرجب ةلظنح نب ةتابن هدئاق لتقو يناورملا شيجلا مزهف

 رابخأ بحاص لاق - ه١١ مرحم يف  يّرلا ميلقإ ةيطحق لخد مث ه١17١ةنس

 ثيرح نب ءالعلا هشيج ةمدقم ىلع ناكو روم رك مدس ولا ناعوت ةةاوقلا

 ملسم وبأ لعجو ءاهيلع ثيرح نب ءالعلا لمعتسا سْحَرَس مِوَق اّمْلَف «يعازخلا
 يف روباسين ملسم وبأ مِدَّقف ءبّلهملا نب ؛ ديزي نب ةيواعم نب ديعس ابأ هتمدقم ىلع

 ةداق نم صفح نب رمع ناكو 1757 ص] «ورم ىو لت صا تسرع

 متاح نب ::كنزبل ناك اهني دس بجر يف ناهبصأ راصتنا يف ةبطحق شيج

 لئدنعو ه١ ةدعقلا يذ يف ةبطحق ديب دنواهن طوقس ىف ًايسيئر ًارود يبّلهملا

 اهيف ركذ نتلا ةلاسرلاب هيلع :باجاف ةريبق' نبا ىلإ ركدلا ةفلاس هتلاسر ناورم بنك
 ةيليمل الا نهي ره هنأ

 ةوعدلا يف ايوضنا دق متاح نب حْوَرو يبّلهملا ةيواعم نب نايفس ناك كاذنآ

 ."50و 50١ ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(
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 ل قارعلا ىلإ فحزلل ًايهتي يئاطلا ةبطحق ناكو «ةيسابعلا
 7 :هصن يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح ه71١ةنس ةجحلا

 متاح نب حْوَرو ةيواعم نب نايفس ىلإ بتكو «مهوعدي سانلا ٌةبطْخَم َبَناَكا
 نب ديزي باحصأ نم لجر عم حْرَرو نايفس ىلإ هباتكب ثعبو . ريعان: ةقيايملا

 لذبف ,يلهابلا ةبيتق نب ٍمْلَس ٍلئموي ة ةرصبلا يلوتمو «ةريصبلاب اجركتو !دويبف ءمتاح

 ؛ ٌعمج امهيلإ عمتجا دقو مْلَس امهيلإ جرخف ءايبأف ءافلاخي الأ ىلع ًاريثك الام امهل

 حور جرخو ,ةيواعم نب نايفس نب ةيواعم لّتقو ء.حورو نايفس مْرُهَف «ةوق يف ُمَلَسو
 وه هاتأف مثيهلا نب ؛ كلام مِدَق ىتح كلانه لزي ملو «داوّسلل ًارهظُم ناسيم تسد ىلإ
 .""”«امهمظعو امهمركأف نايفسو

 داوَسلا ارهظأو ةرصبلاب اراث متاح نب حورو ةيواعم نب نايفس نأ كلذ نم نّيبتيو
 ةجحلا يذ يف يئاطلا بيبش نب ةبطحق امهيلإ بتك امل  ةيسابعلا ةوعدلا راعش -
 امهبراحف :قارعلا نيم ةزيبم قبال الماع ةزيصبلا نيمآ ةنيعق ئررملشا اكو لاا ١ هنن
 تعقو ثيح ةريبه نباو ةبطحق نيب برحلا لبق كلذ ناكو ة ةرضبلاب يذلا: نكيسلاب

 كلت نيب تطلخ ةياور يربطلا رك ك3 نقب دافي راع ردا نانقسا نب ةينفاعت اهيل لوف :ةكرخم

 يف ةيواعم نب نايفس نب ةيواعم ىضمو . .» :هنأ هلوقب ةقحال ةكرعم نيبو ةكرعملا

 هب بشف ةيواعم سرف مهنم لجر نعطف دبرملا ةكس يف ميمت هتيقلف «ةصاخ ةعيبر
 فلأ هاطعأف ةبيتق نب ملس ىلإ هسأر لمحو هلتقف ةّبض ينب نم لجر هيلإ لزنو هعرصف
 ىتح تيب لهأو وه هروف نم جرخو هعم نمو مزهناف هنبا لتقل 0 رسكناف «مهرد
 ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ام ركذ فلس امنيب (ها) .«  . ضيبألا رصقلا ىتأ

 حوَرو نايفس ىلإ ةبطحق بتك امدنع ىلوألا ةعق 0

 يهو ناسيم تسد ىلإ ابحسناف ةرصبلا زيمأ اهييلع بادش سلال ةجحلا يذ ىف

 ىف ءاجو  ةروثلا ىف ارمتسا ىنعمب  داوسلا ارهظأف ةرصبلا يحاون نم ةلبألا ةقطنم
 ا ا ل ا هنأ ه١” رفص ةعقو نع يربطلا ةياور

 نأ ةريبه نبا مهيلإ بتك لجر فالآ ةعبرأ ي نق ةيهد مرن كتل ولا مبالكلا ةبوت رن با

 رئاسو بلهملا لآ رود ىلع هعم نمي رباج ادْعف ,زاوهألاب مقو ملذتل اددم اوريصي

 يلتقلا تررفك نتن :ح ًاديدش ًالاتق دزألا لاجر نم يقب نم مهلتاقف .مهيلع اوراغأف دزألا

 مهيلإ بتك امل ةبيتق نب ملسل ددملا كلذ مودق نم نّيبتيو - (ها) .اومزهناف مهيف

 ةعقومب هشيجو ةريبه نبا مازهنا لبق مرحم رهش لئاوأ يف ناك امنإ كلذ نأ ةريبش نبا

 -ب

 )١( ص - يروذلا زيزعلا دبع قيقحتت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 65"*.
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 دلاخ نب دمحم راث امنيب ه7١ مرحم 8 يف هشيجو يئاطلا ةبطحق دي ىلع تارفلا
 ةبطحق نب نسحلا ةماعلا ةدايقلا ىلوتو «ةبطحق ثامو ءاهيلع رطيسو ةفوكلاب يرسقلا

 هجوتو «لالخلا ةملس يبأ ريزوت متو ءمرحم ١ يف شيجلا عم ةفوكلا لخدو

 . طساو ةنيدمب هشيج لولفو ةريبه نبا رصاحو شيجلا نم ةقرفب ةبطحق نب نسحلا

 ةيواعم نب نايفس ىلإ عيبسلا نب صْمَح عم ةّمَلَس وبأ بتكو . .» :يربطلا لاق

 .مهنم مئاقلا ىلإ وعديو سابعلا ينب ةوعد اهب رهظُي نأ هرمأو ةرصبلا ىلع هدهعب
 را بكا د ا ةرصبلاب يلهابلا ةبيتق نب مْلَس ناكو

 نب مْلَس ئبأف .ةَمَّلَس يبأ نم هاتأ امب هربخيو ةرامإلا راد نع لوحتلاب هرمأي ِمْلَس
 كبروا قماجلج رى دانملا عيمج ناجم ىادنعو .هنم عنتماو كلذ ةبيتق

 نم لجر ْئفلأ يف ذ مْلَسل ًاددم هثعب ناك ةريبه نبا داوق نم دئاق هيلإ حنجو ؛«مهريغو

 هل دعتساف «ةبيتق نب ملس ىلإ - (ناسيم تسد نم) ريسلا ىلع نايفس عمجأف بلك
 ةيمأ ينب نم ة ةرصبلاب ناك نمو رضُم ءايحأو سيق نم هيلع ردق نم هعم دشحو مْلَس

 ىتأف «رفص رهش يف سيمخلا موي ةرصبلا نايفس مِدَّقَف .- مهدونجو - مهيلاومو
 ككس رئاسو دبرملا ةكس يف لويخلا هّجوو لبإلا قوس دنع هنم فقوف دبرملا ُمُلَس
 ةياور ةيقب يف طلخ عقو مث [4 ج ”١١ ص] . «نايفس هيلإ هجو نم ءاقلل ةرصبلا

 نب نايفس نب ةيواعم اهيف لتق يتلا ىلوألا ةعقاولا نيبو ةعقاولا هذه نيب يربطلا
 دعاة اي ل نا ا . نييبتلا فلس امك ةيواعم

 ناكو:«ةرصضبلا لخاد.ؤهو ةبينق نم ولش نوتراخي ةرصبلاب ركسك ةقظتمو ضيألا
 ةبطحق نب نسحلا ىلإ ةملس وبأ بتكو» :يربطلا لاق . طساو يف ةبطحق نب نسحلا

 نب نسحلا هجر دقو 15 ص] ؛هداوق نم ٌبحأ نم ةبيتق نب ملس ىلإ هّجوي نأ

 هللا دبع نب ديسأ كلام وبأ مهيف ةداقلا نم ةبكوك عيبر رهش يف ةريصنلا ىلإ طحت
 يعازخلا لام وأ لخدو «ةرصبلا ةبيتق نب مْلَّس رداغف ءهدونئجب راسف ء« يعازخلا

 :يويطلا لاق امهمظعو امهمركأف متاح نب حورو ةيواعم نب نايفس هاتأو ةريضبلا
 وبأ ماق اّمَلُف مايأ ةسمخ اهيلوف يعازخلا هَّللا دبع نب ديسأ كلام وبأ ة ةرصبلا مِدق)ا

 .[١١/8؟؟ صَ] ؛يبهملا " ةيراعم نيانايغ اهالو حافسلا سابعلا
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 :(ه#1-19) ةرصبلا ىلع يباهملا نايفسل ىلوألا ةيالولا
 اسايعلا نب , ديزي نب ةيواعم نب نايفس وهو ئبلهملا ةيواعم ني تايفس ناك

 حافسلا سانعلا وبأ ماق املا هنأ 3 ؛ نييسابعلا ءافلخلا رصع ىف ةرصبلا ةالو لوا

 عير 17 ين نتابع ىأ ماق ناكرت ئليكلا ةيراعم نيد نايتس ةريضلا ىلخ ىلو

 أ
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 ا اهالوتف ا نايفس ا 0 يناثلا

 سابعا ا هد ضاق لوأ وهو جيامبلا يجحذملا يعخدلا ةأطرأ

 يلا ىلع امانا ناك# بسال ؟ةقيب فاذغلا ماتخ يف يربطلا لاق
 . يعخنلا ةأطرأ نب , جاجحلا اهئاضق ىلعو اهلا ةيواعم نب نايفس ه5١١1؟ةنس

 روهمج نب روصنم دنسلا ىلعو «- ّيعازخلا - ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو

 زيرو انللسد دبع وقار ردم اورام نيل جرا نام يبلخلا

 - يدز

 لمعتسا» ثيح ثيح ها7 عيبر رهش ىلإ ةدحاو ةنس ةرصبلل ايلا نايقس ثكفو

 «ييغلاو لمح وكر ايلاجعار# ةرصبلا ىلع يلع نب ناميلس همع سابعلا وبأ

 1 زاوهألا ىلع ىلع نب ليعامسإ همع لمعتساو ءفذقن اجرهمو

 : (ه40١ )١9  ةرصبلا ىلع َِبّلهملا نايفسل ةيناثلا ةيالولا
 ىلع َيبّلهملا ةيواعم نب نايفسل ةيناثلا ةيالولا تأدب ه179ةنس ناضمر يفو

 رفعج وبأ لزع ه114ةنس يفا : : يربطلا خ خيرات يف ءاج امك ثيح ةرصبلا ةيالو
 لو ءاهلامعأ نم هيلإ ناك امو ةرصبلا را را ىلع ل مند محام ريمتملا

 موي كلذو .٠ اهلامعأو ةرصبلا نم ناميلس ىلإ ناك ام َيِبّلِهملا ةيواعم نب نايفس
 نر ريش نم بسنلل ءاخيزألا

 - 19) نينس تس اهل ةعباتلا ميلاقألاو ة ةريعبلل قايفسا ةيالو:ترمتسا: نقز
 قورشلا ىلإ توما لا ين ماع .ءودهلاو رارقتسالا اهيلع بلاغلا ناك (ه65

 رمع قوراف .د اهيلإ راشأ يتلا ةيلاعلا مهتءافكل ةداقلاو ءارمألاو ةالولا ءامس يف
 ىلع دهشت يرجهلا يناثلا نرقلا يف تعقو يتلا ةلصافلا ثادحألا نإ) :لاق ثيح
 شيجلا ةداق ناك كلذلو ..برعلا هب ماق يذلا لصافلا رودلاو مريكلا ةيمهألا

 بصانملا برعلا لتحا ةيركسعلا بصانملا ادع اميفو «برعلا نم  يسابعلا -
 نيذلا برعلا ةالولا ءامسأب رداصملا لفحتو «ةيلاعلاو ةساسحلا ةسايسلاو ةيرادإلا
 . 0(. .بّلهملا لآو ةبطحق لآ لثم ةرادإلا يف ةيلاغ ةيافك اوتبثأ

 متاح نب ديزي ناك (ه1546١ )١9 ةرصبلل أيلاو يبّلِهملا نايفس ناك امنيبف
 دنسلل ًايلاو َيِبَلِهملا صفح نب رمع ناكو (ه47١ )١8  زاوهألل ًايلاو َيبّلهملا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خبرات ١57 و 1١97ج 6.

  00للك ص - رمع قوراف .د - يمالسإلا خيراتلا
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 «ناتسربطو قارعلا قراشمب ةداقلا نايك نم تاج يعور ناكو (هاطم١-5١1)

 بّلهملا لآ نم ةالولا بقاعتو (ه07١ )١57  رصمل ًايلاو متاح نب , ديزي حبصأ مث

 . برغملاو قرشملا يف

 يلاو يثراحلا عيبرلا نب , هللا دبع ةأرما َيِبْلهملا ةيواعم نب نايفس ةنبا تناكو

 ةرصبلا ىلإ ءاعنص نم راس ًابيرقت - نايفس ةيالو دهع يفو (ه57١- )١78 نميلا

 0 ا ا تلا يباهشلا دمحم نب داّبع

 نعم نا ملل ل ثلكو نيم يف ألا ل شل

 يهأبت ةيلاهملا ثتئاكو «ةيسورف برعلا ا هدالوأو داع 5 ( هيئب ضعب

 نم اناكو ءدابع نب قور هنبابو دمحم نب داّبعب كلذكو مهب ًاعيمج ةرصبلا لهأ

 . ''”(برعلا سرفأ
 ركذ دقو «راهنأ تاذ ةعساش عايضو ضارأ ةرصيلاب بّلهملا لآل ناكو

 تناك :نانيهفو . بلهملا نب ةصيبق نب متاحل :ةيمتاحلا» :اهنم نأ يرذالبلا

 نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس لآل تراص مث رهن اهيفو بّلهملا نب ةريغملل

 . «بلهملا

 0 ا ل ةريثك عومج هتعاطأو ةيعيقلا ةيولعلا ةوغولاب

 نب ديمحو ىسوم نب ىسيع هدهع يلو روصنملا رفعج -توبأ ثعب نأ ىلإ ةرصبلا ىلع

 دقو ردم | هان جملا قد 14 ىذ دوق ميغا ربإ طخسنو عيدنا كاطلا ةبطحق

 رفعج وبأ لزع اهبيبسيو  اهيفو ؛ةنتفلا كلت رابخأ يف تاياورلا ضعب تغلاب

 قذ' قف: نأ د ناضمر يف ة ةرصبلل هتيالو تهتناو َيِبّلهملا ةيواعم نب نايفس روصنملا

 . ه١ 5 ةةئس  ةدعقلا

 نب ديعس جّوزتا : فل يناهفصألا ركذ دقف «فيرط ربخب هنع ثيدحلا متتخنو

 ناك دقو ءبلهملا نب : ديوي نب ةيواعم: نع نايقس ةنبا:نليدلا نب بيبح قب داتغ

 نب ةنييع يبأ نب دمحم نب ةنييع وبأ هيلإ بتكف ءامهتنفدف نالجر هلبق اهجّوزت

 ثاثألاب كريغل تبصن مكو هيف تنينغرف ايفاقأ تنبأر

 ١. ج مال: ص ينادمهلا دمحأ نب نسحلا - ليلكإلا 232
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 اهيبأيديباهرمأرّيصف
 نست كيل انيستا ف الإو

 يم مخ
 زق ايان

 )١( ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ١١ ج 8.

 تالقلاب كتلابح نعم ثلث نع

 ()0(يثارملاب كل ٍدغ نم أدبأس
1 2. 

 تدي



 ..يرّيمجلا روصنم نب ديري
 ةيواعم نب مثيهلاو (م١1*-١١١1)ةرصبلا ريمأ

 (ه١١1-١١١1)ةرصبلا ريمأ ..يكتعلا

 يذ رهش نب مهس يذ ديزي نب هللا دبع نب روصنم نب ديزي يناميلا ريمألا وه
 نميلا كولم ْنِم حانجلا يذ رمش كلملا ليلس يريمحلا نْيَعَر يذ نب بوثم نب حرس
 . لئاوألا ةعبابتلا نييريمحلا

 نم هللا ليغ وم ويف وبول : عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب لاق

 يدهملا لاخ وهو «ٍلاو :دلاخ وبأ .؛يريمحلا يحانجلا بوثم نب رهش نب ديزي
 . 200غ ها ه7 ةنس ةرصبلا روصنملل يَّلُو .سابعلا ينب ةلود يف ًامدقم ناك .يسابعلا

 لقتنا دق ناكو ءروصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا يراشتسم نم روصنم نب ديزي ناك
 رداعجج يبا نب يدهملا لاخ وهو :ةلاوعأو اراد اهب ذشيتاو ةرصبلا ىلإ ةحيلا نم

 :يربطلا لاق .ه67١ةنس لئاوأ يف ة ةرصبلا ةيالو روصنم نب ديزي ىلوت .روصنملا

 4(. . روصنم نب ديزي 5 ةرصبلا ىلع روصنملا رفعج وبأ و اهيفو ه١ 87 ةنس تلخيو مث

 . "”(روصنم نب ديزي - ه67١ةئس  ةنسلا هذه يف ةرصبلا ىلع لماعلا ناك» :لاقو

 ىلع ناكوا» : يربطلا لاق .ه87١ةنس ةرصبلل أيلاو روصنم نب ديزي رمتساو
 : هللا كوع عا رش ايتايفق لعوب: نويصتم قي زروده 107 ةنيو ةرخشلا

 هرابخأ انيصقتسا دقو ه١5١  64١ةنس نميلل أيلاو روصنم نب ديزي حبصأ مث
 اهب تامو ةرصبلاب هتايح رخاوأ يف رقتساو «نميلل هتيالوب صاخلا ثحبملا يف
 . ها 1 ةةنس

 د 2

 - 66١ةنس ةرصبلل ًايلاو ناكف يدزألا يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا ريمألا امأ

 :درب نب راشب لاق هلو ه5

 .5554 ص  فرطماب دمحم - عماجلا (7

 .6 ج ١854 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)

 ل
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 رورسلاوةمحرلاوكيلع ريمصألاهيًامالسلاذنإ

 ىلإ ةرصبلل أيلاو ثكمو ه١ 8ةنس ةرصبلا ةئيدمب فيطي روس ءانبب مثيهلا ماقو
 مالسلا ةنيدمب ةأجف تامو «ةرصبلا ةيالو نم روصنملا رفعج وبأ هافعأ مث ه١ 7ةنس

 ثحبملا ىف هرابخأ انركذ دقو ءروصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا هيلع ىلصو ها57١ةئنس
 ْ .ةيركسلا هك اه الوب نماخلا

 ني ني 3



 ..يبلهملا متاح نب َحْوَر
 ةرصبلا ىلاو مث دنسلا ريمأ

 (ها158-156)

 رابك نم وهو «يناميلا يدزألا بّلهملا نب ةصييُق نب متاح نب حْوَر ريمألا وه

 قراشمب سراف تاهجو زاوهألا يف ةدايقلا ىلوت .يسابعلا رصعلا يف ةالولاو ءارمألا

 ايلاو حبصأو (ه1 47 )١47 تاريإ يلاعأب ناتسربط يف مث (ه141١ )14  قارعلا

 ةفالخ يف (ه58١-75١) ةفوكلاو ةرصبلل ًايلاو مث (ه111 - 159) دنسلا دالبل

 اعلا ايقيرفأو (ها١ا١ - ١ ) نيطسلف ىلوت مث ءروصنملا رفعج يبأ نب يدهملا

 !.يسابعلا رصعلا يف ةالولا رابك نم  ًاذإ وهف «ديشرلا ةفالخ يف (ه174 - 11)
 : عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب لاق

 «نيحودمملا داوجألا نم «ريمأ :يدزألا بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حْوَرا
 ةرصبلا ىلإ هلقن مث ءدنسلا روصنملا نب يدهملا هالوو «يسابعلا روصنملل ًايباج ناك
 ةعاجشلاو ملعلاب ًافوصوم ناكو . .نيطسلف ديشرلا نوراه هالوو .ةفوكلاو
 .©”«مزحلاو

 ةداقلاو ءارمألا نم ناك امنإو بسحف روصنملل ًايباج نكي مل هنإ :لوقأو
 يف ةيسابعلا ةوعدلا ارهظأو ادّوس نم لوأ َيِبّلِهملا ةيواعم نب نايفسو وه ناكو
 ْ : هنأ ةسابعلا ةلودللا نابخلا ىفداج كي. ةةريتلا

 «ةرصبلاب نييبَلهملا متاح نب حْوَرو ةيواعم نب نايفس ىلإ ةبطخق بتك)»
 اجرخو ادّوسف «متاح نب ديزي باحصأ نم لجر عم امهيلإ هباتكب ثعبو
 لع اريك الاه اميل لذيف «ةبيتق نب مْلَس ٍلئموي ةرصبلا يلوتُم ناكو «ةرصبلاب
 «ةوق يف ُمْلَسو | ا امبجلا عيسادوو ءمْلَس امهيلإ جرخف ءايبأف ءافلاخي الأ

 ن انتي كيش ىلإ حْوَر جرخف نايس وب ةيواعم لقفو «حورو نايفس مزهف

 )١( ص  فرطماب دمحم - عماجلا 5١5.

 نسيني
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 نايفسو وه هاتأف مثيهلا نب كلام ِمِدَق ىتح كلانه لزي ملو «داوّسلل ًارهظم
 . ؟'!امهمظَعو امهمركأف

 ابأ نأو ةيواعم نب نايفس نع قباسلا ثحبملا يف كلذ ليصافت انركذ دقو

 .ةرصبلا ةيالوب لامعلا نم متاح نب حور ناكف رمل ىلع هالو حافسلا سابعلا

 ميلقإب جراوخلل ةيوق ةكرح تعلدنا روصنملا رفعج وبأ ةفالخلا ىو امو

 يبلهملا متاح نب ديزي مهلاتقل روصنملا رفعج وبأ ثعبف سراف تاهجو زاوهألا

 فرصنا امل» : يناهفصألا لاق يما نب جورب يمر كود ه8١١ةنس مهب رفظف

 ءاول هل دقعو روصنملا هيلع علخ ءرفظ دقو ةقرازألا برح نم متاح نب ديزي

 برحو ةدايقلا ىلوت مث ٠ ا"اةهحتتفا ام رئاسو زاوهألا روك ىلع - [ةرامإلا]-

 باتك يف يناهفصألا جرفلا وبأ لاق يبّلهملا متاح نب ٍحْوَر تاهجلا كلتب جراوخلا
 لاقل ماك ند حور عم ثعب يف روصنملا ينج رخأ :ةمالد وبأ لاق» :يناغألا

 نت نأ ول مللاو انأ : حْوَرل ٌتلُق ناعمجلا ىقتلا اّمَلَف  جراوخلا مّمو  ةارشلا
 هللاَو :لاقو كحضف ءهيضترت أرثأ مويلا كودع يف ٌترثأل كحالس يعمو كسرف

 هحالس عزنو هسرف نع لزنو «كطرشب ءافولاب كنذخآالو كيلإ كلذ ّنعفدأل ميظعلا

 ينع تلازو يدي يف كلذ لصح امل هب لدبتساف امهريغب اعدو ىلإ امهعفدو

 ءامهعمسأف نيتيب ٌتلق دقو كب ذئاعلا ماقم اذه ريمألا اهيأ :هل تلق «عمطلا ةوالح
 :هتدشنلأف «تاه :لاق

 بارضو ٍلزانتو نعاطقل ىغولا يف مدقأ نأ َكُترجتسا ين

 فنارصلم تفحضشت و اهتك رع ةروهشم اهّتيأر فويسلا ٍبّهف

 باشنلا يف توملا تادراو نم ىريامو ئجيامل لوقت اذام

 لاقف «ةزرابملل وعدي جراوخلا نم لجر زربو .ملعتسو اذه كنع عد :لاقف

 هّللاو :لاق «يمد يف ريمألا اهيأ هللا كدشتأ :كلقف «ةفمالد ابأ اي هيلإ جرخا :حْوَر

 ةلئاو انو ايندلا نم موي رخآو ةرخآلا نم موي لوأ هنإف ريمألا اهيأ :ٌثتلقف « ّنِجّرختل
 امْلَف ءفصلا نع تزربو كلذ ٌتذخأف «ةجاجدو نيفيغرب يل رمأف 00

 (لغنأف ٍسقل هتباصأو ٌلتباف رطملا هباصأ دق ورف هيلع «يوحن لَبْقُأ يراشلا ىن
 لققتا :ثلذ ة ءال ::لاق ؟كلتاقي ال نم لثقتأ :هل تلقف ؛ ىلإ عرسأف «نادقت 0

 ةدوملا دكأتتل كعم هلكآ نأ ّبحأ ًاداز يعم نإ :تلق ال :لاق ؟كنيد ىلع ًالجر

 )١( ص - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 65".

 ص - ىناهفصألا  ىناغألا (؟)  4١٠ج ".
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 قانعأ تفلتخا ىتح هيلإ ٌتمدقتف .لعفاف :لاق ءانيلع مهناوه ركسعلا ىريو اننيب
 «لكألا انيفوتسا اّمَلَف «ًاكحض اوبلغ دق سانلاو ءاهفراعم ىلع انلجرأ انعمجو انباود
 فرصنا مث «تلعف دق :لاق «لعفاف مويلا زربت ال نأ تيأر نإ :هل تلقف ءيِنَعْدو

 ةارشلا نم رخآ جرخو  ينرق كتيفك دقف انأ امأ :متاح نب حورل ٌتلقف تفرصناو

 .: تلقف «هيلإ جرخا : يل لاقف «زاربلا ىلإ وعدي

 ديبأ رش نب يوسف ازاربلا ىلإ" يمد نأ عقوس ذوسعأ لإ
 ٍدسجلاو حورلا نيب قرفّيامم هملعأ ٍنارقألا ىلإ زاربلا نإ
 ٍدصرلاب قلخلا عيمجل تحبصأو اهل تمدص نإ ايانملا كتفلاخ دق

 ٍدحأ نم ٍتوملا رايتخا ٌتثرو امو مكئروأ ٍتوملا ّبُح َبّلهملا نإ
 . '''ينافعأو كحضف

 :ةعاطلا ىلإ مهرثكأ داعو جراوخلا اومزهف هدونجو متاح نب حور قلطناو
 خن ديزي ناكو «سرافو زاوهألا نم ةقطنملا كلتب ًادئاق أريمأ متاح نب حور ثكمو

 يدع 4 يبس دلع ح َىبّلهملا ةيواعم نب نايفس ناك امنيب «تاهجلا كلتل ًاريمأ متاح

 . ةرصبلل آيلاو

 نيبو هنيب دهعلا ناتسربط ذبهبصأ ضقن ه47١ةنس يفو» :يربطلا لاق
 روصنملا رفعج يبأ ىلإ ىهتنا اّمَلو .نيملسملا نم هدالبب ناك نم لّتقو ؛نيملسملا

 ةميزخ نب مزاخو 0 هيلإ هّجو نيملسملاب لعف امو ذبهيصألا ربخ
 هنصح ىلع اوماقأف ءرفعج يبأ ىلوم بيصخلا وبأ قوزرم مهعمو  ركاسعلاب -
 ةدع) ماقملا مهيلع لاط ىتح مهنولتاقي مهو هنصح يف هعم نملو هل نيرصاحم

 متاح نب حْوَر ريمألل يأ) - هباحصأل لاقو كلذ يف بيصخلا وبأ لاتحا مث (رهشأ

 هب كلذ اولعفف «يتيحلو يسأر اوقلحاو ينوبرضأ - (ةميزخ نب مزاخ دئاقلاو
 قلُحو ٌتبرُص ميظع ٌرمأ ينم بكر ينإ : :هل لاقف نصحلا بحاص ذبهبصألاب قحلو
 هل ليلد هنأو هعم هنأ هربخأو .كعم َياوَه نوكي نأ يل مهنم ةمهت يتيحلو يسأر

 ناكو ءهفطلأو هتصاخ يف هلعجو ذبهبصألا كلذ هنم لبقف ءمهركسع ةروع ىلع

 دق ناكو هقالغإو هحتف دنع هعضتو لاجرلا هعفري ءاقلإ ىقلُي رجح نم مهتنيدم باب
 ام :بيصخلا وبأ هل لاقف «مهنيب ًابون كلذ لعجو هباحصأ تاقث ذبهبصألا هب لكو
 ككرتل :لاق ؟كلذ ٌتدنظ فيكو :لاق ءيتحيصن ٌتلبق الو يب ٌتقثو كارأ

 )١( الأغاني  الأصفهاني  ص ١١9 ج 5.
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 دعب هب نيعتسي لعجف « كتاقثب الإ هب قثت ال اميف يليكوتو كينعي اميف يب ةناعتسالا

 هتنيدم باب حتف يف بوني نميف هلعجف هب قثو نأ ىلإ بحي ام هنم ىريف كلذ

 .هب سنأ ىتح كلذ هل ىلوتف هقالغإو

 يف باتكلا رّيصو ةميزخ نب مزاخو متاح نب حْوَر ىلإ بيصخلا وبأ بتك مث
 حتف يف مهل اهامسو ةليل مهدعوو ةليحلاب رفظ دق نأ مهملعأو «مهيلإ اهامرو ةباشن
 . .ةلتاقملا نم اهيف نم اولتقف اولخدف مهل حتف ةليللا كلت يف ناك اّمَلَ «بابلا

 متاح نب ؛ َحْوَر لوخد نإ :ليق دقو .هسفن لتقف مس هيف هل ًامتاخ ذبهبصألا ٌصمف

 .2"”(ه1 47" ةنس يف ناك ناتسربط ةميزخ نب مزاخو

 نب ديزي حبصأ ه141  4١؟ةنس ناتسربط يف متاح نب حْوَر ناك امنيبو

 يامال كار يدرالا ا م 117 تي رمل الار متاح

 لأ قطا ناكها . ايف راحت نب نب ةادتا ضرلأ ا

 نبأ ني: يدهملا ةفالخلا لوو بع 4 ةجحلا يذ يف تام دق روصنملا رفعج

 .روصنملا رفعج

 :(ها51١- )1١69 دنسلل متاح نب حْوَر ةيالو

 هناكم يدهملا لمعتساف دنسلا لماع تام ه59١ةنس يفا١ :يربطلا لاق

 . 27 ديحلا ريزو فرعشألا اللا ءامع يبأ ةروشمب متاح نب حْوَر

 هاخأ لمعتسا ايقيرفأ ىلع متاح نب ديزي يدهملا لمعتسا املا :ريثألا نبا لاقو
 0 نيب يدم دما ىعيرشلا رقأ اي :هل ليقف. ءدتسلا' ىلع اجور

 أهتمضاع لخدو - ناتسكاب - دنسلا ىلإ يبْلهملا متاح نب حْوَر بكوم قلطناف

 ىفو» :يربطلا لاق . فصنو نيتنس ءاهز دنسلا دالبل أيلاو ثكمو ةروصنملا ةنيدم

 نب دمحم نب رصن هناكم ىّلوو دنسلا نع متاح نب , َحْوَر يدهملا لزع ه51١ةنس

 مث دنسلا يدهملا هالو عماجلا تاتكب متاح نب َحْوَر ةمجرت يف ءاجو .(ثعشألا

 طساوأ يف ةرصبلا ىلإ دنسلا نم متاح نب حْوَر داع يلاتلابو  «ةرصبلا ىلإ هلقن
 .هأ 1١ ةنس

 لوفي ملز..: قتيلا: ىعارشلا ةعشألا نب معتم ند نصت هللا ىلرفاامقب
 نب حلاص ةرصبلا ىلع ىلاولا ناك دقف .ةنسلا كلت يف ةرصبلا متاح نب حْوَر

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١78 ج 777صو 4 ج 4.

 ج 86 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) 5.



 حابصلا نب قاحسإ ةفوكلا ىلع يلاولا ناكو سابعلا نب هّللا دبع نب ّيلع نب دواد
 ل ةرصبلاب دواد نب حلاصل ًابئان متاح نب حْوَر تاب امبرف (ه174 - 155) يدنكلا

 .ةرصبلل ًايلاو حبصأ نأ

 ع

 (ه156١-58) هدهع ملاعمو ةفوكلاو ةرصبلل متاح نب حور ةيالو

 لاق .ةرصبلل ايلاو ّيبلهملا متاح نب حْوَر ريمألا حبصأ ه76١ةنس علطم يف
 :نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا

 اوحيتكو '”مهراصبأ اونَفَش دق مهآر اّمَلْ ءربنملا متاح نب حْوَر دعصاا

 ٌبكرم ربتملا نإف «مكراصبأ اوُضْعو ءمكسوؤر اوسكن :لاق ءهوحن مهعامسأ

 .©0رّسيت ٍلفُق حتف ُهّللا رّسي اذإو «بعص

 فا :نودلخ نبالاق ها ةةمس لئاوأ ة ةرصبلل هتيالو تأدب دقو

 ناك» :يربطلا لاقو . ؛نبّلهملا متاح نب حور ةرصبلا ىلع يدهملا ار ا

 ةرصبلاب تام ه502١ةنس  اهيفو امتاح نب حْوَر ه54١ةنس ةرصبلا ىلع يلاولا

 ريمألا هيلع ىَّلصف يدهملا ةفيلخلا لاخ يريمحلا روصنم نب ديزي يناميلا ريمألا
 . ةرصبلاب هنفد متو متاح نب حْوَر

 قلتم ويرحل يبلق اون قارعلاب ةزنصبلا يلق: ميعت ةرسنلا ةيألر :كناكو
 ةيالولا ةمصاع ةرصبلا ةنيدم تناكو  ناريإ يف - زاوهألا ميلقإو - (يبرعلا جيلخلا

 نب َحْوَر ناكو» :عماجلا باتك يف فرطماب لاق .متاح نب حْوَر ريمألا يلاولا رقمو
 ةرصبلاب ء ءاضقلا ىلع متاح نب َحْوَر ئلوو . .«مزحلاو ةعاجشلاو ملعلاب ًافوصوم متاح
 .يناميلا ّيعازخلا نيصح نب نارمع يباحصلا نبا قيلط نب دلاخ

 ايقيرفأل ًايلاو متاح نب ديزي ناك «ةرصبلل ًايلاو متاح نب حْوَر ناك امنيبو

 ىلع يلاولا ناكو «ناريإ يف ناجرُج ميلقإل ايلاو متاح نب ديزي نب دلاخو .ةيلامشلا
 5 1. ص ٍيريمحلا روصنم نب ديزي نب روصنم نميلا

 ىئاطلا يسوطلا ناميلس نب لضفلا يل يلو كنا كيم يفو» :يربطلا لاق

 ءاشنلا نلعو ءمتاح نب حْوَر ةرصبلا ىلع يلاولا ناكو . .ناتسجسو ناسارُح
 ناتسربط ىلعو ء؛متاح نب ديزي ايقيرفأ ىلعو . .يعازخلا قيلط نب دلاخ ةرصبلاب
 :ليقو ؛يمشاهلا ليعامسإ نب دمحأ لصوملا ىلعو «يشرحلا ىيحي نايوّرلاو

 .بجعتملاك ءيشلا ىلإ ًارظان هفرط عفري نأ نفشلا :مهراصبأ اونفش )١(
 .5 ج ١49 ص د ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا (؟)
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 ةبطحق نب نسحلا نييناميلا ةالولا نم ناك كلذكو "!يمعثخلا بعك نب ىسوم

 .نميلا يلاو يريمحلا ديزي نب روصنمو «ةينيمرأ يلاو يئاطلا

 . يناميلا يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ةرصبلاب ءاملعلا رابك نم ناكو
 ْ : نيمأ دمحأ ذاتسألا هنع لاق

 هل دجوي نأ لق يذلا ركتبملا رابجلا لقعلا وذ :يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا»
 ملعل ركتبم لوأ وهو ؛ةيبرعلا مجاعملل ركتبم لوأ وهف ءرصعلا كلذ ءاملع يف ريظن

 يذلا وحنلا لمع يذلا وهو «ةيبرعلا ىقيسوملا ملع عرتخا يذلا وهو «ضورعلا
 الا ىلإ ةفزعت

 هل بتاك ىلإ ! متاح نب حْوَر ثعبلا يلاعللا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاقو

 ابكت اهلّلَقَأ ال مهرد فلأ نيثالثب كيلإ ٌُتثعب ؛ لق 'هيلإ تتنكر مهرد فلا وكالكب

 .مالسلاو .ًءاجر كنع اهب ٌعطقأ الو داقخ انهيلع فل كتشأ كك كل مرتك لو

 نقلاو

 "لججغأف ا يبق عادّولادنع ًاديٌدُمأ

 انسرزاب ةفوكلل" انلاآو 0 ديس دابة كو

 ايقيرفأل ًايلاو متاح نب ديزي رمتساو  ةفوكلاو ةرصبلا ةيالو يدهملا هل عمج
 هاما "000 ستكلا هعضتت نتن ىشو رصم ىلع نلاؤلا ناكو ؛ةيلامشلا
 : رتل هلاف 41 1/ينيلا 30/0 ياراجتلا ةكيزي يزن اكلم وبلا يتلف ىقاولاو

 ٍدَئموي ةفوكلا يلاوو «ةفوكلاب ىسوم نب ىسيع يفوت ه717١ةنس يفولا
 .هوجولا نم ةعامجو يضاقلا هتافو ىلع متاح نب ِحْوَر َدهَشأف ءمتاح نب حْوَر

 يذ نم نيقب ثالثل ةفوكلا ىلع متاح نب حْوَرو يفوث ىسوم نب ىسيع نإ : ليقو
 ةالصلا يف مّدقت يأ] - ريمألا تنأف مّدقت :هل ليقف «هتزانج حْوَر رضحف «ةجحلا
 ريق عاقج اذ قييم نب يسوع ولام يصب ارز ىزدلاللا تاكا :لاقف  [هيلع
 ؟*”هيبأ ىلع ىَلصف ىسيع نب سابعلا مدقتف . مهيلع ىّبأو هيلع اوبأف .هدلو

 )١( ج 8 ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات ٠١.

 .ها16١ ةنس يديهارفلا ليلخلا يفوت دقو 55١0 ص - نيمأ دمحأ - مالسإلا ىحض (؟)
 وأ ةفوكلاب وأ ة ةرصبلاب كلذ ناك له ركذي ملو - 7” ج "١ ص - ىيلاقلا يلع وبأ - يلامألا ()

 7 .ناوريقلاب

 دهعلا ةيالو نم هلزعف يدهملا دهع ىّلو سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب ىسوم نب ىسيع ناك (8)
 . يدهملا نب يداهلاب
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 ام ينغلب دق :هيلإ بتكو متاح نب , َحَْوَر ىلع بضغف ّيدهملا كلذ غلبو

 تيد هديا كيا ما كتنلا و نيس اع ةالصلا نع كصوكن نم ناك

 هب ىلوأ تنك ُتِبِغ ْدِإف ثرضح ول يماقم كلذ امنإ سيل وأ ءهيلع يلصت
 ةالصلا عم جارخلا يلي ناكو هتبساحمب رمأف .ناطلسلا نم كعضومل

 مدقتلا هركي ناكو هدلو ىلعو هيلع دجاو ٌيدهملاو ىسيع يفوثو .ثادحألاو

 ٠١[. ج 8 ص] .(«هتلالجل هيلع

 0 ا ع ل
 نب جور ةنسلا هذه يف ةفوكلا ىلع لماعلا ناكالا :هنأ يربطلا ركذ دقف .هلزعي مل

 ىلع بضغلا رهظأف ىسوم نب ىسيع براقأ ءاضرإ دارأ ّيدهملا نأ اَلِإ «متاح
 ةرصبلا نع هلزع هنأل ةرصبلا ةيالو جارخ ىلع هتبساحمب رمأو متاح نب حْوَر

 ىلع ىسوم نب ىسيع نب ىسوم ةيلوتب ةفوكلل هتيالو تهتنا مث ةفوكلل آيلاو رمتساو
 .ه574١ةنس رخاوأ ةفوكلا

 نب متاح نب َحْوَر ىلع درب نب راشب رعاشلا لواطت - هو لتئدنعو

 ند دركي ناش :- يناغألا باتك يف ءاج امك وه راشبو .ةبلهملا نب "ةضيبق

 نِم - هرب  هوبأ ناكو «بلهملا يبس نم ناتسراخط نِم خوجري هدج ناك . خوجري
 ةفورعملا ة ةرصبلاب اهتعيض يف اهل ًاميقم ناكو بّلهملا ةأرما ةيريشقلا ةريخ ءيف

 تناك ليقع ينب نم ةأرمال هتجوز نأ دعب ًادرب تبهوف مار ايل هيبه تدانريج

 نكي ملو لنا يسم راق اهكلم يف وهو - هتأرما هل تدلوف اهب ةلصتم

 داتن «تليسلا» لإ ديبع نم اناع ةيناودودسانأل دز الار يليملا لأ ىلع ادتاش: راكي

 ةديصقب (ه655١-6١١) ةرصبلا ريمأ يدزألا يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا راشب حدم

 باتك يف ءاجو .متاح نب حْوَر ًاضيأ حدمو (ريمألا اهيأ مالسلا ّنِإ) :اهلوأ
 ةركذي: نأ هتاسو كيزم نب ديزي دقن هادغن ةرو ةرن قينراشت نإ) : يناغألا

 ءراشب ربخ هغلبف  ةرصبلا ريمأ متاح نب حْوَر درو مث ءًارهشأ هفّوسف «ّيدهملل
 ًارعش هدشنأو ّيدهملا ىلإ لخدف «هراضحإب رمأو هاقلي نأ ريغ نم ّيدهملل هركذف

 .«مهرد فالآ ةرشعب هلصوف هب هحدم

 نأب ملع نيح امبر «متاح نب حْوّرو دزألا ىلع دعب اميف راشب لواطت مث

 نب ىسيع ةزانج ىلع يلصي نأ ضفر هنأل متاح نب َحْوَر ىلع بضغ ّيدهملا

 ءمتاح نب َّحْوَر درب نب ٌراشب اجه) :يناهفصألا لاق .ه51١/ ةجحلا يذ يف ىسوم

 )١( ص - يناهفصألا جرفلا وبأ -يناغألا ٠١ ج ".
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 نوكيف «دزألا هيف اجه راشبل ًأارعش يناهفصألا ركذو .(ددهتو هفذقف «كلذ هغلبف

 غلب امَلَف ؛هددهتو هدعوتف «متاح نب حْوَر كلذ غلبف ءدزآلا ٌراَشب اجه) بوصألا

 : متاح نب حْوَر وجهي لاق ًاراشب كلذ

 ان ابتت ةنانستتوأ نحتجيعو فلخ وبأ ينددهت

 اساماهي عطقبال ةرفص يبأل يسب

 انفاق ةردحتس ابيب اذإ ويلهم سووا نادك

 هنبرضأل هيلع ينيع تعقو نإ ةقدص يلام لك :لاقف ًاحْوَر هرعش غلبف

 ىلإ هروف نم لحرف ًاراشب كلذ غلبف . ةفيلخلا يدي نيب هنأ ولو فيسلاب ةبرض
 ؟كن ءاجام : هل لاتف تةفوكلا ةفاضآب لعموي ئدهملا ناكود-دئدهملا ةقيلخلا
 هرضحي نم َحْوَر ىلإ هجو ريصن اي :ّيدهملا لاقف .هب ذاعو ؛ حْوَر ةصقب هربخأف

 هيلز اذا ادري و اهدلا دا وو نكنلع حْوَر ىلإ ًالوسر ريصُن هّجوف . ةعاسلا

 يف كيلإ ُثثعب يّنِإ :هل لاق ّيدهملا ىلإ حْوَر لخد اَمَلَف - [هيلإ عرسأف ةيالو
 ينإف راشب ىوس تئش ام ْرُمَف نينمؤملا ريمأ اي كرمأ دنع :حْوَر لاقف «ةجاح

 » عٌثدرأ هايإو ٌتملع دق :ّيدهملا لاقف ءسومغ نيمي هرمأ يف ثفلح

 وقفتاف ءاهقفلاو ةاضقلا ّيدهملا رضحأف .نينمؤملا ريمأ اي ينيميل لتحاف :حْوَر

 ل «فيسلا ضرعب همسج ىلع ةبرض هبرضي نأ ىلع

 ءهّللا مساب هوأ :لاقف ءهضرعب ةبرض هبرضف هفيس حْوَر لتساو ,دعّقأو هجرخأف

 . «هذحب كبرض اذإ فيكف هضرعب كبرض امنإ كليو :هل لاقو يدهملا كحضف
 .[7” ج ؟؟ ص)]

 ةفيلخلا تام مث ه78١ةنس رخاوأ يف ةفوكلل متاح نب حْوَر ةيالو تهتنا دقو

 :نيايملا نيروبماولا يبون داما رجا اج ماا احمل

 دك دع د

 : هتافو نئلإ ةفوكلل هتيالو ءاهتنا دعب متاح نب حور ءابنأ

 نب نسحلا ناكو «ةينيمرأل ًايلاو متاح نب حْوَر ريمألا حبصأ ه79١ةنس يف
 ةينيمرأ يلوا يا .ه548١ةنس ةينيمرأل هتيالو تهتنا دق يئاطلا ةبطحق

 ه١117ةنس لئاوأ يفو ةمتاح نب حْوَر مث ةرامع نب نامثع ةبطحق نب نسحلا دعب
 ىسوم ثعبف» :يرذالبلا لاق .ايكرت بونج يف ةيماشلا نيملسملا روغت مورلا ازغ

 لبق يداهلا تامف مثيهلا نب , كلام نب ةزمح عم ًاثعبو متاح نب حْوَر عم ًاثعب يداهلا

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف  7١١75صو 195.
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 لوألا عيبر يف كلذو 2)«ّيدهملا نب ديشرلا نوراه ةفالخلا ىّلوتو ءاوذفني نأ

 ,.هاا/ ٠ ةئس

 (ه117-١11/1) نيطسلف ىلع متاح نب حْوَر ريمألا ديشرلا نوراه ىّلو مث
 ه١١١ - 54١ةنس ذنم ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو متاح نب ديزي ريمألا هوخأ ناكو

 ئب دواد هئبا تلح اوم دين وا ضبر يح دا روقلاب صاد د ديزي تامو

 نب حْوَر ديشرلا مدقتسا مث رهشأ ةعست ةيلامشلا ايقيرفأ دواد ىّلوتف متاح نب ديزي

 اهالوتو ه١١١ بجر ىف اهمِدَقف .ةيلامشلا ايقيرفأ ىلع ُهالوو نيطسلف نم متاح

 عب ديري ةمكأ ريق نينا ىلا هند متو سها ١ هني ناضمر ىف ناوزيقلابهتانو يح

 .ىلاعت هللا ةمحر امهيلع «متاح

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف  7١7صو 154.



 كل
 ..يلجبلا ديزي نب ريرج

 . بن ع

 هرصع ةيهادو د رصبلا ريما

 يف ةرصبلا ريمأ يناميلا يلُجَبلا هللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج ريمألا وه

 :هيهذلا

 (هرصع ةيهادو هنامز لهأ ٌدحاو يلجبلا ديزي نب ريرج ناكا

 نبا ظفاحلا لاق .يلجبلا هّللا دبع نب ريرج يباحصلا يناميلا ميعزلا ديفح وهو

 :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح

 كلل

 نب فوع نب مشج نب ةبلعث نب ةرضن نب كلام نب رباج نب هللا دبع نب ريرج"
 نأ نيحيحصلا يفو ..روهشملا ّيباحصلا «يلجبلا يدع نب برح نب ةميزخ

 مسد ) را محل نانا تيفتاا ا يلا

 ناو وكلا ناعما م : للا مو

 لهأ اّنم ريرج :ًاعوفرم يلع ثيدح نم يناربطلا ىورو لل

 يع رعب يف باعيتسالا باتك يف ربلا دبع . نبا ظفاحلا لاقو

 5 ل 0 0 ل

 ىلإ هلي هللا لوسر هثعبو .«هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ) :لللك هّللا لوسر لاق - ٌيوُر

 خرب مع ناكو :تاملساف «مالسإلا ىلإ امهوعدي  نميلاب نيعُر يذو عالكلا يذ

 م 37 ص - يدوعسملا - بهذلا جورم ()

 ١. ج 77” ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 .©20«هنسح يف ينعي .ةمألا هذه فسوي هللا دبع نب ريرج :لوقي باطخلا

 «قارعلاب تاحوتفلا ىلإ نميلا نم ةليجَب ةليبق ناسرف سأر ىلع ريرج قلطناو
 هيفو «نامثعو رمع ةفالخ يف ءارمألا ةالولا نمو قارعلا حوتف ةداق رابك نم ناكو

 هتبطخب سانلا عنقُي ًاغيلب ًابيطخ ريرج ناكو «ريرج قارعلاب ريمأ ُريخو» :رعاشلا لاق
 :رعاشلا لاق كلذ يفو ءهتجح ةوقو

 ٌريرجهتبطخب ىلجدقل مثئتءابنألوكيبأرمَعل
 دعب «ةيواعم ةفالخ يف ةفوكلاب هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج تامو

 ١ ١ ١ . ةيرجه 6 ١ ةنس

 ريمأ يرسقلا هّللا دبع نب دسأ يومألا رصعلا يف ةليجَب ةليبق مالعأ نم ناكو

 يف ها١٠١١ ٠١9 ةنس نيقرشملاو نيقارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخو ناسارح

 يف - كلملا ديع نب ديلولا نري كيور ةقحاحتلا ىلرق امل . كلملا دبع نب ماشه ةفالخ

 ىّلوف «يبلكلا روهمج نب روصنم اهقراشمو قارعلا ىلع ىَّلو - ه55١ بجر
 لاق كلذ نعو .ةرصبلا ىلع يلجتبلا هللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج روصنم
 : يربطلا

 روصنم مِدَقَف «يبلكلا روُهْمَج نب روصنم قارعلا ىلع ديلولا نب ديزي ىّلو»
 .“'”«ةرصبلا ىلع ريرج نب ديزي نب ريرج لمعتساو ء«ه١١؟7 بجر يف ةفوكلا

 اة يشم هت نار ةفؤاعملا ىلوتانأ نإ وشلل اريفأ رع كو
 هتسايسو هتفالخ دض ةيناميلا ةضراعملا تاكرح تعلدناو قارعلا هيلع تضقتناو
 يبلكلا روهمج نب روصنم قارعلاب ةضراعملا ةداق زربأ نم ناكف «ةيبصعلا

 زاوهألا يف بّلهملا نب بيبح نب ناميلسو ةفوكلاب يرسقلا هللا دبع نب ليعامسإو

 ثعب نأ ىلإ ةرصبلا وأ ةفوكلاب ةكرحلا كلت عم ريرج ناك امبرو «ةرصبلا ةيالوب
 مه79١ةنس يرازفلا ةريبه نبا اهيلع ىَّلوو قارعلا ىلإ شويجلا دمحم نب ناورم
 قحلو ءدنسلاب يبلكلا روهمج نب روصنم قحلو كلت ةضراعملا تاكرح تهتناف
 نب ريرج ًاضيأ امبرو «َىبّلهملا متاح نب ديزي لاثمأ ؛ناسارُخب تايصخشلا ضعب
 نيب ةفرعملا» :يدوعسملا ركذ دقف .ةيسابعلا ةوعدلا ىف اووضناو « ,«يلجبلا ديزي

 ورمب ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ دنع كلذ نوكيف .«ناسارخب ملسم يبأ نيبو ريرج
 يلجبلا ديزي نب ريرج ةمومع ءانبأ نم ناكو «ه٠١ةئنس لئاوأ يف ناسارخ

 )١( ج 77 ص - ربلا دبع نبا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ١.
 ج 78 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) 4.



 204 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ظ53ء

 هرمأ هيلع ضرعي ينامركلا عيدجج نب يلع ىلإ يلجبلا مالس يبأ نب َملسأ يناسارخلا

 مامإلا نأ .هفلاخ نم هعم دهاجمو هسفن ىلع هرّمؤم هنأ هملعُيو ؛هتوعدو

 ذئموي ينامركلا نب ّيلع ّيعازخلا ريثك نب ناميلس يقلو . كلذب هرمأ دق ميهاربإ -

 ىلإ امهباجأ ىتح هب الازي ملف نتاع ورخام داع دابر «يلجبلا ملسأ عم

 ينامركلا عيدج نب يلع ءاوضنا ناك دقو : نا 0 «ةوعدلا لوبق

 ةميزه متف «ةلصاف ةطقن ه١ ةئس ةداطقت نوبش ف ةيباعلا ةوعدلا يف يدزألا

 قلطنا مث «ناسارخ دالب ىلع ةيسابعلا ةوعدلا ترطيسو ناسارخ ريمأ رايس نب رصن
 نبا شيج مزهف قارعلا لخدو ناريإ ميلاقأ ىلإ ركاسعلاب يئاطلا بيبش نب ةبطحق
 نلعأو ةفوكلاب ىلجبلا يرسقلا دلاخ نب دمحم راث امنيب تارفلاب قارعلا ريمأ ةريبه

 رشع ةسمخ ىف ىلهابلا ليهس نب ةرثوح دئاقلا ةريبه نبا هيلإ ثعبف ةيسابعلا ةوعدلا

 : يربطلا لاق - ثيح - ةليجب نم فالآ ةعبرأ وحن مهنيب لتاقم فلأ

 ىلإ ريسملل ًايهتو [يهاش] ةريبه نبا ةنيدم هعم نمو ليهس نب ةرثوح لزن»

 ضعب هاتأ ْدِإ ةفوكلاب رصقلا ىف ذ دلاخ نب دمحم انيبف . .يرسقلا دلاخ نب دمحم

 دع مهيلإ هججوف [ةرثوح دنج نم يأ] ماشلا لهأ نم تءاج دق ليخ :هل لاقف هعئالط

 اوؤيهتف ماشلا لهأل تايارلا تعلط ْذِإ دعس نب رمع راد بابب اوماقأف هلويخ نم
 يف لخدنل انئج يلجبلا دلاخ نب ؛ حيلم انيفو ةليجب نحن :قرتماشلا ئدانقا“# ء مهلاتقل

 ل جو ام ما رح باجمل .اولخدف دلاخ نب دمحم ريمألا ةعاط

 لحترا هباحصأ عينص نم كلذ ةرثوح ىأر امَلُق - ةليجب لثم اولعفف يبلكلا لدحب

 ةفالخلا ماهق يف ٌماه ٌرود ةليجبل ناك داقف كلذبو 1/11١[ ص] ةطساو وحن

 ضاقتنالا يناسارخلا ملسم وبأ دارأو روصنملا رفعج وبأ ةفالخلا كر امَلَو

 ملسم يبأ ةنتف ضاهجإ يف ماه ٌرود يلجبلا ديزي نب ريرجل ناك ه117١ةنس

 ىلع زاتجاو «روضنملا فاللخ ىلع عمجأ لقو ةريزجلا نم ملسم وبأ راس

 نئادملا ديري رابنألا نم روصنملا راسو .ناسارخ ديري قارعلا ًابكنتم ناسارخ قيرط
 مل ءايشأب كتركاذم ُثدرأ دق ي :إ :ملسم يبأ ىلإ بتكو ؛نئادملا ةيمورب لزنف
 .هلاح ىلع ىضمو باتكلا أرقف «ليلق اندنع كماقم نإف لبقأف باتكلا اهلمتحي

 .788 ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (0)
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 دحاو ريرج ناكو «يلجبلا هَّللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج روصنملا هيل | حرصت

 «ناسارخب ةميدق ملسم يبأ نيبو هنيب ةفرعملا تناكو «هرصع ةيهادو هنامز لهأ

 ىلع فرصنت مث تيبلا اذه لهأل ضرع نع سانلا َتبَرَض ريمألا اهيأ :هل لاقف هاتأف
 مث موق رأثب بلط لاقُي نأو ءانهه ْنَمو كلانه ْنَم كبيعي نأ ُنُّمآ ام ؛«ةلاحلا هذه

 ام كتفيلخ دنع غلبي مل رمألا نأو «كايإ هتفلاخم نمأت نم كفلاخيف مهتعيب يضقن

 ,عوجرلا ىلإ بيجي نأ ملسم وبأ دارأف .لاحلا هذه ىلع فرصنت نأ ىرأ الو هركت

 سيلبإب تيلُب دقل كليو :كلامل ملسم وبأ لاقف «لعفت ال : مثيهلا نب كلام هل لاقف

 .(روصنملا ىلع هب ؛ لّبقأ ىتح هب لزي ملف .يريرجلا ينعي .طّق اذه لثمب تيلُب امو

 يناسارخلا ملسم ىبأ ىلإ روصنملا رفعج . وبأ + هجو)» : رول ل

 . 1 اج 105 ” ص] هدر

 روصنملا ههّجاو ءروصنملا رفعج يبأ يدي نيب يناسارخلا ملسم وبأ َلَتَم امل

 ةوعدلا ءابقن بيقن يناميلا يعازخلا ريثك نب ناميلس لتقب همايق اهنيب نم مهن ةدعب
 اعد نيئمؤملا ريمأ ناكو : صفح وبأ لاق» :يريطلا لاق .ناسارخب ةيسابعلا

 لاقو سرحلا نم ةعبرأو [هتطرش بحاص وهو يناميلا <ىلا] كيهن نب نامثع

 وعن اجلف د ؛هّللا ودع اوبرضاف ئرخألا ىلع امهادحإ يديب تبرض اذإ :مهل

 نابعش نم نيفب نسمخل كلذو .هولتقو ملسم يبأ ىلع اوبثو هيديب روصنملا

 ء.هأ 7 /ةنس

 نب ديشرلا ةفالخ ىلإ ةلودلا لاجر نم يلجبلا ديزي نب ريرج لزي ملو
 :ريثألا نبا ركذ دقو .روصنملا نب ٌيدهملا

 /0 ج ١١١ ص] .«ديزي نب ريرج :مهنم ..ديشرلا مايأ ةرصبلا ةالو»

 .٠ !لماكلا

 دعب ديشرلا ةفالخ يف ةرصبلا ريمأ وهو يلجبلا ديزي نب ريرج تامو
 .مهااله ةنس



 ..يعازخلا يلع نب كلام
 ناسارخ قيرط دئافو ,ةرصبلا ريمأ

 ا

 مامُهلا 0_0 ىلع  ماجسلا عومدلاب يدوج ُنيعاي

 «'ةداظلا ردك ليللا يف 20 اوَحّضلا سمشك حبصلا يف ناكو

 :يربطلا لاق ءيينقرلا ةواح نق ةرصتلا اولوكوربنلا نينا رووبطلا رك ذكقو

 . سابع نب هللا دبع نب ىلع نب نايملس نب دمحم :ديشرلا ةفالخ ىف ةرصبلا ةالو»

 . "!يعازخلا ّيلع نب كلام . . ىسوم نب ىسيع نب ناميلس

 نب كلام (مهنم) ٠ .كيشرلا ةقفالخل يف ةريهدلا ةالوال نأ ونثألا وفا ركذ كلذكو

 «يعازخلا يلع اا

 :هنأ يربطلا ركذ دقو .ةرصبلل هتيالو ةدمو ةنس ريثآلا نباو يربطلا ركذي ملو

 نظلا بلاغو "7 ناجرُج ىلع يعارُشلا جاجحلا نب يلع ُديشرلا ىَلو ه5/١1ةنس يف
 ريدقت نكميو «ةرصبلل أيلاو دعب اميف حبصأ يذلا ىعازخلا ىلع نب كلام دلاو هنأ

 .ها٠59*ةنسو ه١81١ةنس نيب ام ةرتفلاب ةرصبلل هتيالو نمز

 حدمي مل ا ل ا

2000 -2 52500 

 مْدَر يلح نم ٌجوججأي هتتأ مأ اجيق تمض نأ ينامئام

 ٠١. ج 115 ص - را - يملا ملا خد 000

 نحلل
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 يمزرَيعوجلانمُهَُمْيَضاؤؤَف  مْلَس نب ديعس ىلإانيهتناف
 ُملِبانهدنعنمانلَختراو ٌدْمَحِباذه دنع نم انلَخَتْراف..

 :قمقمشلا وبأ لاقو

 اذنيعس روزأ ال : ساحل كلف مْلَس نب َديعَس ْرُر سانلا يل لاق

 ادوجبوا حامَساهًّمَعدق ةرصبلاب ًةعازُ ىتف يريمأو

 ('"0ادوَعةيِرَبلاُم ٌمرسكأ كبلاغ نكلوٌديعَس ىتفلاَمْعِيلو

 ةالوو ؛ةرصبلل يعازخلا يلع نب كلام ةيالو تهتنا ه184ةنس يلاوح يفو

 ىَلو ه189ةنسا يفاا - يربطلا ركذ امكو.- هنأ ْذِإ «ناسارخ قيرط قطانم ىلع ديشرلا

 ع« سموقو «دنوابنذو «نايوُرلاو ءٌىَّرلاو «ناتسربط ّيعازخلا كلام نب ِهّللا دبع ٌديشرلا

 1 ولا لردع ها84 ةنسلا كلت يف هنأ ودبيو ٠١[ ج 97 ص] .«ناذَمَهَو

 هتمجرت يف ءاج دقو .ناسارخو قارعلا نيب قيرطلا قطانم يعازخلا يلع نب كلام

 : يلي ام عماجلا باتكب

 يسابعلا ٌديشرلا ُهاّلَ «هرصع فارشأ نم ءّدئاق : ّيعازخلا ّيلع نب كلاما

 :باطتلا ني وكب كوقي هيفو ناسخ قرط

 (90ِبلْغَت حامرأب سيق تيِقّشامك هحامسبُةلاوقأ ْتَيِقَّش ىتف

 قيرط ىلع هتيالوف «ةرصبلل ايلآو ناك هنأب ةيخيراتلا صوصنلا ركذ انفلسأ لقو

 ىّلوتي يعازخلا ّيلع نب كلام ناكل : يناهفصألا لاق ثيح «كلذ دعب تناك ناسارح

 هل نسحأو هدنُج يف هلعجو هلبقت نسحأف ا نانا رخ قيرط

 اهيف حدمي هل ةملك يف حاطَتلا نب ُرُكَب لاق» :فربملا سابعلا وبأ لاق .؟"”6قزرلا
 : يعازخلا ىلع نب كلام

 بُكْوكي انئجف ْمُق تلاقف ىَضْرَتل ىّنملا نم تدارأ ام اهيلع ٌتْضَرَع

 هر ىَهَشَتَي نمك هلك ُتَْعّلا اذه : 0

 5 يك ا م

 نب ركب حئادم رثكأ نأ» :يلامألا باتك ىلع هيبنتلا باتك شماه يف ءاجو

  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
 .5/5 ص  فرطماب دمحم عاجلا( 9)

 ال ج ١ هاب ص يناهفصألا - يناغألا ()

 ا تعال نضع دما نساعلا و بأ ككيوألاو ةقللا يف لماكلا (5)

 .؟ ج "”'0و 752 نض ء ةريخلا سابعلا وبأ



 208 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ؟ 4+

 نب ركب لاق» هنأ ىلع ًاقيلعت كلذ ءاج دقو ''”«يعازخلا يلع نب كلام يف حاطنلا

 ِهِتاَذِع ضعب َقْلَخلا اذه َلْذَب ىَّفك كلام ِرْيَغ ىَدَنٍهاترْمِل َلوُقأ
 هتادبوودوع ىفاهبهلاو بناج لك نم لاومألاب ًداجج ىّتف

 ٍهتاّيح ٌرطش هوجري نم مساق ا رش علا ومما تلد بلو

 هِتاَئَسح نم ٌءاطعإلا هل زاجو رئازل أمْسِق ٍرْمْعلا يف دجي مل ولو

 ا ًادئاق ًاريمأ رمادا ناخ نب كاك تقني

 كللذك رمتساو « قارعلاب ناولخ ةنيدم هرقم ناكو ؛ناضارح دالب ىلإ قارعلا يف ناولخ

 .ديشرلا نوراه نب نومأملا ةفالخ يف

 ا ا تثاعا هنأ يوفمدلا يلخدا ا

 ل قس فيلا امو ا مهمزهفا ديد ًالاتق ههلتاقف .ناولخ 5 رو دقو

 ىتح ليللا ىلإ ناقيرفلا تبثو :ًاديدش ًالاتق اهدنع هولتاقف «نادح اهل لاقُي ةيرق
 ىلإ هّدرب رمأف «تيم هنأ ملعو ُنَتَبْنَأ هسأر ىلع ةبرض ًاكلام تباصأو ؛مهنيب زجح
 ةعراق ىلع ةبق هربقل تيئتيو «ناولخ باب ىلع نهدف .تام ىتح اهغلب امف .ناولخ

 :هيثري حاطنلا نب ركب لاقو .قيرطلا
 مامهلا ينعبيلا ريمألا ىلع ماجسلا عومدلاب يدوج نيعاي

 مانألا عيمج ىدوأ ْذِإ متي يلام ىلع عدلا يرخذتال

 ماظع نماهلايقس .هماظع تنُمض ذإ ناولخ ىرش باط

 ماركلا ناي كدعب تعنتماو اهبأ وبأ تاريشخلا تقلغأ

 مالسلاب هربق يّيحناميك كلاي ندم توفت انت لخيإ
 مامغلا بوصو رحبلا نع ىنغ هك يف ضرألا لهأل ناك
 مالظلا ردبك ليللا يف ناكو ىحْضلا سمشك حبصلا يف ناكو
 مارسملا بعص وهو.هآر دقو هتومنم ٌبجعي لئاسو

 .78 ص - يركبلا ةديبع وبأ - يلامألا باتك ىلع هيبنتلا 7
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 ماتقلا عافترادنع مهبرضي اعلم هع يدون ةهنلا ثبت

 ماسخ ليقص عقو نم تلفي دكيملاهل راط نم برحلاو
 ماع لك يف نماسلا عير ىلع . ادغذإ اهل رهدلارظمي ون
 مامحلاءاعدوجشلاجيهام هدقف ادب اوليقتسينل

 : هيثري اضيأ حاطنلا نب ركب لاقو

 ٍناسرفلاةنسألهنيبجو 2 هّدخ ضرعملا لطبلا ىلع يفهل

 ناريتلا هيلع تافهرشلاو» ”ابكستم املعم ةييفكلا قرخ
 ٍنارمعالبةشحوم ضرألاف هدعب ٍءيش لك ٌةشاشب تبهذ
 ٍنتاينبلا مراكمو العلا فرش كلام عرصم ةادغ ٌةارّشلا َمَدَه

 ٍنامزألا يف تابزللا ىلع ىوقت هب تناك يذلا برعلا ىتفاولتق

 نامي لك بلق يفةيبصع  اوعقوأوهيدلامًاّدعماومرح
 ةاوستلا : نيجسلاب فنك بيوت". وقل وسلا سه ووذعملا كف
 نمحرلا ةعاط ىفادهشتسم ىوتذإ ةعارح وخأ ندعسيال

 ناجل نهاد ديد ةمأ تلذوهبةاوغلازع

 04 .ناطلسلا ةلودو نوملسملاو هماسح ردصو هقحصم هاكبو

 ه7177ةنس يفوت هنأ عماجلا باتكب يعازخلا يلع نب كلام ةمجرت يف ءاج دقو

 نب يدهملا نب ديشرلا نب مصتعملا ةفالخ يف هتافو نوكتف ””ةيداليم 877 قفاوملا

 ./ ج ١58 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 0051

 .415 ص  فرطماب دمحم  عماجللا (؟)



 ..يِلسُملا ليعامسإنب رماع
 ..دمحم نب ناورم ةفيلخلا لتاف

 طساو ريمأو
 ةداقلا رابك نم وهو رمل ىلسملا ليعامسإ نب رماع ٌىناميلا ريك

 000 ا والخ ىف قارعلاب طتسااو مجلفإ ىّلوت مث «نييومألا

 : يلي ام ركذب ليعامسإ نب رماع نع ثحبملا اذه لهتسنو

 : نميلاب هتقطنمو ليعامسإ نب رماع ةليبق

 يف ءاج امك وه ةيلسمو .جحّذَم ْنِم ةيلسُم ينب ْنِم ليعامسإ نب رماع نإ

 ىف ءاجو 0 ”(جحذم نب دّْلَج نب + لع هرب وزرمع ني نساع قف , ةيلسم) يلامألا باتك

 نب ةلع نب ورمع ونب مهو ءجحذم نم نطب :رماع نب بيا رطلا ةمماجلا بانك

 ء«جحذم نم ةليبق وبأ : ةيلسمللا ءاييرعلا ريرج ايو سماعي وكلا لاو ا

 ا ا 0 نب ةلغ نت نماع نب , ةيلسم وهو

 نب نسحلا 0 دقو ءاناح ةينميلا ةيروهمجلا يف نيبأو ءاضيبلا 0

 : ينادمهلا لاق ثيح «جحْذَم ورس يف ةيلسُم ينب ىرقو ةقطنم :م ينادمهلا

 ينبل :حاورملا .ءاهُرل معانتو رمُو فلسلاو ةحابّرلا هلوأ :جحْذَم ْوْرَسا

 نالا: يعشلا . ةّيلسم نم ٌنطب رماع ينبل :ةزاجلا .دزألا سود ىلإ نويستنيو دئاص

 و توا لاو ةياص ل ضار ير ل ا

 .” ج ١27 ص - ىلاقلا ىلع وبأ  ىلامألا (0)
 ها ني فقرطماب دعت - عماجلا 020

 عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا . برعلا ةريزج ةفص (؟)
 0 ا اا

 د
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 و . .ةيلسُم ينبل رْيَكَس وذ مث .ةيلسم هب عرب يداو :نيبأ ىلإ ىنميلا قيرطلا يفو

 ىف هركألا ىلع ودعخم يضاقلا طحيالاو بسم 2 ل :ةيبأ يرفق

 :يهو قطانملا كلت شماهلا

 . هتوعد داوو ةدلب :رمُح .ءاضيبلا ةئيدم قرش عقت نازع لآل ةدلب :ةحابّرلا

 ةدلب : ةزاجلا . معان يذ مويلا ىمسُت يتلا يه :معانت .ءاضيبلل رواجم عفاي يف

 يف ةدلب :ضْيَم . ءاضيبلا يقرش نيّوعو نيقوذم نيب دلب :بْعَشلا . ءاضيبلا يقرش
 ءاضيبلاب صاصرلا لآ دالب نم وهو ناكسلاب لهآ عضوم :نائبش .ءاضيبلا لامش

 لآ اهنيطالس اهنكسي ناكو ءورسلا ةمصاع يصح ةنيدم تناكو . .نالخن كلذكو

 ةنيدم اهلحم تلحو يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ترئدنا ىتح ةيلسُم ينب نم لالجلا

 يف ةيقب ةيلسملو .ةعاس فصن ةفاسمب ء ءاضيبلا ةنيدم يلامش قرش عقتو . ءاضيبلا
 1 ارد ؛ فل اقدار

 : ناجرُجو ةفوكلا ىلإ ليعامسإ نب رماع لاقتنا
 اهب اونكسو ةفوكلا ىلإ نميلاب مهتقطنم نم ةيلسُم ينب نم ةقرف تلقتنا دقو

 ةيلسُم ينب ةلحم) يه مهب ةصاخ ةينكس ةقطنم ةفوكلاب ناكف «تاحوتفلا مايأ ذنم

 5 [عماجلا / ماب صر (ةفوكلاب

 نب ديزي ةيالو يف ةفوكلا ىلإ ةيلسُم ينب نم ةعامج نميلا نم تلقتنا مث
 45 ةنس ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف اهقراشمو قارعلل ٍبّلهملا

 يرسلا نب سيق ةديبع وبأو ؛ ؛«يلسُمملا ليعامسإ رماع وبأ :ًابلاغ مهنم ناكو .هكا/

 ا جدو ءرماع ينب تالاجر نم مهريغو ؛يلّْسَملا ليعامسإ نب رماعو ءيلّسملا

 دئاص ينبل :حاورملا» :ينادمهلا لوق فلس دقو ءدزألا نم مهناريج ضعب

 .[ةفص ١8١/ ص] . «ةيلسُم نم ُنطب رماع ينبل :ةزاجلا .دزألا ىلإ نوبستنيو

 عم مهنم ةعامج يف راسو دئاص ينب نم يدزألا ديعس نب ورمع نوكي دقو

 .داهجلل مهريسم ناكو «ةفوكلا ىلإ ةيلسُم ينب نم هعم نيذلاو ليعامسإ رماع يبأ

 عم داهجلل اوراس مث ةفوكلاب ةيلسم ينب نم مهناوخإ ةلحم يف ةريسي ةرتف اوثكمف
 رابخأ باتك يف ءاج ثيح «ه94ةنس ناجرُج ميلقإ حتفل راس امل بلهملا نب ديزي

 : هنأ ةلودلا

 هيلا نس نهر ةعع اعد انا رطب نالوا هب د ديزي عم ريكب ازغ»

 عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(

 .5” ١١75و اما نص



 رولا مقرصرم ترباس ير ا ا

 «بلهملا نب ديزي عم
 َناَجرُج ةئيدم ءاتبب ماقو هو ةةنس ناجرج ميلقإ تلهملا نب , ديزي حتف دقو

 ةسمخ اوناكو «برعلا نم تاعامجو ةوق ناجرُجب نطوأو - ميلقإلل ةمصاع -
 ءمهريغو ةيلسُم ينب نم جحذم ْنِم مهسمخو .دزألا نم مهسمخ ء«سامخأ

 نم سماخلا سمخلاو ءميمتو رضُم نم مهسمخو ةماعلا لهأ دنج نم مهسمخو
 ىلع تليملا' قب لو و لوو .نيملسملا يلاوملاو سرُفلا نم ناجرُج ميلقإ يلاهأ

 . مالسإلا يف ناجرجل ويك لوأ وهو يجحذملا يفعجلا رحّز نب مهج ناجرج

 نب سيق ةديبع وبأو ءيلْسُملا ليعامسإ رماع وبأ :ناجرُجب رقتسا نُمم ناكو
 نب ورمع ةنئباب ليعامسإ نب رماع جوزتو ءيدزألا ديعس نب ورمعو «يلّسَملا يرسلا
 : هنأ ةلودلا رابخأ يف ءاج ثيح ؛«ديعس

 نب ورمع تنب ةيوام اهل لاقُي دزألا نم ةأرما ليعامسإ نب رماع تحت ناك)»
 يف ه١١١ةنسو ه١١٠ةنس نيب ام ذنم كلذ ناكو .''"«رماع ةلاخ تنب يهو ديعس

 يرسقلا هّللا دبع نب دسأ ةيالوو اهقراشمو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو
 .ناسارخ ةيالو ميلاقأ نم ناجرجج ميلقإ ناكو «ناسارخل

 : ةيسابعلا ةوعدلا ةلحرم يف ليعامسإ نب رماع ءابنأ

 نوع وبأو يلسملا يرسلا نب سيق ةديبع وبأو يلسملا ليعامسإ رماع وبأ ناك
 .ركبم تقو ذنم ةيّرّسلا ةيسابعلا ةوعدلا يف اولخد دق يدزألا ديزي نب كلملا دبع
 ناك عا ١ تسدد ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلل يرُسلا ميظنتلا نيوكت مت اّمّلو
 نب ريكب فرشأ ثيح «ةيسابعلا ةوعدلا يف ىوضنا دق ًاضيأ ليعامسإ نب رماع
 ةمصاع - ورم يف ةيسابعلا ةوعدلا ءابقن رايتخا ىلع - ءالولاب يلْسَملا  ناهام
 بيبش نب ةبطحقو ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس مهزربأ ناكو  ناسارخ
 هعمو ناجرجم ىلإ ورم ةنيدم نم ريكب هجوت مل «يعازخلا مثيهلا نب , كلامو يئاطلا
 لاق .ورمب ةوعدلا تالاجرو ريثن *ك نب ناميلس هعمج لامو ةوعدلا تالاجر نم ددع

 ب ةعيشلا تعفجو ةةزهت اذهب مانا ناجرُج ريكب ِمِدَق اًمّلَو» :ةلودلا رابخأ بحاص
 دزألا نم ةأرما ليعامسإ نب رماع تحت تناكو .. ًايلُحو ًالام - سابعلا ينب ةعيش
 نع ةوعدلا تلبق دقو رماع ةلاخ تنب يهو ديعس نب ورمع تنب ةيوام اهل لاقي
 بهذ ٌقوطو بهذ ْيَراوس ناكو «هب تثعبف َيلُح نم اهيلع ناك ام تعلخف ؛رماع
 .7؟5و ١5١ ص - يرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا نايخحأآ (1)
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 نم ٍرْبَو دربأ ةثالثب نوع يبأ ةأرما مئيهلا مَأ تئعب تثعبو .ةضف لاخلخو بهذ متاخو

 وبأ ناجرجُج نم هعم ٌصْخَّشو «هوعمج ام ريكب لمحف .ةضف يَراوسو اهدي لزغ
 مِدَق ىتح راسو «يناجرجلا ريصن وبأو ء«رماع مع نبا ةرارز نب نسحو ءنوع
 ام هيلإ عفدف  [هعم نيذلاو وه] يلع نب دمحم ىلإ هجوت مث ءآريسي ماقأو ةفوكلا
 نا 1152 نمل .(هب مِدَق

 ولا نانا: يت ةديتفا م اة وقم ناك كيج كانو قاف :يربطلا لاق

 نب ةبطحقو ظيرق نب زهالو مثيهلا نب كلامو ريثك نب ناميلس هّجوت :ةكم نوديري
 نم اوضم مث - ."'”«ةفوكلا اولخدف ه1١ 4ةنس ةكم نوديري مهو ناسارخ نم بيبش
 نب ّيلع نب دمحم ىلإ مث ةكم ىلإ لالخلا ةملس وبأو ناهام نب ريكب مهعمو ةفوكلا
 مِدق» : : يربطلا لاق  ماشلا يف ء ءاقلبلاب ةارشلا ةقطنمب هلزنم يف سابعلا نب هَّللا دبع

 اوقلف ةكم بيبش نب ةبطحقو ظيرق نب زهالو مثيهلا نب كلامو ريثك نب ناميلس
 فلأ نيثالثب ةوسكو مهرد فلأ يتئام يلع نب دمحم اوطعأو . .ّيلع نب دمحم

 مكبحاصف ٌتدح يب ثدح نإف اذه يماع دعب ينوقلت مكتظأ ام :مهل لاقو «مهرد

 يف ءاجو .2'”(مكب هتيصوأ دقف ًاريخ هب مكيصوأو «هب قِّثَأ يَّنِإف دمحم نب ميهاربإ
 لوجترلا اذهب كاياع 2 ..دديس نب نيقارلال كلع ني محم قاقال هلأ ةلردنا نابخأ
 نإ « ةملس ابأ ينعي  هدعب نم اذهو «بيغملاو دهشملا يف ةقث هنإف  أريكب ينعي -

 مهنم ينحل هدو د حر ةيزس مضرمو سياح لس بوم لا اذ
 ةلودلا رابخأ يف ءاجو ."' ."”«رصم فانكأب نيعللا نبا نيعللا لتاق مهنمو 5 مئاقلا

 : هنأ ًاضيأ

 مكنم يئانمأو يتاقثو يتصاخ  ةيلسُم ونب  متنأ :ريكبل ّيلع نب دمحم لاق»

 يف هراعش ؛هيبأ ٌدحاو ءرماع وأ ورمع .ةمألا هذه نوعرف لتاق مكنمو ءانرمأب مئاقلا

 يلسُملا ليعامسإ نب رماع ينعيو .2"”ةرانلا بيهل نم ٌدشأ نيعللا ركسع ىلع هركسع
 .دمحم نب ناورم ينعي «ةمألا هذه نوعرف لتقيس هنأو

 امكو دمحم نب ميهاربإ ةيسابعلا ةوعدلا ةمامإب ماقو ّيلع نب دمحم تام امل

 نوع وبأ هيقلف ناجرُجب أدبف «ناسارخ ىلإ ٌريكب ٌصُْخَشا  ةلودلا رابخأ يف ءاج
 ا ب متسارع ماعم ربو كرر ني دلاككو ادع وش دوب ماع
 ميهاربإ باتك مهيلع أرقو «هيلإ هتيصو لعج هنأو ميهاربإ هدعب مامإلا نأ مهربخأو

 )١( ج 944١و 787” ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 24.

 صو 778 ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟) ٠٠١ صو 118١.



 ١ يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 3014

 نم يدرالا ره اوف تحداكو 0 "1 ةيارضوو هر اوملسف .هدعب رمألاب

 نم ًاوحن ريكب ماقأو . كلذ لثمب ءابقنلا ربخأف ناسارخ ورم ىلإ ريكب راس مث ه175ةنس
 .هوقليل ميهاربإ ىلإ مكنم ٌةَذع هججوتيل : 0 « نيرهش

 «بيبش نب ةبطخق : :وْرَم نم هعم صخشف صُخَّشف ,مكتعاطب هوربختو مكَسفنأ هوفّرعتو

 مِدَق ىتح مهب َلّبْقأَف «بيعش نب رهزألاو ديم وبأو هةتس كاو ؛مكيهلا نب , كلامو

 مهغلبف «ةفوكلا ىلإ اولبقأف .ريصب وبأو نوع وبأ :ناجرج نم هعم صَخَّسُق «ناجرج

 ىتح ًأريسي الإ اوثبلي ملف ءه١١ةهةنس كلذو ديزي نب ديلولا فالختساو ماشه توم اهب

 ىلإ اوفرصنا مث .- (ه70١ةنس ناضمر يف كلذو) - ميهاربإ اهب اوقلف ءاكب ىلإ ارضع

 هلضفو ميهاربإ نع مهوربخف - نايارحو داير نرخ وقل اهرعيف كلذ نجار

 55١[. ص] .هل اوعدو كلذب اورسف «ههقفو

 ةوعدلا ناعش) ءادوس ةكاناو ثالث مامإلا ميهاربإ ثعب ه١ 1ةنس ىفو

 نم لالخلا ةملس وبأ اهب راسو «ناسارخو ناجرجج يف ةوعدلا ةداق ىلإ (ةيسابعلا
 موقلا سيئر ذئموي وهو «نوع يبأ ىلإ ةيار عفدف ناجرُجب ةملس وبأ أديف» ةفوكلا

 ١58[. ص] «. .ريثك نب ناميلس ىلإ ةيار عفدف ورم ىلإ ذفن مث «ءناجرجب
 ىف ةيسابعلا ةوعدلا ةعامج سيئر وه يدزألا كلملا دبع نوع وبأ ناكو

 دقو .ناجرجُجب ةوعدلا ةدايق ىف ىناثلا لجرلا ليعامسإ نب رماع ناكو ءناجرج
 ةنلكم ةوبأ رابثفا نع ا 79 ةديس'ناسارخ ىلإ ةيناث ةرم ةملنم" بأ مامإلا ميهاربإ .ثعب
 نم ًاباتك مهيلإ عفدو ءاهب مهتعامج هتيقلو « ليعامسإ رماع يبأب لزنو ناجرج نإ

 اورهظأف ها7؟١٠ةنس تلخد اذإف دادعتسالاو ميتال هيف مهرمأي مامإلا ميهاربإ

 ةفوكلا ىلإ فرصنا مث . .كلذ لثمب اهب نم ربخأف ءورم ىلإ راس مث . .مكتوعد

 لا اربإ ىلإ ىضمو [ه1؟1 لاوش يف]

 اهشوت ول ع دلوع 0 ايقتلا ير 0 ع

 .هأاامل- ١١ ا/ةنس ةيسابعلا ةوعدلا يف اولخد نيذلا رثك دقو «ناسارخ ورم نيل

 ناكو « يّرس لكشب متن تناك تاءاقللاو تاالاصتالا كلت نأ نايبلا نع ينغو

 يربطلا خيرات يف ءاجو . يسيقلا رايس نب رصن ناسارخ ىلع دمحم نب ناورم لماع

 .- ماشلا اب لف ا رعود ناجح لما ناك يتارطملا نسارف ب ركبالا نأ

 .ها٠1  79١ةنس ىلإ ناجرجل ًالماع هرارمتسا ىلإ ريش اباوع نكد ارالو

 11١. صو ٠٠١ صو 77١8 ص ى ةيسابعلا لولا رانا 3
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 نب رصن لاق ه6 لاوش يف ناسارخ ورمب ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ مت

 اذه يف اوخسر دق لاجر مهيفو ا ع :رايس
 ْنَم ىلإو ناجرج لماع ىلإ رايس نب رصن بتكو» ةلودلا رابخأ بحاص لاق «. .رمألا

 اًمْلُف ءمهيلع ةذشلاو مهسبح مهلأسيو مهلّبِق نم ناكمب مهربخي رَضُم هوجو ْنِم اهب

 ءالوه ىلإ ثعبا ذهل اولاقف .لماعلا ىلإ اوبشم ءْيَضُم هوجو. نم اهب نم ىلإ كلذ ىهتلا
 «ليعامسإ نب رماعو «نوع وبأ مهيف ةذع مهنم ٌسبحف مهيلإ ثعبف «مهسبحأف موقلا

 ١95[ صل .«بيصن وبأو ءهّللا دبع نب نائسو «دعس نب دمحم ليعامسإ وبأو

 مل ردصملا نكلو «ه٠١١ةنس لئاوأ يف اميرو «2ها١؟ةةنس رخاوأ يف كلذ ناكو

 لعاعلا نأ نظلا تلاغو.:.:نيسحتلا نم. ايعامسا ون ؛ رماعو نوع وبأ جرخ فيك ركذي
 يدؤي نأ يشخف «ناجرجج يف ةوعد ةيأ اورهظأ دق اونوكي مل مهنأل مهليبس ىَّلخ

 .هيلع مهرئاشع ةروثو بضغ ىلإ مهسبح

 ناسارخ ورم ىلع ةيسابعلا ةوعدلا ترطيس ه٠١ةنس ىلوألا ىدامج يفو

 ورم نم قلطنا ه١١١ةنس نابعش يفو .روباسين ىلإ ورم نم رايس نب رصن بحسناو

 ناكو روباسين ميلقإو سوط ىلإ يئاطلا بيبش نب ةبطحق ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلا شيج
 هعمو سوط ىلإ ةبطخُم هّجوت» : يربطلا لاق . شيجلا كلذ ةداق نم ليعامسإ نب رماع

 ,يكعلا ميكح نب لتاقمو «ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ مهنم ءداّوقلا نم ةَّدع
 «كيهن نب نامثعو «نمحرلا دبع نب رذنملاو «ةميزخ نب مزاخو «كمرب نب دلاخو
 «يئاطلا نامثع نب هللا دبعو « يئاطلا  ُيسوطلا سابعلا وبأو ءرارم نب روهجو

 ديم وبأو «_- يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبع مناغ وبأو ءدمحم نب ةمّلَسو

 نم ةذع يف «ميهاربإ نب زرحمو «ليعامسإ نب رماعو ؛مهجلا وبأو «- يريمحلا -
 را . .اومزهناف سوطب نم يقلف «داوقلا

 هنع قّرفتو سموق لزن ىتح ًابراه لحتراف رايس نب رصن كلذ غلبف روباسين ىلإ هتمدقم
 .''"«ناجرجبب ةلظنح نب ةتابن ىلإ راسف «هباحصأ

 ناكر كفل اة لاري ونون ةياونا يذل [ ىو انيق يلق اذ: طبت كمل
 ناجرج ىلإ زاوهألا نم ريبك يناورم شيجب لصو دق يسيقلا ةلظنح نب ةتابن
 لّبقأو «خسرف نم أوحن هقدنخ ناكو «ناجرج ةنيدم لوح ةلظنح نب ةتابن قدئْحو»

 ؛ يعازخلا هللا تع نية هعمو ها١٠١١ةنس ةدعقلا يذ يف ناجرج ىلإ ةبطحق

 ءٌيارّملا بعك نب ىسومو (ديزي نب كلملا دبع نوع وبأو «كمري خب دلاخو
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 نب ديسأ هترسيم ىلعو .يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبعو ءريهز نب بيسملاو
 فراشم ىلع يلح راش اًملو. .©0«ةيطختقا نب .نسنلا هتمدقم ىلعو هللا دبع

 يأرب ليعامسإ نب رماع هيلع راشأ لا ني

 نب ةتابن نأ ليعامسإ نب . رمأع دهاش دقف «رصنلا قيقحت : يف لاعفلا هرثأ هل ناك

 اهباوبأو ةنيدملا راوسأ ىلع ةطبارملا يف ناجرج ةنيدم ناكس ىلع دمتعا ةلظنح

 قدنخلا يف ناسارخ لولفو هعم اومدق نيذلا ماشلا دنجو ةتابن طبار امنيب ءاهلخادو

 . ةنيدملا جراخ

 ةعاسلا كيدانم يداني ءريمألا اهيأ :هل لاقو ةبطخق نم ليعامسإ نب رماع اندف»
 وهف ناجْرجُج لهأ نم هراد لخد نم نإ :اهلك باوبألا ىلإ كلذب ثعبتو «كفقوم يف
 كرو هّللا كّرس :ةبطحق لاقف .سانلا نم ريثك ةتايث نع ٌضفري نأ وجرأ يّنإف ءنمآ
 اًملف .نمآ وهف هباب قلغأو ناجرج لهأ نم هراد لخد ْنَم :دان «ٌتئسحأو ٌتبصأ

 ٌلجر َلبقأف .هعضوم نم للحتي مل ةتابنو «ريثك قلخ لّلست باوبألا لك يف هب ّيدوُت
 ىلع ىوتسا مث همالك مّهفتي هسأرب هيلإ لامف ءيشب همّلكف ةتابن نم اندف ةنيدملا نم

 موقلا مزهنا :رماع لاقف :ةنيدملا ىلإ ًاعجار هسرفب هتابن فطعو هيلي ًاناسنإ مّلكو هتّباد

 ةبطحق ىلوتساو . .موقلا مزهناو ءاولمحف ءاولمحا نأ :ةبطحق ىدانو .ةبعكلا برو
 7 ف ةكئكلا يذ 7” تبسلا موي وهو همويل ةنيدملا ىلع

 اهيف امب اهعيمج ناسارخ ةيالو ميلاقأ نم ةيناورملا ةفالخلا ةطلس تهتنا كلذبو
 .ها١٠٠ ةجحلا يذ يف ناجرج ميلقإ

 : ناريإ ميلاقأ ىلع ةرطيسلا يف ليعامسإ نب رماعل يدايقلا رودلا
 ميلقإ ىلإ ناجرجج نم يئاطلا ةبطخَف ريمألا .قلطنا ه١ مرحم رهش يف

 ةنيدمو ميلقإ ةبطحق لخدف «يناورملا شيجلاو لامعلا نم اهب ناك نم برهف ءّيّرلا
 ىلإ ركاسعلاب ةداق ةعبرأ اهنم هّجوو ءاهب ماقأف ه١7١ رفص يف لاتق نودب ّيَرلا
 نب نسحلا :مهو ءركاسعلا نم ةوق سأر ىلع دئاق لك «قطانمو تاهج عبرأ
 ىلإ يدزألا كلملا دبع نوع وبأو ءاهيلع رطيسف ءَناَذَمَه ةقطنم ىلإ يئاطلا ةبطحق
 ىلإ يكعلا ميكح نب لتاقمو .اهب ماقأو اهيلع رطيسف ءرهبأ ةئيدمو َيِبَتْسَد ةقطنم

 يف ءاج امك ثيح يلْسُملا ليعامسإ نب رماعو .اهب زكرمتو اهيلع رطيسف ْمُك ةنيدم
 : ةلودلا رابخأ

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١5 و١٠١5 ج 4.
 ص  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (؟) ٠؟,
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 لزني نأ هرمأو ءَناَذَمَهو يّرلا نيب ام قرطلاب ليعامسإ نب رماع ةبطخَق لكو»
 ةيركسعلا تايماحلا يه حلاسملاو 4*8"[  ص] .«حلاسملا عضيو ءرّئست رصق
 . فالآ ةثالث هعم ناكو «لعفف

 ّيرملا ةرابض نب رماع ىلإ  قارعلا ريمأ  ةريبه نبا بتكو» :يربطلا لاق
 ًافلأ نيسمخ يف اراسف «نامركب اناكو «ةبطحق ىلإ اريسي نأ ديزي نب دواد هنبا ىلإو
 رابخأ يف ءاج امك  ٍلئدنعو [4 ج ١١ ص] ؛ّيَج ةنيدمب ناهبصأ اولزن ىتح

 ىلإ بتكو «ناهبصأ ىلإ مدقتي نأ ليعامسإ نب رماع ىلإ ٌةبطْحَق بتك . .» : ةلودلا
 يف نوع يبأ ىلإ بتكو «سراف ةئامسمخ يف ًالجر هيلإ هّجوي نأ يكعلا لتاقم

 رافغ نب قراخملا ٌيكعلا هيلإ هّجوف «ىرخأ ةئامسمخ يف الجر هيلإ هّجوي نأ  رهبأ
 ىلإ دينجلا وبأو قراخملا ىفاوتو ءروعألا دينجلا ابأ نوغ وبأ هّجوو :يئاطلا
 ىلإ ةبطحق بتك مث  «ناهبصأب ةرميتلا لزن ىتح رماع راسف  ليعامسإ نب رماع

  ناهبصأ نم ةبآ ىمست ةيرق لزني ىتح هعم نميف هّجوتي نأ رهبأب وهو نوع يبأ
 ىلإو - مق يف  ّيكعلا لتاقم ىلإ ةبطحق بتكو - (ةبآ لزن ىتح نوع وبأ راسف)
 يبأ ىلإ اومضني نأ هب مهل ةوق ال ام مهّودع نم مهمهد نإ :ليعامسإ نب رماع

 .هوعيطيو نوع

 نم وحن ف ةرجع هل لاقي ةْرَم ينب نم لجر عم ةرابنغ نبا نم ليخ تلّبْقأو
 ٌرماع رمأو - [ةرميتلا يف وهو] ليعامسإ نب رماع نوديري لجر فالآ ةعبس
 َرْدَق ركسعلا نيبو هنيب فرش ىلع فقيف ؛هباحصأ يف جرخي نأ راّفغ نب قراخملا

 لح تاز :لاقف بوعرم وهو ةيرقلا لهأ نم لجر هاتأف «قراخملا عرخف عب
 لإ تكج ٌتئجو «مهنع تعفتراف ٍمهّباود نوقسي ًالوزن فرشلا اذه ءارو نم ةرابُض نبا

 فرشلا كلذ ىلإ قراخملا هتني ملف «هباحصأ أبعو بكرو ءؤيهتلاب رمأف .مكملعأ

 نّيبتو مهنّيبت ىتح فقو مث كلذب هربخي رماع ىلإ لسرأف «موقلا ْسَهَر ىأر ىتح
 عضوو .هباحصأ ْاَبَعو ةيرقلا نم رماع زربف .هربخأف رماع ىلإ فرصناف مهتايار
 لبقأو ءاوفقو ةولغ نم وحن نيركسعلا نيب ناك اًمْلَف . نيمكلاو ةرسيملاو ةنميملا
 هللا اوقتا نيملسملا رشعم اي :لاق همالك عمسُي ثيح ناك اذإ ىتح مهنم لجر

 قزرلاو ءاطعلا مكلو ةنتفلا هذه يف متئثدحأ ام ىلع نامألا مكلو مكتعامج اوعجارو
 هللا باتك ىلإ مهعداو ءٍلئموي هبتاك مساقو ءُهْمّلك مساق اي :رماع لاقف .عساولا
 هّللاو اَنِإ :لاقف ءًاملكتم ناكو ءمساق هملكف .هلوسر لآ نم اضرلا ىلإو هيبن ةنسو
 ىلإو هّيبن ةّئسو هللا باتك ىلإ مكوعدن انكلو «مكلتاقن اهيلع امو مكايند مكعزاتن ام

 نم ملكتملا لاقف .كلذ ىلع نينواعتم متنأو انك متلبق نإف «هتيب لهأ نم اضرلا
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 ءدحاو لجر ةلمح هباحصأو رماع ىلع موقلا لمح مث . مالك اذه :موقلا

 رشعم اي :برحلا يف اتّيص ناكو - رماع مهب حاصف .اومزهني ملو ءاوعضعضتف

 بحاص لمحو ؛مهيلع اودشف .هّللا مهمزه دقف ةلمحلا مهوقدصأ نينمؤملا

 0 :ةيمرهتم اَوَلَو ءنيمكلا اودياع اًملَف هنيمكلا

 ىلإ بتكو «مهلاقثأ رماع ىوحو ءاهيلع اوجنف ةمهطم ٍلويخ ىلع اوناكو ءلجر

 اه روحي داكرلا نااذ ةبطحق ىلإ بتكو «مهب هللا عنص امب ّيكعلا ىلإو نوع يبأ
 نمانلا ريكو ربك هللا :لاق هأرقو ةبطحق ىلإ رماع باتك درو اَّمَلَق « مهل هللا عنص

 ناكو ب[ ص] «ًاليوط دجسف لتفنا مث «ريبكتلاب ركسعلا ّجترا ىتح

 راصتنا لوأ - ه١١ ةيناثلا 0 ا رصنلا كلذ

 نب ركب يبأ عم ةميظع اليخ هججو «ةرابُض نبا ربخلا غلب اّمَلَق» .ةرابض نبا شيج ىلع

 .هباحصأ ىلعو هسفن ىلع ٌقدنخو «ىربكلا ةرميتلا لزن ىتح لبقأف «يليقعلا بعك

 نمو نوع وبأ هافاوف «- ْمُق يف  ّيكعلا ىلإو - هبآ يف - نوع يبأ ىلإ رماع بتكف
 مهنيب زجح ىتح اولتتقاف ةرميتلاب اوفتلاف «ةرابُصض نبا ليخ ىلإ ًاعيمج اوفحزو ءهعم
 . ةرابض نباب اوقحلو - ليللا يف  مهقدنخ اوكرتف ةرابض نبا ليخ تفرصناو ةلدللا

 هيلإ اولوحتف مهقدنخ نع مهودع ءالج مهغلبف «مهباحصأو نوع وبأو رماع حبصأو

 كلذو ءَّمُّقِب هعضوم نم يكعلا حربي ملو .يئاطلا ةبطحق ىلإ كلذب اوبتكو «هولزنو
 رماع ثكمو 4١*[. ص] .«كلذل ماقأف ءْمُق ىلإ تهجوت دق ماشلا ليخ نأ هغلب هنأ

 .ناهبصأ ميلقإب ىربكلا ةرميتلا ةقطنمب امهدونجو نوع وبأو

 نم هعم نيذلا ةداقلاو ركاسعلاب ىئاطلا ةبطحق راس ه١ ١ةنس بجر ىفو

 وبأو ءهعم يتلا تاوقلاو يكعلا ميكح نب لتاقم هيلإ َمضناو «ناهبصأ ىلإ يّرلا
 ركسعف ؛هشيجو يّرملا ةرابض نب رماع راسو ءامهدونجو ليعامسإ نب رماعو نوع

 ةنميملا ىلع لعجف «هباحصأ ٌةبْطْحَف أّبعو» «ةبطحق شيج نم خسرف ةفاسم ىلع
 لعجو .يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبع ةرسيملا ىلعو «يكعلا ميكح نب لتاقم

 ناهبصأ ضرأ نم قُلباجب ناقيرفلا ىقتلاو .«مهل ًاءدر فلخلا يف ليعامسإ نب رماع
 ءمهيلع اولمحا :ةبطحق لاق..» :يربطلا لاق .اولتاقتف ه١١١ بجر ال يف

 هعم ةبطحقو «ةلاجر هعم سيل ليخ يف ةرابض نبا ناكو . . يكعلا مهيلع لمحف
 .[8 ج ١١5 ص] «. .ةرابض نبا مزهناف «باشنلاب ليخلا اومرف «ةلاجرو ليخ

 نبا شيج ةرسيم يف وهو ةتابن نب دمحم لمحو» ةلودلا رابخأ بحاص لاق
 «يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبع اهيلعو ةبطحق شيج ةرسيم ىلع ةديدش ةلمح ةرابض
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 حاصف «ةرخؤملا يف ليعامسإ نب رماع ناكو ل ير حت يع مر

 ًاملاس نأ مث «هركسعو ةتابن نبا ىلع اوّدشف . مكناوخإ اوئيعأ نايتف اي :ٍفئموي رماع

 ةرايض نبا ةمدقم ىلع ناكو ة ةرجعغ هل لاقُي مهنم لجر ىلع دش رماع ءاول بحاص

 ًةرجع روتعإ :رماع بتاك ءمساقلا لاق . .ايراغ ةطتع: ىلول .هذخف يف هنعطف

 حاص كلذك مه انيبو .ًاعيمج هانعطف رماع ءاول بحاص ملاسو قايز وم وف ديفا

 ةعقولا تناكو . .نيمزهنم ًاعيمج اوُلوو موقلا مزهناف .ةرابُص نبا لِتُق :حئاص

 . .ه١1١ةنس بجر نم نيقب عبسل تبسلا موي ناهبصأ ضرأ نم قلباجب
 ةريبه نبا ىلإ اوهتنا ىتح قرطلا مهب ترفقو ناهبصأ نع ةرابض نبا دنج

 عدصت 3و

 : قلباج ةعقوم يف رعاشلا لاقو . .قارعلاب

 لحذلاب ٌبلطي ناورم ينب فحزب  ْقّلَباَج موي يف يّرملا ٌرماعامس
 لسر ىلع مهيف ٌقحلا فيس دّرجو ةةعمج ريخلا ٌبطحق اّبع كلانه. .

 لْجّرلاو ليخلاب بلقلا ٌحانج طوحي رزاؤمريخ ّيكعلاهل ناكو

 لبحلاو ةكئسآلا نوح ابيئانتك تدع نيخ ةماعايبف زاخ امو

 لعفلا ىدلٍةامكلا ٌرايخأ ٌفشكَت امنإو ًماضت نأ انترسيم ئمح

 ٍلزهلا يفو مهنم ّدجلا يف لكان الو لكاوم مهيف سيل قدص نايتفب
 لمشلاو ةرامإلا بولسم َحبصأو ُةعمج ضف نأ ٌيرملا ثبلامف

 ليد الو ريمكال لذ عريضمب بفصفغص ضرأللا نم عاق يف ردوغو

 كلذ أوعنص ةداق ةثالث ثلاث ناك ليعامسإ نب رماع نأدن قعشلا كلذ قطنيو

 ةيقب بلغأ نم ةيناورملا ةطلسلا لاوز ىلإ تدأ ىتلا ناهبصأ ةعقوم ىف ريبكلا رصنلا

 يككعلا ميكح نب لتاقمو «يئاطلا ةبطحق ريمألا مه ةثالثلا ةداقلاو «ناريإ ميلاقأ
 .ّيجحذملا يلسملا ليعامسإ نب رماعو

 لاق «قارعلاب يرازفلا ةريبه نباب مهلولف قحلو يناورملا شيجلا مزهنا اّمَّلو
 : ةريبه نيا طهر ةرازف ينب نم لجر

 اهنإف لاجرلا يفاًّيط ُهَّللا ىحل
 هرقتسم نع كلملا لاوز ٌديرت

 رصاوهلا ثويللاك وشعت رفكلا ىلإ

 ٍرخافملا ىدحإ ٍدشرلاب تلواح الو

 «ليعامسإ نب رماع مع نبا وهو «يجحذملا يلسملا ريمع نب هللا دبع هباجأف

 كد دم ه5 سا 7 8
 هرخ جسحْذمواّيط تدلوامف
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 : الئاق
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 رظان لك ىلع اهاقفأ َملظأو ارتاكت ءامسلا اوةدش اويبهااذإ

 رئاتئاهوكسميالإب كاوك اوهنهنو أّده مشلا لابجلا اوذهو

 نب ديز نب بيرَع نب ٍبَجْشَي نب ديز نب ددأ انبا :امهو .ةوخإ ءىلعو: جحذمو

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك

 ءاهرصاحف دنواهن ىلإ ةبطحُق مدقت ه1 ١1ةنس ةافمزو ناعش-رخآ يفو

 ٌدماع براحف «رونئُيَدلا ىلإ لتاقم فالآ ةثالث يف ليعامسإ نب رماع ةبطحق هّجوو

 رصتناو .اهب ماقأو رونيدلا ىلع رطيسو رماع همزهف رونيدلاب يرورحلا ٍدمصلا دبع
 ىلع ةرطيسلا كلذب تلمتكاف ه١1١ ةدعقلا يذ 5 يف دنواهن ىلع ىلوتساو ةبظحُف

 .ناريإ ميلاقأ ةفاك

 : لصوملا ةيالوب راصتنالا يف نوع بأ عم رماعل يدايقلا رودلا

 «قارعلاب ناولخ ميلقإ لخدو يئاطلا ةبطحق مذقت ه١ ةجحلا يذ يفو

 ةقطنم ىلإ فالآ ةعبرأ يف يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ ةبطحق هجّجوو

 ةبخن يف نايفس نب نامثع هّجو دق دمحم نب ناورم ناكو لصوملا ةيالوب روزرهش

 ةعلق لزن ىتح نوع وبأ راسف . .»  ةلودلا رابخأ بحاص لاق  روزرهش ىلإ هليخ

 ىلإ بتكو «ليعامسإ نب رماع هيفاوي ىتح ميقُي نأ ٌةبطْخَف هيلإ بتك مث ءريسُنلا
 أ يلا لحي فالآ ةثالث مهو هعم نميف مامضنالاب هرمأي رونيدلا ةيحانب وهو رماع

 ىلع :ةريمُس نسو] ةريمُس نسب نوع ابأ ىفاوف ليعامسإ نب رماع راسف ؛نوع
 قيرط يف روزرهش ىلإ «رماع هعمو «نوع وبأ ىضمو «[رونيدلا نم خسارف ةسمخ

 دق ناورم نأ ةبطحق غلبو «تاروم ليخ اهيف هتيقل ىلا ةريحببلا لرد يس بعض رعو
 فارصنالاب هرمأي نوع يبأ ىلإ بتكف - يوفق اشيحا د - هجولا كلذ يف هّجوت ْنَمِل عمج
 ةبطحق باتك نوع وبأ أرق اّمَلَف «نايفس نب نامثع هنم اند دقو هباتك هيلع دروو « هيلإ

 ليعامسإ نب رماع ىلإ فاضنا دق ناكو .فارصنالاب هيلع اوراشأف «هباحصأ رواش
 نم  هموق نم لجر ةئام نم وحن يف ديعس نب َناَفَع هل لاقي ثراحلا ينب نم لجر

 00 :رماعل قاّفَع لاقف  جحذم نم مهو بعك نب ثراحلا ينب
 موقلاب ملعأ ينأ ا يو سا ؟فارصنالا نم
 ءاجف «لجرلا ةلاقمب نوع يبأ ىلإ رماع لسرأف .ًابعر مكنم اوئلُم دق مهنإ «مكنم
 يف تاينس ني ناهتع مهحيصو : نع عمشل لجرلاب عمتجاو ؛رماع ىلإ نوع وبأ

 هتربخأف هعئالط نوع ابأ تتأو فالآ ة ةرشع :ليقو «فالآ ةعبرأ اوناكو - هلويخ

 ةرخؤم يف هضرمل رماع فّلختو  نامثع لاتقل نوع وبأ جرخف «هنم هّوندب
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 «مهفلخ نم ريبكت تاوصأ اذإ «مهنم برق اّمَلَق ؛هعم نم نوع وبأ أّبَعو ركسعلا

 لمح نم لوأ ناكو .ةنميملا يف راصف ءهيلإ مضناف َلَبُقُأ دق رماع وه اذإف رظنف

 يثراحلا قافع مهو  رماع عم اوناك نيذلا ةيلصوملا ٍذئموي ناورم ليخ ىلع
 نع اولِتٌّقف اولو مث ًاليلق اوربصف ناورم ليخس ىلع سانلا لمحو  هباحصأو
 .اها١7١ ةجحلا يذ ٠١ يف روزرهش ةعقو تناك :يربطلا لاق - «(مهرخآ

 نوع ىبأ ىلع ىثراحلا ديعس نب قافع راشأو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 نأ الإ وه امو مهيلإ ءاسأو مهرتو ناورم نإف لصوملا ةتيدم ىلإ مدقتي نأ
 لبَقَف ءاوبيجيو اودوسي ىتح اهلهأ نم مهنم برقي نمو ةوعدلا ربخب اوعمسي
 ىلإ تاموختلا لهأو لصوملا لهأ زاحناو . لصوملا ىلإ ىضمو هنم كلذ

 لاقُي ةيرق لزنو  لصوملا لهأ نم  فالآ ةعبس يف راصف ؛نوع يبأ ركسع
 ةيحانب نوع وبأ ماقأو» :يربطلا لاق -[555 ص]؛..حلملا ةيرقاهل

 ةسمخل اهيف ضرفو ءها7١؟ةنس مرحملا رهشو ةجحلا يذ ةيقب . . لصوملا

 17و55 نضر «. . لجر فالآ

 برقلاب تارفلا ىف ١١ قارعغلا ريمأ :ةريجه نبا شوج - ىلع ةبطخق رصتنا امنيب

 :دايقر ةفوكلا ةميقع ادم ةبطُسَق تامو ه7 مرحم 8 يف ةفوكلا نم

 نوع وبأ ناكو .ه77١ مرحم ١ يف ةبطخَق نب نسحلاو ةبطخق نب ديمح

 ةيالوب ريغصلا بازلا رهن نم برقلاب حلملا ةيرق ةقطنمب ليعامسإ نب رماع هعمو
 . لصوملا

 ءريبكلا بازلا رهن ةقطنمب لزنو ريبك شيجب دمحم نب ناورم ةفيلخلا لّبْأو
 يف  ريبكلا بازلا ىلإ مدقتو ريغصلا بازلا ربعو ناورمل ليخب نوع وبأ عقوأو
 000 ل ا تادادمإلا تلصوو ه١” رفص
 يف - تنالاب نكيعتلا ىلع اريفأ ىلع نب هَّللا دبع همع حافسلا سابعلا وبأ ثعب مث

 هدااقلا يداوم ينو وبكل بارا را جو دار ير يارد ىدامج رهش

 لخبوو ..نيطسلاف: ىلإ اهدنمو قيد ىلإ وك نازح ىلإ تاورم ىيفنو> ده ؟
 ءنوع وبأ هعمو ه17١ ناضمر ٠١ يف قشمد يسابعلا شيجلاب ّيلع نب هللا دبع

 قي هللا دبع ناس مف .ةداقلا نم مهريغو « | عامسإ نب رباغو 6 طسقا قراويوتلو
 شيرعلا ىلإ ناورم لفجأف ءسُْرطُف يبأ رهنب ناورم لزن دقو نيطسلف ىلإ ّيلع
 يبأ رهنب وهو ىلع نب هّللا دبع ىلإ حافسلا سابعلا وبأ بتكو .رصم ىلإ ىضمو
 لاق .رصم ىلإ ناورم بلط يف ركسعو ةداق عم ّيلع نب حلاص هّجو نأ : : سرطُف

 نب رماعو ناتف نبا هعمو ه١” ةنس ةدعقلا يذ يف ّيلع نب حلاص راسف» :يربطلا
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 دو 0 ا 0

 : رصم يف ليعامسإ نب رماع دي ىلع دمحم نب ناورم لتقمو مازهنا أبن
 هعمو نأورم بلط يف ّيلع نب حلاص لحر» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 لزن دقو رصمب هوقحلف ؛يجحَملا ليعامسإ نب رماعو ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ
7 

 هتمدقم ىلع نوع ابأ يلع نب حلاص مْدَق. .» :هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو

 «برهو ماعطو فلع نم هلوح ناك ام قرحأف ناورم غلبو . . ليعامسإ نب رماعو

 «فالعألا نوقرحي لحاسلاب ناورمل ًاليخ نأ هغلبو ؛ليئلا لزنف حلاص ىضمو
 ربعف «طاطسفلاب وهو حلاص ىلع مهب اومدقف ًالاجر اوذخأف ًاداّوق مهيلإ هّجوف

 وبأ هتمدقم ىلعو)  هعبتي حلاص ىضمو ءهلوح ام قّرحو رسجلا عطقو لينلا ناورم
 راس مث «حلاص مهمزهف اولتتقاف لينلا ىلع ناورمل ليخو وه ىقتلاف  (رماعو نوع

 هنوركني ًادحأ اوقلي ملف ةعيلط ثعبف «ناورم هوّنظف ًاجهر اوأرو اوربعف جيلخ ىلإ
 وبأ مّدَّقف . لحاسلا تاذ هل لاقي ًاعضوم لزنف حلاص لحتراف «حلاص ىلإ اوعجرف

 اورسأو مهومزهف ناورمل ًاليخ اوقلف ريثك نب ةبعش هعمو ليعامسإ نب رماع نوع
 اوراسو .مهونُمْؤُي نأ ىلع هناكمب مهوربخأف ناورم نع مهولأسف ءالاجر مهنم

 دمحم نب ّيلع لاق» :يربطلا لاقو 00. .ريصوُب يف ةسينك يف ًالزان هودجوف
 نحنو ريصوبب ناورم انيقل :لاق ليعامسإ نب رماع نب نسحلا نب ليعامسإ ينربخأ
 ُتلقف ءانوكلهأل انتلقب اوملعي ولو لخن ىلإ انيوضناف انيلع اوذشف ةريسي ةعامج يف
 تريك . .دحأ اّئم جني مل انددعو انتلق اوأرف انحبصأ نإ :وباهضأ ننفرد

 "”2. .اومزهناف مهيلع تّبص ران اهنأكف «مهفويس نوفج يباحصأ رسكو يفيس نفج
 اي :اودانو !اوربكو «لوبطلاب اوبرضو ناورم ركسع ىلع اومجه» يدوعسملا لاقو

 لِتْقَف «ةدّوسملا رئاس مهب طاحأ دق نأ ناورم ركسع يف ْنَم نظف «ميهاربإ تاراثل

 لاقو (ها7١؟ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل دحألا ةليل هلتق ناكو ..ناورم

 نب رماعل مع نبا نإ :ليقو .ريصوبب ناورم لتق ليعامسإ نب رماع نإ» :يدوعسملا
 ." «هفرعي ال وهو ةليللا كلت يف ناورم لتق كلملا دبع نب عفان هل لاقي ليعامسإ

 .7 ج 77١ ص - يدوعسملا  بهذلا جورم )١(
 .4 ج ١75 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 7” حج ؟ا/١و 505 ص ا - يدوعسملا - بهذلا جورم (")
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 لمحو ومزهاف مهلع كب هناك 50 نو .اكتسا رس اب

 يف ءاجو [4 دج 11 ص ةناورم ةلعق ٌةيِلْسُم : نولوقي ةفوكلاب انخايشأ ُتعمس

 . ريضوبت ليعامسإ دف ا ع ا ل يا د
 ل , رماع نأ ةيخيراتلا صوصنلا ةيبلاغ دكؤت كلذبو

 هل لاقي رماعل مع نبا نإ :ليقو» يدوعسملا ركذ امك هنأو «دمحم نب ناورم

 نب عفان كارتشا ىلإ ريشي اذهو .«ةليللا كلت يف ناورم لتق كلملا دبع نب عفان
 مدر يدل قق عنان لغار ليما نب رداع عم اووف اد ين راسم :تابلاددع

 هب ثعبو ءهسأر عطقو ؛طقسف نطو ناورم مزهنا» : نودلخ نبا لاق . ةاوروف ساو

 : يربطلا لاقو 7 عامنا د , رماع نوع نأ ةعيلط ناكو ءهيلإ نوع يا ةعيلط

 ىلإ نوع وبأ اهب ثعبف ءالوع يبأ ىلإ نادرم سأرب ليعامسإ نب د رمأع ثعب»

 ىلإ مئانغلا يلع نب حلاص عفدو ..ه' ا

 [1 ج ١١5 ص] .«ماشلا ىلإ فرصناو ءرصم ىلع نوع ابأ فلخو . .نوع ىبأ

 هرارقإب نوع يبأ ىلإ سابعلا وبأ بتكو «ه17ةنس تلخد مث» :يربطلا لاقو

 .[5 ج ١58 ص] .«اهيلع ًايلاو رصم ىلع

 : ناورم لتقم دعب رصم يف ليعامسإ نب رماع ءابنأ
 ليعامسإ نب رماع فيسب نييومألا ءافلخلا رخآ دمحم نب ناورم طقس دقل

 ةسينك ذختا دق ناورم ناكو ءرصم ديعصب مويفلاب رّيِصوُب يف يجحذملا يلْسُملا

 يف يدوعسملا لاق «ةسيئكلاب هلهأو هئاسنو هتانب نكسأو هل ارصقو ًارقم رّيِصوُب
 ْ : بهذلا جورم

 تانب اهيف يتلا ةسيئكلا دارأو دمحم نب َناورم ليعامسإ نب ب ٌرماع لَثَق اّمَل»

 اورسأف «نهيلع لوخدلا راج تاوبلا نعال ناورملا ماكو اذ «هؤاسسنتو ناورم

 هتاني باقر برضأ نأ َلِتُق وه اذإ ناورم ينرمأ :لاقف :هرمأ نع هولأسو مداخلا

 كاريس ندقفُيل ينوسعلفت نإ:هّللاو مكنإن ينودفقتال لاق مث  ءهئاسنو

 « ينوعبتاف اومله «ينولتقاف ثبذك نإ :لاق ؟لوقت ام رظنأ :اولاقف . نكي هللا لوسر

 نم تا ةيسام راب )١( ص ب ةيسابعلا ةلودلا راش "799.

 هعأ ص - حرفلا دمحم  نرودلخ نبأ خيرات يف نميلا كرف
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 خي نماع رمأب هعم اوراسو «هيف هوسبح اوناك يذلا هسبحم نم هوجرخأ يأ]  اولعفف

 ءاوفشكف ءانه اوفشكا :لاقف «لمر عضوم ىلإ رّيِصوُب نم مهجرخأف - [ليعامسإ
 ىلإ ليعامسإ نب رماع اهب هّجوف «ناورم اهنفد دق رصخمو بيضققلاو َدْرَبْلا اذإف

 ءافلخ كلذ تلوادتف ءحافسلا سابعلا يبأ ىلإ هللا دبع اهب هّجوف ءّيلع نب هللا دبع

 هّجو ليعامسإ نب رماع نأ ىرنو - [" 90١/ ص] ؛ردتقملا مايأ ىلإ سابغلا ينب

 دقو رصم ىلاو هنأل يدزألا كلملا دبع نوع يبأ ىلإ رصخملاو بيضقلاو دْرّبلاب
 ناكو ه7١"ةنس لوأ يف رصم ىلع هتيالوب حافسلا سابعلا وبأ هيلإ بتكو هّرقأ
 رماع ثعبف ءاهبونجو رصم ديعص يف نوع يبأل بئان ةباثمب ليعامسإ نب رماع

 وبأ هّجوف رصم ةيالو ةمصاع طاطسفلاب - نوع يبأ ىلإ رصخملاو بيضقلاو دربلاب

 حافسلا سابعلا يبأ ىلإ هللا دبع اهب هّجوف ماشلاب يلع نب هّللا دبع ىلإ كلذب نوع

 .ه77١1ةنس كلذو .ةفوكلاب

 رمأ نم ناك ام حافسلا سايعلا يبأب لصتاو» : بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 ىوتحاو ناورم سأر ٌرتحا امل ارماع نأو «ريصوبب ناورمل هلتقو ليعامسإ نب رماع

 يسرك ىلع يأ] - هشارف ىلع دعقف ناورم اهيف ناك يتلا ةسينكلا لخد ءهركسع ىلع

 رحت تتناك «ىربكلا ناورم تنب هيلإ تجرخف .هماعط ٠ نم لكأو [ةفالخلا ريرسو

 - [دمحم نب ناورم ةفيلخلا تان نْيكأ تناك يأ]1- ؛ّنُهنَسُأ تناكو «ثناورم مأب

 هماعط نم تلكأف اهيلع كدعقأ ىتح هشرف نع ناورم لزنأ ًارهد نإ رماع اي :تلاقف
 اعلا دلو دمج مالي ان ردا زواكل هيكلنم يف تيكسو هرم تيوطمار

 هللا بدأ يف كل ناك امأ كليو :هيلإ بتكو كلذ نم ظاتغاف ءاهمالكو هلعف ذ حافسلا

 نم نكمتتو هداهم ىلع دعقتو ناورم ماعط نم لكأت نأ نع كرجزي ام لجو زع

 الو كلذل كنم داقتعا ريغ ىلع تلعف ام لوأت نينمؤملا زن نأ الول هَّللاو امأ 00

 باتك كاتأ اذإف ءأظعاو كريغلو ًارجاز كل نوكي ام هبدأ ميلأو هبضغ نم كّسَمل ةوهش

 اهب ٌرهظت ةالصو هبُّضُغ اهب ءىفطت ةقدصب ىلاعت هللا ىلإ برقتف نينمؤملا ريمأ

 ص)] .(كمايص لثم اوموصي نأ كباحصأ عيمج ْرَمو «مايأ ةثااث م ْمصو «ةناكتسالا

 ىلإ كلذو رصمل نوع يبأ ةيالو ةدم رصمب ليعامسإ نب رماع ثكمو ”[  ج ما/١

 . قارعلا ىلإ داع مث - ه١ ٠ ةنس - روصنملا رفعج - يبأ ةفالخ دهع

 0 ا ,ب رماع ةيالو ءابن

 ا ا ىبأ رفا لاق» :نأ دع كنب تلا را ركذ دقو .روصنملا

 ب اا و
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 ج 77٠١ ص] .«طساوب ٍذكئموي ليعامسإ نب رماعو ءانرّبك فجنلا ىلع انفرشأ اذإ

 نب نسحلا ىلإ روصنملا اهثعب ىتلا ةيركسعلا تادادمإلل ًادئاق رماع ناك مث 8

 ةبطحق نب نسحلا ةيالو يف ةينيمرأ لهأ ضقتنا» : يرذالبلا لاق . ةينيمرأ ريمأ ةبطحق

 دادمإلا روصنملا رفعج وبأ هيلإ ثعبف «ينمرألا ليئاشوم مهسيئر ناكو يئاطلا
 ءهعومج تضفو لِيْقُف ليئاشوم ٌنسحلا عقاوف «ليعامسإ نب رماع مهيلعو
 .[نادلبلا حوتف 7١75 ص] .؟«نسحلل رومألا تماقتساو

 مالسلا ةنيدمب يلسملا ليعامسإ نب رماع يفوت ه51١ةنس يفو» يربطلا لاق

 رباقم يهو - «مشاه ينب رباقم يف نفُدو ءروصنملا رفعج وبأ هيلع ىّلصف  دادغب -
 هيلع ليعامسإ نب رماع ناك مهنمو ةلودلا لاجر ءامظعو مهترسأو نييسابعلا ءافلخلا
 . هللا ةمحر



 ةفوكلا ريمأ ..يدنكلا قاحسإ نب ةحلط
 (ها ال 5*1

 ديفح .«يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط ريمألا وه

 دنع تومرضحو ةدنك ميعز يدنكلا سيق نب ثعشألا يناميلا ميعزلا يباحصلا

 :رعاشلا لاق هيفو «مالسإلا روهظ
 نك نبا ةه شع لئابسلا لاشي ال ْنَمَّيلا قيرطي ٍثعشألا وبأ ٌسِيَن

 1 - رسم هللا لآ َعَبشأ

 ةفيدكتلاج هلك هللا لودر ىلإ قيعلاب هكزتريشس نين نيف ةييهعسألا كفو
 نم قلطنا مث "”ةباحصلا نيب هناكم ذخأو ةدنك ناسرف نم ًابكار نينامث يف ةرونملا
 حتفو قارعلا حوتفو ةيسداقلا حتف ةداق نم ناكو قارعلا ىلإ ناسرفلا فالآ يف نميلا

 :رعاشلا لاق هيفو ه7 ١ ةنس دنواهن

 ميسطفق وهو دابا امال جاتلاب بَصَعُملا ثعشألاك َتْسل

 ٌميظع ٌبطخ كولملا يف هبطخ تيتو راووخلا مقا هددع

 ٌميدقو ٌثداح «ناسجات ثعشأللو .ءكولملاةّرعهلف

 نم ناك هنأ ثداحلا هجاتو «مالسإلا لبق اكلم ناك هنأ ميدقلا ثعشألا جاتو

 لاق .نيدشارلا ءافلخلا رصع يف ةينيمرأو ناجيبرذأل ًايلاوو تاحوتفلا يف ءارمألا رابك
 اهازغف اورفك مث اهحتفف ه٠١ةنس ناجيبرذأ ةبعش نب ةريغملا ازغ» :يرذالبلا

 ثعشألا حلص ىضمو ءمِهَحْلاَصو ناورجاب نصح حتفف يدنكلا سيق نب ثعشألا

 ةفالخ يف - سيق نب ثعشألا هعمو ناجيبرذأ ةبقع نب ديلولا مِدَقو .مويلا ىلإ
 ًاناح ًاناح ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا عبتتف .ناجيبرذأ هالوف نافع نب نامثع
 ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو «ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم برعلا نم ًاسان اهنكسأو ءاهحتفف

  6١تع ىف لحال د يلو نابل 1
 ج 60 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (؟) 4.

 اكلم
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 ىّلو مث  [نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأل ًايلاو ثعشألا ثكمو] - .مالسإلا
 اوؤرقو اوملسأ دق اهلهأ رثكأ َدَجو اهَمِدَق امَلَف «ٌناجيبرذأ ٌتعشألا بلاط يبأ نب يلع
 نرشلا عفو اووللار كاطجللا نها نم عافت اييدرأ ىف تعش لال داق عقارقلا
 تلا بو اهيينركال الاوز نيف نب فحين الا :ككمو + 3١سنه ركبو افودتفكو
 هلجن هعم ناكو «هتافو ىتح اهب نكسو ةفوكلا ىلإ داعف ه4 ١ةنس ةيواعم ىلإ ةفالخلا

 : يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحملا :رجح نبا ظفاحلا لاق :ةنعشألاا نب دست

 . "”(قيدصلا ركب يبأ تخأ ةورف مأ 587 . هلي يبنلا دهع يف دلو هنأ ةدنم نبا ركذ

 ءاسؤر نم راصو ةفوكلا ىلإ لقتنا مث نميلا يف ثعشألا نب دمحم أشن دقو
 قيسرلا نم , هّللا دبع مايأ لصوملل ًايلاو ًاريمأ حبصأ مث «قارعلاب قيميقملا نييتمتلا
 نب ثعشألا نب دمحم ثعب دق ريبزلا نب هللا دبع ناك» :يربطلا لاق (ه155- 165)

 هلزع ىلع ردقي ال عيطم نبا نأ ريغ «٠ نبا ياك نرماو «لصوملا ىلع سيق
 ال لصوملا ةرامإب ًاعطقنم كلذ لبق ثعشألا نب دمحم ناكو .ريبزلا نبا رمأب الإ

 ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع هيلع ِمِدَق اّمّلَف ريبزلا نبا نود ًادحأ بتاكي
 سيق نب ديعس نب نمحرلا دبعو ؛'"”«لصوملا نع هل ىحنت أريمأ راتخملا لبق نم
 نم ينادمهلا يدشاحلا سيق نب ديعس ناكو . ثعشألا نب دمحم رهص وه ينادمهلا

 نب نمحرلا دبع لاوخأ نم نادمه وقعا ناكواا : ىناهفصألا لاق .نميلا لايقأ رابك

 تنب ورمع مأ :ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع مأ نأل ثعشألا نب دمحم

 ءمساقلا :دالوألا نم ثعشألا نب دمحمل ناكو “*”«ينادمهلا سيق نب ديعس

 نب ديعس تنب ورمع مأ مهمأ «ليعامسإو «قاحسإو ءرذنملاو «نمحرلا دبعو
 :ةعبرأ مساقلا ابأ نونكي نيذلا نودمحملا ناك» : رجح نبا ظفاحلا لاق . سيق

 نب دمحمو ءدعس نب دمحمو ءةحلط نب دمحمو «بلاط يبأ نب يلع نب دمحم

 ثعب راتخملا ازغ اَّمَل ريبزلا نب بعصم نإ :ناكب ني ويبرلا.ركذو:ب فحعفالا

 التقف بلاط يبأ نب يلع نب هّللا ديبعو ثعشألا نب دمحم هتمدقم ىلع

 َلَبْقْأ قفا نب بعصم حبصأ اًمَلَف» :يربطلا لاق 000 صر (ها5الةنس

 آحتف هل اي :بّلهملا هل لاقف «يدزألا ةرفُص يبأ نب 2 ةيليملاب ين هم نيب يشن

 .ًادمحم هللا محرف تقدص :لاق «لِتَق ثعشألا نب دمحم نكي مل ول هأنهأ ام

 7 ص ا - يرذالبلا - نادلبلا حوتف ()

 200 تك حا ص - رجح نيا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 2222

 .الاج ١١٠ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .5 ج ١50 ص  ىناهفصألا  ىناغألا (5)
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 با نم ىلع قنرهللا كيه نأ كبلع له بلوت ان لاق هك ةيفن نيف نامت

 ءاثري ىف ناذمه ىشعأا لاقو د: تؤعجلاو هبلإ انو: هلل انإ :لاق ؟ لق تلاط

 اييهراوصع كتابتك ف راننت

 اقّولا عفط نييعلا كيفاذامو

 مساق يبأ ةكةآاعل ماقو

 ايمزاكذت كينستنتسقلل ةاتعو

 اهرادخت عمدلاب لبسأف

 انههزاطخقت ةيتفن ال نأ جش هآلآ محا كلغ نرحيمملا نكت

 هل ئيقكتتت لازتالاو

 دم رقما ةياراطلام
 ابهلا تاركّبلا بهاو ايو
 نست ذإ ةلجدتك تفكو

 تتففقيضأ ةديلف اذإ تيشنكو

 قسعلا يكاوذ هيلع ةنعب

 دقٌليخلاوهّللانمِنذإب
 محماحف نبأ قديش الختام

 اهرافشأعمدلابُلَكِبَتو

 انهزايجستت أو ةالببلا ىكبت
 اهراودت يضل تيدا لك َح

 اهراكبأ ُبَّواجت ًاَدوُْعِز

 اهُرايترحبلايف ٌفذقُيف
 انناينيد يح اجو
 اهرابخأ لصاوت ىتحن
 انفتا تمس فاك ةيمغأ

 ')(اهرادقم ٌسفنلا ٌُعلبّيدقف
0 

 يدوعسملا لاق .ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ناركمو ناتسجس مث زاوهألا ميلاقأ

 تينت, ناهيديس ةنمتألا ذو لينعتم ذو يسرا كينغ ىلوتا :ةوهذلا جورم يف

 زوغلا مهل لاقي كرتلا نم عاونأ مهو «كرتلا ممأ نم كلانه ْنَم براحف «جحرلاو

 يف نمحرلا دبع عم ناكو ''”«دنهلا كولم نم دالبلا كلت يلي ْنَم براحو «جلخلاو

 :هيف لاقو «نادمه ىشعأ رعاشلا ناتسجسل هتيالو

 يذلاناجهلامرقلااهيأاي

 اهلوح امو ناتسج 2 تسسيخسلالا يبل سمن

 دباللا دسألا شطب شطبي
 يمال نيتاحلا يتلا نيفتف

 دغارلا كشيع ىفًأئكتم

 دراسجبلا وب نمرالا رجعو

 .ال ج ”١١7 ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات )١(

 ١. دج 1١8 ص اد يدوعسملا - بهذلا جورم ()
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 نمحرلا دبعل ىشعألا لوق اهنمو

 دق ايس نحت كاوا نإ ١ "انهيت ىف هوك نس ةلبتانإ
 زتنارتاو نافيسطلا نوهدتر نجلا فاو نينا رستلا وع
 دكاست وا نشيجي لل سيكانسو مِلْغُم سراف نم مهيفمك
 نفقاولا سبقلا باهش لقم :هباشسجبي لوصهتل بنكازو

 كلذل «يدشاحلا ينادمهلا سيق يق نب ديعس تنب ورمع مأ يه نمحرلا دبع مأو

 : ىشعأللا لاق

 (دشاح نم كلاوخأْنإف)
 عيوبو ناورم نب كلملا دبع علخو نمحرلا دبع راث ه87 - م١ةنس يفو

 تحت توضناو نينمؤملا رصانب ىدونو ةفالخلاب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 يفقثلا فسوي نب جاجحلا مزهو ةفوكلاو ةرصبلاو سرافو نامركو ناتسجس دالب هئاول
 قارعلا يف ةفالخلاب نمحرلا دبع عيوب امل . ماشلا موخت ىلإ هأجلأ ىتح قارعلا لماع
 وهو ثعشألا نبال نوعيابي فيك :ليق «ناورم نب كلملا دبع سانلا علخو اهريغو

 دري نادمه ىشعأ لاقف .شيرق ةبيلص نم وهو ناورم نبا نوعلخيو نميلا نم ّيدنك
 : ثعشألا نبا حدميو مهيلع

 دمحم نيد زعو ُهلإلا ئّبأي
 مهقورع نيممذمب اوسنأت نأ
 هجات دقعي ناك كل بأ نم مك

 هلحم نيأ دجملا تلأس اذإو

 خذا سيق نيبو ٌجَشألا نيس

 العلا ىدم لانت نأ كب ْتَرَّصَق ام

 هل ىرت مورقلا ىماس اذإ مرق
 هل تدشح ةميظعل اعداذإو

 مهّنأك ديدحلا ٍقّْلِح يف نوشمي
 اولفجأةدنك لآ ىف اعد اذإو
 نري ناك ننام كانعو

 ليبتر دالب ىلإ ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع أجل ةروثلا تردوطأ اّملَو

 دومث لآ لبق ِكْلُم روذجو
 ديبع قورع اوبِسُت نإ سانلا يف

 ديعسو دمحم نيبدجملاف
 دولوجسلتلو هملول ع جب

 دودج ثراوةمركم قالخأ

 ٍديلتو ٍفراط ٍدجم قارعأ

 هوقعجللا مقاول تمعت ناذمتم
2 

 مبا 6#

 . ثعشألا نب دمحم نب مساقلا هوخأ هعم لِتُقو ه8 4ةنس اهب تامو

 نب تيزي .ىاوعألا ةقيلختلا دبع بليملا نب , ليزي ةروث يف ثعشألا لآ كرتشا مث



 320 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ضر
 ف 5 7257٠ يوب يصيب يي

 لتقم مثاه١٠ "ةنس رفص يف بّلهملا نب ديزي لتقمب تهتنا يتلاو كلملا دبع

 نب نامعنلا بلهملا نب لضفملا عم ليقف» *يربطلا لاق: ثيحع بليحلا نن لفنملا
 «يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب دمحمو يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ

 ناولخ ىلإ برهو ةديدش ةحارج ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب نامثع حرُجو

 . "!(ليقَك هيلع ّلُدَق

 ئومألا 'نضعلا ىباسلا ةاديشلاا عم يلينلا لآو ثعشألا لآ جرخ كلذبو

 ةفوكلاب نيينميلا نيب ثعشألا لآلو ةرصبلا ىف ة:تليحلا لآل ةيبعشلا ةماعزلا نكلو

 تناكو هها٠١0٠1 ٠ ٠ هةنس قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو دهع يف تلصاوت

 ثادحأ يف يربطلا ركذ دقو ؛دئاق اهنم لكل عابرأ ةعبرأ ىلإ مسقنت اهناكسو ةفوكلا

 نب ميهاربإ :ةنيدملا لهأ عبر ىلع «ةفوكلا عابرأ ىلع ناك» :هنإ ه1١؟7ةئس

 ىلعو «يدبعلا لذب يبأ نب ورمع :دسأو جحذم ىلعو ءيِلَجَِبلا ريرج نب هللا دبع

 :نادمهو ميمت ىلعو «يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب رذنملا :ةعيبرو ةدنك

 . 18/5197 ص] .«يناويخلا ينادمهلا كلام نب دمحم

 ريمآلا لعقب كلملا يع نم ديزي نب .نيلولا: ىومألا ةفيلخللا مايق ىدأ مث

 ىلع دمحم نب ناورم ةفيلخلا بصعتو ه5 مرحم يف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 ةوعدلا يف ةيناميلا تاماعزلا ءاوضنا ىلإ ه1١١/ةنس ةفالخلا ىلوت اَّمَل ةيناميلا

 ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط ةماعزي ثعشألا لآ مهنم ناكو ةيسابعلا
 . يدنكلا

 ثعشألا لآ ريبكو تومرضحو ةدنك رئاشعل يبعشلا ميعزلا ةحلط ناك

 ةيتاهبلا تاماعرلا زربأ يرسقلا هللا قوق ويرول اج وجل دمع ماك «ةفوكلاب

 قارعلا ىلإ ةيسابعلا ةوعدلا شيجب يئاطلا بيبش نب ةبطخُم لخد امل ةفوكلاب
 ئرشستلا دلاخ نب دمحم زادن عا منجم. 0يف تارقلا يبوغ يف ركشعو
 ةفوكلاب ةيسابعلا ةوعدلا ارهظأو يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلطو

 :هصن يلي ام ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج كلذ نعو .ه117 مرحم ” يف

 مرحم نم نولخ سمخل تارفلا يبرغ يف يئاطلا بيبش نب ةبطخَق َرُكْسَع .»

 عم هباتكب ثعبو «تارفلا هروبعب هربخي ةّمّلَس يبأ ىلإ ٌةبطْخَق بتكو .ه17١ةنس

 دلاخ نب دمحم ىلإ ثعب باتكلا هيلإ لصو امَلَف ءنادمه نم ُلجر ءدجام يبأ

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١58 ج 8.
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 داوسلا رهظأف «هتغلب دقف «مويلا اذه ىنمتت ٌتنك دق :هل لوقي ًالوسر يرسقلا

 هتريجو هموقو هيلاوم ىلإ دلاخ نب دمحم ثعبف «كيلاومو كتريشع يف جرخأو
 «هيلع عمجأ امو هيأرب مهربخأف «لجر فلأ وحن مهنم هيلإ عمتجاف «هيبأ عئانصو

 ىلإ كلذ لثمب ةملس وبأ ثعبو .مهداوس نم اوغرفي ىتح اوتيبي الأ مهرمأو
 فلأ وحن يف ةحلط) َبهأتف «يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط

 وبأ هل سدو «ةريثك ةعامج يف هلزنم نم جرخف دلاخ نب دمحم هردبو ؛«(لجر

 قوحْلِل جورخلا يف مهوبغرأو ؛مهيلي نميف ؛هتريج نم ناك نمو «هباحصأ َةَمَّلَس
 ةريبه نبا ةطرش بحاص حلاص نب دايز كلذ غلبو ..اولعفف ءدلاخ نب دمحمب

 دلاخ نب دمحم ىضمو .ةريبه نباب قحلو رصقلا نم برهف  ةفوكلاب هبئان وهو -
 موي كلذو «عماجلا دجسملا ىلإ جرخ مث «هلخدف ءدحأ هيف سيلو رصقلا ىتأ ىتح
 دمحم دعصف .هموق ةعامج يف قاحسإ نب ةحلط هافاوو «ه7١ مرحم ” نينثالا
 ان :لاق نأ ٍذئموي هب ملكت اميف ناكو . .ناورم عّلو هيلع ىنثأو هَّللا دمحف ربنملا

 ءءابآلا دعب ءانبألا اهبلط دقو «ةكرابملا ةوعدلا هذهب مكمركأ دق 5 هَّللا نإ ةفوكلا لهأ
 دحأ مكيلع ةلخاد ء«مكتلظأ دق قحلا دونج هذه ؛مكيلإ هللا اهقاس ىتح اهومرحف

 ىلإ فقو دقو دلاخ نب دمحم نوعيابي سانلا َماقف .2'''«اوُعيابف اوُموقف «نيمويلا
 أدبو ةيومألا ةفالخلا ةطلس ت تهتناف «؛ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط هبناج

 لاقي ناكو ةفوكلا للا ب كييف اوكار «قارعلاو ةفوكلاب ةيسابعلا ةفالخلا رصع

 عيبر ١ يف ةفوكلاب  ًانلع  هتعيابمو حافسلا سابعلا يبأ روهظ ىتح ريمألا هل
 اه يناثلا

 ىف ةفوكلا ةينامي نم فالآ ةثالث سأر ىلع يدنكلا قاحسإ نب ةحلط كرتشاو

 دقو .. ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملاب هشيجو دمحم نب ناورم ةفيلخلا دض بازلا ةعقوم
 بلاغو «قاحسإ نب ةحلط نبا نوكي دقف (ةحلط نب قاحسإ) مساب يربطلا هركذ
 يربطلا لاق .بازلاب ناورم لتاقي نوع وبأ ناكو «ةحلط نب قاحسإ هنأ نظلا

 نب ٌقاحسإو ناتف نب ٌلاهنملاو ىسوم نب ًةنييع نوع يبأ ىلإ ةّمَّلَس وبأ هّجوفا
 يف دمحم نب ةَمَّلَس ثعب سابعلا وبأ رهظ اّمَلَق «فالآ ةثالث يف دحاو لك ٠ عةحلط
 نيفلأ يف يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبعو ةئامسمخو فلأ يف يئاطلا هللا دبعو نيفلأ

 ناك كلتدير [5775 نفل .(نوع ىبأ ىلإ ةئامسمخ ىف ةلضن نب سادوو

 اهيف مزهنا يتلا بازلا ةعقوم ةداق نم  قاحسإ نب ةحلط وأ  ةحلط نب قاحسإ
 لتقمب ةيسابعلا ةفالخلا مايق لمتكا مث ه177١ ةيناثلا ىدامج يف دمحم نب ناورم

 )١( ص  يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 510”.



 .ها7” ةجحلا يذ

 ها اللا ٠ كيس هب ناقوس نيدسم يما نر

 ا ل ب ا

 سابعلا وبأ ةفيلخلا تام اّمَل ةفوكلا ريمأ وه ناكو ةباينلاب ةفوكلا يلرَك ةحلط ناكف

 هجوتف جحلا يف ناكو روصنملا رفعج ابأ هاخأ فلختساو ه75١ ةجحلا يذ يف

 ل يال ا

 , هل ار + وبأ لخدف «ثعشألا نب دمحم نب ا

 هبئان ةحلط ناكف ةفوكلا ميلقإ يلاوو مسام و ب

 ةفوكلا ةيالوو دهعلا ةيالو نم ىسوم نب ىسيع روصنملا رفعج وبأ لزع مث ةفوكلاب
 حاّبصلا نب قاحسإ همع نبا ناكو . . ةفوكلاب ةحلط ةباين كلذب تهتناف ه١ 41ةنس

 ةفالخ ىف ةفوكلل ايلا حبصأ مث ه59١ - 57١ةنس ةفوكلاب ةطرشلل ادئاق يدنكلا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١55 ج 4.



[' 
 ..يدنكلا حاّبصلا نب قاحسإ

 (ه١15-1/١186-9١١1514) ةفوكلا يلاو
 يدنكلا قاحسإ نب بوقعي هنبأو

 ل 0 ا

 رعاشلا لاق : هع نا ضو كر برعلا فوسليف دلاو

 :هل تايبأ يف ةفوكلا ريمأ يدئكلا حاّبصلا نب قاحسإ ريمألا حدمي بيصُت

 ٌقيعمرارغلا نوتسم ٌرعهاامك قلل ٌرَمِهَي حاّبصلا يتب نم ىتف

 "”قوفّيو مُهوُلعي بسن ىلإ تدعو ةولملا باسادع نان
 : حابصلا نب قاحسإ ةرسأ ثعشألا لآ نم كولملا ءارمألاو مالعألا باسنأ يلي اميفو

 يدنكلا برك يدعم نب سيق كلملا

 ا

 (هكأل :تن)اغ ثعشألا نب دمحم ريمألا

 ودتملا مساقلا قاحسإ (ه488 :ت) نمحرلا دبع ريمألا ليعامسإ
 (ها7١؟ دعب :ت) (هم5 :ت) ظ |

 نامثع دمحم ةحلط ريمآلا تنارمع

 (ها5١؟:ت) (هذ١٠؟ :ت) (هاة٠ دعب :ت) |

 (ه180١1) ثعشألا دمحم نب ليعامسإ نب نارمع نب حاّبصلا نب قاحسإ نب بوقعي فوسليفلا

 )١( ج 7” ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ٠١.

 ضب



 304 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ضي

 ذنم ةفوكلاب ةطرشلل ًادئاق ةفوكلل ًايلاو حبصي نأ لبق حابصلا نب قاحسإ ناكو
 نب ناميلس نب دمحم ه0١1”ةنئس ةفوكلا ىلع ىلاولا ناك ثيح ها69١ - 8١”ةنس

 تنبت اينو ا 0 را كالا نبا لاق . سايع نب هللا دع نت ىلع

 10 يلا الا ار وعلا ؛ ةفوكلا يضاق ىليل يبأ

 0 دع لاقف ار و ناكو ه167ةنس ذنم ةفوكلاب ةطرشلا ةدايق يدئكلا

 : حابصلا نب قاحسإل نيدساحلا

 ؟7ِكيرشل ةعينص ًالّْيَهُس ٌتلِنْوَلو نوكت نأب ودعت َتْسَل
 مث ه166 ,917٠ةنس ةفوكلل يسابعلا ناميلس نب دمحم ةيالو يف كلذ ناكو

 لاو اهيلع لوي ملو ةفوكلا ةيالو نع ناميلس نب دمحم روصنملا رفعج وبأ لزع

 ةفوكلا ةيالو .ةروريص ىتعي امي ًاريمأ ةيالولا نووش نم نأش لكل لعج امنإو ًاذخاو

 ىلعو «ئعختلا هللا دبع نب كيرش ةالصلاو ءاضقلا ىلع ناكف «ةرشابم ةفيلخلل ةعبات
 نب ليعامسإ مث نامقل نب ىسيع ثادحألا ىلعو «يدنكلا حابصلا نب قاحسإ ةطرشلا

 رفعج يبأ نب يدهملا فاللختساو روصنملا رفعج يبأ ةافو ىتح كلذو «ليعامسإ ف

 ةفوكلا ىلع حابصلا نب قاحسإ يدهملا 50-0 .ه5/8١ ةجحلا يذ يف روصنملا

 نم اهالوت يتلا بصانملا تجمدو تعمج ةياور يريطلا ركذ دقو .ها0894ةنس

 يبأ نب ليعامسإ يدهملا لزع ها59١ةنس ىف» :لاق ثيح ها159- 07١ةنس

 يَلُو :مهضعب لاقف هناكم ىَّلو ْنَم يف فلّثخاو ءاهثادحأو ةفوكلا نع ليعامسإ
 . ةفوكلا يضاق هللا دبع نب كيرش ةروشمب ّيثعشألا يدنكلا حابصلا نب قاحسإ هناكم

 ىلع نامقل نب ىسيعو ءءاضقلاو ةالصلا ىلع ناك هللا دبع نب كيرش نأ :لاقُيو
 لاقف يدنكلا حابصلا نب قاحسإ هطرش ىلع لعجف ةيالولاب كيرش درفأ مث ثادحألا
 :ةارهشلا فن

 كيرشل ةعبط ًالئيش كلن وَلَو نوكت نايؤدهت تشل

 ىّلوو ءاضقلا عم ة ةالصلا كيرش ىلإ ُيدهملا ٌمض :دمحم نب رفعج لاقو
 . "دعب ثادحألاو ةالصلا حاّبصلا نب قاحسإ يَلُو مث «حابصلا نب قاحسإ هطرش

 :(ه109١-55) ةفوكلل حابصلا نب قاحسإ ةيالو دهع

 ةفوكلا ةيالو بصانم ٌيدهملا ةفيلخلا عمج ه159ةنس طساوأ يفو

 )١( ج 77 ص ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 5.

 )' ج 79 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.



 انفع مهخيرات ملاعمو يسابعلا رصعلا يف اهقراشمو قارعلا ميلاقأل نويئاميلا ةالولا : عبارلا لصفلا 3525

 ةالصلاو ثادحألا ةرمإ يلاولا بصانم ٌمْضَتو «يدنكلا حابصلا نب قاحسإل
 0 لا ا 0

 : يربطلا لاقو . «ئدنكلا

 ىلع ىّلوف ؛ةفوكلا ثعشألا نب دمحم نب نارمع نب حابصلا نب قاحسإ يِلُو١

 نب ديزي هاخأ هطرش ىلع ىلوف نامعنلا تامف ء«يدنكلا رفعج نب نامعنلا هطرش

 ةفوكلاب ءاضقلا ىلع كيرش يضاقلا حابصلا نب قاحسإ ٌرقأو ''”(يدنكلا رفعج
 ل ل لا ا

 دق و7
 يحد هللا دب كير اهات سد ل يب ا

 6000 .) هنأ ةنسلا كلت يف نييناميلا ةالولا نم يربطلا ركذ

 نأ ناسازح نلغو . . يلجبلا رذنملا نب رشب ةماميلا ىلعو . عابنز نب حور نب ءاجر

 000 . تلم ةرعوراو ا ا

 1 ا كرا رب ل

 هذه يف سانلاب جحو»  يمخللا َيلَُع نب ىسوم رصم ىلعو ثعشألا نب دمحم

 يدهملا باتكي نميلا نم همودق دنع يدهملا لاخ يريمحلا روصنم نب ديزي ةنسلا

 . ؟هيلإ هقايتشا همالعإو مسوملا هايإ هتيلوتو هيلإ فارصنإلاب هرمأي هيلإ
 ناك» :يربطلا لاق ثيح ه6٠١ةنس ةفوكلل ًايلاو حابصلا نب قاحسإ رمتساو

 نب كيرش اهئاضق ىلعو . يدنكلا حابصلا نب قاحسإ ةنسلا هذه يف ةفوكلا ىلع

 ىلعو « سابع نب , هللا دبع نب يلع نب ناميلس نب دمحم ةرصبلا ىلعو . هللا دبع

 ايقيرفأ ىلعو «متاح نب حْوَر دنسلا ىلع ناكو .نسحلا نب : هللا ديبع اهقايقف

 4 دعب ص)  («عابنز نب حْوَر نب ءاجر نميلا ىلعو ..متاح نب ديزي
 رصم ىلعو «ىعازخلا ثعشألا نب دمحم نب رصن نيطسلف ىلع ناك كلذكو

 ناتسجس ىلعو «يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ةينيمرأ ىلعو «يمخللا ّيلع نب ىسوم
 . يعازخلا مثيهلا نب كلام نب ةزمح

 ثيح .ه157و 57١و ١1١ةنس ةفوكلل ًايلاو حابصلا نب قاحسإ رمتساو
 : هنأ يربطلا خيراتب ه١1١ةنس ءابنأ يف ءاج

 ١ ج "795 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.



 3 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا فش
 نب ديزي ةفوكلا داوس ىلعو .«يدنكلا حابصلا نب قاحسإ ةفوكلا لماع ناك»

 ناكم دنسلا يعازخلا ثعشألا نب دمحم نب رصن يّلُو اهيفو .يريمحلا روصنم

 .؛متاح نب ديزي ايقيرفأ ىلع ناكو . .رصم ءاجر نب ةَمَّلَس لوو . . متاح نب حْوَر

 ةنسلا ىف اهلامُع راصمألا لامع تناك» :هنأ ه757١ةنس ثادحأ يف ءاجو
 ةّمَح غلبف ًافلأ نيثالث يف يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ةفئاصلا ازغ اهيفو . .اهلبق يتلا
 .[47"/9؟ ص] «. .نينتلا مورلا هتمسو ؛هيلورذأ

 اهئاضق ىلعو يدئنكلا حابصلا نب قاحسإ ةفوكلا ىلع ناك ه١ 17 ةنس يفو»)
 نب رصن دنسلا ىلعو . .ناميلس نب دمحم ةرصبلا ىلعو .. هللا دبع نب كيرش

 .«متاح نب ديزي ايقيرفأ ىلعو . . ثعشألا نب دمحم

 :يناغألا باتك يف يناهفصألا لاق .ًاميرك ًاداوج حابصلا نب قاحسإ ناكو
 ُبيِصُن ِمِدَقو  رعاشلا  بيصُنِل ًاقيدص يدنكلا يثعشألا حابصلا نب قاحسإ ناك»

 اَرُي هيلع اودرو ةعامجل ُبَهَي وهو حابصلا نب قاحسإ ىلع *لخدف ءزاجحلا نم ةمدق
 ةيراج بيصنل حابصلا نب ٌقاحسإ َبَّموف .نوضميو مهلبإ ىلع هنولمحيف أرمتو
 :لوقي وهو ىضمو «هفلخ اهفدرأف «ةرورسم اهل لاقُي ءانسح

 يتبيقح ٍِتنأف ًاًرُباوبقتحا اذإ

 بْذهُم ٌيثعشأ نم اهب ُثرفظ
 رمت رك قاما ايكان زك
 هاه اهلا ديكس اعناذإ

 امّنِإف ءارثلا ٌموقلا بستكا اذإ

 :ًاضيأ هيف لاقو

 ىدئلل ٌزتهَي حاّبصلا ينب نم ىتف

 هّدفر ٌراجلاو فيضلا ٌمذي ال ىتف
 دراوبم ايبيسلا ءاشبألٌرَفَأ

 هكر كوتملا تاسنا قطو
 ىذملا َدْعَب نإ حاّبصلا ينب يفامف

 ٌنِحاشُمل ٌُمتنحخاش نمل يّنإو
 1 ل
 تاني

 بئاّقحلا ٍلاقثلا ٍتايِفَّرّشلا نم

 ىشارمتلا دج .عابلا ليوط ٌرغأ

 بئاونلا ٌدادش تضع اذإ روجض

 بيناكملا ميرك نم ًامنُع ٌدمحلا ىري

 يسع رارغلا نودسم زفها امك

 ٌقيفرو ٌبحاص هيوّتجيالو

 ٌقيرطرو ُعهيدهته تيب ىلإ

 ٌقوفيو ٌمُهولعي بسن ىلإ

 ٌقيرعو ٌقباس الإ سانلا ىلع
 (7«ٌقيدصل ٌمعقداص ِنَمِل ينو
 ل
23 

 )١( ج 77” ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 7١.
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 صّخش ه74١ةنس يفو) يربطلا لاق . ةيرجه ١1 دش وخعاوأ هتيالو تييشلاو

 ما ابابا هنري هلا نام جحلا ىلإ هقيرط يف يأ - د ل

 ةبقعلا نم عجرف يدش اكد وقل ةيفرعو 0

 ٌيدهملا بضغو -[سانلاب جحيل ةكم ىلإ روصنملا رفعج يبأ نب حلاص هجوو] -
 اوناك نيذلا - سانلا ىلع دتشاو «عناصملا بحاص ناك هنأل ءاملا ببسب نيطقي ىلع

 بضغ نأ ودبيو ''”«ةكلهلا ىلع اوفشأ ىتح مهفرصنم يف شطعلا  يدهملا عم

 ناك» هنأ ه١ 4ةنس ةياهن يف يربطلا ركذ ثيح ه14١ةنس رخاوأ يف ةفوكلل هتيالو
 ا و يي سب هعوسطا ل

 اح نب حو تك 01 1هةنس نيلهمل ا ةرصبلا لع قدهملا

 ل
 نوراه ةفالخ يف ةيناث ةرم ةفوكلا ةيالو يدنكلا حابصلا نب قاحسإ ىلوت مث

 ةيخيراتلا رداصملا تلمجأ دقو (ه197 - )17١ روصنملا نب يدهملا نب ديشرلا
 :يربطلا لاق ثيح (ديشرلا ةفالخ يف راصمألا ةالو) ءامسأ ركذ

 نب ىسوم نب بوقعي «ىسيع نب ىسوم :ديشرلا ةفالخ يف ةفوكلا ةالو»
 .''”(يدنكلا حابصلا نب قاحسإ ؛«ىسيع

 لاقو (ديشرلا مايأ راصمألا ةالو) لماكلا باتك يف ريثألا نبا ركذ كلذكو

 نب هّللا ديبع .ميهاربإ نب دمحم .ىسوم نب ىسيع نب ىسوم :ةفوكلا ةالوا
 نب سابعلا . ىسوم نب ىسيع نب ىسوم .رفعج يبأ نب بوقعي .ميهاربإ نب دمحم
 007 سما رافع يبأ نب رفعج .ىسيع نب ىسوم . .يدنكلا حابصلا نب قاحسإ . ىسوم نب ىسيع

 )١( صو 5 ج ”45 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١ ج ٠١

 )( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١٠ ج 0.



 328 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نضر

 نب قاحسإ ةيالو تأدب امبرو «ةالولا ةدمو نمزل ديدحت كلذ يف سيلو

 1 ةفوكلل ايلاو ثكمو ه1 ةنس يلاوح ديشرلا ةفالخ يف يدنكلا حابصلا

 نب نيمألا ةفالخلا ىلوتو ه١ 51 ةنس يف ديشرلا تام دقو ه٠59١ ةنس يلاوح

 ناك ةفوكلا ىلإ نومأملا شيجب يعازخلا نيسحلا نب :.هاط تخف الو ةيشرلا

 هعلخب نيسحلا نب رهاط ىلإ بتكف يداهلا نب سابعلا اهيلع نيمألا لماع

 بجر ىف كلذو ةفوكلا ىلع ًاريمأ رهاط هرقأف نومأملا هتعيابمو نيمألا

 ايت نلإ فارعلا يله نوم املا ةنناث رع ةييحلا دب رفاظ ناكر تما ةكاشم
 دعب تامو .ًايتع ربكلا نم غلب دق حابصلا نب قاحسإ ناكو .ه948١ةنس

 . ها" و ١» ةنس

 : (ه١٠) ةقوكلا ريمأ حاّبصلا نب دمحم نب لضفلا أبن

 نب دمحم نب ليعامسإ نب نارمع نب حابصلا نب دمحم نب لضفلا وهو
 نوراه نب نومأملا ةفالخ يف ًاعاجش ًادئاق ًاريمأ ناك .يدنكلا سيق نب ثعشألا
 ةفيلخلا ىلع روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا نب ميهاربإ راث ه'٠ ؟ةنس يفف .ديشرلا

 نب ديمح هشيج ةدايق ىلوتو اهريغو دادغب يف يدهملا نب ميهاربإ عيوبو «نومأملا

 دشا هنأ اهربخ يف يربطلا ركذ ه٠ ؟ يناثلا عيبر 0 يف ةكرعم تعقوو ديمحلا دبع

 ديمح ركسع ىلع يدنكلا حابصلا نب دمحم نب لضفلاو طبلا يبأو ديعس باحصأ

 نب دمحم نب لضفلا ةفوكلا ىلع اولو» مهنأ يربطلا ركذ مث .«هومزهو هيف ام اوبهتناف

 ءاسؤر ىوضنا مث ٠١[ ج 747 ص] .«ةفوكلا ءاسؤرو لهأ نِم «ءيدنكلا حابصلا
 ةكرح تهتناو «ةفوكلا ةيالو نع لضفلا لزعف ّيدهملا نب ميهاربإ ةعاط يف ةفوكلا
 ءاسؤرلا نم حابصلا نب دمحم نب لضفلا لزي ملو تهأ 57 ةنسش يدهملا نب ميهاربإ

 ىف يدنكلا سيق نب ثعشألا لآ نم ءارمألا رخآ لضفلا ناكو «نومأملا ةفالخ ىف
 ْ نينا غلا ىنضعلا

 :(ه١17-186) يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي فوسليفلا ءابنأ

 نب نارمع نب حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي مالسإلاو برعلا فوسليف وه
 ةفوكلاب قاحسإ نب بوقعي دلو .يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب ليعامسإ
 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو . .اهيلع ايلاو هوبأ ناكو ه88١ةئس

 برعلا فوسليف : :افسوي وبأ «يدنكلا حابصلا نب , قاحسإ نب بوقعي»

 دادغب ىلإ لقتناو «ةرصبلا يف أشن .ةدنك كولم ءانبأ دحأو ءهرصع يف مالسإلاو
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 مجرتو َفْلَأ .كلفلاو ةسدنهلاو ىقيسوملاو ةفسلفلاو بطلاب رهتشاو ءاهب مّلعتف
 . ''". .ةثامثالث نع اهددع ديزي ةريثك ًابتك حرشو

 : هصن يلي ام برعلا دنع مولعلا خيرات باتك يف ءاجو

 يف سرد .اهيلع ًاريمأ هوبأ ناكو ه86١ةنئس ةفوكلاب يدنكلا بوقعي دلُو»

 فالف يلم باسح نِم تايضايرلاو قطنملاو بطلاو ةفسلفلاب رهتشاو «ةرصبلا
 ناك اهك ءاريدق اسدنهم تاكو ءئطتمرأ بنك ةمحرتب هبلإ دفع قوماملا هراتكا كقو

 نب نسحلاو يدنكلا نإ لوقي ذإ (نوكاب) هل فرتعإ ءًاميظع ًافوسليفو ًاقذاح ًابيبط

 ةينامث نم ادحاو ويفر ملا نفتي هر . . سوميلطب عم لوألا فصلا يف مثيهلا

 رشع ينثالا نم (ونادراك) هربتعا امك «ءىطسولا نورقلا يف ةيكلفلا مولعلا ةمئأ مه

 . ملاعلا يف اورهظ نيذلا ًايرقبع

 ةعيضم بهذلا ىلع لوصحلا دصقب ءايميكلاب لاغتشالا نأ ىري يدنكلا ناكو

 هب لوقي امب لوقي الو «سانلا لاوحأ يف بكاوكلا رثأب نمؤي ال ناكو «تقولل
 ةيحانلا نم كلفلاب متها نإو «مارجألا ةكرح ىلع ةمئاقلا تاؤبنتلا نم نومجنملا
 بكاوكلاو موجنلا عاضوأ ظحال . .ةمّيَق تافّلْوُمو لئاسر هيف فّلأو «ةيملعلا

 اهريدقت نكمي رهاوظ نم اهنع أشني امو ءضرألل ةبسنلاب رمقلاو سمشلا ةصاخو

 ىلع ةايحلا ةأشن نيبو كلذ نيب طبرو «ناكملاو نامزلاو فيكلاو مكلا ثيح نم

 . ةأرجلاو ةروطخلاب مستت ءارآ يف ضرألا

 ءامسلا ةقرز يف ةلاسر عضوو «ىقيسوملا يف رخآو «تايرصبلا يف باتك هل

 ءاوضألاب لب ءامسلاب صتخي ال قرزألا نوللا نإ لوقي اهيفو «ةينيتاللا ىلإ تمجرُت
 يف ةلاسر هلو .رحبلا يف دوجوملا ءاملا راخبو رابغلا تارذ نع ةجتانلا ىرخألا

 ساسأ ىلع تعِضْو اهتايرظن نإ :لاقو (روب يد) قرشتسملا اهحدتما رزجلاو دملا

 نأ دارأو «فيناصتو تافلؤم اهيف هلو ةيمالسإلا ةفسلفلا يف يدنكلا رّنَأ دقو

 ناكو .ّيضاير ٌئقطنم يفسلفلا هجهنمو ءوطسرأ ةفسلفو نوطالفأ ةفسلف نيب عمجي

 نماضت لضفب جيردتلاب لماكتي هنأو دحأ هيلإ لصي مل لماكلا قحلا نإ :لوقي
 ال ناسنإلا نأ :ئآ :ةشايضايرلاب الإ لاثت ل ةفسلتلا نإ كوقيو»:: نيوكفملا لاجل

 دقو .ةفسلفلل ًارسج تايضايرلا لعج دقف تايضايرلا سرد اذإ الإ ًافوسليف نوكي

 .نورقب ابوروأ هفرعت نأ لبق يقيسوملا عاقيإلا يف فلأ
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 ًاسامتلا اهيف رظني ةمكحلا ىلع ًافكاع ةداعتلا احلا ىلإ اقريضعي ئدنكلا ناكو
 كلتل عضاوتي ًادبأ وهف ءًاملع هملع قوف نأ ٌنظي ْنَم لقاعلا) :لوقيو ءهسفن لامكل
 ا سوفنلا هتقمتف ىهانت لق هنأ ُنظي لهاجلاو «ءةدايزلا

 دنعو (ه8١7 - 191/) نومأملا دنع يدنكلا باصأ» هنأ عماجلا يف ءاجو
 .«؛ًاماركإو ةميظع ةلزنم (ه٠111-8١5) مصتعملا

 مصتعمللوا :ديشرلا نوراه نب , مصتعملا ةفيلخلا ةمجرت يف يدوعسملا لاقو
 قاحسإ نب بوقعي ةماقتسالاو ة ةريشلا نس ندع كش ام اهم .ناسح رابخأ
 . «لئاضفلا ليسب ةمجرتملا هتلاسر يف يدنكلا

 نم ءايميكلا ةعئص بالط» هدقتعي ام بهذلا جورم يف يدوعسملا رك
 ةغق عنيف قيقزلا ةفاقإو تاريسكألا ةعئصو رعوجلا جاوناو ةصقلاو تهدلا
 كلذ يف ةلاسر يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي َفَّنَص دقو ..كلذ ريغو
 لهأ عدو .هلعفب ةعيبطلا تدرفنا اَمِل سانلا لعف رْذَعَت د نيتلاقم اهلعجو
 بهذلا ةعنص نيعذدملا ىوعد لاطبإب ةلاسرلا هذه َّمَجْرَتو :مِهُلّيِجو ةعانصلا هذه
 نب دمحم ركب وبأ يدنكلا ىلع ةلاسرلا هذه ضقن دقو . .اهنداعم ريغ نم ةضفلاو

 ئتأتي دق كلذ نأو ءدساف يدنكلا هركذ ام نأ لوقلا قواد : ئزارلا انيركر
 يدنكلا هركذ ام حيحصلاو ءدساف يدوعسملاو يزارلا يأر نإ لوقأو .؟؟06هلعف
 ةضفلاو بهذلا عنص ةلاحتساو .هلعفب ةعيبطلا تدرفنا اّمِل سانلا لعف ةلاحتساب

 .اهنداعم ريغ نم رهاوجلاو
 ةفالخ مايأ ىذألاو ةياشولل يدنكلا قاحسإ نب بوقعي فوسليفلا ضّرعت دقو

 مث «هبتُك تردوصو (ه1 417 )717  ديشرلا نوراه نب دمحم نب رفعج لكوتملا
 ووذ عمتجاف كاس نيكأ هد لكوتملا نب رصتنملا ةفالخلا نار ع هيلإ تدر
 مث ٠ . لكوتملا ٍدْلُو نم ًادحأ اوّلوي ال نأ ىلع مهيأر عمجأف» ةلودلا لاجر نم ريثأتلا
 لعف امنإو» :يربطلا لاق . ؛مصتعملا نب دمحم نب دمحأ هيلوت ىلع اوعمجأ
 . يدنكلا فوسليفلا بحاص مصتعملا نب دمحم نب دمحأ نأل اذه ىسوم نب دمحم
 ه14/8١ رخآلا عيبر ” ةليل مصتعملا نب دمحم نب دمحأ اورضحأو . .هيأر اولبقف
 . "0(ةفالخلاب هوعيابو
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 ءاجو «خيراتلا ربع ةدلاخو ةميظع ةيملع ةناكم يدنكلا فوسليفلا غلب دقو

 :ْنأ عماجلا باتكب تال

 (وطسرأ تاّيِهلإ)و (هيدسلا ليواحت)و (مايألا تارايتخا) :هبُتك ْنِم.

 . اذهب قس و ةينيتاللا ىلإ هوفر مورا سو ياا

 يف قفرتلا)و .يدوعسملا هركذ «ضرألا نع روصو طئارخ (رومعملا مسر)و

 ةلجم يف ترشُن ةلاسر (سفنلا يف لوقلا)و .ةلاسر (اهسانجأو فويسلا)و (رطعلا
 : لتاسر ىييطع)و .ةيكلف ةلآ يهو (نيتبعشلا تاوذ)و (رزجلاو ذملا)و . باتكلا

 اميف يلوألا ةفسلفلا)و (تاعاعشلا)و . ةينيتاللا ىلإ تعترا (لقعلا ةيهام يف اهلوأ

 يف هّللاب مصتعملا ىلإ يدنكلا باتتك) مساب ترغت (ديضنوعلاو تايعيبطلا نوف
 المتشا «نيئزج يف (يدنكلا لئاسر) ةدير وبأ روتكدلا رشن دقو .(ىلوألا ةفسلفلا
 مْلَعُملاو برعلا فوسليف) باتك : قازرلا دبع ىفطصم خيشللو ,:ةلئاسر نضع ىلع
 ”«يبارافلاو يدنكلا نع (يناثلا

 :هنأ برعلا دنع مولعلا خيرات باتك يف ءاجو

 يف ١5 ءةفسلفلا يف ”7١ اهنم ءأباتك 7١ ىلع يدنكلا تافلؤم ديزت»
 1 ؛تايعيبطلا يف ١١ «هيتطلا يف.© ؛ةسدنهلا ىف 8 «بتاسحلا يفا١1 ءكلفلا
 يفو «ةبكرملا ةيودألا يف لئاسرو ءقطنملا يف 4 «سفنلا يف © «ىقيسوملا يف
 7 نعاوجلاو «ةداعملا لعو.« ةيكلفلا تالآلا ضعي“ :نزجلاوّدملا

 يلاوح يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي برعلا فوسليف يفوت دقو
 . ةيداليم 81/7” قفاوملا ه7” 6٠9 ةنس

 )١( الجامع  ص - فرطماب 1925.
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 ظ
 لصوملا يلاو ..يعاّرخلا مّتّْيِهلا نب كلام

 )١-ه:آاه(

 ءابقنلا رابك نم ؤهو «ٌيعازُخلا مّتْيَملا نب ؛ كلام رصن وبأ ّيناميلا ريمألا وه
 - 78١ةنس لصوملا ةيالول ًايلاو حبصأ مث «ةيسابعلا ةفالخلا اوسسأ نيذلا ةداقلاو
 هتمجرت ىف فرطماب لاقو ؟'”«ريمأ ريخ ناك» ريثألا نبا هنع لاق امك ناكو ه5

 000 ١

 هبا ب نع مرح . سابعلا ينب ءابقن نم : ّيعازخلا مثيهلا نب كلام»
 ميهاربا نب , دلاخو ظيرق نب زهالو بعك نب ىسومو ريثك نب ناميلسو وه ه١ 11/ةنس

 نب دسأ مهيلع ضبقف «مهرمأ رهظو سابعلا ينب ةعيبل اوعدو «قيرُز نب ةحلطو
 ملسم يبأ عم كلذ دعب ناكف .كلام قلطأو ؛ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا نبع
 .20(ه1»1/ةنس دعب ملسم يبأ لتقم دعب يفوت . يناسارخلا

 ناك مثيهلا نب كلام.نأ فرطماب نع باغ دقو ءه4١1ا/ةنس دعب لب :لوقأو
 ةفالخلل 5 ةداقلا رابك نم كلذ لبق ناكو ءه55١  8١ةنس لصوملل ًأيلاو
 ةماعلا

 ظ : ةيسابعلا ةوعدلا يف مثيهلا نب كلام ءابنأ
 ,ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملاب نيميقملا نييناميلا نم مثيهلا نب كلام ناك

 قالو ناسا رمل :تايعلا ند , ديزي ةبالو دهع يف ناسارخ ىلإ اهنم لقتناو
 نم ريثكلا اهب ناك يتلا ناسارخ- ورم ةنيدمب رقتساف ه939 - 55ةنس اهقراشمو
 قافخإ دعب ةلودلا يف ةيدايقلا مهتناكم اودقف نيذلا دزألا نم مهو ةعازخ تالاجر
 ٌيعازخلا ريثك نب ناميلس ناكو .ه١١؟7ةنس هلتقمو يدزألا ليما: ند كيرف ةزرول
 لخدف ناسارخب نيذلا برعلا تاللاجر نم ةيّرَسلا ةيسابعلا ةوعدلا يف لخد نم لوأ
 نب يلع نب دمحم ثعب ثيحاه١ <ةنس ذنم هدي ىلع ةوعدلا يف مثيهلا نب كلام
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 ةوهدلا رشق ىف هدبللا ءالولاب ىلشفلا نانغامب نن نيك ناسك نإ شانف نر هللا بع

 ؛«نيرهش وحن ورمب ريكب ماقأف» : ةلودلا نابت بحاص لاق . كانه ةيرسلا ةيسابعلا

 نب ةحلطو حلاص نب دايزو نيعأ نب ورمعو مئيهلا نب ب كلامب ريثك نب ناميلس هاتأو

 نم ةذع يف ثيرحلا نب ءالع هاتأو ؛«ميهاربإ نب دلاخب هاتأو مجنلا يبأو قيرز

 كوي مقيهلا نب تالا ففعل :لاق نامثع نب رجاهملا انربخأو .هوعيابف ةعازخ

 انيلع عللإ «ثدحتن نحنو «بعك نب ىسوم يعمو ورمب دجسملا يف سلاجل ين

 نيأ :ىسوم يل لاقف «هيلإ ٌتمق هترصبأ اّمْلَف « («يِلْسَملا ةديبع وبأ هعمو ريكب

 هيلع ٌُتملسف ًاريكب تيقلف . . ةعاسلا كيلإ عجرأو «لجرلا اذه ىقلأ :ٌتلقف ؟بهذت

 وهو ميمت ينب نم لجر تلقت ؟ كرك كيب كمنك ةنيار دقن كزلج نم :لاقف

 ّْ م راو هع داعاالا ولا :يل لاقف . 00

 كايلع ا لاق 5 تلو فعاط سي ا

 : لاق هل مدق امو هربخ هتربخأف ءمعل © :لانقف ؟ةيلع ٌنرتستل ةقافيمؤ هللا دهع

 . "27(ةوعدلا يف انعم رّمشتو «هعيابف هيلع هتلخدأف ءهانيتأف ءانمٌّقف «هيلإ انب ضهناف

 يناميلا يرسقلا هللا دبع نب دسأ ىلإ ةيرّضُملا ضعب ىشو ه11١ةنس يفو
 نب دلاخو قيرز نب ةحلطو مئيهلا نب :كلامو يفك خب قاميلس نأ نانيارخ زيغأ

 (دمحم لآ نم اضرلا) ىلإ أرس نوعدي ظيرق نب زهالو بعك نب ىسومو ميهاربإ

 دل ل جل يا «ةيومألا ةفالخلا ىلع جورخلا ىلإو

 00 املف .ةيرضملا ميمت نم زهالو ىسومو «ةمبلا ءاقلح ةعيبر نم دلاخو

 ١ :يربطلا لاق «يرسقلا دسأ ريمألا ىلإ مهرادضحإو ةتسلا لاقتعا مت و

 ل : ىلاعت هَّللا لقي ملأ ةّقسُف اي : دسأ

 ءملكت لب : : لاق ؟تكسأ مأ ملكتأ :ضكك نب نامي لاققد ماّمِتْنا وذ زيزع ُهللاو

 : رعاشلا لاق امك هللاودسف لاق

 يراصِتغا ءاملاب ناَصّفلاك تنك ٌقرَش يقل خءاملاريغبول

 «كموق نم سانأ انِإ ريمألا اهيأ كديب براقعلا هّللاو تديِص ءانتصق ام يردت
 نب كيرش نبا لاقف .. انيلع ابصعت اذه كيلإ اوعفر امنإ ةّيرضُملا هذه نأو

 : مثيهلا نب كلام لاقف .ةّرم دعب ٌةّرم اوذِخَأ دق موقلا ءالؤه نإ :يلهابلا تماصلا

 )١( ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 5١7.
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 اولاقو [ةيرضملا نم هنأ ينعي] «هريغب اذه مالك ربتعت نأ كل يغبني ريمألا ُهَللا حلصأ
 مهب ثعبف .هيلع سائلا دشأ انك هّللاو نحن ةبيتق رأثب انبلطت ةلهاب اخأ اي كنأك :هل
 لاك ؟ىرت اه : هل لاقف د ٍيدماغلا  ميعن نب نمحرلا دبع اعد مث ؛ «نينحلا ىلإ دسأ
 يلخت :لاق ؟مهعم ناذللا ناّيميمتلاف : :لاق ءمهرئاشع ىلع مهب نمت نأ ىرأ
 ؟ّيعبرلاب عنصت فيكف :لاق «ّْئفن ديزي نب هّللا دبع نم ًاذإ انأ :دسأ لاقف ءامهليبس

 وا ريتك بناس د ريوس رحال رتكالا . "”(هليبس هّللاو يلخأ :لاق
 نب زهالو بعك نب ىسوم َبّقاعو (ّيعبرلا مي ميهاربإ نب , دلاخو قيرز نب ةحلطو مثيهلا
 ىو ل :رهال لاقف» هسلجم يف ظيرق
 ٌراج يل وه : يدزألا ديز نب نسحلا لاقف هبلصب رمأو طوس ةئامئالث هبرضف ؛ّيعبرلاو
 يا كسا ا «ةءاربلاب هفرعأ :لاق ؟رخآلاف :لاق ءهب نفق انعم ءيرب وهو
 نيقرشملاو قارعلل يرسقلا دلاخ ةيالوو ليم ةيالو دهع يف ةوعدلا طاشن نع اوفقوتف
 .ها١١١ةنس ىلإ كلذو

 رشع ينثإلا ءابقنلا رايتخا ه7١١ةنس يف متو ةيسابعلا ةوعدلا طاشن داع مث
 ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس مهزربأ ناكو «ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلل
 ءارظن ةيمستو رايتخا مت امك .يعارخلا تيتا , كلامو يئاطلا بيبش نب ةبطحقو
 نب ءالعلا .يعازخلا هللا دبع نب ديسأ :مهنم ناكو «قطانملاب ةداقلا ةاعدلاو ءابقلا
 «يعازخلا ثعشألا نب دمحم ءمثيهلا نب كلام نب رصن «يعازخلا ثيرح

 ةيبلاغ ناكو .مهريغو «ريثك نب ناميلس نب دمحم «يعازخلا هللا دبع نب ناليغ
 . اعيمج مهئامسأ ركذ فلس دقو ةيناميلا نم ةاعدلا ةداقلاو ءارظنلاو ءابقنلا

 نب يلع نب دمحم ءاقلل ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ةدايق نم ةعبرأ راسو
 :يربطلا لاق ثيح ه١؟ةةنس ةكمب ةرمعلا ءادأ راتس تحت سابع نب هللا ةيع
 نم بيبش نب ةبطحقو ظيرق نب زهالو مثيهلا نب فلوو رقت ند ناوسلس هقول
 سنوي نب مصاع اوتأ ةفوكلا اولخد اّمَلُف ه1١؟4ةنس ةكم نوديري مهو ناسارخ
 اننا نسي رد سبع ةعشو سابعلا دلو .نلإ ءاغدلاببويثأ دق سيحلا يف يف وهو يلجعلا

 نب دلاخ لامع نم سبح نميف يفقثلا رمع نب فسوي امهسبح يلجعلا لقعم
 ءانعم مالغ :اولاق ؟اذه نم :اولاقف ءامهمدخي ملسم وبأ امهعمو يرسقلا هّللا دبع
 «ىكب امهعمس اذإف يأرلا اذه يف ناملكتي سيردإو ىسيع عمسي ملسم وبأ ناك دقو
 مِدَق١ : : يربطلا لاقو . "”(َلبَقو باجأف ؛هيلع مه ام ىلإ هوعد هنم كلذ اوأر اّمَلَف

 .7 ج ؟؟8 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات
 .8 ج 7995و 787” ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)
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 اوقلف ؛ةكم بيبش نب ةبطحقو ظيرف نب زهالو مثيهلا نب كلامو ريثك نب ناميلس

 «هنم اوأر امو ملسم يبأ ةصقب هوربخأف ّيلع نب دمحم - ريسلا لهأ ضعب لوق يف -

 هنأ معزيف وه امأو دبع هنأ معزيف ىسيع امأ ولام ني اره 0

 ةوسكو مهرد فلأ ي يتثام يلع نب دمحم اوطعأو «هوقتعأو هورتشاف :لاق ءّرح

 يب َتَدَح نإف اذه يماع دعب ينوقلت مكنظأ ام :مهل لاقو . مهرد فلأ نيثالثب

 هٌّتيصوأ دقف ًاريخ هب مكيصوأو هب قثأ يّنإف دمحم نب ميهاربإ مكبحاصف ٌثدح

 لقو .21”(ةدعقلا يذ لهتسم يف يلع نب دمحم يفوُثو . هدنع نم اوردصف ءمكب

 ملف ه١ غةنس رخاوأ يف هنأ فوصضألاو فها 7 ةةئس ثادحأ يف كلذ يربطلا ركذ

 ميهاربإ ثعبف ةيسابعلا ةوعدلل أمامإ دمحم نب ميهاربإ هنبا راص يلع نب دمحم تام

 ريكب راسف «همايقب مهربخيو هابأ ىعني مهيلإ بتكو ناسارخب ةوعدلا ةداق ىلإ ًاريكب
 ةافوب مهربخأف ناسارخ ورمو ناجرُج ىلإ -ه15١ةنس نم ىلوألا رهشألا يف

 لاق هتعاط ىلإ اوباجأف ميهاربإ باتك مهلوانو هماقم ميهاربإ مايقو ىلع نب دمحم

 هوفّرعتو هوقليل ميهاربإ ىلإ مكنم ةذع هّجوتيل ريكب مهل لاقف» :ةلودلا رابخأ بحاص
 نب كلامو «بيبش نب ةبطحق ورم نم هعم ٌصُخَّشف . مكتعاطب هوربختو مكسفنأب

 نم هعم ٌصْخششو : . بيعش نب رهزألاو «يريمحلا ديمح وبأو «تتمش ةردأو مثيهلا

 ىلإ اوضم مث ًاريسي اهب اوثبلو «ةفوكلا ىلإ اوراسف «ريصب وبأو نوع وبأ ناجرُج
 اوربخأو ناسارخ ىلإ اوفرصنا مث -ه9١١ةنس ناضمر يف  ميهاربإ اوقلف ةكم

 لئاوأ يف كلذو .«هلاوعدو كلذب اوّرسف ءههقفو ميهاربإ نع مهباحصأ
 | .هأ 7 "ةنس

 هنأ دمحم نب ميهاربإ ىلإ ناهام نب ريكب بتك ه71١/ةنس يفو» :يربطلا لاق

 نب صْفَح فلختسا دقو ايندلا مايأ نم موي رخآو ةرخآلا مايأ نم موي لوأ يف

 رمأب مايقلاب هرمأي ةّمَلَس يبأ ىلإ ميه اني نفكو ؟ىالؤلخلا ةملش وبأ وقود نايبلش

 هوقّدصف ناسارخ ىلإ ةملس وبأ ىضمو . .كلذب ناسارخ لهأ ىلإ بتكو « هباحصأ

 نب ةبطحقو ظيرق نب زهالو ريثك نب ناميلس هّجوت ةنسلا هذه يفو .هرمأ اولبقو
 فلأ نيرشع مهعم نأ هوملعأو اهب مامإلا دمحم نب ميهاربإ اوقلف ةكم ىلإ بيبش

 .ةورع نبا ىلإ كلذ عفدب مهرمأف «ًاريثك ًاعاتمو ًاكسمو مهرد فلأ يت :ئامو رانيد

 : دمحم نب ميهاربإل ريثك نب ناميلس لاقف ماعلا كلذ ملسم يبأب مهعم اومِدق اوناكو

 يف يلجعلا لقعم نبا مدخي ملسم وبأ ناكو [4 ج 5 ص] .«كالوم اذه نإ

 نب ناميلس ءاج اّمْلُف «ةيرُسلا ةوعدلا يف لخدو هلصأ دحأ ملعي الو ةفوكلاب هسبح

 ./دج ؟99و 587 ص يربطلا - كولملاو ممألا خي برات )١(
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 لالخلا ةمّلَس وبأ ىرتشا لالخلا ةَمَّلَس يبأب اوقتلاو ةفوكلا ىلإ ةبطحقو زهالو ريثك
 وبأو زهالو ةبطحقو ريثك نب ناميلس راسو «يلجعلا لقعم نب ىسيع نم ملسم ابأ
 يف يربطلا ركذ امك ثيح ةكمب هوقلف مامإلا مي ميهاربإ ىلإ ملسم وبأ مهعمو ةملس
 :دمحم نب ميهاربإل ريثك نب ناميلس 0 فلاسلا صنلا
 ًادبع ناك ملسم ابأ نإ :ةبطحق دلو ضعب ركذ» :يرذالبلا لاقو . (كالوم اذه ْنِإ

 ريثك نب ناميلس هايدهأ نيذللا نإو ء«مهرد ةئامعبسب ميهاربإ مامولل عيتباف نييلجعلل

 . "'”(ظيرق نب زهالو

 يفو  ءابقنلا هباحصأو ريثك نب ناميلس لمكتسا ه115- 118ةنس يفو
 رثك دق ناكو ةيسابعلا ةوعدلا راهظإل دادعتسالا  مثيهلا نب كلامو طع ميعبلف
 دحأ ثعبي نأ مامإلا ميه اربإ ىلإ ريثك نب ناميلس بتكو «ناسارخ ميلاقأب مهعمج
 دحأ ثعبي نأ يف ميهاربإ بغري ملف :ةوعدلا راهظإ متيل سابعلا ينب نم هتيب لهأ

 (يتيب لهأ نم) هنأ ءابقنلا ىلإ بتكو (يناسارخلا) ملسم يبأ ثعبب ماقو هتيب لهأ
 . :رمع قوراف .د لاق امك ثيح .يعازخلا ريثك نب ناميلس فلاخي ال نأب هرمأو

 نم ًايدو ناسارخ يف ةوعدلا ءابقن بيقن يعازخلا ناميلس فقوم نكي مل»
 را كر .ةوعدلا فوفص يف هلبقي ملف ءرمألا لوأ يناسارُخلا ملسم
 يف هليثمتل مشاه ينب , نم ةصاخو برعلا دحأ مامإلا مي ميهاربإ لسري نأ عقوتي يعازخلا

 ضعب روفن نكلو .هضفر كلذلو ىلوم هل لسريس كا «ناسارخ
 ملسم يبأ لوبق ىلإ نوليمي مهلعج يذلا وه يعازخلا ناميلس ءايربك نم ءابقثلا
 ءابقتلا سلجم فوفص يف عدّصت ثودح نم يعازخلا ناميلس فاخو ؛ يناسارخلا

 ًانرم ملسم يبأ فقوم ناكو . .رمألا ءىداب يف هضفر نأ دعب ًارطضم ملسم ابأ لبقف
 هملْغَأَو ةريصق ةرتف دعب هتقث لانو يعازخلا ناميلس نم بّرقت ثيح ءاكذ ىلع لدي
 ًالئاق درطتسا مث ءأرمأ (ناودلسمل يأ) هل يصعي الأب هاصوأ مما ميهاريإ ّنأَح
 ا .(كنيمي نم كل عوطأ انأف ّنظلا يب نسحأ) :ناميلسل
 هروقلا تنلعأ نيت ليوط عفر. ضم هلو. ء مهعتم لمحو :زاوثلا تقوم ىف يتاسارخلا
 ةطساوبو مامإلا ميهاربإ نم كلذب رمألا هلصو نأ دعب يعازخلا ناميلس لبق نم
 . "06يئاطلا بيبش نب ةبطحق

 باتك يف ءاج امكو ملسم يبأب ىضترا اّمَل يعازخلا ريثك نب ناميلس ناكو
 - ةوعدلا ءابقنو سابعلا ينب ةعيش  ةعيشلا ءاسؤر ىلإ ناميلس ثعبا  ةلودلا رابخأ

 .7 ج 7608 ص - يرذالبلا لارشألا باشا (1)

 37 ص ب رمع قوراف ها - يمالسإلا خيراتلا مف
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 نإو «ملسم يبأ ىلإ مي ميهاربإ بتك امب مهربخأف ءمهنم هيلإ روظنملا ٍدئموي ناميلسو

 ٌبهرأ كاذف ءهل رمألا رّيدنو هبصنن :مهل لاقو ءمهرمأل هبصن نم هب رمأ ام يأرلا
 اوقفتاو اوقسّتاف .انرمأ وأ  هرمأ مهماظعإو  انل وأ هل مهتبيهل ّدشأو انودع دنع

 .[777 ص] .«كلذ ىلع

 ءارآلاو ةرواشملا يف رود «نازراب نارود يعازخلا مثيهلا نب كلامل ناكو

 ريمأ هتروريصب ةدايقلا يف رودو ءملسم يبأ بيصنت ىلع قافتالا دعب ءابقنلا سلجمب

 يبأب اوضترا اًملف» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ دنع ركسعلا

 .هيف مكرمأ راهظإب نوئدتبت يذلا عضوملا يف اورظنا :ريثك نب ناميلس لاق ملسم
 لوأ نوكي نأ ىرن :هيأر ىلع هوقفاو ةذعو - طيعم يبأ لآ ىلوم  مجنلا وبأ لاقف

 انيلإ لسري نأ ىلإف ءرايس نب رصن نع ةعطقنم دالب اهّنإف مزراوخب انرمأ روهظ

 لاقو .انيتأي نم ىلع ىوقنف انعمج رثكيو انوتأيف انناوخإ انب عماست دق نوكي هركسع
 نب كلام لاقو .خلبو ورم نيب ةطسوتم اهنإف ذوُرلا ورم :زهالو بعك نب ىسوم

 نم ًاريثك اقلخ اهب َنإف ذوُرلا ورم :قيرز نب ةحلطو ثيرح نب ءالعلاو مئيهلا
 ىتمو «هيلع انب ىوقيو هيلع انيوقي هلتاقي ْنَمو مارمأ نعوسات د اطاملا هيوم اكاارحا

 ابأا ان لوقت :ام : ريثك نب ناميلسلا علسم نبأ اقف“: اهريغ يف ّرقي انّرمأ اهب ّوقي

 . فعضأ انّودعو مظعأ ذوُرلا ورمب انتوق نإف ءاولاق انك ةلإ ىرأ ام لاقي

 لثم دعب ذختت تارارقلا ةفاك تناكو  [؟754 ص] .«هب اوضرو كلذ ىلع اوقبطأف

 ناسارخ ميلاقأ نم ةيسابعلا ةوعدلا لهأ عمتجاو .ءابقنلا سلجم يف رواشتلا كلذ

 لوأ كلذ ناكو ه1١؟9 ناضمر رخاوأ يف ورم يحاوضب ريثك نب ناميلس ةيرق ىلإ

 اوبصنو «مهبايث اودّوسو ءمهعمج رثك دقو اورطفأف» «مهل ريبك ّينلع د
 لوأ يهو «ديعلا موي ريثك نب ناميلس مهب ىَّلصف «مهتايار اورشنو ؛مهمالعأ

 يزاغم ازغ ناك نمم ًةَدعو ريثك نب ناميلس ْنِإ مث . .ةوعدلا لهأل تناك ةعامج

 مهنيب اميف اورظانت  مثيهلا نب كلام مهنمو  برحلا يف هبراجت تّحصو ناسارخ

 بكرف .كلذب هيلع اوراشأف ملسم ابأ اوقلو ءمهسفنأ ىلع اوقدنخي نأ اوأرف

 نم امهل قفوأ ًاعضوم ادجي ملف «قدنخ عضوم اداتراف ملسم وبأو ريثك نب ناميلس

 / يف  ركسعلاب  هيلإ لؤحتو ًائيصح ًاقدنخ اهب ملسم وبأ قدنخف «ناوخام ةيرق
 «لئاسرلا ىلع حيبص نب ملسأ ناكو ..مهعمج رثك دقو ه١١؟9 ةدعقلا يذ
 هيلع اوقفتا ءيش يف اولسري نأ اودارأف مهرومأ نم ءيش ىف اورظنيل ًاموي اوعمتجاف

 ةدع بختنن نأ ىرأ «ّنهو اذه :ريثك نب ناميلس لاقف ءأدحأ مهترضحب اودجي ملف

 نم ىلإ انجتحا نإف ءملسم ابأ نوظفحي «سرح هابشأ وأ ًاسرح نونوكي لاجر
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 نم انيلع دري اَمِل ةظفح اوناكو مهنم كلذ انلوانت انرومأ ضعب يف ههججون وأ هلسرن

 هلهأ نيب مكحيو هنع ٌبذي انركسع رمأب موقي الجر بختننو «مئانغلاو لاومألا
 مثيهلا نب فلام نيه ابأ ادلوو .هيلع اوقفتاو هنم كلذ اولبقف .هنم بيرلا لهأ يفنيو

 يدي نيب ريسي هتفيلخ كلام نب رصن اولعجو «ةطرشلا بحاص ةئيهك ركسعلا رمأ
 انا 3 نأ

 0000 ا ل ع

 هج 00 0 ل ل ا ع

 روض ا ةرعالا ار
 لمحو ءًالجر نوثالثو ةعبرأ ناورم ينب ةعيش نم ليقف ءًاقداص ًادالج اودلتجاف

 هرسأف موقلا ديمع وهو رايس نب رصن ىلوم ديزي ىلع يئاطلا نامثع نب هَّللا دبع

 ملسم وبأ اهلخدو ذوُرلا ورم نم رايس نب رصن بره اّمَّلو 1 ياسا نقيفار

 ًاريمأ ملسم وبأ تاي ها ٠ ةئس ةيناثلا ىدامج يف ةيسابعلا ةوعدلا ركسعو ءابقنلاو
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 لخدو ناسارُح ميلاقأ ةيقب ا يع
 ناهبصأ ةعقوم يف يناورملا شيجع || مزه مث . ه١ ةنس ةجحلا يذ يف - ناجرج

 لك نيالا تعال ني دج طنب .دةنقزاد ها1١1 ةنس بجر ىف ناريإب

 دنواهن ىلإ ٌةبطحق مّدقتو - ناريإ قرشي - ناتسجس ىلع مثيهلا نب , كلامو نامرك

 ةيسابعلا ةوعدلا ديب ناريإ ميلاقأ تتابف ءه١١١ةنس ةدعقلا يذ ىف اهيلع ىلوتساو

 .قارعلا ميلاقأ يف ةهجاوملا تأدب مث

 مثيهلا نب ”ةكللامو ليزي نب كلملا دبع نوع آنآ ةبطخق قعبا نودلخ نبا لاق

 .؟/4 ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(

 .4 ج ٠١5 صو 4 دج 85 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ةجحلا يذ رخآ نامثع اولتاقف «نايفس نب نامثع اهبو «روزرهش ىلإ فالآ ةعبرأ يف
 ناكو  ''”(ددملاب ٌةبطحق هيلإ ثعبو . .لصوملا دالب نوع وبأ كّلَمو ءلِتْقو مزهناف
 دالبب نوع يبأ عم طبارف يجحذملا يلسُملا ليعامسإ نب رماع ةدايقب ددملا

 هنأ ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح مثيهلا نب كلام اهنم داعو «لصوملا

 اجرخو ادؤسف «نييبّلهملا متاح نب حْوَّرو ةيواعم نب نايفس ىلإ ٌةبطحق بتكا

 نايفس مزهناف . .- («ةريبه نبا لماع)  ةبيتق نب ِمْلَس ٍظئموي ةرصبلا يلوتمو «ةرصبلاب
 مِدَق ىتح كلانه لزي ملو ءداوسلل ًارهظم ناسيم تسد ىلإ حْوَر جرخو 5-9

 كلذ ناكو 1755 صل . «امهمظعو امهمركأف نايفسو وه هاتأف ءمثيهلا نب

 سابعلا وبأ عيوبو ةيسابعلا ةفالخلا يف قارعلا توضناو هاا هي عيبر رهش يف

 ةنيدمب نصحت دق قارعلا ىلع ناورم لماع ةريبه نب ديزي ناكو «ةفالخلاب حافسلا
 شيجلا نم ةقرفب يئاطلا ةبطحق نب نسحلا هرصاحو «هشيج لولف عم طساو

 . يسابعلا

 دفوأف «ناتسجس ةيحان نم مثيهلا نب كلام رصن وبأ مِدقو» : يربطلا لاق

 ىلع لعجو «هيلع رصن يبأ مودقب - ةفيلخلا  سابعلا يبأ ىلإ ًأدفو ٌةبطحق نب نسحلا
 ىلإ هحّرس هنأل نسحلا ىلع ًادجأو ناليغ ناكو ؛يعازخلا هللا دبع نب ناليغ دفولا

 انيلع نم نيتمؤملا ريمأ اي :هل لاق سابعلا يبأ ىلع ِمِدَق اّمَّلَ .هل ًاددم متاح نب حْوَر

 ؟ةبطحق نب نسحلا يتيب لهأ نم لجر مكيلع سيل وأ :لاق «كتيب لهأ نم لجرب
 هب انئيعأ ٌرِقَّتو ههجو ىلإ رظنن كتيب لهأ نم لجرب انيلع ْنُم نينمؤملا ريمأ اي :لاق
 را ا ا ل2 :لاق

 4 هّجَو امل سابعلا ابأ نإ : ليقو ٠ . ٌتعنص ام الإ ٌتدرأ ام :ٌناليغل رصن وبأ لاقف ءطساو
 كثكسع دكسعلا نإ :ة ًةبطحق نب نسحلا ىلإ بتك «ةريبه نبا لاتقل طساو ىلإ رفعج ابأ

 .هترزاؤم نسحاو ْمطاو هل غمساف ًارضاح يخأ نوكي نأ ٌثببحأ نكلو َكذاَوق اَُقلاو

 ركسعلا كلذل ربدملا نسحلا ناكف . كلذ لثمب مثيهلا نب كلام رصن يبأ ىلإ بتكو
 194/١547[. ص] «روصنملا رفعج يبأ رمأب

 ىدأ طساو يف ةبطحق نب ,: نسحلا هبناحت ىلإ مثيهلا نب كلام دوجو نأ رهاظلاو

 مثيهلا نب / كلام ةناكمل ًارظن دئاقلا زكرم لوح ينلعلا ريغ سفانتلا نم عون ىلإ

 كلذ ىضرأو ٠ «نسحلا ناكم طساو ىلإ روصنملا رفعج ابأ سابعلا وبأ ثعبف 08
 عص ونبأ ىاردف ؛ةعيص انآلإ تدرأااد : ّيعازخلا ناليغل لاقف مثيهلا نب

 هر نا لاتق يف هعم نيدئاق ربكأ مثيهلا نب , كلامو نسحلا ناكو «ةماعلا ةدايقلا

 .557 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 يأ) ماشلا لهأ مزهناف ًاموي مثيهلا نب كلام رصن وبأ مهلتاّقُث» :يربطلا لاق ءهباحصأو
 . .قدانخلا دنع اولتتقاف رصن وبأ مهل لّجرتو . .مهقدانخ ىلإ (ةريبه نبا ركسع

 لهأ نم هدونج رصن وبأ تحف - لاتقلل  ًاضيأ ماشلا لهأ جرخ مث امايأ اوثكمو
 يف نوطقاستي اولعجف ةلجد ىلإ ماشلا لهأ اومزهف «لاتقلا ىلع  برعلا  ناسارخ
 هوبأ ٌرمف ؛متاح نب حْوَر هامحف  هداوج قوف نم - مثيهلا نب ب كلام نبا عرصو . ةلجد

 مهومزهف ماشلا لهأ ىلع اولمحو «كدعب ايندلا هللا نعل «ّينب اي كولتق دق :لاقف

 ًايطح نفسلا المي ةريبه نبا راصح يف رصن وبأ ناكو . .طساو ةنيدم مهولخدأ ىتح

 ٌرجت بيلالك اهيف تاقاّرَح ءىّيِهي ةريبه نبا ناكف ءهب ترم ام قّرحتل رانلاب اهمرضي مث

 هللا دبع نب ليعامسإ هب مهاتأ «ناورم لتق ربخ مهءاج ىتح هوبلطي ملو حلصلا اوبلط
 مودقبو 4/١55[- ص]1 .«ناورم لِتق دقو مكسفنأ نولتقت ٌمالع :مهل لاقو ّيرسقلا

 . ةيسابعلا

 داو داع دع
 تزد

 : ملسم يبأ لتقم ىلإ يناسارخلا ملسم يبأو مثيهلا نب كلام أبن
 ريصق تقو دعب ه7١”7”ةنس ناسارخ ىلإ قارعلا نم مثيهلا نب كلابالاع

 قوراف .د لاق كلذ نعو .ريثك نب ناميلس ةيفصتب يناسارخلا ملسم يبأ مايق نم

 مهأو ءابقنلا بيقن َيعازخلا ريثك نب ناميلس' نايما رم اسوا ردا :رمع

 دض هرمآتو ناميلس اياون يف كَش هنوكب كلذ رّربو . ةيسابعلا ةوعدلا يف ةيصخش
 ابأ نأ عقاولاو . . يعازخلا ناميلس نب دمحم لتق لب كلذب فتكي ملو .ةطلسلا

 «ناسارخ يف ةماعزلا ىلع هناسفاني اناك امهنأل هنباو ّيعازخلا ناميلس لتق ملسم

 نود هلتق دقو ةيعبرلاو ةينميلا لئابقلا ىلع ريبكلا هذوفنو ةوعدلا يف ناميلس مدقلو
 يف ًادوجوم ناك يذلا روصنملا رفعج يبأ يمال وأ سابعلا يأ ةفيلخلا ةقفاوم لخأ

 . ملسم يبأ ىلع كلذ ركني ملو هبضغ متك هنكلو ةديدكلا هيضق يكس اهنا ناسارح

 مل هنإ ىتح هذوفن ةوقو هتيصخشب ملسم يبأ دادتعا ىلع لدي يعازخلا لايتغا نإ

 يبأ هيخأل رفعج وبأ لاق كلذلو «قارعلا يف سابعلا يبأ ةفيلخلا يأرب متهي دعي

 ىدغتت نأ وجرأ يَّنِإو «ديري ام لعفي ملسم ابأ نإ) :قارعلا ىلإ هعوجر دعب سابعلا
 فدهي ناسارخ ىلإ رفعج يبأ هيخأل ةفيلخلا لاسرإ ناكو . .(كب ىشعتي نأ لبق هب
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 . 20(. .هاياونو ملسم يبأ ذوفن ىلع برق نع فّرعتلاو ضبنلا نسج ىلإ

 يبأل لاقف ملسم يبأ دنع نم رفعج وبأ فرصنأل : هنأ يربطلا خ خيرات يف ءاجو

 فيك :لاق ؛هلتقت ملو ملسم ابأ تكرت نإ ءيشب كّرمأ الو ةفيلخ َتْسَلا : سابعلا

 . "'0[اهمتكاف تكسا :سايعلا وبأ لاق ءدارأ ام الإ عنصي ام هّللاو : لاق

 ال ىتح ناك امير ِه١١ةنس ناسارخ ىلإ مثيهلا نب ؛ كلام ةدوع نأ ىرئو

 ريكا مررت كراياعز باجل ىف ياكل ريتاج دربك امارس يتتسا راكرتو

 ملسم وبأ ناكو «هتداق رابك نم تابو ملسم يبأ ةقث 2 مثيهلا نب كلام كل . كانه

 حلاص نب دايز ملسم وبأ ىلوو . ةقداص ةروشم هحصتيو ةبلق ريشيف هريشعتشي زيستمسي

 نم ناكو [الاح ناكتسك وأ ق ةيروهمج ميلقإ وهو] ىراخبو دغَصلا ميلقإ يعرزشلا
 سابعلا وبأ ةفيلخلا لواح دقو. . ١ :رمع قوراف .د لاق .ناسارخ ةيالو ميلاقأ

 نا ل ا ل و ا

 نكلو ةبسانم ةصرف تحنس اذإ هلتق ىلع يدزألا عيبسو يعازخلا حلاص نب ًادايز
 .؟27(حجنت مل ةطخلا

 ىف» :يربطلا لاق ثيح ه١هةنس ىعازخلا دايز ةلواحم تناكو

 ءارو  ىراخبو دغصلا لماع  ّيعازخلا حلاص نب دايز جورخ ناك ه1 5ةنس

 نب عابس هعمو لما ىلإ ىهتنا ىتح هئاقلل وْرَم نم ملسم وبأ صخشف . خلب رهن
 سابعلا يبأ لبق نم حلاص نب دايز دهعب مِدَق ناك يذلا وهو ّيدزألا نامعنلا

 ىلإ اعابس ملسم وبأ عفدف . هلثقيف ملسم يبأ ىلع بِي نأ ةصرف ىأر نإ هرمأو

 وبأ هاتأ اهلزن اَّمَلَف ءىراخُب ىلإ ملسم وبأ ربعو ءهدنع هسبحب هرمأو لمآ لماع

 نأ لمآ ىلع هلماع ىلإ بتكف «نامعنلا نب عابس :اولاقف ؟هدسفأ ْنَّمو دايز

 ىلإ دايز أجل ملسم يبأب اوقحلو هّداَوق ًادايز ملسأ اًّمَلو . لعفف . هقنع برضي

 .0©2(ملسم يبأ ىلإ هسأرب ءاجو هقنع برضف ناقهدلا هيلع بئوف تَكْراَب ناقهد

 يبأل رهظي ملو .مهنم لصألا يف هنأل ملسم ابأ نوبحي مجعلا نيقاهدلا ناكو

 .ناسارخ ريمأ ملسم يبأ عم ةداقلا رابك نم مثيهلا نب كلام رمتساو

 ةضيرف ءادأل سابعلا يبأ ةفيلخلا نم ملسم وبأ نذأتسا ه75١ةنس يفو

 )١( ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 948 -45.
 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) ١47 و 1١57ج 5.
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 نئازخلاو يدنج فالآ ةينامث هعمو ناسارخ نم ملسم وبأ جرخف ءهل نذأف «جحلا

 نمأي مل» :رمع قوراف .د لاق . ملسم يبأ عم مثيهلا نب , كلام ناكو «لاومألاو

 نم 65٠6٠ نم رثكأ هعم بلجي الأ هرمأ كلذلو «هتاكرحتو ملسم يبأ بناج ةفيلخلا

 ٌدرف . يسفن ىلع نمآ تسلو ّسانلا ترتو دق يْنِإ :هباجأ ملسم ابأ نكلو ءدنجلا

 ال ةكم قيرطو ؛«كتلودو كلهأ ناطلس يف تنأ امنإف فلأ يف لبقأ) الئاق ةفيلخلا

 روباسين قيرط يف مهقّرف 6٠٠١ يف ملسم وبأ ءاج دقف كلذ عمو .(ركسعلا لمتحي
 ابأ هاخأ ةفيلخلا نّيع دقو .نئازخلاو لاومألا هعمو فلأ ىف قارعلا لخدو «ٌيرلاو

 ةريبك ًالامآ قّلعي ناك يذلا ملسم ابأ ءارجإلا اذه بضغأ دقو «جحلل ًاريمأ رفعج
 .[4ا/ ص] .«ةنسلا كلت يف جحلل ًاريمأ نوكي يكل

 وبأ ٌجحو «مثيهلا نب كلام هعمو فلألا هدونجب جحلا ىلإ ملسم وبأ ىضمو

 يذ ١١ يف حافسلا سابعلا وبأ تام جحلا يف وه امنيبو «سانلاب روصنملا رفعج

 ربخلا هاتأ امل سانلا هعيابف روصنملا رفعج ابأ هاخأ فلختساو رابنألاب ه177١ ةجحلا

 ماسر هما عشنا ردكم قيرط نم ةقطنم يف جحلا نم فرصنم وهو

 مرحمم يف قارعلا ىف ذ رابنألاو ةفوكلا ىلإ هعم اداعو «مثيهلا نب , كلامو يناسارخلا

 - روضتملا رفعج ىبأ وع. ماشلا ريمأ يلع نب هللا دبع ضقتنا نأ ثبل امو هال

 ديري ملسم وبأ ناكو .ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا ىلع رطيسو ةفالخلاب هسفن ىلإ اعدو

 نب هللا دبع لاتقل هجوتلاب هرمأو روصنملا رفعج وبأ هل نذأي ملف ناسارخ ىلإ ةدوعلا

 برحل داوقلا نم ددع عم ملسم ابأ رفعج وبأ لسرأف .ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلاب يلع

 نأ عاطتسا هنأل كلذ ءةفيلخلل ًابسك ماشلا ىلإ ملسم يبأ لاسرإ ناكو .رئاثلا همع

 نكي ملو . .نمزلا نم ةرتفل ولو هتّوق ردصمو همكح رقم ناسارخ ىلإ رفسلا نع هينثي
 ناكو «رئاثلا همعو ديدجلا ةفيلخلا نيب ماصخلا يف هسفن جزي نأ ملسم يبأ ةين يف

 ٌتيتأ ٌتئش نإ) :ًالئاق رفعج يبأ ةفيلخلا انا لواحو ناسا ىلإ نقيعلا مزتعي

 ةروتلا عمقو ماشلا ىلإ ريسملاب هرمأ رفعج ابأ نأ ىلع .(لاملاب كتةدمان ناَساَرَح

 .[58 صل . (اهيف

 يبأ عم رفعج وبأ ههّجو يذلا شيجلا يف دئاق ربكأ مثيهلا نب , كلام ناكو

 ىضماا :يربطلا لاق . ماشلاب هعم نيذلاو يلع نب هللا دبع لاتقل يناسارُخلا ملسم

 وبأ بتكو . .يعازخلا مثيهلا نب كلام هتمدقم ىلع ثعبو ناو اعبولا

 مِدَقَف ءملسم ابأ يفاوي نأ ةينيمرأب هتفيلخ ناكو يئاطلا ةبطخم نب نسحلا ىلإ رفعج

 م1111 نعل ( ريعوسلاب رسوب لسع با ىإ قمرا نمر لعبت نإ نيحلا

 نع ترفسأ ةكرعم يف هعم نيذلاو ّيلع نب هللا دبع اوبراحو ةريزجلا ىلإ اوراس
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 ركذا امداد مث ه19١ ةيناثلا ىدامج ؛ يف هتكرح ءاهتناو يلع نب هللا دبع ةميزه
 ملسم وبأ اهيع ىلوتسا يتلا مئانغلا يصحيل ًأدفو رفعج وبأ لسرأل - رمع قوراف .د

 ضّرعتو لوسرلا لتقب ٌمهف ملسم ابأ بضغأ امم ءّيلع نب هَّللا دبع ركسع نم

 «شأج ةطابرو ملحب فّرصت ةفيلخلا نكلو .ةحراج تاملكب هايإ ًاتعان ةفيلخلل
 عيمج نع هداوقلو هل زواجتيو رصمو ماشلا هيلوي ملسم يبأ ىلإ ةلاسر لسرأف
 رّرق ملسم ابأ نأ ىلع .اهتفعاضمب مهدِعّيو ءاهيلع اولصح يتلا مئانغلاو لاومألا

 هقيرط يف راسو ءرصمو ماشلا ىلع هتيلوتب ةفيلخلا رماوأ ًافلاخم ناسارخ ىلإ ةدوعلا
 ىلإ بتك ىئاطلا ةبطخق نب نسحلا نإ :يفوكلا مثعأ نبا لوقيو - ناسارخ- ًادصاق -

 ىذلا نافيشلا نإ نيجؤملا نيمأ ان :اهيف لاق ةلاسر ملسم يبأ تافرصت نع ةفيلخلا
 .[48 ص] .؛ملسم يبأ سأر ىلإ لقتنا دق يلع نب هللا دبع سأر يف خفني ناك

 هيلإ بتك ناسارُح ًادصاق ّيرلا ىلإ ًاهجوتم ناولُح قيرط يف ملسم وبأ امنيبو
 هيف مالكب ملسم وبأ هيلع باجأف هيلإ مودقلا ىلإ هوعدي روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق . هيلإ مودقلا نم عنتماو ,ةفالخلا نم هعلخب ديدهت

 . .هرصع ةيهادو هئامز لهأ دحاو ناكو يلجبلا ديزي نب ريرج هيلإ روصنملا حّرسو)ا

 فرصنت نأ ىرأ الو :«هركت ام كتفيلخ دنع غلبي مل رمألا نإ . .ريمألا اهيأ :هل لاقف
 ال :مئيهلا نب كلام هل لاقف «عوجرلا ىلإ بيجي نأ ملسم وبأ دارأف .لاحلا اذه ىلع
 قعر. يدلطتا اذنه ا هخب كيلر انوي يرسل اب كيلي هتل كلير # كناجد ناقل دش
 خيرات يف ءاجو .١2)روصنملا ىلع هب لَبْقُأ ىتح هب (ريرج) لزي ملف .يريرجلا

 ءاذه يل لوقي ام عمست امأ كلام اي : مثيهلا نب ب كلامل ملسم وبأ لاق» : هنأ يربطلا

 دعب ام نإو همالكب اذه ام يرمعُلَف هنم اذه كنلوهي الو همالك عمست ال :كلام لاقف

 عقو دقلو كنلّئقيل رفعج ابأ تيتأ نئل هللاوف عجرت الو كرمأل ٍضْماف هنم ّدشَأ اذِه
 .[9 ج 1١57 ص] .«أدبأ كنمأي ال ةيش كنم هسفن يف

 باتري ملسم وبأ ناك امبرو «مثيهلا نب كلام ةروشمب ذخأي مل ملسم ابأ ّنكلو
 حلاص نب دايزو يعازخلا ريثك نب ناميلس ةمومع ءانبأ نم هنأل مئثيهلا نب , كلام يف

 َنألو ءملسم وبأ مهلتق نيذلا يدزألا عيدج نب ّيلعو ناميلس نب دمحمو يعازخلا

 لب مثيهلا نب , كلام يف ًابايترا رهظُي مل ملسم ابأ ّنكلو .رأث مهل دزألاو ةعازخ

 غلب اًمّلو .روصنملا رفعج يبأ ىلإ - ريرج عم  ملسم وبأ راسو ؛هلاقثأ ىلع هفلختسا
 وبأ َلَكَم امَّلو .مثيهلا نب كلام يف باترا ملسم يبأل مثيهلا نب كلام ةروشم رفعج ابأ

 نا ار ص ا - يدوعسملا - بهذلا جورم )١(
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 نب ناميلس لتقب همايق اهمهأ ءمهّن ةدعب ههجاو روصنملا رفعج يبأ يدي نيب ملسم
 يبأ ىلإ تهّجُو ةمهت ٌمهأ نإل  رمع قوراف .د لاق امك . ثيح «يعازخلا ريثك
 هلتقو ناسا حنيت هاف يقل يعارخلا ري نب نامادلا هلظو يع ياجارخلا مع
 يدزألا عيدج نب تاملعو يدزألا عيدج نب نب يلع لاثمأ ةيبرعلا لئابقلا خويش نم ددعل

 رفعج وبأ لاق» :يربطلا لاقو .«ّيعازخلا ناميلس نب دمحمو كلام نب حلفأو

 انئابقن دحأ وهو ريثك نب ناميلس لتق ىلإ كاعد ام : يناسارخلا ملسم يبأل روصنملا

 لاقف «هتلتقف يناصعو فالخلا دارأ :لاق ؟رمألا اذه نم ءيش يف كلخدن نأ لبق

 مل نإ هللا ينلتق ٠ «ٌىلع ٌفلاخم تنأو ينيصعتو هتلتقف هلاح اندنع هلاحو :روصنملا
 هل ٌدعأف سرحلا دئاق ٌيدزألا ّىكعلا كيهن نب نامثع رمأ دق رفعج وبأ ناكو .«كلتقأ

 ءهيديب رفعج وبأ قفصف «مكنأشف ّيديب ٌتقفص اذإ :مهل لاقو سرحلا نم ةعبرأ

 ل ا ا ال

 : لصوملل هتيالوو . 1ظ0508 كلام ءابنأ

 يبأ عم ناك. .» هنأ عماجلا باتكب مثيهلا نب , كلام ةمجرت يف فرطماب لاق دقل

 نع باغ دقو 157/5 ص] . (ملسم يبأ لتقم دعب يفوتو .يناسارخلا ملسم

 : هنأ يربطلا خيرات يف ءاج دقف «كلذ دعب مثيهلا نب ؛ كلام ءابنأ فرطماب

 ًاباتك مثيهلا نب كلام رصن يبأ ىلإ روصنملا رفعج - وبأ بتك ملسم وبأ لف املا
 متخب باتكلا مّنْحو ِمِدْقَي نأو هدنع فلخ امو هلقث لمحب هرمأي ملسم يبأ ناسل ىلع

 باتكلا بتكي مل ملسم ابأ نأ ملع أمات متاخلا شقن رصن وبأ ىأر اّمْلَق ءملسم يبأ

 ىلع هدهع رصن يبأ ىلإ رفعج وبأ بتكف .َناَذَمَه ىلإ ردحناو ءاهومتلعفأ :لاقف

 ىلإ هججوت دق هنأ دهعلاب لوسرلا ىضم نيح هاتأف «دهعلاب هيلإ ًالوسر هججوو روزرهش
 رصن وبأ كب ّرم نإ َناَذَّمَه لماع وهو يكرتلا نب ريهز ىلإ رفعج - وبأ بتكف ءَناَذَمَه

 : ليقو يصف يف ةليتسما هدا جيبو صل ويارا يخل ىلإ بانكلا قي هدامحا

 را نإ دع ح وبأ بتك َناَذَمَه ىلإ ىضم اّمَل مثيهلا نب كلام رصن ابأ نإ
 كل ٌتعنص دق يّنِإ :هل لاقف ًاكلام ريهز ىتأف . كلام كتاف نإ كمد هلل نإ :يكرتلا

 «يفيرتتت الجحر نيسيرأ نير اهو مع :لاقلا# نار دس لود يعمركا ولد انباع
 اي :ريهز لاق كلام لخد اَمَلَف .ءأيه يذلا سلجملا ىلإ نايضفي نيتيب يف مهلعجف
 ركذ امك ثيح ؛أقاثو هوذشف كلام ىلإ نوعبرألا كئلوأ جرخف كماعط لجع مهدأ

 .ةعازخل ىلوم ريهز ناكو ءرصقلا يف هسبحف هذخأف . .» ىلوألا ةياورلا يف يربطلا
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 اي :هل لاقف همأل رصن يبأ يخأ نبا وهو فيرع نب ميهاربإ ىلع رصن وبأ فرشأف

 لاف ريهز فرشأف (رصقلا مي ميهاربإ رصاحف) ًادبأ هّللاو ال داو كاوص ل سمار

 رمأ درأ نأ هيلا ينكر ناس داخل ا نينا ا هللا ,رومأم ين : ميهاربول

 باتك بحاص ِمِدّقو . .هسأرب مكيلإ َنيمرأل مهسب  مكدحأ كر قل هللازو نيك ذملا دما

 وبأ مِدَقو . .هيف هاوهل هليبس ريهز ىّلخف «روزرهش ىلع هدهعب رصن يبأ ىلع دهعلا
 ؟ناسارخ ىلإ يضملاب ملسم يبأ ىلع ترشأ :هل لاقف روصنملا رفعج يبأ ىلع رصن

 . .هل ثتحصنف ينراشتساف عئانصو دايأ يدنع هل تناك نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق

 ؛كلذ لثمب هثدحف مثيهلا نب , كلامب رفعج وبأ اعد» :ةيناث ةياور يف يربطلا لاقو

 يف ناك دق هنأو «هتاضرمب سائلا هل فخو هعاطأ امنإو هتعاطب هرمأ هنأب هيلإ رذتعاف

 14/1١78[. ص] .؛هنم لبَقَق .ملسم ايأ فرعي نأ لبق مهتعاط

 نيب كرام ناكر ويركب هلع سادس ينال رسال ارو تملا نب , كلام ماقأو
 رفعج يبأ وحن : اودصقو ةيدنوارلا مهل لاقي ةعامج تراث اّمَل ةيمشاهلا ةنيدمب مثيهلا

 ىلع اولمحف «لجر ةئامتس ٍذئموي اوناكو ةيمشاهلا ةنيدمب رصقلا يف وهو روصنملا
 يف مثيهلا نب كلام رصن وبأ فقوف «ةنيدملا باوبأ تقلُعو «سانلا ىدانتو ءرصقلا

 لاق .مهولتقف ةيدنوارلا اولتاقف قوسلا لهأو دونتجلا لبقأو (هنع عفادي رصقلا باب

 مويلا انأ :لاقو رصقلا باب ىلع رصن وبأ ماق ةيدنوارلا موي ناك اّمَّل» :يربطلا
 ؟مثيهلا نب كلام نيأ :رفعج وبأ لاقف .ُيح انأو رصقلا ّدحأ ّلخدي ال باوبلا
 1/١58[( ص] «لصوملا ىلع هلمعتساو . .هل حصن دق هنأ ىأرف ءهنع هوربخأف

 .ه١ا/ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو

 اهالوتف ه78١ةنس لئاوأ يف لصوملا ةيالو ىلإ مثيهلا نب كلام هجوتو

 - روصنملا رفعج يبأ مع سابع نب , هللا دبع نب يلع نب ليعامسإ عم كارتش ثالاب

 لاق ثيح اهعيمج لصوملا ةيالو مثيهلا نب كلام ىّنوو يلع نب ليعامسإ لزع مث
 روصنملا لزع اهيفو ه57١ةنس تلخد مث» :خيراتلا يف لماكلا باتك يف ريثألا نبا

 كلام ناكو . يعازخلا مثيهلا نب , كلام اهيلع لمعتساو لصوملا نع ليعامسإ همع
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 فارطأ ىلإ دتمت يتلا لصوملا ةيالول ًايلاو مئيهلا نب , كلام ناك امنيبو

 لاق . ةينيمرأل ًايلاو ىئاطلا ةبطحق نب نسحتلا ناك ةيتارفلا ةريزجلا فارطأو ناجيبرذأ

 ىلع أيلاو مامإلا ميهاربإ نب باهولا دبع روصنملا رفعج وبأ هجوو» :يرذالبلا

 )١( صو 54 ج ”594 ص د ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7٠١ج 0.
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 - مورلا روغث وزغل - ةبطحق نب نسحلا هعمو ه٠4١*ةنس هجوتف ءاهروغتو ةريزجلا

 ةيطلم ىلع ركسعف ًافلأ نوعبس هعم ىفاوتف ةريزجلاو ماشلا لهأ ىلع ثروعبلا عطقو

 مثيهلا نب , كلام نب رصن ةازغلا هذه يف باهولا دبع عم ناكو . .[ايكرت بونج يف]

 :رعاشلا لاقف بتاكلا دعس نب رصنو

 17( صن نم كرصنَّرع « دعس نب رصنو كلام نب ةا : نا 9

 .ها46 ١ ةنس قم اهعيمح لسوملا ةيآلول ابلاز عيل نب , كلام ثكمو

 ©”«لصوملا نع مشيهلا نب كلام روصنملا لزع ه45١ةنس يفو» :ريثألا نبا لاق
 سمخ وحن نبا ناك هنا ديكلو «لصوملل مثيهلا نب كلام ةيالو تهتنا كلذبو

 .ها5الةئس دعب تامو .ةنس نيعبسو

 : مثيهلا نب كلام ءانبأ نم ةالولا
 ىلجتي ةيسابعلا ةفالخلا خيسرتو نسيسأت ىكوتملا ني ::كلابمل زيبكلا نودلا نإ

 رصعلا يف هدافحأو مثيهلا نب كلام ءانبأ نم ةداقلا ءارمألاو ةالولا رارمتسا يف ًاضيأ
 ءارمألاو ةالولا ترو نم تيل خف كلام لآ ناكف «ةئس ةئام نم رثكأ يسابعلا
 لاوههليسلا لآ قع ةيدايقلاو ةيرادإلا ةءافكلاب اورهتشا نيذلا نييناميلا برغل
 يثراحلا نادملا دبع لآو يعازخلا ثعشألا لآو يدنكلا ثعشألا لآو ةبطحق

 . مهريغو

 :ءارمألا ةالولا مثيهلا نب كلام ءانبأ نم ناك دقف

 ةداق نم ناكو «ءابقنلا ءارظن دحأ وهو :ةطرشلا ريمأ . .كلام نب رصن -
 قي دصت نارسلا فكنتكت) :رعاشلا لاق هيفو «ايكرت يف) مورلا ضرأ ىلإ تاوزغلا
 رفعج يبأ نب يدهملا ةفيلخلل دادغب يف ةطرشلل ًاريمأ حبصأ مث (.. تالا
 هباصأ جلاف نم كلام نب رصن يفوت ه71١ةنس يفو» :رينألا نبا لاق .روصنملا

 يفوت» :يربطلا لاقو «[15 ١١/ ص] «كلام نب ةزمح هتطرش هدعب يدهملا ىّلوو
 .«مشاه ينب رباقم يف نفدو ,يدهملا هيلع ىَّلِصو - ه5 ةيسا.د.كلام ني رعت

31 . 

 :يربطلا لاق :ناسارُخ ريمأ مث ناتسجس ريمأ . .كلام نب ةزمح -
 0 . «مثيهلا نب ؛ كلام نب ةزمح ناتسجس ىلع يدهملا ىّلو ه169ةنس
 هيخلآ دعب ةطرشلا ىّلوتو دادغب ىلإ داع مث ه71١ةنس ىلإ ناتسجسل ًايلاو ثكمف

 .157 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف
 .56 ج 7٠١ صو 4 ج 759 ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 ىَّلو ه115ةنس يف :ي ىربطلا لاق .ديشرلا ةفالخ يف ناسارُخ ىلوت مث . ةرتف رصن

 ينص ] ؟سورغلاب بعلي ةرمج ناكو: متيهلا قب فلام نب ةزمج ناسارخ ىلع ديشرلا

 يفوّتو ءاهنم داع مث ه١ا/ا/ةنس ىلإ ناسارخل ًايلاو ثكمو [- 6

 .هام1ةنس

 ةمصاع يف ةطرشلل ًاريمأ ناك :ناريإ لامش ريمأ . .كلام نب هللا دبع -
 يفو» يربطلا لاق :ديشرلا نوراع مث يداهلا مث يدهملا ةفالخ يف دادغي ةفالخلا

 «نايوُرلاو ؛ يّْرلاو ؛«ناتسربط كلام نب هللا دبع ديشرلا نوراه ىلو ه1868١ةئس

 02 هّللا دبع ناكو .ناريإ لامش ميلاقأ يهو 7-00 «سموقو «دنوابندو

 .ه١5١ - 9١*ةنس ديشرلا عم (ايكرت يف) مورلا ضرأ ىلإ وزغلا ءارمأ نم كلام

 ديشرلا مهيلإ هّجوف ناجيبرذآ ةيحانب ةّيمّرخلا تكرحت ه147ةنس يفو» يربطلا لاق

 ءارمألا رابك نم لزي ملو .ناجيبرذأب ةيمّرخلا رح نيخلو (06كلاغ وي هللا قع

 .ه944١ةنس نيمألا مايأ تام نأ ىلإ

 لو تها157ةنس:ىف»: :يربطلا لاق ىويعلا ريمأ .:كلاف قي رصت نب كنبات
 نيب ءادفلا ناك اهيفو .ةرومطم حتتفاف ارغو .روغثلا كلام نب رصن نب تباث ديشرلا

 ثكمو , 270كلام نب رصن نب تيباث يدي ىلع  ىرسألا يف  مورلاو نيملسملا

 عم هعارصو ديشرلا نب نيمألا ةفالخ مايأ ىلإ  ايكرت بونج يف  روغثلل اريمأ تبا
 .ه95١ةنس ىلاوح نومأملا

 لامش ءّيَرلا ميلف ربما ناك :يّرلا ريمأ . . كلام نب هّللا دبع نب سابعلا -
 ايما ناسارخ نومأملا ناوتقلك دي ىلا ناك ثيح نيمألا ةفالخ يف نومأملل ناريإ

 - أدب» فرحا وداخل قصد نار هزار زو 1 نصرا

 0 ا رار تكلا ىلخ ترمأملا لماع وهو كلام نب هللا دبع

 نومأملا كلذ غلبف هب هرمأ ام هيلإ ثعبف .هناحتمإ كلذب ًاذيرم «يّرلا سورغ

 .2)(هلزعف

 ةفالخ يف نميلل ًايلاو ناك : نميلا ريمأ . .كلام نب هّللا دبع نب دمحم -

 انركذ دقو «نميلا اولوت نيذلا ةالولا ةريخ نم ناكو ه95١  944١ةنس نيمألا

 . نميلل هتيالوب صاخلا ثحبملا يف هدهع نع ةيخيراتلا صوصنلا

 ناك :رصم ريمأ مث لصوملا ريمأ ..كلام نب هّللا دبع نب بلطملا -

 )١( ج ١١و 9١٠١و 9!/ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١
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 ةيالو ىّلوت .ءامعزلاو ءارمألا رابك نم مئيهلا نب كلام نب هللا دبع نب بلطُملا
 دهعب صاخلا ثحبملا ىتأيسو .ه917١ - 94١ةنس نومأملاو نيمألا مايأ لصوملا
 مث ه١٠٠  98١ةنس نومأملا ةفالخ يف رصمل أيلاو حبصأ مث «لصوملل هتيالو
 .ها١١ ةئس دعب هتافو ىتح ءامعزلا رابك نم ناكو دادغب ىلإ داع

 لاق .قارعلاب ةداقلا رابك نم ناك :روغثلا ريمأ . . كلام نب ةزمح نب رصن
 ىدامج يف روغثلا ىلع يعازخلا ةزمح نب رصن ٌقئاولا لمعتساو) : وريث لأ نا

 . قثاولا ةفالخ يف ايكرت بونجب روغثلل ًاريمأ ثكمف .2'"(ه١77ةنس ىلوألا

 السا يلا ىربلللا نكد لوكا ريبأ سردتللاو نإ ةزمجم تربعت نب دما 2

 ثيح (ه5075 14/3 :ديشرلا نبرتضتحملا نب. دمحم نب نيغتسملا ةفالخ دهع

 الو[ صر «يعازخلا كلام نب رصن نب دمحأ ةفوكلا لماع ناك» :لاق
 نب هّللا دبع) هاخأ يربطلا ركذ دقو (كلام نب ة ةدمح ب نصت نب دمححأ) هنأ كب

 . ها 0١ ةئس ةداقلا رابك نم ناكو (كلام نب ةزمح نب رصن

 ًاريمأ ناك :طساو ريمأ . .مثيهلا نب كلام نب ةزمح نب رصن نب روصنم

 .(هكه6 )701١ يسابعلا زتعملا مث نيعتسملا ةفالخ يف قارعلاب طساو ةقطنمل

 ىلإ مثيهلا نب , كلام ينب يف تبقاعت ةرامإلاو ةيالولا نأ ىلإ كلذ نم يهتننو

 . ها 0 2 ةنس

 .6 ج 51/6 ص ا ريثألا نبا - خيرأاتلا يف لماكلا(١)



 لصوملا يلاو ..يرشّقلا دلاخ نب ليعامسإ
 )١م١-؟هماه(

 0 م ل يع ديالا ف

 ظ . '"”«يرسقلا 0000
 عقي امبر قطانم ىلإ قارعلا لامش ةريبك قطانم مضت لصوملا ةيالو تناكو

 قطانمو داركألا قطانم تناك دقف ءايكرت بونج يفو - ناريإب  ناجيبرذأ يف اهضعب

 بارعلا ا ركناكو ا ل 0 اهريغو ذاياردو ا 00

 ألا يثابلا ةجرع نب ةمثره يملا اهيلع رمع ىو باطخلا نب رمع ةفالع

 يراسل ةجن رق لب ةيكرع باطسلا نوما ىأرا :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا

 ةلحمو عيبلا كلت دنع ةليلق مهل لزانمو ىراصنلا عيبو نصحلا اهب ناكو « لصوملا

 . عماجلا دجسملا ىنب مث مهل طتخاو مهلزانم برعلا لزنأف ةمثره اهرَّصَمُف «دوهيلل
 لصوملا طتخا نم لوأ :لاق هدج نع هيبأ نع يبلكلا ماشه نب سابعلا ينثدحو

 لصوملا ةمثره طتخا اًملو . .يقرابلا ةجفرع نب ةمثره اهَّرّصَمو برعلا اهنكسأو

 فراضتلا تايبأو ناتعيب اهيف ةميدق ةيرق تناكو ةكيدحلا ىتأ ترعلا اهتكضسأو

 ليصوعل ايو علا كاعلوأ يقسبا اةلوب د "نيرعلا نم مرق اهقكساو اهريضخت
 مهريغو نادْمَّهو جحذمو دزألا نم مهرئاشع دعب اميف مهيلإ تعزن اهقطانمو

 م سلا اا

 ا كلام 0 ااا

 )١( ج الو ”5 ص - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا 0.

 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف هيف 778.
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 23530 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا مد

 اهعاستاو لصوملا ةيالو ةيمهأ دكؤي اذهو  «روصنملا رفعج يبأ نب رفعج هنباب
 مكحو ةرادإ ةفيلخلا نبا دنسأ دقو ؛كلذ ىلع دهاش اهيلع ةفيلخلا نبا ةيلوتف

 جراوخ تاكرح تعقوف «ًابلاغ لصوملاب ميقي نكي ملو ةداقلا ضعب ىلإ لصوملا
 . لصوملاب

 يرسقلا دلاخ نب ليعامسإ ه١6١ةنس لصوملا ىلع روصنملا رفعج وبأ ىلوف
 ىلع ناك ه57١ةنس ىيفو» :ريثألا نبا لاق . هتيالو مايأ يف لصوملا ةيالو تأدهف

 ىلع ناك ه5١1 ؛ةنس ىفاا لاقو 2«يرسقلا هللا كيف دو كلاتج نك ايعامشإ لصوملا

 نيذلا يأ '* «مهركذ مدقت ْنَم - 000 روما ار ءمتاح نب ديزي ايقيرفأ

 هيي 2 ,نخ 18 ؛ةنش ةياهن :ىلإ ةتارتسم عيرأ .لكف ول

 . لصوملاو ةيتارفلا ةريزجلا ىلع ه55١ةنس لكئاوأ يف يمعتخلا



 لصوملا ريمأو ةريزجلا يلاو
 (هاكال ١55 م/مهاهم-١هه)

 معثخ ةليبق نم «يمعئُخلا نايفس نب بعك نب ىسوم يناميلا ريمألا وه

 خب ضينلا خب فوكلا ني ىزسع ني نشارأ نري وامتا يب يعتح وكب مخو «ةيتعبلا

 "ندليك ياي نب كلاغ

 ةقطنمو  ًايلاح ءاضيبلا ةظفاحمب  عادر ةقطنم يه نميلاب معثخ ةليبق قطانمو
 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا مهقطانم ركذ دقو .نميلا يلاعأب ةارسلا يف  ةلاّبَتو ةّشيب

 : الكاق

 نم مهو هبنُم ينبل راتملاو باركألاو لفسألا رجحملاو ىلعألا رجحملا . .»
 3 كرز ١

0 . 

 ايي

 ةفئاقو 00 : عار تم يل را لامشلا يف ةيرق :راتملاو ..عادر

 نم ةشيب رواج امو . .ةلاّبتو جْرَبو ةَّمْيَب ضارعأ :معفخ دلبا يسب للو

 امعثخ دلب

 .نميلا يلاعأ ةارسو ريسعب ةفورعم قطانم يهو
 «ريزكلاو ا مانكلا نلراح نميلاب ايكناول نما كلكم رتاقلا نسور ياا كفو

 . يمعثخلا هَّللا دبع نب كلام مهنم رهتشاو «يومألا رصعلاو تاحوتفلا يف ةيتارفلا
 : ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 :نابح نباو يراخبلا لاق . . يمعثخلا حرس نب نانس نب +: هللا :ديع دن كلان»

 )١( ص د حرفلا دمحم - نودلخ نيا خيرات يف نميلا ؟١7١.

 ) )0ص  عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ١97 .7908و

 مها



 352 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا مم

 سل اوف اك فل تنال داو يقل دع

 ًادادح ًءاول نيعبرأ هربق ىلع نوملسملا رسكف - ايكرت يف  مورلا ضرأ يف اًدهاجم
 هال ةحب ىلا وح كلذو: فيلع

 داك راب عا
 نر زير يزد

 ءاربكو ةيدايقلا ا نايفس نب ٠ نب دل

 ةيالوو :ةيتارفلا ةريزجلا ةيالو ا ملا لا

 . لصوملا
 مث (ه0٠15١ 151/) يئاطلا ةبطخق نب ديمُح ةيتارفلا ةريزجلا ىّلوت نّمم ناكو

 دمحم نب سابعلا دا روضصتملا رفغج وبأ 6-9 ةماعلا ميهاربإ نب باهولا دبع

 نع سابعلا ا روصنملا لزع ه١ 65ه ةنس يفوا) : ريثألا نبا لاق . ةيتارفلا ةريزجلا

 روصتمللا ناك" قربظلا لاقو "6 (يمعثخلا بعك نب ىسوم هناكم ىّلوو ةريزجلا
 مرقو نيرا لف هلسو لضيق د ريق محيا نام اك

 لاقو ." «بعك نب ىسوم اهجارخو ةريزجلا برح ىلع روصنملا لمعتساو ..ال

 نيك مي'ىسوم ةئاكم ىلوو :ساسلا ماشا ةريزجلا قع نوضصتملا لوغا 0

 نب بعك نب ىسوم لصوملا ىلع ناك ه5١هةنس يف كدذكو رق (يمعئثخلا

 . (يىمعثخلا نايفس

 6١هةنس لصومللو ةيتارفلا ةريزجلل ًايلاو يمعثخلا بعك نب ىسوم ثكمو

 ها 5/8ةنس يف) :هنأ يربطلا م خيرات يف ءاج ثيح ه16048ةنسو ١91 ةنسو ١5 1ةنسو

 د ا كل دج نقول نادم ركل

 ىلع رورملاب هرمأو ةريزجلاب - ةّقرلا ملا يدهملا هئبا روصنملا هحوف « لصوملاو

 كمر نيرولاك نلوو (« هدف دّيقف بعك نب ىسوم ذخأ دلبلاب راص اذإف لصوملا

 نم مالسلا ةنيدع ىلإ تديسلا فرصناو . .كلذ ٌيدهملا لعفف «هناكم لصوملا

 ةياورلا قايس يف كلذ ببس نع يربطلا ركذو ."”(ناضمر رهش ىف اهلخدف ةقرلا

 )١( جا 7507 ص ا ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 7.

 ج 59و ”8 ص - ريثألا نبا خيراتلا يف لماكلا (؟) 5.

 .4 ج 7896و 7585 صد يربطلا  كولملاو ممألا خي كك

 .6377 ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (:)
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 نبا لاقؤ . "اهب داركألا راشتتاو: لصوملا ضاقتنا نوضمنملا ىلغ ةووا# هنأ

 ناكو . .هنع هغلب ءيشل بعك نب ىسوم روصنملا لزع .ه58١ةنس يف» :نودلخ

 لزعف ..اهب داركألا راشتناو ةريزجلاو لصؤملا ضاقتنا روصنملا ىلع درو دق
 يك ا و

 ا ةجاراشنلا ناب لقا ةيقيو د ناك بعت وب بعرس انأ كلذ حضور

 رمألا زواجتي مل امبرو ءمهعم فنعلا لامعتسا يف بغري مل هنأو داركألا قطانم

 يف مهعم لهاست بعك نب ىسوم نأو ةيلاملا تابجاولاو جارخلا ءادأ نع مهعانتما

 ريشي اذهو لصوملا كمرب نب دلاخ يلوي نأب يدهملا هنبا روصنملا رمأ دقو .كلذ

 هعمو ٌيدهملا داعو .جارخلا ىلع ًادلاخ ىو هنأو جارخلاب رمألا لاصتا ىلإ

 ةدايق هالوف هه ناضمر يف روصنملا ةفيلخلا ىلإ لصوملا نم بعك نب ىسوم

 رفعج وبأ تام موي دادغبب طرشلا ىلع ناك» هنأ يربطلا ركذ دقف ءدادغبب ةطرشلا

 نب ىسوم طرشلا ىلع ناك ::ليقو د ئدرألا + نسخرلا ليغ ني نفاع ووضتحلا

 يفوُت دقو .ضراعتلا لوزي كلذبو ةطرشلا ىلع اناك امهيلك نأ ىرنو .“””0بعك

 ءروصنملا رفعج يبأ نب ّيدهملا ةفالخلا نارتو دفا كي ةجحلا يذ يف روصنملا

 يورشلا ناسح لصوملا ىلعو يسابعلا خلاص نب لضفلا ةريزجلا ىلع ىّلوو
 . لضفلا نب دمحم مث ينادمهلا

 يدهملا ةفالخ يف ةيناث ةرم لصوملا ةيالو ىلإ بعك نب ىسوم داعو
 يسابعلا يلع نب ليعامسإ نب دمحأ عم كارتشالاب هتيالو تناكو ه51/0١- ١56 ةنس

 دقف «جارخلا ريغ ىلع يلاولا بعك نب ىسومو جارخلا ىلع ًالماع ناك امبر يذلا
 ليقو «ليعامسإ نب دمحأ لصوملا ىلع ناك 57١ةنس يف» هنأ ريثألا نبا ركذ
 ا لوما ىلع نادال جوا كلذكو «يمعثخلا بعك نب ىسوم

 يلاوح بعك نب ىسوم تامو .“"”«يمعثخلا بعك نب ىسوم :ليقو «ليعامسإ
 . ها "14ةنس

 )١( ج 5883و "مخك ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات 5.

 )( ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 517.
 )( ج 59و ”8 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 6.



 ..يبلهفلا ديزي نب دلاخ
 1 هللا ٠ 8 ع

 لصوملا ريمأ مث ناجرج ريمأ
 ىلوت .ريمأ ل ل لا للا و لا عل

 «ةنيدملا ا رشسكتا ليفوملا د نيل يول لكم اًمَل»

 :ككلذ يف لاقف ''”رعاشلا صيشلا وبأ هعم ناكو ءهنم رّيطتف
 هيوم وسم دما الو قش ةييطل ءاوللا وديكتم ناك ان

 الصوملا لقتسافةيالولارغص هنكر فعضأ حمرلا اذه نكل

 ."”«دلاخ نع َيّْرْسَف
 ها

 ىبَلهملا متاح نب , ديزي ريمألا لجن وهو رضا تاق يدرب ىيدزاحاجل
 نب رمع ناك امنيب ه9١؟ - 517١ةنس روصنملا رفعج - يبأ ةفالخ يف رصم ريمأ

 ناكو .(ضاقأ 2015 ددصلا هذيل ايلاو يدزألا ةرفص يبأ نب ةصيبق نب صفح

 ةنييع وبأ ناكو .دلاخل ًاقيدص بّلهملا نب ةنييُع يبأ نب دمحم نبا رعاشلا ةنييُع وبأ

 نب يلع نب ناميلس نب ىسيع اهجوزت نكلو صْفَح نب رمع تنب ةمطاف ٌبحي
 جاوزلا كلذ ناكو - روصنملا رفعج يبأ ةفيلخنلا مع نبا وهو - سابع نب , هّللا دبع

 يف ريثك نبا ظفاحلا لاق .يناميلا يعاز هيلا نامل نبا نيوز نبا ةفدعم يعاشلا نه نصيقلا وب(09
 ءاشنإ ناكو ءارعشلا ذاتسأ ناك :صيشلا أ يفوت ها957١ ةنس ىيفلا :ةياهنلاو ةيادبلا باتك

 : هلوق هرعش ديج نمو .ءاملا برش نم هيلع لهسأ همظنو رعشلا
 ُمدقَتمالوههنعّرخخأتم يل سيلف ٍتنأ ٌتيح يب ىوهلا فقو
 ٌموللا ينمليلف كركذلابح ةذيذل كاوه يف ةمالملا دجأ
 هيفي يظخح كشف: يظنت نانكذإ مهبحأ ٌُتثرصف يئادعأ ٍتِهَبشأ
 (ًمركت نَّمم ٌكيلعٌنوهي ْنَمام ًارغاص يسفن ٌتنهأف ينتنمهأو

 ٠١ ج 78 ص]
 .0© ج ”١7 ص - ريثألا نبا .خيراتلا يف لماكلا )
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 نمو) .: دّوَبملا سابعلا وبأ لاق .بلهملا نب ةئييع يبأ نب دمحم ءانبأ ءايتسا لحم

 ناكو «ناميلس نب ىسيع يف هلوق بّلهملا نب ةنييُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع رعش

 دلو نم وهو َدْرَم رازَه صفح نب رمع تنب ةمطاف اهل لاقي مهنم ةأرما جوزت
 : بّلهملا هدلي ملو ةرفُص يبأ نب ةصيبق

 ٍلجآريغ لجاعويدللُدِب ينقيأف ىسيع تجّوُر دق مِطافأ
 لقاعب سيل سابعلا ينب نم ىتف ٍةريخ ريغ نع تجوز دق كنإف
 مُهَل هذه ةمطاف نم ىسيع دَلوو» :دربملا سابعلا وبأ لاق . ©'”ديصقلا رخآ ىلإ

 هللا دبع وخأ ةنييع وبأ اهب ُبِسنَي ناك يتلا يه ةمطافو :نادنإ ةديقو :دجقو فاربش

 :اهل هلوق كلذ نمو .اينذب اهنع ىنكُيو

 داوم يداييو بيفح# ًءاعذ راوجلاو ةبارقلاب ِكَنْوَعَد

 رانويعغي كديلط قرتتشتو .يسفنب لععشت قمع ىنأل

 ؟1(راقو:ننم ةبابضلا ران ىلع .يدبع سيلو نيرتقوت تنأو

 قشعتي ةنييع يبأ نب دمحم نب ةنييع وبأ ناك» :يناهفصألا جرفلا وبأ لاقو

 اهبقليو ءاهقشع ٌرسيو «ناميلس نب ىسيع اهجوزت يتلا صفح نب رمع تنب ةمطاف
 اهركذي نأ اهلهأ فاخي ناكو «ةفيرش ةليبن ةليلج ةأرما تناكو .اهرمأل ًانامتك اينُد

 ةديج دئاصق يناهفصألا ركذ دقو .2؟22ناميلس نب ىسيع اهجوز بهريو ءاحيرصت

 :اهعلطم ةديصق اهنم ءاهيف ةنييع وبأ اهلاق

 ِكعييضت يفو ٌبجع ٍهظفِح يف ظفاح ِكدهعل ىتف دهع ٍتعّيض
 مهتددهو ةمطاف مهتدرطف اهراد ىلإ لسرلا ثعبي ذخأو ةنييع وبأ ىدامت مث

 :اهيف لاق  ةمطاف ىلإ اهب ثعب  ةديصق ةنييع وبأ لاقف «برضلاو سبحلاب
 ٌبحن لك نِمذشأيّبخخلو بلق لك نم قرأ يبلقلام

 يرن ةريكتواهنيزرف هش ”ايدذب يترهع ىلع اينو

 يتكرر ياي ةوداو ىو يظر يب امل ِكبجت مل نإ اينّذِل لق.

 "برضو سبحب مهتدلهتو يلشُرهللاب ترهتنا مالعف

 رفعج وبأ ةفيلخلا مهنمو  يسابعلا تيبلا ءايتسا راثأ يدامتلا كلذ نأ قدييو

 دقو - متاح نب ديزي نب دلاخ مهنمو  ةرصبلاب ٍبّلهملا لآ ءايتسا راثأ امك - زوتصتملا

 )١( صد دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا ١900 505 ج ١.

 ) )0الأغاني  ج 4 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ 18.



 0 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نا
 : هنأ يناغألا باتك يف ءاج ثيح ؛«ةنيبع يبأ دلاو ىلإ روصنملا بضغ هججوت

 رفعج يبأل ّيرلا ىّلوتي  رعاشلا ةنييع يبأ دلاو - ةنيبع يبأ نب دمحم ناك»
 : يل لوقي ًالئاق ّنأك يمانم يف تيأر :ريرج نب بهو لاق . .روصنملا

 ٍبْرَكنِمهُللاوكلاعت ٍبرحوب_ئكًمهليام
 هالو ناكو ءهمّرغو هسبحف ةنييع يبأ نب دمحم ٌروصنملا ذخأ نأ ثبلأ ملف

 ن7 اهب ماقأف ّيرلا

 تنب ةمطاف رمأ يف ةنيبع يبأ يدامت نم روصنملا ءايتساب طبتري كلذ نأ ودبيو
 ماقف ةيلاع تايسال ودعي سبحلاو لزعلا لعج هنكلو نبأ سبحو رعب مق «رمع
 .هحارس قلطأ مث + الان اهله ةييزتس

 هبيبشتو ةنييع يبأ ةلكشم لح هقتاع ىلع متاح نب ديزي نب دلاخ ذخأ مث
 .روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا مع نبا «ناميلس نب ىسيع ةأرما رمع تنب ةمطافب
 . ناجرُجل ًاريمأ دلاخ حبصأ امدنع كلذو

 : ّيَرلاو ناجرُج ميلقإل دلاخ ةيالو أبن

 :ناجرُج متاح نب ديزي نب دلاخ يَلُو» :يناغألا باتك يف يناهفصألا لاق
 هل عسوأو ةيالولاو ناسحإلا هدعوو .هعم جرخيو هبحصي نأ ةنييع ابأ دلاخ لأسف
 .هعم هقزر جرخأو هتديرج يف همسا ٌدلاخ درجف ًايدنج ةنييع وبأ ناكو . .ديعاوملا
 كلذ ىلع رصتقاو دحاو رهشل هقزر هاطعأ دلاخ عم ناجرُج يف ةنييع وبأ راص اّمَلَ

 200(. .ةافجو هنع لغاشتو

 ناجرج ميلقإ حتف يذلا ناكو . .ناريإ برغ لامش يف ناجرج ميلقإ عقيو
 ماقو ه948ةنس ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف كلذو د

 اهب نطوأو ناجرج ميلقإل ةمصاع اهلعجو ناجرُج ةنيدم دييشتب بلهملا نب
 لع تلهملا قب ا كلو ل ا

 خيراتلا يف ناجرججل ريمأ لوأ وهو ّيجحذملا ّيفعجلا رحّر نب مهج ريمألا ناجرج
 ةوعدلا شيج نيب 5 ةريبكلا كراعملا ىدحإ ناجرجج يف تعقوو . . يمالسإلا ّيبرعلا
 ةدايقب ناكو ّيناورملا ّيومألا شيجلا نيبو يئاطلا بيبش نب ةبطخَف ةدايقب ةيسابعلا
 ةبطشق لخدو «ًاليتق هدئاق طقسو ئناورملا شيجلا مزهناف «يسيقلا ةلظنح نب ةتابن

 .18 ج 4 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا(١)
 . ارق اح ؟!؟ ص - يناهفصألا - يناغألا(؟)
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 ةجحلا يذ يف كلذو ةداقلا رابكو َيِبْلهملا متاح نب ديزي هعمو ناجرُج ةنيدم يئاطلا
 ةفالخلا طوقس ىلإ تدأ ىتلا ةريبكلا تاراصتنالا لوأ كلذ ناكو ه١ ةنس

 1 .ه17١ةئس ةيسابعلا ةفالخلا مايقؤ ةيومألا

 نب ةنييع يبأ نب دمحم ناكو  ناريإ يف - يّرلا ميلقإ ناجرج ميلقإ رواجيو
 امبرو «ةديدع تاونسل روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف يّرلا ميلقإل ًايلاو ٍبّلهملا

 دالبل أيلاو  ةمطاف دلاو - صفح نب رمع ناكو ءأضيأ ناجرُج لمشت هتيالو تناك

 ناك امنيب (ه6١ )١5١  ةيلامشلا ايقيرفأل أايلاو مث (ه١6١ - )١57 دنسلا

 صفح نب رمع تام مث (ه651١؟ - )١57 رصمل ايلاو  دلاخ دلاو متاح نب ديز

 حبصأ امنيب (ه١٠17١ )١64  ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو متاح نب ديزي حبصأف ايقيرفأب

 امك ءاضيأ يّرلا لمشت هتيالو تناكو ناجرُج ميلقإل ًايلاو متاح نب ديزي نب دلاخ

 .يّرلا يف ةطبارملا ةيركسعلا ةوقلا عم رعاشلا ةنييغ يبأ ثعبب همايق كلذ ىلع لدي

 : هنأ يناهفصألا ركذ دقف

 هوخأو «ةرصبلاب رعاشلا ةنييع يبأ وخأ ةنييُغ يبأ نب دمحم نب دواد سرعأل

 ىلإ دواد بتكف «ناجرجب متاح نب ديزي نب دلاخ ريمألا همع نبا عم ٍكئموي بئاغ
 : ةنييع وبأ لاقف ءهيلإ هلهأ لقن ربخبو هتيب لهأ ةمالسو هلهأ ةمالسب هربخي هيخأ

 ةلهتنم كعومدلامو ةلتعمككِييعغلامالأ

 ةْلَخ يري غاهب ديو ةىئرماربض ناجرشب فيكو

 ةلئألابٌموقلاركسعاذإ هيلوطأ كليلب لوطأو
 ٍةلبقهل تسيلموقلانم ٌرشاحهليخ نم كعارو

 ةلفغيفرصيولاب هوادو ًاهركممهوحنكقوسي

 ةلكهقوفنموريرس :هتحتنمٌوعنُي سورع
 ةلَقثهعمس يفو يداننُي ةدارشع جينس ةيةحتتكم احنو

 ةلحرلاب ٌيَرلاىلإب ْمأت -يلليقاذإي نم عجوأب
 ةلرع نت ايدض ةبعو] .ءاقنشلا الون ئرفاتا» نانو

 (يفلقج ىتنهر ا سرق له ٠ اييئاتب# نيت اعمل قاتلا

 تناقل ةيال وبذا ىلع لدي يزلا يف اذللا ل وتخ عم يف ىتا ةطياروت

 001 07  .ًاعم يّرلاو ناجرُج لمشت
 دام ماع نحلل
 اق ميا 3

 كلت يف لاقُي يبرع رعش لوأ وه ّيّرلاو ناجرجُج يف ةنييُع يبأ رعش نإ



 3538 . ٠ ىسابعلا رصعلا ىف ىنميلا رودلا مهم

 .دلاخ شيج ىف ًايدنج ةنييع وبأ ثكم دقو «بورحلا ريغ يف ةصاخو «دالبلا

 ةرصبلا ىلإ ةدوعلا نم هعئنمو ءهتلماعم نسحي ملو ءائيش دلاخ هلوُي ملو

 اهيف مذ ًاراعشأ لاقف «ناجرجي ةئيبع وبأو ٌنوتسلاو لوصفملا تبقاعتو «قارعلاو

 هركذو هيف هناسل طسبو هاجه دق ةنييع ابأ نأ هغلبف» :يناهفصألا لاق . آدلاح

 هنسو هيبأ عضومل هتبقاعم ىلع ردقي ملف هتيعر هوجوو هلمع لهأ دنع حيبق لكب

 . (هلهأ يف هلحمو

 ةنيبع يبأ ءاقبإ ناك دقف دلاخ فقوم ببس ىلإ نطفي مل يناهفصألا نأ ىرنو

 ةأرما صفح نب رمع تنب ةمطاغب لصتي ة ةرصبلا ىلإ ةدوعلا نم هعنمو ناجرجج يف

 دقن .هراعشا يف ايا اهيننو اهتلعي ةيعاوبأ ناك يع يبابعلا نامياسا ب سيح:

 يف ةئيبع ربأ اهلاق ةديصق لوأ يئاهفصألا ركذ دقف .دلاخ فقومل ليبتلا ببسلا
 ىلإ ة ةهجومو (ايند) مسأب 8 ةديصقلا امنيب «ادلاخ وجهي لاق» : هنأ التاق ناجرج

 : ةيلاتلا ةديصقلا ىهو . .(ايند)

 ىّونلا ىلع ٍءافصلاب كل مُّدأ «يموُد

 يتربع يقايتشا ىلع ليلدلا نمو
 ُتبَّرَط ٌةمامحلا اذإ ِكيلإ يكبأ

 اكبلا ىلع مالأ الف بيرغلا انأو

 ةلحربلوفقلل يدانُي الفأ

 دلاخ نآأل ةرصبلا ىلإ لوفقلا ىنعي

 ًادلا> فسعتلا ىلع ٌتيفطصأ ىلام
 ةبَحُص نمدلاخ ةبحصلأبت

 ىلق نع كل ًاقرافم كنع ٌتيَلْخ

 ٌةرم ٍةفاصُولا ىلإ ُترظن ْنِيَلَف
 ًادعاق وأم ئاق كنقزمأل

 دئاصق كيف كيبأ نيتأتلو

 يبينأف ىوهلا يف كتيفطصا امبو

 ىبىفشف قئاو كدهعب ىتإ

 يبيشم نيح لبق يسأر بيشمو

 بيرطتت نم ّيلإ كاذ نسح اي
 ديد ىورب  ييسلا روح

 بيرغ لكب ٌنَسَح اكبلا نإ
 ا ا مفْشَت

 تيران انك دنت انا انه 0 8

 بوحصم نم ديزي نبا دلاخلو
 يبورحل ربطصاف كنودف ابرح
 بوطقو مهجت ريغ تْيَبأو

 يبيصن كنم ناطيشلل ٌتبهوو

 بوركملا ةبرك جّرفيأرظن
 تيخع لك كسلع نيورألو
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 بتييسربح ناو نيتشتلو ةديضق ءامإلا اهب ندشتتلو

 ينعيو «ةفوكلا ةفاصر ةفاصّرلاب ينعي (ةديصق مامإلا اهب ندشنّيلو) :هلوقف

 ىَنَب يذلا وهو (ه59١ -15/8) روصنملا رفعج يبأ نب ّيدهملا ةفيلخلا مامإلاب

 . ةفاصدلا

 ايقيرفأل ًايلاو ناكو متاح نب ديزي ينعي (ةديصق كيف كيبأ نيتأتلو) : هلوقو
 )1١658- يدهملا ةفالخ ىفو ه654١ةنس ذنم ناوريقلا ةنيدم هتمصاعو ةيلامشلا

 )189  دنسلل ًايلاو متاح نب حْوَر ريمألا ناك ةرتفلا كلت يف كلذكو (ه8
 .(ه1١-764١58) ةفوكلاو ةرصبلل ًايلاو مث (ه١

 نب دلاخ فقوم ببس نافرعي اناك متاح نب ديزيو ّيدهملا ةفيلخلا نأ ودبيو

 نم ةيبلهملاو ةيسابعلا نيترسألا ةعمس ةيامحل كلذ نأو ةنيبُغ يبأ نم متاح نب ديزي

 ةنييع يبأ ةيامحلو لب «ناميلس نب ىسيع ةأرما رمع تنب ةمطافب ةنييع يبأ بيبشت
 . هلتقم ىلإ يدؤي امب ةمطاف رمأ يف روهتي نأ نم هسفن

 :اهلوأ يتلا هتديصق ناجرججب وهو ةنييع يبأ رعش حيحصو روهشم نمو

 ْرَجَضلاو مهلا ىلع يوثن مأُلِفْقَنَأ ربخ مكدنع ناك نإ اورّبخ الأ

 رضقلا ةرصبلاب هيف ركشا تدع دقن“ لوط ناجرخب يزل ويانا ذو
 : متاح نب ديزي نب دلاخل هلوق اهنمو

 ْرَْذَيالو يِقْبُي سيل دارج تنأو هلبوب شاعُي ٌتْيَعانل كوبأ

 ةنالا كلذ اعاد يفَعُت َتنأو انا دمت ةنافردكمولا يفرك هل

 ْرَضُم ايّللا ِكِرْخُيهيف كل لهف دلاخب ًايزخ ٌناطحق ْتَعِنُمدقل
 يف نيثدحملا ءارعشلا نم دحأل عمتجي مل :يلوصلا لاق) :يناهفصألا لاق

 .نب دلاخ يف هلوق يف ةنييع يبأل عمتجا امك هيبأ حيدمو لجر ءاجه دحاو تيب

 : مداخن نيدلبزي
 ديالو قبب نول ةاريج كضأز: ير نكيحمت كيف وتاكاؤنأ

 سم ىلا لوف ديتقرلا ةوواح دنقلا راكب ني يلا لاقو
 ْرَضُمايُهّللا ِكِْخُيهيفِكل لهف ٍدلاخب ًايزخ ٌناطحق ْتَعِنُق دقل

 .«نوركشيو نورقوي لب :ديشرلا لاقف
 ةفالخلا ىّلوتو روصنملا نب ّيدهملا ةفيلخلا تام ه179ةنس مرحم يفو

 .ةنييع يبأ عم حلاصت دق متاح نب , ديزي نب دلاخ ناكو ءيدهملا نب يداهلا ىسوم



 3060 ش يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا معد

 يداهلا ىسوم ىّلوت اّمَلَف «ةفيلخلا نذإب الإ نوكت نل ةرصبلا ىلإ هتدوع نأ هربخأو
 : هلوق اهنم ًاتايبأ ةنييع وبأ هيلإ ثعب ةفالخلا

 زار اا ةالستلا نازسعتلاو» ”ناضرخع ىلوشمو يرتب فيك
 ناتحبلا كيدي ىنر واتم افيو كبل كانا اي ىسوعلا لذ
 ناظطنش اقل ىار فاروس .اكيين كارو انننل عيسي هبا

 نم تاف ام هئاطعإبو ٍةلِصب هل رمأ يداهلا ىسوم اهأرق اّمّلو» :يناهفصألا لاق
 ىلإ كلذب يداهلا باتك ىتأف 18/7١5[ ص] .؛هيلإ دلاخ شيج نم هلافقإبو هقزر
 ىلإ ةنييُع وبأ ىضمف «هشيج نم هحّرسو ؛يداهلا هب رمأ ام ةنييع ابأ ىطعأف ؛دلاخ
 . (اينذ) ةمطافل هبحح ىلع راتسلا لدسأ دق نمزلا ناكو «ةرصبلا ىلإ داع مث يداهلا

 ه.١11ةنس يفوت نأ ثبل ام يذلا يداهلا ةفالخ يف ناجرُجل ًايلاو دلاخ ثككمو

 ناجرخل اريمأ دلاخ رمتسا ثيح «يدهملا نب ديشرلا نوراه هوخأ ةفالخلا ا
 . يبلهملا متاح نب :كيزي -ريمألا هيبأ عم ةيلامشلا ايقيرفأب دواد هوخأ ناكو

 فلختتساو ايقيرفأ قيما متاح نب ديزي تام ه11ا/*٠ةنس يفو) يالا خيا لاق

 ىلع متاح نب حْوَر همع ديشرلا لمعتسا نأ ىلإ اريمأ دواذ.ن قبو: دواد هئبا اهيلع

 بجر ىف ايقيرفأ متاح نب حْوَر مِدّقو ءرهشأ ةعست دواد ةرامإ تناكو ءايقيرفأ

 . «هلمعتساف ديشرلا ىلإ دواد راس  ايقيرفأ ىّلوتو - حْوَر مِدَق اًمَلَق .ه١
 - 77١ةنس ديشرلا ةفالخ يف رصمل أيلاو متاخب نب ديري ني دواد حبا دقو

 ةريغملا تامف ءدنسلا دالب متاح نب ديزي نب ةريغملا هاخأ ديشرلا ىلو مث هه
 نديرو نيل تيداوتول «دنسلا دالب متاح نب ديزي نب دواد ديشرلا ىَّلوف ه84١ةنس

 . لصوملا متاح

 ارو كاش اعلا نووروق ةطانن, اههت ريك ةيانو ل سوملا الر: فقاك
 ًايلاو يهل يع نب يوم ناك نرخ ناسا تناهتت ل[ فاركأالا نطاق رئابشو
 لصوملا ترمتسا كلذكو .يدهملا ةفالخو روصنملا رفعج - يبأ ةفالخ يف لصوملل

 اهلاوكأر روزرهش لزت 00 !يرذدابلا 0 .ديشرلا ةفالخ يف قطانملا كلت لمشت

 .؟7(درفم لجد ذاباردو ناغماصلاو

 , "55 ص يرذالبلا - نادلبلا ا



 نيل مهخيرات ملاعمو يسابعلا رصعلا يف اهقراشمو قارعلا ميلاقأل نويناميلا ةالولا : عبارلا لصفلا 301

 يشرحلا ديعس نب ىيحي ريمألا ديشرلا ةفالخ يف لصوُملا يَلْو نّمم ناكو

 لفرع ىلع ديشرلا لمععسا ها ةئَس يف : ريثألا نبأ لاق ءاسلا فمحملا

 لصوملا ىلع أيلاو يثوحلا ىيحي ثكمو .9”ادلبلا لهأ رثكأ الجف «تضم

 يفو , هطدسلا نابل ا كرس ل عرملا ناش لاك ها نسل : ريثألا نسالك

 000 يجرد ىيحيو 0 0 ا ا

 : ريثألا نبا لاق  ًابلاغ  ه٠15 ةنس لئاوأ

 ناكو «لاؤش يف اهحْنَف ناكو ءاهبرخأو ةلقره ديشرلا حَتَق ه٠9١ةنس يف
 خانأو ٠ .افلأ نيثالثو ةسمخو فلأ ةئام يف - مورلا ضرأ - دالبلا لخد دق ديشرلا

 د دك د و ا ل
50 00 

 هر د نيبال كلف جرحا ىلع ناكر

 مي ءهنم رّيطتف ةنيدملا باب ىف هؤاول رسكنا لصوملا لخد

 : كلذ ىف لاقف رعاشلا

 نوم نربي ربا الويل يظل اوبللا زيهكتتم ناقام

 ةفئاصلا (وزغ) ىلع ديشرلا لمعتسا ه١91١ةنس يفو .. دلاخ نع يرسف

 اهريصمتو سوسرط ءانبب ةمثره رمأو ءافلأ نيثالث هيلإ ٌمضو نيعأ نب ةمئره

 ماقأو ٠. يعازخلا كلام نب هللا دبع ثدحلا بردب ٌديشرلا ٍبّتَرو ..لعفف

 0 تل مالنا كدعلا بردت ديشرلا

 0 0 ديشرلا 57 هلتسلا دالبل ًايلاو واذ رد ل

 قيد وح معس هاا ةيفألا ناوو «نسفلل ايلاو دواد: تكف ديقرلا ني نيمألا

 .١٠الو ”٠١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا(١)

 ناعجسش نم دئاق « :ةلهكلا قيسكلا نب دلخمم نب ديزي# : : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج(1)
 . [عماجلا /108 ص] ؛ه15* ةنس (ايكرتب) ةينوقلمو فاَصْفّصلا حتف هب ماق ام رخآ «بّلهملا لآ

 .0 ج ١؟الو ١77 ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()



 302 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ضن

 ةنس يلاوح .«متاح نب ديزي نب دلاخ ةافو دنع امبر  زاوهألا ميلقإ متاح
 نب رهاط اهمجاه نأ ىلإ زاوهألل ًايلاو متاح نب ديزي نب دمحم ثكمف -ه4
 زاوهألا باب ىلع لِتُق نأ ىلإ دمحم هلتاقف «نومأملل ًايعاد يعازخلا نيسحلا
 ةفالخ يف متاح نب ديزي نب دواد ىوضنا امنيب مل١ قفاوملا ه95١ةئس

 .م١87 قفاوملا ه١ 5 ةنس هتافو ىتح دنسلل ًايلاو ثكمو نومأملا



 هه
 لصوفملا يلاو ..يعازخلا هّللا دبع نب بلطملا

 (ها918١598-1)

 ناريإ لامش ريمأ مث ه1 ةنس نو 0 داون ّيدهملا نال لامانع

 ةناكيرتظ كلان نيشللا جه ةيقرلا يلو تاناق قس نقال :يربطلا لاق ثيح

 : ناري لامش ميلاقأ يهو "ا « سموقو «دنوابندو «نايوّرلاو ء«ّيَرلاو

 ةفيلخلا عم مورلا ضرأ ازغ امل - كلام نب هَّللا دبع  هيبأ عم ٍبِلّطُملا ناكو
 :دها51 ةنسو 1١6 ةنسديف لا كوواه

 نم نيقب رشعل مورلا دالب ىلإ ديشرلا نوراه صوخش ناكو» :يربطلا لاق
 عابتألا ىوس أفلأ نيثالثو ةسمخو فلأ ةئام يف اهلخدو . .ه٠94١ةنس بجر

 شويجلا ثبو ةلفّرِه ديشرلا حتفو . .هل ناويد ال نم ىوسو ةعوطتملا ىوسو
 نقد د . .عالكلا يذ ىلع كلام نب هّللا دبع خانأو ءمورلا ضرأب ايارسلاو

 عم ةلقره حتفو راصح يف ديشرلا عب 0 هع معا

 لاق 1 ل ا

00 

 1 ءاهب ركسعف ةناولحلا ا هةر دار 3 507 نقانفم ملا

 عالكلا وذو ؟'”(كلانه لزانم ءانبي هرمأو ثعشألا نب دمحم نب رفعج نب ةبقُع اهيلع

 لاق . ايكرت يف عينم يمور نصح وه كلام نب هللا دبع هرصاحو هيلع خانأ يذلا

 )١( ج 48و 97 ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.
 ج 45 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (؟) 18.

 سني



 2304 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 00

 هنأل عالقلا وذ نصحلا وه امنإ عالكلا يذب فورعملا نصحلاو ..” :يرذالبلا
 عم يذلا نصحلا ةيمورلاب همسا ريسفتو . .همسا فّرحف عالق ثالث ىلع

 متاح نب ؛ ديزي نب دلاخ ةنسلا كلت يف لصوملا ىلع يلاولا ناكو .*'"بكاوكلا
 . يبلهملا

 ءايكرتب ثدحلا برد ةقطنم يف كلام نب هللا دبع طبار ه191ةنس يفو

 . كلام نب رصن نب تباث هيخأ نباو «سابعلاو بِلطملا مهنمو :هدالوأ ضعب هعمو

 ىضمو . .نيعأ نب ةمثره ةفئاصلا وزغ ديشرلا ىلو ه١91١ةنس يفو» :يربطلا لاق

 بردب ديشرلا ماقأو . .كلام نب هّللا دبع كلانه بترف ثدحلا برد ىلإ ٌديشرلا
 . "7(ةّقّرلا ىلإ فرصنا مث ناضمر رهش نم مايأ ةثالث ثدحلا

 «نميلا ىلع هاّلوف ديشرلا ىلإ كلام نب هَّللا دبع داع ه597١ةئس لئاوأ يفو
 مورلا ضرأ موختو ايكرت بونج يف ةيرزججلاو ةيماشلا روغثلا ىلع ديشرلا نلرو
 :ريثألا نبا لاق .روغئلاب هعم بلطُملا ناكو «يعازخلا كلام نب رصن نب تباث
 ادغو :كلام نب رضت نب ثباث روغتلا ىلع ديشولا لمعتسا -ه157ةنس:- اهيفوا
 نب تباث هب مّيقلا ناكو مورلاو نيملسملا نيب ءادفلا ناك اهيفو . .ةرومطم حتتفاف
 ةئامسمخو نيفلأ نيملسملا نم ىرسألا ةدع ناكو «يعازخلا كلام نب رصن

 نب رصن نب تباث ماقأو «مورلا عم حلصلا دقعناو ىرسألا لدابت متف . هل
 4 ا تال هلا يقي نب باسل هيمو نر ريل كلا

 ها157ةئس نفيلا لود دق: كلاف قي هللا كيعاريمألا ناك ةرتفلا كلت لالخو
 مهيلإ هّجوف ناجيبرذأ ةيحانب ةيمّرخلا تكرحتا : ثيح ديكرلا ىلإ اهم داع من
 ديشرلا ىفاوو ,ءرسأو ىبسو لتقف «فالآ ةرشع يف كلام نب هللا دبع ٌديشرلا
 وم كلان نيمللا نبع اع لقوبع "' '؟نيبملا عيبو ىرسألا لتقب رمأف ( قيسامرفب
 ديشرلا عم راس مث ه197١ةنس لاوش يف ديشرلا ىلإ ناجيبرذأب ةيمّرخلا ىلع هتلمح
 رفص يف كلذو - ناجرخ ديشرلا ملئ املا يف ئرسطلا لاق .ناسارخ ىلإ

 داّوقلا نم هعم رّيسو (ناسارخ ةمصاع) ورم ىلإ نومأملا هنبا رّيس ه١ 91ةنس
 نب رفعج نب سابعلاو «ديزي نب دسأو ءذاعم نب ىيحيو :«كالانب نيب هللا ديف

 ضرملا هيلع دتشاو ناسارخب سوط ةئيدم ىلإ ديشرلا راس مث .«ثعشألا نب دمحم
 .ها 97 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ ثالثل سوطب تامف

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ١175.

 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) ٠٠١ ج ٠١.

 )( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١78 ج 0.
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 دادغبب ناكو ديشرلا نبا نيمألا دمحمل ةفالخلا تدقعنا ديشرلا تام اًملَو

 ةبكوك هعمو اهيلع ديشرلا ُهاَلَو دقو ناسارُح يف ديشرلا نبا نومأملا هللا دبع ناكو

 نب سابعلاو «نيعأ نب ةمئرهو «كلام نب هّللا دبع :مهنم ةداقلاو ءارمألا نم

 امل ديشرلا عم ناكو .يعازخلا نيسحلا نب رهاطو «ثعشألا نب دمحم نب رفعج

 نيعأ نب ةمئره نب متاح دئاقلاو ءديشرلا نب حلاص هنبا سوط ةنئيدمب يفوت
 هيخأ ىلإ نيمألا نم ةلاسر يربطلا ركذ دقو .مهريغو (يسرافلا) عيبرلا نب لضفلاو

 يت و و ا
 هتصاخو هتيب لهأو نينمؤملا ريمأ دلو ْنِم كلبق ْنَم + ىلع ةعيشا خخ ومب

 «نيدمؤملا نيمأ نبا (ةوماملا) هللا دبعلا وق قيتموملا نيمأ ا

 . نينمؤملا ريمأ اهلعج يتلا ةطيرشلا ىلع «نينمؤملا ريمأ نبا مساقلل مث
 «يلي ام ىلع ّةقث هنإف هثادحأو ركسعلا رمأ كلام نب هللا دبع ىلإ ْرِّيَصو

 هعم نم ىلإ مهريغو طباورلا نم طرشلا دنج عيمج هيلإ ْمُمضاو «ةماعلا دنع ٌلوبقم
 لهأ نإف «هراهنو هليل ءهلك هرمأ يف مزحلا ميدقتو ظقيتلاو ٌدجلاب هْرُمو ءهدنُج نم
 نب هللا دبع ماقأو . ''ةةبيصملا هذه لثم نومنتغي ناطلسلا اذهل قافنلاو ةوادعلا
 ناسارُح نم هديب ناك ام ىّلوتي نومأملا ماقأ» ثيح ناسارُح يف نومأملا عم كلام

 يف كلام نب هّللا دبع عم ناكو . "!همظعو هيلإ بتكو نيمألا ىلإ ىدهأو يذلا
 دادغب ىلإ كلام نب هللا دبع داعو «يّرلا ميلقإ نومأملا هالوف سابعلا هنبا ناسارخ

 لاق كلام نب هّللا دبع ضرم اًمَلوا - ها 91 نس داع نكرم وأ: ًايقيرف ناكو

 : ليمج نب لمؤملا رعاشلا
 اكفودق هللا ديبع لق د . :ةمقظت نضرألا خلع تلظ
 "يت كاذنقو فدل يسفت“ تفتت نإو نافع اش تينااب

 هنأ نظلا بلاغو .ّيعازخلا كلام نب هللا دبع ريمألا ةافو خيرات ىلع فقن ملو

 .م١١8 قفاوملا ه95١ةنس طساوأ يف تام

 تن ع 3

 :لصوملل كلام نب هّللا دبع نب بِلَطُملا ةيالو ءابنأ
 كلام نب رصن نب تباث همع نبا عم كلام نب هللا دبع نب بِلّطملا ناك دقل

 )١( ج ١؟5 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.

 ) )0الكامل  ج ١ا/ ص  ريثألا نبا 0.

 ١. 1 حج 11١ ص - يناهفصألا جرفلا قبل - يناغألا قف
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 ناسارخب سابعلا هومحأ ناك امنيب .ه95١؟ةنس ذنم ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا نوع ؟ ريمأ

 نب هللا دبع نب دمحم هوخأ ناكو (ناريإ لامش) يّرلا ميلقإ نومأملا هالو ثيح
 بها19ةةنس بجر ىف نميلا ىلع ديشرلا نبا نيمألا ةفيلخلا هالوف نميلاب كلام

 لصوملا ىلع ناك ه954١ةنس ىف» : ريثألا نبا لاق .لضوملا ىلع بلطملا لوو

 نب بلطملا ايرملا نلعب ةيئألا ياو ا 00 .بمألا ةلمعتتسا سابعلا نب ميهاربإ
 اهفاحف ريما يلطملا ناك «ه94١ةنس فصتنم يلاوح يف كلام نب هللا دبع

 . اهودعم سرك اييك
 َدَصَف يرّيْمَحلا بيهو نب دمحم رعاشلا نإ» : يناغألا باتك يف ءاج

 ًايفح ًاقيدص هل ناكو ؛لصوملا يّلُو دقو يعازخلا كلام نب هّللا دبع نب بلّطملا
 :هيف هلوق هدشنأف هحئادم ىلع باوثلاو هل دفرلا ريثك ناكو

 لق ال نيبحملا ءامد

 تايناغلازَوحح يندكعت

 اين ية انت نيع ةرظنو

 بتييفشلا 50 نيبةمسقم

 فوشملا تابريبغ ىبلعع مذأ

 قارفلادعب كؤازعاولاقو
 ةوديغلا ةيصكف دم اعد: ىدحتلا

 ليحتسملا لزنملا ىلع مالس

 بوطخلا يقلي ةبيرضلا ضو
 برغم ىلإًاقرش لغلغت
 بيرألا لامتسُي ال ٌثيح ىوث
 ةوعيسلا هخلباق كلم ىدل

 ناتو ةفاونطحت ةساننأل

 تنانين كنان كان ديوس

 يذتحتنأب اذييصعت نمو

 ملف فارصنالا يف هنذأتسا مث ةدم هدنع ماقأو «هتزئاج نسحأو تلطملا َهَلَئَضَو

 لدي كج يوما يهاحلا
 قمح الاانبا تايييكلا نادر
 لويشلاا يظن جك اةارعف

 لفغي ىتم بيقرلا فرطو
 لهذأالوولسلاكيلإ
 لمجأههوركم عمحاذإ
 لحكت ال ءالحك يضاميإب

 لَتفَماهعقاوم لكو
 لنوسسلا ئيطنسلاب :بدهاذإو

 نكي اهردهدنلا نبع دجي

 تموحيلا بل ةبايف ادام

 لولا يفد تكونو
 ّلْقألا هجتألا هبشتاجو
 لئومالنيحهماعلإو

 لوتطألا ءاننتيبتللا كةسحو او:

 رتعسشألا ا[افةاسأ :تيفق ا دححو

 .5ه ج ١4١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 . 77 رخلا ةهرب هليغ ماقأف ءةلص هل َدَدِجو «هتيارجو هتفايض ىف دازو هل نذأي

 ظ غ2 ْ

 رعاشلا ناك امئنيب لوقلا نكميو) لصوملا ةيالول ًايلاو بلطملا ناك امنيبو
 تناك اهنأ دب ال ةثالث رومأ تعقو «(لصوملاب هدنع يريمحلا بيهو نب دمحم
 هوخأ ناكو يّرلل ايلاو سابعلا هوخأ ناك ثيح ءٍبلطُملا مامتهاو ةعباتم لحم
 .نومأملاو نيمألا نيب ةفالخلا ىلع عارصلا أدبو «نميلا ةيالول ًايلاو دمحم

 دالبب نومأملا عم ءارمأ ةثالث زربأ ثلاث كلام نب هللا دبع نب سابعلا ناك دقل
 رهنلا ءارو ام دالبو دنقرمس ريمأ يمرضحلا نيعأ نب ةمثره مٌّهو ءٌيّرلاو ناسارخ
 :ةقمتلا ني عار ةزرمتملا و يراه هرج رجلا يبخل ف , رهاط هعمو

 :ه94١ةنس ثادحأ يف يربطلا لاق . ىلا ريما كلاش نيدهللا كيع مي نسابعلاو

 امو «دنقرمسب ثيللا نب عفار راصح يف نيعأ نب ةمثره عم نيسحلا نب رهاط ناكا

 ا رت ةمرم راعل هيلع مودقلا يف نومأملا ةمئره نذأتسا نامألا يف ٌعفار لخد

 نومأملا نأ يأ] سرحلا ىلع نومأملا ُهالوو ٌسانلا هاقلتف «دماج رهنلاو هركاسعب

 نم ناكف .«نومأملا ىلع ريبدتلاب أدبف «نيمألا هلك كلذ ركنأف ء[ءافلخلا ةئيه ذختا

 ىلع نومأملا لماع وهو كلام نب هّللا دبع نب سابعلا ىلإ بتك نيمألا نأ ريبدتلا
 هيلإ ثعبف «هناحتما كلذب ًاديرم «ّيَّرلا سورغ بئارغب هيلإ ثعبي نأ هرمأو ءّيّرلا

 نب سابعلا لزعو ينومأملا يلع نب نسحلا هّجوف . . نومأملا كلذ غلبف . هب هرمأ ام
 «يعازخلا نيسحلا نب رهاط يرلا ميلقإ ىلع نومأملا ىلو مث "'كلام نب هللا دبع
 نومأملا لماع نيسحلا نب رهاط ناك) هنأ .هذ قة ة دنت ثادحخأ يف يربطلا ركذ دقف
 . "يلا ىلع

 ةيالو نم نومأملا هيخأ علخب نيمألا ةفيلخلا ماق ه199١ةئس عيبر رهش يفو

 «ًاريغص ًالفط ىسوم ناكو دهعلا ةيالوب نيمألا نب ىسوم هنبال ةعيملا 1 ةيعلا

 ُنيمألا ىَلو مث «(يسرافلا) ناهام نب ىسيع نب يلع هلك هرمأ ٌبحاص ُنيمألا لعجو
 ةبراحمل أفلأ نيسمخ يف ههجوو ناريإ لامش ميلاقأ ناهام نب ىسيع نب ىلع

 يف - يَّرلا ميلقإ ىلإ َناَذَمَه نم مث َنِاْذَمَه ىلإ دادغب نم شيجلاب راسف «نومأملا
 : يربطلا لاق  ةيرجه ١956 بجر

 «يّرلا ىلع نومأملا لماع ٍذئموي وهو نيسحلا نب رهاط ىلإ نومأملا بتكو»

 ١ . '"'”ةّذعو رذح ىلع نوكيو هتيحان طبضي نأ ت

 كي او ص - ل
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 مهتيبلاغ  فالآ ةرشع يف يلا ةنيدم نم يعازخلا نيسحلا نب رهاط راس مث

 نابعش يف يّرلا فراشمب هشيجو ناهام نب ىسيع نب يلعب ىقتلاف  برعلا نم
 دئاق ناكو)  يدهملا ىلوم ثيللا نب سابع ىلع نيسحلا نب رهاط دشوا ه6

 هبرضف فيسلا ضبقم ىلع هيدي ٌدشو رهاط هيلع ٌدشف - (ناهام نبا شيج بلق

 يه رهاط ةبرض تناكو هيديب فيسلا ذخأ هنأل نينيميلا اذ ٍذئموي رهاط يمّسف ,هلتقف

 ىلإ رصنلاب رهاط بتكو ء«ًاليتق ناهام نبا طقسو ناهام نبا شيج مزهناف (""(حتنفلا
 اوملسو داّوقلا هيلإ لخد نومأملا ىلإ رهاط باتك لصو اّمَلَف ءورم ةنيدمب نومأملا
 . ةفالخلاب هيلع

 كلام نب هللا دبع نب دمحم لزعب نيمألا ماق (ه04 نابعش يف) كاذنآ
 ىف ةزايحأ ان ركو هقوب هقالولا ةريخ نع دمحم ناكر نختلا ةيآلو نيغ يغارخللا
 ىلع  ُنيمألا لمعتسا» :يناميلا نيدلا جات لاق .نميلل هتيالوب صاخلا ثحبملا
 ًالاومأ دامح لامع نم جرختساف «يعازخلا كلام نب هللا دبع نب دمحم - مهبلا

 يف ينانكلا هّللا دبع نب ديعس لمعتساو نيمألا هلزع مث . سانلا يف َلَدَعو .ةليلج

 طبتري امبر كلذ نأ ىلع - ه945١ نابعش وهو - نمرلا لدور "ىو 0 نع نات

 ءيّرلا يف نيمألا شيج ىلع هراصتناو نومأملل يعازخلا نيسحلا نب رهاط دييأتب

 ةيقبو يّرلا ميلقإو ناسارخ ةيالو يف ةفيلخلاب هتادانمو نومأملا ةعيابم ىلإ ىدأ امم

 ناولخخ ةنيدم لخد مث نيسحلا نب ؛ رهاط اهحاتجا نأ ثبل ام يتلا ناريإ ميلاقأ

 ةفوكلا ىلإو زاوهألا ىلإ فحزلل أّيهتي ذخأ مث ه90١ةنس رخاوأ يف قارعلاب

 .قارعلا بونجب ةرصبلاو

 دقو «ةرصبلاب نيميقملا نييناميلا نم يريمحلا بيهو نب دمحم رعاشلا ناكو
 يتلا ةديصقلاو لصوملا ريمأ كلام نب هّللا دبع نب بلطملا ىلإ هتدافو أبن ركذ فلس
 نة ردصيلا ىلا فارصنالا يف هنذأتسا مث ةدم لصوملاب هدنع ماقأ) هنأو ءاهب هحدم
 مثلا : يناهفصألا لاق .«ىرخأ ةهرب هدنع ماقأف هتيارجو هتفايض يف دازو هل نذأي ملف

 :هدشنأف بلطملا ىلإ بيهو نب دمحم لخد

 ةانفيف ريوهتلاف ىسوا ريضق ىلإ . ةلظو ئيععلا ءينفا ىلإ لالا
 ُداَّرَمو معان ىدغم روسلا ىلإ هحفسف ىلصُملا فانكأب يل لهو
 هان يديرملا تايهردع الوب . ةنفاةلالا ينيش ىتحستت زاك

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١ و١518 ج ٠١.

 ) )5ص - يناميلا نيدلا جات  نميلا خيرات يف نمزلا ةجهب 77.
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 ٌداعسو مشلك ىداهتت الو ةميخ بكاوكلا ينبت ال كلانه

 ٌداهمو ٌعجضم ينيهدزيالو ةنئمطم ىونلا ىقلأ ال يّذجأ

 ءمهرد فالآ ةرشعب هل رمأ مث «هيلإ عوزنلاو نطولا الإ َتْيَبَأ :بلطملا هل لاقف

 .7©2(هل نذأو «ءلصوملا فّرَط نم ًاقروز هل رقوأو

 ناك ًابيرقث ةرتفلا تاذ يفو ةرضملا ىلإ :لصوعلا نه كو نب مجم يضر

 لئاوأ يف  اهنم ثعبو «زاوهألا ىلع رطيس دق يعازخلا نيسحلا نب رهاط
 وعدي ةرصبلا ىلإ بّلهملا نب ةنييُع يبأ نب دمحم نب هّللا دبع رعاشلا - ها 3 "1ةنس

 نب روصنم ةرصبلاب نيمألا لماع ناكو ةفالخلاب نومأملل ةعيبلاو نيمألا علخ ىلإ
 لآل ناكو ةنييُع يبأ نب دمحم نب هللا دبعل ةرصبلا لهأ نم زيثك باجتساف «يدهملا
 يدهملا نب روصنم هللا دبع اعد مث . ةرصبلا يف ريبك دوجوو ريثأت دزألاو بّلهملا

 نب رهاط ىلإ هتعاطب بتكي نأو نومأملل ةعيبلاو نيمآلا علخ ىلإ ةرصبلا ريمأ
 لخدو زاوهألا نم مدقت دق رهاط ناكو .كلذ ىلإ باجتساف «يعازخلا نيسحلا

 نم ًادئاق رهاط هّجوو» :يربطلا لاق . ةركلاو طار ني اك فايس كو طبر قلتو

 يداهلا ىسوم نب سابعلا ٍلئموي انهيلفو ةفدركلا وخلل بليس ةرددبجحلا هل لاقت هداّوق

 هتعاطب بتكو نيمألا عّلَْ بّلهملا نب دمحأ ربخ سابعلا غلب اّمَّلَك - نيم لدا د
 ىلع نيمألل ًالماع ناكو يدهملا نب روصنم بتكو .نومأملل هتعيببو رهاط ىلإ
 نب سابعلا ةعيبو ةرصبلاب يدهملا نب روصنم ةعيب تناكو .رهاط ىلإ هتعاطب ةرصبلا
 مهعلخو نومأملل لصوملاب كلام نب هّللا دبع نب بلطملا ةعيبو ةفوكلاب يداهلا
 2015 نجر نف نيمألا

 ْنَم ءاسؤر ْنِم ةنيبُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع ناكو» :ةريعلا سابعلا وبأ لاق

 لاقو 0 ”ةيرو يف ىيسحعملا ني ١ رهاطل ا ناكو :ةوماملل ةرصبلا لأ

 :اهعلطم ةديصق ةرصبلاب هرود ركذيو نيسحلا نب ؛ رهاط نيئيميلا اذ فاهتللا دع

 ارودص ىفشيو ًارودص يرغُي ب ايقعبلا نإ ننيسيسبالا او اذا

 : ةرصبلا ةيالو يأ - (ةرصبلا رصم) يف هرود ركذي هلوق اهنمو

 ارييشمتلا يورشتلا ومما و كارلا. ةنيضيلا مذا ربه اد ذأ مل
 ريحت ئنلح ناك ني ةعاتطب. :هكانيسملا تا لوا كأووحلا

 .١الدج 4 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا )١(

 ٠١., ج ”١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 ١. ج ١5١ ص  هربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا (9)
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 : ةيناث ةديصق يف لاقو

0 0 

 عع نبا ىلإ لصوملا ريمأ كلام نب هللا دبع نب بلطملا بنك يلا تقولا تاذ

 يداهلا نب سابعلا ةعيبو ةرصبلاب يدهملا نب روصنم ةعيب تناكولا : يربطلا لاق

 يف نيمألا مهعلخو نومأملل لصوملاب كلام نب هللا دبع نب بلطملا ةعيبو ةفوكلاب

 . "”(مهلامعأ ىلع

 رمعساف «قرشملاو قارعلا ىلع نومأملا بئان وه نيسحلا ني رهاظ ناكو

 لاق د ةنوكلل ابلاو سانحلاو::ةريضبلل ايلا ووصتسو + اضؤملل أيلاو بلطُملا

 ريرج نع تيرنر «ةنيدملاو ةكم ىسوم نب ىسيع نب دواد رهاط يلو : يربطلا

 نب هللا دبع نيسحلا نب رهاط ىّلوو» :دريفلا نفابعلا وبا لاق“: (نميلا يرسقلا

 جيلخلا ةقطنم يأ  ؟'"رحبلا صْوُغو نيرحبلاو ةماميلا ةنييُع يبأ نب دمحم
 3 ا 0 رس نيفالا د يبرعلا

 ناكو .نومأملل ةفالخلا تليتكا قار ا ير ىف دادغب

 .اهيلع ًايلاو لصوملاب لازي ام بلطملا

 لاق .رصم ىلع هتيلوتب لصوملل بلطملا ةيالو تهتنا ه94١ةنس رفص يفو
 0 ل 0 0 0 نبا

 يتأيس اق ا فلم نافمر ىلإ ريما ادا بلطملا 0 ب ف1

 رصعلا يف رصمل نيينميلا ةالولا) لصف يف رصمل هتيالو دهعب صاخلا ثحبملا يف

 نم بلطملا هّجوت مث ؛ةكم ىلإ اهنم جرخف «رصم نع نومأملا هلزع مث (يسابعلا

 )١( ص - دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا  70١ج ١.

 ٠١ ج 177 ص - يربطلا.- كولملاو ممألا خيرات (0)

 .؛ ج 7555 ص  نودلخ نبا خيرات ةوفإ
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 يتلا ةيبرعلا ةضراعملا ةكرح ةدايق يف كرتشاو ه١٠ ١ةنس لئاوأ يف دادغب ىلإ ةكم

 ىلإ قارعلا ىلع يسرافلا لهس نب نسح ةيلوتب نومأملا مايق دض دادغب يف تعلدنا
 رابك نم بلطملا ناكف ه١٠ ؛ةنس رفص ىف دادغب ىلإ ناسارخ نم نومأملا داع نأ

 ىف يعازخلا نيسحلا نب رهاط هعمو دادغب لخد امل نومأملا اولبقتسا نيذلا ةداقلا

 000 ىلا عنا راس
 ءمساقلا ابأ ىنكُي بلطملا ناكو ؛«تايصخشلا رابك نم بلطملا لزي ملو

 :اهيف لاق تايبأب ّيعازخلا يلع نب لبعد هاثرف ء«ه١7*ةنس يلاوح دادغبب تامو

 اهيشاوح ْنِم يلايللا رم ٌصقف تعستا ام ضرألا ءلم ٌةعازُخ تناك
 اهيفاوس ْنِم هيلع حايرلا يفست ةعقلبب يواثلامساقلا وبأ اذه

 اسراجنزر ريم نك دكر, يدرج لا هيلع ردت
 اهيرقيمايألا ف لاس يف ناكو هب نلزن ُدإ ايانملل ىرق ىحضأ



 نيسحلا نب رهاط نينيميلا وذ
 قرشملاو قارعلا ريمأ ..يعازخلا

 )2195_ه6٠١هم(
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 "لارّصبلاوَْمَسلاَّلَحأٌثيحسأرلايف ةلزنم ناطخَف َ,نم هللا كّلَخأ
 يناطحقلا ّيناميلا يبرعلا هبسن ىلع هتلالد ءىطخت ال دهاش رعشلا اذهو

 . قيرعلا

 سابتلالا عقوف «ناسارخ يف ميقي - رهاط دلاو بعصم نب نيسحلا ناك

 حيحصلاو «ةعازخ ىلوم هنأو مجعلا ناسارخ لهأ نم هنأب ةاورلا ضعب دنع نظلاو

 هتمجرت يف ءاجو . ةيناطحقلا ةيناميلا ةيدزألا ةعازخ تويب عفرأ ْنِمو عةعازخ ْنِم هنأ

 : يلي ام عماجلا باتكب
 هوجولا دحأ :رماع نب قيزَر ينب ْنِم «يدزألا قيرز نب بعْصُم نب نيسحلا)

 رضحو  ه99١ةنس  ناسارخب تام . نيسحلا نب رهاط دلاو وهو 5 . نيمدقملا

 ١ ا نومأملا

 0000 متاع ةفالخو 0000 ١50 را ا

 دالب نم سيغذابو جئشوب ةقطنمل ًالماع بعصم نب نيسحلا ناك ثيح (ه648

 باتكب هتمجرت , يف ءاج دقو .هاهةةئس كانه . نيسحلا ( نب رهاط دلُو نيح ناسارخ

 : ىلي أم عماجلا
 30 ال

 ١٠١. ج 55١ ص - ةهربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
 .787 صو ١98 ص  فرطماب دمحم  عماجلا (؟)

 سفن
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 يف دِلَو «داؤقلاو ءارزولا رابك نم .ّيعازخلا بعصُم نب نيسحلا نب رهاط)
 يف نومأملاب لصتاف «دادغب نكسو (مالا/08) ه59١ةئس ناسارخ لامعأ نم جنشوب

 , 20. .ديشرلا دنع ةلزنم هيبأل تناكو ءهابص

 نب ةحلط نب. مثيهلا نب , كلام نب هّللا دبع همع دنع دادغبب رهاط نكس دقو

 كلام نب هللا دبع ناكو «يعازخلا ةضايب نب رماع نب دعسأ نب فّلَخ نب هللا دبع
 ةقطنمل ًالماع حبصأو ناسارخ ىلإ نيسحلا نب رهاط داع مث . دادغبب ةطرشلا ريمأ
 نيسحلا ني رهاط نب هللا نع كلر ةيع ءه١٠8١ةنس يلاوح ذنم سيغذابؤ جنشوب

 راجك ةعودد نماط هلاك بعصم نب نيسحلا ناكو .ها85؟ةنئس سيغذاب يف

 نايك امثين دبشرلا نؤراه ,ةقالخم يف: كلذو «ناسارخ ةمصاع ورم يف تايصخشلا

 نيعأ نب ةمثره ُديشرلا ىَلو ه917١ةنس يفو . سيغذابو جنشوب ةقطنمل ًالماع رهاط

 نيسحلا نب رهاط َة ةمل مدقتساولا :يربطلا لاق .ورم ةنيدمب رقتساف ناسارخ ىلع

 رهاط لقتناف ورم ةنيدم ىلإ سيغذابو جنشوب نم همدقتسا يأ  ؟"9هدنع رضحف
 ورم ةنيدمب ًاميقم  رهاط دلاو - بعصم نب نيسحلا ناكو ءورم ةنيدم ىلإ هترسأو
 رفص يف ناجرججب راص اّمَّلو ,ناسارخ ًادصاق ديشرلا نوراه ةفيلخلا راس مث

 مهنيب داوقلا نم ةذع هعم هججوو نوم ىلإ نماملا هنبا ديتقزلا هججو) ه1

 ىلع ًايلاو اهب ماقأو  ناسارخ ةمصاع ورم ىلإ نومأملا راسف - (كلام نب هللا دبع

 ءرهنلا ءارو امو دنقرمس ىلإ نيعأ نب ةمثره عم نيسحلا نب , رهاط هجوتو :ناسارح

 نوراه لصو امنيب «دنقرمس دالبب ةعاطلا نع جرخ يذلا ثيللا نب عفار ابراحو

 لهأ هوجو ديشرلا لبقتساو» :يربطلا لاق .ناسارخ يف سوط ةنيدم ىلإ ديشرلا
 يف اهب تامو سوط ةئنيدمب ديشرلا ضرمو . ©7بعصم نب نيسحلا مهيفو ناسارخ
 .ها97١”ةنس ةيناثلا ىدامج

 ع 0 خبل
 7 ضر

 نوماملا فيكمو :كيشرلا وب , نيمألا دمحم ةفالخلا ىّلوت ديشرلا تام اّمَّلو

 ةفيلخلاو دهعلا يلو وه نومأملا ناكو . يّرلاو ناسارخ دالب ىلع ًايلاو ناسارخب

 ثيللا نب عفار نارصاحي نيعأ نب , ةمثره عم نيسحلا نب رهاط ناكو . نيمألا دعب

 ناك) :ه9١ة4ةنس ثادحأ يف يربطلا لاق ثيح «دنقرمسب هعم نيدرمتملاو

 انو ءدنقرمسب ثيللا نب عفار راصح يف نيعأ نب ةمئره عم نيسحلا نب رهاط

 .77 صو ١78 ص  فرطماب دمحم  عماجلا )١(
 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١78 ج 5.

 ) )0جا 417١و 10و 177 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.
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 جلب نين ارم ربعد هيلع مودقلا يف نومأملا ة ةمثره نذأتسا نامألا يف عفار لخد

 نومأملا نأ يأ]- سرحلا ىلع نومأملا هال وو نمانلا ةاقلتف لماع ريدلاو ةركاستم
 ماقأ :ريثألا نبا لاق كلذكو .7'2 2. .نيمألا هلك كلذ ركنأف -[ءافلخلا ةئيه ذختا
 نومأملا ىلع ةمثره مِدَق مث ؛ هس , رهاط هعمو دنقرمسب نيعأ نب ةمثره

 ىلإ بتك هنأ هيلع رثو امم ناكف ؛نيمألا هلك كلذ ركنأف «سرحلا ةالوو ةهركأف

 بئارغب دِقْنُي نأ هرمأي «يّرلا ىلع نومأملا لماع وهو كلام نب هّللا دبع نب سابعلا
 . .نومأملا نع كلذ متكو «هرمأ امب هيلإ ثعبف ؛هناحتما ديري ءهيلإ يّرلا سورغ

 ةرماسلا عع مل '”«ينومأملا يلع نب نسحلاب هلزعف نومأملا كلذ غلبف

 ثادحأ يف يربطلا ركذ ثيح ءيَّرلا ميلقإ ا دنقرمس نم نيسحلا نب رهاط

 ."”2يّولا ىلع نوم اهلا لماع نيسحلا نب رهاط ناك) هنأ ها7١ 5 ةتس

 ةيالو نم نومأملا هيخأ علخب نيمألا ةفيلخلا ماك دعا 1012 ورا رايك او

 ريقي دان يسوم ناك ردومملا الدب قيال ني سوك نذل ةدبلا دعا و ةةيعلا
 نب يلع ٌنيمألا ثعب مث (يسرافلا) ناهام نب ىسيع نب يلع ىلإ هلك هرمأ لعجو
 ءاهيلي امو ّيّرلاو ناَذَمَه ُهالوو نومأملا ةبراحمل ًافلأ نيسمخ يف ناهام نب ىسيع

 بتكو» :يربطلا لاق «ه١؟5ةنس بجر يف ناْذَمَه ىلإ دادغب نم شيجلاب راسف

 نأ هرمأف «يّرلا ىلع نومأملا لماع ٍذئموي وهو نيسحلا نب رهاط ىلإ نومأملا

 .''”(ةدعو رذح ىلع نوكيو هتيحان طبضي

 : نينيميلا يذب هتيمستو يّرلا يف ناهام نبا ىلع نيسحلا نب رهاط راصتنا
 وحن ميظع شيج يف ناهام نب ىسيع نب ّيلع ُنيمألا رّيس» :يدوعسملا لاق

 الإ رهاط ام :لاقف ءاهب نيسحلا نب رهاط نإ :هل ليق يّرلا نم برق اّمَلَف «نومأملا
 هنيب امو ا ا «يران نم ةرارش وأ يناصغأ نم ةكوش

 او عال تمي 000 .ٍدسألا ءاقل ىلع ردقت ال ُبلاعشلاو «شاّبكلا

 [:ةظنحلاو ةاردحلال او ديالا بهل ةعتت رفا لذه سيلا «لاقف:«اكركسملا اعطوم

 ءهتنؤم انوفكيو اهلهأ هب بئيف يّرلاب َنَّصحتي نأ امإ :نيرمأ ىلإ يدؤي رهاط لاح
 تند ىتح ىسيع نب يلع راسو .. هنم انلويخ تبرق دق ول اعجار ريديو اهيلخُي وأ

 .«فارطألا مضو برحلا ةبهأو دجلا نم رهاط هيلع ام نّيبتو ءيّرلا نم هركاسع

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١7 و١0 ولا١4 ج ٠١.

 )( ص - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا ١78 ج 0.
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 هيف تطسبناو «هب لزنف «قيرطلا نع ًارسايتم يّرلا قيتاسر نم قاتْسُر ىلإ َلَدَعَف
 :ليقو] - سراف فالآ ةعبرأ نم وحن يف [يّرلا ةنيدم نم] رهاط لّبقأو .هركاسع

 ءاهيف ام ةذعو اهترثك نّيبتو ىسيع نب ّيلع ركاسع ىلع فرشأف «[فالآ ةرشع يف
 «ةيجراخ اهلعجن :هعم نم صاوخل لاقف «شيجلا كلذب هل ةقاط ال نأ ملعف

 هيلإ جرخو .ةثامعبس وحن يف بلقلا يف دمصو [بئاتك يأ] سيدارك هليخ ٌَسَدْرَكَو
 ناكو [ناهام نبا شيج بلق دئاق ناكو] يدهملا ىلوم ثيللا نب سابعلا بلقلا نم

 ببس ناكو . .هيلع ىتأ ةبرض هبرضف هفيس ىلع هيدي ٌمضو رهاط هدصقف ًاسراف
 اذ رهاط يمس كلذبو و ا ل ل

 ىلإ ةييويلا فينيفتاو تنك ىوبطلا ةلاق “+ كقنستلا» لل هديت ةماعلا  يسيمتلا
 اي ليلاكألاو ةروسألا باحصأ نيأ :هباحصأ يداني لعجف ناهام نب ىسيع نب ّىلع
 مهيف اوعضوو «هلتقف مهسب رهاط باحصأ نم لجر هامرو . .ّيلإ ءانبألا رشعم

 عضو نم :ىسيع نب يلع باحصأ يف رهاط ىدانو .مهورسأو مهولتقف فويسلا

 ةنيدم ىلإ رهاط عجرو .مهباود نع اولزنو مهتحلسأ اوحرطف «نمآ وهف هحالس
 امو ىسيع نب ّيلع ربخب رهاط باتك نومأملا ىتأ اّمَلو . .نومأملا ىلإ ثعبو ّيَرلا
 ءرصنلاو زعلاب هل نوعديو هنوتنهيف نولخدي اوناكف سانلل نومأملا دعق هب هللا عقوأ

 روُك عيمج يف نومأملل ةفالخلا ًءاعُدو نيمألا دمحم علخ نلعأ م ويلا كلذ يفو

 اذ هاّمّسو داؤقلاو لاجرلاب نيسحلا نب رهاط نومأملا ّدمأو ..اهيلي امو ناسارخ

 .ه1960١ةئس نابعش يف كلذ ناكو - . ''”(نينيميلا

 شماه يف نيسحلا نب رهاط ةمجرت يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو

 :نويعلا ةرق

 اذ :بقلملا يعازخلا قيرز نب بعصُم نب نيسحلا نب رهاط بيطلا وبأ وه»
 نب ىسيع نب يلع هتعقاوم يف ًاصخش برض هنأل نينيميلا يذب يّمُسو  نينيميلا
 ' :ءارعشلا ضعب هيف لاقف «هراسيب ةبرضلا تناكو نيفصن هذقف ناهام

 هبرضت نيح ٌنيميهيدياتلك
 عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب لاقو 0 عيشلا اذ :ةوماملا هنقلف

 .«نوماملا كلذ هَبْقل : زيدل لقفل امتب ذاكير: بريش هنآل ةينيعبلا ىو تكل

0 

 ,ل اج 04 ص  يدوعسملا سه بهذلا جورم ()

 ٠١. ج 0١هو "١5 ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .178 ص - عركألا قيقحت - نوميملا نميلا رابخأب نويعلا ةرق ()
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 ىلإ هشيجب يعازخلا نيسحلا نب , رهاط نينيميلا وذ مُدَقَت ه98١ةنس لاوش يفو

 هباحصأو ريثك بره هنم برق امَلُق» نيمألا لامع نم وهو ةرداق نب ريثك ناكو نيوزق

 ىلإ رهاط راسو .هباحصأ نم ًالجر اهاّلوو ًادنج اهيف رهاط لعجو ؛«نيوزق ىلجأو
 :هباحصأو رهاط مهلتاقف .«شيج يف نيمألا لماع يوانبألا نمحرلا دبع اهبو نإذَمَه

 ء«مهركسع حيبتساو ةريبك ةلتقم هباحصأ نم لّتقو يوانبألا نمحرلا دبع لتقف

 ىلإ اوراص ىتح ءيش ىلع نوولي ال نيمزهنم اوّلوف ءًابعرو ًافوخ مهبولق تآلتماو
 - قارعلابا- ةاولخ لخد نينخ ةروك ةروكو ةذلي: ةةلث زوحتي رهاط لجفأو 6 قارعلا
 يف يدوعسملا لاقو  ه96١ةنس رخاوأ يف كلذو  «هركسع نصحو اهب قدنخف

 لزنف راس ناهام نب ىسيع نب ّيلع نيسحلا نب رهاط لتق اّمَلا :بهذلا جورم
 ءهرمأ ةدايز نم سانلا بجعتف ءمالسلا ةنيدم نم مايأ ةسمخ ىلع كلذو ءناولخ

 روهظو رهاط ةبلغب ُبولقلا تنقيأو «لاح لك ىلع مهتبلغو نيمألا باحصأ رابدإو
 5٠5/"[. ص] «نومأملا

 : نيمآلا ىلع هتاراصتناو . . قرشملاو قارعلا ىلع نيسحلا نب رهاط ةيالو

 (ًايلاح ناريإ) قارعلا قراشم ميلاقأو ناسارخ دالب تناك ه97١ةنس لئاوأ يف
 اميقم نومأملا ناكو «نومأملا ةفالخ يف اهعيمج توضنا دق (ناتسكاب) دنسلا دالبو

 متاعب نير كيزب نب ةواد دكا دالب ىلع ىلاولا ناكو ءهسفنب اهمكحيو ناسارخب

 ايلاو ثكمو نومأملا ةعيابمو نيمألا علخ دواد نلعأف - هيي رندا عع َيبْلِهُملا

 ىلإ دنسلاب دواد دنع نم بلهملا نب ةئنييع يبأ نب دمحم نب هللا دبع لصوو :ليسلل

 لامع هلو قارعلا قراشم ىلع نومأملا دئاقو ريمأ وه رهاط ناكو «نيسحلا نب رهاط

 يف نيعأ نب ةمثره طبار مث .ناولُح لخد امدنع ناَذَمَهو نيوزقو ٌيّرلاب باون
 تناكو ءاهيلع رطيسو زاوهألا لماع مزهف زاوهألا ميلقإ ىلإ رهاظ هججوتو «ناولخ
 . ةرصبلا ةيالول ةعبات زاوهألا

 ابئانو ادئاقو ًاريمأ هتفصب قارعلا بونج ميلاقأ ىلإ زاوهألا نم رهاط مذقت مث
 قارعلا نم هدي تحت يوضني ام ىلع قدأ ريبعتب وأ - قرشملاو قارعلا ىلع نومأملل
 ًايئان هتفصب ميلاقألا ىلع ءارمألا رارقإو نييعت ةطلس هل تناكو  ةيبرعلا ةريزجلاو

 .نيمألا ةفالخل ةضراعملاب «نومأملل ًايلاوو

 ةماميلا ىلع ىّلوو ءاهرَّوُك يف هلامع ذفنأو زاوهألاب رهاط ماقأو» :يربطلا لاق
 قيرط ىلع رهاط ذخأ مث .ةرصبلا لمع يلي اممو زاوهألا يلي امم نامعو نيرحبلاو

 تلعجف ةبعش نب مثيهلاو ىيحي نب ّيدنسلا ٍذئموي اهبو طساو ىلإ اهجوتم ّربلا
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 مهنم رهاط برق املك ًالماع ًالماعو ةحلسم َةحَلْسُم ضّوقتت لاّمعلاو حلاسملا

 هنإ :مثيهلاو يدنسلا لاقف ءطساو نم برق ىتح اهتع اوبرهو مهلامعأ اوكرت
 رهاط لخدو ءاهنع ابرهو اطساو اكرتف ءهنم برهلا يف انيلع راع الو رهاط
 ٠١[. ج ١7١ ص] «ًاطساو

 ىلإ بّلهملا نب ةئييُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع نيسحلا نب رهاط ثعبو
 .نومأملل ةعيبلاو نيمألا علخ ىلإ ّيدهملا نب روصنم اهلماعو اهلهأ وعدي ةرصبلا
 ذخأ نم ءاسؤر نم ةنيبُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع ناكو١ :ةريملا سانغلا وبآ لاق
 نب هللا دبع لاقو .«هبورح يف نيسحلا نب , رهاطل ًادضاعم ناكو :«نومأملل ةرصبلا

 ةرصبلاب هرود ركذيو دعب اميف - نيسحلا نب رهاط بتاعي ةنييُع يبأ نب دمحم
 : اهعلطم ةديصق

 ارودص يفشيو ًارودّص يرغُي ٌباتِعلا نإ يَئيميلا اذايأ
 اييصوبال نيه او بدع ةتاعملا كرعانا قرا تشكو

 :ةرصبلا رصم ءرصملاب هرود ركذي هلوق اهنمو

 اريشعلا بيرقلا وعدأو كيلإ هيلا وعدأرصملاب كاويلا
 اريشت لج ناك نيةعاطبب :ةايتا تا لزا هلا عحييببتلا

 ةيناث ةديصق يف لاقو

 داسف لكلهيف حِلصُمَكل ٌعِماج ٌمويرصملاب يل ناكدق
 ©0دانجألاو رصملا لهأ عْمج يف ةعنيب نلساف ارؤيفتم توعد

 نيسحلا نب رهاط ىلإ ةرصبلا لهأ ةعاطو هتعاطب يدهملا نب روصنم بتك دقو
 نب دمحأ دئاقلا ثعب دق رهاط ناكو «كلذب ةفوكلا ريمأ هب ونتك يذلا تقولا تاذ يف

 نم  رهاط هّجوو» :يربطلا لاق .ةفوكلا ىلإ ناسرفلا نم ةوق يف يدزألا بّلهملا

 نب سابعلا ٍذئموي اهيلعو ةفوكلا وحن بّلهملا نب دمحأ هل لاقُي هداّوق نم ًادئاق - طساو

 بتكو نيمألا ًادمحم علخ بّلهملا نب دمحأ ربخ سابعلا غلب اَمَلَ «:ئاهلا نسوم
 نيب ام ىلع َبَلَعَو لينلا ّمف رهاط ليخ تلزنو .نومأملل هتعيبيو رهاط ىلإ هتعاطب
 ىلإ  ةرصبلا ىلع نيمألل ًالماع ناكو  يدهملا نب. روصنم بتكو .ةفوكلاو طساو
 ىلإ ةيلوتلاب هبتك ذفنأو نيموي اهب ماقأف ءايانرط لزن ىتح رهاط لحرو .هتعيبب رهاط
 ةفوكلاب يداهلا نب سابعلا ةعيبو ةرصبلاب ّيدهملا نب روصنم ةعيب تناكو .لامعلا

 )١( ص  دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا ١5١ ج ١.
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 بجر يف نيمألا مهعلخو نومأملل لصوملاب كلام نب هّللا دبع نب بلطملا ةعيبو
 ىلع رهاط مهر نيمألا مهعلخو نومأملل مهتعيبب رهاط ىلإ اوبتك اًمَّلو ه197ةنس

 يِرْسَقلا ريرج نب ديزيو «ةئيدملاو ةكم ىسوم نب ىسيع نب دواد ىّلوو .مهلامعأ
 7( منلا' نلجلا

 ني د ْ

 نومأملا اوديأ نيذلا نأب معزلا وأ نظلا باوص مدع كلذ لمجم نم نّيبتيو
 برعلا ةداقلاو ءارمألا نم مه نومأملا رمأب اوماق نيذلا نأ حيحصلاف ءمجعلا اوناك
 نم هركسع ةيبلاغ ناكو يعازخلا نيسحلا نب رهاط نينيميلا يذ مهتعيلط ىيفو

 ناهام نب ىسيع نب ىلع ةدايقب نيمألا شيج.مزه امل ناسارخب نيطبارملا برعلا
 نم ةعقوملا كلت يف نيمألا شيجو ةداق ةيبلاغ ناك ثيح' ٌّيَرْلا ةعقوم يف يسرافلا
 ةداق ةيبلاغ ناك امنيب ءٌيدهملا ىلوم ثيل نباو ناهام نبا مهسأر ىلعو مجعلا
 مهنم ريثك هيلإ مضناو «نييناميلا دير ملا نرحل ةدايقب نومأملا شيجو
 .قارعلاب طساوو ناولُح لخد امل

 قرشملاو قارعلا ىلع نومأملل ًابئان يعازخلا نيسحلا نب رهاط حبصأ دقل

 يتلا تايالولا عي عيمج ءارمأو ةالو ناكو - ه95١ةنس بجر رهش نم ةصاخ ةفصبو -

 يراهملا 0 0 ا رار راما د يل توما

 يتلا يول هللا تعي «ةرصبلا ريمأ ينابخلا نامل نع صرت رس

 بتكو نومأملل عيابو نيمألا علخف بّلهملا نب ةنييع يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 نب دمحأ دئاقلا رهاطظط هيلإ ثعب ةفوكلا 0 يداهلا نب ؛ سايعلاو .رهاط يلا هتعاطب

 نب ديزيو . 0 ل ا ل ا

 07 0 هيل عر كلرلكا تج تحور نمل لاو
 اوعلخيل مهفارشأو نميلا لهأ كولم نم هتريشعو هموق ليمتسي نأ يرسقلا هللا دبع

 اغدق نمسا نلإ ويروح ند كنون نوهتوب متو وفاعل اللا وع وعي ايوة عدأالا ١ فدي

 مهدعي نيسحلا نب رهاط نم أباتك مهيلع أرقو نومأملا ةعيبو نيمألا علخ ىلإ اهلهأ
 نومأملا ةعيب ىلإ نميلا لهأ باجأف «نومأملا ةعاط يف مهبغّريو فاصنإلاو لدعلا

 نسحأب ريرج نب ديزي مهيف راسف «نيمألا اوعلخو نومأملل اوعيابو كلذب اورشبتساو
 نب رهاط ىلإو نومأملا ىلإ مهتعيبو مهتباجإب بتكو «ًافاصنإو ًالدع رهظأو ةريس

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١78 ج ٠١.
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 ةييضحتلا نيشان ىلوو) :ةديعلا سابعلا وبأ لاق ٠١[- ج 9 صر ٠ (نيسحلا

 ج ؟١0 ص] ؛رحبلا ٌصْوُغو ٍنْيرْحَبلاو ةمامَيلا ةنييُم يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 نب هّللا دبع نب ّيلع نب ىسوم نب ىسيع نب دواذ رهاط ىّلوو) :يربطلا لاق - ١[
 ينبو نييناميلا برعلا نم ءارمألا ةالولا كئلوأ عيمجف . «ةنيدملاو ةكم سابع
 ةفالخ يف ةيبرعلا ةريزجلا عيمجو قارعلا ميلاقأ بلغأ توضنا كلذبو . . سابعلا

 قارعلا ىلع نومأملا نثان ّيعازخلا نيسحلا نب رهاط ريمألا دي ىلع نومأملا

 . دادغس نيمألاو ناننارخي امبقم: نوماعلا ناكو ه895١"*ةنس بجر رهش ذنم قرشملاو

 :ةفالخلاب نومأملا ىلع نوُملَسُي ناسارخ لهأ ناكو» :يدوعسملا لاق
 هاَوَح امم لبجلاو لهسلاو وكلا نيمرحلاو راصمألا يف ربانملا ىلع هل ىَعْدُيو
 ناك ْنَم ةفالخلاب  نيمألا دحيم ىلع ملمتو هيلع َبَلَّغَو نيسحلا نب رهاط
 . ؟١!(اهريغ ال ةصاخ دادغبب

 نب رهاط ءاول تحت اهريغو لصوملاو ةفوكلاو طساوو ةرضلا توبفتااملو
 رمأ رهظ امدنع هتناطبو هداّوق عمجف نيمألا اليفعل تل يدوعسملا لاق نيسحلا

 اهيورح ءاهبتك تأرقو :ةفلاسلا ممألا ثيداحأب ُتْدَدُح دقل هّللاو امأ" : :لاقو . . رهاط
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 2330 ' يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا الكل

 اهب دقعف رصرص رهن ىلإ راسيلا تاذ نيسحلا نب , رهاط ذخأو اومزهنا ىتح لاتق

 فحزو ناضمر يف اتللجب نيمألل ًأشيج نيعأ نب ةمئره مزهو . .اهلزنو ًارسج
 نيمألا دمحم ةبراحم يف رّمشو رصرص رهن ىلع رهاط ماقأو .ناورهنلا لزنف ةمثره
 ٠١[. ج 1١7١-١5 ص] .(«همزه الإ شيج هيتأي ال ناكف دادغب لهأ دنججو

 نب ناميلس لاق ءرهاط يدي نيب نيمألا شيج مزهنا اّمَلو» :يدوعسملا لاق

 كلذ يفو . ًارهاط ينعي . قرشملا شبكب نومأملل ُهَّللا رصتنا ام َعّرْسأ ام : رفعج يبأ

 :رعاشلا لوقي

 قرشملا شبك ماقمقلاٌدجاملاو رزاَوُمريخ نومأمللهّللاف

 راسخ :يبرغلاو يقرشلا بناجلا نم - نيمألا ةيكوو ةيرعا اننو
 دم لفاطو تاون ةثالثو ناساَرخ باب نم برقلاب ناورهنلا يلي امم ًالزان َنّيْعأ
 عولخملا ناك دقو . :ةياككلاو لوحملا بابو ةيرسايلا يليامم ىبرغلا بناجلا

 نب رهاط ناكو «ةمثره وحن اولامف «ةينومأملا عفدل ةلاعير نم فارقت ود يم الاد

 رشب شيجلا ىلعو ةمثره برح ىلإ انركذ نم لام اّملَف ؛لاجرلاب ةمثره دمي نيسحلا
 شيجلا نع ايلخف ؛هتلوَّص انمأي ملف ءامهدّعوتي رهاط امهيلإ ثعب ِناَيِدْزألا ريشبو
 . .يرهاطلا سانكلا بابب فورعملا ناتسبلا لزن دق رهاط ناكو .عمجلا ضفناو

 فلأ ةئامسمخ مهريغ نود َنيِيَدحملا هداّوُق يف قّرفف نيمألا دمحمب رمألا قاضو

 هسيساوجو هنويع ًارهاط تتأف .ًائيش هباحصأ ءامدق ٍطْعَي ملو ؛ةيلاغ ةروراقو مهرد

 اوبضغ ىتح ةداقلاب رغاصألا ىرغأو ءمهاَئَمو مهَدَعوو ءمهبتاكو مهلسارف «كلذب
 ةجحلا يذ نم نولخ ٍلايل تسل ءاعبرألا موي كلذو «نيمألا ىلع اوُبَعَشو «كلذل
 : نيمألا ىلع ةبُّعِشملا نم لجر لاقف ءها95ةئس

 اجل رس لادم داما .ةيستنائف ننال وسمألاف
 هيفاكلا ةدحكتلاو ةيلسوب  رهاط ىدف يسفن ٌرهاطو

 ”ييفاسلا ةعنلل الاقل همك يف كلملا ٌمامز ىحضأ

 هّيراض هباينايبحتل هينا دبتج ةيييفاتللا كاع ان

 هيواهلاوأرانلا ىلإالا هلثمنمَبَرْهَمالوبرهاف

 .[1 1٠04/ ص] (دادغبب رابنألا باب لزنف ةيرسايلا نم رهاط لقنو
 موي رابنألا باب ىلع يذلا ناتسبلا ىلإ نيسحلا نب رهاط زاص» :يربطلا لاقو

 .(ًارهاط يقت يسفن ٌرهاطو) :يربطلا يف(١)
 . (ةيغابلا ةئفلل ًالتاقم) :يربطلا ىف(؟)
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 0 لزنو «ةباحصضأو ةداتجأو هداوقب ناعشيلا لزنف دهوك ةجحلا يذ ١ ؟ ءاثالغلا

 مهقحلأو ضابرألا يفو ناتسبلا يف هدنجو نيمألا داّوق نم ةنمأتسملا نم رهاطب قحل

 «صاوخلا داوقلا ءانبأو داوقلل قازدالا ع فعاضو «قازرألا يف نينامثلاب ًاعيمج

 ةنئسلا هذه يف سانلاب جحو 3 :لاومألا مهلاجر نم ريثك ىلعو مهيلع ىرجأو

 نب رهاط لبق نِم ّيلع نب دمحم نب ىسوم نب ىسيع نب ىسوم نب سابعلا
 ةكمب ةفالخلاب هيف هل َيِعُد مسوم لوأ وهو ةفالخلاب نومأملل اعدو « نيسحلا

 مهّرقأ وأ مهاّلو يذلا تايالولا ىلع ءارمألا ناكوإ٠ ءلاا# ص) .(ةئيدملاو

 نب بلطملا لصوملا ىلع ناكف ه1957١ بجو لتتم د نيسحلا نب رهاط

 ةرصبلا ىلعو .يداهلا ىسوم نب سابعلا ةفوكلا ىلعو « يعازخلا كلاس نب هللا ديغ

 نب دواد زاجحلا ىلعو ؟يرسلا ريوج نياديرب نميلا ىلعو ءيدهملا نب روصنم

 نب ةنييُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع نيرحبلاو ةماميلا ىلعو «يسابعلا ىسيع

 2 ايجلا

 نب رهاط نيب اهفراشمو دادغب يف ةقرفتم ةريثك كراعم تعقو ه151ةنس يفو

 هعم نيذلاو هركاسعو نيمألا نيبو ةهج نم دادغب رصاحي يذلا هشيجو نيسحلا
 ىحاوتب هداؤق نم ًاداّوق رهاط لعجو» :يربطلا لاق .ىرخأ ةهج نم دادغب لخاد
 ىلع ةضابرلاب هيلإ ٌمْض نمو هباحصأ يف يدزألا حاضولا نب ءالعلا لعجف «دادغب
 ضبر يلي امب هعم ناك نميف هاخأ يدزألا حاضولا نب ميعن لعجو ؛ «ريبكلا لوحملا

 ناقيرفلا رمص و اريهتشأ حوارو لاتقلا ىداغ مث «ةارصلا ءىطاش ىلع بويأ يأ

 نم ريثك رشب اهيف لتق «هسفنب رهاط اهرشاب ةسائكلاب ةعقو اهيف مهل تناكف اع
 نم ديدعلا ءابنأ يدوعسملاو يربطلا 0 دقو .[أ١٠ /5ل8ه صأ .؟نيمألا باحصأ

 دادغب يف مسحت مل ةهجاوملا نكلو «نيسحلا نب رهاط حلاصل اهبلغأ ناكو عئاقولا

 .ةننملا كلت ةياهن ىلإ

 نب سابعلا ه١ 91/ةنس يهو  ةنسلا هذه يف سانلاب جحو) : يربطلا لاق

 ىلع ناكو .كلذب نومأملا رمأب مسوملا ىلع هايإ رهاط هيجوتب ىسيع نب ىسوم
 0 ١0١ ٠[- ص يمص ورب راج هج وتم ف ل

 يا ما ل يطا زخلا
 كلذ ىدؤمو .«قارعلا نم نومأملاب يدهملا نب روصنم قحل ةنسلا هذه يف» هنإ
 نب رفعج نب ليعامسإ نأ» دّربملا سابعلا وبأ ركذ دقو «ةرصبلل روصنم ةيالو ءاهتنا
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 00 هن ل ا اا لل ( ةلْيَيَع

 ليعامسإ ةيلوت نوكتف - ١/١5١[ ص] «رحبلا صْوْعَو نيرحبلاو ةماميلا ةنييُغ يبأ

0 

 0 ا موي ادغ ًارهاط نإ» قرطاج خيرات يف ءاجف «دادغب يف نيمألا

 هضم ىو اهناوساو لاو اهيصا ارزاق ل يلا اطل

 ا روشان هدا يعم 0 «لاعقلا امهدنع مدطلاو

 رمأو 8 م علا 0

 فارطألاو خركلا قوسو حاضولا رصقب عضوو ( هلزنم مزل نمل نامألاب ىدانف هيدانم

 روصنملا ةنيدم ىلإ دصقو ؛مهنم هتجاح ردق ىلع عضوم لك ىف ًادنجو ًاداّوق

 . .حالسلاو ةدعلاو لويخلاب دلخلا رصقو ةديبز رصقبو اهب طاحأف (دادغب لخاد)

 يف هدنج ةماع هنع قرفتو روصنملا ةنيدم ىلإ هدلوو هّمأب نيمألا دمحم جرخو

 :قاّرولا ورمع لوقي كلذ يفو .دحأ ىلع دحأ مهنم يولي ال قرطلاو ككسلا

 فذسلا نيستا يعفو

 نباديسلانباذيس اي

 اي اهلا للا تيعتعو

 انيس سنينه كابن ةوبسشتمو

 ٍلدلجويمهلةلاثم

 ٍديسسلانباديسسلا

 دمج مةارع ىلو

 در قل كم نيبو طا
 ةوستسحتم يمسع ناحكو ف

 : كلذ يف قاّرولا ورمع ًاضيأ لاقو
 اسر اس ياخد امل

 رهاط هرصخو ءهعم لّتاقَي 0

 . .امهريغو ءاملاو قيقدلا روصنملا ةنيدم لهأ نعو هنع عنمو باوبألا هيلع ذخأو

 بايب هرصق يف روصنملا ةنيدم يف عولخملا دمحم عم ًالزان يدهملا نب ميهاربإ ناكو

 نم نيقب عبسل ةعمجلا ةليل ناك امل :ىنئادملا لاقو . . رهاط هرصح امل بهذلا

 ناك يذلا رصقلا نم ًابراه روصنملا ةئيدم نيمألا دمحم لخد .ها948١ةنس مرحملا



 ةعمجلا موي روصنملا ةنيدم يف ًاروصحم دمحم ثكمو . .دلخلا هل لاقي
 سلا

 يأ  ةقارح يف جرخي نأ ىلع هيأر رقتساو هباحصأ عم نيمألا رواشتو
 لاجرلا اوعمجيو لاومألا اوبجيف «ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ريصي ىتح - ةنيفس
 يدوعسملا لاق  ليوط ربخ يف كلذ يدوعسملا ركذ دقو - برحلل اودوعيو

 ةقاّرحلا لخدو لزنف ةمئاق ةقارحلاو ةعّرْشَملا ىلإ . .ليللا يف نيمألا جرخو..
 ىلع قراوزلا يف نيحالملاو لاجرلاب ثعبف «.هجورخ هيلإ ىَمَن رهاط ناك دقو
 حَبَسو . .اهيف نمب تبلقناف ةقارحلا تحت اوصاغف ةارُع رهاط باحصأ ىتأف ءطشلا
 انيرق هب ىتأف «رهاط باحصأ ضعب هيلع ضبقف ءرهاط ركسع وحن عقوف نيمألا

 لتقف ءرهاط ىلإ لمح دقو قيرطلا يف نذإلا هاتأف ءًارهاط هيف نذأتساف ريع ع
 نبا لاق .ه98١ةنس مرحملا نم نيقب سمخل دحألا ةليل كلذو «قيرطلا ىف
 تباطو «سانلا نمأو «رورشلا تدمخو نتفلا تأده نيمألا لبق الوز : ريثك
 ةريثك تايآ اهيف ركذ ةغيلب ةبطخ ةعمجلا موي مهبطخو دادغب رهاط لخدو «سفنلا
 عمسلاو ةعامجلاب اهيف مهرمأو :ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي هّللا نأو ءنآرقلا نم
 , ©9«ةعاطلاو

 ماب نوماعلا ىلإ بتك ًارهاط نأ» : ينئادملا نع يربطلا خيرات يف ءاجو

 دارأ اذإ يذلا ناطلسلاو كلملاو لالجلاو ةزعلا يذ يلاعتملا هلل دمحلاف كعب ايعأ
 هللا رذق اميف ناك «ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال نوكيف نك هل لوقي امنإف ًارمأ
 هتنتف يف هساكتراو هدهعب هضاقتناو هتعيبب عولخملا ثاكتنا مربأف ربدو مكحأف
 ريم ىلإ تبعك دقو ةليبعلل مالظب هّللا امو هادي تبسك امب لعقلا هيلع هؤاضقو
 ل رشا ف ةئيدملا هللا دنج ةطاحإ يف هءاقب ِهَّللا لاطأ نينمؤملا
 ماظتناو مالسلا ةنيدم ةقزأ يحاون ةلجد يف اهكلاسمو اهقرطو اههاوفأب مهذخأو
 دلخلا هجاو ام ىلإ ةلتاقملاو تاداّرعلاب قيراوزلاو نفسلا يرّدَحو ءاهيلاوح حلاسملا
 هب دجي ًاكلسم كلسيو ًاغارم غوري نأ نم ًافوختو عولخملاب ًاظفحت ناسارخ بابو
 لجو رع هّللا هرصح نأ دعب ًالاتق جياهُي وأ ةرئان ءايحإو ةنتف ةراثإ ىلإ ليبسلا
 بة هولاء ناسارُخ بابب ٌتلّكو نم ىلع عولخملا جورخ ىفاو اًملف . .هلذحو

 قبسف ةقارحلا هيلإ ةمثره بّرقو ةعرشملا وحن مهردابف مهيلع هعولط دنع اوضهن

 ٠١ ج ”١97 - ١94 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 ا 6-٠١ ص - يدوعسملا - بهذلا جورم (0)

 ٠ _- ” 17 ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ه9



 344 يسابعلا رصعلا يق ينميلا رودلا 00 8

 ىمرو «تقرغأ ىتح مهب تأفكتف ةقارحلا مهضعب ردابف ءاهيلإ يباحصأ عولخملا

 نم ةدع هردتياف ءطشلا ىلإ ًاصلختم ةلجد يف ةقاّرحلا نم هسفنب كلذ دنع عولخملا

 لمحب ترمأف كلذب ربخلا يناتأف هيلع يتوأف ءمهفايسأب ه هولوانتو . . يئايلوأ

 بذكمو هلتقب قذصُمف عولخملا يف اوفلتخاو ُسانلا جاه :ٌتحبصأ اّمَل . .هسأ

 هيلإ اورظنيل هسأرب تيتأف «هرمأ يف ةهبشلا مهنع حرطأ نأ تيأرف نقومو ُكاشو
 اهيف نم ملستساف: ةنيدملا وحن ثودغو «مهبولق لَعَب كلذب عطقنيو مهنيعب مصيف

 هلهأ مالسإلاو مالسلاب ىفالتو اهرازوأ ٌبرحلا ٍتعضو دقو . .ةعاطلا اهلهأ ىطعأو

 هلل دنستلا» ةماقتسالاو ةعذدلاو نوكسلاو نمألا ىلإ مهراصأو مهنع لغدلا هَّللا دعيو

 .هديزم اهيف هل عباتيو هتمعن نينمؤملا ريمأ ء هدي نامللا هلام اانأو : كلذ ىلع

 .(«98١ةنس مرحملا نم نيقب عبرأل دحألا موي بتكو . فيطل عيمس هنإ

 متاخلاو بيضقلاو ةدربلا عم . نيمألا ربخب وأ  نيمألا نفاوي رهاط ثعبو»

 لاق .«مهرد فلأ فلأب نومأملا هل رمأف .همع نبا بعصم نب نسحلا نب دمحم عم

 موي رهاط نم ةطيرخ يف نومأملا ىلإ هربخ لصو نيمألا دمحم لتقف اّمَل» : يربطلا

 ماقو هيلع اولخدف داّوقلل نذأو ربخلا نومأملا رهظأو ه94١ةنس رفص ١؟ ءاثالثلا

 رفظلاب نومأملا ءىنّهف ءربخلاب باتكلا أرقف  نومأملا ريزو - لهس نب لضفلا
 , 2206هل هّللا اوعدو

 : ةبطخلا دعب امو . .دادغب يف نينيميلا يذ ةبطخ

 يلا تا بيوت هيا طخ يارا نسحب , رهاط نينئيميلا وذ بطخ دقو

 ضيبألا نامألا رهاط ىطعأو نيمألا لتف املا ها ذإ ها 948ةئنس رفص ١ ةعمجلا

 ىّلصف ةعمجلا موي - روصنملا ةنيدم  ةنيدملا رهاط لخد سانلا أدهو دوسألاو

 رينملا رهاط دعص اّمَل» هنأ يربطلا خيرات يف ءاجف «. .ةغيلب ةبطخ مهبطخو سانلاب

 هلل ليلا لاق روكا اج م عر كاوتلا و ياخ يح نب هزيمعو فيجا هرب

 لك نع رهو نيكلا مده داو هن لل وب ةاقرب نم وهو كاشي درع ينوي هتللكلا كلام

 مل انتبلغ روهظ نإ ؛نينئاخلا ديك يدهي الو ّنيدسفملا لمع حلصي ال ريدق ءيش

 هدابعل ًاماوقو هنيدل ًادامع اهلعج ْذِإ ةفالخلل ُهّللا هراتخا لب انديك الو ائيديأ نم نكي

 لدعلا رشنو مكحلا ذافنإو ءيفلا عمجو ةّدعلا دادعإو روغثلا دسو فارطألا طْبّضلو

 ايندلا نلإ دلخملاو. «تاوهشلا قبونس ةدلثلاو تالاطنلا لابذإ دعي ةشيلا ةانعإو

 قنورب ٌفِلَك اهتضور ةرهزل ٌفِلأ اهتمعن ةّرد ٌبلتحم اهرورغ يعادل ٌنسحتسُم

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات  7١8ج ٠١.
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 نم هب ّلحأ امو هيلع ىَعَب نمل لجو زع هللا دوعوم ءافو نم متيأر دقو ءاهتجهب
 قئاقدب اوكسمتف «هرمأ فلاخو هتيصعم بكتراو هدهع نع بكن اَمِل هتمقنو هسأب

 فالخلا لهأ عراصم اورذحاو ؛ةعامجلا ليبس يحانم اوكلساو ةعاطلا ِمّصُع
 اننلا راف هللا مهبقعأف ةفلألا بعش اوعدصو ةنتفلا دانز اوحدق نيذلا ةيصعملاو

 5١6١/ ٠١[. ص] .«ةرخآلاو

 ناتسبلاب هركسعمو هرقم ىلإ ةنيدملا نم نيسحلا نب رهاط ريمألا فرصناو
 رهش ذنم نيسحلا نب رهاط رقم وه ناتسبلا ناكو دادغب باوبأ نم رابنألا باب دنع
 ةنيدملاب :رهاط بطخ اّمْلَف «نيمألا ةياهن دعب كلذك رمتساو ه9١”ةنس ةجحلا يذ
 هرقم ىلإ ةئيدملا نم داع - ه94١ةنس رفص ؟ ةعمجلا موي  ركذلا ةفلاس هتبطخ
 . ناتسبلاب

 قاحسإ يبأ ىلإ بتك هادغب نيسحلا نب رهاط حتف اّمّلو» :يربطلا لاق
 ىلإ كلذب بتك امنإ هنأ مهضعب ركذ دقو « ديشرلا نوراه نبا  مصتعملا

 هنإف دعب امأ ءمصتعملا قاحسإ يبأ ىلإ هبتك :سانلا لاقو ءيدهملا نب ميهاربإ

 كنأ ينغلب هنكلو ريمأتلا ريغب ةفالخلا تيب لهأ نم لجر ىلإ بتكأ نأ ّيلع زيزع
 ٌتبتك ام ريثكف كلذك ناك نإو ”ةرتضملا تكانلا :نلإ قوولاب يِغْضتو ئارلاب ليمت

 بتكو «هتاكربو هللا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلاف كلذ ريغ ناك نإو كيلإ هب

 :تايبألا هذه باتكلا لفسأ يف

 ير ريكشلاب كيِأَرولهج ُهَّتصْرَف لبت ملامّرمألا كبوكر
 (ٌرورغم ُرورْغَملاو َنيِبيِصُملا ظَح اهب ٌنوكطخملا لاني اينُدب خبقأ

 75١6١/ ٠١[ ص]

 :لاق ًارهاط نأ ركُذو) :يربطلا لاق ءرعشلا لوقي نيسحلا نب رهاط ناكو

 ازاجكلا ةريئاتيكلا ةيلكقتو. -:انانخفاو رشف افلا ككلم

 (ارادتباٌريَمْبَتْنومأملاىلإ وْرّموحن ةفالخلا ٌتهجوو
 دلما 1 00
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 رصق نم - نيمألا مأ  ةديبُز ليوحتب نيسحلا نب رهاط رمأو» نيتك ونا لاق

 ءةنسلا هذه نم لوألا عيبر ١١ ةعمجلا موي تجرخف ءدلخلا رصق ىلإ رفعج يبأ

 اريك ناك ناسا ةيبماغلا انهوع حل يقال نك سلا دعو نينو كعبو

 [نيمألا لتقم نم] مايأ ةسمخ دعب رهاط ىلع دنجلا نم ةفئاط بثو دقو : كيك

 ضعب اوبهلو اوعمتجاو اوبزحتف «لام كاذ ذإ هذنع نكي ملف مهقازرأ هنم اوبلطو

  دادغيب كانه نيمألا نب ىسوم نأ اودقتعاو ءروصنم اي ىسوم اي :اودانو , عاتم



 356 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نايك

 مزعو ةيحان داّوقلا نم هعم نمب رهاط زاحناو «نومأملا همع ىلإ هرّيس دق وه اذإو

 رهشأ ةعبرأ قزرب مهل رمأف ءاومدنو اورذتعاو هيلإ اوعجر مث ءهعم نمب مهلاتق ىلع
 .2)(رطاوخلا تباطف «سانلا ضعب نم اهضرتقا رانيد فلأ نيرشعب

 نيمألا عم اوناك نيذلا دنجلا نم مه مهقازرأ اوبلطو اوبغش نيذلا دنجلا ناكو
 ضعب اوبهنو اوقرحأ «مهقازرأ رهاط نم اوبلطو اوبغش اّمَلَف «ةعاطلا يف اولخد مث

 ءاهفسلا لعف نم كلذ نأب مههوجو ضعب رذتعاف «مهلاتق ىلع رهاط مزعف «عاتملا

 اهلثمل متدَع نئل هللاب مسقأ :رهاط مهل لاقف ءمهنع حفصلا هولأسو ثادحألاو

 كلذ يف لاقف .اونكسو اوضرف ءرهشأ ةعبرأ قزرب مهل رمأو «مكيف فيسلا ّنعضأل
 :دادغب لهأ ضعب

 هلاعقو ُهلوقوريمألا ىلآ

 ٌبغاش َبْعَشو مُهجئاه جاه ْنِ

 مهعمج نمأرشعم رظانيالاأ

 ٌراَمَُذلارِشعَم عْمَجب ءٌقح
 راطقألانمةيحان ّيأ نم

 راظنأ يذو ٍلُذَع يذلاهمإ

 راثآلا ٌعِقالب رايدلا عدت
 داع
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 نينيميلا اذ نإ :نويعلا ةرق شماه ىف عوكألا ىلع نب دمحم ىضاقلا لاق

 ةكنحو ةميكشو ًادوج ةلودلا ةامحو رهدلا مالعأ دحأ «يعازخلا نيسحلا نب رهاط

 :هرعش نمو ( ةعاجشو

 بجعيامكنمنكيهنكف ءىرما لالخ كتبجعأاذإ

 بجحي بجاحاهتئجاذإ تامركملاو دجملا ىلع سيلف

 : ًاضيأ هرعش نمو

 رئامضلا ناحتما لبق مهوفص ذخف مهرمأ دهاوش موق نم كيفكي
 رهاوظلا يف ىرت ام الإكلامو مهنيب شحوي موقلا ناحتما نإف

 رئارسلا ثيخ شيتفتلا كلأدباو ًاصلخم رت مل تشتف نإ كنإو

 عبطو «بتارملا ىلعأ ىلإ هب ومست سفن ىلإ بتاكلا جوحأ ام :همالك نمو

 60 (عبطلا ةءاندو عمطلا سدد نع هفكت ةمهو قالخألا مركأ ئلإ هدومي

 ٠١. ج ؟ 847 ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا(١)
 .1794 ص  عوكألا قيقحت - نويعلا ةرق(؟)
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 : رعاش هيف لاقف ةقاّرح يف أموي بكر «ليزجلا مهيطعيو ءارعشلا
 نيسحلا نبا ٍةقاّرحل ٌثبجع
 دحاواهقوف نم ٍنارحبو
 اهداوعأ كاذ نسم ثجعأو

 فرس ال تيك تيب فعال

 ٌيبطماهتحت نمُرخآو
 ىررتت ل كفيك اينهيشيس زكر

 755١/ 1١١[. ص] «رانيد فالآ ةثالثب هزاجأف

 . يسابعلا رفعج نب ليعامسإ ةرصبلا ىلع ىّلو دق نيسحلا نب رهاط ناكو
 يبأ نب دمحم نب هللا دبعل ًاقيدص رفعج نب ليعامسإ ناك» :دربملا سابعلا وبأ لاق

 نب رهاطل اليف اسا ناكر «ةوماملل ةرتفبلا نحآ نم ءاسوو قندللا يع تاكو :ةلييغ

 ,هلهأو هيلاوم يف ًاعاطم ردقلا ليلج رفعج نب ليعامسإ ناكو ءهبورح يف نيسحلا

 ةرصبلا ُهاَلَوَف نينيميلا يذب ةنيبع يبأ نبا هلصوف «ٍلاح فطلأ امهنيب لاحلا تناكو

 كد ةريعبلا ىلإ اعجز اًملق :نحبلا ٌصْوَعَو نيرشتلاو ةمانبلا ةئيبَع ىبأ نبا لوو

 نم امهنيب ناك ام لثم ىلع دعابتلا نم امهنيب جاهف «ةنييُع يبأ نبال ليعامسإ
 ُهَلْرَع نينيميلا اذ لأسو «ليعامسإ وجهي لزي ملف «ةنييُع يبأ نبا لِزُع مث «ةبراقُملا
 نب هّللا دبع لاقو . . ليعامسإ لصاوي نم وجهي ناكف :«لجرلاب ٌرِضو «هعفادف

 :نينيميلا اذ بتاعي ةئييع يبأ نب دمحم

 ٍداشنإلا نع يدنع ًةروصحم ةلاسرّريمألا ينع ٌعِلِبُم ْنَم

 داسحلاةت ةكاسست ريغ نوقتف نكفلا ىلع 533 نتاصعلا نك

 اتناكت ع. دلال كايد قرشا قرأ ىلع
 ٍداريإلاو ردصإلاةعاس يف هريغ يضمّتو هيجْزت كارأو

 هلم ييسر طا نسف نس 6 د ع كت

 ءادنكح الاداة بيتريفتم اهمها وكل ارفاز كنتقنا نقل

 ٍداسف لكلهيفٌحِلْصُمَكل  ٌعماج ٌمويرصملاب يلناكدق
 ٍدانجألاو رصملا لهأ عْمَج يف ةعبب ُنلعأف ًاروصنم ثوغدو

 دايسكن نيدو راسللا 0ك“ .ىسفاطي كيلا نع زابس راب
 يداجنإ يفو يِرْوْع يف كنع يل ٌعساو ٌقزرو ٌحَسّفنُم ضرألا يف

 :اهعلطم ةليوط ةديصق هبتاعي ًاضيأ لاقو

 هك تل نات تهطل لإ

 ارودص يفشّيو ارودص يرغي ب

 اريهحفت ا نأ ٌردجلأو ريخ ب

 اريقحلا ريا ممفكل ينام
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 كلذ

 نيب معدذتل «هرفس يف ةنييع يبأ

 :لاقف اهعفرب هرمأو ةاندأو هجئاوح نع هلأس

 )١( بدألاو ةغللا يف لماكلا -

 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا

 : نيسحلا نب رهاط بتاعي ًاضيأ لاقو

 ا ا

 د و دا

 اهَّبِضْعّتف ناطخق ّقَح ٌّقَح غِضُن الف

 مهسفنأ رادقم ىلع لاجرلا طعأ

 ارًضحخ اذإ ثاتْلُم َبِيَعَتاذإ

 ارَدَغ هفنأ يف تْحَفَن اذإ ىتح

 ارصّبلاو َّممسلا ّلَحأ ٌتيح سأرلا يف
 اريدح ار ا يي خلو

 (0ارّبّص امو ىلؤأ امب الك ٍلوأو

3558 

 ناك ناميلس نب رفعج نب ليعامسإ نأ» :يناغألا باتك يف يناهفصألا ركذو
 ام دعابت ىتح ةنييع ىبأ نبا ةرواجم ءاسأف «نيسحلا نب رهاطل ةفيلخ ةرصبلل أيلاو

 هيلع دعبق «ةرصبلا نع هلزع يف ىعسيو ليعامسإ وكشيل رهاط ىلإ جرخف .امهنيب

 , رهاط رفاسو «دعبلا ضعب

 مريملهتسناآنمواهيف يمقن مل دالثبلا ةكششوا نع

 :هلوق اهنمو «يناهفصألا اهركذ ةليوط ةديصق يهو

 ملو كرزأمل نيئنيميلااذاي

 :اهلوأ ةديصقب نيسحلا نب رهاط هباجأف
 ساو ميكا ها سس

 درس نس كورت ال رويصإ تأ

 اا

 مقسلا يذ ضيرملا مونكالإ

 همن الو أل كنف ةقتانفمل

 ميشلاو لاعفلا نسحب اوزاف

 مكتحاف كيلإاهيفمكحلاف

 نبأ هبحصف .هيلإ جورخلاب رمأ هجو لإ نيسحلا نب

 هيلإ ةنيبع يبأ نبا لخد املك « هيلإ هلاصيإب رمأو «كلذ ٠

 :لاقف ءمهرد فلأ ةئامب هل

 ًاننم ىنترقوأدق نينيميلا اذاي

 ص - دريملا سابعلا وبأ

 ننملا نم ىوصقلا ةياغلا يه ىرتت

 ا سس
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 نمثلا يف هّللا دنع ركشلا نم ىفوأ ةلزنم ركشلا قوف فرعأ ٌتنك ول
 و كيلا اهل ىلع اخ ٠ ةيايس يلف بال نيقسلخا

 : ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ نيسحلا نب رهاط لاقتنا

 «قرشملاو قارعلل نيسحلا نب رهاط ةيالو تهتنا ه99١ةنس لئاوأ يفو

 ىلإ نومأملا بتك» :يربطلا لاق .ناسارخ يف ًاميقم لازي ام نومأملا ناكو

 ا ا ا لا ا ل

 ماشلاو ةريزجلاو لصوملا هاّلوو ةقّرلا ىلإ صخشب *يب نأو لهس نب نسحلا ىلإ اهلك

 ىدامج يف ةّقّرلا ىلإ رهاط صخَشو . . ثبش نب رصن برح هيلإ لعجو برغملاو

 نلو# ؟نيثك نبا ظفاحتلا لاك :كنذتكوب نا 1/11190 نما 1 :.هنا ةق نع نترألا

 بتكو «نميلاو زاجحلاو زاوهألاو سرافو قارعلا ةباين لهس' نب نسحلا نومأملا

 ا 6«تيش نب رضن برخل ةَّقَدلا ئلإ تقويض نأ نيسحلا نب رهاط ىلإ نومأملا

 ةباينب نيعأ نب ةمئره ىلإ بتكو «برغملاو لصوملاو ماشلاو ةريزجلا ةباين
 .نومأملا ةهج نم اهيلع أبئان دادغب لهس نب نسحلا مِدَق ه99١ةنس يفو .ناسارخ

 صل .«برغملا دالبو (لصوملا) رصمو ماشلاو ةريزجلا ةباين ىلإ رهاط هّجوتو
 . [ةياهتلاو ةيادبلا_١٠

 يف ةيتارفلا ةريزجلاب  (ةيروس ىف) ثلا ةئيدم ىلإ دادغب نم رهاط فرصناف
 . ماشلاو لصوملاو ةريزجلا ىلع نومأملل ًابئان اهب ماقأف ه99١ةنس ىلوألا ىدامج

 . ناسارخب هوبأ تام ةقّرلاب وه امنيبو

 وبأ «قيزر نب سعيصم ني نيسحتلا يفوت ه١ 595ةنس يفو) :نسثالا نبا لاق

 هجوو «هتزانج نوماعلا رضحو قلاب: رفاط ناكو «ناسارخب نيسحلا نب رهاط

 .[لماكلا 5 ١75/ ص] . «هيبأب هيزعي رهاط ىلإ نومأملا

 ةضراعم قارعلاب تعلدنا ةَقّرلا يف رهاط ًامليبو ه٠ 1١١-5 ةنس ىفو

 ونب لاقو قارعلا ىلع نومأملا هالو يذلا يسرافلا لهس نب نسحلا دض بورحو

 يسوجملا لهس نب نسحلا انيلع ىّلوتي الا :دادغيبب برعلا دنجلاو ةداقلاو سايبعلا

 هل كلا ا

 ًابوتكم طساو 0 ل
 نب دمحم نب رفعج نب اضرلا ىسوم نب ىلعل ةعيبلا ذخأب نومأملا ةفيلخلا نم

 .18 ج ١7 - ١8 ص -. يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ؟١)



 330 ىسابعلا رصعلا ىف ىنميلا رودلا نال
 رو سبب سك عب 3 -

 نم نيملسملل ةفيلخو نومأملا دهعل ايلو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع
 دقو .ءارضخلا اوسيليو - نييسابعلا راعش  ءادوسلا بايثلا سانلا حرطي نأبو هدعب
 ناسارُح يف ىسوم نب يلعل ةعيبلا ذخأو قافآلاب ءارمألا ىلإ كلذب نومأملا بتك
 ىلإ بتك لهس نب نسحلا ىلإ نومأملا باتك لصو اّمَّلو ءءارضخلا بايثلا ذختاو
 رمأي نأو ىسونم نب يلعل ةغيبلا لخأب هرمآي» دادغبب دلاخ يبأ نب دمحم نب ىسيع
 رمأيو مهمالعأو مهسنالقو مهتيبقأ يف يف ةرضخلا سبلب دنجلاو داّوقلاو سابعلا ينب
 . «؛كلذب ًاعيمج دادغب لهأ

 :مهضعب لاقف «كلذ ىلإ دادغب لهأ هد ريشنلا نسخ نأ امَلُق» : يربطلا لاق
 اذه جرخن الو ة ةرضخلا سبلن الو عيابن ال :مهضعب لاقو ةرضخلا سبلنو عيابن
 ًامايأ كلذب اوقكمف::لهس نب لضفلا خم سس اذه امنإو «سابعلا دلو نم رمألا
 :ولاقو ؛هيف اوملكتو ضعب ىلإ مهضعب عمتجاو كلذ نم سابعلا دلو بضغو
 اثبا روصنمو ميهاربإ هل دلقتملاو اذه يف ملكتملا ناكو نومأملا علخنو انضعب يلون

 ٠١[. /؟ 47” ص] .«يدهملا

 ةسيبلا ف (ةادعتب)» سانلا نما ةحيحعلا د :ئفو.ح#:نيثألا نبا لاقو
 ةيالرت ساعلا راكنإ كتذ بيس ناكو:«ةرتاملا علو ئيدييتلا ني ويهاربإل
 يف ليقو  مرحملا نم موي لوأ يفو . .ىسوم نب يلع ةعيبلو لهس نب نسحلا
 ةفالخلاب يديبلا نب عيهاربإ دادغب لهأ ما ١7 ةلس مرحملا نم سماخلا

 .«كلام نب هللا دبع نب بلطملا ةعيبلا ذخأل يلوتُملا ناكو ..نومأملا اوعلخو

 "0 صر

 يف  هوربخأ ناسارخب نومأملا ةداق ضعب نإ مث قارعلاب رومألا تيرطضاف
 ءاجن امك كلذ: تابسأ خرم نإو- هيلع: سانلاو داّوقلا ةمقث تابسأب بها ؟؟ةنس طشاوأ
 : يربطلا خيرات يف

 داقو حتتفا ام حتتفاو ىلبأ ام نومأملا ةعاط يف ىلبأ دق نيسحلا نب رهاط نإ

 دقو ةقّرلاب ضرألا نم ةيواز يف رّيص ءرمألا أطو اذإ ىتح ةمومزم ةفالخلا هيلإ

 كتفيلخ رهاط ناك ول هنأو :هدنج هيلع بغشو هرمأ فعض ىتح لاومألا هيلع ترِظُخ

 .؟لهس نب نسحلا ىلع هب ءىرتجا ام لثمب هيلع أرتجي ملو كلُملا طبضل دادغبب

 : اهقراشمو قارعلل ةيناثلا هتيالوو قارعلا ىلإ رهاط ةدوع

 ماقأف يّرلاو ناجرجج ىلإ ناسارخ نم نومأملا هّجوت ه7٠7ةنس رخاوأ يفو
 ناورهنلا ىلإ هيفاوي نأ ةقّرلاب وهو نيسحلا نب رهاط ىلإ بتكو ةجحلا يذ رهش اهب
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 رهش نم  تبسلا موي ناورهنلا ىلإ نومأملا راصو ءأعم دادغب الخديل (قارعلاب)
 اهلخدف دادغب ىلإ ايضمو «ناورهنلا ىلإ رهاط هافاوو «مايأ ةينامث ماقأف  رفص
 .ه١٠ 4ةنس رفص نم تيقب ةليل ةرشع عبرأل نومأملا

 هرمأف رهاط هعم مِدَقو ةفاصُرلا لزن دادغب نومأملا مِوَق اّمَلَف» : يربطلا لاق
 ص)] .؛ةلجد طش ىلع هرصق لزنف نومأملا لوحت مث ءهباحصأ عم ةينارزيخلا لوزتب

 "ا

 لوأ ناكف ٠ «نيسحلا نب رهاط جئاوح نومأملا ضرعتسا مث :) :ريثك نبا لاق
 ملف ءايبنألا ةثرو ةلود نم هئابآ سايل هنإف :داوسلا سابل ىلإ مجري نأ اهلأس ةجاح

 (ةزضخلا هيلنغو سانلل نرماعلا ينادي م رفا ريتا دورا فيشلا ناك
 ىداوسلا ءارمألا نم ةعامج هدعب سيلأ مث : ءارهاط اهيكلاذ ءادوس ةعلخب رمأ مث

 داعو «ةقفاوملاو ةعاطلا تلبس نق ةقللذ ىلإ افاعزو نا روسلا' نساثلا ىيلف

 :[ةياهتلاو ةيادبلا ١١/9 ه: ن1". هداوسلا سبل ىلإ

 ئبناجو طّرُشلاو ةريزجلا نيسحلا نب رهاط نومأملا ىلوو» :يربطلا لاق
 ذنم  نيسحلا نب رهاط حبصأ كلذبو ٠١[. /555 ص] (داوسلا نواعمو دادغب

 قارعلا داوس قطانمل اريمأو ىبرغلاو ىقرشلا دادغب ىبناجل ًاريمأ - ه٠ ؛ةنس رفص
 ةفيلخ رهاط نب هَّللا دبع ناكو «ةيتارفلا ةريزجلل ًاريمأ هرارمتسا عم ةطرشلل ًاريمأو
 . ةيتارفلا ةريزجلاو ةقّرلاب هيبأ

 نيسحلا نب «نهاط قزم املا نلو ا :نيثك ثنا لاق

 هتلر قرر هيج نهرو «قرشملا لمع ىصقأ ىلإ ناسارخو قارعلاو دادغب ةباين

 مِدَقَو ءذاعم نب ىيحي ةريزجلاو ةثّرلا ىلع رهاط ناكم نومأملا اد .ًادج
 ىلع هفلختسا دق هوبأ ناكو ةنسلا هذه يف دادغب ىلإ نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع

 01ج 388 يصل . (ةقّرلا

 لاق .ه١٠٠١ةةنس لئاوأ يف دادغب ىلإ ةقّرلا نم رهاط نب , هللا دبع مودق ناكو

 1٠١/554 ص] «دادغب لامعأو ةطرشلا ىلع هوبأ هفلختساو . .» :يربطلا

 ةنيدمبو دادغبب ميقي (ه86١٠ 7١ 5) ةرتفلا هذه يف نيسحلا نب رهاط ناكو

 لامعأ نم هيلي امو قارعلا داوس زكرم اهنأل  قارعلا طسو قرش يف  ناولُح

 ناك امنيبو «قرشملا لمع ىصقأ ا تدتمأ رهاط ةيالو نأل (ناريإ يف) قرشملا

 لامعأو ةطرشلا ىلع هيبأل ًابئان رهاط نب ؛ ِهَّللا دبع ناك ًابلاغ ناولخ ةنيدمب رهاط

 .دادغب

 - هنأب رهاط نب هللا دبع هفصو يذلا  نعازخلا ىلع نب لبعد رعاشلا ناكو



 392 يسابعلا رصعلا يف يتميلا رودلا ضن

 لق لبعد ناك (1)(اهنود ىمارملاو اهل ىماحملاو اهنع ٌتاذلاو اهرعاشو ْنميلا ناسلا

 دادغبب يدهملا نب ميهاربإ فالختساو نومأملا ىلع ةيبرعلا ةمقنلا مايأ يف نومأملا اجه

 لبعد بره  ه١٠ 4ةنس اهب رقتساو دادغب ىلإ نومأملا داع امْلْف (ه١٠-70)
 :نومأملا وجهي لبعد لاقو» : نوماغلا هدعوتو (ناريإ نات لبجلا ميلقإ تاهج نإ

 دمحم ٌّسأر سمألاب ىأرام وأ بيفراع ًةّطخ ُنومأملا ينموسبيو

 ٍددرقلا سوؤر ىلع لابجلا يفوي ام ّلثم ٍفئالخلا ماه ىلع يفوُي

 طب ناس را بص يتسم نسا
 ٍدوسألا باعل نع كَباَعُل ففكاف ًاهُباَلَط ُدهَسُم ٍتارثلا نإ
 دعتمي كعفرشو كاحأ تلقق مهفويس نيذلا موقلا نم يْنِإ

 دهوألا لحملا نم كوذقنتساو هلومخ لوط دعب كركذب اوداش

 ًالماخ ٌتنك ىتم ًالبعد هللا َلَئاَق :لاق نأ ىلع دزي مل .ًاميلح نومأملا ناكو
 :هنأ ىناغألا باتك ىف ءاجو .20(تيذُع اهّردبو ءٌتدِلُو ةفالخلا رجح ىفو

 ىلع رئاط وهو لبعد بلطي لزي مل نومأملا نإ :رهاط نب هّللا دبع لاق»

 : لبعد لوق هيلإ لمد ىتح ههجو

 قئارلا بابشلا ناعير سيمطت قرافم بيش ثوميكحت ةوملع

 قئاع بغشأ تاذللا ىلع تناك ةنوميم ةلود يف ةرامإو

 قساف نع قساف ةفالخلا ثري نئاكب كاذ سيلو نوكي ىأ

 ٍقراخٌمِلهدعب نم َنَحلصَتْلف اهباعلطضم ٌميهاربإ ناك نإ

 قرامللت دعب نيم نكلصسعلو-  :لزلزل كاذدعب نه نهلمتلو

 َّنَوَق ْذِإ هب اناجه ام لك نع ٌتحفص دق :لاقو كحض نومأملا اهأرق اّمّلَق

 أ [ناولُح يف] يبأ ىلإ نومأملا بتكو .هدهع هالوو ةفالخلا يف قراخمب ميهاربإ

 ءاش ثيح ىلإ ريصي وأ هدنع ميقي نأ ءاش نإو ألام هيلإ لمحيو نامألاب هبتاكي

 هزاجأو هيلع علخو هلمحف ءهيلإ راصف هب ًاقئاو ناكو «كلذب يبأ هيلإ بتكف .لعفيلف
 يف مّسبت هيلع مّلسو لخد اّمَلَق «لعفف ؛«نومأملا دصقب هيلع راشأو «لاملا هاطعأو

 :كلوق يندشنأ :لاق مث ههجو
 تاصرعلارفقم ُيحو لزنمو ةوالت نِم ُتَلَخ ٍتايآ سرادم

 ١18/58[. ص] «. .اهرخآ ىلإ اهايإ هدشنأف. .

 )١( الأغاني  الأصفهاني  ص د عوكألا قيقحت  نويعلا ةرق (؟) .18 ج 44 ص 4"١1.
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 ىلإ قارعلا نم نيسحلا نب رهاط ريمألا لقتنا ه١٠ة0ةنس ةدعقلا يذ ىفو

 د عيل وح تان ارك لعد مسا نب ؛ رهاطل نومأملا دقع» :يربطلا لاق .ناسارُخ
 ل رولا حب راجل نانا ىلع حار نومأملا ناكو :نابفارح ىلإ تناول

 «روباسينب يعوطملا يروباسينلا نمحرلا دبع جورخ هغلب ىتح «لهس نب لضفلا
 صخخش مث ناولحب ه هركسع يف نيرهش رهاط ماقأو . .ناسارخ ىلإ رهاط ٌصخشأف

 تيقب ةليلل ةعمجلا موي ناسارخ ىلإ دادغب نم رهاط صوخش ناكو . .ناسارخ ىلإ
 دادغب لامعأ ىلع هيبأل ًابئان رهاط نب هللا كمه ووو تاتا": ةاللر ةدعقلا يذ نم

 . ةطرشلاو

 ةقّرلا نم رهاط نب هللا كيع نوماملا لونا 5ةنس يفواا وينال نبا لاق

 بادآلا نم ءارمألا هيلإ جاتحي ام لك هيف عمج ًاباتك هوبأ هيلإ بتكو . .رصم ىلإ
 ىلع ثعلاو ةنادآلا نم هيف امل هنسحأ هم :تثأ دقو كلذ ريغو ةسايسلا  قسحو
 امَّلو . .ةقوس وأ كلم نم ٌذحأ هنع ينغتسي ال هنأل ميشلا نساحمو قالخألا مراكم
 هب اعدف هربخ نومأملا غلبو ءهرمأ عاشو هوخسنو هوعزانت باتكلا اذه سانلا ىأر
 يأرلاو ريبدتلاو نيدلاو ايندلا رمأ نم ًائيش رهاط ىقبأ ام :لاقف «هيلع ءىرقف
 ةفالخلا ميوقتو ءافلخلا ةعاطو ناطلسلا ظفحو ةيعرلاو كلملا حالصإو ةسايسلاو

 هي لو ىلإ هللا كيو اشو .هنبا هب ىصوأو همكحأ دقو الإ

 0 "سل راسو (باتكلا يف هوبأ) هيلإ

 لا و ناسارخب نيسحلا نب رهاط نينيميلا وذ ريمألا ثكمو

 8١١ قفاوملا) ه١٠ا/ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم نيقب سمخل ةعمجلا موي

 ىلإ نوفاخلا :فلعبو «رهاط نب هديا هجبا ةناهارح نع قرم اجلا :نلوق . (ةيداليم

 يذلا ناكو» :ريثك نبا لاق ,هيبأ ةافوب هيزعي ماشلاو ةريزهملا نيفأ رهاط نب جلل يع
 رمأ نع مثكأ نب ىبحي يضاقلا هيبأ يف هيزعي ةقّرلا يف رهاط نب للا طخ نلوم

 . «نومأملا

 مكح دقف ةالولا مظعأ نم ناك لب «هيبأ لثم ًاميظع رهاط نب هللا دبع ناكو
 ىطسولا ايسآو ناسارُح مكح مث (ه7١7 )7١75- رصمو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا

 :(كولملا رايك نم رهاط نت هللا دبع ناك) يبهذلا هنع لاقو 2 در

 . ناك كلذك هنأ رصمو ماشلل هتيالوب صاخلا ثحبملا يف يتأيسو

 ةلاسر صن ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو -  ج 181 ص - ريثألا نبا - خيراتلا يف لماكلا )١(
 ةسايسلا ماظنو بدأ يف ةماه ةقيثو يهو رهاط نب : هللا يع ةننا' ىلإ نيسحيلا لري نهاطظ

 . مكحلاو



 3 م ا يلع

 هعيئز احيبرذأو لصوملا ريمأ

 )٠١5219'ه(

 508 ت11 ا ديلا اهعيو و درحلا نادل يعش وب شعب أو

 جنايملا تناكو ناعنو دأب ينادمهلا رفعج - نب هّللا دبع همع نبا ناكو ها ا9ةةئس

 :يرذالبلا لاق .نادْمّه نم ةينامي رئاشع اهتنكسو ناجيبرذأ قطانم نم اثابلخو

 ينادمهلا رفعج نب هللا دبع َنَدَم دقو «نيينادمهلا لزانمف اثابلخو جنايملا امأو..»

 .ناجيبرذأ يف ةنيدم اهلعج يأ . ؟")!جنايملاب هتلحم

 :ريثألا نبا لاق «لصوملاب ينادمهلا نيسحلا نب ىلع ةيالو دهع ءابنأ نمو
 ةبلعت تراجتساف «ةبلعت ىنبو ةماس ىنب نيب لصوملاب ةنتفلا تعقو ه٠١7ةنس ىفو)

 و ا ا ا ا

 . "”(ةنتفلا تنكسو ءرمألا حلصو ء«هيلإ هباجأف «ةملاسملا هيلإ بلطو

 ةروك :ذبلاو] ذبلا بحاص ناذيواج باحصأ ةيناذيواجلا يف يمرخلا كباب كّرحت»
 ءداسفلاو ثيعلا يف لخأو هيف تلخد ناذيواج حور نأ ىعداو [نارأو ناجيبرذأ نيب

 « سوجيملا تاالاقم يهو «جرف :مرخ ىنعمو . يقابلا مئادلا :ناذيواج ريسفتو

 .17 1١ ص د يرذالبلا - نادلبلا حوتف قلد

 .6 ج 845١و ١8١ ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

4: 
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 بهذم نودقتعيو جرفلا نيد هنومسي اذهلو هتنباو هتخأو همأ حكني مهنم لجرلاو

 . ''”(هريغ ىلإ ناويح نم لقتنت حاورألا نأو خسانتلا

 نوراه ةفالخ يف ه97١ةنس ناجيبرذأب ةرم لوأل اوكرحت دق ةيمّرخلا ناكو
 ةيحانب ةيمرخلا تكرحت ه157ةنس يف :ريثألا نباو يربطلا لاق ثيح ديشرلا

 :فالآ ةرشع يف  بلُطُملا دلاو - كلام نب هللا دبع ُديشرلا مهيلإ هججوف نافيا
 .[5 ١١8/ ص] «يبسلا عيبو ىرسألا لتقب هرمأف نيسامرقب هافاوو «رسأو ىبسو لتقف

 باحصأ ةيناّديواجلا يف َيِمَّرْخلا كباب كرحت ه٠ ١ةنس يفو) :ي ىربطلا لاق

 ثيعلا يف ذخأو ءهيف تلخد ناذيواج حور نأ ىعّذاو . ءذبلا بحاص ناذيواج

 يتلا تاكرحلاو نتفلاب ةلغشنم ةفالخلا ةلود تناكو 6 ٌناجييبرذأب د داسفلاو

 يف يدهملا نب ميهاربإ ةعيابمو نومأملا علخ دادغب يف متو نومأملا دض تلعتشا

 ًاريمأ ينادمهلا نيسحلا نب ّيلع تاب تاكرحلا كلت راطإ يفو ه٠ ا

 هدنفلا تلغشدقو ءنومأملا ةفالخب ًأطبترم دعي ملو لصوملا ةيالوب ًابلغتم

 .ةيبرعلا ةريزجلاو رصمو ماشلاو لصوملاو قارعلا تاكرحلاو

 دمحأ هوخنأو ينادمهلا نيسحلا نب يلع ليُق ه7١١ةنس يفو» :ريثألا نبا لاق

 هعمو جرخ هنأ هلتق ببسو .لصوملا ىلع ًابلغتم ناكو «هتيب لهأ نم ةعامجو
 :لاق جرملاو ىوتْيَن قاتسر ىلإ رظن اّمَلَف دزألا نمو  نادمه  هموق نم ةعامج
 «نامعب نوقحلت :لاق ؟نحن عنصن امف : :دزألا ضعب لاقف اا

 نسل وك

 ًاطئاح هيلع ىئنيف ةلبج نب نوع هل لاقُي دزألا نم ًالجر ذخأ ًايلع نإ مث
 رصئتساو .اولتتقاف «سنأ نبا ديسلا مهيلعو دزألا تبكرف «هربخ رهظو «هيف تامف

 سانلاب ىّلصو دلبلا لخدف هاتأف ناولع نب يدهم هل لاقي يجراخب نيسحلا نب يلع
 ءهباحصأو نيسحلا نب ىلع ىلع ًاريخأ تناكو برحلا تدتشاو ءهسفنل اعدو
 ايلع اولتقف اهيلإ دزألا مهعبتف - لصوملا ةثيدح - ةثيدحلا ىلإ دلبلا نع اوجرخف
 تداعو .اجنف دادغب ىلإ دمحم امهوخأ راسو ءامهلهأ نم ةعامجو دمحأ هاخأو
 اه ىئادمهلاو .هعاطأو نومأملل بطخو اهيلع ديسلا بلغو لصوملا ئلإدزألا
 . . 2«نميلا نم ةليبق يهو - ةلمهملا لادلاو ميملا نوكسب  نادمه ىلإ ةبسن

 .0 ج 184١و ١8٠ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (0)
 ٠١. ج ؟44 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .6 ج ١97 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()



 هك
 تاقدزالا سنأ نب ديسلا

 ٍ ناجيبرذأو لصوملا ريمأ

 )0؛٠_آاكلكه(

 ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج . يدزألا نسل وي لسسلا يناميلا ريمألا وه

 ظ 00 :ريلي
 ناك «باعصتلا ناكل عا ردا اضومللا ريما ةىدزألا سنا ةوردتخلاا

 ءاهريغو ةركسدلا يف ثيعلا لهأ لاتقل هرّيسيو هيلع دمتعيو هبّرقي يسابعلا نومأملا
 ,00و+ .يهسقنب هذحو لمجيو :« نشيجلا مدقتي نأ قدخلاب ئقتلا اذإ هتداغ تناكو

 نيسحلا نب يلع اهريمأ لتقم ةادغ لصوملل سنأ نب دّيَّسلا ةيالو تأدب
 («0«هعاطأو نومأملا بطخو لصوملا ىلع ديسلا ٍبَّلَغا» ثيح ه٠ 7٠ةنس ينادمهلا

 نومأملا ناكو «دادغبب قحلو هيخأ لتقم دنع اجن ىنادمهلا نيسحلا نب دمحم ناكو

 ةيمحلاب ريوس اهرو اج ايون ةيقا رقلا ةزروضلا :نيرع ىلارلا :ناكرت «ناتن ارتب دعوي
 ىلإ ناسارخ نم نومأملا مودق ىتح لصوملل ًاريمأ سنأ نب , دّيسلا ثكمو «يعازخلا

 ثيح ْيئعازخلا نيسحلا نب رهاط هعمو ه٠ ؛4ةنس رفص يف دادغب هلوخدو قارعلا

 ريما حا فار .ةيتارفلا ةريزجلا ىلع رهاط نب هللا دنع هعبا رفاط تلكعسا

 .داوسلا نواعمو دادغب ئبناجلو ةطرشلل

 نم يدزألاسنأ نب دّيّسلا ردحتا ه١ *4ةنس -اهيفو) :ريثألا نبا لاق
 ينادمهلا حلاص نب نيسحلا نب دمحم هنم ملظتف «دادغبب نومأملا ىلإ لصوملا
 تنأ :لاقف ؟ديسلا تنأ :هل لاق رضح اّمَلَف نومأملا هرضحأف «هتوخأ لتق هنأ ركذو
 رد لعق عنا لاقف كلذ هسختساف: «شنآ نبا انأو نيدمؤملا ريمأ ايديسلا
 ىلع هولعأو كدلب يجراخلا اولخدأ مهنأل هتلتقل مهعم ناك ولو معن :لاق ؟اذه
 .''7(لصوملا ىلع هلمعتساو هنع افعف . كتوعد اولطبأو كربنم

 .,65 ص - فرطماب دمحم  عماجلا )١(
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 ا ةمومضم ناجيبرذأ تناكو لصوملا ةيالو سنأ نب دّيَّسلا ىّلوتف

 نب رهاط ُنومأملا لمعتسا ه7 0٠ةنس يفولا :ريثألا نبا لاق . لصوملا ريمأو

 مِدُق اهيفو . .قرشملا لمع ىصقأ ىلإ مالسلا ةنيدم نم .«قرشملا ىلع نيسحلا

 ىلإ مق اّمَلُق ءاهب هفلختسا هوبأ ناكو ةّّرلا نم دادغب نيسحلا نب رهاط نب هَّللا دبع
 22 متاح نيا ان ديزي نب دواد تام اهيفو . . ةطرشلا ىلع نومأملا هلعج دادغب

 نب ىسيع ىلوو .. متاح نب ديزي نب دواد نب رشب نومأملا اهاّلوف دنسلا لماع
 كا : . يمّرخلا كباب ةبراحمو ناجيبرذأو ةينيمرأ دلاخ يبأ نب دمحم

 نم ره الو نواذللا تبعت ةوماجلا ىل و مقا ؟ةنس يفو . .سنأ نب دّيَّسلا لصوملا

 نب دمحم نب ىسيع يمرخلا كباب بكن اهيفو . . رص ىلإ ( ةيقاؤقلا ةريرجلا) ةقَدل
 :مُهو «ةرتفلا كلت يف نيينامي ةالو ةعبس عباس سنأ نب دّيَّسلا ناكو .''"دلاخ يبأ
 نب ةحلط هنبا مث (ه1١٠!/-5١5) ناسارخ يلاو يا ردنلا نيدتسلا نيب رهاب ألا

 متاح نب ديزي نب دواد نب رشب ريمألاو ( 75١75 ؟١7ا) ناسارخ يلاو رهاط

 نميلا يلاو يدزألا حاضو نب ميعن ريمألاو (ه؟١؟ - )٠٠5 دنسلا يلاو يبلهملا
 دادغب يبناجو ةطرشلا ريمأ يعازخلا بعصم نب قاحسإ ريمألاو (ه8-605١٠)

 ىلإ ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا يلاو يعازخلا رهاط نب هللا دبع ريمألاو «قارعلا داوسو

 .ناجيبرذأو لصوملا يلاو يدزألا سنأ نب ؛ دّيَّسلا ريمألاو (ها17١1- 7١ 5) رصم

 لصوملا يلاو نتا نو :كتسلا نوماملا رمأ ها *ا/لةنس يفوا١١ :نيثآلا نبا لاق

 مهسيكو مهيلإ راسف دالبلا يف مهداسفإل برعلا نم مهريغو نابيش ينب دصقب
 . لصوملا ىلإ داعو مهلاومأ ذخأو مهلتقف ةركسدلاب

 ةينيمرأ ىلع قيرزب فورعملا ةقدص نب يلع نومأملا ىَّلو ه١ 4ةنس يفو
 هرسأف يفاكسألا دينجلا نب دمحأ ةرمأب ماقأو «كباب ةبراحمب هرمأو ناجيبرذأو

 نب يلع ةيالو تناكو (ناجيبرذأ يبيجُشلا لضفلا نب ثيللا نب ميهاربإ نو كلان

 نإ مث  ًابلاغ ناجيبرذأو لصوملل سنأ نب , دّيَّسلا ةيالو راطإ يف ناجيبرذآل ةقدص

 :ريثألا نبا لاق .ةلودلا ىلع دّرمتو ضقتنا  قيرزب فورعملا  ةقدص نب يلع

 خيب ام:لابجلا ىلع بلعت دق ىلصوعلا ئدزألا ةقدص نب نلع قيرز ناك
 . ةريثك بورح لصوملا ريمأ سنأ نب , دّيسلا نيبو هنيب ىرجو «ناجيبرذأو لصوملا

 اوتاك :ليق «أريثك ًاعمج قيرز عمج  ه١١7ةنس يهو  ةنسلا هذه تناك اّمَلَق

 ةعبرأ يف ديسلا مهيلإ جرخف ءديسلا برحل لصوملا ىلإ مهرّيسو ءأفلأ نيعبرأ

 .ه ج 5١٠7و ١95 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )4١



 358 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ناي

 تناك هذهو «هدحو مهيلع لمح ديسلا مهآر نيحف «دحألا قوسب اوقتلاف فالآ

 لك لتقف التتقاف قيرز باحصأ نم لجر هيلع لمحو «هسفنب هدحو لمحي نأ هتداع

 ىأر نإ قالطلاب فلح دق لجرلا اذه ناكو .امهريغ لتقُي مل هبحاص امهنم دحاو

 فلأ ةئام ةنس لك قيرز ىلع هل ناك هنأل هنود لتقُي وأ هلتقيف هيلع لمحي نأ ديسلا

 هتلتق ديسلا تيأر ىتم يننأل :لاقف ؟لاملا اذه ذخأت ببس يأب :هل ليقف «مهرد

 كلذل بضغ سنأ نب دّيّسلا لتق نومأملا غلب اّمَلَف .هب ىفوف كلذ ىلع فلحو

 ىلع هلمعتساو يمرخلا كبابو قيرز برح يسوطلا ديمح نب دمحم ىّلوو
 5/5١5[. صل .«لصوملا

 رخآ هلتقم ىتح ه١٠٠؟ةنس ذنم تاوئس عست سنأ نب دّيَّسلا ةيالو ةدم تناكو

 .ةيداليم 855 قفاوملا ه١1١١7ةنس



 000 دمحم

 احيبرذأو لصوملا ريمأ

 )50-6١5ه(

 0 لصوملا يلاو يئاطلا يناهبتلا يسوطلا ديمح نب دمحم ريمألا وه
 نب دِّيّسلا لتق نومأملا غلب امل :ريثألا نبا لاق .يدزألا سنأ نيا.ديسلا دعي

 لا ل لا ا ا عا

 عمجو «هشيج هعمو لصوملا ىلإ ديمح نب دمحم راسف . . لصوملا ىلع هلمعتساو

 نب دمحم هعمو قيرز برحل راسو ؛«ةعيبرو نميلا نم لاجرلا نم لصوملا يف ام

 [مضوحلا نيناام لايولا ىلع يباتجدف قيرز ناكود ىدزألا سنا خيب ديسلا

 هلسارف ةتارلا نيقا ىلع اودنلاف رسل نانمف :نزرزت نلإ بسلا علق تداجسرتاو

 دزألا لاتق دتشاو ءاولتتقاو دمحم هزجانف عنتماف ةعاطلا ىلإ هوعدي ديمح نب دمحم

 نامألا بلطي لسرأ مث ءهباحصأو قيرز مزهناف ديسلا ناش ابلظ: كسلا نبا دمحم عم

 قيرز ةنتف تهتنا كلذبو . ''"نومأملا ىلإ هرّيسف «هيلإ لزنف ديمح نب دمحم هنمأف
 ىلإ نومأملا بتكو» اهيلع ايلاو لصوملاب ديمح نب دمحم ثكمو ه1١71؟ةنس

 ذخأي «هريغو لامو قاتسرو ىرق نم قيرز لام عيمج ذخأب هرمأي ديمح نب دمحم
 اوعاطأف نومأملا هب رمأ امب مهربخأو هتوخأو قيرز دالوأ دمحم عمجف ءهسفنل كلذ

 هتددرو هنم ينابح ام ٌتلبق دقو هب ينرمأ دق نينمؤملا ريمأ نإ :مهل لاقف «كلذل

 اود ليمن نيةةمحم ناكوا ا نبأ لاق .'76كلذ ىلع هوركشف مكيلع

 . (اداوج

 ٌمسق ناكو ناجيبرذأ دالب ىلإ ديمح نب دمحم ريمألا راس ه7 ١ ةنس يفو

 يلاعأب ثلاث ٌمسقو اهيلع نيبلغتم نيملسم ءامعز ديب اهنم ٌمسقو ةعاطلا يف اهنم
 راس» :ريثألا نبا لاق .نيملسملا ريغ ةيمرخلا هباحصأو يمرخلا كباب ديب ناجيبرذأ

 َدَّصّقَو ديسلا نبا دمحم لصوملا ىلع فلختساو ناجيبرذأ ىلإ ديمح نب دمحم

 )١( ج ؟7١ ص - ريثألا نيا  خيراتلا يف لماكلا 0.

 نضل



 400 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا فلعل

 هؤارظنو ةرم نب ىلعي مهنم  ىرسأ  مهذخأف ناجيبرذأ ىلع نيبلغتملا نيفلاخملا
 نم ربكألا مسقلا كلذ ديمح نب دمحم داعأ كلذبو '”نومأملا ىلإ مهرّيسو
 .ةفالخلا ةلود ةطلس هيف ْخَسَرو «ةعاطلا ىلإ ناجيبرذأ

 ديب يتلا قطانملا ىلإ ديمح نب دمحم ريمألا مدقت ه5١7 -7١7ةنس يفو

 يف - رونيدلا ةقطنمب يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع ناكو «يمرخلا كباب
 كباب يراسل ةينحخ نر .دهتعم ىلإ ةؤملاو ةطرطعنلاو ركاستلا تعمد ناريز هنرف

 ركاسعلا دمحم عمج دقو «يمرخلا كباب وحن ديمح نب دمحم راسو» .يمرخلا
 كلسف ءراصمألا رئاس نم ةعوطتملا نم ريثك ملاع هعم عمتجاف ةريملاو تالآلاو

 نم هظفحي نم هيلع كرت ةبقع وأ ًاقيضم زواج املك ناكو «كباب ىلإ قئاضملا
 كباب دلب لوخد يف رواش مث «ًاقدنخ رفحو رسداتشهب ةنيدمب لزن نأ ىلإ هباحصأ
 هل هوركذ هجو نم هلوخدب هيلع اوراشأف (كانه ريبك لبج يف اهب نصحتم وه ىتلا)

 نمحرلا دبع نب فسوي نب دمحم بلقلا ىلع لعجو هباحصأ ىّبَعو «مهيأر لبَقَف
 ةرسيملا ىلعو «مرصأ نب يدعسلا ةنميملا ىلعو «ديعس يبأب فورعملا يئاطلا

 رظني ةعامج يف مهفلخ ديمح نب دمحم فقوو «ينيطقيلا رابجلا دبع نب سابعلا

 دقو لبجلا نم مهيلع فرشي يمّرخلا كباب ناكو «هآر نإ للخ دسب مهرمأيو مهيلإ
 لبجلا يف اودعصو دمحم باحصأ مدقت اّمَلَف «ةرخص لك تحت لاجرلا مهل نمك

 مزهناو ءهعم نميف مهيلإ كباب ردحناو ءانمكلا مهيلع جرخ خسارف ةثالث رادقم

 .مههوجو ىلع اوُرفو اولعفي ملف ربصلاب ديمح نب دمحمو ديعس وبأ مهرمأف سانلا
 نولتاقي ةيمّرخلا ىأرف مهدصقف الاتقو ةعامج ىأرف هناكم ديمح نب دمحم ربصو
 هسرف اوبرضو «هولتاقو مهلتاقف هودصق ةيمّرخلا هآر نيحف ءهباحصأ نم ةفئاط

 ىتح مهلتاقو هولتاقف ديمح نب دمحم ىلع اوبكأو «ضرألا ىلإ طقسف قارزمب
 وبأ مهتم ءاورثكأو ءارعشلا هاثرف اداوج ًاحودمم ديمح نب دمحم ناكو «دهشتسا
 . "”يئاطلا مامت

 : يسوطلا ديمح نب دمحم ىف مامت وبأ لاق) هنأ يناغألا باتك يف ءاجو

 رمسلا انقلا هيلع تلتعاو .برضلا نم هفيس بورضم تام ىتح تام امو
 ٌدعولا ٌقلخلاو ٌرملا ظافحلا هيلإ هّدرف «ًالهس توملا توف ناك دقو

 رشحلا كصمخأ تحت نم اهل لاقو هلجر توملا عقنتسم يف تبثأف

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7١5ج 0.

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7١8ج 0.
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 ٌرجألاهنافكأو الإ ف رصني ملف هئادر جسن ٌدمحلاو ةودغادغ

 ردبلااهنيب نمٌرخ ءامس موجن هباصم موي ناهبن ينب نأك

 ""(ُرعشلاو ٌدوجلاو سأبلا هيلع يكبيو للعلا هب ىزعُي واث نع َنوّْزَعُي

 قفاوملا ه؟4١#ةنس ناجيبرذأب ىئاطلا ديمح نب دمحم ريمألا داهشتسا ناكو

 ْ . ةيداليم
 نسا نيدديشلا نب دمحم لضؤملا قاع تفلحشلا نق دينح نب انمحمناكو

 .اهيلع ًاريمأ ثكمف يدزألا

 سنا ني كيسا ب هللا دبع ديشرلا ني مصتعملا ةنيلكلا ىلوب فاك" ةةئئم ىف
 ناك ه٠7١ةنس يفو .'''داركألا نم موق عم برح هل تناكو «لصوملا ىلع
 ىلإ لصوملل آايلاو ثكمو يئاطلا يسوطلا ديمح نب مناغ لصوملا ىلع ىلاولا

 ديمح نب مناغ لصوملا ريمأ ناك ه777ةنس يف» هنأ ذإ يسابعلا لكوتملا ةفالخ

 ضروملا ىلعىلاولا ناكا' هنأ ىاقا ةييتفادحل ىف زيثآلا نبارك 70 سوظلا

 ةالولا لكلا نه وكت .«يعازخلا نضال م م ني رتعس ني نوكتلا نه

 . لصوملل نييناميلا

 )١( ج 94 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 15.

 ج 7794و 7908 ص - ريثألا نبا  لماكلا (؟) 0.



 سماخلا لصفلا 00ي--57--

 رصمل نويناميلا ةالولا

 مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود يف تايالولا مهأ نم رصم ةيالو تناك دقل
 حتفلا يف رصم اولخد نيذلا برعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي نوينميلا ناكو
 نيذلا نييناميلا لئابقلاو ةداقلاو ءاملعلاو ءارمألاو ةباحصلل ناكو يمالسإلا يبرعلا

 يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو سيسأت يف ربكألا رودلا رصم يف اورقتسا
 نيذلا ةالولا بلغأ ناك ثيح نييومألا ءافلخلا رصع يف ةصاخ ةفصبو ءرصم عوبر

 ةباحصلا نم ة ةثالث مهتعيلط يف ناكو ؛ :قييتمبلا قم, ئومألا ينصعلا يف نصف اومكج

 :مهو ةيواعم نب ديزي ةفالخو نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف رصم اومكح نيينميلا

 - 4ةةنس رصم ىلاو . .يرّيْمِحلا ّيعاضقلا ينهجلا رماع نب ةبَقَع يباحصلا
 .هئا/

 رصم ىلاو . .يمرضحلا يبيجُتلا ينوكسلا جيد نب ةيواعم يباحصلا -
 .همه١ - :مةتس

 .هاأك

 ريمألا نضم ىلوت (ه95:-845) ناورم نب كلملا دبع نب كيلولا ةفالخع يف مث

 تا تالاف لير وص يفت لجل ميسا كايرتق ورك ةذق يناطإلا
 يناببلا نيمالا عكا 45) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف رضم ىلوت مث

 ل رو ل ال د وس د سان

 (ه6١٠ )7١١- كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىّلوت مث .اهشأإ: ١ 49 ةنس رصم

 هاخأ مث ه٠ هال ١ةنس يبلكلا ناوفص نب رشب يناميلا ريمألا رصم ىلع ىلوف
 ا

 هزت نم نقم ةليوعت نا نون يعاد منألا :«ةكسب نيلكلا ناوفض ني ةلطتدعريمألا
 .ها١١؟5 -9١١1ةنس كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ىف

 ةيالو ىلع بقاعت (ه5١١ - )٠١5 كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف امنيب

 ء(ه51١٠-6١5) ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح :مهو نيينمي ةالو ةسمخ رصم

 كم
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 (ه15١١-9١1) يمخللا ةعافر نب ديلولا ؛««ه8١٠) يمرضحلا ديلولا نب صْمَح

 ناوفص نب ةلظنح مث (ه1١١1-1١8) يئمخللا يمهفلا دلاخ نب نمحرلا دبع مث

 نم.ةيناث ةرش نمرضحلا ديلولا نب نصف وت (ىآ84:ت134) ةيئاث رض يبلكلا
 .ه17/8١ةنس دمحم نب ناورم ةفالخ مايأ ىلإ ه١ 4ةنس

 عاج .يومألا رصعلا يف رصم ةالو رخآ يمخللا تاورم نب كلملا دبع ناكو

 ريصصت نب .نيسوف نب ناورم ان كلملا ةيعا : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف

 مث «كلذ لبق اهجارخ يلي ناك .يومألا رصعلا يف رصم يلو ريمأ رخآ ؛ يمخللا

 ه7١1ةنس رصم نم كلملا دبع لحر ءدمحم نب ناورمل ه١” ةنس ةرامإلا يلو

 ا يضم نوت اهرب 1101 لاب ادمحم نب ناورم لتقمو ةيسابعلا ةلودلا زورب دعب

 نيذلاو يسابعلا رصعلا يف رصمل نييئميلا ةالولا لوأ يدزألا كلملا دبع نوع

 ا 0 اب
 تي 22 03



 رصم ريمأ ..يدزألا كلملا دبع نوع وبأ

 (ها١5١-1)

 رصم ةالو لوأ ؛يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ دئاقلا يناميلا ريمألا وه

 ىلع لماعلا ناكو» :ه١١؟ةنس ءابنأ ةياهن يف يربطلا لاق . يسابعلا رصعلا ىف

 :يربطلا لاق 2):ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ رصم ىلعو «ىلع نب هّللا دبع ماشلا

 رصم ىلع هرارقإب نوع يبأ ىلإ سابعلا وبأ بتك اهيفو : مهلا[ هني كلكم مثلا

 هل ناكو يسابعلا رصعلا يف رصم ةالو لوأ وه نوع ابأ نإف كلذبو 07غ ابلاو
 .ريبك رود ةيسابعلا ةفالخلا نمينبأت ف

 :رصم هلوخد ىلإ ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف نوع يبأ رود

 ةيالوب ناجرُج ميلقإ اولخد نيذلا نيينميلا دزألا تالاجر نم نوع وبأ ناك

 ةفالخ يف ناجرُج ميلقإ اهقراشمو قارعلا ريمأ بّلهملا نب , ديزي حتتفا اّمَل ناسارُح
 اقر م يسم :نيلاهملا قف ؛ ديزي ماق ثيح ه44ةنس كلملا دبع نب ناميلس
 لاق . جحذم نم مهسمُحو دزألا نم مهسمُخ ناك ةيبرع رئاشعو ةوق اهيف نطوأو

 «كلذ لبق تينُب نكت ملو ناجرُج ةنيدم بلهملا نب ديزي ىَئَبو" : :نودلخ نبا

 . "”«يجحذملا  يفعجملا رحّز نب مهج ناجرج ىلع لمعتساو
 وبأو: نهحدملا يلتكلا ا رفاع بأ ناك ةيباسلا ةوفدلا كري انو

 لوأ نم اناكو .دزألاو جحذم نم ناجرُجب نيذلا اسيئر يدزألا كلملا دبع نوع
 رايتخا مت ه57١١ةنس يفف . .ناسارخو ناجرُجب ةيسابعلا ةوعدلا يف اووضنا نيذلا

 ةلودلا رابخأ بحاص لاق «ةيسابعلا ةوعدلل ءابقن ءارظن نيرشعو ابيقن :رشع ثا

 ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ : ءابقنلا ءارظن مهو نيرشعلا ةيمست هذهو) : : ةيسابعلا

 هللا تبع ةيالجسا كلاموبأ «ةميزخ نب مزاخ «يكعلا ميكح نب لتاقم «يدزألا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١47 و١548 ج 4.

  030صد حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 5١5.
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 نيب لوألا وه نوع وبأ ناكف .23100خلا . . يعازخلا ةفقالا قي دست « يعازخلا

 . ءابقنلا ءارظن

 عمجب ناسارخو ناجرُجب ةيسابعلا ةوعدلا تالاجر ماق ه77١"ةنس يفو

 ءاج ثيح ةوعدلا مامإ سابع نب : للا دبع نب يلع نب دمحم ىلإ اهلاسرإل لاومألا

 ىلع يذلا اهيلُح عيمج نم جرخت ةأرملا تناك. .» :يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف

 يرام اهل لاقي هزآلا نه ةأرما لعام نرماع فت كتاكوب هي قف اهنسح
 يلح نم اهيلع ناك ام تعلخف رماع نع ةوعدلا تّلَِق دقو ديعس نب ورمع تنب

 مأ ت تثعبو ءٍةضف لاخلخو بهذ متاخو بهذ قوطو بهذ ئَراوس ناكو هب تثعبف

 مه ودحسو .ةّضف يئَراوسو اهدي لْزَع نم ٍربو دربأ ةثالثب نوع يبأ ةأرما مئيهلا

 ريصن وبأو «رماع مع نبا ةرارز نب نسحو «نوع وبأ :ناجرُج نم ريكب

 اهب ماقأف ةفوكلا 0 ءورم لهأ نم هعم ْنَمو ؛يناجرجلا

 مث ّيلع نب دمحمب مهايإو نوع وبأ ىقتلاف ")(َيلع نب دمحم ىلإ اوهجوت مث ًاريسي
 . ناجرج ىلإ اوداع

 ةيسابعلا ةوعدلا ةمامإب ماقو يلع نب دمحم تام ه74١ةنس رخاوأ يفو

 لاق . . ناسارخو ناجرُج ىلإ ًاريكب ميهاربإ ثعبف يلع نب دمحم نب ميهاربإ

 ني رماعو نوع وبأ هيقلف 0 :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ بحاص

 ا ل سنتا هفلعرب ني ةلاشو م اي عاإ نباو عامنا
 هيف اي :ادلإ هنيصإو لعمار متعاروا هاوي منزلا

 .هب اوضرو هرمأل اومّلسف .مهرمأ مهل بّرقيو .مهاهنيو مهرمأيو مهظعيو «هابأ

 عفدو [مهباحصأو ةبطخُمو ريثك نب ناميلس هيقلف] ناسارخ وو ىلإ ! ريكب راسو

 فارصنالا ىلع مزع مث «نيرهش نم ًاوحن مهرهظأ نيب ماقأو ؛ميهاربإ باتك مهيلإ

 هوربختو مكسفنأ هوفّرعتو ه ل ا :مهل لاقو

 وبأو ءمثيهلا نب كلامو «بييش نب ةيطخف (ناسارخ نم) هعم ٌصخشف . مكتعاطب

 «ناجرج :مدق قت وهب لتقاف ةةييعش قب نسرألاو"«قويمسلا كيفك وبأو « فيس

 مهغلبف ةفوكلا اومدق ىتح اولبقأف «ريصب وبأو نوع وبأ ناجرُج نم مهعم صَخَشف
 ا 1 تير المي ني رمل نسوان دق ل كج ماع

 اريثك الام هيلإ اوعفدو - مامإلا - عيهاربإ اوقلف ءةكم ىلإ وضم ىتح ًاريسي الإ اوغبلي

 اهراهظإ تقوو ةوعدلا نوؤش يف هعم اوثدحت كلذكو - ١5١[ ص] هب اومدق اوناك

 يف كلذو  اوفرصناف فارصنالاب مهرمأو «ءبيرق تآ وه ام لك :مهل لاقو)

 .555و 7١٠١ ص - يرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ(١)



 ااا خا اا را اي - _ 400 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا فالح

 اوقل اهومِيَق اّمَلَف ءناسارخ ىلإ اوضمو - ه7١؟6ةنس ةجحلا يذ وأ ناضمر
 .[؟١4 ص] «هل اوعدو كلذب اوّرسف ههقفو هلضفو ميهاربإ نع مهوربخف مهناوخإ

 تايار يهو - ءادوس تايار ثالثب مامإلا ميهاربإ ثعب ه1١1ةنس يفو

 لاق .ناجرُجو ناسارخب ةوعدلا ةداق ىلإ لالخلا ةّمّلَس يبأ عم - ةيسابعلا ةوعدلا

 ةيار عفدف ناجرجب أدبف «ناسارخ ىلإ ةمّلَس وبأ ٌصُخَشُق» : ةلودلا رابخأ بحاص
 مظعو «ميهاربإو دمحم نيمامإلا يقل دقو .مروقلا سيئر ٍذئموي وهو 2«نوع 2ك ا
 ءءادوس ةيار يعازخلا ريثك نب ناميلس ىلإ عفدف ورم ىلإ ذفن مث «ةوعدلا يف هردق

 ةوعدلا رمأ بحاص ريثك نب ناميلس ناكو . .رهنلا ءارو ام ىلإ ةيارب ثعبو
 .[؟ 47 صر «. .ناسأارخ ىيلاو ٍذئموي رايس نب رصنو . .ناسارخب

 داع مث مامإلا ميهاربإب يئاطلا بيبش نب ةبطحق ىقتلا ه14١ةنس طساوأ يفو
 (ةيعدلا ناهظ إب ءاقنلاو يناسارخلا ملسم يبأو ريثك نب ناميلس لإ هتامدليع
 يف ريثك نب ناميلس ةيرق ىلإ ناسارخب ةوعدلا يف : اولخد نيذلا نم فالآلا عمتجاف
 يف اوركسعو اوقدنخ مث ه114١ةنس لاّوش يف مهرمأ اورهظأو ناجهاشلا ورم

 يف دمحم نب ناورم لماع يسيقلا رايس نب رصن ناكو  ةدعقلا يذ يف  ناوخام

 ثيح «نوع ابأ امهيف ركذ نيتلاسر دمحم نب ناورم ةفيلخلا ىلإ بتكف ءذورلا ورم
 : يلي ام ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج

 طش ىلع امو خلَبو ذوُرلا ورمو ناقلاطلا انيلع تقّيطأ دق :رايس نب رصن لاقا
 نم مهيتأي مث ,غلب ام مهرمأ - اهيف غلب دق ناجهاشلا ورم هذهو .درويبأو رهنلا
 مهبحاصو هب اوماقو رمألا اذه يف اوخسر دق لاجر مهيفو مهباحصأ نم ناجرُجب
 وبأ مهتعاط بحاص وهو ناسارخروك يف رّيسو ناجرُج دسفأو دالبلا لغنأ يذلا
 .نوع

 رارسأ نم بتك ةدع يف هثخسن تبيصأ ًاباتك ناورم ىلإ رايس نب رصن بتكو
 ةّبح ناجرُجب نإف ءدعب امأ :وهو .ريصوبب ليعامسإ نب رماع هلتق موي ناورم
 نم ريثكو دّّْسلا ىلإ يرلا نيب ام نينمؤملا ريمأ ىلع تلغنأ دق «راجحأ نيب ةيوطنم
 :وأ]  جرخُي نأ نينمؤملا ريمأ ىأر نإف «فرعي هتينكبو «نوع وبأ وهو «قارعلا

 لصأتسيو ء ءوسلا ةرئاد هيف عطقي ام هيف هيأر نم ناجرج بحاص ىلإ  [بتكي
 .[ 55 نضص] (لعف ةعفاأك

 ىلإو ناجرُج بحاص ىلإ رايس نب رصن بتك» - هلبق وأ - باتكلا كلذ دعبو
 مهسبح مهلأسيو «موقلا ْنِم مهلَبِق نَّم ناكمب مهربخي ءرضُم هوجو نم اهب ْنَم
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 اولاقف ا ا ا ا ا ا

 :مهيف ءةّدع مهنم سّيحف مهيلإ لماعلا ثعبف . مهسبحاف موقلا ءالؤه ىلإ ثعبا :هل
 نع ةاندتو اد ني م فم وبأو  يعامسإ هب نانو «نوع وبأ
 .[؟54 ص] «ريصن وبأو «هّللا دبع

 نوع يبأ حارس قلطأ نأ ثبل ام  ينارهبلا ركب نبا  ناجرُج لماع نأ ودبيو
 يف ْنألو «ةوعدلا اورهظأو اوجرخ دق اونوكي مل مهنأل ءمهعم نيذلاو رماعو

 لئاوأ يف - رايس نب رصن بتك كلذلو .ناجرجب مهرئاشعل ةراثتسا مهسبح
 :اهيف لاق يتلا ةلاسرلا دمحم نب ناورم ىلإ  ه11*٠ةنس

 ةيبااس قيسوملا ريمأ ىلع ثلكلا دق ناحل مين ةيوظنف ةئض نافرخبنإ)

 ريمأ ىأر نإف «فرعُي هتينكبو ءنوع وبأ وهو «قارعلا نم ريثكو دْعّسلا ىلإ ّيرلا

 لصأتسيو ءوسلا ةرئاد هيف عطقي ام هيف هيأر نِم ناجرجُج لماع ىلإ بتكي نأ نينمؤملا

 . (لَعَف «هتفأش

 ىلع ةيسابعلا ةوعدلا ترطيس كلذ ىلع ًاباوج ناورم بتكي نأ لبقو

 مث .روباسين ىلإ رايس نب رصن بحسنأو ه١ ٠ ةنس ىدامج رهش يف ناسارخ ورم

 روباسينو سوط ىلإ يئاطلا بيبش نب ةبطخخَق ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلا شيج فحز
 :يربطلا لاق ثيح «نوع وبأ مهتعيلط يف ةداقلا نم ةبكوك هعمو  نابعش يف -
 نب كلملا دبع نوع وبأ :مهنم «داوقلا نم ةذع هعمو سوط ىلإ ةبطخق هجوت»

 ْنَم ٌةبطخُف يقلف» :يربطلا لاقو .2خلا . .ّيكعلا ميكح نب لتاقمو ءديزي
 ىلع ةبطخق رصتناف "2. .نوع ابأو ميكح نب لتاقم هتنميم ىلع لعجو . . سوطب
 0 ناس نإ ناضل واج هارعو قرب ابل لخاتم نول ف يناورملا نايحلا
 . ليعامسإ نب رماعو نوع وبأ مهنيب ةداقلا نم ةبكوك هعمو ناجرُج ىلإ ةبطخَق

 «يمازخلا هلا دبع نب هيأ سو شا يذ يف اجر ىلإ هَل :يربطلا

 نمحرلا دبع نب رابجلا دبعو «ديزي نب كلملا دبع نوع وبأو «كمرب نب دلاخو
 نوعا جور هةيوعل "3102 باع امنع نو نم اهو ءميكح نب لتاقمو «يدزألا

 رطيس مث ءه١١ ٠ ةنس ةجحلا يذ ” تبسلا موي ناجرجج ىلع ةرطيسلاو يناورملا
 ميلقإ ىلإ نوع ابأ هّجوو ه١1١ةنس رفص يف  ناريإ يف  يّرلا ميلقإ ىلع ةبطخَق
 .ناريإ لامش برغ يف  ناذَمَهو يّرلا نيب عقاولا - ىِبَتْسَد

 جراوخلا نم ًاموق ىِبَتْسَدِب نأ ةبطحق غلب» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق

 .ةث مج 6١٠١و ٠١5 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 6-2 هد نا ا و

 رفظف هولتاقو. «هوبيجي ملف دمحم لآ نه انضرلا نلإو هلك :هيبن ةتسو: هللا تاثك ىلإ

 ماقأو دا رهترحت نوت و وللا لح يس دق حا .ديدش ٍلاتق دعب مهب

 .مهناطوأ ىلإ مهتيقب نق ماتا و [هدوئنج نم اوحبصأ يأ] اوضرتفاو ةذع هعم

 يصر ا ل ا «كلذب ةبطخق ىلإ نوع وبأ بتكف

 ةئيدمب نوع وبأ ماقأف . سانلا :فلأتو ءماتأ نمل نامألا ْطَسَّبو يلي اهلا ةلويكا كيو

 . (رهشأ ةثالث نم ًاوحن رهبأ

 يف يناورملا شيجلا عم تاهجاوملا تأدب مها ١ةلس ىدامج رهش ىيفو

 ا . يسيقلا يملا ةرايش نبا داب رك اشي الكو- ناريإ يف - ناهبصأ ميلقإ

 ةعبرأ يف يدزألا ّيكعلا ميكح نب لتاقم - يرلا ميلقإ يف هرقم .نم - يئاطلا ةبطخق
 ناكوز فالآ ةنينب ةبطخف هذمأ مثااهيق عيكس نب لئاقم ظبارف مل ةنيدم ىلإ فالآ
 رماع لزنو .ناذَّمَّهو ٌّيرلا نيب ام قرطلاب َيِلْسُمْلا ليعامسإ نب , رماع لكو دق ةبطخَق

 نبتكو .ناهبصأ ىلإ مّدقتي نأ رماع ىلإ ةبطخق بتكف . .حلاسملا عضوو عرتسُت رصق

 يبا ىلإ ةيدكو «سراف ةئامسمخ يف ًالجر هيلإ هّجوي نأ هرمأي ّيكعلا لتاقم ىلإ

 رامغ نبا قراخملا ٌيكعلا هيلإ هّجوف «ىرخأ ةئامسمخ ىف الجر هيلإ هّجوي نأ نوع

 ىلإ دينجلا وبأو قراخملا ىفاوتو .روعألا دينجلا ابأ نوع وبأ هّجوو ,يئاطلا

 ىلإ ةبطخُق بتك مث  ناهبصأب ةرميتلا ةيرق لزنو رماع راسف  ليعامسإ نب رماع
 ناهبصأ نم هبآ ةيرق لزني ىتح هعم نميف هعضوم نم هّجوتي نأ رهبأب وهو نوع يبأ
 ٌىكعلا لتاقم ىلإ ةبطخقف بتكو - انينيف ظبازو هنآ ةيوق لودو :نؤه ونبأ ناسف تن
 ىبأ ىلإ اومضني نأ هب مهل ةوق ال ام مهودع نم مهمهد نإ :ليعامسإ نب رماعو

 .[؟759 ص] (هوعيطيو نوع
 يناورملا شيجلا نم ةوق ةميزه يف ليعامسإ نب , رماعو نوع وبأ كرتشاو

 ةعقوم يف يئاطلا ةبطخُق ىلإ امهدونجب اًمضنا مث .«ناهبصأ يف ىربكلا ةرميتلاب

 يف ةرابض نب رماع هريمأ لتقو يناورملا شيجلا ةميزه تمت ثيح ناهبصأب قلباج

 دنواهن لخد نأ ىلإ اهرصاحو دنواهن ىلإ ةبطخَق هّجوت مث . .ها١17ةنس بجر 5٠

 لا و ا
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 يذ يف لصوملا ةيالوب روزرهش مل مْدَقَن يذلا شيجلا ونيت نوع وبأ ناكو

 ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ ةبطخق هّجولا :يربطلا لاق .هه١5١ةنس ةجحلا



 فالح مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا :سماخلا لصفلا 409

 ىلع الزنف . .نايفس نب نامثع اهبو ءروزرهش ىلإ فالآ ةعبرأ يف فيرط نب كلامو
 نيرشعلا يف نايفس نب نامثع اضهان مث ةليلو ًاموي هب اماقأف روزرهش نم نيخسرف
 14/١١5[. ص] «. .ةجحلا يذ نم

 ام (روزرهش حتف) ناونعب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف كلذ ليصفت ءاجو .

 ءروزرهش قيرط ىلع هليخ ةبخن يف نايفس نب نامثع ثعب ناورم ناك
 ةعلق لزن ىتح راسف «نوع ابأ هّجوف «روزرهش هلوزنب ةبطخَ ىلإ ربخلا ىهتناف

 وهو رماع ىلإ بتكو «ليعامسإ نب رماع هيفاوي ىتح ميقي نأ هيلإ بتك مث .ريسُنلا
 ءنوع يبأ ىلإ - لجر فالآ ةثالث مهو  هعم نميف مامضنالاب هرمأي رونيدلا ةيحانب

 قيرط يف روزرهش ىلإ نوع وبأ ىضمو .2'”ةريمُس نسب نوع ابأ ىفاوف رماع راسف
 نأ ةبطخق غلبو .ناورم ليخ اهيف هتيقل يتلا ةريحبلا لزن ىتح ىضمو «بعص رعو

 فارصنالاب هرمأي نوع يبأ ىلإ بتكف ءهجولا كلذ يف هّجوت نمل عمج دق ناورم
 باتك نوع وبأ أرق اّمَْلَف .نايفس نب نامثع هنم اند دقو ءهباتك هيلع دروو ؛هيلإ
 نب رماع ىلإ فاضنا دق ناكو .فارصنالاب هيلع اوراشأف ءهباحصأ رواش ةبطخق

 هموق نم لجر ةئام وحن ىف ديعس نب قافع هل لاقُي ثراحلا ينب نم لجر ليعامسإ
 قل هللاو ؟فارضتالا نم كيسا م از يذلا امن :رماعل لانفع ل صوحلاب اوثاكد
 مكنم اوئلُم دق مهنإ «مكنم موقلاب ٌملعأ يّنِإ ءسانلا نع ًالضف ُرذلا مكتلتقيل متلعف
 ءرماع ىلإ نوع وبأ ءاجف «يثراحلا قاّفع ةلاقمب نوع يبأ ىلإ رماع لسرأف .ًابعر
 ةعئالط نوع ابأ تنأو «نايفس نب نامثع مهحبصو .هنم عمسف قاقعب عمتجاو

 لّبْفأف ءركسعلا يف هضرمل رماع فّلخت دقو «نوع وبأ جرخف «هنم هوندب هترّبخف

 برتقا اَّمَلَف .هعم نم نوع وبأ أّبعو «ريغص لبج مهنيبو هنيبو ءمهوحن نوع وبأ
 دقو هيلإ َّمضناف ءَلَبْقُأ دق رماع وه اذإف رظنف هفلخ نم ريبكتو تاوصأ اذإ «مهنم
 ةيلصوملا ٍذئموي لمح نم لوأ ناكو .نوع يبأ ةنميم يف راصف «موقلا ىلع فرشأ

 «مهرخآ نع اولتُقُم اولو مث ًاليلق اوربصف مهيلع سانلا لمحو «رماع عم اوناك نيذلا
 لتقف ..) :يربطلا لاق «ةجحلا يذ ٠ يف روزرهش ةعقوم تناكو -1558 ص]

 نب ليعامسإ عم  ةبطحق ىلإ  ةراشبلاب نوع وبأ ثعبو «نايفس نب نامثع
 وهو نوع يبأ ربخ ناورم غلب اّمّلو . . لصوملا دالب يف نوع وبأ ماقأو «لكوتملا
 ىهتنا ىتح نوع يبأ ىلإ البقم ةريزجلاو ماشلا دونج هعمو اهنم ناورم لحترا ناّرحب
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 بازلا لزن ىتح قدنخ ىلإ قدنخ نم قدانخلا رفح يف ذخأ مث لصوملا ىلإ
 ه117ةنس نم مرحملا رهشو ةجحلا يذ ةيقب روزرهشب نوع وبأ ماقأو ءربكألا

 5/١١5[. ص] «لجر فالآ ةسمخل اهيف ضرفو

 تارا برخ ةعقاوم ىلا ارعلا نيذأ ريهانا ىلخ ةيطخك ريصتلا كلذ لالختو
 ةبطخق نب ديمح ةدايقب ةفوكلا هشيج لخدو ه77١ مرحم 8 يف ةبطخق تامو
 متو يرسل دلاخا نب كمت اهبلع نطس كو مزجم ا 1١ ىف طحت نب ؛ نسحلاو

 ةبطخق نب ديمح هّجوتو .حافسلا سابعلا يبأ روهظ ىتح لالخلا ةملس يبأ ريزوت

 يف ناورمو نوع يبأ نيب ةهجاوملا تأدبو .اهب لزنف نئادملا ىلإ فالآ ةرشع يف
 ْ ْ .ربكألا بازلا مث رغصألا بازلا

 نوي نو مام خام مم

 ىلإ ةبطخُم ههجو ٌيدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ نأ» :انركذ يربطلا لاق

 0 موس مل ع اد رس

 5 ص] «..بازلا لرف نوع وبأ هيلإ اعلا «ًاقدنخ رفحو - ريبكلا

 ل 5 نوع 7 ىلإ م ل يئاطلا
 مههجوف) ةفوكلا لهأ نم ءاطعلا هل ضِرُف نم ىلع ثعبلا ةمَّلَس وبأ برضو (فالآ
 نب ىسوم ىلإ ملسم وبأ بتكو ..(فالآ ةثالث اوناكو يدنكلا ةحلط نب قاحسإ عم

 «نوع يبأ ىلإ ىسوم نب ةنييع هنبا عم هباحصأ ءاضمإب هرمأي يّرلاب وهو بعك
 لوص نب دمحم ىلإو لجر ْيفلأ يف رونيدلاب وهو ةطرق نب نامثع ىلإ بتكو
 .["178 ص] .«نوع يبأ ىلإ مهاضمأو «ةئامعبس يف دنواهنب

 حافسلا سابعلا وبأ رهظ اّمَْلَقف «فالآ ةثالث يف دحاو لك ةحلط نب قاحسإو تاتف
 يف يئاطلا هللا دبعو نيفلأ يف دمحم نب ةملَس ثعب ه1” يناثلا عيبر يف -

 وحن ريبكلا بازلا يف نوع يبأ شيج غلبف 49/١١ ص] نوع يبأ ىلإ ةئامسمخ
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 ناك نئلو «ةّيمأ وئب هعمو ماشلا لهأو ةريزجلا لهأ نم اوناكف ناورم دنج امأ»
 كلذ لثم ىلع ماشلا لهأ نوكي نأ لوقعملا نم سيلف ناورمل ةريزجلا لهأ ءالو
 سيق نم هدنج راتخي نأو اذه ظحلي نأ ناورم ىلع بجاولا نم ناكو . .هل ءالولا

 رمأ ريبكلا موجهلل ناقيرفلا دعتسا امدنعف . .ةريزجلا لهأ نم ةيناث ةرابعبو طقف
 ةعاط ىبأت ةليبق لك تذخأو «تبأف لاتقلا أدبت نأ (ةيناميلا) ةعاضق ةليبق ناورم

 ."70ىرخأ ةليبق ىلإ هليحتو هرمأ
 ًاريمأ يلع نب هللا دبع همع حافسلا سابعلا وبأ ثعب ريبكلا موجهلا لبقو

 وبأ هل لّوحتف «نوع يبأ ىلإ مِدَق ىتح ّيلع نب هللا دبع راسف» «بازلا يف شيجلل
 ىلإ نوع وبأ هتنميم ىلعو ركسعلاب يلع نب هّللا دبع راسو .. هقدارس نم نوع

 نم ناورم مزهنا ام :دمحم نب دلخم لاق» :يربطلا لاق «ناورم مزهناف ناورم
 ءارق ةعامجو هوك و باو هعف' ميق ىلع قيددللا تبغ هيقلت «هركسع يف تنك بازلا

 موي ةحيبص بازلاب ناورم ةميزه تناكو : .ناورم مزهناف ةبطخُم نب ديم مهنم

 ا ا ةرطألا ىدامس نم يلقب ةلبل ةرشغ ىدحإل تسلا

 اتكب مجارتلا يف ءاجو «بازلا ةعقوم راصتنال يلعفلا دئاقلا نوع وبأ ناكو

 :هصن يلي ام عماجلا

 شيجلا داق ءناعجشلا ةداقلا نم :ّيدزألا يكتعلا ديزي نب كلملا دبع»

 ةيومألا ةلودلا ةياهن عضو كلذبو يومألا شيجلا مزهف بازلا ةعقوم يف يسابعلا
 ."0«ةيمأ ينب ءافلخ رخآ دمحم نب ناورم دهع ىلع

 اذه يدزألا ئكتعلا ديزي نب كلملا دبع نأ ركذي نأ عماجلا بحاص تاف دقو
 ىتح ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت' ىف ئفايقلا هرود ّذتما يذلا وهو نوع وبأ وه

 ًايلاو حبصأ مث رصم يف ًاليتق دمحم نب ناورم طقسو ةيومألا ةلودلا ةياهن تلمتكا
 . ماشلا ىلإ ناورم بحسنا بازلا ةعقوم دعبف ءرصمل

 نب ةيواعم نب ديلولا اهيلعو «قشمدب ّرم ىتح ناورم ىضمو» :يربطلا لاق
 جيمس ينس يحل :هل لاقو اهب هفَلَخَف - هل ةنباب جوزتم ناورمل نتخ وهو - ناورم
 اهرصاحف قشمد ىلع نب هّللا دبع مِدَقو .. .نيطسلف ىلإ ناورم ىضمو . ماشلا لهأ
 نوع وبأ لزنو «يقرش باب ىلع يلع نب هّللا دبع لزتف . .ةيواعم نب ديلولا اهيلعو
 ىلع ىلع نب حلاصو ءاموت باب ىلع ةبطحق نب ديمخ لزنو «ناسيك باب ىلع

 ١١5. ص - بيج وبأ يدعس - ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو دمحم نب ناورم )١(
 .5 ج ١١4 ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
 .705 ص  فرطماب دمحم - عماجلا ()
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 اولتاقف ةنيدملاب سانلا بصعتو «ءاقلبلاو قشمد لهأ اورصاحف . .هيباجلا باب

 لخاد ثدح ام ناكو 19/1١5 ص3 «. .ةيواعم نب ديلولا اولتقو ءًاضعب مهضعب
 دعب يجحذملا يشرحلا نمحرلا ديع نب ثراحلا ةدايقب ةيناميلا نم ةروث وه قشمد

 لاق ”ةابلاتا درع ا ا دو طرت ياورد يلا يع مر

 ا ل ا لا ل را

 رك لس ل قشمد راصح يفا
 متنأو ور م ركل : الئاق ةاق نيبومألا نع

 07 لج ىربطلا لاقو

 لو ناكو ه١” ةنس ناضمر نم نيضم رشعل ءاعبرألا موي باوبألا اوحتفف «ةيواعم

 لخدف .[ة /١ه ص3 «يئاطلا هللا دبع يقرش باب نم ةنيدملا روس دعص نم

 هور هم ا احلا الل ا

 رع نيب ىلا هدنو نيس ىلإ يقتل يا يي سلفا اور «ندرألا

 تالفان سرق هب سّرْطُف يبأ رهن ةقطنمب ناورم ناكو « ليعامسإ نب ؛ رماعو نوع وبأو

 .ها7” ةدعقلا يذ يف رصم ىلإ ىضمو شيرعلا ىلإ لفجأف « نيطسلفب

 :رصمل هتيالو دهعو رصم نوع يبأ لوخد
 يبأ رهن يلع نب هللا دبع لزنو د ةيم اناورق لاول: ىووعيسملا لاق

 نب حلاص لحرو «ه7١ةنس ةدعقلا يذ نم فصنلل ءاعبرألا موي كلذو «سّرطُف

 ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ هعمو ناورم بلط يف (سّرْطُف يبأ رهن نم) يلع
 '”«ريصوُب لزن دقو رصمب هوقحلف َيِجحُنَملا ليعامسإ نب رماعو

 هلصوو «سرْطُم يبأ رهن لزنف ّىلع نب هللا دبع ءاج» :نودلخ نبا لاقو
 راسف «ناورم بلط يف يلع نب حلاص ثعبي نأب حافسلا سابعلا يبأ باتك كانه

 ىلإ ناورم لفجأف «ليعامسإ نب رماعو نوع وبأ هتمدقم ىلعو ةدعقلا يذ يف حلاص

 ." ج 714 ص - يدوعسملا - بهذلا جورم )١(
 .ل1 ص - رمع قوراف - يمالسإلا خيراتلا ؟)

 كوش سا ص - يدوعسملا - بهذلا جورم قرف
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 ناورمل ًاليخ اوقلف هركاسع تمدقتو «طاطسفلا حلاص لزنو ءديعصلا ىلإ مث لينلا
 هتّيبو نوع وبأ هيلإ راسف «ريضصوبب هناكم ىلع مهولدو دا 0

 ::تللاتع

 ناورم اهذختا ةسينك اهب تناكو مويفلاب ريصوب ةيرق يف لزن دق ناورم ناكو
 ىرسألا نم ملع نيح (لحاسلا تاذ) اهل لاقي ةقطنم يف نوع وبأ ناكو «هل ًاًرقم

 هعمو ليعامسإ نب رماع نوع وبأ مدق.. ١ :يربطلا لاق ءهريصوبب ناورم نأب
 ناكمب مهوربخأف ءالاجر مهنم اورسأو مهومزهف ناورمل الي ارفف زك نيتحت
 وبأ راسو «لحاسلا تاذب ىلع نب حلاص ماقأ ٍظئدنعو .'' ”«مهونّمؤي نأ ىلع ناورم
 نم ةوق يف ليعامسإ نب رماع هّجوو «هيف طبارف مدقتم عضوم ىلإ ركسعلاب نوع
 اومزهناف هركسعو دمحم نب ناورم ليعامسإ نب ٌرماع مجاهف «ريصوب ىلإ ركسعلا
 يذ نم نيقب ثالثل دحألا ةليل كلذو ليعامسإ نب رماع فيسب اليتق ناورم طقسو
 .ه7١1ةنس ةجحلا

 اهي ثعبف «نوع يبأ ىلإ ناورم سأرب ليعامسإ نب رماع ثعبف» :يربطلا لاق
 با ىلإ «ئناه نم ب ديزي عم هسأرب حلاص ثعبو يلع نب حلاص ىلإ نوع وبأ

 ىلإ حلاص عجرو .ه١١؟ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل دحألا موي سابعلا

 لاومألاو جواتسلاو دلوع سا ىلا مئانخلا عفدو ماشلا ىلإ فرصنا مث «طاطسفلا
 يربطلا ركذ مث . ارصم ىلع نوع ابأ فلخو «رانيد نب لضفلا ىلإ قيقرلاو

 هذه يف ة ا ىلع لماعلا ناكو» :لاق ثيح ه7"11ةئس ةياهن يف ةالولا ءامسأ
 دنسلا ىلعو «ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو ءّيِبْأِهملا ةيواعم نب نايفس ةنسلا
 ىلعو دمحم نب هّللا دبع ناجيبرذأو ةينيمرأو ةريزجلا ىلعو ءروهمج نب روصنم
 نيبتبو ليني ةيدكلملا دبع نوع وبأ رصم ىلعو ءّىلع نب هللا دبع ماشلا روك
 لحاسلا تاذ نم نوع وبأو يلع نب حلاص هجوت ناورم لتقم دعب هنأ ىلإ كلذ نم
 نوع وبأ ماقأف ةجحلا يذ ١9 نينثالا موي - رصم ةمصاع طاطسفلا ةنيدم ىلإ
 :ماشلاب يلا ني للا دبع هيجل ىلإ ىلع نب جلاس رعت ريصملا ادااوز ظاطمفلاب

 يلع نب دواد يفوت اهيفو . .ها77ةنس تلخد مثا :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 نب دايز هلاخ زاجحلا ىلع بانتسا هتوم حافسلا غلب امَلُق لوألا عيبر يف ةنيدملاب
 لعجو ةدللا نيم نب ديوي هي دوت هلا نبال نمبلا نلوو «يثراحلا هَّللا ديبع

 م١١ ص حرفلا دمحم  نودلخ نيأ خيرات يف نميلا 1

 .6 ج ١57 صو 4 ج ١5 ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )
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 ةيرصملا رايدلا ىلع نوع ابأ رق أو «ّىلع ينبا حلاصو هّللا دبع هيمعل ماشلا ةرمإ

 . ايفان

 يبأ ىلإ سابعلا وبأ بتك اهيفو . .ها117ةنس تلخد مث١ :يربطلا لاقو

 دانجأ ىلع يلع ينبا حلاصو هللا دبع ىلإو ٠ ءاهيلع ايلاو رصم ىلع هرارقإب نوع

 5/١[: 58+ صل «ماشلا

 تءاج» :لاق ثيح نودلخ نبا اهركذ ةياور باوص مدع كلذ نم نيبتيو

 تاروت كيكو راسب حل دع دم نعم اح دنت ىلرق تساي زنا

 ا نا و١ ل راج قم ناعما الا انا هينا زيمل نايك" ب د

 يبأ ةيلوتب يربطلاو ريثك نبا صن فلس دقو ؛يلع نب حلاصل ةفيلخ نكي ملو

 همع حافسلا سايعلا بأ قلوه هني يف) : هسفن نودلخ موا لاق كلذكو «نوع

 ا يدزألا ديزي نب كلملا ديع نوع ابأو «ماشلا ىلع نب هللا دبع

 : يلي ام رصمل نوع يبأ ةيالو دهع ءابنأ نم ناكو

 ءاقلخلا رخآ دمحم نب ناورم لثقمل يلاتلا مويلا يف نوع يبأ ةيالو تأدب

 يبأ ةمجرت يف ءاجو - < درسس ةجحلا يذ 58 يف - مويفلاب ريصوب يف نييومألا

 ه175 17 نم تاونس عبس رصم ىلع مكحلا يَلُر» هنأ عماجلا باتكب نوع

 مث (ه17١-5) حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف يأ -'*غه ١4١ - 10 نمو
 . تاونس ىنامث ةدملا نوكتف . ه١541١ - ١7 ا/ةنس نم روصنملا رفعج ىبأ ةفالخ ىف

 رود طاطسفلا اهتمصاع يفو رصم يف ةيناميلا تايصخشلاو تاماعزلل ناكو

 ناك رصم ىلع ناورم لماع نأ نم مغرلابف «ةيسابعلا ةفالخلا يف رصم ءاوضنا يف

 عم نكت مل رصم يف نيينميلا رعاشم نإف يناميلا يمخللا ناورم نب كلملا دبع

 نم طاطسفلا ىف دنجلاو ةداقلاو تايصخشلا ةيبلاغ تاكو دمحم نب نآاورم

 ةيدللا دع ياواد تعم يد هناييصتعيسسلا دما نينار ةقانمنتا

 ديعس نب ىلعألا دبعو «يمرضحلا يبيجُتلا جيد نب ةيواعم نب نمحرلا دبع
 نب ةبقع نب شايعو «نميلا يف بإ ءاولب نيعر رجح نم وهو يِنْيَعُرلا يناشيجلا

 ٠١. ج 55 ص - ريثك نبا - ةياهتلاو ةيادبلا )١(

 )05507050 م 0 ا خ0

 . نييسعلا هتقلس' امك كيتعلا نيب نم ىذزأ

 ا ل ا م يسيل سلا ا ا ع ع يع ا ا ا ا
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 : يلي ام عماجلا باتكب مهتمجرت يف ءاج «يمرضحلا بلك
 دّوس نم لوأ :َنْيَعُر رجح نم «ينيعرلا يناشيجلا ديعس نب ىلعألا دبع»

 تاكو: دعا ؟ةكم كلذ ناك .نيطمي (مهيلإ اعدو نييساعلا راعش داوسلا سبل أذ
 ةافو ىتحو ءنوع يبأ دهع يف كلذو 2١ «رصمب ةيسابعلا ةلودلا لاجر زربأ نم
 .فها77ةئس ىلعألا دبع

 يبيجتلاب فورعملا ؛يبيجتلا جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبعا

 لوأ وهو .مهدهع يف ةيمأ ينب ناوعأ نم نييرصملا رباكأ نم هوبأو وه ناك .ريمألا
 نب نمحرلا دبع) هدلاو ناك دقو 27«نييسابعلا راعش دوسأ ءادر يف بطخ نم
 ناك كلذكو (ه190ةنس يفوت ٠ ءاملعلا ناك دحأو « رصم يضاق : جيدحخ نب ةيواعم

 مث يسابعلا رصعلاو نوع يبأ دهع يف ء ءاملعلا ةاضقلا نم نمحرلا دبع نب هللا دبع
 .ها2؟ةتتسرصمل آيلاو حبصأ

 نب ناورمل رصم رحب يَلُو «يرحب دئاق :يمرضحلا بيلك نب ةبقع نب شايعاا
 يف ةياور هلو . يسابعلا يلع نب حلاص ريمألا تاقث نم ناكو . يومألا دمحم
 . يسابعلا رصعلاو نوع يبأ دهع يف رصم رحبل ًادئاق شايع رمتسا دقو ”١* «ثيدحلا
 .ه١ا 1١ ةنس يفوتو

 نب كلملا دبع نم رصم ةيالو يدزألا كلملا دبع نوع وبأ ملتسا دقو -
 مل يمخللا كلملا دبع نإ لب «لاتق نودب دمحم نب ناورم لماع يمخللا ناورم

 ؟/ يف  اليتق طقسو مويفلا يف ريصوب ىلإ ناورم بحسنا امدنع ناورم عم لتاقي
 رصم نم لحر. .) :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو -ه17١ ةجحلا يذ

 دقو -[807” ص] ؛دمحم نب ناورم لتقمو ةيسابعلا ةلودلا زورب دعب ه57١1ةنس
 . قشمد ةينامي نم هنأل اهب رقتساو قشمد ىلإ لحر

 ريصوب يف نوع ىبأل ًابئان يجحذملا َيلْسُملا ليعامسإ نب رماع ناكو -
 هججو» ه1 ةنس لئاوأ يفو .دمحم نب ناورم لتقم ذنم رصم ديعصو مويفلاب
 0 ل يا اا ريصوب نم - ليعامسإ نب رماع
 «. .ماشلاب يلع نب هّللا دبع ىلإ ناورم تانبب نوع وبأ هججوو - طاطسفلاب - نوع

 0 ةسيئكلا دارأو دمحم نب ناورم ليعامسإ نب ُرماع لََق اَمْلو» يدوعسملا لاق

 «نهيلع لوخدلا لواحي فيسلا رهاش ناورمل مداخب اذإ هؤاسنو ناورم تانب اهيف
 باقر برضأ نأ لِيُق وه اذإ ناورم ينرمأ :لاقف ءهرمأ نع لئشسف «مداخلا اوذخأف

 .5780و الو 597 ص  فرطماب دمحم - عماجلا(١)
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 مكنإف ينولتقت ال :مداخلا لاق) مث ةرتفا ليعامسإ نب رماع هسبحف .؟١)0هئاسنو هتانب

 :لاق ؟لوقت ام رظنا :هل اولاقف .لك هَّللا لوسر ثاريم نَدَفْفُيَل ينومتلتق نإ هّللاو

 عع ىلا سمول هير نع مهجرخأف ءاولعفف .ينوعبتاف اوّمله «ينولتقاف تبذك نإ
 اهتفد نق رصخمو:ةسيفقلاو هزنلا اذإق ءاوفشكف انه اوفشكا :لاقف <« لمز

 يذلا رّصخِملاو بيضقلاو درّبلا كلذ نولوادتي نويومألا ءافلخلا ناكو 20 «ناورم

 نوصخسلاو بيضقلاو درُبلا ىلع ليعامسإ نب رماع رثع اّمَلَف ءوللي هللا لوسرل ناك

 راق يلا راما ويلا لح يي درس أ امص ارح يأ نا كا يصل ا

 نب رماع هججو) :يدوعسملا لاقو . لعفف «ةفوكلاب حافسلا سابعلا يبأ ىلإ اههججويل

 «حافسلا سابعلا يبأ ىلإ هللا ليش اهي ةكلوف ءىلع نب هّللا دبع ىلإ اهب ليعامسإ

 (ه8٠9 - 796) هّللاب ردتقملا ةفيلخلا مايأ ىلإ سابعلا ينب ءافلخ كلذ تلوادتف

 207 (هلتقم موي يف هيلع ناك دربلا نإ :لاقُيف

 يعازخلا ثعشألا نب دمحم ريمألا رصم ىلإ لصو ه1””ةنس طساوأ يفو -

 ريمأ نوع وبأ هدمأ امبرو (سنوت -ايبيل) ايقيرفأ ىلإ ًاهجوتم ةيركسع ةوق سأر ىلع
 مايأ ذنم نويلحم ءامعز ايقيرفأ ىلع بلغت دق ناكو ءرصم ةيالو دنج نم ةوقب رصم

 حافسلا سابعلا وبأ ثعب ه177ةنس يفو» :نودلخ نبا لاق .دمحم نب ناورم

 ه1 ةنس ىف» :ىربطلا لاقو 7'2«اهحتفف ايقيرفأ ىلإ ىعازخلا ثعشألا نب دمحم

 00-5 اهحتف ىتح ًاديدش ًالاتق مهلتاقف ايقيرفأ ىلإ ثعشألا نب دمحم هوت
 ىلع لماعلا ناكو زاجحلا ريمأ  يثراحلا هللا ديبع نب دايز ةنسلا هذه سانلاب

 ىلعو يلع نب حلاص نيطسلف ىلعو ءّيلع نب هللا دبع قشمدو صمحو نيرسنق
 ."0«نوع وبأ ديزي نب كلملا دبع رصم

 حافسلا سابعلا يبأ ىلإ يعازخلا ثعشألا نب دمحم بتك ه١ 4ةنس يفو

 يبأ ىلإ رصم قيرط نع ثعشألا نب دمحم داعو ءايقيرفأ ىلع نيبلغتملا ةعاطب
 لاق كلذكو .«نوع وبأ ه174ةنس رصم ىلع ناكو» :يربطلا لاق .سايعلا
 . . يثراحلا هللا ديبع نب دايز ةرونملا ةنيدملا ىلع ناك ه١ 0ةنس يف» : يربطلا

 نب يي لاسر ءديزي نب كلملا دبع نوع وبأ رصم ىلعو
 ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ىلعو يلع نب هّللا دبع ماشلا ىلع ناكو لا

 وبأ ناسارخ ىلعو ؛يعازخلا ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو ءروصنملا رفعج وبأ
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 0 شل لرش لالالالا ال مستشارا تا دونك ديوتللاك 70599999715 وخل

 . يثراحلا عيبرلا نب يلع نميلا ىلع يلاولا ناكو «يناسارخلا ملسم

 ريمأ ّيلع نب هّللا دبع همع حافسلا سابعلا وبأ هجّجو ه77١ةنس طساوأ يفو -

 نأ ودبيو «وزغلا كلذ يف هعم ريسملاب ةداقلاو ءارمألا رابك رمأو «مورلا دالب وزغل ماشلا
 سابعلا ابأ نأو ءّيلع نب هّللا دبع عم وزغلا كلذ يف ةكراشملل رصم نم راس نوع ابأ

 دقف .- نوع يبأ ةدوع ىتح - نيطسلف ريمأ ّيلع نب حلاص همع ىلإ رصم ةيالو دنسأ

 نأ ودبيو . .؟ ىلع نب ملاض صم ىلع ناك .ه75١ةنس يف» هنأ يربطلا خيرات يف ءاج

 رس رول حاسما رانا ني نوطلا نا كول قلساج امل ييححعلا نمر رح الذ

 ابأ مث رهشأ ةينامث يدنكلا يناف نب نصحم ًالوأ اهيلع فلختساف يلع نب حلاص همع

 ةيالو ىلإ نوع يبأ ةدوع كلذ يدؤمو - 15 ج 5960 ص] .(«ديزي نب كلملا دبع نوع

 سابعلا:وبأ ناكو لا ةحسر نم ىلزألا رهشألا يف كلذو ةرهشأ ةيئامث دعي وضم

 ضقتناف روصنملا رفعج - وبأ ةفالخلا ىَّلوتو ه١ ةجحلا يذ 7” يف تام دق حافسلا

 ىلع رطيسو ةفالخلاب هسفنل اعدو ماشلاب ّيلع نب حلاص وخأ يلع نب هّللا دبع همع

 . ةيرجه ١١17 ةيناثلا ىدامج يف هتكرح ىلع ءاضقلا متو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا

 ه171ةنس بجر رهش يلاوح يف اهيلع ًايلاو رصم ىلإ نوع وبأ داع دقو

 لقتنا دقو نوع ابأ فلختسا يلع نب حلاص نأ نودلخ نبا ةياور يف ءاجو

 هتقالع كلذب تهتن تهتناو ماشلا ىلع روصنملا رفعج وبأ هالوو قشمد ىلإ يلع نب حلاص

 نم رصم ىلع مكحلا ي ىَلَو» نوع ابأ نأ :عماجلا باتك يف ءاج دقو .رصمب

 .(اها١41١ 0 ١١ الةنس نمو ةيرجه ”١7 - ١75 ةنس

 روصنملا رفعج - يبأ ةفالخ يف (ها١51١ )/١9  ةيناثلا ةرتفلا هذه تناكو

 تنعف ري يسوم نأ :يربطلا خيرات يف ءاجو ؛ ءرصمل ًايلاو نوع وبأ رقتسا ثيح

 نب ىسوم نأ :يربطلا خيرات يف ءاج كلذكو ءاهسفن ةرتفلا كلت يف رصم ىّلوت
 نأ نكمي ال هنأ نايبلا نع ّىنغو هها41١ هب 71 ا/ةننم ىف ديسلل ايلاو ناك عك

 «تقولا تاذ يف رصمل ًايلاوو - ةفالخلا ةلود قرش ىصقأ يف - نيسلل ناو توك

 ركذ دقو كلذك وهو (يميمتلا بعك نب ىسوم) دنسلا يف يذلا ناك اذإ الإ مهللا

 ئذلا نأ قرنو د (دنسلاب يميمتلا بعك نب ىسوم يفوت ه١4١ةنس يف) هنأ يربطلا

 ىلع ًالماع ناك هنأ دب ال ةلاحلا هذه يفو (يمعثخلا بعك نب ىسوم) وه رصمب ناك

 .ه١5١ةنس ىلإ نوع وبأ ناك رصم ىلع يلاولا نأل رصمب جارخلا

 ةيضابإلا جراوخلا رطيسو ةيلامشلا ايقيرفأ تبرطضا ه41١ - 178١ةنس ينو

 نأ روصنملا رفعج وبأ ىأرف .(ايبيل) سلبارطو سنوت ىلع ةيربربلا ةموجبرو ةليبقو
 ل ا نودلخ نبأ لاق : داو ايلازو ةيلامشلا ايقيرفأو رصم ىلع يلوي
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 كلذ ناكو .©0«رصم لزنف ؛ءثعشألا نب دمحم ايقيرفأو رصم ىلع روصنملا
 : يربطلا لاق . بعك نب ىسومو نوع يبأ ةيالو كلذب تهتنا ثيح ه١ 4 ١ةنس

 0 ا ردا حاول ل يتااوطللا لزع ه١5١ةنس

 ريصملا لونغ ىبأ ةيالو ثيهشنا ىعازخلا ثعشألا نب دعحم ةيلونبو :""
 .ها 4 1ةنس لئاوأ ىلإ ه1 ةجحلا يذ' نم تاوتس قئامث ثماذ.يتلاو

 1 عاد
 نو نو د

 : هتافو ىلإ رصم هتيالو ءاهتنا دعب نوع ىبأ ءابنأ

 ةرصبلا ةنيدمب رقتساو ه١ ١ةنس هتيالو ءاهتنا دعب رصم نم نوع وبأ داع
 يدزألا ىبّلهملا ةيواعم نب نايفس ةرصبلا ىلع يلاولا ناكو ةيدزألا ةيبلغألا تاذ

 يلاوح ناسارخ ةيالو نوع ابأ روصنملا رفعج وبأ نارا ها 5463 157كم

 نب نسح نب هّللا دبع نب دمحمل ةيولعلا ةوعدلا طاشن رهظ ثيح ه1 47ةنس

 ناسارخ ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم طاشنلا كلذ دتماو بلاط يبأ نب ّيلع نب نسح
 ةروثلل هتكرح قالطناو هجورخ نورظتني نسح نب هللا دبع نب دمحم ةعيش تناكو

 نب دمحم مهنمو هبراقأ ضعب سبح دق روصنملا ناكو ءميلاقألا رئاس يف
 يف يربطلا ركذ ثيح «نسح نب هللا دبع نب دمحم هبشي ناكو رمع نب هّللا دبع

 يبأ دنع ًاسوبحم رمع نب هللا دبع نب دمحم ناكا يلي اسرع ؟ دي كادعا

 ريمأ ٌربخُأ :ناسارخ نم نوع وبأ هيلإ بتك ىتح هتءارب ملعي وهو روصنملا رفعج
 ال هانا ام نب دهم ما مهلاطو يعن ريتا د1 ناسا + نمأ ان .قيسؤملا
 مسقأو «ناسارُح ىلإ هسأرب لسرأو هقنع ْتَيِرَُف رمع نب هللا دبع نب دمحمب رفعج
 نب دمحم تام : ةيناث ةياور يف يربطلا اقوا« . هّللا دبع نب دمحم سأر هنأ مهل
 نم. ةماعج عم هياكعيف ةسأر رويضتملا رفعج رفعج وبأ ذخأف سبحلا يف رمع نب هللا دبع

 نوفلحي اولعجو [ناسارخ ميلاقأ يأ] ناسارخ روُك يف اوفاطف .نايماوح ىلإ ةعيشلا

 نومهوُي لكي هللا لوسر تنب ةمطاف همأ نأو هللا دبع نب دمحم سأر اذه نأ هّللاب

 ىلع هجورخ نودجي [ةعيشلا يأ] اوناك يذلا نسح نب هللا دبع نب دمحم هنأ سانلا
 ةكرحلا ضاهجإ ىلإ ةعدخلا كلت تدأو [4 ج ١ ٠ ص] «ةياورلا يف رفعج يبأ

 ةرونملا ةئيدملاب نسح نب هللا دبع نب دمحم جرخ امدنع ناسارخ يف ةعقوتملا
 : يربطلا لاق ه545١ ناضمر يف هلتقمب هتكرح تهتناو

 ءروصنملا رفعج يبأ نينمؤملا ريمأ بابب هيبأ ةفيلخ نوع يبأ نب نوع ناكو»

 «ثعشألا

 .ة ج ص د نودلخ نبا خيرات )١(

 .4 ج الالا/ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ناسارُخب نوع يبأ ىلإ هسأرب رفعج وبأ هججو نسح نب هللا دبع نب دمحم لي امل
 ناسارُخ لهأ باترا هب ادن اّمَلَف ؛نوع يبأ نب نوعو ماركلا يبأ نب دمحم عم

 (هتقيقح اوملعو ربخلا مهل فشكت مث «هسأرب انيتوأو ٌةَّرم لِتُق دق سيلأ :اولاقو

 .[4 ج ١95 ص]
 ةنتف تعقو ه٠6١ةنس يف هنأ ْذِإ تاونس ينامث ناسارخل ًايلاو نوع وبأ ثكمو

 نم ددع هبراحف ذولا ورمو ةاَرَّه ىلع بلغتو مجعلا نم ريثك هاطعأ يذلا (سيذاتسا)

 0 .ناتسراخط يف نوع وبأ ناكو لبج يف هورصاح ىتح برعلا ةداقلا

 وُي نأ مهيف مكحف اخ يل ب دارو رمل ل كوع را دعوا

 .[4/778 ص] ؛اغلأ نوثالث مهو نوقابلا قتعُي نأو ديدحلاب هتيب لهأو سيذاتسا

 ه١691١ةنس يئاطلا ةبطحق نب ديمُح ناسارُح ىلع روصنملا رفعج وبأ ىّلو مث
 نب يدهملا ةفالخ ىف هتافو ىتح تاونس ىنامث ناسارخل ًايلاو ديمح ثكمف
 لماع عر طحت ب يل تام ١0 9ةئس ىف :يربطلا لاق .ه59١ةنس روصنملا

 ص] ديري نيد كلملا نبع قوفانأ هتاك يديملا ىلرف .«ناسارخ ىلع يدهملل

 ناكو ه٠6١  99١ةنئس ةيناث ةرم ناسارخ مكح نوع وبأ ىّلوت كلذبو - [ 4 5

 نع ناسارخ نع نوع وبأ لِزُع ١٠١ةنس يفو» :يربطلا لاق .ًايتع ربكلا نم غلب دق

 رقتساف هرمع نم نينامثلا وحن يف ٍذئموي نوع وبأ ناكو .[5 /””5 ص] «ةطخس

 : يربطلا خيرات يف ءاج ثيح اهب ضرمو ةرصبلا ةنيدمب
 اذإو كو لرقم: اذإف + ئدينملا هناغت نفرض كير نمفتملا ذيع نوعءانأ نإو

 ىلع ٌّيدهملا سلجف «هسلجم يف ةمعان ةبرضم اذإو نْبِل اهيف وه يتلا هتفص قاط

 0 نوع وبأ لاقف «هتلعل عّجوتو ّيدهملا ُهّربف .هيدي نيب نوع وبأ سلجو ةداسو
  كاععاظ يف لثفآ تحس نئارف ىلع. يتعيمب الأو نينمؤنلا نيمأ اب:ةللا ةيفاغ

 0 كتعاط يف هللا ىلبأ ىتح تومأ ال نأ وجرأل يّنِإو  هتعاط
 :لاقو :ًاليمج ًايأر ٌيدهملا هل رهظأف «[اذكو اذك] انيوُرو انيوُر دق اّنإف «هلهأ
 كلام زجع نإ هللاوف كتاممو كتايح يف مكتحاو تدرأ ام يِنلّسو كتجاحب ينصوأ

 اي :لاقو نوع وبأ ه هركشف «صوأو لقف ناك ام ًانئاك هتلمتحأل هب يصوت ءيش نع

 ٌيدهملا فرصنا مث . .نوع يبأ نب ؛ هللا دبع نع ىضرت نأ يتجاح نينمؤملا ريمأ

 دوتوكت الا كلا ام :هلهأو هدلو نم هعم ناك نم ضعبل لاق قيرطلا يف ناك ان

 متدجو اذإ متنأو «ةضفلاو بهذلاب ًاينيم الإ هلزنم ٌنظأ تنك ام ُهَّللاو «نوع يبأ لثم

 1٠١[. ج ١7 صو («بهذلاو جاسلاب متْيَتب

 .ةيداليم /484 قفاوملا ه517١ةنس ىلاوح ةرصبلاب نوع وبأ تامو



 )؟581١55اأه(

 نب دمحم رصن وبأ ؛يسابعلا رصعلا يف رصمل نييناميلا ةالولا يناث وه
 بعك نب ةعيبر نب داّيع نب عوكألا نبا - بئذلا ُمّلَكُم  نابهأ نب ةبقُع نب ثعشألا
 لك ىذلا يعازخلا نابهأ يباحصلا ديفح وهو . يناطحقلا ّيبرعيلا يعازخلا

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

 .بئذلا همّلك يذلا وهو . .يعازخلا ةعيبر نب داّيع نب عوكألا نب نابهأل
 نب ثعشألا نب دمحم نب رفعج هدلو نمو :لاق .ةباحصلا يف يربطلا هركذ
 رجح نبأ ظفاحلا هركذ مث .2000. .نانس عوكألا مساو . .عوكألا نب نابهأ نب ةبقع
 ىورو . .ةبحص هل :يراخبلا لاق . ١. لاقو (سوأ نب نابهأ) مساب ىرخأ ةرم
 هل منغ يف ناك هنأ سوأ نب نابهأ نع ورمع نب سينأ قيرط نم هخيرات يف يراخبلا

 ينبطاخف :لاق .هبنذ ىلع بئذلا ىعقأف هيلع حاصف اهنم ةاش ىلع بئذلا دشف
 نبا دروأو .يوقلاب سيل هدانسإ :يراخبلا لاق. .هنع لغشت موياهل نم :لاقف

 ذِإ هل ًامنغ ىعري عار امنيب :لاق ديعس يبأ نع ةرضن يبأ ثيدح هتمجرت يف نكسلا
 ينيب لوحت :لاقف بئذلا ىعقأف اهنيبو هنيب لاحف همنغ نم ةاش ىلع بئ بئذلا ادع
 مّلكم نأ يربطلاو يرذالبلاو ديبع وبأو يبلكلا نبا ركذو .ّيلإ هللا هقاس قزر نيبو
 , 1 مايع نت عوكألا نب نابهأ وه بئذلا

 ءاج دقو «بقل عوكألا نأل ءعوكألا مسا ببسب وه امنإ فالخلا نأ رهاظلاو .
 عوكألا مسا نأ) لوقلا نكمي كلذكو «نانس عوكألا مسا نأ» ىلوألا ةمجرتلا يف
 تاحوتفلا نابهأ دهش دقو . عوكألا نب نابهأ وه سوأ نب تابهأ نإف يلاتلابو 0
 «ةيواعم ةفالخ ىف ةفوكلل ةبعش نب ةريغملا ةيالو ىف اهب تامو «ةفوكلاب رقتساو

 ْ ْ هه نلاوح

 1١ حج 48 ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 2030

 و
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 بلك تاقدص ىلع باطخلا نب رمعل ًالماع ًاريمأ نابهأ نب ةبقُع هنبا ناكو
 رجح نبا لاق .ماشلاب ناسغو نيقلبو

 تاقدص ىلع هلمعتسا باطخلا نب رمع نأ يربطلا ركذ . .نابهأ نب ةبقع»

 يباحص هوبأو . هِيَ يبنلا دهع يف دلو هنأ ىلع ةلالد كلذ يفو «ءاهريغو بلك

 : ءارعشلا ضعبل ىبلكلا نبا هيف دشنأو .روهشم

 (١!"نومأ ةرفاذغ ىلع ٌتلحر سوأ نبا ٍبئذلا ملكُم ٍنْبا ىلإ

 مايأ ذنم نيطسلف يف ماشلاب ناسغو بلك قطانمب نابهأ نب ةبقُح نكس دقو

 :«يومألا رصعلاو ةيواعم ةفالخ ىلإ ماشلل ةيواعم ةيالوو باطخلا نب رمع ةفالخ

 .ه/١ةنس يلاوح يفوت امبرو

 ا ا

 ءاشلا دج نم ةقرف ناسارُح ىلإ جوت ثيح )1١5- ١1١ نيقرشملاو قارعلل

 - 11 ةج ناتبا رخال يرتتلا هللا هيه ىيسبا هيكل ىف ناسا راج ف ةماشلاو

 يف ءاج ثيح ه5١١1ةنس ناقاخ دالب حتفو ناجزوجلا ةعقوم هعم اودهشو ه٠

 لهأ مهيلإ فاضأو ميمتو دزألا هشيج ةنميم يف دسأ لعج» :هنأ يربطلا خيرات

 اورقتسا دقو ع رت رولا مهن انج ىلص الار وعلل رب ارز وردنا اجلا ىلع

 نم ناكو ةيسابعلا ةوعدلا يف اووضنا مث ناسارُخب يبرعلا شيجلا يف ذ اوطبارو

 : عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب لاق . ثعشألا نب دمحم مهزربأ

 رصع يف داوقلا رابك نم «لاو : يعازخلا ةبقُع نب ثعشألا نب دمحما

 نم ايقيرفأ ذاقثتساب هرمأ مث ه١ 5 ١ةنس رصم ىلع روصنملا ُهاَّلَو . يسابعلا روصنملا

 , 506... ةيلغتملا ضعب

 . ةيسابعلا ةفالخلل نيسس ملا ٌمداَقْلا رابك نم وهو «روصنملا

 )١( اج م ص ب رجح نبا ل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 1

 ج 7717 ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) 6.
 )*( ص - فرطماب دمحم - عماجلا 4917.
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 :رصم ىلوتي نأ لبق ثعشألا نب دمحم ءاينأ

 ناسارخخ يف طبارملا يبرعلا شيجلا ةداق نم ثعشألا نب دمحم ناك دقل
 مثيهلا نب , كلامو يعازخلا ريثك نب ناميلس دي ىلع ةيسابعلا ةوعدلا يف ىوضناو

 . منو .ةيسايعلا ةوعدلل رشع ينثالا ءابقنلا نم كلامو ناميلس ناكو .«يعازخلا

 مهنمو نييركسعلا ةداقلا نم اوناكو ءابقنلل ءارظن الجر نيرشع رايتخاو ةيمست

 ءارظن مهو نيرشعلا ةيمست هذهو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق . ثعشألا نب دمحم
 نب مزاخ ٠ ّيكعلا ميكح نب لتاقم «يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ : ءابقنلا

 ثعشألا نب دمحم .«يعازخلا هّللا دبع نب ديسأ كلام وبأ «يميمتلا ةميزخ
 نب دمحم . . يئاطلا يسوطلا ناميلس نب لضفلا «ةيطع ن نب مهجلا وبأ  يعازخلا
 نب ءالعلا «يقرابلا ثعشألا نب ورمع ةيعارحلانيعا نب هيما ع يقك ني ناميلنس

 "لإ ٠ . يعازخلا ثيرخ

 ابأ اولعجو ناسارخ ورم يف ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ مت ه١١؟9ةنس لاوش يفو

 مهسأر ىلعو مهتروشمب الإ أرمأ عطقي ال ءابقنلا هعمو ريمألا ةباثمب يناسارخلا ملسم
 الجر بختنت : ريثك نب ناميلس لاقو ٠.. ءابقنلا بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس
 اوّلوف «هيلع اوقفتاو هنم كلذ اولبقف ءهلهأ نيب ب مكحيو هنع بذي انركسع رمأب موقي
 اولعجو ؛ةطرشلا بحاص ةئيهك ركسعلا رمأ يعازخلا مشيهلا نب .فللام ويضت انأ
 مثيهلا نب , كلام ىّلوتف ' '"«بكر اذإ ملسم يبأ يدي نيب ريسي هتفيلخ كلام نب رصن

 قلطنا مث ه١ ٠ةنس اهيلع اورطيسو ناسارخ لماع اومزه نأ ىلإ ركسعلا ةدايق
 لاق . ناريإ لامش ميلاقأ ىلإ ةيسابعلا ةوعدلا شيجب يئاطلا بيبش نب ةبطخَق
 نا "”(سرافو نْيَسَبْطلا ىلإ ثعشألا نب دمحم ملسم وبأ هججوو) :ئربطلا

 :يرذالبلا لاق ل ا ا ا
 : و ارخ اناي انهو نورك كالو نمط اهسحال لانك نايس امكوم
 نّيَسَبْطلا قاتسر لصتي ثيح «ناريإ بونج قرش يف نامرك ميلقإ ةهج ةهج نم كلذو

 سرافو نامركب ناكو . ناريإ بونج يف - سراف ميلقإب طبتري يذلا نامرك ميلقإب
 نبا بتكف» يسيقلا يّرملا ةرابُض نب رماع ريمألا ةدايقب ريبك يناورم شيج ٍذئموي
 هعم هجحوو مط لافقل وييسلاب هرماب ةرايم جب نماع ىلإ ب قارغلا ريمأ ع ةريس

 يف كلذو  «ناهبصأ ةنيدم الزن ىتح افلأ نيسمخ يف نامرك نم اراسف «دواد هئبا

 .778 صو ١١5 ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(
 .4 ج ١8 صو 4 ج ٠١4 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
 ."94 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0
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 ءه1 ١ةنس بجر يف ناهبصأب قلباج ةعقوم يف ةبطخُق مهمزهف ه١ ١ةنس رفص

 ةدعقلا يذ يف اهيلع ىلوتساو دنواهن ىلإ يئاطلا ةبطخق مدقت امنيب سراف

 لاق .(ناريإ يبونج) سراف ميلقإ ىلع ًاريمأ ثعشألا نب دمحم ثكمو ه١" ١ةنس
 .20(«سراف ىلع ًالماع ثعشألا نب دمحم ملسم وبأ هَّجو ه١ ؟ةنس يف» :يربطلا
 دقف يلاتلابو .ه١7١ةنس ذنم سرافب ناك ثعشألا نب دمحم نأ ركذ مدقت امئيب

 روهظو ةيسايعلا هدا سداح ءاوغفلا دع نيران ةالو ىلع هيا نبا

 هقأ 5000 : ايو ةهالوب ةرصبلا ىف : اهملا ل نضابعلا

 - يلاولا ناك ه77١ةنس يف : يربطلا لاق . سراف ةيالو ىلع ثعشألا نب دمحم

 ؛يعازخلا ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو «يبّلهملا ةيواعم نب نايفس ةرصبلا ىلع

 ىلعو «ّىلع نب هّللا دبع ماشلا ىلعو .- يبلكلا  روهمج نب روصنم دنسلا ىلعو

 نب دمحم ناكف .2)(ملسم وبأ ناسارخ ىلعو «نوع وبأ ديزي نب كلملا دبع رصم

 دالبب يسابعلا رصعلا سسؤمو يسابعلا رصعلا يف سراف دالبل ريمأ لوأ ثعشألا

 . سراف

 ماقتسا املا :نودلخ نبا لاق . ًاعاجش ًادئاق ًأريمأ ثعشألا نب دمحم ناكو

 517 . .زاوهألا ىلع يلع نب ليعامسإ همع ىلو . .حافسلا سابعلا يبأل رمألا

 ةيمنع نمابتعلا قنا هجوال :ٌيربطلا لاقو 01 هلم ثعشألا نب دمحم مه

 نإ :هل ليقف ءهب ٌمهف ثعشألا نب دمحم اهيلعو سراف ىلع  أيلاو ىلع نب ىسيع
 ىسيع فلحتساف «هتبقاع نم فّوخت اَمِل كلذ نع عدترا مث . .كل غوسي ال اذه

 دعب ىسيع لي ملف .داهج يف الإ ًافيس دلقتي الو ًاربنم ولعي ال نأ ةجرحملا ناميألاب
 9/١47[. ص] «وزغ يف الإ ًافيس دلقت الو المع كلذ

 نع رصقأ مث . . ىسيع لتقب ثعشألا نب دمحم مه ..» :نودلخ نبا لاقو

 يف الإ ًافيس دلقتي الو شاع ام ًاربنم ولعي ال نأ اهل جراخم ال ناميأب هفلحتساو هلتق

 وبأ لمعتساو» : هنأ ةياورلا ةياهن يف ءاجو 200هرمع ةيقب كلذب ىسيع ىفوف «داهج

 ءامسأ هسفن يربطلا ركذ امنيب .«ىلع نب ليعامسإ همع سراف ىلع هدعب سابعلا

 ينعي اذهو «ثعشألا نب دمحم سراف ىلع ناك» :لاقف ه7١”ةنس ةياهن يف ةالولا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١4 صو ةاج /!١ ج 1.

 )١( ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ”60.
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 رارمتسا عم زاوهألا ريمأ ليعامسإ همعب سراف ةيالو طبرب ماق امبر سابعلا ابأ نأ
 . سراف دالبل ًاريمأ ثعشألا نب دمحم

 ةيسابع ةيركسع ةلمح ثعشألا نب دمحم ريمألا داق ه77١”ةنس طساوأ يفو

 مهزربأو اهيلع نيبلغتملا ضعب ديب تناكو (سنوت  سلبارط) ةيلامشلا ايقيرفأ ىلإ

 وبأ ثعب .ه177ةنس يف» :نودلخ نبا لاق .يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع

 اهيفو» :يربطلا لاقو .«اهحتفف ايقيرفأ ىلإ ثعشألا نب دمحم حافسلا سابعلا
 ىتح ًاديدش ًالاتق مهلتاقف ايقيرفأ ىلإ ثعشألا نب دمحم هّجوت  ه17”ةنس -
 بيبح نب نمحرلا ديع بتكو ةعاطلل نوبلغتملا نعذأ دقو 15/148 ص] (اهحتف

 ىلإ مث سابعلا يبأ ىلإ ثعشألا نب دمحم داعف «هتعاطب سابعلا يبأ ىلإ يرهفلا
 زاوهألا ىلع  يلاولا ناك ه١*7ةنس يفو# :يريطلا لاق .سراف ةيالو

 نب روصنم دنسلا ىلعو «ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو «ّيلع نب ليعامسإ
 ماشلا ىلعو . .يثراحلا هللا ديبع نب دايز ةكمو ةنيدملا ىلعو . .روهمج

 14/1١58 صا ؛نوع وبأ ديزي نب كلملا دبع رصم ىلعو :ّىلع نب هّللا دبع

 5 ةجحلا د بامعلا نأ تام مث .ه١١ 0 ةنس كلذكو

 نأ ىلإ سراف ميلقإل ًاريمأ ثعشألا نب دمحم ثكمف روصنملا رفعج وبأ ةفالخلا
 . يلجعلا روُهَج دئاقلا دّرمت ثيح  ناريإ لامش - ّيَّرلا ميلقإ ىلإ روصنملا ههججو

 رفعج ابأ ّيلجعلا رارم نب روهج علخ ه8١1ةنس يف») :يربطلا لاق

 دمحم هيقلف «ميظع شيج يف ثعشألا نب دمحم هيلإ روصنملا هججوف قنوصتملا

 مَرُهَف « جنخاتسال دودايز 0 ناسرف بخت روهج 3 ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف

 برهو «جنخاتسال دودايز رسأو ريح قلخ هباحصأ نم لتقو هباحصأو روهج
 4/١1١[ صآ .«لتُقَف وُرذابساب  اريسأ - كلذ دعب لخنأف «ناجيبرذأب قحلف روهج

 . ّيّرلا ميلقإب ًادئاق ًاريمأ ثعشألا نب دمحم ثكمو -

 ةيربربلا ةموجبرو ةليبقو ةيضابإلا جراوخلا تبلغت ه١41١ - 1؟8ةنس يفو

 «بعك نب ىسوم هعمو نوع وبأ رصم ىلع يلاولا ناكو «ةيلامشلا ايقيرفأ ىلع
 ,اتيزفاو لضم نعت اكإو ل ا

 دلك دام

 راينا ةيئاورصمل تيفال و دمحم ةيالو
 ةئتفلا نم عقو ام ايقيرفأب عقو | امل روضملا رفع نبأ ناك» :نودلخ نيا لاق

 لزن ام نوكشي ايقيرفأ دن نم تاالاجر هيلع دقو «تاوريقلا ة ةموجعب رو لئابق ت ىّلَمو
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 . "7ثعشألا نب دمحم ايقيرفأو رصم ىلع ىّلوف «هنوخرصتسيو مهب
 رصم نع بعك نب ىسوم لِزَع ه١41١ةنس يف» هنأ يربطلا ةياور يف ءاجو

 : عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو [4 ج 19/7 ص] «ثعشألا نب دمحم اهيّلوو

 روصنملا رصع يف داّوقلا رابك نم «ٍلاو :يعازخلا ةبقُع نب ثعشألا نب دمحم
 نفس رق اي فيزدا ذايشلاو هرم كاهل ١ ليسمع نوما كلو «يماسلا

 : نودلخ نبا ركذ امك بوصألاو 21597 ص] «. .ةبلغتملا

 لئاق تكلتو ةنتفلا نم عقو ام ايقيرفأب عقو امل روصنملا رفعج ابأ نإ»

 هين لرق اع وكنب ايقوردأ يح هينا اهي هيلع نك «ناوريقلا ةموجبرو

 . ”)رصم لزنف «ثعشألا نب دمحم ايقيرفأو رصم ىلع ىّلوف «هنوخرصتسيو

 نم أفلأ نيرشع وحن سأر ىلع  رصم ىلإ ثعشألا نب دمحم قلطنا دقل
 وبأ ملسف هريضف ةيضاع (طاطشلا) دوضتملا و!( ريفملزتا تيس تونا ةانسرفلا

 ةرامإلا رادب دمحم رقتساف ثعشألا نب دمحمل ةيالولا ديلاقم بعك نب ىسومو نوع

 ةيالو هل تعمج نم لوأآ ناكف -فه١41١ةنس - أعم ايقيرفأو رصمل ًايلاو طاطسقلاب

 ىلإ ةيركسع ةقرف ثعشألا نب دمحم ثعب مث «يسابعلا رصعلا يف ايقيرفأو رصم

 باطخلا وبأ ناوريقلا نم هيلإ راسف «ئلجعلا صوحألا ىبأ ةدايقب (ايبيل) سلبارط

 لتُقَف ءاولتاقتف - ايبيل يف - ترس ةقطنمب هيقلف ةيضابإلا جراوخلا ريمأ ىلعألا دبع
 كلذو ءرصم ىلإ مهنم اجن نم داعو «هعم يذلا شيجلا مزهناو صوحألا نب ورمع

 .ه١5١ةنس رخاوأ يف

 ثيح ه47١1ةنس رصمل ثعشألا نب دمحم ةيالو ءاهتنا ىلإ كلذ ىدأ دقو

 رصم نع ثعشألا نب دمحم لِزُع - اسوا .» هنأ يربطلا خيرات يف ءاج

 4/!9/١[. ص] «ةبطخق نب ديمخ اهيّلوو لفوت لزع مث تارفلا نب لفون اهيلوو

 ةيلامشلا ايقيرفأ ىلع هتيلوتب رصم نع ثعشألا نب دمحم لزع نرتقا دقو
 ىلعألا دبع باطخلا وبأ مهريمأ ناك نيذلاو اهيلع نيبلغتملا جراوخلا لاتقل هريسمو

 وأ نيعبرأ يف ثعشألا نب دمحم راس» عماجلا باتك يف ءاج امك ثيح يضابإلا

 ص] .«ناوريقلا لخدو ه44١ةنس باطخلا ابأ لتقف ه57١ةنس ًافلأ نيسمخ

 وبأ مزهناف ترسب باطخلا ابأ ثعشألا نب دمحم يقل» نودلخ نبا لاقو 2 17

 ايقيرفأ رمأب ثعشألا نبا ماقو . .ه44١ةنس كلذو هباحصأ ةماع لتُقو باطخلا

 اج 0 ص  نودلخ نبا خيرات 200
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 ًايلاو ه44١ةنس ىلإ ثعشألا نب دمحم ثكمو 4/١97[  صأ 2. .اهطّبَضو
 . ةيلامشلا ايقيرفأل

 ىلإ ثعشألا نب دمحم لْفَقَف ناوريقلا يف بارطضا عق ةو ه١ 5/8ةنس يفو

 نب دمحم ماقأو .اهيلع روصنملا هالوف ملاس نب ا
 طفل ريفا فيما نب دمت ني نضل نبا ناكر يطلب كوالا

 .ه54١ةنس ايكرت يف مورلا داهجل ريسملاب هتايح ثعشألا نب دمحم متتخاو
 مث لصوملا لا دادغب نم روصنملا رفعج وبأ راس ه1 5 94ةنس ىفاا : يرذالبلا لاق
 00 :يعازخلا ثعشألا نب دمحم هدعبو يئاطلا ةبطحق نب نسحلا اهنم ىزغأ

 تامف ءاوراسف [ايكرت يفأ خمك مهب وزغي نأ هرمارا يصف را نيالا يجلل
 قفاوملا ه55١ةنس ثعشألا نب دمحم توم ناكو . هدمآب ثعشألا نب دمحم
 , ةيداليم 715

 يدهملا ةفالخ ىلإ نيطسلفل ًاريمأ ثعشألا نب دمحم نب رصن هنبا ناكو
 لماع ثعشألا نب دمحم نب رصن رفظ ه11١ةنس يفوا :يربطلا لاق . ه١71١ةنس
 يفد . .دنسلا ىلع هيلوي نأ لبق يدهملا ىلع هب مِدَقَف ناورم نب هللا دبعب نيطسلف
 .اهيلإ َصُخَشف دنسلا ثعشألا نب دمحم نب رصن يدهملا ئلو كا هن
 لو يتيم نب ردد لاك ف ادلب اتيشالا ني دعم نب يصل يلون تأ 1
 مث ه1 - ١7١ةنس ناسارخ ىلع ديشرلا نوراه هالو ؛ءارمألا رابك نم ثعشألا
 - نس فقالا نيدمحس ني رتعج نب: سايعلا ناسارخ ىلع ديتكرلا"ىلو
 نب دمحم نب ةبقع ناك مث ه197١ دعب هتافو ىتح ءارمألا رابك نم لزي ملو ه6
 كلذ نم ةالولا رخآ وهو ها 907 ةنس نيعتسملا ةفالخ يف لصوملل ًايلاو ثعشألا

 . ميركلا يناميلا تيبلا

 .188 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0010(



 رصم ىلاو ..ىئاطلا ةبطخق نب ديم

 (هاة”١1:5)

 هدم ممألا «صانعلا نضتلا ىف ربعمل نيسبلا ةالؤلا كلاك وه
 . يئاطلا يناهبنلا نادعم نب دلاخ نب بيبش نب ةبطخق

 ةبل :3 نب : * اهآلوت ىتلا تايالولا ام عماجلا باتكن هتمجرت يف ءاج

 قط ةدايق يئاطلا ةبطخُم نب ها بيبش نب ةبطخم نب دْيَمُح» :يلي

 نقانق نع ناكر قتال نفي نق رعلاب ىركادملا 5 .ناعجشلا ةداقلا نم .ريمأ :يئاطلا
 قشمد لوخد ىف ىسابعلا شيجلا ةداق . ةريزجلا ةرمإ مث ها 67 ةئس رصم ةرمإ

 ميلقإ ىلوتو ه١ ؟ةنس ةيتارفلا ةريزجلاو وزغلو ه١ ؛مةئس ةيدي ا وزغل هجوو

 .ماشلاب ندرالا ريث ٠١ لع اريمآ لعج مك ىا37ةنس:لوباك
 نب ديحح ناك أ 492 115عس يفرد :230ناسارخ

 .ةيثارفلا ةريزجلل ايلاو ةبطخف ا
 رصم ةبطخق نب ديمح يلو ه147١ةنس يفو - 0_0 0 نب ديمح ةيالو نإ / 8 5 ةطشحق ٠ 3 أ

 ل ةلا يذ ىلإ !انيلاو: فتكفو نم ةريصق ةلحرم يه ه57١ 14 5؟ةنس

 أ ءاضقلا ىف ىسايعلا شيجلا ةدايق ىّلوتو - | ةداقلا رابك نم وهف ؛ةيسابعلا ةفالخلا

 نسجت نب هللا يطرب ةمحب هكر ىلع | ةفالت.أا اوسسأ نيذلا نييناميلا ءارمألاو

 يب ليس ادافع يم 1 ل لانا ومع قررت ا أ اك م 1 » تا
 .ه١٠6١ ةئس ىلإ ةينيمرأ روغثو ةيتارفلا : ١

 اندر ايريس نير درر يل يو 10 20 كرا ديلا اولا 5 00 500 دهشت ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىف تععقو
 هتافو ىستح ه١5١ةنس ىطسوملا لصافلا رودلاو ىربكلا ةيمهالا ىلع
 .هاأ هةةنس ةداق ناك كلذلو : .برعلا هب ماق يذلا

 اهيلو ةييرعلا نينو يشايشلا نسا
 ةساسحلا ةيسايسلاو ةيرادإلا بصانملا برعلا لتحا ةيركسعلا بصانملا ادع

0 

0 

 )١( الجامع  ارمع ص - فرطماب دمحعم .,
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 ةرادإلا يف ةيلاع ةيافك اوتبثأ نيذلا برعلا ةالولا ءامسأب رداصملا لفحتو «ةيلاعلاو
 مدع دينملا نم لعتجي ةبطخفا لاب :ةيونتلا ,اذهو "11 .بلهملا لآو ةبطخق لآ لثم
 رصف اوت ةبطخف خيي ديمح نأ ركذت نع راصتتالا

 : رصمل هتيالو لبق ةبطخف نب ديمح ءابنأ
 بيبش نب ةبطخَق دئاقلا هيبأ عم ناسارخب ًاميقم ةبطخق نب ديمُح ناك دقل

 زربأ نم ةبطخق ناكف «ةيسابعلا ةوعدلا روهظ دنع ةبطخق نب نسحلا هيخأو يئاطلا
 مهتيمستو مهرايتخا مت نيذلاو دانا مال ةوعدلل رشع ينثالا ءابقنلا
 رشع ينثالا رايتخا ىلع اوعمجأف . .» :ةلودلا رابخأ باك يدنا كيسا 0
 نب نارمع مجنلا وبأ «ناهبن ينب نم يئاطلا بيبش نب ةبَطْحَق ديمحلا دبع وبأ : : مهو
 مديهلا نب كلام وضتق ودأ .يدارخلا ربلك يناس ةيعحولا ؛«ليعامسإ
 يف ىف اولخد دق اوناك نيذلا نيعبسلا نيب نم مهرايتخا مت دقو ."' ”«خلإ ٠ . يعازخلا

 بحاص لاق .ميلاقإلا يف ةداقلا ةاعدلاو ءابقنلا ءارظن اوراتخا مث ةيسابعلا ةوعدلا
 د :مهو نيعبسلا نم مهضعب ءابقنلا ءارظن ةيمست» :ةلودلا رابخأ
 نب نسحلا :ةبطخَق نب ديمُح «ريثك نب ناميلس نب دمحم .ثعشألا نب دمحم

 .ةداقلا ءابقنلا ءارظن نم نسحلا هوخأو ةبطخق نب ديمح ناكف .*”4خلإ . . ةبطخق
 .د لاق امك ثيح ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ مت ه8 لاؤش يفو

 كلذب رمألا هلصو نأ دعب يعازخلا ناميلس لّبِق نم ةروثلا ِتَنِلْعَأ . ١. :رمع قوراف
 يف ةيسابعلا ةروثلا تحجنو . . يئاطلا بيبش نب ةبطخم ةطساوبو مامإلا ميهاربإ نم
 ةدايقب قارعلا وحن نييسابعلا شويج تمدقتو ه١ ٠ةنس  ناسارخ ىلع ةرطيسلا

 .©7 «يئاطلا بيبش نب ةبَطخَ
 راصتنالا ىف ىئاطلا بيبش نب ةبطخَقل ريبكلا يدايقلا رودلا ركذ فلس دقو

 ديمخ ناك اهنع ةيطخف نو رسل هقم ناكر ناريإ ميلاقأب ةيناورملا شويجلا ىلع
 ني ةيطشت قضحقوو“: هلودلا نابخأ بخاسص لاق «ناسازح زوغت نضعي:نق اطيارم
 هيبأ مودق لبق نسحلا اهرصاح دقو ه1 ١ةنس نابعش رخآ يف دنواهن ىلإ ناهبصأ
 «نيسامرق ىلإ هعم نميف نسحلا هجو يطق اهمزف اعلق  ةلبل'نيدح مارحت

 ةبطخَف ماقأو «لفاوقلا قرذبيو قرطلاب ظفتحيو هحلاسم قّرفيو ءاهب ميقي نأ هرمأو

 .الا١ ص - رمع قوراف .د - يمالسإلا خيراتلا(١)

 ص - يي زيزعلا دبع قب : : ,؟77و 7١ ص  ىرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ(9)
 ١7 ص سه رمع قوراف .د - يمالسإلا خيراتلا (؟*)
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 نم داّوقلا َلَبْقْأا  لاّوشو ناضمر يف كلذ ءانثأو ."'”«دنواهن لهأل ًارصاحم
 مهيف ءافلأ رشع ةسمخ نم وحن يف ًادئاق رشع ةينامث ةبطَخَق ىلإ ناسارخ

 ىلع ةمدقملا هالو هيبأ ىلع ديمح مق اًمَلَف ءلجر فالآ ةثالث يف ةبَطْحَت نب ديمُح

 ناكف*”ةواسلا ىلع ةالوو .«ةانغات وسحلا ناكل ديم ىتسعساف محلا
 ه1 ١ةنس ةدعقلا يذ 6 يف دنواهن ىلع رطيس امدنع هيبأ شيج ةقاس ىلع ديمُح

 ةبْطْسَق رصتنا ىتح ه11ةنس ةجحلا يذ يف قارعلاب ناولُح ميلقإ لخد امدنعو
 / يف ةفوكلا نم برقلاب تارفلا ةعقوم يف قارعلا ىلع ناورم لماع ةريبه نبا ىلع
 : ةلودلا رابخأ بحاص لاق .مويلا كلذ يف ةبطُخَق تامو ه17١ مرحم

 .هكالهي مهيلع نهولا لوخد اوفاخو «هيلع ةبطخق باحصأ نزح ٌدتشاو»

 هرعيابف «ةبطخق نب ديمٌحب اضرلا ىلع اوعمجأف ءمهرمأ يف اورظانتف «موقلا عمتجاف
 نب ديمُح لبقأو . .دونجلا يف ةفوكلا ىلإ ةبطخَق نب نسحلا مدقو .رمألا هل اوملسو
 ةيسابعلا لخد مث  [ةفوكلا رهاظب]  روعألا ريد لزن ىتح سانلاب ريسي ةبطخَف

 قطو مير مرحم ٠١  ءاروشاع موي «ةعمجلا موي اهلزنف  [ةفوكلا رهاظبا

 ىلإ لالخملا ةملس وبأ لسرأو . .يرسقلا دلاخ نب دمحم ٍذِئموي ةفوكلاب سانئلاب

 اورهظُي نأو «ةئيه نسحأب ةفوكلا لخدي نأ  ةيسابعلاب وهو  ةبطخُف نب ديم

 مههجوو «دنجلا أّبعو «لعفف ءمهتوقو مهمالعأو مهحالس اورهشُيو مهتنيز

 ىلإ ةملس وبأ لسرأو [ةفوكلا لخاد]  ميلس ينب رهنب اوفاوت ىتح سيدارك
 مهيف داؤوقلا نم ةعامج ةملس يبأ ىلإ ديمُح ثعبو .هب هرمأي اميف دلاخ نب دمحم
 فلأ يف ماّسبو «لجر فلأ يف مزاخو «لجر فلأ يف ّيكعلا ميكح نب لتاقم

 ةملس ابأ اوتأف ءةبطخخق نب نسحلا مهسأر ىلع ناكو [70977 77١ ص] (لجر

 ةبطخق نب ديمخ هلبقتساف ءركسعملا ىلإ مهعم راسو مهيلإ جرخف ءهراد يف وهو

 - هتوم لبق كلذب مهاصوأ ةبطَُحق ناكو  يسابعلا ةفيلخلل ًاريزو هوعيابو ءداّوقلاو

 أدبو «(دمحم لآ ريزو) هوّمسو ةفيلخلل ينلعلا روهظلا ىتح رمألا ةملس ابأ اولوف
 . ةفيلخلا لثمُي ةملس وبأ ناكو ءاهقراشمو قارعلاب ةيسابعلا ةفالخلا رصع كلذب

 نب نسحلا ىَّلوو هّجوو «ةفوكلا ىلع يرسقلا دلاخ نب دمحم ةملس وبأ ىّلوو
 نب ديمُحو  قارعلا قرش بونج - ةرصبلا ىلإ طساو روحمل ًادئاق ًاريمأ ةبطُخَق
 : كلذ نعو  قارعلا لامش  لصوملا موخت ىلإ نئادملا روحمل ًادئاق ًاريمأ ةبطخَق

 ٌمضو طساوب ةريبه نبا ىلإ ةبطخف نب نسحلا ةملس وبأ هّجو» :يربطلا لاق

 50١ ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رايخأ (0)
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 ءروصنم نب فافخو «يككعلا ميكح نب لتاقمو «ةميزخ نب مزاخ مهنم ًاداّوق هيلإ
 نب ميركلا دبعو «يئاطلا ناميلس نب لضفلاو «ناكشم نب دايزو «ورمع نب ذيعسو

 دلاخ وبأو ؛دايز نب مثيهلاو «دمحم نب ريهزو .ّيكعلا كيهن نب نامثعو ءملسم

 وبأ هّجوو .ةبطخُف نب نسحلا مهعيمج ىلعو ءادئاق رشع ةتس «مهريغو «يزورملا
 (يدماغلا) ميعن نب نمحرلا دبع مهنم داق يف نئادملا ىلإ ةبطخُف نب ديمُح ةملس

 هرمأو ءداّوقلا نم ةرشع يف نئادملا ىلإ ةبطخَق نب ديمح ةَمَلَس وبأ هّجوو :- ةلودلا

 ذفنف «ةريزجلا ىلإ تارفلا طش ىلع هاضمأو «ءقارعلا لهأ نم هاتأ نمل ضرفي نأ
 ناكف «تيه ىلإ لجر فالآ ةسمخ ىف فاّرط نب كلام ذفنأو .نئادملا ىلإ ديمح

 بلك هوجو نم ةّدع هاتأو .ناورم نع هيتأي امو ةريزجلا رابخأب ديم ىلإ بتكي
 ابأ ىتأو . .ماشلا لهأ نم دّوس نم لوأ اوناكف ءةمَّلَس يبأ ىلإ مهذفنأف مهتعاطب
 بازلا وحن : مدقتو ريغصلا بازلا رب ربعو «ناورمل ليخب عقوأ دق نوع يبأ باتك ةَمَلَس

 نب قراخملاو يدزألا بيبش نب موثلك هلّبِق نم هّجوي نأ ديمحخ ىلإ بتكف « «ريبكلا
 . [0/8 ص] ؟لعفف .نوع يبأ ىلإ مهباحصأ يف ثعشألا نب بيوذو يئاطلا رافغ

 ل سابعلا وأ ا نص سال

 ةميزنغ متو ةنميملا ةدايق نوع وبأو ةماعلا ةدايقلا يلع نب هّللا دبع ىلوتف داّرقلا

 مزهنا اّمَل :دمحم نب دلخم لاق» يربطلا لاق . بازلا يف هشيجو دمحم نب ناورم

 نوع وبأو هعم نميف ىلع نب هللا دبع هيقلف «هركسع يف تنك بازلا نم ناورم

 00 .ناورم مزُهف .ديطخك نب ديم منهن ذوق ةعامجو

 نب ديلولا اهيلعو اهرصاحف قشمد يلع نب هللا دبع دقو" :ي ىربطلا لاق

 ىلع نوع وبأو ؛ىقرش باب ىلع ىلع نب هللا دبع لزنق ناورم لماع ةيواعم

 0 ا يا ا ةكايحابال

 ل م هللا لع ةفيدملا ا ا نا

 ةداقل رااكر يلعب علاجر طحت ند ير متو رم وادعو راعوب 7

 . ةيسابعلا ةفالخلا ىف قغمد توضناو قشم

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١4 و١0 ج 4.
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 دنجج :يهو دانجأ اهل لاقُي ةيرادإ ماسقأ ةعبرأ ىلإ ًايرادإ مسقني ماشلا ناكو
 لماع ناكو «نيطسلف دنُجو «ندرألا دنججو «نيرسنق عم صمح دنجو قي

 اهتمصاعو - ندرألا ىلعو «يومألا ةيواعم نب ديلولا قشمد ىلع دمحم نب ناورم

 اهتمصاعو  نيطسلف ىلعو «يناميلا يعاضقلا يلماعلا ةمالس نب ةبلعث  ةيربط

 رمأ دق دمحم نب ناورم ناكو .يسيقلا ينانكلا سماحرلا نب زيزعلا دبع  ةلمرلا

 ندرألا رهن ميلقإ ًادصاق راسو قشمد يف يسابعلا شيجلل يدصتلاب ةيواعم نب ديلولا

 يلماعلا ةمالس نب ةبلعث هعم صخَشُف ندرألاب ناورم ٌرم» :يربطلا لاق . نيطسلفو

 ىّلوف يلع نب هللا دبع مِدَق ىتح ٍلاو اهيلع سيل اهكرتو ءاهيلع هلماع ناكو
 ديري ناضمو نشاوأ فاد ىشمو نم ىلع نباهللا نبع نانا :لاقو .«اهيلع

 9/1١76[. ص] «اودّوس دقو هوتأفا ندرألا ىلإ لحترا مث ةوسكلا رهن لزنف نيطسلف

 ف نكد هنأ الإ «ندرألا ّيلع نب هّللا دبع هاّلو يذلا ريمألا مسا يربطلا ركذي ملو

 نم هيلع مِدقف «ةبطْحَت نب ديم ىلإ ّيلع نب هللا دبع بتكا :هنأ ةقحال ةعقاو

 ةطخف نو هيوش وه نورألا ىارت يذلا نأ كلذ نم نّيبتيو 9/١١59[. ص] «ندرألا

 راس اّمَل دمحم نب ناورم ناكو .يسابعلا رصعلا يف ندرألا ةقطنمل ريمأ لوأ وهو

 لزنف يناميلا يماذجُجلا ناعبض نبا نيطسلف ىلع بلغتو راث نيطسلف ىلإ ندرألا نم

 اهيلع ىّلو ندرألا يلع نب هّللا دبع مِدَق امل . سرطُف يبأ رهن ةقطنم ناورم

 سُرطُم يبأ رهن ىلإ ّيلع نب هللا دبع ىضمو - ها7١ لاوش يف ةبطخف نب ديمح

 «سرطُم يبأ رهنب هللا دبع ماقأو ءرصم ىلإ لحرو شيرعلا ىلإ ناورم لفجأف
 نب رماعو نوع وبأو ّيلع نب حلاص هجوتو «ندرألاب ريمأ ةبطخَف نب ديمحُحو
 .دمحم نب ناورم بلط يف ه١” ةدعقلا يذ فصتنم يف رصم ىلإ ليعامسإ

 يبأ ةدايقب ةيومأ ةكرح نيرسنق يف تعلدنا  ةدعقلا يذ طساوأ يف  كاذنآ

 يبأل ةعيابملاو ةعاطلا دوا دق ناكر ناورم داوق نم وهو رثوكلا نب ةأزجم درولا

 ىلإ نيرسنق لهأ اعدو نيرسنقب سابعلا ابأ درولا وبأ علخ» مث نيرسنقب ماقأو سابعلا

 بتكو» :يربطلا لاق .ينايفسلا دمحم يبأل اوعيابو مهعمج رثكو ««هوباجأف كلذ

 هّجو مث .درولا ابأ لتاقُي نأ سْرْطُشِب وهو ّيلع نب هّللا دبع ىلإ سابعلا وبأ

 مث «فالآ ةعبس يف نيرسنق ىلإ ّيلع نب دمصلا دبع [قشم قشيد نم لع نماهللا دبع

 عمج يف درولا ابأ دمصلا دبع يقلف «فالآ ةسمخ يف ثعشألا نب بيؤذ هدعب هّجو

 ىلع نب هللا دبع جرخ مث . صمح اوتأ ىتح هعم نيذلاو دمصلا ديع مزهناف «ريثك

 1 يهل ل «نيرسنقو صمح وحن ًاهجوتم
 . .ندرألا نم هيلع ِمِدَقَف :ةبطخَق نب ديمُح ىلإ ىلع نب هللا دبع بتكو . . يئاطلا
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 محم را داكو دروس وم اماما يامال ف راع لا يع وانو

 دمحم يبأب - اوقتلا ءةبَطْخُت نب ديمو دمصلا دبع هعمو يلع نب هللا دبع

 ها «ةجحيحلا ا ءاثالقلا موي اولتتقاف . يما « صقنن نحو

 .ًاعيمج اولتقف ةئامسمخ وحن يف درولا وبأ تبثو .مهومزهف ةبطخف نب ديمُحو

 ءاوعيابو اودوسو نيرسنق لهأ َيلع نب هّللا دبع َنّمأو . ينايفسلا دمحم وبأ برهو

 ندرألا ىلإ ةبطخق نب ديم داع كلذكو 9/١94[ ص] «قشمد ىلإ فرصنا مث

 يف كلذو ه١” ةةنس ىلإ ماشلل ّيلع نب هللا دبع ةيالو راطإ يف اهيلع ًاريمأ ثكمو
 . حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ

 ايأ هاخأ فلختساو حافسلا سابعلا وبأ تام ه١ 5ةنس ةجحلا يذ يفو

 وزغل ًاهجوتم بوردلا هاوفأب ماشلا ريمأ ىلع نب هللا دبع همع ناكو روصنملا رفعج
 امنيبو «ةبطخُق نب ديمُح مهيفو ةداقلاو ءارمألا نم ديدعلا هعمو ايكرت يف يلا

 يااناكو اه يم عريسا ابرق يلا صورا مارنأو "ارادوا كالا مربح رك

 دنجلاو ةداقلا يلع نب هّللا دبع عمجف ؛ «روصنملا رفعج - يبأ فالختساو سابعلا

 لاق .ةبهرو ةبغر ةفالخلاب هوعيابف مينا ىلإ ميهاطلو .ننادعلا نبا كافي هزار

 وبأو يذورملا فافخو يئاطلا يعبر نب ديمحلا دبع مناغ وبأ هعيابف» :يربطلا

 بيبح نب شايحو ةبطخُف نب ديمُح مهيفو داّوقلا نم هعم ناك نم عيمجو غبصألا

 يقيد ]انا ردم ةيالقرجلإ لحفر جلا وم رق الا مهريغو رافغ نب قراخمو

 روصنملا رمعج - وبأ ناكو ّيكعلا ميكح نب لتاقم اهبو - [ةيتارملا ةريزجلا ةمصاع

 ؛هبجي ملف ؛ةعيبلا ىلع ًالئاقم يلع نب هللا دبع دارا «ةريزجلا ىلع هفلختسا

 «هلتقو هنصح. نم هلزنتسا ىتح  أموي نيعبرأ  هرصحو هيلع ماقأف «هنم نصحتو

 :يربطلا لاق . ه117ا/ةنس رفص رهش يف كلذو

 اهيلعو بلح ىلإ ههّجوو ةبطشُم نب ديمشل ًاباتك يلع نب هللا دبع بتك»
 نإ :لاقو هباتك يف ركف قيرطلا ضعبب ناك اذإ ىتح ديمُح راسف .مصاع نب رفز

 كيلع ِمِدَق اذإ) هيف اذإف هأرقف راموطلا كفف .ررغل هيف ام ملعأ ال باتكب يباهذ

 مهربخأف هتصاخ نم ًاسانأ اعد هيف ام ىأر اّمَلَف (هقنع برضاف بطش نب ديم

 ذخآ نأ ديرأ يّنِإف يعم رِسيْلَف وجني نأ مكنم دارأ ْنَم :لاقو «مهرواشو ربخلا
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 يّرس نيشفي الف ريسلا ىلع هسفن ٌَلِمحَي نأ مكنم درُي مل ْنَّمو «قارعلا قيرط
 .بحأ ثيح بهذيلو

 اننا كلم اف دن ادت رمش ىذا الع هب احممل نت ناس ويدل ناش هجتاو
 ةيحان ىلع ذخحأف ؛قيرطلا جرُهَبو مهب زوف مث ءهعم ريسملل اوبهأتو مهباّود هباحصأ

 هل لاقي ّيلع نب هللا دبعل ىلوم ٍذئموي ةفاصرلابو «ماشلاب ماشه ةفاصر ءةفاصُرلا نم
 يف ذخأو يلع نب هّللا دبع فلاخ دق ةبطَخق نب ديمُح نأ هغلبف «يربربلا ديعس

 هب رصب امَّلَف ؛«قيرطلا ضعبب هقحلف هناسرف نم هعم نميف هبلط يف راسف «ةزافملا

 ام هّللاو «ينفرعت امأ كحييو :هل لاقف هيقل ىتح هوحن هسرف ىنث ةبطخُف نب ديمُح
 عمس اّمَّلَف .كل ٌريخ وهف كباحصأو يباحصأ لتقت الف ْمجراف ءريخ يلاتق يف كل
 . ةفاصّرْلاِب هعضوم ىلإ عجرف هل لاق ام فرع همالك

 ىل ْنِإ :نوميم نب ىسوم هسرح دئاق هل لاقف ءهعم ناك نمو ديمُح ىضمو
 .كتحيلا مث هيرأ ام نعي اهينضرأت اهينانا لل تأت نأ ةيازددإف ايراجت ةدانمولاب
 ديرب نابع رج جوك ءاهدنع ماقأف اهيلإ نوميم نب ىسوم راسف «ديمح هل نذأف

 . «؛هلتقو هذخأف يلع نب هّللا دبع ىلوم يربربلا ديعس هيقلف «ديمحب قاحللا

 روصنملا رفعج يبأ ىلإ ناسرفلاو ةداقلا نم هعم نميف ىضم دق ديمُح ناكو

 يبأ عم روصنملا رفعج وبأ ههجو يذلا شيجلا ةداق نم ناك مث «قارعلاب رابنألا يف

 .هعم نيذلاو يلع نب هّللا دبع لاتقل يناسارخلا ملسم
 داؤقلا نم هنع فلختي مل رابنألا نم أرئاس ملسم وبأ ىضمو» :يربطلا لاق

 0 ا ا ل م 0 «دحأ

 نر نراصو ا اس دو نك ا -. 0

 .«ّيلع نب هللا دبع

 وبأ هو اّمَلَق «ةينيمرأب ةبطخق نب نسحلا عم تنك : ةريغملا نب ملسم لاقا
 هيفاوي نأ ةبطخُق نب نسحلا ىلإ رفعج وبأ بتك «ماشلا ىلإ ملسم ابأ روصنملا رفعج

 ماقأف «لصوملاب وهو ملسم يبأ ىلع انمِدقف - ىلع نب هّللا دبع لاتقل - هعم ريسيو

 ةجاح ّيلإ كب سيلو لاتقلا ىلإ نوريست متنأ :ةسحلا لق سيينا فارأ ملف امايأ

 نكلو معن :لاقف . هللا ءاش نإ اومدقت ىتح ٌميقأف قارعلا ُتيتأف يل َتنذأ ولف

 كتثيتأ :ٌّتلقو هُئيتأ تأيهتو ٌتغرف اّمَلَف .معن :تلقف ءريسملا تدرأ اذإ ينملعأ

 لاقف جرخو .ُتفقوو ٌثجرخف كيلإ جرخأ ىتح بابلاب يل فق :لاق ءكُعْدوأ

 الولو كربخأ مل كب يتقث الولو بويأ ابأ هغِلبتل ًائيش كيلإ يقلأ نأ ديرأ يْنِإ : يل
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 ذدنم ملسم يبأب ٌتبترا دق يّنأ بويأ ابأ غلبأف «كثعبأ مل بويأ يبأ نم كناكم

 يمريو هقدش يولي مث هأرقيف نينمؤملا ريمأ نم باتكلا هيتأي هنأو هيلع ثمدق
 ترسف  تمهف دق «معن :ٌُتلق . ًءازهتسا ناكحضيو هأرقيف رصن يبأ ىلإ باتكلاب
 كحضف - هتربخأف  ءيشب هتيتأ دق يّنأ ىرأ انأو بويأ ابأ ثيقلف - رابنألا ىلإ
 ةلاسر بويأ وبأ لقنو - «ّيلع نب هللا دبعل انم ةمهت دشأ ملسم يبأل نحن :لاقو
 . نينمؤملا ريمأ نأ ةيوفشلا ةبطخُق نب نسحلا

 روصنملا رفعج يبأ نينمؤملا ريمأ شيج ىقتلا ةهجاوملا ناديم يف امنيب
 ا ل ل ع ع وال

 ةبطخُق نب نسحلاو ءروصنملا شيج ريمأ وه  ناسارخ ريمأ  يناسارخلا ملسم
 :يربطلا خيرات يف ءاج امك - ثيح ءروصنملا شيج ةنميم دئاق - ةينيمرأ ريمأ -

 يأ] سانلا ىقتلا اذإ هيلع سلجي ناكف .شيرع ملسم يبأل لمع دق ناكو»
 ىلإ لسرأ ةرسيملا ىف وأ ةنميملا ىف ًاللخ ىأر نإف «لاتقلا ىلإ رظنيف [ناشيجلا
 فرصني ىتح ءاذك عفوت ىلإ اذك رخأت وأ ءاذك كليخ مق ءاذك لعفا :اهبحاص

 ةرخآلا ىدامج نم نولخ عبسل ءاعبرألا وأ ءاثالثلا موي ناك امل . ضعب نع مهضعب

 ىلإ لسرأف 0 ب و لا د لا

 ةرسيملا ىلإ اهرثكأ ٌمّضو ةنميملا ٍرعأ نأ :ةنميملا ىلع ناكو ةبطخق نب نسحلا
 ماشلا لهأ كلذ ىأر امل «- لعفف مهؤادشأو كباحصأ ةامُح ةنميملا يف نكيلو

 لسرأ مث . مهتنميم ىلإ اومضناو مهترسيم اورعأ  [ّيلع نب هللا دبع شيج يأ]
 "رز يخل ىف رعب نمر يارجل كلل لقا ردا :نسحلا ىلإ ملسم وبأ
 بلقلا لهأ لاجو ؛«مهومطحف مهيلع اولمحف - ندعلا قربان ءماشلا لهأ ةرسيم
 رصنلا هدي ىلع مت يذلا دئاقلا وه ةبطخُق نب , نسحلا ناكف . ٠”«(هومزهف ةنميملاو

 تهتناو ّىلع نب هللا دبع برهو :مويلا كلذ يف ّيلع نب هللا دبع شيج مازهناو

 . روصنملا رفعج يبأ ىلإ ربخلاب ملسم وبأ بتكو ع

 ملسم يبأ ىلإ بتكو ؛مئانغلا يصحيل ًادفو روصنملا رفعج وبأ لسرأ مث
 ناسارخو ماشلا ىلع ينيلوي ولا يا ا

 ىلإ ةدوعلا ررقو «ةحراج تاملكب روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلل ضرعتو «يل
 ملسم ابأ نأ تاياورلا ركذتو» :رمع قوراف .د لاق . ةفيلخلا رماوأ ًاضراعم ناسارخ
 ةبطخَق نب نسحلا نإ :يفوكلا لوقيو «هيلع درت يتلا ةفيلخلا لئاسرب ءىزهتسي ناك

 .ة ج 48 ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات (0)
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 نإ نينمؤملا ريمأ اي :اهيف لاق ةلاسر ملسم يبأ تافرصت نع ةفيلخلا ىلإ بتك

 1 ا ل و

 بنالخملا ىلع افوجت ةريزدلا ني ماتم با يود :يربطلا لاق .؟'"ملسم
 دق روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا ناكو ؟70«ناسارخ ديري #2 ههجو نم جرخو

 أايلاو ةريزجلاب ديمُح ماقأف «ةيتارفلا ةريزجلا ىلع هتيلوتب ةبطخف نب ديمُح ىلإ بتك
 وأ بجر يف كلذو ءاهريمأ وه يتلا ةينيمرأ ىلإ ةبطخَق نب نسحلا ىضمو ءاهيلع
 .ها7١ا/ةنس نابعش

 ثيح يسابعلا رصعلا يف ةيتارفلا ةريزجلا ةالو ثلاث ةبطخحَق نب ديمُح ناكو
 حافسلا سابعلا نأ ةفالخ يف ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلل ايلاو روصنملا رفعج وبأ ناك

 ب10 ينانصلا ّيكعلا ميكح نب لتاقم ةيتارفلا ةريزجلا نلوت مثالا عم
 أيلاو ةبطخُق نب ديم حبصأ مث «ٌىلع نب هللا دبع ةنتف يف هلتقم ىتح (ه0١

 ناك ه71١ةنس ىف» :يربطلا لاق .ه547١ ىلإ ه١ بجر ذنم ةيتارفلا ةريزجلل

 هناك با ناسا رك ناكر . .يثراحلا هللا ديبع نب دايز ةكمو ةنيدملا ىلع يلاولا
 14/١19. ص] «. .ةبطخُم نب ديمُح ةريزجلا ىلعو «ميهاربإ نب دلاخ

 ةيحانب مكحُف «ينابيشلا ةلمرح نب دّبلم جرخ ه17١/ةنس يف) :يربطلا لاق

 يأ) مهو «ةريزجلا طباور هيلإ تراسف - (هلل الإ مكح ال نأ نلعأ يأ)  ةريزجلا
 تراس مث «مهمزهف ةريزجلا طباور دّبلم لتاقف .فلأ ليق اميف ٍذئموي - (جراوخلا
 دعب دّبلم همزهف َيِبْلِهُملا متاح نب ديزي هيلإ راس مث «مهمزهف لصوملا طباور هيلإ
 هيقلف ةريزجلا ىلع يلاولا ٍذئموي وهو ةبطُحَق نب ديم هيلإ راس مث . .كديدش لاتق

 . «هنع فكي نأ ىلع مهرد فلأ ةئام هاطعأو ديمح هنم نّصحتو همزهف دّبلم

 ركذ مث .اها78١ةنس هميكحتو دّبلم روهظ نأ يدقاولا معزو» :يربطلا لاق

 ا ل : هنأ ه١ 8ةنس ثادحأ ىف يربطلا

 اًمَلَف سراف ةئام دّبلملا هل َنَمْكأَف «"”نمحرلا دبع نب رابجلا دبع اخأ ريع لاروع

 مث 14/17١ ص] «هباحصأ ةماع اولتقو هومزهف نيمكلا هيلع جرخ زيزعلا دبع هيقل

 )١( ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 48.
 يبأ ىلإ هدرو ملسم ابأ عدخف يلجبلا ديزي نب ريرج ملسم يبأ ىلإ روصنملا رفعج وبأ ثعب 4

 مث روصنملا رفعج يبأ مث سابعلا أ ةطرش دئاق يدزألا نمحرلا 558 رابجلا دبع ناك مة

 .ه141 ١4٠ ةنس ناسارخل ًايلاو حبصأ
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 نب ديمُح ثكمو .لصوملاب هيلع ءاضقلا متف لصوملا ىلإ هباحصأو دّبلم راس
 .ه١5١ةنئس ىلإ ةيتارفلا ةريزجلل أيلاو ةبطخق

 دق ايكرت بونج يف ةيتارفلا ةريزجلا روغئ نم يهو ةيطلم ةئيدم تناكو
 الإ اهنم اوقبي ملف ةيطلم مورلا مهو ه7/8١ةنس نيطنطسق مورلا كلم وزغل تضرعت
 ىلإ روصنملا بتك ه179ةنس تناك اّمّلو» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق .ًايره

 نب باهولا دبع هّْجوي نأ ىأر مث .اهنيصحتو ةيطلم ءانبب هرمأي يلع نب حلاص

 نب نسحلا هعمو ه٠5١ةنس يف هّجوتف ءاهروغثو ةريزجلا ىلع ايلاو مامإلا ميهاربإ
 هعم ىفاوتف ةريزجلاو ماشلا لهأ ىلع ثوعبلا عطقو (ناجيبرذأو ةينيمرأ ريمأ) ةبطخَق

 ا ل ا ل
 لعجو ءاّنبلا هلواني ىتح رجحلا لمح امبر ةبطخَق نب نسحلا ناكو .ةيطلم ءانب

 ىلإ بتكف باهولا دبع كلذ ظاغف ؛هخباطم ازربم ءهلام نم مهيشعيو سانلا يدغي

 فاعضأ معطُي ةبطخق نب  نسحلا نأو سانلا معطُي هنأ هملعُي روصنملا رفعج يبأ

 نيدانم هل نأو ءايرلاو فارسإلاب هنجهيو عنصي ام دسفُيو هلوطي نأل ًاسامتلا كلذ

 هلام نم ُنسحلا معطُي «يبص اي :رفعج وبأ هيلإ بتكف .هماعط ىلإ سانلا نوداني
 وبأ بتكو ا لا 2 ا ل

 نسحلا ناكف .ًايدانم ذختت الو سانلا معطأ نأ : لعد نييسعلا نلإ ندم

 ءانب نم اوغرف ىتح لمعلا يف ذ سانلا دجف ءاذك هلف ةفرش ءانب ىلإ َقَبَس قبس نم: : لوقي

 ناقبب ةفارع لكل اهوتكسا يذلا ةقجلل لكو نوت ةكيي د هنن نامل

 اونبو «ًالجر رشع ةسمخ ىلإ رفن ةرشع ةفارعلاو ؛ ليطس)و هويرت ناحمو ةابلطم

 تارفلا يف عفدي بقابق ىعدي رهن ىلع ةحلسمو ءاهنم اليم نيثالث ىلع ةحلسم اهل

 نم اهنأل ةريزجلا لهأ نم لتاقم فالآ ةعبرأ ةيطلم روصنملا نكسأو [ايكرتب]
 لعجلا ىوس رانيد ةئام ةنوعمو لجر لك ءاطع يف ريناند ةرشع ةدايز ىلع ءمهروغت

 «عرازملا دنجلا عطقأو «حالسلا نم اهتنحش اهيف عضوو ءاهنيب لئابقلا هلعاجت يذلا

 فلأ ةئام نم رثكأ يف - مورلا كلم - ةيغاطلا نيطنطسق لّبقأو . ةيذولق نصح ىنبو

 . "'”«اهيلإ ةيطلم لهأ عجرو .اهنع مجحأف برعلا ةرثك هغلبف ناحيج لزنف
 باهولا دبع هّجو روصنملا رفعج ابأ نأ :فلاسلا يرذالبلا صن ىف ءاج دقو

 ةبطخَق نب ديمُح ةيالو ءاهتنا كلذ ىّدؤمو ه٠4١ةنس اهروغثو ةريزجلا ىلع ًايلاو
 ًاريمأ ناك باهولا دبع نأ يربطلا ةياور نم دافتسي امنيب «ةنسلا كلت يف ةريزجلل

 19437 نض - ئزذالبلا - نادلبلا حوتف ()
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 ةفئاصلا ةبطخق نب نسحلا ازغ ه١ 5٠ ةنس يف :يربطلا لاق .ةريزجلا روغثب وزغلل

 ينعي دق اَّمِم باهولا دبع ةيلوت ركذي ملو .«مامإلا ميهاربإ نب باهولا دبع عم
 د57 انين يلي ريل لال اةايطص دع 16 ايس لإ رجلا جادا راريجما

 . .دمحم اهنع لْزُع مث ثعشألا نب دمحم رصم ىلع روصنملا رفعج وبأ ىَلو

 رسل انام نب اجلا هاخأ رفعج وبأ ىّلوو «ةبّطْحَم نب ديمُ اهيلوو
 .””«روغشلاو

 :(ه١1 4 -147) رصمل ةبطخف نب ديم ةبالو
 ةالولا ثلاث وهو رصمل أيلاو يئاطلا ةبطَخَق نب ديم حبصأ ه547١ةنس يف

 .ىضابعلا ىيضعلا ىف: ريظمل نييتمفلا

 حصأ ريبعتبو «يعازخلا ثعشألا نب دمحم لزعب رصم ىلع هتيلوت طبترتو
 نيدقملا عرارخلا لابن اهيل هريسمر ةلادسلا هينا ربهتالا نود ةلرف
 يف ايقيرفأ ىلإ ثعشألا نب دمحم راس»  عماجلا باتك يف ءاج امك هنأ ذإ .اهيلع

 رصم ىلع ثعشألا نب دمحم فلختسا دقو ه١ 87 ةنس ًافلأ نيسمخ وأ نيعبرأ

 ركذ امك - كلذو اهالوتو رصمل ايلاو ةبطخق نب ديم ِمِدَق مث تارفلا نب لفون هبئان
 .ه١ا5؟ةنس  يربطلا

 : يلي ام عماجلا باتكب ديمُح ةمجرت يف ءاج دقو

 رصم ةرمإ يّلُو .ناعجشلا ةداقلا نم .ريمأ ينال حت نوالسبحا

 - ١ا/ةنس ةيتارفلا ةريزجلل ًأريمأ ناك هنأ باوصلاو "”«ةريزجلا ةرمإ مث ه١ 47ةنس
 .ه1547١- 47١ةنس رصم ةرمإ يلو مث ه١

 ىلعو «يرسقلا دلاخ نب دمحم ةنيدملا ىلع  ىيلاولا ناك ه57١ةنس يف

 ىلعو يسابعلا ىسوم نب ىسيع ةفوكلا ىلعو - يذرالاي ةيواعم نب مثيهلا ةكم

 ص] «يئاطلا ةبطخَف نب ديمُح رصم ىلعو - يبّلهملا  ةيواعم نب نايفس ة ةرصبلا

048 .. 

 «يثراحلا عيبرلا نب ؛ هللا دبع نميلا ىلع يلاولا ناك ه57١ةنس يف كلذكو

 نمحرلا دبع نب رابجلا دبع ناسارخ ىلعو ؛ «يبلهملا صْفَح نب رمع دنسلا ىلعو
 متاح نب د ديزي زاوهألا ىلعو «بّلهملا نب ةئيبع يبأ نب دمحم يّرلا ىلعو «يدزألا

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4/١ ج 5.

 ص - فرطماب دمحم  عماجلا مف 166



 4358 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 8

 ا

 ةوعدلا نم روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا قلق دتشا ه1 47 ةنس ظيسااوا يفو

 ةطخق دير رح مدا يراد يحلو هلا دبع نب دمحمل ةي نذل نياق

 ناو نايس ماجن / ديزي روصنملا ثعب مث ه147١ لاّوش وأ ناضمر يف روصنملا

 لمعُتساو رصم نع ةبطخق نب ديمُح لِزُع ه47١”ةنس يف) : ريثألا نبا لاق

 0 تايدلا ةتاح ب .ديي وداع معساو لقوتال 2 م كارقإلا نا ليون اعلم

 ةرمإ مث ه١ 47”ةنس رصم ةرمإ يَلُو) هنأ عماجلا باتكب ديمُح ةمجرت يف ءاجو

 رولا

 ءها 57 ةنس لاّوش وأ ناضمر يف رصمل ةبطخُف نب ديم ةيالو تهتنا كلذبو

 .ةيتارفلا ةريزجلل ًاريمأ داعو

 : رصمل هتيالو ءاهتنا دعب ةبطخُف نب ديمخ ءابنأ

 قارعلا» ةزيضنلا نقويراهيجلاو ةروضملا ةكيدملا ىف«فيسل تاع ةةكس رت
 نب يلع نب نسح نب نسح نب هللا دبع نب دمحم ةماعزب ةريبك ةيعيش ةيولع ةكرح

 ةنيدملا يف ةفالخلاب عيوبو زاجحلا نم اهيلإ امو ةنيدملا ىلع رطيس ثيح بلاط يبأ

 ةريضبلا ىلإ ميمهاربإ هاخأ هّجوو يدهملاب ٍبّقلتو ه45١ةنس بجر يف ةرونملا

 - ناضمر ىف 0 هريعجاا يحاور طبو ورجل رغد بن نع عدت

 رفعج وبأ ةفيلخلا ناكو :«تايالولا بلغأ ىف أرس ترش دنا دق ةوعدلا تناكو

 اهب شيلا ةدايق ىّلوتف ةفوكلا ىلإ ةبطخق نب ديمح ريمألا مدقتسا دق روصنملا

 :اهيف لاق ةلاسر نسح نب هللا دبع نب دمحم ىلإ روصنملا رفعج وبأ بتكو

 امَّنِإ ءدعب امأ . ٍنسح نب ِهّللا دبع نب دمحم ىلإ نينمؤملا ريمأ ِهّللا دبع نما

 ةيآلا#.. . أت صن وأ أ اولي نأ اًداَسَق ٍضْردْل ف َنوَعَسيَو وسر 21 نوير نذل أَو وكر

 نأ كيلع ردقن نأ لبق تْبُث نإ هقاثيمو هدهعو هللا ةمذ كل َّنإو "7 : دفاعا

 .مهرد فلأ فلأ كيطعأ نأو «كتعيش عيمجو كعَّبات نمو كسفن ىلع كنّمؤن

 نَم قلطأ نأو «تاجاحلا نم تئش ام كل يضقأو تئش ثيح دالبلا نم كلزنأو

 )١( ج 7717 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 5.
  0الجامع  ارمم ص فرطماب دمحيم .
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 0 عبتأ ال مث ؛كراصنأو كتعيشو كتيب لهأ نم نجس

 :هلوق اهنم فطتقن ةلاسرب نسح نب هللا دبع نب دمحم هباجأف . (مالسلاو

 ا .دعب امأ همكم نيدللا دبع لإ نينمؤملا ريمأ يدهملا دمحم

 نم كليم اوُنْنَت ا> [" - ١ :ءارعشلا] * . . . َنيِنمْؤُم أوكي الأ كسل عجب كلَ » ٍنِيْلأ تكل
 ضرعأ انأو .(ةيآلا خلإ) [" :صصقلا] * برسوم وقم ٌّقحْلاِب بيوعرفو ئموم إِن

 هيلع ًاّيلع انابأ نأو ءانقح قحلا نأ ملعت دقف ينتيطعأ يذلا لثم نامألا نم كيلع
 نسل انآ ماهتادنو .ةايحأ كو انوع هرجتاوو اصئاضت مانو وصرلا 08 مداسلا

 مشاه ينب طسوأ انأف ءانبسن لثمب رخفي الو انلضف لثمب ّدشي مشاه ينب نم دحأ

 هباحصأ نمو هُو دمحم مهلضفأ نييبنلا نم جالو .ًابأو أَمأ مهريخو بسن
 تنب ةجيدخ نهلضفأ هئاسن نمو «بلاط يبأ نب ّىلع ًاملع مهعسوأو ًامالسإ مهمدقأ

 يف تلخم نإ هللا دهع كلو .. ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف هتانب نمو «دليوخ
 اقح وأ هللا دودح نم ًاذح الإ هتبصأ ام لكو كدلوو كسفن ىلع كنمؤأ نأ يتعيب

 خويا اهركذ ةليوط ةلاسرب روصنملا رفعج - وبأ هباجأف . (مالسلاو 1 .دهاعم وأ ملسمل

 يللا قع دب ةييدعمب ىلا ىيسومللا زيمأ هللا نيف نيا :هلوق اهنم فطتقن نودلخ

 نبا كنأ نم تركذ ام امأف . . كمالك ينغلبو كباتك يناتأ دقف ءدعب امأ «نسح
 مكاو نم م رح اب دمحم نك اًم» :لاقف كلذ ىَبأ دق لجو زع هللا نإف ِهي هللا لوسر
 ةبارقل اهنأو «هتنبا ةبارق مكنكلو . 6 : بازحألا] 4 َنعَييل َرَئاَعو لأ ٌلوُس 1 نكللو
 نم ةمامإلا ثروت فيكف ّمْوُت نأ زوجي الو ثاريملا زوحت ال ةأرما اهنأ ريغ ةبيرق

 يسرا سوا هي سس

 .(بلاط وبأ) كدج امهدحأ نانثا هب رفكو (سابعلا) يدج امهدحأ نانثا
 0-0 نيخيشلا ميدقت الإ سانلا ئّبأف (بلاط يبأ نب ْيلع) كدج ةمامإلا بلط
 لتق مث .نامثع عيوبو ءاهنع هعفد لكف ىروشلا باحصأ يف ناك مث (رمعو

 مث هنود هباب قلغأف هتعيب ىلإ ًادعس اعدو ريبزلاو ةحلط كدج براحو «نامثع
 مكل ناك نإف ءمهاردو فزخب ةيواعم ىلإ هملسف نسحلا كيبأ ىلإ كّذج رمأ ىضفأ
 01 ع دق ايش اهيف

 يسابعلا ّيلع نب ىسوم نب ىسيع هدهع يلو روصنملا رفعج وبأ هّجو مث
 نر هللا يع نب دمع ةكرح ةهجاومل ةلركلا نم شح ىف يناثلا خت نب ةيجكو

 نب هللا دبع نب دمحم ىلإ روصنملا هجو» :يربطلا لاق .ةرونملا ةنيدملاب نسح
 لزنو . .ةبطُخُق نب ديمُح ىسيع ةمدقم ىلعو . .ىسوم نب ىسيع ةنيدملاب نسح

 )١( ج " ص  نودلخ نبا خيرات 4.
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 يدوعسملا لاقو .(ه5465١ةنس ناضمر ١١ ةحيبص فرجلاب ناميلس رصقب ىسيع

 ناكو نسح نب هللا دبع نب دمحم روهظ ناك ه40١ةنس يف» :بهذلا جورم يف
 رفعج وبأ هيلإ جرخأف . .راصمألا نم ريثك يف هل عيوب دق ناكو ةيكزلا سفنلاب ىعدُي

 ل ا لا ل ل ل
 لهأ اي) :نوداني روصنملا شيج تايار تحت نودانملا رشتناو .[7 7 ٠5 ص]

 ةسيدملا لهآ اي .نامألا ىلإ اوّملهف ضعب ىلع انضعب ءامد مرح دق هّللا نإ ةنيدملا
 وهف دجسملا لخد نمو «نمآ وهف هراد لخد نمو «نمآ وهف انتايار تحت ماق نم

 ىلإ دحألاو تبسلا موي ءادنلا كلذ رمتساو .«نمآ وهف هحالس ىقلأ نمو «نمآ

 نع قطانملاو ىرقلا نم اهيلإ امو ةنيدملا لهأ نم ريثك فرصناو نينثالا حابص

 . هتعيشو دمحم

 ناسرف نيب ةزرابملاب أدبو ةينثلا يف لاتقلا علدنا ناضمر ١5 نينثالا موي يفو

 . نيقيرفلا نم
 اي :ةبطخق نب ديَمُح ٍظئموي نسح نب هللا دبع نب دمحم ىداناا : يربطلا لاق

 . نسحلا نب , هللا دبع نب دمحم انأف يل زرباف كلذ ٌدتعت تنأو ًاسراف َتنُك نإ ديمُح

 ال هّللاو ال فيرشلا نبا فيرشلا ميركلا نبا ميركلا تنأ كّتفرع دق :ديمح لاقف

 .(ها) .«دحاو ناسنإ رامغألا ءالؤه نم يدي نيبو كل زربأ

 قيال لاقي هر ومشت ويدولالا لق ود ةيضسم ةناقو تادعتما نزع فاكر

 ريضخ نبا وعديو دمحم لاتق بنجتي ديمح ناكف «ريبزلا نب بعصم دلو نم ريضخ
 .توملا نع امهب ٌمشيو نامألا ىلإ

 نم لجر نع ريبزلا نب بعصم نب رذنملا نب نامثع ينثدح» :يربطلا لاق
 ءهَّللا دبع نب دمحم عم ريضخ نبا ناكو سلات لان سس اصب
 ٌدشي وهو «توملا نع هب ٌحشيو نامألا ىلإ ريضخ نبا وعدي ةبَطْسَق نب ديم لعجف
 براض هبرضو . .هتيلأ ىلع ٌبراض هبرضف ؛موقلا طلاخف الجترُم هفيسب سانلا ىلع
 نيل هيف فا لاق .هسأر اوزحف ٌموقلا هردتباف ءّرخو «هنيع جاجُح ىلع
 هب ناك امل هلمجب عيطتست انلعج ام هللاوف ريض نبا ساري هانبتأ :ةبطخف نب ديم
 .يوبنلا دجسملا ىلع اورطيسو ديمُح باحصأ نم ةعامج لخدو - «حارجلا نم
 هر منزلا سدح ةيللا فيه وت ينجم هن اعيمأ وطنا راح يربطلا لاق

 نم ةبطخُق نب ديمُح لخدو .مهداضعأ يف كلذ َتْق ّيوبنلا ذجسملا ةرانم ىلع

 قمل تفس نيوللا ع كانؤراك هلتقف هَّللا دبع نب دمحم ىلع عجشأ قاقز
 ٍلئموي ًأدمحم تيأر :لاحّرلا دوعسم لاقو . .هعرصف هردص يف ةبْطُحَق نب ديم
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 كربف ىنميلا هنذأ ةمحش نود فيسب ٌلجر هبرض نيح هيلإ رظنأف «هسفنب لاتقلا رشاب
 ديمُح ءاجو ءاوفكف .هولتقت ال :ةبطخق نب ديم حاصو ؛هيلع اورواعتو هيتبكرل

 نب ةييغح ميلا يشرع نب سيم لاك بلاغ نب داوج لاقو ل عوف د

 دارا نيف تبع ال كلل اوف « ينمهتتأ :لاقف دمحم لاتق يف غلابي ال هنأب ةبطخَق

 ١5 يف دمحم لتقمبو .1؛هنيمي ٌربيل فيسلاب هبرضف لوتقم وهو هيلإ لزنف «فيسلاب
 ةكم ىلإ ديمحو ىسيع هجوتو «زاجحلاو ةرونملا ةنيدملاب ةنتفلا تهتنا  ناضمر
 رطيس دق نسح نب هللا دبع نب ميهاربإ ناكو «ةفوكلا ىلإ اوداع مث «ةرمعلا ءادأل
 ءدمحم هيخأ لتقم ربخ هاتأ مايأ ةثالثب رطفلا لبق ناك اّمْلَق زاوهألاو ةرصبلا ىلع

 رفعج يبأ لاتقل ريسملل مهرفنتساو ةرصبلاب رطفلا ديع موي سانلاب ميهاربإ بطخو
 اًمَلو «ةرصبلا ةبيرخ نم روخأملاب ًاركسعم ميهاربإ ذختا مث ءةفوكلاب روصنملا
 ةراملاو تالا خيرات يناءاج امك هنيبح «ةنرحلا اديعات ميعرابس ةديدلا هيلإ عقلا

 هتمدقم ىلع لعجو ًافلأ رشع ةسمخ يف ىسوم نب ىسيع روصنملا رفعج وبأ هّجو)
 اوقتلاف «ةريثك ةعامج هعمو ميهاربإ ٌلَّبْقْأو . .فالآ ةثالث يف ةبطُحَق نب ديم

 مزهناف ءاديدش ًالاتق اهب اولتتقاف ةفوكلا نم ًاخسرف رشع ةتس ىلع يهو يرمخابب
 يشيع ميل نضرحن ءهعم سانلا مزهناو ىسيع ةمدقُم ىلع ناكو ةبطخُق نب ديمُح

 ةبطخُم نب ديمخ َلَبْقأَو ؛نيمزهنم اورمو هيلع نوولي الف ةعاطلاو هللا مهدشاني

 ٌرمو ةميزهلا يف ةعاط ال :لاقف ءقماطلاو: هللا هللا كيمُسان : ىسيع هل لاقف ًامزهنم

 ىسيع تبثف «ميهاربإ ركسعمو ىسيع يدي نيب دحأ مهنم قبي مل ىتح مهلك سانلا
 رابغ ٌونديو وندي هركسع يف ميهاربإ لبقأو . . لجر ةئام وحن يف وهو هناكم يف
 ُلَبُقأ دق ةبطخَف نب ديمُح اذإ كلذ ىلع مه انيبف .هعم نمو ىسيع ناكم ىلإ هركسع

 يبس هرعت سال كفو وتلا ىلع حدب 9 كارب وس يوم ندع ًاعجار ّركو
 مهايإو ديمح مازهنا ناكو]  ديمُح دعب ًاعجار رك الإ مزهنا ناك نمم ٌدحأ قبي مل

 مهناكمو مهركسعم نم ميهاربإ ركسع جارختسال ديم نم ةطخ ةيادبلا يف
 ءاج نأ ىلإ ًاديدش ًالاتق موقلا اولتاقف  [هناسرفو ديمُح َلَبْقُأ اوجرخ اَّمَلَف نيصحلا

 هرحنف نسح نب هللا دبع نب ميهاربإ قلح يف عقوف هب ىمر نم ىردُي ال ٌرئاع مهس

 هتصاخ هيلإ عمتجاو نخثم وهو هسرف نع هولزنأف ينولزنأ :لاقو هفقوم نع ىحنتف
 ىلع اوّدش :هباحصأل لاقف مهعامتجا ةبطخَق نب ديمُح ىأرو «هنومحي هباحصأو
 مهيلع اودْشف ؛هيلع اوعمتجا ام اوملعتو مهعضوم نم مهوليزت ىتخ ةعامجلا كلت
 ميهاربإ لِتَق :اوحاصو]  هسأر اوزحف هيلإ اوصلخو ميهاربإ نع اوجرفأ ىتح
 اولمحف هدونج ضعب ديمح رمأو «رابدألا اولو كلذ ةعيشلا ار املف ةسار اوعفرو
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 رفعج يبأ ىلإ ميهاربإ سأرب ىسيع ثعبف - [ىسوم نب ىسيع ىلإ ميهاربإ سأر
 صا 52 ةئس ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل نينثالا موي ميهاربإ لتقم ناكو «روصنملا

 ني .نفعم تيم لكمتن .هسأربو ميهاربإ ةميزهب روصنملا رفعج - يبأ ىلإ ربخلا ءاجو

 : ةناسلا ةقرابلا نسوأ

 «*فاسُمملا بايالابًانّيعٌرقامك  ىّوّئلا اهب ٌرقتساو اهاصع ْتَّقلأف

 «ةيسابعلا ةفالخلا ىلع ءاضقلل ةيعيش ةّيولع ةكرحو ةنتف رطخأ تهتنا كلذبو

 يئاطلا ةبطحق هيبأل ربكألا رودلل أدادتما كلذ يف ةبطخق نب ديمُحل ريبكلا رودلا ناكو

 .ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت ىف نسحلا هيخألو هلو
 2 2 كك

 لابي مسا ]دعنا 1 نب ةيئارتللا زيوس ىلإ هلال نيديعشت ري دعو

 طمس رسل جرا هجو ه١ 4/ةنس ىفو» : يربطلا لاق .اهيلع

 ديمح ناسك. نيمافتب اوتاعو هللا كيع نيدمرح" ونيف ةودلا ةلرغلا تر ةمرأ ىلإ

 اًادخأ مهنم قلي ملو - مسهدداب ىلإ  اوفرصناو اولحترا دق مهدجوف ةينيمرأ لإ

 نودب ةبطخَف نب ب ديمُحل هللا نم ًارصن مهبورهو مهليحر ناكو - [9/77 ص]

 . ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ةينيمرأ نم ديم داعو .لاتق

 ىطسولا ايسآو ناسارخ دالبل ايلاو ةبطُخق نب ديم حبصأ ه١61١ةنس يفو

 نينس ينامث ىطسولا ايسآو ناسارخل ايلاو ديم ثكمو ه١ ؟ةنس لوباك ازغو

 .ةيداليم 777 قفاوملا ه١ 9ةنس ناسارخب هتافو ىتح



 | ا
 ايكيا

 (ها١ه”؟-9١)

 نب متاح نب ديزي ريمألا وه
 يدزألا ةرفُص يبأ نب ِبْلَهُملا نب ةصييق
 برعلا ةالولا ءامظع دحأ وهو «ىناميلا

 لاف اةيكإوب مناسبا عسسل نق :نيسناعللا

 تايالولاو بصانملا

 يبلهملا متاح نب ديزي ريمألا اهألوت يتلا

 نييناميلا ءامعزلا نم متاح نب ديزي ناك

 حبصأو ٠ ةيسايعلا ةفالخلا اوسسأ نيذلا
 -1/ةديس سراف تاهجنو زاوهألا ايلا : ىلوعلا نبا نعاخلا

 .روصنملا ةفالخ يف ه14؟ يذلابرعلادحاواي

 ًايلاو متاح نب ديزي ىحضأ ه4١”ةنس يف | ريظن هل سيلو ىحضأ

 ىلإ نينس ينامث رصم مكحف ءرصمل 0 ا
 ” يكن ابتدا تناك ام .هأا 6" ةنس 0١)

 ها١ةةةئنس يف) وينال نبا لاق

 ني متاح نب ديزي نيصم ىلع ىلاولا ناك
 هيف لاق يذلا وهو «بّلهملا نب ةصييُق

 نب ديزي وجهيو هحدمي تباث نب ةعيبر

 مِتاَح نبا ٌرغألاو مْيَلُس ديزي ئدنلا ىف نيديربلا نيب ام ناكشل
 ا اعلم ناكر

 - رئازجلا - سنوت - ايبيل) ةيلامشلا

 ةداق ْنأك . 0 : لاق ثيح رمع قوراف -- مهيلإ راشأ نَيَذْلا زربأ نم وهو

 برعلا لتحا ةيركسعلا بصانملا ادع اميفو .برعلا نم  يسابعلا - شيجلا

 ةالولا ءامسأب رداصملا لفحتو «ةيلاعلاو ةساسحلا ةيسايسلاو ةيرادإلا بصانملا

 .4 ج 47 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغأل()
 .4 ج 71/5 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()

 د
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 7 محليجلا لاو طغت لا ليم كر اذآلا ىف ةنلاع رافع ارنا يتلا ةيفوعلا

 : رصمل هتيالو لبق متامم نب ديزي ءابنأ
 :ىرمألا ريشفلاب ةنيفتلا نفاارقتا نيننلا نيقالا ىفاز تلوملا نأ ناك لفل

 ْ : بّلهملا نب لّضفملا يف يدزألا ةنطُق تباث رعاشلا لاق

 نيكاسملا يفًالامثوةمصعغو نمي يوذ يف ًاًرع ُلُضَنُملا ناك

 ٌعايضو ضارأ هل تناكو ةالولا ءارمألا نم - متاح نب ديزي دلاو متاح ناكو

 اهركذ دقو .ةيمتاحلا اهل لاقُيو ؛ةلجد رهن نم عرفتي رهن اهيف يرجي ةرصبلاب ةروهشم
 : الئاق ةرصبلاب ةروهشملا عايضلا يف يرذالبلا

 .31بليدلا نب ضيق نور وتاعنل ؟ةيبضاحلاو)
 هوبأ هاّمسو ه٠ ؟ةنس يلاوح متاح نب ديزي دلوم ناك ةرصبلاب ةيمتاحلا يفو

 اهقراشمو قارغلل ايلاو بلهملا ىياتيزب ناكر :(بليملا ني ديزر) ةمعب امي ديزي
 كلذ ءارمأ نم متاح ناكو (ه45- ةدر كلملا نيفين ةانيلك هنلظ ىف ناجح

 دنقرمس ىلع بّلهملا نب د ديزي لمعتسا» : هنأ كولملاو ممألا خي برات يف ءاج ثيح دهعلا

 0 (بْلهُملا نب ةصيبق نب متاح ناتسراخط ىلعو «ديزي نب ةيواعم هنبيا ىراخيو

 تاما وب ديوب يوم لإ لجل فيمتو د ديزي رأث ه١٠١ ١ةنس يفو

 نب ديزي لتقو هشيج مزهنا مث ٠ «بّلهُملا نب ديزي ءاول تحت اهريغو ةرصبلا توضناو
 تقفخأ امدنع ىلتق بّلِهُملا لآ تالاجر بلغأ طقسو ه7١٠١ةنس رفص يف ِنّلِهُملا
 رعاشلا دعب اميف لاق يذلا متاح نب ديزي دلوم ناك ءاوجألا كلت يفو .ةروثلا كلت

 :يلوملا رنا

 تكشمو ليلي يع تكس قرن . انمدشس بتاديجتلا لا ةييواقأ
 ُبَرَجَت ضرألااهل تداك ةبئانب مهيلع نامزلا حاحلإلازامو

 مثاه٠ ؟ةنس بُلهُملا لآ نم ديدعلاو ِبْلِهُملا نب ديزي لتقم ةبئان كلذب ينعيو

 ا لا ل ل ل ل ال ل

 متاح نب دواد زاوهألاب هعم ناكو زاوهألا ,ميلقإ ىلع رطيسو راث دق بْلهُملا نب بيبح

 قارعلا لع كوحت هي تاوره لوز :ةنوحلا لآ ني ماعم متاح نب ديزي وخأ -

 ةريبه نبا هجوو» :يربطلا لاق .ها9١1 ناضمر يف يىسيقلا يرازفلا ةريبه نب ديزي

 ."6 ص - رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا )١(
 ."57؟ ص - يرذالبلا - نادلبلا حوتف (؟)
 .5 ج 8١ صو 8 ج ١١٠١ ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات ()
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 هيلإ هّجوف - شيج يف - ةلظنح نب ةتابن زاوهألاب ٍبْلِهُملا نب بيبح نب ناميلس ىلإ

 يأ]- سانلا مزهناف ليجد ءىطاش ىلع نايرملاب اوقتلاف حا يدرإو ناهس

 :ةفيلخ نب فلخ لوقي كلذ يفو .متاح نب دواد لِتقو - [دواد باحصأ
 ىئَمجلا دواَدلادفلا يِسْفَن

 ادكخر ىرعشت نيكي

 هنلع ىل مكعب نم ثيلاس

 مدافعا شيعتنا تلشا ذإ
 مدانلاب فورعملا ىلع سيل

 ملاعلاك لهاجلاامأقح
0 0 0 

 (")متاخلاو ٍفْيَّسلا يف اومصتخاو ا

 رطل جب ل هنامارحي دال رو نا ولو را

 مار ل ا ل ا ١ ةةنيه ردوا نقدم

 رايس نب رصن مزهناف «ناسارخب نيذلا ةيناميلا نم مهريغو دزألا ةفاك اهيف ىوضنا

 ل ل روياسيت ىلإ بحسناو ةوزلا ورم يف ناسارخ ىلع ناورم لماع

 را رع رت ل 003 نابعش يف - يّرلأو سموق

 اهب نأكو «ناجرج ىلإ هعم نيذلا شيجلاو ةداقلاب ةبطحق ىضمو . يئاطلا ةبطحق ةداق

 000 ا مالا ا

 ذاك ثيح دتواهت ىلإ راسو د ه151ةئس بجي يف - ذاهبصأب يناورملا شيجلا

 مهريمأ ةريزجلاو ماشلا دنج نم يناورم شيج دنواهن ةنيدم يف ناك دقف ءرهشأ

 ناكو «يمخللا ديمُح نب رضنلا وه ماشلا ةينامي نم دئ دئاق هعمو يلهابلا مهدأ نب

 راصس لاطاملف :وقالا هن 0 ا و و

 : ةيسابعلا ةودلا نايخا 0 دنواهل

 0 000 ءاتأف 0 لوبق ىلإ ةعداو هملكو

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١٠١ صو 48ج  48١ج 4.
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 مهريغ راثيإو مهب هتناهتساو هموق يف ناورم لاعفأ هل ركذف  روسلا يف ناكم نم

 هتباجإ يف ظحلا نم هل نوكيس ام هملعأو .هرمأ يف لوخدلا ىلإ هاعدو : مهيلع

 َرأ ملف ٌثرظن اذإ ينكلو تركذ امك رمألا نأ ملعأل يْنإ هّللاو :رضنلا لاقف .ةوعدلا

 .مهيلع رومألا تقياضت دقو مهب ردغلا نم ُتَمّمْذت ناورم ينب نم الإ ةمعن ّيلع
 دق كنِإف ءاهل ْرظناو هللا قتاف ءًاقح كيلع بجوأ كسفن :متاح نب ديزي لاقف
 ينب نمو نوكي الف مكعم لوخدلا امأ :رضنلا لاقف .ناورم ينبل كئافو يف ترذعأ

 انوّمؤت نأ ىلع هيلإ مكبيجن اَنِإف هذه دنواهن ةنيدم نع جورخلا امأو ؛ةفيلخ ناورم

 ْنَم ةبطخق ىطعأف «كلذ هملعأف «ةبطخُم ىلإ متاح نب , ديزي عجرف .انل اوَقّتوتو

 نم كلذب هربخأف رضنلا ىلإ ديزي عجرف) هب اوقثو ام ةصاخ ماشلا لهأ نم دنواهنب

 مهدأ نب كلام يقل كلذ يف ديمُح نب رضنلل قثوتس ا اّمَلَف (ةنيدملا روس يف رادج

 لاقف ةتيملاو باودلا موحل لكأ ىلإ اوراص ىتح مهراصح يف اودهج اوناك دقو -

 اولذب دقو اًنع دادمألا تعطقنا دقو ٠ «لتقلل اهضّرعنو عوجلاب انسفنأ لتقن مالع :هل

 الف كلذ لأستف كيلع ناطبلا اتقلح يقتلت نأ لبق مهنامأ لجرلا اهّيأ ليف ؟نامألا انل

 اذه «هب كل انأ :رضنلا لاقف ؟كلذب انل فيكو :مهدأ نب كلام لاقف .هيلإ باجُت
 ناك نإ يبسح :كلام لاقف ؟هنم ٌقتوأ ديرتفأ «كلذب ةبطخق لوسر متاح نب ديزي

 :لاق ءامهمالك عمسي كلامو هملكف ديزي نم رضنلا اندف 0

 ."'”«اودارأ ام ىلإ هنم اوراص ىتح «هنورسي مهو «كلذ يف اولسارتف .انل اوقث

 ةبطخُق لوسر متاح نب , ديزي اذه) مهدأ نب ؛ كلامل ديمح نب رضنلا لوق لديو

 لدي ؛(متاح نب ديزيل أنبا ناك نإ يبسح) :كلام لوقو (؟هنم قثوأ ٌديرتفأ كلذب

 دنجو ةداق نيبو ماشلا يف ىتح متاح نب ديزيل ةيلاعلا ةعمسلاو ةناكملا ىلع كلذ

 نب ديزي لالخ نم مهل ةبطخق هاطعأ يذلا قاثيملاو دهعلا بجومبو «ماشلا لهأ

 نب ديزيو هعم نيذلاو ةبطخق لخدو «مالسب دنواهن نم ماشلا دنج جرخ ءمتاح
 توضناو 1101 ا هزل يال رح راجيا يوحل حالا ري راو اج

 . ةيسابعلا ةوعدلاو ةيطخق ءاول تحت رونيدلاو نيسامرقو دنواهن قطانم

 ء«مهوعدي  قارعلاب  سانلا ةبطخف َبَتاَكو» :ةلودلا رابشأ بحاص لاق

 ةيواعم نب نايفس ىلإ بتكو (تيه يف) يليقعلا ملسم نب قاحسإ ىلإ بتكف

 عم حْوَرو نايفس ىلإ هباتكب ةبطخُم ثعبو . .ةرصبلاب نييبلهُملا متاح نب حْوَرو

 ٍذئموي ةرصبلا يلوتمو .ةرصبلاب اجرخو ادّوسف «متاح نب ديزي باحصأ نم لجر

 )١( ص  يرودلا قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ”707.
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 ؛ايبأف ءافلاخي الأ ىلع ًاريثك الام امهل لذبف  (ةريبه نبا لماع) - ةبيتق نب مّلَس
 ١55[. ص)

 قارعلاب ناولُح ميلقإ ةبطخَق نب ديمُح لخد امنيب ةرصبلاب حْوَرو نايفس راثو
 تقارعلا ىلع ناوزم لماع ح ةريبُه نبا مزهف تارفلا ىلإ مدقت مث - ةجحلا يذ يف -
 ةفاغلا ةدايقلا'ىلوتو ةبطخق ثامو ءه7 مرهم. يلا ةفوكلا نب برقلاب
 -.متاخ نب ديزي مهنموند ةداقلا عم ايضمف ةبطخق نب , نسحلاو ةبطخَف نب ديمُح
 لالخلا ةملس يبأ ريزوت مثو «ةيسابعلا ةفالخلا رصع كلذب أدبف «ةفوكلا اولخدو
 وبأ هّجوو» :يرذالبلا لاق . حافسلا سابعلا يبأ روهظ ىتح رومألا ةملس وبأ ىّلوتف
 متاح نب ديزي طبارف . .©37«رمتلا نيع ىلإ ةثامعبرأ يف يبلهملا متاح نب ديزي ةملس
 متاح نب حور ىلإ ددملا ةبطخَف نب نسحلاو ةملس وبا ةمعتب ءرمتلا نيع ةقطنمب
 يناثلا عيبر ١ يف  حافسلا سابعلا وبأ رهظ اّمَلو «ةرصبلاب َيِبّلهملا ناين
 . ةرصبلا ىلع َبْلهملا ةيواعم نب نايفس ىّلو - اه

 لولفو هتداق عم نصحت دق - قارعلا ىلع ناورم لماع  ةريبه نبا ناكو
 شيجلا ةدايق روصنملا رفعج ابأ هاخأ حافسلا سابعلا وبأ اوف «طساو ةئيدمب هشيج

 طساو راصح يف روصنملا رفعج يبأ عم ةداقلا زربأ نم ناكو كسار انا يف
 . متاح نب حوّرو ءمتاح نب ديزيد «يعازخلا مثيهلا نب كلامو «ةبطخق نب نسحلا
 نبا عرض. .  يربطلا ركذ امكو  طساو يف ةدديع قا انج يم ةك رجيجلا ءاتنأت
 ا «متاح نب حْوَر ُهامحف مئيهلا نب كلام
 رهف نبا ىلإ نتآب ةريبه نبا ناكف ءباتك هل بتكو أنامأ رفعج وبأ هل لعج
 متاح نب ديزي لاقف» يربطلا لاق - «لجار ةئامثالثو سراف ةئامسمخ يف روصنملا
 نم صقن امو ركسعلا هل عضعضتيف يتأيل ةريبه نبا نإ ءريمألا اهيأ : :رفعج يبأل
 رابجلا دبع لعفي امف ةلاجّرلاو ناسرفلا هذه يف ريسي ناك اذإف ءيش هناطلس
 ةعامجلا عدي ةريبه نبال لق : :ميلس نب مالس هبجاحل رفعج وبأ لاقف ""روهجو
 اير هل لاف تدل سرح ىف ع ؛كلذ مالس هل لاقف «هتيشاح يف انيتأيو
 يبأ ىلإ سابعلا وبأ بتك مث ٠ . ةثالث يف يتأي كلذ دعب ناكف . .ًايهابتم انيتأت كنأك

 . ُهلَمَمف - (ةريبه نبا لتقب هرمأي رفعج
 زاوهألا يف ةقرازألا جراوخلا جرخ ةفالخلا روصنملا رفعج وبأ ىلوت اًمّلو

 را ا ا

 ا ةفيلخلا
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 0 ا ا ا ا يس مول ل ما سسا 13 جال

 نب دّبلم ةدايقب جراوخلا نم ةيناث ةقرف تجرخو «اهيلع اوبلغتو سراف تاهجو

 لاتقل متاح نب ديزي روصنملا رفعج + وبأ هجوف «ةيتارفلا ةريزجلا يف ينابيشلا ةلمرح

 ةقرازألا جراوخلا لاتقل ديزي هجوتيف يئاطلا ةبطخق نب ديمُح هيلإ معي ب ىتح ديلم

 . زاوهألاب

 تراسف «ةريزجلا ةيحانب ةلمرح نب دّبَلم جرخ ه١/ةنس يف» :يربطلا لاق

 هيلإ راس مث «مهمزهف لصوملا طباور هيلإ تراس مث 7 «مهمزهف ةريزجلا طباور هيلإ

 ا تارذ نع ادا لتكون امووب ينقل راقردسب علل عزوف يلوحلا اقم نبدي

 لوقف [(4 4 صأ ل ا ع ونا وا او

 ةقرازألا جراوخلا لاتقل متاح نب ديزي هّجوت امنيب دعم نيدلاو:دبلم لاعف كيمح

 جرفلا ل لاق .ةعاطلا يف اولخدو مهمزهف سراف تاهجو زاوهألا ميلقإب

 يناهفصألا

 روصنملا هيلع علخ ءرفظ دقو ةقرازألا برح نم متاح نب ديزي فرصنا اّمَّل»

 .4”(هحيتتفا ام رئاسو زاوهألا روُك ىلع  ةرامإلا  ءاول هل دقعو

 «سراف تاهج نم هرواج امو زاوهألا ميلقإل ًاريمأ متاح نب ديزي حبصأف

 دقوو . اهيلعانلاو ثكمو «دالبلا كلت يف ةلودلا ةدايسو رارقتسالاو تافألا طسبو

 لوف نوسلل دع ور دوحم هدمت ىلرملا نبأ رعاشلا ةرونملا ةنيدملا نم هيلإ

 6 ةحل لم دقو ىلوملا نك زاوهألاب 5-5 متاح نب د ديزي ل لخدف» - يناهفصألا لاق

 :هدشنأف ءهل نذأف  [اهب هحدم ىتلا ةديصقلا ءاقلإ يف يأ]  داشنإلا يف هنذأتساف

 ٌبيشأ وهو ةوبص وذ نرذعُي لهو ل

 تقنملا عاربتا نحامك نلتلم“ .قوقلا طقشقز كمل لإ[ حب

 ٌبرقتلااهيلِإ دعب ىلع ًاداعب يندازف بيثت يك ىليل ٌتبرقت
 ُبُئَجَتلااهتمهاقبأاملءاود نكي ملف بانتجاب يدجَو ُتيوادف
 اهّبحل لاس يأنلادنعانأ الف

 اضرلا ةريف امي ىنفارلاب ثتكامز

 هَتْمَّسَج قاورلا ٌيرادخ ٍلْيَلو

 مِتاَح نبا ديزي ْنِم ًاموي رفظأل
 الب امك لاجرلا ٌتِبْلَقو ُثولب

 )١( ص - يناهفصألا - يناغألا  94١ج ".

 ٌبقصت نيح فتشُم اهنم انأ الو

 تالقاف ءعللا ضربا سليل

 ثيشتاا نوراسملا هنااا

 ثلطا تيصامةلاة ءراوج لبحب

 ُبَُلَقُم حادقلا طاسوأ هيّفكب
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 ةرم بّوصو يمه ينذًعَصو

 هلثمرأملف ٠ ءيلتأام فرعأل

 ةبيه مظعأو شيج ىلع ٌركأ

 اوقحليل يلاعملا يف لاجر َدَصُت

 ُهَبْعَص َتللذأف اومار يذلا َتْمُرو

 ةينسلانمنملوانتتامف

 ٌمُماَمَث مارك ٍءابآ بصنمو

 ٌبكوك ٌضقنا املك نجد ٌبكاوك
 اهني اي يتمم لا ةييراخا

 مهيلع ٍنامزلا ٌحاحلإ لازامو

 ًةسافنًاّيح ٌمايألا تقبأولف

 ةياكنوةمعن ئمويل تنأو

 سمع

 زيدل رمأق

 توِضَمَو دَعِصُم د ًامود - مهلا وذو رييا# سس ري

 ُبرغمو ٌقرش زاح اميف سانلا نم
 ٌبهوُي سْيل امِل دوج يف ّبهوأو

 اوي دب دمق هعكرذا انو كاتم

 اويعصاف هنم َتللذأ يذلا اومارو

 ٌبَكْرَمِلاو ىهتنملا اهيف كدعاسي
 ٌبصنمو ٌمارك ٌءابأ دجملا ىلإ

 ٌبكوكوٌريئمٌردب مهنم ادب
 ٌبكنمو ليلب مهنم ٌبكنم ىوه

 توست رعرألا اهل داك ةيناعب

 ٌبلخمو ٌبان دوجلل ِمُهاَقَبَأل
 تليجتا ناك نئانلل اهيعنامك

 اوُبِّيع نيح مكاتوم اهب ٌروبق

 ظ

 .ةعلخلاو «هماجلو هجرسب سرفبو ءمهرد فالآ ةرشعب متاح نب

 فرصناف ءاولعفف حل را ا رج ا

 9٠/"|[. صر ؛هيدي ءلمب

 م نئلإ ةرونملا ةنيدملا نم ةيناث ة ةرم ىلوملا ا رعاشلا دقوو

 نب ديزي ىلع ىلوملا نبا َدَقَو» : يناهفصألا لاق ثيح ه١51١ةنس يلاوح زاوهألاب

 :اهيف لاق ىتلا هتديصقب هحدمو متاح

 ريقفايندلاوِفناكام ٌرخآ كلئهناكول

 قرولا نم :هل لاقف ؟يلام تيب يف مك :لاقو هنزاخب متاح نب ديزي اعدف

 هللا ىلإ ةرذعملا يخأ اي 00 ا 0 ل

 5 يس تو

 امزهف شيج يف ةميزخ نب مزاخو ْيِبّلهملا متاح نب حْوَر روصنملا رفعج وبأ هبلإ

 اهيفو» :يربطلا لاق .اهب ًادئاق متاح نب حور ماقأو ناتسربط احتفو ذبهبصألا
 ةرفُص يبأ نب ةصيبق نب صْفَح نب رمُع روصنملا رفعج وبأ هجّجو - ها 5 ؟ةئساس

 نئلعت يلاولا ناكو  [رصم ةبطخق نب ديمحح ىلوو] - دنهلاو دئسلا ىلع ًالماع



 450 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 0 فال

 ىلعو «- يدزألا  ةيواعم نب مثيهلا ةكم ىلعو «يرسقلا دلاخ نب دمحم ةنيدملا

 ىلعو «يبلهملا ةيواعم نب نايفس اهلامعأو ةرصبلا ىلعو «ىسوم نب ىسيع ةفوكلا
 اهيلوو رصم نع ةبْطخَق نب ديمُح لزُع ه١ 48ةنس يفو :. ةبطخق نب ديف رصف

 . ""(يبّلهملا متاح نب ديزي اهيّلّوو لفون لزع مث تارفلا نب لفون
 دك دع

 اجا يا 17 ايم ملاعب رمل تاج نب دير و

 روما نوضتملا ريففم ونا ةفيلخلا ىّلو ه١ 47ةنس لاوش وأ 00

 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو . نيم لك اونلا ماحب عب
 ةةيهأ «نلاخ ونبأ“ "

 .روصنملل ه١ 5ةةنئس ةيرصملا رايدلا يلو . يسابعلا رصعلا يف ناعجشلا ةداقلا نم

 هد ةيشلا ديك اهيؤدعب ًاداوج ناكر : نوفا ةعبرأو نينس عبس - ايلاو - ثكمف

 . "”ةعاجشلاو ءاهدلا يف بلهملا

 ةعبرأو نينس ينامث ثكمو ه1 57 ةنس رصم يلو متاح نب ديزي نأ بوصألاو

 : يلي ام هدهع ملاعمو ءابنأ نمو ءرصمل ًايلاو رهشأ

 نم ةبطخق نب ديمُح ريمألا روصنملا رفعج وبأ مدقتسا ه١ 47 ناضمر يف

 رصم ىلع روصنملا رفعج وبأ ىّلوف «تارفلا نب لفون هبئان اهيلع فلختساف رصم

 ماقأف ةرونملا ةنيدملا قيرط نع اهيلإ ىضمف - ه47١ لاّوش يف - متاح نب ديزي

 حيرضو يوبنلا دجسملا رازو «يرسقلا دلاخ نب دمحم اهريمأب ىقتلاو امايأ ةنيدملاب

 نع ريهز نب دمحأ قيرط نم يناغألا باتك يف ءاج ثيح هلي هّللا لوسر
 ل يناوتللا نتا نك رررعلا يع زب دكالطلا هيج وع راج نبا ريثما

 قيرط ىلع لح رصم روصنملا هالو اّمَلَق و متاح نب ديزي حدمأ تنك»

 ىلإ راص نأ ىلإ قي ِهّللا لوسر دجسم نم جرخ دقو هتدشنأف «هتيقلف «ةئيدملا
 . لغت ًاعايض اهب تيرتش اف «رائيد فالآ ةرشعو بايث يتمزر يناطعأف « ةرجشلا دجسسم

ب حيصأر اهاندأ يف موقأ « ناتو فلا
”)/اعاضقأ يف. ومو يتقي الو ىمت

 . 

 طاطسفلا لخدف رصم ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم متاح نب , كيزي بكوم ىضم دقو

 يذلا تارفلا نب لفون اهب ريمألا ناكو  ةدعقلا يذ وأ لاوش يف  رصم ةمصاع

 ١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١79 ج 4.

 ص ا فرطماب دمحم - عماجلا قف 106

 )"( ج 779:ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 4.
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 ريثألا نبا لاق .رومألا ديلاقم هيلإ مَّلَسُف «ةبطخق نب ديمح هفلختسا

 اهيلع لمعتساو رصم نع ةبطخُق نب ديم روصنملا لزع 57١”ةنس يفاا
 .")«هتاح نب ديزي اهيلع لمعتساو لفون لزع مث تارفلا نب لفون

 اهيّلوو رصم نع ةبطَخُت نب ديمُح لِزَع ه١ 47ةنس يف» :يربطلا لاقو

 ةياهئب ةالولا ءامسأ يف لاقو . ؛متاح نب ديزي اهيّلوو لفون لِزُع مث تارفلا نب لفون

 وأ لاّوش يف تأدب رصمل هتيالوف .“”"متاح نب ديزي رصم ىلع ناك :ه47١ةنس
 .ه١ 57 ةنس ةدعقلا يذ

 ءرصم ةيالوب ايلعلا بصانملا ىلع لامُعلا رارقإو ةيلوتب متاح نب ديزي ماقو -
 .ةيردنكسإلاو رصم رحب ةرمإو «ءاضقلا ةيالوو «نمألا ىوقو ةطرشلا ةدايق اهمهأو
 رصم رحب ىلع ناكو «بّلهملا نب بيبح نب رصن ةطرشلا ىلع متاح نب ديزي ىّلوف
 ىَلوو «ه70١ةنس هتافو ىلإ هبصنم يف رمتساف يمرضحلا بيلك نب ةبقع نب شايع
 :ىاتكي ةقدحت ف قف ماج + يناميلا نع لا ديزي نب ميهاربإ ءاضنلا :ىلع تاج نب كيو
 : عماجلا

 ءاضق متاح نب ؛ ديزي ريمألا هالو ءرصم ةاضُق ْنِم «ينيعرلا ديزي نب ميهاربإ

 .(ه0١ 4ةنس يفوت نأ لا ًايضاق رمتساو ءًالضاف ًاعرو ناكو «ه١ 5 ؛ةنس رصم

 رضم ىلع ناك . .ها55١ةنس يفو) : لماكلا باتك يف ريثألا نا لاف ب

 هحبلمي تباث نبا  ةعيبر هيف لاق يذلا وهو « «بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي

 : يمّلٌسلا ديسأ نب ديزي وجهيو

 متاح نبا ٌرغألاو ِمْيَلَس ديزي نقلا ىف نينيزبلا نيماس ادعت
 .[ 4 ا صر (ًاداوج ًاحدمُم ناكو . ةرم تايبأ يف

 ينب نم وهو ةينيمرأ ميلاقأ نم ميلقإل أريمأ يملّسلا ديسأ نب ديزي ناكو

 ينب نم وهو يّقّرلا تباث نب ةعيبر رعاشلا هدصقف ةيناندعلا ةيسيقلا ميّلُس نب َةّنْهُب

 نهرو «نويد هيلعو .قلمأ دق ناكو «ةيتارفلا ةريزجلاب ةقّرلا لهأ نم «ةيسيقلا دسأ
 : هنأ يناغألا باتك يف ءاج  هلزنم

 يلاحب هئملعأف «ةيئيمرأب ديسأ نب ديزي ىلإ ثلحر :تباث نب ةعيبر لاق#

 اهي ثرصو «ثلمحتف ,«مهرد ةئامسمخ يل بهوف ءالوح هدنع ُتْمَقأو هتحدمو
 ءاركب راد يف تلزنف ءانوهرم يلزنم ناكو ءريبك ءيش يعم قبي ملف «يلزنم ىلإ

 )١( حج ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات 1
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 ليل ول ا طال ا 7

 ًأرقف ل اضرا هن يا ل م تسلل قرت تاق ىف هضأل» ل

 :وهو تيبلا
 متاح نبا ديزي نم نين ْيْفْخِب اعجارهلل نارفك الو ينارأ

 هَّللاو :لاقف «ُتعنَمَتَف ءَّتلُق ام ىندشنأ هيه :لاق هيلإ ٌتلخد اّمَلَق «لإ ثعبف

 . (هتدشنأف ءىندشتل

 ركذ ةديصقب هحدم ءمتاح نب ديزي ىلإ لخد اَّمَل تباث نب ةعيبر ناكو -

 : متاح نب ديزي حدمي تباث نب ةعيبر لاق” هنأ يناهفصألا

 انقوقو امس [نكع اقنقاو انتيطنت الايس أو 53133

 افيعضًايلق جاهف ئئىلومث اًيحفّعلأًاش هوم اقراط

 افوتحلا كيقت ىَدَّنلاديزياي 2يموق سفنأ ٌتيلو يسفن تيل
 ايس عون لان مق" تتاح : توق ام نكس نوعا

 «ةعيبر َعَنِمَتَف «ةعقرلا يف تلق ام يندشنأ ءهيه :متاح نب ديزي هل لاق ٍذئدنعو
 :وهو تيبلا هدشنأف «يِندِشْنُتل هللاو :لاقف

 متاح نبا ديزي نم ِنيّنُح يْفُحِب ًاعجار  هّللاب نارفك الو  ينارأ

 ءاعزُتف هْيَفَح اوعزنا :لاق مث «كلذك عجرت ال هّللاو متاعب , ديزي لاقف»

 فرصتاف «هنويد ىضقو ءةوسكو ٍراوجو ناملغب هل رمأو - بهذ - ريناند امهاشحف

 :لوقي وهو ةّرلا ىلإ - تباث نب ةعيبر

 مِتاَح نبا ٌرغألاو مْيلس ديزي ىَدّنلا يف نْيديزيلا نيب ام َناَتَّسل

 مِلاَسُم ريغ لاومألل دزألا وخأ ىتفلاو «لاملا ملاس مّيلَس ديزي

 مهاردلا عمج ّيسيقلا ىتفلا مهو ءهلام قافنإ ّيدزألا ىتفلا عه

 مراكملا لهأ ٌتْلَضَف يننكلو هتوجه يأ ماتمتلا ٌبّسحي الف

 مدان نس ُهَيماس نإعرقتف  .مّتاح نبا ماست ال ٍديسأ نبا ايف

 (مطالتمهل جوم يف تكلاهت .2هضوخ كسفن َتفلك نإ ٌرحبلا وه

 [يناغألا ١١ /ا/ ل

 رم مس 0 روم مير رع 3 لاق ثيحب تا ةلدع تاح نب د ليز ذأ [.ىف 5 ا ةعيبر اشلا دف و
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 دئاصق ةدع هيف هلو متاح نب ديزي حدم يف هدهج يقّرلا ةعيبر غرفتسا» :يناهفصألا
 . [يناغألا - ١5١/5٠ ص] «اهركذ لوطي ةراتخم

 يف نيذلا طبقلا نم درمت عوقو رصمل متاح نب ليزي ةيال و -كهع ءابنأ مو د

 د مولا ىلا مو او دج ماسالا ع كوملا

 م ا

 (طاطسفلا ىلإ هعم نم مزهناو يع .طبقلا مهتيبف ه٠9١ ةنس

 .ةوقلاب وأ ةمكحلاب درمتلا ىلع متاح نب ديزي ىضق مث 1١١[. ص]

 نب هللا دبع نب دمحم ىلوملا نبا رعاشلا رصم يف متاح نب ديزي ىلإ دفوو -

 لي نقر هايس هع ناكو كاتس ب ا اللا ارجل نبا بلا

 : اهيف
 ارازنًداَسو ةبطاق ٌناطحق هل تناد يذلا برعلا دحاو اي

 ارافسألا دعب جلاعأالنأ ًاملاس كثيقل نإ وجرأل نعل
 اراظودالبلا قوف ُىَدّئلاالعف هشيرّرّسكت دقلو ىدنلا تشر

 ىلوملا نبا ضرمو . يضر ىتح هاطعأف ءاهايإ هدشنأو رصم ىلإ اهب هدصقو

 هيلع لخد «ّضهنو هتلع نم قافأ اّمَلُق ىفشأ ىتح لقثو ًاليوط ًاضرم رصمب هدنع

 يدعب جلاعت ال نأ هّللا دبع ابأ اي هّللاو ٌتددول :هل لاقو هربخ ًافرعتم متاح نب ديزي

 .137/817 ص] «هتلص فعاض مث ًاقح رافسألا

 : يربطلا لاق «نيصملا متاج وب ديري هير كيف علا 3م عرار بف يلوح

 ربأ ىَلو ه6 ةةنس علطم يفا مك 7 هد دع ردا سا ف

 0 ا رت لا ل ا بلا
 . مالا /ه١1/ ٠ ةنس



 ا ١ه؟)

 ريمألا «يسابعلا رصعلا يف رصم اومكح نيذلا نيينميلا ةالولا سماخ وه

 ينوكسلا َيبْيَجَتلا ريتق ريت نب ةنْفَج نب جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 .ها650 1 5١؟ةنس رصم ىلاو . . يمرضحلا

 يف رصم اولخد نيذلا نيينميلا ءامعزلا رابك نم جيدخ نب ةيواعم هدج ناك
 رجح نبا ظفاحلا لاق .باطخلا نب رمع ةفالخ يف رصمل يمالسإلا يبرعلا حتفلا

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف
 يّلُو نميف دعس نبا هركذ . . ينوكسلا بيجُت نب ةنفج نب جيد نب ةيواعم»

 من رصع يف ليت و هلك هللا: لرهوت ىلع 3و نينوي زا نانو هاعشلا نم رن
 دواد وبأ هل جرخأو ...ةيردنكسالا حتفب باطخلا نب رمع ىلع دفاولا ناك

 ةماجحلاب يوادتلا يف ًاثيدح يئاسنلاو «ةالصلا يف وهسلا يف ًاثيدح يئاسنلاو
 ليبس يف ةودغ» :لوقي هلك هللا لوسر كنتم :هيف لاق ًاثيدح يوغبلاو «لسغلاو

 ري ابو انكنلا هرم رق ةعور نأ هللا

 نب نامثع نالت يف ةيلامشلا ايقيزفا عتق ةداق ندن ينتج نب ةيواغي: ناكو

 ًايلاو حبصأ مث نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف ايقيرفأل حتفلا ريمأ ناك مث ءنافع

 : ينادمهلا دمحأ نب نسحلا هنع لاق .ه١6 - 58ةنئس ةيواعم ةفالخ يف رصمل

 ةيناحيلا نوفا زو (ةبمجت ديس «يبيجتلا ريَتُق نب ةنفج نب جيدُح نب ةيواعم»

 نأ سيلِقّتلاو «قرطلا هل تَّسْلُق نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع دَقَو اذإ ناكو . .رصمب

 ه5 ؟ةنس رصم يف جيدح نب ةيواعم تامو . "”نيحايرلا بابق اهيلع برضُي
 . م5177 قفاوملا

 ىنب ةفالخ دوهع يف رصمب ةلودلا لاجر رابك نم نمحرلا دبع هئبا ناكو

 )١( ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا  6١ج ".
 ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (؟)  77١ج 7.
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 نب ةيواعم نب نمحرلا دبع» : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .ناورم
 0 ريلاجلو رابك دحأو ءرصم يا يرصعلا يدنكلا يجن جيد
 (ةيرجه 10 ةنس يفوت «ثيدحلا يف َةَقث ةقث ناكو .اهيف ناطلسلا ةفالخو ءاضقلا

 ةفئاصلا أزغ ه١١١ةنس يف» : هنأ ريثألا نبال لماكلا باتك يف ءاج امنيب

 ذب اةيز انعم نو نيهرلا دمه كلا لاويفب ىلع ةاكو ىرمنلا ةينع عبفللا دبع
 ركذ انيق رعبا نكي نلغ اكاد نسا 1 ةنياي بلا يرظلا لاقدكلاكو "جيد
 يف امك - تام نمحرلا دبع ناك اذإف ' "”جيدح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع يدقاولا

 نب ِهّللا دبع وه ه١١١ةنس رحبلا شيج ىلع ناك يذلاف ه10ةنس  عماجلا باتك

 . جيدح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع

 ةفالخ دهع يف رصمب ةلودلا لاجر رابك نم نمحرلا دبع نب هللا دبع ناكو
 - ١؟4ةنس رصمل يمرضحلا ديلولا نب صفح ةيالوو ناورم نب كلملا دبع نب ماشه
 ه1748١ةنس لوأ يف ناورم نب دمحم نب ناورم هلزع ديلولا نب صْفَح نإ مث هه

 ةرامإلا راد يف هيلع ملسُيل صم راسف ؛ «يسيقلا ليهس نب ةرثوح رصم ىلع ىّلوو
 ةيلاغ ءاسسا لإ ىدأ اميماد دمحم نب ناورم رمأب - هقنع برضو ةرثوح هيلع ضبقف

 ناورم نأ نم مغرلابو . ةيناميلا نم رصمب ةداقلاو دنجلا ةيبلاغ ناكو ءرصمب ةيناميلا

 ةينامي بولق نإف ه١ ةنس لوأ يف رصم ىلع يناميلا يمخللا كرولا ديف رىلو

 ديعس نب ىلعألا دبع ناكف «ةيسابعلا ةوعدلا ىلإ اولامو ناورتم ىلع: تبلقلإ صم

 ناك امنيب ةيسابعلا ةفالخلا ىلإ اقدز يضع نس مت لوأ ّينيعُرلا يناشيجلا

 دوسأ ءادر يف رصمب بطخ نم لوأ جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 لخدو ًامزهنم ناورم ءاج املا :بيج وبأ يدعس يضاقلا لاق . نييسابعلا راعش
 دوسلا تايارلا عفرو هل ركنت دق رصم شيج دجو ه17١ةنس لاوش رخاوأ يف رصم

 يجحذملا ليعامسإ نب رماع فيسب ًاليتق ناورم طقس مث '*”(سابعلا ينب راعش
 ةفالخلا رصع كلذب أدبو ه١” ةجحلا يذ ؟1/ يف مويفلاب ربصوب :يف يناعيلا

 دوهع يف رصمب ةلودلا لاجر رابك نم نمحرلا دبع نب هّللا دبع ناكف . ةيسابعلا

 نب ديمحو (ه47١ - )١41 ثعشألا نب دمحمو (ه541١ - 177) نوع يبأ ةيالو
 وبأ هالو مثا(ه1١ 8821689 نيلهملا متاخ ني ديزيو (ده) 5 )١57 ةبطحق

 )١( الجامع  ص  فرطماب دمحم ١64".
 .4 ج 7٠١5 ص - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا (؟)

 .8 ج ١95 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات
 ١107. ص د بيج وبأ يدعس - ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو ناورم (:)



 456 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ؛هك

 باتكب هتمجرت يف ءاجو .ه0١؟ةنس متاح نب ديزي دعب رصم ىلع روصنملا رفعج

 : هصن يلي ام عماجلا

 يبيجتلاب فورعملا «يبيجُتلا جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا كبع)ا
 .مهدهع يف ةيمأ ينب ناوعأ نم نييرصملا رباكأ نم هوبأو وه ناك .ريمأ .ريمألا

 راعش دوسأ ءادر يف بطخ نم لوأ وهو .ه67١ةنس يسابعلا روصنملل رصم يلوو

 .''"(ه60١ةنس يفوت نأ ىلإ هتيالو يف رمتسا .نييسابعلا

 امم ؛ديعس نب دمحم ناك ه01١/ - 57١ةنس رصم لماع نأ يربطلا ركذ دقو
 وه يبيجتلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ناك امنيب جارخلا ىلع ًالماع ناك هنأ ىلإ ريشي
 :هدهع يف رصمب ةلودلا لاجر رابك نم ناكو .ريمألا يلاولا

 يف اهثّدحمو اهملاعو ةيرصملا رايدلا ىضاق :ىمرضحلا ةعيهل نب هللا دبعا
 نوفل نريمتملا تعم ىراادل فرخأو دعلا# ( ع رغم ءانقنلا 5 . .هرصع

 .2نينس رشع رصمل ايضاق ماقأف ءرهش لك ًارانيد

 يفرد نأ نإ[ ربطت الار ىييمتللا يمسرلا دوق نودللا دبه الا اناكو
 را ةيدالتبا 1/1/6 قفارتلا ه1 ةمةلس- لزآلا خيير روش نق رصم ةمصاع" طاظنلاب

 م ص ب فرطماب دمحم  عماجلا )١(



 ريمأ ..يبيِجُتلا ن نمحرلا دبع ني دمحم

 )ه1١ه(

 نب دمحم ريمألا ءيسابعلا رصعلا يف رصمل نيينميلا ةالولا سداس وه

 يباحصلا ميعزلا ديفح . يمرضحلا ّيبيجتلا جيد نب ةيواعم نب نمحرلا دبع

 . هنع هللا يضر جيدح نب ةيواعم

 قيمحرلا هيغ نبذللا ليه هيهكل افانو دعاس نمحرلا دبع نب ةمضم ناك
 - ه6١١ لوألا عيبر يلاوح يف  هوخأ يفوت اّمَلَف ه550١ - 5١؟ةنس رصم يلاو

 هفالختساو هيخأ ةافوب روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا ىلإ بتكف رصم ىلع هفلختسا

 رصم ىلع ايلاو هرارقإب روصنملا ةفيلخلا هيلإ بتكف
 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو

 ناك .رصم ةالو دحأ :يبيجُتلا جيد نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب دمحم"
 هّرقأف ه60١هةنس اهيلع هوخأ هفلختساو .فقاوم هلو للا دبع هيخأ عم اهيف

 .[18١5ص] (روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا

 :هدهع يف رصمب ةلودلا لاجر مالعأ نم ناكو

 ينب نم وهو .ه980١ةنس رصم ةطرش بحاص نمحرلا دبع نب سابعلا»
 . 14778 ص] «تومرضح ةدنك نم «بيجُت نم نطب لاصق ونبو . بيجت نِم ءلاَّضَف

 اهملاعو ةيرصملا رايدلا يضاق ىمرضحلا ةعيهل نب هللا ديعاا يضاقلاو

 رشع رصمل ًايضاق ثكمف . ىلا 1 ةنس: رضع هانشقلا ١ىلوق ا ةرصع نك ابندحتو

 . (نيئس

 يذ رهش يلاوح يف هتافو ىتح رصمل ًايلاو نمحرلا دبع نب دمحم رمتساو
 تامو .فصنو رهشأ ةينامث أيلاو ماقأ) هنأ هتمجرت يف ءاج ثيح ه00١ةنس ةدعقلا
 . (مالال" /ه66١ةةنس ةيالولا ىلع وهو



 458 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ءهمل

 نب هّللا دبع نب مشاه :رصمب ّيناميلا تيبلا كلذ مالعأ نم ناك مث
 مايأو ديشرلا ةفالخ يف نيفظوملا نابك نم ناك : جيدخ نب , ةيواعم نب نمحرلا دبع

 ا لا ل

 00 .(ه188 ب 195) ربصم ةظرتف ةداين ير مث نوسأملا ىلإ ةوعالا

 0 ل :نمحرلا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع

 نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع نب هّللا دبعو .ها 38 8ةئس

 - اهب نييفوصلاو نييسلدنألا ةنتف يف لتفو ؛ةيردنكسالا يلو نم دحأ وهو . . جيدح

 .مم14 /ها99١ةنس رصمل يعازخلا هللا دبع نب بلطملا ةيالو يف



 )هعه١ا1_اكاه(

 - َيَلُع نب ىسوم ريمألا يصارع ريصعلا ىف رصملا نيام ورا عايرج
 محل ةليبق نم نطب مهو ءبْيَشُك ينب نم .يبيشُفلا ّيمْحْللا حابر نبا  ريغصتلاب
 ينب نم «حابر نب َيَلَع» :مهنمو «رصمب ةيقرشلا نم توكرب يف اورقتسا «ةيناميلا
 .اها١ ١ ةةنس يفوت .هنأمز يف رصم ءاملع رابك نم ناك : محل نم يل

 ريصُت نب ىسوم ةيالو يف ةيلامشلا ايقيرفأ لخد دق حابر نب ُىَلَع ناكو
 ىسوم هنبا دلوم ناك اهبو ناوريقلا نكسف (ه95 - 85) برغملاو ايقيرفأل يمخللا

 يف رصمب ةاقثلا ثيدحلا ءاملع نم ْىَلع نب ىسوم حبصأو .رصم ىلإ هعم داع مث
 نم ىحضأ مث (ه167 - )١417 رصمل متاح نب ديزي ةيالو يفو يسابعلا رصعلا

 ةيالوو (ه58١ - 6١؟) يِبيجُتلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ةيالو يف ةلودلا لاجر

 هفلختسا نمحرلا دبع نب دمحم تام اّمَْلَق (ه55١) يبيجتلا , نمحرلا دبع نب دمحم

 هيتس تين ضمل ايلاو ا ةكملا# روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا هّرقأو رصم ىلع

 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج .نيرهشو

 ريهاشم نم .نمحرلا دبع وبأ «يمخللا حابر نبا (ريغصتلاب) ُىَلُع نب ىسوم»
 وبأ لاق . ثيدحلا يف نييرصملا ةاقث نم ًاحلاص ناك . .رصم ريمأ .نيعباتلا يعبات

 تلقف (ًالمع مهل يلو نم هسبلي نييسابعلا راعش داوسلاو) ًاداوس هيلع ٌثيأر :ميعن
 ًادحأ ُتْقَرَق امو (روصنملا) رفعج وبأ هيلع ينهركأ :لاقف ؟لمعلا يف تلخد مل :هل

 نب نمحرلا دبع نب دمحم رصم ريمأ ىفوُث اًمّلو .هتيأر نكأ ملو «هايإ يقْرَقك
 تس رصمل هتيالو يف رمتساف ءاهيلع ىسوم فلختسا ه065١ةنس جيدخ نب ةيواعم

 ثّدحُيف سلجيو ءًايشام دجسملا ىلإ بهذي رصم ريمأ وهو ناكو .نيرهشو نيئس
 .[١١1ص] «اهءارو سانلاو ةروصقملا لخاد يف وهو

 «ةيابجلاو جارخلا ءانثتساب ةيالولا نوؤش لكل ًاريمأ ًايلاو يلع نب ىسوم ناكو

 ناكف «يبيجتلا نمحرلا دبع نب دمحمو نمحرلا دبع نب هللا دبع ناك كلذكو

4 



 400 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا د

 نب دمحم ةرمض وبأ مث (ه5١ا -51١1؟) ديعس نب دمحم جارخلا ىلع لماعلا
 58١ةنس يف) هنأ ريثألا نباو يربطلا ةياور يف ءاج كلذل (ه١51١- 158) ناميلس
 ىلع ىيلاولا نأ امبو - (ةرمض وبأ ناميلس نب دمحم رصم ىلع ناك - 5ك نا 0

 رصم جارخ ىلع ناك ةرمض ابأ نأ كاردإ نكمي ّيمخللا ِيَلُع نب ىسوم ناك رصم

 او 1 دوك نيرو نم جس صم او لن نب يقرع كم هلل
 أ نب يدهملا ةفيلخلا هافعأ مثاها١6 ةجحلا يذ ىلإ ه5١ةةنس ةدعقلا يذ

 :ريثألا نبا لاق .ناميلس نب دمحم ةرمض ابأ لزعو ةيالولا نم روصنملا رفعج
 : ةطحلا يذ ىف ردعم نع هريسف وأ اناجيلس رو محتمل ماده 151 لف يطا

 9/1 نم] «ءاحو نب ةئلك اهازو
 ه15ةنس ةيردنكسالاب تامو .ًايتع ربكلا نم غلب دق يلع نب ىسوم ناكو

 .م١1/8 قفاوملا



 رصم ريمأ ..يدنكلا ءاَحَر نب ةملَس
 (ها5١”-159)

 - ١51١ةنس رصم ريمأ يمرضحلا يدنكلا ةَّوْيَح نب ءاَجَر نب ةمْلَس ريمألا وه
 (ةويح نب ءاجر) هوبأ ناك . يسابعلا رصعلا يف رصمل نيينميلا ةالولا نماث وهو ه5

 يذلا وهو «يومألا رصعلا يف ماشلا ىلإ نميلا نم اولقتنا نيذلا نييثاميلا مالعأ نم

 - 5"ةنس ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف سدقلاب ىصقألا دجسملا ءانب ىلع فرشأ

 مث (ه99- 945) كلملا دبع نب ناميلسل مث ناورم نب كلملا دبعل ًاريزو ناكو هال"

 ةويح نب ءاَجَر) :ريثك نبا ظفاحلا هنع لاق .(ه١١١٠- 99) زيزعلا دبع نب رمعل

 .ةيمأ ىنب ءافلخل قدص ٌريزو «لداع لضاف ةقث ءردقلا ريبك «ليلج ٌيعبات : يدنكلا

 دقو . ةويحح نب ءاجر انديسو انخيش اولس :لوقي لئَس اذإ يماشلا لوحكم ناكو

 . 2”( ةيوبنلا ثيداحألا ةياور - ةياورلا يف هوقّنوو ةمئألا نم دحاو ريغ هيلع ىنثأ

 هلهزو ههقفو هملع يفو ةيمأ ينب ءافلخل هترازو يف ةويح نب ءاجر ءابنأو

 .ها7١١١ةنس نيطسلفب تامو . ةريثك
1-4 

 ىفغأ اّملَو .ةيبأ لفم القاف «قيطسلفب ءاملعلا نم ءاجر حت ةملس ٌناكو
 رصم ةيالو نم ّيمخللا يلع نب ىسوم ملاعلا ريمألا روصنملا نب يدهملا ةفيلخلا

 رصم ىلع ىلو ءجارخلا لماع بصنم نم ةرمض ابأ ناميلس نب دمحم لزعو

 ه11١ةنس يف» :ريثألا نبا لاق .نامقل نب ىسيع جارخلا ىلعو ءءاجر نب ةَمْلَس

 ناميلس نب دمحم ةرمض وبأ لزَع اهيفو رصم ىلع نامقل نب ىسيع يدهملا لمعتسا

 لوقلاب ةياورلا بارطضا لوزيو ''”«ءاجر نب ةمّلَس اهيلّؤو ةجحلا يذ يف رصم نع
 نامقل نب ىسيعو رصم ىلع ءاجر نب ةملَس يدهملا ىلو ه١71١ ةجحلا يذ يف هنأ

 )١( ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا  5١4ج 4.
 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)  5١ج 57و 6.

5١ 



 452 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا / ا

 ىلع بقاعت امنيب ه57١ ةدعقلا يذ ىلإ رصمل ًايلاو ءاجر نب ةملس ثكمو
 يف : هنأ ريثألا نبا ةياور يف ءاج ثيحب سابتلالا ىلإ ىدأ امم لامع ة ةثالث جارخلا

 لزُعو مرحم يف نامقل نب ىسيع اهيَّلوو رصم نع ءاجر نب ةملس لزُع ه177١ةنس

 ةدعقلا يذ يف لزع مث ءيدهملا ىلوم حضاو اهيّلوو «ةرخآلا ىدامج يف اهنع
 ك1 فدل يح هوو

 ايناكد انقل يقرخللا يح اوووي رع نقانق نوي سم نايل ندمت
 ةنس ءاهز رصمل ءاجر نب ةملس ةيالو ةدم تناك دقو :ةيابجلاو جارخلا ىلع ًالامع

 .هتافوب تهتنا امبرو .ه577١ةئس ةدعقلا يذ يف تهتناو « ةلماك

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7١ج 57و 5.



 رصم ريما أ ...يشرخلا ىيحي

 (ها159”5)

 .ها1-77١1517ةنس رصم ريمأ يشّرُحلا ورمع نب ديعس نب ىيحي ريمألا وه

 ذخف :شييَرخلا وئب» :عماجلا باتكب مهتمجرت يف ءاج .ُشْيَرُخ ينب نم وهو

 مهنم «ماشلا مهلزانم . جحذم سيق ْنِم «ةعيبر نب بعك نب شيرخلا ىلإ نوبسنُي
 . شيرحلا ورمع نب ديعس» :هتمجرت يف ءاجو .''”«ورمع نب ديعس لطبلا دئاقلا

 ةالولا مم كقاق“ب .جحذم سيق نم «ةعيبر نب بعك نب شيرحلا ىلإ ةبسن

 دالب ,توقاي ركذي امك يمو) را وزغ كلملا دبع نب ماشه هالو .. هم

 اورصاح دقو رّرَخلا يشرُحلا ورمع نب ديعس َمَقاو» :يرذالبلا لاق . 0

 يشرخلا ديعس عمجو ..» :نودلخ نبا لاق . (مهمزهو اهنع مهفشكف ناثور

 نب ةملشم هاش ىلوو راق هدا ف ع ل ريح حادا

 .هاا١"؟ةئنس كلذ ناكو ماشلا ىلإ ةيعش داعنا ”«ناجيبرذأو ةشيعرأ كلملا دبع

 ماقأف .ناجيبرذأو ةينيمرأ يش ا ل ا ا

 ىلإ داعف «ةدوعلاب ماشه هرمأ مث -ه8١١ - 4١١ةنس كلذو -.20«نيتنس رغلاب

 كلا الس نط كلام اجررو «فاشلا

 رفعج يبأ ةفالخ يف ناعجشلا ةداقلا نم يشرُحلا ديعس نب ىيحي ناك مث

 ةدعقلا يذ يف رصم ىلع يدهملا هالوو .روصنملا نب يدهملا ةفالخلو روصنملا

 رصم يلو ه7١ةنس ةدعقلا يذ ىف» :هنأ ريثألا نباو يربطلا ركذ ثيح .١51١ةئس

 لاروع وا :نايفيو ىلإ تفس وس يماملا اهلا تنك وت ىف ضنلا ويك

 )١( الجامع  ص  فرطماب دمحم ١77 صو 717.

 هما 0

 دو



 464 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 15

 ىف ناتسربط ةيالو ىلإ يدهملا هلقن قدأ ريبعتبو «يدهملا هلزع مث .ها17١ةنس

 : قرر نددت. زل كام
 ىيحي نايوّرلاو ناتسربط ىلع يلاولا ناك ه١ 14 ةنس يف :يربطلا لاق

 ىيحي لزعولا :يربطلا .لاق . 0 أ وحن اهيلع ًايلاو ثكمف .. 6 ىشرحلا

 ةفالخ ىلإ ءارمألا نم لزي ملو . 0)(ىا ”ة/ةلس نايورلاو ناتسربط نع يشرحلا

 نبا لاق لصرملا قاع در لال 0 را يول

 5 تامو ا ديا نيتحت نيرا نو

 ١ ج 9 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.

 .ه ج 9١٠١و ١٠و ”؟ ص .. ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 4؟)



 رصم ريمأ ..ينُيَعّرلا ديزي نب روضنم
 (ه154-15)

 ةفيلخلا لاخ لجن .يريمحلا ينيعُرلا روصنم نب ديزي نب روصنم ريمألا وه

 - بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ امك - وهو روصنم نب ديزي ريمألا يدهملا

 ْنِم «نيعُر يذ دلو ْنِم . عرس يذوب مككريت ىب هلال جيروم نادرا

 اريمح كولم
 نب يدهملا ةفيلخلا همدقتسا مث ه09١ 51١"ةنس نميلل ًايلاو روصنم نب ديزي ناك

 هعم ناكو يدهملا ةفيلخلا يراشتسم رابك نم ىحضأو «قارعلا ىلإ نميلا نم روصنملا

 تيب ىلإ يدهملا راص ه77١"ةنس يفو) : يربطلا لاق .(روصنم نب ديزي نب روصنم) هنبا
 "'روصنم نب ديزي هلاخو حلاص نب لضفلاو دمحم نب سابعلا هعمو هيف ىَلصف سدقملا
 يلع نب حلاص نب ميهاربإ نيطسلف ىلع يلاولا ناكو ه77١ ناضمر يف كلذ ناكو -

 ٌيدهملا لزع اهيفو# : يربطلا لاق - يشرحلا ديعس نب ىيحي رصم ىلعو يسابعلا
 ("”اهيلع هّدر ىتح روصنم نب ديزي هلأسف نيطسلف نع حلاص نب ميهاربإ

 000 لوغ 157 لاوش:وأ ناضمر يف  ذئدنعو

 باتكب هتمجرت يف ءاج .رصمل روصنم نب ديزي نب روصنم ةيالو تأدبو رصم
 : يلي ام عماجلا

 ًامكاح ناك .ءارمألا نم :ٌّيريمَحلا ّينيعُرلا روصنم نب ديزي نب روصنم»
 772134 هل ويعمل

 هقيالو تنتاك ها 14 ةنش نانهمر وأ نابغتش ىلإ نضل ايلاو.نوصتم«ةتكمو
 .ةدحاو ةنس ءاهز رصمل

 جاب ع“
 هي تف اك

 .6 ج 71405 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
 ,045 ص ب. فرطماب دمحم  عماجلا 22

 55ه



 466 يسابعلا رصعلا يق ينميلا رودلا ع5كك

 نمد بلل ايلاو نونصتم' جذي ديزي نب روصنم حبصأ رصمل هتيالو ءاهتنا دعبو

 ةلودلا لاجر رابك نم ناكو قارعلا ىلإ داع مث  ها115ةنس ىتح ه4 ناضمر

 ىَّلو ه11/9١ةنس ىفلا :يىربطلا لاق يدهملا نب ديشرلا ةفالخ يف ناسارُخ يلو

 ايلاو ثكمو .””يريدسلا روصنم نب ديزي نب روصنم ناسارخ ىلع ديشرلا
 /ها٠48ةئس دعب اهب يفوتو «ةرصبلا ىلإ داع مث .ه٠8١ةئس ىلإ ناسارخل

 .مل

 )١( ج 505 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.



 (ها58159)

 نب رامنأ نب معْنَح ةليبق نم «يِمَمْئْخلا ٍبْعْصُم نب ىسوم يناميلا ريمألا وه
 نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تْبَن نب ورمع نب ةشارأ
 الئاق ينادمهلا دمحأ نب نسحلا اهركذ نميلا يف معثخ ةقطنمو ؟١).ناطحق

 معْتْخ نم مهو هبنُم ينبل راتملاو باركألاو لفسألا رجحملاو ىلعألا رجحملا»
 رجحملاو ىلعألا رجحملا» : شماهلا يف عوكألا نب دمحم يضاقلا لاقو ل

 يف مهتوعد ؛عادر نم يقرشلا لامشلا يف ةيرق :راتملاو .عادر رهاظ نم :لفسألا
 , ؟؟7(ةفئاق

 . يسابعلا رصعلا كلذ يف معثخ نم ءارمأ ةعبرأ عبار بعصم نب ىسوم ناكو

 - 55١ةنس لصوملاو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ يمعثخلا نايفس نب ؛ بعك نب ىسوم مهنم

 دئاق : يمعثخلا نايفس نب سابعلا : : مهنمو ٠ . روصنملا رفعج - يبأ ةفالخ يف هه

 شيجب صربق ازغ .يسابعلا روصنملا ةفالخ يف رحبلا ةرزاغ ىلع اريمأ ناك «يرحب
 ١6١ةنس وحن تامو .يسابعلا رصعلا يف اهازغ نم لوأ ناكف ه45١ةنس

 نب يدهملا ةفالخ يف رحبلا ريمأ يمعثخلا سابعلا نب رمغلا مهنمو .2'”(ةيرجه

 رحب نم يمعثخلا سابعلا نب رمغلا ازغ ه١٠5١ةنس يف» :يربطلا لاق .روصنملا

 قرع ناكو ؟؟ةرخبلا ىف: نيابعلا ني رفغلا ازغ ه١51١ةنس يفو» :لاقو ."«ماشلا

 رصم ريمأ يمعثخلا بعصم نب ىسوم ريمألا مث .ةيبوروألا مورلا لحاوس ىلإ
 كي قلاش ماعلا ١ كسلا :يربطلا لاق ..ه58١- 77١/ةئس

 نب َحْوَر ةفوكلا ىلعو ؛يئراحلا ديزي نب ناميلس نميلا ىلعو «مثق نب هللا ديبع
 يئاطلا - يسوطلا ناميلس نب لضفلا ناتسجسو ناسارخ ىلعو .. - ناهملا ب وتاخ

 .1؟7 ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .19١؟ ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)

 .507 صو 795 ص - فرطماب دمحم - عماجلا ()
 ٠١ ج 4 صو ة ج 4*7 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (8)

 عكا



 468 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا تيل

 .©20( َيبّلهملا - متاح نب ديزي ايقيرفأ ىلعو «بعصم نب ىسوم رصم ىلعو ؛-
 : يمعثخلا بعصُم نب ىسوماا : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 يف ددشتو «يدهملل ها 1 ةنني: نص ىلو ء يسابعلا رصعلا يف داوقلا نم فا

 ؛دنجلاب مهلتاقن رصم لهأ ضعب راث مث . سانلاو دنجلا هيلع مقتف :جارخلا بلط
 رش نم ءامشاغ ًاملاظ ناك هنإ :ليق . أريرعلا ىمسي د ناكم يف وه لّيُقو هدنج مزهناف

 قفاوملا ه58١ةنس ةدعقلا يذ رهش يلاوح يف  هلتقم ناكو  .''""رصم كولم
 . م6

 )١( ج 4 صو 4 ج 14*77 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.



 رصم ىلاو ..يرِفاَعَملا ةماَسع
 (ه59-1-5)

 58١ةنس رصم يلاو «يرفاعملا ةمقلع نب ورمع نب ةماّسَع يناميلا ريمألا وه

 . نميلاب رفاعملا ةقطنمو ةليبق ءانبأ نم وهو .ها59١

 نب كلام نب رفعي نب رفاعم ونب :مّهف رفاعم امأ» :نودلخ نبا لاق

 نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرم نب ثراحلا
 يبأ نب روصنملا مهنم ناكو «تاحوتفلا يف اوقرتفاو .ناطحق نب برعي نب بجشي
 .''”(سلدنألاب ماشه بجاح رماع

 يف عوكألا دمحم يضاقلا لاق .نميلا يف زعت ءاولب يه رفاعملا ةقطنمو
 ةيرجحلا مويلا ىمسي ام وه رفاعملا» : يلي ام رفاعملا نع ينادمهلا مالك شماه

 راد يرفنخلا نابأ نب دمحم ريمألا ٌهامس اذهلو ءاهرهشأو فيلاخملا مخفأ نم وهو

 :لاق ثيح كلملا

 رارحأ لسن نم ٌةلواقم ٌديِص اومزتعاف كلّملا راد رفاعملا اوُلَح

 نيب امو ًالامش بابضلاو دادرب نيب اميف زعت ةئيدم بونج رفاعملا فالخم عقيو
 ًابرغ اخملا دالب ديجم ينب نيب امو ًابونج ةحيبصلا جحل حباصأ مخات امو ناحبذ
 : رش كساكسلاو دتجلاو نيذختو

 مهل ناكو» «ةيمالسإلا ةيبرعلا تاحوتفلا يف مهماهسإ رفاعملا تالاجرل ناكو

 مهعبترم ناكو  رصم ةيالو ةمصاع  طاطسفلاب ةطخ مهلو رصم حتف يف زراب رود
 ماقأ دقو (فونمو خيشلا رفكب ةيلاحلا اًحَّس ةنيدم اهتمصاع ةروك) اَحَسَو بيرتأ يف

 ءرصم يف ًاددع ةينميلا لئابقلا رثكأ نم رفاعملا تناكو .ةيردنكسالا يف مهنم بناج

 نب نمحرلا دبع رعاشلا مهنع لاق كلذلو ءافلأ نيرشع - يزيرقملا ركذ امك  اوناك
 : مكحلا

 .177 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 7١7. ص  عركألا قيقحت - ينادمهلا نسحلا . برعلا ةريزج ةفص ()

2154 



 400 يسابعلا رصعلا يق ينميلا رودلا تي

 قلد 0 4ك امه . ٠ سااض 2 5

 هتمجرت يف ءاج امك وهو ءرصم يلاو يرفاعملا ةماسع ريمألا مهنم ناكو

 هدلوم .رصم ريمأ : نجاد وبأ ؛«يرفاعملا ةمقلع نب ورمع نب ةماسع) : عماجلا باتكب

 .ةباين اهترامإ ىلع بعصم نب ىسوم هفلختساو .تارم ةدع اهتطرش يلو .اهب هتافوو
 لاول هج ا ا .اهيلع يسابعلا يدهملا هّرقأف ه74١ةنس ىسوم لتقو

 يفوتو «ةعاجشلاو يأرلا يوذ نم ناكو هانز فن كلاب ايعباكو نا ليعأو

 ,مال47 /ه1/5١ةنس

 ,؟ لغو ةملد ص ب فرطماب دمحم  عماجلا 200



 رصم يلاو ..ٌيِلَتَبلا ىيحي نب ةملشم
 (ها ا

 ةفالخ يف رصم ريمأ َيِلَجَبلا ةّرق نب ىيحي نب ةمّلْسَم يناميلا ريمألا وه

 نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تْبَن نب ورمع نب ةشارأ نب رامنأ نب ةليجت
 تاورس يف مهدالبف ةليجب امأل :نردلخ نبأ لاق 7 ناطحقا نب ترحو نب بحشي

 الإ مهنطاومب مهنم قبي ملف «حتفلا يف قافآلا ىلع اوقرتفا دقو .ةلابت ىلإ رحبلا
 .''”(ةروكذم مهتالاجرو فورعمف يمالسإلا حتفلا لوأل مهلاح امأو . .ليلقلا

 ل
 نب ماشه ةفالخ يف - -ها١١١  ١٠هةنس نيقرشملاو قارعلل يلجبلا يرْسَقلا

 4 ياو ردع يرسل هادم لارا 0 كلملا دبع

 ن1 يللا لل ا مم ا يسد ؛ةيرجه ١١ ةةنس ناقاخ

 بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس عم ناك : : يلجبلا مالس يبأ نب ::ملسأو " ” فار

 ىلإ ىلجيلا ملسأو ريثك نب ناميلس راسو «ناسارخ ىف ةيسابعلا ةوعدلا ءعابقن

 ةوعدلا يف لوخدلا ىلإ هناوعدي ناسارخب دزألا ميعز ينامركلا عيدج نب ّيلع

 هنابغريو هناضرحي هيلع البقأل امينا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح ه٠١١ ةنس

 يدل كرف ىلإ امهناخا نع

 يبرعلا شيجلا ةداق نم ليربج هوخأو وه ناكف يلجبلا ىيحي نب ةملسم امأ

 هنأ باوصلاو (ناسارخ نم هلصأ) نأ عماجلاب هتمجرت يف ءاج كلذل ناسارخ يف

 ةيسابعلا ةوعدلا شيج يف قارعلا ىلإ داع مث يرسقلا دسأ مايأ ناسارخ لخد

 )١( ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 75 ,

 ذج 7548و 777 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) 8.

 )( ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 788.

 عا/أ



 472 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ا

 نم ليربجو ةملسم ناك مث «ةليجب ناسرف نم امهريغو ليربج هيخأ عم ه7١”11ةنس

 ثيح ه79١0ةنس ب ايكرتب  مورلا ضرأ بوردو ماشلا روغثب يبرعلا شيجلا ةداق

 :يرذالبلا لاق

 هّجوف ..ها١ةةنس ةّصيّصملا ةنيدم نارمغب روصتملا رفعج وبأ رمأ)

 يف سانلا اهنكسأو اهرمعف اهيلإ يلجبلا ىيحي نب ليئربج يلع نب ٌحلاص
 اهب ناك لكيه عضوم يف ًاعماج ًادجسم اهيف ىنبو ..ها1 5٠ ةنس

 دونجلاو ه847١1ةنسو ه١5١ةنس يف ةنذأ تينُبو :يكاطنألا نامعنلا وبأ لاق

 نب حلاص امههجو ءمهدأ نب كلامو يلجبلا ىيحي نب ةملْسَم عم 0

 !ّيلع
 .ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا روغث يف نيطبارم ةملسمو ليئربج نادئاقلا لزي ملو

 ةيحانب نيملسملا ىلع كرتلا نم عمج يف ّيمزراوخلا ناخرتسا ازغ)» ه١ 51 ةنس يفف
 مهيلإ هو كلانه اميف كرتلا بّزحت هغلب نيح روصنملا رفعج وبأ ناكر ةشسوأ

 اميقم برح ناكو]  يدناورلا هللا دبع نب برح ىلإ بتكو ىيحي نب ليئربج

 ليقف .برح هعم راسف ؛ ل لاري هو نيسسملااب د جلا نيا رجلا يف لصرملاب
 ريمألا مودق ىتح ودعلا ةرثكل ليئربج بحسنا دقو '' «ليئربج مزهناو «برح
 ودعلا برهف سيلفتو ةيئيمرأ هعم لخدف ه١ 448ةنس يئاطلا ةبطحق نب ديمح
 ا

 دالب ةبطخق نب ديمُح روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا ناو هلي يفو

 دنقرمس ىلع هاّلوو ءهداّوق رايك نم اكوا ناسارخ ىلإ هع ليتربخ ناتيو نايارخ
 نق رمش نحو ني بكر ىلو ه0 د نف) :ريثألا نبا لاق .رهنلا ءارو امو

 . ""(اهقدنخ رفحو اهروس ىنبف

 ةفيلخلا هالو نأ ىلإ قارعلاو ماشلا روغتب يلجبلا ىيحي نب ةملسم ثكمو
 دق نتفلا تناكو .ه77١ةنس رصم ىلع روصنملا نب يدهملا نب ديشرلا نوراه
 ىلو املف نها ين نمعتشلا فنعم نين ىسوم'اهريمأ لعقم لدم نصم» نق كعاش
 ةليبق نم مهتيبلاغ دنجلا نم فالآ ةرشع يف رصم ىلإ راس يلجبلا ةملسم ديشرلا
 رصمب ةطرشلاو شيجلا لاجر نم اوحبصأف قارعلاب شيجلا يف اوناك نيذلا ةليجب

 .4 ج 7757و 554 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .0 ج 57” ص - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا



 عا مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويئاميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 413

 باتكب هتمجرت يف ءاج ثيح .ه17١ةنس رصمل ةملسم ةيالو يف اهب اورقتساو
 ْ يلي ادب مئاجلا

 ريصفلا ىف” ةالولا قم: بفقاك: قئاسارخلا نلستلا 53 ند يبه نو ةيلكما
 رضع ده ديشرلا هالو . داّوَقْلا رياك نم ةاكر» ةانبارك (داّوق) نم هلصأ . ىسايعلا

 ةليخب ةليبق ةيحرت ىف ءادو 070 ندسلا نري تالا ١ رفع محو ايلكلف علال "ةنئم
 ْ ”للينام ةيوبلا

 امدنع ىلجبلا ىيحي نب ةملسم اوبحص نيذلا دونجلا ىف رصم ةليجب تلخد»

 اويحتم ديجلا نم الآ ةزيشع.نأ ذإ ىلاالا# 11/5 جس ننشم ةزئإ دمقولا هذ

 يف زرب دقو . ةليجب ةليبق نم مهنم ربكألا ددعلا ناكو «رصم ىلإ قارعلا نم ةملسم

 ناك ذإ (ه11/7” -1١؟) ةملسم نب نمحرلا دبع مهنم «ةليجب نم لاجر رصم

 ةطرشلا بحاص ناكو يلجبلا نابأ نب بيبحو .هيبأل ةطرشلا بحاص

 . 370ه11/ ةنس

 ه1177١ةنس لزغف «يلجبلا ةملُسَم ةيالو مايأ يف رصمب نتفلا ترشتناو

 ناكو ءرصم ىف ٍلاعف دوجو َتاذ ترمتسا ةليجب نكلو .2”رهش رشع دحأ هتيالوو

 انك ب يدلاو ل3217 ةطرعلا بكاس يادبلا ثلاط نب ةاكيلش دوس
 .ه١١١ةنس رصمل أيلاو حبصأ - يتأيس

 )١( الجامع  صو هال” ص - فرطمأب دمحم ٠4,



 رصم ىلاو ..يدزألا ريهز نب دمحم

 (هاا/0)

 زيت نيمأ يدماغلا يدزألا دمحم نب ريهز نب دمحم يناميلا ريمألا وه

 نب دسأ دهع يف ناسارخب يبرعلا شيجلا تالاجرو ةداق نم هوبأ ناك . ه١1ا/7”ةنس

 ناسارخب درويبأ ةنيدم يف رقتساو ه١7١ - 5١١ةنس ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دبع

 ةردقلا نيعتسلا عم ناك ةيئايغلا ةزعدلا نق قربضلا وف ىيرخلا شيحلا نم ةببنك عنف
 :نأ ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج ثيح ةيسابعلا ةوعدلا رمأب اوضهن

 نب ىسيع ؛« «يكعلا كيهن نب نامثع :لاجر ةعبس درويبأ لهأ نم ءمهنملا

 نمحرلا دبع نب رابجلا دبع . يئاطلا ناميلس نب لضفلا سابعلا وبأ ؛« يكعلا كيهن

 دمحم نب ريهز «يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا «يدزألا نمحرلا دبع نب ديزي ,يدزألا

 . '7(يدماغلا يدزألا

 عم قارعلا لخد يذلا ةيسابعلا ةوعدلا شيج ةداق نم دمحم نب ريهز ناكو

 نب ناورم لماع ةريبه نبا نّصحت ثيح ه7١ةنس يئاطلا بيبش نب ةبطحق

 مهنيب ةداقلا نم ةبكوك عم ةبطحق نب نسحلا هيلإ راسف طساو ةنيدمب - دمحم

 نبا ىلإ ةبطحق نب نسحلا ةَمَّلَس وبأ هّجواا يربطلا لاك .يدزألا دمحم نب ريهز

 . . يكعلا ميكح نب لتاقمو ؛ةميزخ نب مزاخ :مهنم ًاداّوق هيلإ ٌمضو «طساوب ةريبه
 نب ريهزو «كيهن نب نامثعو ءملسم نب ميركلا دبعو ,يئاطلا ناميلس نب ؛ لضفلاو
 مهيلعو ءادئاق رشع ةتس «مهريغو «يزورملا دلاخ وب و ءدايز نب مثيهلاو « دمحم

 .قارعلاب دمحم نب ريهز رقتسا مث . . "”(ةبطحق نب نسحلا

 ىلع يبّلهملا متاح نب ديزي روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا ىَلو ه١ 51" ةنس يفو
 يدزألا دمحم نب ريهز نب دمحم مهنيب دزألا ةداقلا نم ةبكوك هعم اهلخدف رصم

 يبلهملا متاح نب , ديزي رضم مكح ىَلْو املا :هنأ عماجلا باتك يف ءاج ثيح

 )١( ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 118.

 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) ١١١ ج 6.
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 اله مهدوهع ءابنأو يسايعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 475

 «نيِزَر نب ءالعلا مهنم . .دزألا نم ددع هعم ءاج (ه7١١؟- )١54 يدزألا

 يف رهتشا نمم ناكو «رابجلا دبع نب زيزعلا دبعو نمحرلا دبع نب رابجلا دبعو
 .0”21يسابعلا ديشرلل رصم مكاح ريهز نب دمحم دزألا نم رصم

 اهمكحف رصمل ايلاو ريهز نب دمحم حبصأ هاا” بجر رهش يلاوح يفو

 : يدزألا ريهز نب دمحماا : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت ىف ءاجو «رهشأ ةسمخ

 ءًامايأ الإ رهشأ ةسمخ ًايلاو ماقأف ء«ه1١ةنس رصم يسابعلا ديشرلا هالو ءريمأ

 ىلاوح ىفوتو .“00داؤقلا ةلمجج ىف لعججو ءدادغب ىلإ داعف «ديشرلا هلزعو

 .ها/ ٠ ةنس

 .ة0م4م صو 4 ص - فرطماب دمحم ب عماجلا )١(



00 

 ايقيرفأ ريمأ ..مِتامح نب ديِرَي نب دؤاد
 (ه17-114)رصم ىلاوو (ه1791-110)

 «يسابعلا رصعلا يف رصم اومكح قيللا ةريتتميلا ةالولا نم رشع سماخلا وه

 ةنيمعاوبا نصاشلا لاق م يدزألا بّلهملا نب ةصييق نب متاح نب ديزي نب دواد ريمألا
 : متاح نب حْوَر نب ةصييق همع نبا مذيو دواد ىلع ينثُي

 ٍدواد ىلعلا يذ كمت نبا ّىْعَس ِكردُمب ٌتدَهَج نإو ٌتْسَل صييقأ
 دومحملاك سيلمّمذملاَنإ هنيبو صيبُقاي كنيب ناَنَش
 ديرثو ٍقرابش لكأ ترتخاو دسماخم ءانكب ةواذ راجخا

 ديزيدجمك_فلخابأ ُحْوَر هتييحأول كيبأدجم ناكدق
 ديلب يرج ٌتيرجو هىَّدّملا ىوحف ٍزرَبَم يرج ٌدواد ىرج ْنكل
 هند نفاهتكماو هازل اوم ةقدعم كستاو ءدومحم دواد

 دوهيشحلهرئاسوأافصن ٍدجسمل ٌقَسِيدق دوع برلو
 ٍدوجسو حلسم عضوم نيب مك سيم مسل ةلاذو هل تنأ شحلاف
 (”ريدح لفق تنأو هادي تداج هنلأل صيبق اي كؤازج اذه

 «دلاخ «ءءارمأ ةعبرأ مهنم زرب نيذلا متاح نب ديزي ريمألا ءانبأ رهشأ دواد ناك
 هتيالو دهع يف متاح نب ديزي ريمألا هيبأ عم دواد ناكو . .دمحمو «ةريغملاو ءدوادو
 تامو (ه١ا/٠ )١١4 ةيلامشلا ايقيرفأل هتيالو مث ه97١  5١ةنس رصمل
 ةفالخ يف ه٠1١ةنس ناضمر يف ةيلامشلا ايقيرفأل لاو وهو ناوريقلاب متاح نب ديزي
 . (برغملا - رئازجلا - سنوت - ايبيل) ةيلامشلا ايقيرفأل أيلاو دواد حبصأف .ديشرلا

 هتيالو تناكو ه١١ةنس ناضمر يف متاح نب ديزي تام» : :ريثألا نبا لاق

  ايقيرفأ ىلع  دواد هئبا فلختساو ؛ ريشا ةثالقو ةددم ةرشعغ: نيكخ ايقيرفأل

 ةيضايإلا مهب رفظف ًاشيج دواد مهيلإ رّيسف ةيضابإلا اهيف جرخو ةجاب لابج تضقتناو

 )١( ج ”7؟ ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 18.

 يا



 عالاقل مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصقلا 471

 مهنم اولتقف شيجلا مهعبتو ةيضابولا اومزهف رخآ ًاشيج دواد مهيلإ زم زهجف رهجل .( مهومرعو

 يسب يداي يضر لدمتسا ا ىلإ اا دج ناد اورثكأف

 لمعتسا ه١ال١ةنس ىفال : ريثألا وا لاقو 5 ودا ةعمق هاو ةرامإ تناكو

 هيخأ ديزي نب دواد ناكو بجر يف اهمِدَقف .. متاجر نب جرز نيرا لس دعا

 ,7لبعماف ديكرلا هادا حْوَر همع لصو اّمَلَف ايقيرفأ ىلع

 '(ه4١١1ةنس مرحم يف رصم متاح نب ل نودلخ نبا لاق

 ه.11/7ةنس رخاوأ يف رصم ةرمإ دواد يلو ليف عماوللا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 5 ”«همايأ يف تأدهف ؛ًايرطضم اهرمأ ناكو ها١ا/ةةنس لئاوأ يف اهمدقف

 «ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو مكاوي جرد دمع ناك رعملا ايلاؤ هوا ناك اهعتبو

 000 ند يقيرفأل 0 ل يا

 قيرفأ ىلع بيبح نب رصل ديشرلا نوراه ىو متاح نب حو تاما ها

 نب رصنال مهنم ةفالخلا ةلود راصمأ ىلع ةالولاو ه١ا/5ةةنس تهتناو : ةيلامشلا

 ا هي بل :ةيلاهشلا مانرلا ىلع يلدعلا بع

 . «ناسارخ

 هلزعاا :نودلخ نبا لاق نصح هيام تهتنأ ه05١!1ةئس مرحم يفو

 هم عماجلا باتك يف ءاجو : حلو ع ةعسسلا كانا ةةئس مرحم يف ديشرلا

 ديشرلا هالو مث ه1/6١ةنس لزعو «رهش فصنو ةنس رصعل دؤاد ةيالو تناك#
 ا

 .دنسلا

 دالب مكح يذلا متاح نب ««:لزاؤيإ ةرب 5 ا يل

 ديشرلا ىَلوف ه64١ةنس اهيلع ٍلاو وهو دنسلاب يفوتو ديشرلا ةفالخ يف دنسلا

 ديشرلا نوراه ىَّلو ه184ةنس يف» :يربطلا لاق . متاح نب ديزي نب دواد هناكم

 وجمل ىلع اوشا متاح نب ديزي نب دواد

 .6 ج 80و 84 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (0)
 .4 ج 517 ص - نودلخ نبا خيرات (')
 .١7؟ ص  فرطماب دمحم  عماجلا ()

 ٠١. ج ال١ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)



 408 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 8

 ًايلاو دواد ناك امئيبو ء«ه6١7٠  84١ةئس نم دنسلا دالبل ًايلاو دواد ثكمو

 .ه٠5١ةئس لصوملا ىلع متاح نب ديزي نب دلاخ ريمألا هاخأ ديشرلا ىَلو «دنسلل
 دالبل ًايلاو دواد رمتساف ديشرلا نب نيمألا ةفالخلا ىلوتو ه97١ةنس ديشرلا تامو

 متاح نب ديزي نب دواد يفوت ىتح نومأملا ةفالخ يف مث نيمألا ةفالخ يف دنسلا
 .ةيداليم 8٠١ قفاوملا ه١7هةئس اهيلع لاو وهو دنسلاب

 زي وشي نوماملا ىلو واد: فام الق دنتسلاب ةعم واذ ني وشب ةلجت ناكو
 ميهاربإ رعاشلا لاق هلو ه1 5١ةنس ىلإ اهمكحف دنسلا دالب متاح نب ديزي نب دواد

 : قاّوسلا

 00فهل بطتلت كيوخوب ”انيعتتلا تطل كؤابعتم

 )١( ج 79 ص ب دّربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا ١.



 (هااز/)

 نب متاح  هنبا ةمجرت يف ءاج . .نيغأ نب ةمثره متاح وبأ دئاقلا ريمألا وه

 لب ام ياؤفا دياكباع ةمثره

 يف ةداقلا نم لاو . راما يرش يح برم . نيغأ نب ةَمئْرَه نب متاحا

 . ''7اهيلع هيبأ ةيالو يف ه178١ةنس رصم ةطرش يلو ةسابعلا ةلودلا

 ريمألا هلْبَق نيطسلف يلو دق ناكو « «نيطسلفل ايلاو نيعأ نب ةمئره ناك

 ةيلامشلا ايقيرفأ متاح نب حْوَر ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلو مث يبأهملا متاح نب حْوَر

 نيطسلفل ايلاون ةيئارع ناكل «نيطسلف نيعأ نب ةمثره ىلوو (ه074-7١)

 هاا ناضمر يف رصم ىلع ىَّلو دق ديشرلا ناكو ه178 - 177ةنس

 ىفو) دينا نان لانكم نتامسلا وسلا يع ند تس دن تاه كب ني فاح

 هدجأو عمولتاقو ناهيلا نب ناغس ةيلداع را ريما ةينرععلا تقرأ ىلا لك
 سيق نم مهو  ةيفوحلا اولتاقف ءنيطسلف ىلع ناكو نيعأ نب ةمثرهب ديشرلا
 رصم نع قاحسإ ُديشرلا لزعف «ناطلسلل مهيلع ام اوّدأو ةعاطلاب اونعذأف  ةعاضُقو
 : 1 ةيترع اهيلعغ لفعتساو

 ةطرشلا ىلع ةمثره نب متاح هنبا ىّلوو ءرصم مكح نيعأ نب ةمئره ىّلوتف

 :نودلخ نبا لاق ثيح ءرهشأ ةثالث رصمل ًايلاو ةمثره ثكمو .رصمب نمألا ىوقو

 ةثالثل ايقيرفأ ىلإ ريسملاب هرمأ مث رصم ىلع نيعأ نب ةمئْرَه ديشرلا ىّلو»
 .رصمل هتيالو ت تهتنا كلذبو ."”«ةئامو نيعبسو نامث ةنس ْحْلَس «هتيالو نم رهشأ

 نو ن2

 لاق هادا #1198 ةلامقلا ايقيرفأ قللذ دعي. نيعأ ني ةمكرع ىلوت كفو

 )١( الجامع  ص - فرطماب دمحم ١58.

 ج 9! ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) 5.

 )( ج 000 ص - نودلخ نبا خيرات 5.

 هل



 450 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا كيلا

 ىلإ عجرو ءافطأَف ايقيرفأ ةيالو نم ديَشرلا ة ةمئره ىفعتساو ..7 :نودلخ نبا

 هالو مث . دامهام١ ناضمر يف كلذو 00 الو وعي فصتو قيعتسل قاربقلا

 ىلع ناك ه1417ةنس يف» :ريثألا نبا لاق .ه187ةنس لصوملا ىلع ديشرلا
 ل سل ل ا ع

 - 14؟ةنس ناسارخ ىلع ديشرلا هو مث ١ 0 علا

 امنيب ؛ناسارخب نومأملا عم ًادئاق ًأريمأ ةمثره ثكمو ءديشرلا هدو تحد 7

 كاش ث ئتايش افكت ها962 ب 954١ةنس رصم ىلع ةمثره نب متاح ةئبأ نيمألا كر

 .ها١٠ ٠١ ةنس ةمثره

 )١( ج 790 ص  نودلخ نبا خيرات 4.

 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) ١77 ج 0.



 رصم ىلاو ..لضفلا نب ثيللا

 (هامال-485١1)

 ىّلوو' :نودلخ نبا لاق . يِبيَجّتلا لضفلا نب ثيللا ميهاربإ وبأ ريمألا وه
 يلو غال ا ىربطلا لاقو ''* ا ا ب
 وه د ضقلا رتل اف 77 «ناجيبرذأ يبيجُتلا لضفلا نب ثيللا نب ميهاربإ نومأملا
 يف رصم مكحي بيت نم ريمآ ثلاث وهو .ةينامبلا بيج ةليب نم ين ّاذإ

 ريفن قه الوب ريشا هيناعت ب ةنوات نب نمل !هليه يضلل "نيف
 .ه60١ةنس يفوت نأ ىلإ هتيالو يف رمتساو «ها97١ةنس يسابعلا روصنملا

 ىلع هوخأ هفلختسا .يبيجُتلا جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب دمحم -

 رهشأ ةينامث ايلاو رمتساف دس ةفيلخلا هّرقأف ه50١ةنس رصم ةيالو
 ه9١ةةئس ةيالولا ىلع وهو تامو «فضنو

 نداشيللا سهم نعد 50 :نودلخ نبا لاق . لضفلا نب ثيللا

 . "؟ةئامو نينامثو عبس ةنس فصتنم لزعو . ًافصنو نينس عبرأ 5 ؛« لضفلا
 .ها/ا/ةنس ل رخاوأ نم هتيالو ةدم نوكتف

 ةقالخ يف ءارمألا ةالولا نم يبيجُتلا لضفلا نب ميلا نب ميهارنإ هاواكا مل

 ايلآو ثكمو ه5 ٠ ة9ةئس ناجيبرذأ دالب ىلع نومأملا هل «نيشرلا ني ةوفاعلا

 هلا كلذ تعيد كانو لا نهم ىلاوح لإ اهيله

 2 جا 985 نص -:نودلخ نبا خيرات (1)
 ٠١. ج 519 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 6

 ةنس فصتنم (يسابعلا) يلع نب ليعامسإ نب دمحأ هتبارق ديشرلا ىلو مئاا :نودلخ نبا لاق (*)

 ميهاربإ مامإلا نب دمحم نب هللا دبع هناكم ىَلو مث .نيرهشو نيتنس اهيلع يقبف ه1

 -[14/555ص)] .؛هتيالو نم نيرهشو ةنسلا ه6 ةنس نم نابعش رخآ اهنع هفرصو (يسابعلا)

 . يبلكلا مهلد نب كلام رصم يلو مث
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 رصم يلاو ..مِهَلَد نب كلام

 (ها1و*-95١1)

 557١ةئس ديشرلا ةفالخ رخاوأ يف رصم ريمأ يبلكلا ِمَهلَذ نب كلام ريمألا وه
 نميلاب ةدعص ةقطنم نكست تناك يتلا ةيناميلا بلك ةليبق نم وهو .ه59١”-
 نب بلغت نب ةربو نب بلك ونب مهو .ماشلاب مهبلغأ ناكو تاحوتفلا يف ترشتناو
 7 و كلام نب ةعاضُق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح

 نب ةلظنح نب رشب نب لبوت نب ناوفص نب ةلظنح مهنمو» :نودلخ نبا لاق
 ايقيرفأ يلو . ّيبلكلا بانج نب ريهز نب رباج يبأ نب ريره نب ليحارش نب ةمقلع
 ١١٠ةنس رصمل ًايلاو يبلكلا ناوفص نب رشب هوخأ ناكو . '"7كلملا دبع نب ماشهل
 ءرصمب ترقتساو ةيناميلا بلك ةليبق نم ةقرف رصم تلخد هدهع يفو ه١٠؟ -
 رهظت مل» :هنأ رصم يف ةيبرعلا لئابقلا تاسارد نع عماجللا باتك يف ءاج ثيح
 لوأ وهو يبلكلا ناوفص نب رشب مهنمو ءرخأتم تقو يف الإ رصم يف بلك
 مث ه7١٠ 1١ ١ةنس رصم ناوفص نب رشب مكح دقو ب رووا نييباككلا
 يف ه114 -9١7ةنسو ه١٠ 1١-1 7ةنس ناوفص نب ةلظنح هوجخأ رصم مكح
 - ١؟4ةنس ةيلامشلا ايقيرفأ ناوفص نب ةلظنح يَلُو مث كلملا دبع نب ماشه ةفالخ
 داق يذلا وه يبلكلا ةفليذم نب ليبحرش ناك» ةيسابعلا ةفالخلا تماق اًمَلو .ه649
 نم ًابناج نأ ىلع لدي امي ه177ةنس  رصمب - يقرشلا فوحلاب ديوُسَّتلا ةكرح
 سورك ابأ لعلو .ةينميلا لئابقلا نم مهناوخإ عم يقرشلا فوحلا يف اوماقأ بلك
 .؛رصم يف بلك رعاش ناك (ه159-174)

 ةفالخ يف رصمب ةلودلا لاجر نم يبلكلا ىسيع نب ٍمُهْلَد نب كلام ناكو
 ديشرلا ةفالخ يف رصم مكح ىلع اوبقاعت نيذلا ةالولا دوهع يف ءديشرلا نوراه
 )1١87- لضفلا نب ثيللا ىلإ (ها١ا/" 70 يلجبلا ىيحي نب ةملسم ذنم

 ١١5. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 2
 .407 صو 45١ ص  فرطماب دمحم  عماجلا (؟)

 اخ



 م مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويئاميلا ةالولا : سماخلا لصقلا 4533

 ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .ه97١ةنس رصم ٌديشرلا هالو مث (ه10

 : يلي
 ء«ه1917١ةنس ديشرلا هالو رصم يلو نْمِم .ّيبلكلا ىسيع نب مهلد نب كلام»

 .2)«ًامايأ الإ رهشأ ةسمخو ًاماع رصمل ًايلاو رمتساو

 يف ديشرلا نوراه يفوت دقو .ه97١ةنس طساوأ يف رصمل هتيالو تهتناو
 بلاكوب كلام تأسر :ةيقولا نب ةيضأآلا ةفالخلا ىلوتو ه١ ةيناثلا ىدامج

 .م6١8 قفاوملا /ه١٠١٠ةنس يلاوح



 رصم يلاو ..ةمثزه نب متاح

 (هاوه-98١1)

 نب نيمألا ةفالخ يف رصم ريمأ يمرضحلا نّيغأ نب ةمّئْرَه نب متاح ريمألا وه
 نب متاح  رصم ىلع  نيمألا ىّلو» :نودلخ نبا لاق .ه96١  94١ةنس ديشرلا
 هتمجرت يف ءاجو .(37«ةئامو نيعستو ميرا هنس الارشيف اينو «نيعأ نب ةمثره

 نم لاو :ةمراضحلا عيرس ينب نم «نيعأ نب ةمئره نب متاحا : : عماجلا باتكب

 :انييلع ةينأ ةيالور ىف تنال نش ريصم ةظربش يلو .ةيسابعلا ةلودلا يف ةداقلا

 اهيلع أبلاو يسابغلا قيمألا هداععأف «قارعلا ىلإ داعف اهنع فرصو

 م أ 1 هن

 قارعلا ىلإ هتدوعو رصم يف ةطرشلل هتدايق ءاهتنا دعب ةمثره نب متاح ناكو

 قارعلا نم راس اّمَل ديشرلا عم ناكف ةليشرلا نوراع ةقيلجلا ضرص دايت نلو دق

 هنبا هعم ناكو ه157١ ةيناثلا ىدامج يف سوط ةنيدمب ديشرلا تام ثيح سوط ىلإ
 هلوق اهنم انمهي حلاص هيخأ ىلإ ةلاسر ديشرلا نب نيمألا بتكو ؛ديشرلا نب حلاص
 :هصن يلي ام اهيف

 ريمأ روصق هب ظفحي ام ةسارحب ُهْرُمو ؛هيلع وه ام ىلع ةمثره نب متاح ٌرِقأو2
 مذق امم هللا نم دقاعمب ءاهب الإ ُنيدَي الو ةعاطلاب الإ َفَرعُي ال نْمِه هنإف نينمؤملا
 9 «ءافلخلا دنع دومحملا هيبأ لاح نم هل

 ىو ةودلخ ني لاق ثيح رصعم ىلع نيسألا أو ه1 84ةنس يف ون
 - ©. .ةئامو نيعستو عبرأ ةنس لاوش يف اهمِدقف «نيعأ ن نب ةمئره نب متاح نيمألا
 ا وا ا ه1 4ةنس لئاوأ يف :بوصألاو

 اوضقن مث «جارخلا ةيدأت ىلع هودهاعو هوؤاجف فاوحألا لهأ بلطو .سيبب متاح

 .1248 ص  فرطماب دمحم  عماجلا (1)

 1٠١. ج ١١ ص يربطلا - كولملاو ممألا خيرات (9)
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 ممم مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 445

 نئاهر هعمو طاطسفلا ىلإ لقتناو «مهب رفظف «هولتاقف ًاأشيج مهيلإ ثعبف ءمهدهع

 .  ةءاوهلا ةبقب فرعُت تناك ىتلا ةبقلا اهيف ىنتباو «همايأ ىف رصم تتكسو 555

 برحلا تعلدنا امدنع «ه96١ةنس فصتنم ىلإ رصمل ًايلاو متاح ثكمو
 عم نيعأ نب ةمثره ناكو ه90١ نابعش يف نومأملاو نيمألا نيب ةفالخلا ىلع

 نع ةمثره نب متاح ُنيمألا لزع ذئدنعو «ةفالخلاب هعيابو هديأف ناسارخ يف نومأملا

 ١/8 دعب ها956١ةةنس نيمألا هلزعا هنأ عماجلاب هتمجرت ماتخ يف ءاجو . رصم ةيالو

 فصتنم نيمألا هفرص . 0 :نودلخ حا لاقو لاو نم ًامايأ ال اري

 . *' ”«يئاطلا فعشألا نب رباج ىلوو ه١ 85ه ةنس

 ءارمأو ةداق رابك نم هوبأ ناكو «رصمل ةمئره نب متاح ةيالو تهتنإ كلذبو

 .م16١8 قفاوملا ه١٠١٠ةنس يفوتو «نومأملا

 .4 ج 795 ص - نودلخ نبا خيرات 0



 رصم ىلاو ..ىئاطلا ثعشألا نب رباج
 (ها195-19466)

 «يسابعلا رصعلا يف رصم اومكح نيذلا نيينميلا ةالولا نم نورشعلا يلاولا وه
 ديشرلا نب نيمألا ةفالخ يف رصم ريمأ يئاطلا نامعنلا نب ىيحي نب ثعشألا نب رباج
 ةقطنم نميلاب ىلوألا اهتقطنم تناكو ةيناميلا ء ءىيط ةليبق نم وهو .ه1١-90١95ةنس
 .تاحوتفلا يف اهريغو ماشلاو قارعلاو دجن يف اورشتناو اولقتنا مث وعلا شفار
 نبا سبئسف «ناروهشم نانطب «بلاعثلاو سبنس مهنم رصمبو» :نودلخ نبا لاق

 . نالهك نب ديز نب ِبيِرَع نب ددأ نبا - ءىيط نب ثوغلا نب ورمع نب لبش نب ةيواعم
 . ''”ءىيط نب ثوغلا نب ورمع نب بلعث ينب نم رصم ديعصب نيذلا بلاعثلاو

 ءرصم حتف يف ءىيط كرتشت ملا ا ءىيط ةمجرت يف ءاجو

 نم افلأ نيرشع ىن اهلك ا 47 ةيد رضع راو اَعل يئاطلا ةبطَخَق نب ديمح نكلو

 نإف لاح يأ ىلعو . شيجلا اذه يف ةلثمم تناك ء ءىيط هتليبق نأ لمتحيو ء«دنجلا
 تايصخش نمر. نيدلا كلذ: دعب ىضمب ةليبقلا هذه هرخو ىلع لدت نوبقلا ةعاوش
 يفو ٠ مها ١4 كيم كيرجلا بحاص ناك نارمع نب ديزي رصمب ةزرابلا ينط
 7 قيعشألا نب رباج وه ء ءىبط نم رخآ ٍلاو رصم يلو ه156ةنس

 يئاطلا نامعنلا نب ىيحي نب ثعشألا نب رباج ُنيمألا ىَّلو» :نودلخ نبا لاق
 : عاجلا .تابورا تحيرتا ىداجي لآ .ةثامو نيعستو سمخ ةنس فصتنم
 نيمألا هالو .نييسايعلا دهع يف رصم ةالو نم ' : يئاطلا ىيحي نب ثعشألا نب رباجلا
 بصعتف ءرصم لهأب نومأملاو نيمألا ةنتف تلصتإ مث .ها90١ةئس اهترمإ يسابعلا

 وحب هتيالو دعب مهرايد نم هوجرخأو ه هولتاقف رباج ىلع اوبثوو مهضعب نومأملل
 نم ةنسل ه9١*ةنس اهنم دنججلا هجرخأ . .) نودلخ نبا لاقو ”ادحاو ماع
 تم يما اطل نط روت قوم"! ةنكحو

 .4 ج 795 ص - نودلخ نبا خيرات ()
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 بحاص يلجبلا بلاغ نب ناميلس هدهع يف رصمب ةلودلا لاجر رابك نم ناكو

 - )١90 رصم يضاق يلجبلا ءاكبلا نب ميهاربإو (ه145 - 191) ةطرشلا
 يبيجتلا جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب مشاه ناكو .(ه5

 علخ ىلإ ةوعدلا يف أمهم ًارود بعلو رصمب نيفظوملا رابك نم يمرضحلا يدنكلا

 نيمألا علخ ىلإ ةوعدلا يف هيبأ عم مشاه نب ةردبش كرتش 2 .يسابعلا نيمألا

 ص سل 0

 2--- ةةليرشلا نلف يما يذلا ينضم عشاق د د ةريمهو يربك هلا[ دنع

 ريعم نلع نوماعلل ايلاو دانع كابو «ءالولاب يدنكلا ناّيح نب دمحم نب داّبع

 متر نو احم را ا رتملا »ا مرحلا :نودلخ نبا لاق بمهاأقؤمم . ١ ةكةتس

 بتتسا نيح كلذو . *”'7(يعازخلا هللا دبع نب بلطملا 7_5 .ها9/8ةنس رفص يف

 0 دال ةيزولب ىذا ويركب يف نسأل لكم دعو رئاسي رثألا

 ,.ة ا ج 055 ص - نودلخ نبا خيرات ()



 لصوملا ريمأ ..ئعاّرُخلا هّللا دبع نب بلطملا
 (ه١٠٠-98١)رصم ىلاوو(ها945١1910-1)

 ريمأ َيِعاَرُخلا مثيهلا نب كلام نب هللا دبع نب بلطملا يناميلا ريمألا وه
 .ه١٠٠  98١ةنس نومأملا ةفالخ يف رصم يلاوو ه917١- 95١ةنس لصوملا

 : ّيعازخلا ىلع نب لبغد اهرعاشو نميلا ناسل لاق هيفو

 فضشلا نفاذ[ ىتفلاوجت* ةهيليطم بعيو نيطاسبعمأ

 0اس امج اقووعاوروأ 0 يي

 َيعاَّرْخلا كلام نب ل ا ا وقل فلا نا

 ريمألا امهوبأ ناك دقو .ه1965١  94١ةنس ديشرلا نب نيمألا ةفالخ يف نميلل أيلاو

 ناك ثيح (ه197 )٠ ١ ديشرلا نوراه ةفالخ يف ءارمألا رابك نم كلام نب هللا دبع
 رفعج يبأ نب يدهملا ةفالخ دهع ذنم دادغب ةفالخلا ةلود ةمصاع يف ةطرشلل ًاريمأ

 هيلاقأ دينعرلا هالو عاد ه1 هن لإ .ديشرلا ةفالخرو يداهلا ةفالخ- يف مث روصنملا

 :ناتسربط: كلام نب , ِهَّللا دبع ُديشرلا ىَّلو ه189١ةنس يف» يربطلا لاق .ناريإ لامش

 نم كلام نب للا ديعلزي مز ؟؟":ناذهمو «سموقو «دنوابندو «نايوّرلاو «ّىّرلاو

 .ديشرلا نب نيمألا ةفالخ يف ءه94١ةنس طساوأ يف - دادغبب ب هتافو ىتح ءارمألا رابك

 نميلاب دمحم هوخأ ناكو « لضوملا ةزالزز م للملا ديشرلا نوي نيمألا ىلو لتدتفو

 : يناميلا نيدلا جات خرؤملا لاق .ه94١ةنس بجر يف نميلا ىلع نيمألا هالوف
 نم جرختساف  نميلا ىلع - يع رخثلا كلاب نيدللا ريع نو دمحم نرمألا ليتل

 عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو .' ”!/سانلا يف لّدَعو «ةليلج ًالاومأ داّمَح لامع

 ريمألا هنع لاق .دادغب ىلإ لقتنإ مث ةفوكلاب أشن :يعازخلا يلع نب لبعد رعاشلا وه )١(
 اهل يماحملاو اهنع ٌباذلاو اهرعاشو نميلا ناسل» : هنأ يعازخلا نيسحلا نب , رهاط نب هّللا دبع

 .[ىناغألا - 18١ج هال ص] .«اهنود ىمارملاو
 ٠١. ج 97 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (”)
 .57 ص - يناميلا نيدلا جات  نميلا خيرات يف نمزلا ةجهب (”)

 كل
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 نْيِل ةسايس سانلا ساس . .) يعازخلا هللا دبع نب دمحم نأ نويعلا ةرق شماه يف

 هورَذُق مهو «مهحارج ىسآأو مهتمرح ىعرو مهبحأو نميلا لهأ هاو «قفرو

 بيهو نب دمحم نإ :يناهفصألا لاق . لصوملاب بلطملا ناك كلذكو .27«هومرتحاو
 هل ناكو «لصوملا يلو دقو يعازخلا كلام نب هللا دبع نب بلطملا دّصُق يريمجلا

 :هيف هلوق هدشنأف «هحئادم ىلع باوثلاو هل دفرلا ريثك ناكو ًايفح ًاقيدص

 لزعملا قطتملاب نَضْنإو: .ليحتسملا لزنملا ىلع ٌمالس -.

 لدمومبلا هن تطئش متت .نركس ن]اقوش لاعضتشسم

 ٌبيرألا لامتسُي ال ٌتيح ىوث
 ةوعسلا هفلنباف كمام قلل

 نانهتونسلا فاوعكظبسس ةسماننأل

 تاريعابنلال كناث كيباشش
 قدمت ناي اةيعت سملاو

 لوجيسلا نتقنإللو

 اا ا اس او
 لئوم الن يح هماعنإو

 لريال #يرجتتلا كدحتوأو
 لنج جتالا اننهواحبلا كينفاذوو

 يا يف هنذأتسا مث ةلم هلنع ماقأو هتزئاج نسحأو بلطملا هلصوف

 ناكو . رخل ةهرب هدنع ماقأف «ةلص هل َدَدَجو هتيارجو هتفايض يف دازو هل نذأي

 - ةرصبلا ىلإ ةدوعلاو فارصنالاب هل نذأ املي «ةرصبلاب نيميقملا نم بيهو نب دمحم

 ناط نع انروزدلل ةقوأو مهرد فالآ ةرشعب بلظملا هل رمأ» ه١ 9مةنس طساوأ ىف
 ا وحلا

 نومأملاو نيمألا نيب ةفالخلا ىلع برحلا تعلدنا ه956١ةنس نابعش يفو

 نيمألا شيج رهاط مزهف نوماعلا نكيج دئاق يعازخلا نيسحلا نب ؛ رهاط ناكو

 ل ا .هأل6 ا ل

 بتكو نومأملل عيابو لصوملاب نيمألا بلطملا علشخف ه95١ةئس قارعلا بونج
 نب روصنم لعف كلذكو يعارخلا 0 ا ا ىلإ كلذب

 نب بلطملا ةعيبو وقرا يئاهلا نب سنارعلا ةعيبو ة م تانوجلا نيروضب

 ةعيب تناكوا :

 )١( ص - عوكألا قيقحت - عيبدلا نبا  نويعلا ةرق ١76.
 ) )0الأغاني  ص ب يناهفصألا جرفلا وبأ ١59 ج١7.



 440 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا م

 اوبتك اّمَّلو ه155١ بجر يف نيمألا مهعلخو نومأملل لصوملاب كلام نب هللا دبع
 ,مهلامعأ ىلع رهاط مهّرقأ نيمألا مهعّْلَحو نومأملل مهتعيبب نيسحلا نب رهاط ىلإ
 كلذبو لا ىرْسَفلا ريرج نب ديزيو «ةنيدملاو ةكم ىسيع نب دواد 55-6

 نيو هاط براحو صاح امثيب ةوماملا ةفيلخلا مساب لضوملل ًايلاو بلطملا رمتسا
 نب رهاط لوخدو نيمألا لتقم ىتح دادغب يف هشيجو نيمألا ةفيلخلا نيسحلا

 هبلإ تعبو رصنلا اثب ناسارح ىف نوماملا ىلإ نيسحلا نب.رهاط بتكو :نومأملل
 هيلإ لصوف يعازخلا بعصم نب دمحم نب نيسح همع نبا عم ةفالخلا متاخو ةدربب

 دهع هيلإ بتكو رصم ىلع بلطملا ٌنومأملا ىلو ذئدنعو .ه598١ رفص ١١ يف
 ءةكم ىلإ هّجوت مث دادغب ىلإ لصوملا نم َلَبْقُأ دق بلطملا ناكو ءرصم ىلع هتيلوت

 . رصم ىلإ  هناسرفب  اهنم ىضمف

 نب بلطملا نومأملا ىَّلو .ه58١ةنس رفص يف ..» :نودلخ نبا لاق
 عيبر فصتنم ةكم نم اهمِدٌّقو  رصم  عازخلا مثيهلا نب كلام نب هللا دبع
 | لوألا

 نب ِهَّللا دبع نب بلطملا» :يلي ام عماجلا باتكب بلطملا ةمجرت يف ءاجو
 ه198١ةنس يسابعلا نومأملل رصم ةرمإ يّلْوو ؛ةكم يف ناك .ٍلاو :يعازخلا كلام
 بزح نم قيرفو نيمألا بزح نم قيرف «ناقيرف اهلهأو «ةمئاق تاروثلاو اهيلإ مِدَقف
 جي نوهاملا

 عيبر فصتنم يف رصم ةمصاع طاطسفلا ةنيدم بلطملا بكوم لخد دقو
 مكحلا ديلاقم نومأملا راصنأ هيلإ ملسو ءرصم مكح ىّلوتف «ه598١ةنس لوألا
 نمحرلا دبع نب هللا دبع نب مشاه نب ةريبهو ءناّيح نب دمحم نب داّبع لاثمأ)
 : ىمرضحلا ىسيع نب ةعيهل» : تايصخشلا زربأ نم ناكو ؛(ةطرشلا دئاق يبيجتلا
 «يسابعلا نيمألا علخ مايأ ه47١ةنس اهؤاضق يَّلُر .رصم ةمراضح نم ضاق
 سابحألا لاومأ ةعيهل عمجف «لطعم ناويدلا لهأ ءاطعو ؛ةلعتشم ةنتفلاو
 دعب َةَّئس راصو كلذ هل دمُحف ؛ءاطعلا ىرجأو ءًاضورف اهيف ضرفو (فاقوألا)
 نأ ىلإ رمتساف ه199١ةئنس أدتبم ديعأو ه94١ةنس لزُعو .(ةعيهل ضورف) تيّمسو

 ٠١. ج ”,١ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
 .ٌةاج ١95 ص  نودلخ نبأ خيرات مرح

 .457 صو 5الا/ ص  فرطماب دمحم ب عماجلا (؟)
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 ريض ءابعقا ولو ةعضت عساف: انآ لوقت ناكو انها 4ةيناج ءاضقلا ىلع وهوا كان

 . "1" «تومرضح نم
 :هتمجرت يف ءاج امك مث «رومألا حلصأف «ةسايسلا نسح بلطملا ناكو

 سبخف هيلع ضبقلاب نومأملا رمأو «هتيالو نم رهشأ ةعبسو فين دعب بلطملا لزُع»
 هوداعأو بلطملا اوقلطأف (ىسوم نب سابعلا) هفلخ مايأ يف رصم لهأ راثو «ةدم

 01نوماملا هنا ةضاسلا سس لطملا ناك ::ةرامألا علا

 و «هتيالو نم رهشأ ةينامثل لاوش يف بلطملا لزع» :نودلخ نبا لاقو

 هلتقف ًافصنو نيرهش اهيلع ماقأف هللا دبع هنبا اهيلع ثعبف ىسوم نب سابعلا ُنومأملا

 . "”2:بلطملا اولوو ه94١ةنس رحنلا موي ٌدنُجلا

 دنجو ةداق ةدارإب ه98١ ةجحلا يذ ٠١ ىف رصمل ًايلاو بلطملا داع كلذبو

 .بلطملا ىلع شبرلاو ةياشولا ةحص مدعب فرعو «نومأملا هّرقأف ءرصم لهأو
 نب لبعد رعاشلا عم رصمل ًايلاو هرارقإب بلطملا ىلإ نومأملا باتك لصو امبرو
 : يلي ام هدنسب يناهفصألل يناغألا باتك يف ءاج دقو .يعازخلا يلع

 نيزُر يخأو انأ ُتْجَجَح :لاق لبغد ينثدح "”صيشلا يبأ نب هَّللا دبع لاق»
 ةكم نم انرضف ءاهالوتي رصمب وهو كلام نب هللا دبع نب بلطملا ىلإ ًابتُك انذخأو
 0 ذ جاّرسلا نب دمحأب فرعُي لجر انبحَّصف رصم ىلإ
 ناكو «بدألا نسح هائيأرو عابتألاو ءاقفرلا اهالوتي امك انتمدخ ىلوتيو انقيرط

 يف لوقي نأ هيلع انضرعف ا .هسفن انَمَتَك ْذِإ ملعن ملو ًارعاش

 انلمعت دل ذاقتو ارورس كلذ انازأ و 100 | :لاقف ءاهايإ هلحنن ةديصق بلطملا
 ءرصم اندروو .معن :لاقف ءاهب عفتنت كن إو ؛ ملطملا !هدشتن :هل انلقو ةديصق

 انفصوو ءاتعضومب َرُسِف ه1 صل بلطملا ىلإ انلخدف
 هدشنيس هنأ نظن نحنو لخدف .هل نِذأف «هرمأ هل انركذو اذه جارسلا نب دمحأ هل

 :لاقو ءاهنع َلَدَع هيدي نيب لَم امَلَف ءاهايإ هانلحن يتلا ةديصقلا

 .51/ صو هل

 اوبس قوحكمي.نما الو يكتمل يشن رشا دع دعب

 الصوملا ل قتسافةيالولارغص  هنكر ا فعضأ حمرلااذهنكل

 .ه951١ ةنس ىفوتو ءارعشلا ذاتسأ صيشلا وبأ ناكو



 42 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا كدب

 ٍبَنُرلا ةياغ يب تغلب ةمهو ٍبلطمبالإًابيطم ِتآْمْل

 بتكلا يف هاقلأ وأ لئاسولا ّيف ةكراستت نأ ءاجرب هتدرفأ

 - [:لاق مث «لبعد اهلصوأ يتلا بتكلا ىلإ راشأو]-

 ٍبَصُن نمو اهيف بصو نم ناك ام ىلع مارحلا تيبلا ىلإ يِسْيِع ٌتْلُخَر
 ٍبصعلاو دلجلا نيب حدقت داكت ةرجاه لك يهجوبو اهب ىَقْلأ
 برعلا َدَيَس ْتّمأف مامزلا فطَع اهل ٌتْيَنَث يكسن تضق ام اذإ ىتح

 : [يعازخلا هَّللا دبع نب بلطملا :برعلا ديسب ينعي

 ٍبَسَن نمو ْثّقال بعت ام لوط نم اهّلِصافم تباذدقو كتممأف
 بجحلا اذ تيبلاو ًابلطم نينكر ايلتس نيراتساب ترها ىنإ

 - [اذك راتسأو اذك راتسأ ىنعم ىلع زوجي نيراتسأ هلوق :شايرلا لاق]-

 بلطلاو ٌوجرملا لجاعلل تنأو هسملأ لومأملا لجألل كاذف

 بنك ني ثيدات دقو كنآ تنأو ةحناس رصم يذهو يئانئ اذه

 اي :لاقو هحم هسلجأو هديب لخآف هيلإ ماق مث «كيبل كيبل :بلطملا حاصف

 «ترِشُنف [باوثألا يأ] علخلا :لاق مث .ترضخأف [مهاردلا سايكأ يأ] ردبلا ناملغ
 .هب هل رمأ امب جرخف .هنيع الم امب كلذ نم هل رمأف .:تذيقف «,باودلا :لاق مث

 , 20(ناوسأ يناّلو مث ًامايأ ٌتثكمف

 ةرامإلا راد يف بلطملا لبْعِد اهب حدم يتلا ةديصقلا ةياورلا ركذت ملو
 لاق .ناوسأ هيلوي نأ لبق طاطسفلاب ًامايأ هدنع ثكم دقو ءرصم ةمصاع طاطسفلاب
 .(هنم مهبرقأو لبعدل سائلا قدصأ بلطملا ناكو» فلد وبأ

 نادل نايعو نافا دهن رو هر دعا ضعي عيدنا قا يسال
 : هلوق

 فدع تدنن نباأل "نكمل ةياو باقل نبأ

 ىكبف هسأرب ُبيشملا كِحَض لبر نممُلَساييبجعتال
 اكِفَشس يمداذإّيبحاصاي اامكمويافيك يرعش تيلاي
 «)كرتشا يمد يف يفرطو يبلق ًادحأيتمالظباوذخأتال
  نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع هفصو امك  يعازُخلا يلع نب لبعد ناكو

 )١( الأغانى  ج 48و 57 ص - ىناهفصألا 18.
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 عئاور نمو  «اهنود يمارملاو اهل يماحملاو اهنع ٌباذلاو ءاهرعاشو نميلا ناسلا

 :اهلوأ ةديصق - يلامألا باتك يف لبعد رعش

 ٍتْرج نم رحبلا ِفيِسِب ىَمْلَس لهأو ٍةرقئابانازْعَمَفاَنْوَّرَعاذإ
 يِتْمَتْلُم ٌتْلَّوط دقو يقوش ُتْيَضْنأ دقل نْئَلِزْئملا نيب تاهْيَم تاهْيَم

 نم ةيرق  نوكسف مضب  تزَججا :يلامألا باتكب لوألا تيبلا شماه يف ءاجو

 يداو ِهّبَش هنأ كلذ ءوض ىلع لوقأو .«رعشلا ةرورضل كرب دقو «نميلاب ءاعنص ىرق

 هايملا ريزغ أايداو ينعي ءرحبلا لحاس يأ (رحبلا فيسب) هلوق يف رحبلاب تْرُج فالخم

 : ةديصقلا كلت يف لبعد لاقو .- ءاعنص بونج  ناميغ ةقطنم يف تْرُج فالخمب ناك

 "اجل نم ُءايحنألاو ٌةَدْنِك لآ مهُتَوخإ هلو ٍرَيْمِح وُكَب يِمْوُن
 نع يف لك اؤذزان فويشلااولَس مُهْظِئاَفَح ْتّلُس نإف مولُحلا ُتْبُن 0

 ٍتبأ اهّتْمْلاح ولو يلاعملا ىلإ ةمّرُكَم لك يف ينُسِْفاَنُت يِسْفَن
 ٍتْعَّسلا ىلإ يناّدأف ًاقيض فيسلاب  ًاضِرَتْغُم توملا قيرط ٌتْمَحَر مكو
 ٍتدّمْحَمو يل ِرْخَفو رججأ نيبام :مهل تلق ٌلاملا ىَدْؤأ لذاوعلا لاق

 يتحلضَم دوجلاو هب ٌتْلْخَباذإ يندسُنُي ّلاملا ُتلُق :كّلام َتْدَسْفَأ
 ِتَّمَّشلا يف ُهارجأ ُهّبلق ٌةَضارام نبط ٍءىرمال حْرَمب ٌئَضِرْعَنال

 ٍتَمْئاهْؤامنإْدَرِْيملٍةموُؤوْشَم (ةيراج) حْرَملابٍةيفاق بوف
 تَضّمامدعب نمٍةيفاق ُدّرك هتعطق دعب اَمَِتْسُم ىَّلَّسلا ُدَر

 5 ٍتْمَي مل ُتْيَبلاو هل لاقُي ْنَمو ةلئاق تاماعيب كبلق اذ[ ىلإ
 :تالعلا ل يمد ىلا ةديصقلا تناك ..» :يناغألا باتك يف ءاجو

 :اهيف لوقي يتلا ةروهشملا هتديصق

 ٍبجعلا نم اذ نإىنِغلاوجرت بلطم دعبو رصم دعبأ
 2 250 2 ا ات 2
 اميف لبعد هلاق رعشلا اذه نأ ىلع لدي (بلطم دعبو رصم دعبأ) هلوق نكلو
 هيلإ دَقَو دقو ءهنم مهبرقأو لبعدل سانلا قدصأ بلطملا ناك» :فلد وبأ لاق .
 : 0 اوسأ مخل ووو ةليطعلا لاومألا ءاطعأت يصف 7

 ." ج ١١١ ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا (؟)

 .18 ج 48 ص - يناهفصألا  يناغألا (5)



 404 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 3

 دي هللا هيه ةيرددكالا يلف ةبلاطملا ىلووه 54 ةعنم نت كلتكو
 ا . يمرضحلا َيبيِجّتلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع
 نب لضفلا ءاضقلا ىلع يلْوو ه94١ةنس ءاضقلا نع لِزَع دق يمرضحلا ىسيع

 0 يمرضحلا ةعيهل يضاقلا بلطملا داعأ مث :يونعا رتخلا

 لاق ثيح ءرصمب ءاضقلا ادلُو تومرضح نم ةعست عسات ةعيهل ناكو .ها13ةةنس

 ءاضقلا يّلُو نم ددع يف يسايقلا مقرلا ةمراضحلا برض) : كيف روشسمل ]| كويك رد

 ده لاحر ةعسم يعمم ءاققلا لونها كرك 4 نم ةردفلا نق ريمي نينم
 ىسيع نب ةعيهل مهرخآو (ه45 - 86 ةنس) ةيطع نب سنوي مهلدأ 0

 يمرضحلا

 ا ير اج ردت هلاك ني سوما روحا يفو
 نع ةلصفنم ةرامإ تناك سلدنألا نأ نايبلا نع ىنغو .ةيردنكسالا ىلإ  رحبلا قيرط
 نب مكَحلا  ه0٠19ةنس  سلدنألا مكحي ناكو ؛يسابعلا رصعلا يف ةفالخلا ةلود
 ردص يف ماشه نب مكحلا ناك» :نودلخ نبا لاق . لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه

 عيبا ودب اورانتا طرقي نولاو: معلا لهأ عمتجاو .هتاذل يف كمهنا دق هتيالو
 ةبطرق نم يبرغلا ضيرلا ناكو رج ةمويع نوب وصامل 0 ديحم ارعاوم هوعلخف

 مهرود مدهو اوقرتفاو .مهبلغف مهلتاقو هورصاحف ماشه نب مكَحلا رصقب ؛ ةلصتم ةلحم

 - ه199ةنس يلاوح كلذ ناكو 1'' ..ةيردنكسالابو سافب اوقحلو «مهدجاسمو
 باتكب هتمجرت يف ءاج .يبيجُتلا دحاولا دبع نب هللا دبع ةيردنكسالا لماع ناكو

 | : يلي ام عماجلا

 جيدُح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع نب هللا دبع»

 .ةيردنكسالا يلو نم دحأ . ّيبيجتلا

 "916815 /ه1998١ةنس اهب نييفوصلاو نييسلدنألا ةنتف يف لِي
 نييسلدنألا ةيضق مقافتت ملو .ه99١ةنس لاله نب رمع ةيردنكسالا ىّلوت مث

 دهع دعب كلذو ه7١٠ةنس مهنم ةريبك ةيناث ةجوم مودق دعب الإ ةيردتكسالاب

 . كلذ أبن يتأيسو بلطملا

 ماو عنا دع
 مر» موك ١

 : ىناغألا باتك ىف ءاجلو « رصمب ةيولعلا ةوعدلل طاشن رهظ ه١ ١ ةنس ىفو

 )١( ص  فرطمابل عماجلاو  ديشروخ هللا دبع .د  رصم يف ةيبرعلا لئابقلا ١78.
 ص  نودلخ نبا خيرات قف ١١5 ج 4.

 ص - فرطماب دمحم  عماجلا ةرفز 8”7”7.
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 لّكوف ءرصم ىلإ هتاعد ثبي ناكف (؟) ةجظب كرحت دق ناك نييولعلا نم ًالجر نإ»

 ةيولعلا تاكرحلا تفصع دقو «اهلوخد ءابرغلا عنمي نم رصم باوبأب بلطملا
 ناكو .رصم ىلإ تدتما اهادحإ نأ ودبي ثيحب ه'١7 ٠ ةنس نميلاو زاجحلاو قارعلاب

 ىلع ىلوو ناسارخب اسقم لارج اف ناك ومالا ةقيلختلا نأ كلذ ىلع" دعاس امم
 . عساو يبرع ءايتسا ىلإ ىدأ امم يسرافلا لهس نب نسحلا ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلا

 نبا يرسلا) وهو رصم ىلإ يلاوملا نم ًادئاق ثعب نومأملا نإ  ًاضيأ  ودبيو

 باوبأب ةدايقلا اذه يرسلا ىّلوتو (طزلا نم خلب لهأ نم وهو هّبض ينب ىلوم مكحلا

 .رصم ةمصاع

 لماع َيعازخلا يلع نب لبعد ءاج  ه١٠٠ةنس طساوأب  مايألا كلت يفو

 مالكلا لبعد ظلغأف «لوخدلا نم باوبألا سرح دئاق هعنمف «طاطسفلا ىلإ ناوسأ
 نم - عنُم لبعد ءاج امل . .» :يناهفصألا لاق .ةباوبلا دنع هسبحو هبرضف دئاقلا عم

 - لبعد وخأ  نيزر ىضمف «هسبحو طوسب هعّئقف هعنم يذلل ظلغأف  لوخدلا

 -[هيضريل لامب هل رمأ يأ] هيلع علخف «هب اعدو هقالطإب رمأف «بلظملا ربخأف
 نكمي ال اذه :بلطملا هل لاقف «بابلاب لكوملا لّثُقت وأ ىضرأ ال : لبعد هل لاقف

 .2'”(لبعد بضغف «ناطلسلا داّوق نم دئاق هنأل

 ةبوذكم تايبأ يهو ءاهب هاجه هنأ ليق يتلا تايبألا بلطملا تغلب كلذ دعبو

 لبعد ناكو - لبعد ىلإ اهبّسنو سابعلا نب ميهاربإ هل لاقُي لجر اهعضو لبعد ىلع
 «بلطملا ءاجه ىف اهلاق يذلا وه لبعد نأب تاياور ىناهفصألا ركذ دقو  ناوسأب

 انأ تتك :ريدملا نب ميهاربإ لاق» ثيح ةقيقحلا فصن اهيف ةياور يناهفصألا ركذ مث
 ءاجه يف لبعد ةديصق يندشنأو « ءرعشلا بتكتسن نيقيفر سابعلا نب ميهاربإو

 : كلام نب هللا دبع نب بلطملا

 ليفقعنسمو يعانألا انس تنفع عبم تنقا تقلتطفأ

 لصوملا كهجو يف قصبتو تايزخملا كب رصم طّونت :اهنمو)-
 (اولبنيملفًاموقٌتْمَدَقو مهّروضامفًاموق تيداعو

 يل لاق 1 سابعلا نب ميهاربإل اهفصنو يل اهفصن لبعد يل لاقو :لاق

 وه لوقيو ه هزيجيف ًاعارصم لوقأ تنك [لبعدل اهفصنو يل اهفصن سابعلا نب ميهاربإ

 قيدص عم ةديصقلا عضو يذلا وه سابعلا نب ميهاربإ نأ ىرنو - . «هزيجأف ًاعارصم

 لبعد ىلإ ةبوسنم ىرخأ ًاراعشأ يناهفصألا ركذ دقو ١18. ج ه9 ص - يناهفصألا  يناغألا )١(



 4056 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا غةك

 بلطملا تغلبو «لبعد ىلإ اهوبسنو «يخلبلا مكحلا نبا يرسلا باحصأ نم هل
 : هنأ يناغألا باتك يف ءاج ثيحب «لبعد ىلإ ةبوسنم ةديصقلا تايبأ

 عم لزعلا باتك هيلإ ذفنأف ناوسأ نع هلزعف هايإ لبعد ءاجه بلطملا غلب»
 باتكلا لصوأف هالع اذإف ةعمجلا موي ربنملا دعصي ىتح هرظتنا :هل لاقو هل ىلوم
 ربنملا لبعد الع اّمَلَق .هناكم دعصاو ربنملا نع هلزناو ةبطخلا نم هعنماو هيلإ

 :لاق ىهتأرق كلزن اذإف بطخأ ينعد :لبعد هل لاقف باتكلا هلوان بطخيل حنحنتو

 لاق .«الوزعم ربنملا نع هلزنأو هأرقف «هأرقت ىتح ةبطخلا كعنمأ نأ ىنرمأ دق ال
 ام :بلّطملا يل لاق :لبعد يل لاق ءصيشلا يبأ نب هّللا دبع لاق» :يناهفصألا
 ' : كلوق يف ثركفت

 نتناطس اهعسانويوشاووأ ١ . .ةقوشاي اكعد ورتاتكةإ

 :كلوق يف ُثركفت الو ءّىلإ سانلا بحأ تنك الإ

 اولي ملْشَأموق تمدقوت .,عضوض اسف اسوق تبيةاعو
 ."0"20ىلإ سانلا ضغبأ تنك الإ

 ةدوع دعب «دادغب يف ناك بلطملاو لبعد نيب مالكلا اذه نأ نظلا بلاغو
 ىضتقم وهو  ه١٠١ ١ ةنس  دادغب ىلإ هتدوعو بلطملا ةيالو ءاهتنا مث اهيلإ لبعد

 : لبعد لوق

 بجعلا نم اذذإ ىنغلاوجرت .بلطم دعبو رصم دعبأ
 تلطمن اكتستانودجاو وأ . :ةتروساي ايعيحاةووكانعنإ

 - ناسارخ نم  نومأملا ةفيلخلا بتك ه١٠١٠ةنس ناضمر وأ نابعش يفو

 ينب ىلوم يطزلا يخلبلا مكحلا نب يّرسلا ةيلوتو رصم ةيالو نع بلطملا لزعب
 هعم نمو ّيرسلا براحو كلذب برعلا ةداقلاو بلطملا لبقي ملف ءرصم ىلع هّبض
 نم جرخف هتيالو يهنُي نأ بلطملا ىأر ةنتفلا تمقافت اَّمَْلَف ءمجعلاو يلاوملا نم

 يدؤيس هنأ رهظأو ه٠١٠ةنس ناضمر رهش رخاوأ يف ةكم ىلإ ريبك بكوم ىف رصم

 ١ سشبلا ةيقيرف
 تب يلام ىكحلا نب يرسلا نيبؤ. بلطنلا ني تّوح» :نودلخ نبا لاق

 .«بورح بلطملا نيبو هنيب ترج .طزلا مهل لاقي موق نم خلب لهأ نم وهو ءهّبض

 إ ةيوسنم ىرخ يل لص - يل ين ىو لا ةيزرسم ىرخأ اراغقأ نايفصألا ركذ دقو :16 كة نهد ىئاهفضألا ء قئاقألا(1)
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 اينو جيحتسلا ل 22 ل

 مث ه١٠١ةنس ناضمر يف مكحلا نب يرسلا اهيّلُّوَو ةكم ىلإ رصم نم ًابراه جرخو

 .[:ج 95١ص)] .«يلجبلا بلاغ نب ناميلس اولوو رهشأ ةتس دعب دئنجلا هب بثو

 هلزع» : : بلطملا نإ ًالئاق عماجلا باتكب بلطملل هتمجرت فرطماب متتخ ذل دقو

 دعب تامو .ةكم ىلإ ًابراه جرخف يب ل د نر 1 اا

 .[ 2/7 ص ]

 ناضمر يف ةكم ىلإ هجورخو رصمل بلطملا ةيالو ءامتنا نأ عقاولاو

 :ىيرف ىذأ نكي كميدمم نيالاو وح ماذأ ذقف ههنا ماتخ نكي مل ه1 ب

 رفص وأ مرحم يف اهيلإ لصوف دادغب ىلإ ىضم مث - ه١٠١٠ ةجحلا يذ يف جحلا

 قيرط نع يناغألا باتك يف ءاج دقو .ريبك نأش اهب هل ناكو ءهها١3١٠٠اةنس

 :لاق يعازخلا هَّللا دبع نب دمحم

 نب دمحم رعاشلا هيقل جحلا نم كلام نب هللا دبع نب بلطملا مق اّمَل»

 «هرارقتسا دعب ةمالسلاب ًائنهم هيلإ لخدو هاقلت نم عم ًالبقتسم يريمحلا بيهو

 :اهيف لوقي اهب هحدم ةليوط ةديصق هدشنأف ةيناث هيلإ داعو

 .اه"ب٠٠ ةنئس

 كار تيلع انام[ ريطاو ١ ”ايفاغوللا كك يغةتسا تلزانو
 ميخمم تنأ ٌتيح يف ىدنلا نإو ٌبئاغ تبغ ام دوجلا نأ ٌملعأو

 ُملقمودوعسلابءاقلّهحخو 2 ًاحناوس ادعس ريطلا ٌترجز نأ ىلإ

 مهدأ نيقاورلادودمم ّيليلو 2يرطاخ كحدمب ينيجاني لظو

 مرهبملا ليعشل كح قييعالو هدقفل عشخاف حجحلا هاوط اولاقو

 ٌملكتيهنأول ب لطمب  مزمزو ميطحلا ٌمِض نم رخفيس
 ُمأوت ناندخ سابلاو اهنأ ىلع هّقكدوجلانمالإتقلخلامو
 مظعتو لجت تناك ةّيعازخل ةجهب ةكم فانكأ ىلإ تدعأ

 ٌمهرُج تيبلا اهل تّلخ ْذِإٌةعازخ افصلا ىلإ نوجحلا يف رامس يلايل
 ُمزمزو نامزأملاو ىنم فيخو 2 اهنوجحو اهؤاحطب تقطن ولو
 مكحتولهماسقأيف ٌسَفاَنَت اهلك كمسج ءازجأ تعدل ًاذإ

 مسنن نيني اميعح شكا اذإ: . ملم ىلإ قواك 5و

 ُمدقتملارهوجلااهنم كبامن محطبأف فيخ لك اهنم كب اَمَس

 د مِدُق ام فّرط نم ةنّسَح ةيده هيلإ ىدهأو َةّيِيَس ةلص بلطظملا هلّصّوف

 . يناهفصألا  يناغألا(١)



 458 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا لفل

 ه١ ١ةئس دادغبب تعلدنا ىتلا ةيبرعلا ةضراعملا ءامعز نم بلطملا ناكو
 لاق .قارعلا ىلع يسرافلا لهس نب نسحلا هتيلوت ببسب نومأملا ةفيلخلا دض
 ةفيلخع ادضغعب رّيصن :اولاق داوقلاو - [نويسابعلا] مشاه. ودب ناك دقو) : يربطلا
 اولازي ملف كلذ ىبأف «ةفالخلا ىلع يدهملا نب روصنم اودارأو ؛نومأملا علخنو

 يسوجملا ىضرن ال :اولاقو «قارعلاو دادغبب نومأملل ةفيلخ ًاريمأ هورّيص ىتح هب
 طحت نب ومحلا ني ديعتسا لوا كلذكو (421١ ]وبع ني .ندحلا ىسرجملا نبا
 «"يقرشلا بناجلا يعازخلا كلام نب ةزمح نب رصنو  دادغب نم يبرغلا بناجلا

 علخو يدهملا نب ميهاربول ةعيبلا يف سانلا ضاخ ةجحلا يذ يفوا :ريثألا نبا لاق

 نب يلع ةعيبلو لهس نب نسحلا ةيالول سانلا راكنإ كلذ ببس ناكو ::توماملا

 يدهملا نب ميهاربإ دادغب لهأ عيأب - ه1؟١؟ةنس مرحملا لوأ يفو ..ىسوم

 (”«كلام نب ِهّللا دبع نب بلطملا ةعيبلا ذخأل يّلوتملا ناكو . .نومأملا اوعلخو
 يف  نومأملا اوعلخو يدهملا نب , ميهاربإل دادغب لهأ عياب : ي ىربطلا لاق كلذكو
 هجباب ني لوا ناك ريقملا وبها ربإ دعص ةعمجلا موي ناك اّمَلَق اه٠ دس ركب

 ناكو ءداّؤقلا مث : مشاه ينب رئاس مث يدهملا نب روصنم مث سابعلا نب هللا ديبع
 .©0«كلام نب هّللا دبع نب بلطملا ةعيبلا ذخأل يلوتملا

 نومأملا كرادتي نأ ديري ام ردقب نومأملا علخ يف بغري ال بلطملا ناكو

 يسرافلا لهس نب نسحلا ةحازإو «يسرافلا لهس نب لضف هريزو ةحازإب .نوفالا

 ءدهعلا ةيالو نم يولعلا ىسوم نب يلع ةحازإو ءاهقراشمو قارعلا مكح نع
 ضعب هلاق ام نيب نم ناكو . يعازخلا 0 , رهاطل ةبسانملا ةناكملا ةداعإو

 ام هتعاط يف ىلبأ دق نيسحلا نب رهاط نإ . :يربطلا ركذ امك - نومأملل ةداقلا

 كلذ نم جرخأ «رمألا أطو اذإ ل ةتفاو ىلبأ

 ةزرمأ ةيفعم فت لارمألا هيلع فترات دقو ةقّرلاب ضرألا نم ةيواز يف رّيّصو هلك

 ءىرتجا ام لثمب هيلع أرتجُي ملو كلُّملا طبضل دادغبب كتفالخ ىلع ناك ول هن
 دق ايندلا نإو «نينسلا هذه يسوُنت دق نيسحلا نب , رهاط نإو «لهس نب نسحلا ىلع
 دنع هلك كلذ ققحت اّمَلَق .دادغب ىلإ ريسملا نومأملا اولأسو .اهراطقأ نم تقتفت

 لهس نب لضف هريزو نم نومأملا صّلخت دقو 2” «دادغب ىلإ ليحرلاب رمأ نومأملا
 يذلا يولعلا ىسوم نب ّيلع هعمو سوط ةنيدم ىلإ راسو ه7 نابعش يف -
 يف سوطب ىسوم نب ّيلع تامف «لهس نب لضفلا ريثأتب هدهع ّيلو هلعج دق ناك

 )١( هج ”ه٠و 5295و 9 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ٠١.,

 ص - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا(؟) ١9١ ج 0.



 حا مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويتاميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 499

 ةيوفش ةلاسر ىقلت بلطملا نأ ودبيو .ًامومسم تاف.هنإ ليقو .فها٠*ةنس رفص

 نب نسحلا ءاقبو تام ىسوم نب يلعو ىهتنا لهس نب لضفلا نأب نومأملا نم ةيّرِس
 :ريثألا نبا لاق .ةمقنلا بابسأ لك لوزتسو دادغب ىلإ مداق هنأو لوطي نل لهس
 ناكو «.رئادملاب امهريغو دلاخ يبأ نب دمحم نب ىسيعو يدهملا نب ميهاربإ ناكو»

 دادغب ىتأف ؛«ضيرم هنأب ٌلثعاف نئادملا نم داع دق كلام نب هّللا دبع نب بلطملا

 نومأملا ةفيلخ يدهملا نب روصنملا نأ ىلع نومأملا ىلإ رسلا ىف وعدي لعجو
 ا: [0/155 نعل را[ ميهوب[ :كوعلكيو

 نب مزاخو يدهملا نب روصنم كلذ ىلإ بلطملا باجأف» :يربطلا لاق

 نب ديمح ىلإ بلطملا بتكو .يقرشلا بناجلا لهأ نم ريثك داّوقو ةميزخ
 راو وصاروا رتب ريمجل روق ايسر ادا ايتع نر احو طيرك يحرج

 درودلز :لزتق:ذادغت ىلإ :ئادعلا + نمازاس ميفازبا ديك ريخلا نحل الل ناورهنلا

 امأو ءامهيديأب ايطعأف ةميزخو روصنم امأف «ةميزخو روصنمو بلطملا ىلإ ثعبو

 ميهاربإ رمأو مهيلع سانلا رثك ىتح هلزنم نع اولتاق هيلاومو هباحصأ نإف بلطملا
 ىلإ اولصو رهظلا تقو ناك اّمَلَف «بلطملا راد تأيلف بهنلا دارأ نم :ىدانف ًايدانم

 مدنو .هب اورفظي ملف هوبلطو «هتيب لهأ رود اوبهتناو هيف اودجو ام اوبهتناف هراد

 ثكمو 1٠١٠١ /١55ص] (هب رفظي ملف عنص ام بلطملاب عنص ثيح ميهاربإ

 يور تيئاعتلا يلا هلال اكو قزم يرحل تيتا ىف ردم جللملا

 ديمحلا دبع نب ديمح ءاج» :قارعلا فراشمو ّيَّرلا ىلإ نومأملا ةفيلخلا لصو اّملَف
 تبسلا موي ناك اّمَلَق ةدعقلا يذ نم اتلخ نيتليلل دحألا موي رصرص رهن لزن ىتح

 نأ ىلع ًاديمح بتاكي بلطملا ناكو ..  ([دادغب باوبأ نم يهو]- ةيرسايلاب لزن
 دق ًاديمح نأ اوأر اّمَل هداّوقو ميهاربإ باحصأ ناكو .. يقرشلا بناجيلا هل لخأي

 طقسأ ميهاربإ كلذ ىأر اّمَلَف . .هيلإ مهتماع لّوحت كلام نب هللا دبع ءاجرأ يف لزن

 ه١” ةجحلا يذ ١ ءاعبرألا ةليل ىفتخا ليللا هّنج هَّنَج اَّمَلَْف هيلع قشف هيدي ىف

 بكرف . .هباحصأو وه ميهاربإ رادب قدحأ دق هنأ هربخي ديمح ىلإ بلّطملا ثعبو
 ءرسجلا بابب هوقلف ديمح ىلإ بلطملا ءاجو ءرسجلا باب ىتأف هتعاس نم ديمح

 مودق ىتح ًايراوتم ميهاربإ لزي ملو ءاهيف هودجي ملف هوبلطو ميهاربإ راد ىلإ اولبقأف
 يف  ناورهنلا نومأملا ىفاو دقو ..ناك ام هرمأ نم ناك ىتح ِمِدَق امدعبو نومأملا
 مهنمو  داّوقلاو هتيب لهأ هيلإ جرخو مايأ ةينامث ناورهنلاب ماقأف - ه54١٠ رفص

 لزن دادغب نومأملا مق اّمَلُق ٠ «نيسحلا نب رهاط هافاوو .هيلع اوملسف  بلطملا

 نومأملا ىّلو مث . .ةينارزيخلا لوزنب هرمأف نيسحلا نب رهاط هعم مِدَقو ةفاصّرلا



 500 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نكالوب

 .«ةريزجلاو ةطرّشلاو داوسلا نواَعَمو دادغب ئبناج نيسحلا نب رهاط

 ىتح تايصخشلا رابك نم كلام نب هللا دبع نب بلطملا مساقلا وبأ لزي ملو
 ةافو هغلب اّمَّلَف «لبجلا ميلقإب يعازخلا يلع نب لبعد رعاشلا ناكو «دادغبب هتافو

 : لبعد لاق بلطملا

 اهيشاوح نم ىلايللا رم َصَقف ”تعسنا ام نضرألا ءلم ٌةَعاَّرَح تناك

 اهيفاوس نم هيلع حايرلا يفست ٍةعقلبب يواشلا مساقلا وبأ اذه

 اهيرابُيْذإاريسح نوكت دقو هب بوبه ال نأ تملع دقو تّبه

 اهيرقي مايألا فلاس يف ناكو هيدحبل 3 ذ] انامل ىرفق ىفدفأ



 رصم ريمأ ..َيِلَحَبلا بلاغ نب ناميلس
 (ه١٠؟-١55)

 يلجبلا ةزث نب تحي نب ليريج نب ابلاغ نب ةاديلس ىنامبلا لاقل نيمألا وم

 نيبو كلام نب هللا دبع نب بلطملا نيب تّرج» :نودلخ نبا لاق نيد نكمأ

 لضم علو ءةكم ىلإ بلطملا جرخو «بورح ةبض ينب ىلوم مكحلا نب يرسلا

 اوّلوو رهشأ ةتس دعب دنجلا هب بثو مث ه١٠٠ةنس ناضمر يف مكحلا نب يرسلا

 لوألا ميبر يف يلجبلا َةّرُق نب ىيحي نب ليربج نب بلاغ نب ناميلس

 , 30ه ١ ةنس

 ءارمألا نم ناك - يلجبلا ىيحي نب ليربج  هدج نأ ىلإ هيونتلا ديفملا نمو
 ناك  ىلجيلا ىيحي نب ةملسم  هدج نإو «روصنملا رفعج ىبأ ةفالخ ىف ةداقلا

 نم ةملْسّمو ليربج ناك دقو .روصنملا نب يدهملا نب ديشرلا ةفالخ- يف رصمل ًايلاو

 ثيح - ايكرت بونج يف  مورلا ضرا موختو ماشلا روغث يف يبرعلا شيجلا ةداق
 هجوف ..ه9١ةنس ةّصيصملا ةئيدم نارمعي روصنملا رفعج وبأ رمأ» :يرذالبلا لاق

 سانلا اهنكسأو اهرمعف اهيلإ يلجبلا ىيحي نب ليربج [ماشلا ريمأ] يلع نب حلاص
 دونجلاو ه47١ةنس ىف ةنذأ تينيو :ىكاطنألا نامعتلا وبأ لاق . .ه٠54١ةئس

 ناسارح ىلإ ليربح لقتناو 206 . يلجبلا ىيحي نب ةمّلْسَم عم اهيلع نوركسعم
 يفوا) :ريثألا نبا لاق .ناسارخ يئاطلا ةبطحق نب ديمح يلو نيح ه١6١ةنس

 لزي د ملو "”!«اهقدنخ رفحو اهروس ىَتَبف دئقرمس ىيحي نب ليربج يلو ه68١ةنس

 ةداقلا نم َةمَّلْسَم هوخأ ناك امنيب ديشرلا نوراه ةفالخ مايأ ىلإ دنقرمسل أيلاو ليربج

 ةرشع يف اهلخدف ه1177ةنس رصم ديشرلا نوراه هالو مث قارعلاو ماشلا روغشب

 : ثيح ةيناميلا ةليجب ةليبق نم مهتيبلاغ دنجلا نم فالآ

 ,ءاج "5ك ص - نودلخ نبا خيرات 000

 .77١و ١1١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)

 .5 ج 07 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (5)

 ١مه



 502 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا همك

 امدنع يلجبلا ىيحي نب ةمّلْسَم اوبحص نيذلا دونجلا يف ذ ّرِصِم ةليجب تلخد»

 ددحلا نمقالا ةرشع نأ ْدِإ ه11/8 - 177ةنس رصم ةرمإ يسايعلا ديشرلا هالو

 رصم يف زرب دقو .ةليجب ةليبق نم مهنم ربكألا ددعلا ناكو رصم ىلإ ةملْسَم اوبحص
 - 117) ةطرشلا بحاص يلجبلا بيبح نب نمحرلا دبع : مهنم ةليجب نم لاجر
 بلاغ نب ناميلسو .(ه11/7”) ةطرشلا بحاص ىلجيبلا نابأ نب بيبحو (ه١1/*

 00غ, .ه185 ن 197 ةننس ةطرتشلا بحاص ناكو يلجبلا

 رصم ةيالو نع يعازخلا هَّللا دبع نب بلطملا نومأملا ةفيلخلا لزع اّمَّلو

 ةداقلا نيف رتعا دعا +: يب ناضكر: ىف ةببض: تيد نلوم نطل مهكخلا نب يرسلا كاوو

 نبا ركذ امك ثيح يلجبلا بلاغ نب ناميلس ةدايقب كلذ ىلع رصم يف برعلا

 عيبر يف يلجبلا بلاغ نب ناميلس اولوو مكحلا نب يرسلاب ُدْنُجلا راث :نودلخ
 .ةيرجه ٠١ ١ةنس لوألا

 : يلي ام عماجلا باتكب ةليجب ةمجرت يف ءاجو
 ةقيدعلا ةداوحتلا ىف ةطرتشلا نحام ىلجبلا يلاغ قب: ناميلس كارتشا ْنإ)

 ه1 ١1ةئس مهدييأتو دنجلا ةدارإب رصم مكح ىلع هءاليتساو ءرصمب كاذنيح ةرئادلا
 هلك اذه نإ ه5١٠ - 7١7ةنس يسابعلا نومأملا دض ةيبرعلا ةروثلا يف هكارتشا مث

 .(رصمب ةليجب نم ةيوق ةعامج دوجو الول ٌمتيل نكي مل
 0و ةيناميلا نم مهتيبلاغو - برع تحلو هراتلا جن ”لتيركلال

 نب شايع ناك دنججلا ةدارإب رصمل ًايلاو ناميلس حبصأ نيحف ؛«يلجبلا بلاغ

 يضاقلا لجن وهو ءه٠ ا ةيسبردعملب ةطربقلا بحاص يمرضتملا ىدييع ني ةعبيأ
 دقو (ه”٠٠5 198) بلطملا ةيالو يف رصم يضاق يمرضحلا ىسيع نب ةعيهل

 نب زيزعلا دبع ناكو + هتافو ىتحبو ه5 *5 تا ١ةنس رصمل ًايضاق ةعيهل رمتسا

 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ءرصمب ةداقلا نم يدزألا رابجلا دبع

 لتُق دقو ..دئاق :يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع نب زيزعلا دبع»
 مهتروثل كلذو نومأملل رصم لماع مكحلا نب يرسلا دي ىلع هتيب لهأو زيزعلا دبع
 .(ه7١٠ةنس يولعلا ىسوم نب ىلع هدهع ّيلوو نومأملا علخ ىلإ مهتوعدو
 .[:7"ص]

 نب ناميلس ريمألا ةدايقب . ه5١١٠ 7 7١ةنس رصم ىف ةيبرعلا ةروثلا) تناكو
 نب ىلع هدهع ّيلوو نومأملا علخ ىلإ ةوعدلاو «؛نومأملا دض  يلجبلا بلاغ

 )١( الجامع  ص  فرطماب دمحم 08



 ميا مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا :سماخلا لصفلا 503

 نب ميهاربإ دادغب يف سانلا عياب» ثيح دادغب يف ثدح املثم (يولعلا ىسوم

 ةعيبلا ذخأل نلوتلا ناكو ه٠ ” مرحم يف ةفالخلا نم نومأملا اوعلخو يدهملا

 ةنرعلا ةحاكردسلا فنارمنش نفوس ىراببلا رص روما كلام نيللا تيفيز بلطملا

 ىلع بّلغتو «ينادمهلا يلع نب نيسحلا يل ا

 وه يطْزلا مكحلا نب يرسلا ناكف ءرصم يف رومألا تطرفناو .سهيب نبا قشم
 نب ةيواعم ناكو ءرصم قطانم بلغأ ىلع نورت ةاقلا :تلغت امدين ا

 بلغتو (ه7١٠-7١4) ةيردنكسالا مكحي يدنكلا ّيبيجتلا دحاولا دبع

 رصم يلو نأ ىلإ يطولبلا صفح يبأ ةماعزب ةيردنكسالا ىلع نويسلدنألا

 . يعازخلا نيسحلا نب ؛ رهاط نب : هللا كيَع

 ىلع فقن ملو اجلا ف يكس رسل تاكو

 قطانم ضعب يف ةداقلا نم لازي ام ناكو ٠ «يلجبلا صناع نب ناويلس هافؤ خيرات

 داعأو ءاهيلع ًايلاو رصم يعازخلا رهاط نب ب هللا دبع ريمألا لصو نيح رصم

 .ه١١1ةنس رصم عوبر يف ةفالخلا ةلود ةطلسو رارقتسالا

 يلجبلا بلاغ نب ناميلس نب دمحم دئاقلا بلاغ نب ناميلس ءانبأ نم زرب دقو
 1 يسابعلا لكوتملا ةفالخ ىف فنا #90 ةنس رضم يف ةطرشلا ذئاق قلفو



 َيِعاَّرْخلا رهاط نب هّللا دبع
 رصمو ماشلاو ةريزجلا يلاو

 (ه؟7-05١1)

 م دل حور در عا دقق

 رهان ويا ايفو رشم وعام ةقيسب سطو نإ: تبان لوسي
 200 5 .ااعل# 5 0 4 9 ع

 ملغ عف لامتلا الذب قب سانلا رثكأ ل , ِهَّللا دبع ناك» :ريثألا 9 لاقو

 نم رهاط نب هللا دبع ناك :يبهذلا لاق" امئيب . ا رعاش اهذأ ناكو ةبرجشو ةفرعمو
 اا ايد بو "ونا راجل ناك

 :رصمو مأشلل هتيالو لبق رهاط نب هللا دبع ءابنأ :الوأ

 قفاوملا ه187ةنئس ناسارخ داليب سيغذاب يف رهاط نب هللا ديع دلُو دقل
 ةحلط ىلوم) هابأ نإو (ةعازخ ىلوم) هنأ مجارتلاو تاياورلا ضعب يف عاش دقو . . م

 كلو ةجيم مدع نيني قحتلاو تحببلابو . (ّيعازخلا فلخ نب هللا دبع تاحلطلا

 ا اك ركل «معزلا

 )١( ج الا/ ص  يدوعسملا  بهذلا جورم 5.

 .ه ج 71/١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
 ,؟5 8179و 1/8١و ”؟5 ص ب فرطماب دمحم  عماجلا ()

 .؟ ج ”١ ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)

 هم
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 هوجولا دحأ .رماع نب قيزُر ينب ْنِم ءيدزألا قيرز نب بعصم نب نيسحلا» : يلي
 ةلزنم هل ناك» هنإو 2. .نيسحلا نب رهاط دلاو وهو «نومأملا ةفالخ يف نيمدقُملا
 . ")(ديشرلا دنع

 يف ناسارخ دالبب سيغذابو جنشوب ةقطنمل ًاريمأ نيسحلا نب رهاط ناك دقو

 سيغذاب ىف رهاط هريدكللا دمع كل وم ناك كلذلو ء«ها537١ - ١8٠ ةنس ديشرلا ةفالخ

 دنقرمس يف ًادئاق راص مث «ورم) ةنيدم ىلإ رهاط لقتنا مث ه181ةنس تاسارتس هذا
 م «ديشرلا نوراه نب نومأملا كاذنآ ناسارخ ىلع يلاولا ناكو (ه144-150)

 نب رهاط ناك» هنإ يربطلا ركذ ثيح ناريإ لامش د يّرلا ميلقإ نومأملا ُهاّل

 هترسأ هعم تلقتنا يّرلا ميلقإ رهاط لو اًمَلَف "'"يّرلا ىلع نومأملا لماع نيسحلا
 شيج ةدايق رهاط ىّلوت مث ءرهاط نب , هَّللا دبع مهيفو يذلا ىلإ ةاسارخ نم

 هشيجو نيمألا رصاحو ه97١1ةنس قارعلا رهاط لخدف «نيمألا ةبراحم ىف نومأملا

 : فاو لا ىرمع صاقلا لاق فيج م 11 هي تانك

 ٍدَجْوَيملَهلاثم ئذحلا عونا :فهاحط عب

 هه يت ا ديفا نيران نيت[ تام تكا

 وهف برعلا ةداس نم هفالسأو نيسحلا نب رهاط نأ ىلع ةلالد رعشلا اذه يفو

 . يناطحقلا يناميلا يعازخلا رماع نب دعسأ نب قيزُر نب بعصُم نب نيسحلا نب رهاط

 دة دساو .ه198١ةنس مرحم يف دادغب رهاط لوخدو نيمألا لتقمب برحلا تيهقناو

 هيفو «ةيبرعلا ةريزجلاو اهقراشمو قارعلا ىلع نومأملل ايلاو دادغبب نيسحلا نب رهاط

 : يدزألا بّلهملا نب ةنيُّع يبأ نب دمحم نب هللا دبع رعاشلا لاق

 "ارصبلاو َعْمَسلالحأٌتيح سأر لايف ةلزنم ناطخُم ْنِم ُهَّللا كْلَحُأ

 قيرعلا يناطحقلا ئناميلا بسنلا ديكأت ىلع هتلالد ءىطخت ال دهاش رعشلا اذهو

 . يعاّرُخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبعو نيسحلا نب رهاطل

 ذنم دادغبب هعم رقتساو ه97١ةئنس هيبأ عم قارعلا رهاط نب هَّللا دبع لخد دقو

 .رعشلا لوقي ناكو ها59  91١/ةنب

 ؛رهاظ: ني هللا دبع رعش ممو» + ريثألا نبا لاق

 نسحوهفهتفحصاذؤإف نسخ مسا هاوهأ نسم مسا

 .أ مكاو ا١المو او ص - فرطماب دمحم - عماجلا 3

 ٠١. ج ١48 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 ١٠١. ج 590١ ص  دّربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا ()
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 نيوكشسلا »اهل اععت ناك“ ..ةءابف نيننم تنطق اذإمف
 نيفلا تابت نهعج ةيق اص ةءاني ههسنم تل دما اذإف

 ةيفولا تع وشفي انيق نادَض هءمار وتم تطقسأاذإف

 ندملاناكس شيعهنمراص ءهءعاطهنم تطقسأاذإف
 نطفلا رحب يف حبسي نم ريغ  هفرعي نلفاذهاورّسشف

 . '1فيرط وه مسالا اذهو

 ةيالو ىلإ قارعلا ةيالو نم نيسحلا نب رهاط اد هل
 ىدامج يف َةَقّرلا ىلإ دادغب نم رهاط ٌصخخَشو ..» :يربطلا لاق .ةيتارفلا ةريزجلا

 ةقّرلا يف هيبأ عم رهاط نب هللا دبع ناكو - [١٠١ج ؟ا/ا/ص] .اها99١ةنس ىلوألا

 ةسحملا نب رهاط ةككم دقو ةيارقلا ةزي جلا ةحل و ةفيصاع ةقدلا ىناكورد هيرست

 ًادصاق يّرلا ىلإ ناسارُح نم نومأملا ِمِدَق نأ ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا ىلع ايلاو ةقّرلاب
 نيسحلا نب , رهاط ىلإ ثوماملا بتكوا :يربطلا لاق .ه؟١٠*” ةجحلا يذ يف قارعلا

 ءرهاط نب هللا دبع ةقّرلاب رهاط فلختساف .«ناورهنلا ىلإ هيفاوي نأ ةقّرلاب وهو

 رفص ىف  قارعلا يف ناورهنلاب هافاوو نومأملا ىلإ هدونج نم ةعامج يف هججوتو
 ةرشع عبرأل تبسلا موي رهاط هعمو اهلخدف دادغب ىلإ نومأملا راس مث - ه7 ٠ 4ةنس
 :يربطلا لاق .ه٠7 ةةنس رفص نم تيقب ةليل

 هرمأف نيسحلا نب رهاط هعم مِدقو «ةفاصُرلا لزن دادغب ٌُنومأملا ِمِدَق اّمَلُق»

 لد طق ىناعو هرصق لزنف نومأملا لّوحت مث .هباحصأ عم ةينارزيخلا لوزنب

 11٠١. /؟0 ؟ص]

 نواَعَمو دادغب ئبناجو طرشلاو ةريزجلا نيسحلا نب رهاط ٌنومأملا نلوزز)
 ةيئارفلا ةريزحلاب هنأ ًايئاثارهاظ وب هللا ليغ فتكون تا[ 1866 مم («داوسلا

 .اهاأ6١ ٠٠ ؛ةنس - ةيروس يف  ةْقّرلا اهتمصاعو

 نيسحتلا نب هاظ قدام ىلو اهينز هع ةنس ثتلكو تارك قياتلاك
 هتلزنم عفرو هنع يضرو قرشملا لمع ىصقأ ىلإ ناسارخو قارعلاو دادغب ةباين

 مِدَّقَو ءذاعم نب ىيحي ةريزجلاو ةّقّرلا ىلع رهاط ناكم نومأملا ىّلوو .ًادج
 . !(ةّقولا ىلع هفلختسا دق هوبأ ناكو ةنسلا هذه يف دادغب ىلإ رهاط نب , هّللا دبع

 هيبال اكان حبصأ ه١ 6١٠ه ةنس دادغب ىلإ ةَقَرلا نم رهاط نب للا دبع مِدَق الو

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7١ج 0.

 ) )0ج 500 ص  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ٠١.
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 011 1اا لا كا دا تا .ولا اظل انا دا قفل 1و نال دا ان 77 .«اااكظ تاك... فاتت

 ةنيدمب ةراتو دادغبب ةرات ميقي نيسحلا نب د رهاط ناكو «ةطرشلاو دادغب َةَرْمِإ ىلع

 قارعلا قراشم ميلاقأ ىصقأ ىلإ قارعلا داوس ريمأ هنأ ْذِإ - قارعلا قرش يف  ناولُح

 ّيلع نب لبعد رعاشلا ناكو . ناريإ طسوو لامش يهو ّيّرلاو لبجلا ميلاقأ اهنمو
 دادغب يف يدهملا نب ميهاربإ ةعيابمو ةضراعملا مايأ)  نومأملا اجه دق يعازخلا

 ميلقإ ىلإ لبعد بره دادغب ىلإ نومأملا داع اّمَلَف - (ه١٠* - ١7؟ةنس ةفالخلاب
 : اهنم ًاتايبأ نومأملا وجهي لبعد لاقو» :نومأملا هدّغوتو «لبجلا

 هيما نمار سنمالاب يار انعاوأ ٍفراع ًةطخ ُنومأملا يِنُمٌوُسَيو

 دعقمب كتْفّرشو كاخأ تلقق مهقويس نيذلا موقلا نم ينِإ ٠٠
 دهوألا لحملا نم كوذقنتساو ءهلومخ لوط دعب كركذب اوداش

 يفو ًالماخ ٌتنُك ىتم ًالبغِد ُهللا َلَئاَق :لاق نأ ىلع دزي مل ًاميلح نومأملا ناكو
 . '0(تيذَغ اهّرديو ٌتدِلُو ةفالخلا رج

 : هنأ يناغألا باتك يف ءاج دقو .نيسحلا نب رهاط نب , هّللا دبع نومأملا اعدو
 ؟لبعدل هَّللا دبع اي ظفحت ءيش يأ :هل لاقف نومأملا ىلإ رهاط نب , هّللا دبع لخد»

 «كحيو اهتاه :نومأملا لاقف «نينمؤملا ريمأ تيب لهأ يف هل ًاتايبأ ظفحا :لاقف
 : لبعد لوق هّللا ديع هدشنأف

 يتاذلٍباوثأ يف لفرأمايأ 2تابابصلا مايأل ايعرو ايقس
 تانفو تاراكربع نلاؤومصأ 2 :ةعتايل نيم تييطر نتيصق مانأ
 تاللاهجلا نتم نع كلجرب فذقاو هبلطم تاف نامز ركذ كنع عد

 تاماركلا تيب ينب ةادهلا وحن هلئاق تنأ حيدم لكب دصقاو

 هلاني ال ام مهركذ ديعبب لانو :لاقف فهلا نعيوملل هل :نومأملا لاقف
 .©”0مهريغ فصو يف

 نع فق نب فرعا" نوماعلل ةديضتلا كلت نسالك ىبدللانيعحيكذ كو
 : يناغألا باتك يف ءاجو . لبعد

 ىلع رئاط وهو لبعد بلطي لزي مل نومأملا نإ :رهاط نب هللا دبع لاقا

 : هلوق هيلإ لمد ىتح ههجو

 قئارلا بابشلا ناعير سيمطت 2 يققرافم ٌبيشو ٌميكحتو ٌملع

 )١( ص - عوكألا قيقحت - نويعلا ةرق 179.

 ج هالو :5 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا (؟) 18.
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 قئاعنيغشأ تاذللا ىلع تناك ةنوفيس ةلود ىف ةزانمإو

 قساف نع ٌقساف ةفالخلا ثري 2نئاكب كاذ سيلو نوكي ىّنأ

 قراخمِلهدعب نمْنَحْلَصَتْلَف اهبًاعلطضُم ميهاربإ ناك ْنإ

 قراملل هدعب نِم نحلضَتَلو لزلُرل كاذ دعي نيم نخلبْطكلو

 َنَرَق ْذِإ هب اناجه ام لك نع ٌتحفص دق :لاقو كحض نومأملا اهأرق اّمَلَق

 نأ [ناولُخ يف] يبأ ىلإ نومأملا ةينتكو :هدهع ُهاَّلوو ةفالخلا يف قراخمب ميهاربإ

 .ءاش ٌتيح ىلإ ٌريصي وأ هدنع ميقي نأ ءاش نإو الام هيلإ لمحيو نامألاب هبتاكي

 هاطعأو هزاجأو هيلع علخف هيلا ناصف هن اقثاو ناكو «كلذب نبأ هيلإ بتكف

 مسَيَت هيلع ملسو نومأملا ىلإ لخد اّمَلَق .لعفف «نومأملا دصقب هيلع راشأو «لاملا

 :كلوق يندشنأ :لاق مث ههجو يف

 ةوالت ْنِم تلخ ٍِتايبآ سرادم

 .اهرخآ ىلإ اهايإ هدشنأف

 :هدشنأف «دادغبب وهو رهاط نب هللا دبع ىلع لبعد لخدو . . :يناهفصألا لاق

 بدألاةمرحبالإكيلإ بيسالوةمرحالبٌتِفِج

 بلطلابكيلعٌحلُمريغ لججبريننإيمامذ ضقاف
 : هيلإ بتكو مهرد فلأ اهيف ةّرص هيلإ هّجوو هلزنم ىلإ لخدو هللا دبع لقتناف

 تاصرعلا رفقم ّيحو لزنمو

 للقيملهريثك ترصتناولو انّروب لجاع كاتأف انتلجمعأ

 '""(لعفن ملاننأك نحن نوكنو ُلَسَت مل كنأك ْنُكو ليلقلاذُحف

 لاملل الذب نمانلا رثكأ نم رهاظ» نيهللا ذيع ناك ةريثألا نبا لوق تنلس دقو
 رعش نمو)» : ريثك نبا ظفاحلا لاق .«ًارعاش أبيدأ ناكو ةبرجتو ةفرعمو ملع عم

 :هلوق رهاط نب هللا دبع

 اديدحلا ُنِيلثاننأ ىلع لا وادجلا ديول رد يف

 ادوسألاةيصتئاننأش نمو ُنيعلا اًْدَيَصَت ابّصلا يديأ ٌعوط
 ادودنحو اهتعا تاخيبشعلا نونا يكرس م ةيطلا كيث

 ادوعقلا يدبت نيح فشخلا طقس ىشخنو ُدوسألا انطُخُس يقتت

 :هرعش ديج نمو

 قرسجا كترفن الو ينسب ٍركّشلا لضف ٌزرحتل نأ زفتغإ

 )١( ج 5و 545 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 18.
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 ")0يراذعبموقأالنأي لعل رذعلاب لسوتلا ىلإ ىدلكك ال

 نإ دادغب نم نيسحلا نب رهاط ريمألا هجوت ه٠١ ةةنس ةدعقلا يذ يفو

 ىلع ًاريمأ رهاط نب , ِهَّللا دبع ثكمو ىطسولا ايسآو ناسارخ ىلع ايلاو ناسارخ

 .رصمو ماشلاو ةريزجلا نومأملا هالو نأ ل دادغب لامعأو ةطرشلا

 عام عنو
 اهني ذيب

 : هدهع ءابنأو . .رصمو ماشلاو ةريزجلل رهاط نب هللا دبع ةيالو :ًايناث

 ةثدلا وع رساط: ني سللا دبع ةوماملا ىلوردفو» هني ا ؟ربنألا بالاك
 ىف١:قربطلا لافو نا ا ٠هةنس هتيلوت تناك : ليو ريصتم. ىلا

 0 , هّللا دبع نومأملا ىَّلو ه٠ 0

 ىلع دمحأ هنبا فلختساو تامف ةريزجلا هالو نومأملا ناك ذاعم نب ىيحي
 كلذ ناك : ضعب لاقف ءناضمر رهش يف رهاط نب , هَّللا دبع ٌنومأملا اعدق .هلمع
 لخد اّمَلَق .7*/ةنس يف : ضعب لاقو ١ 1ةنسا يف : صضعب لاقو ه١ ٠ 5ةنس يف

 دلل يشف نأ ويعرأو روج دنع هللا شبا انا هللا اجاب“ : نومأملا هل لاق هيلإ

 كوبأ لاق ام قوف ٌكّتيأرو هعفريلو هيف هيأرل هيرطُيِل هنبا فصي ّلجرلا ثيأرو

 او «ءيشب سيلو دمحأ هنبا فلختساو ذاعم نب ىيحي تام دقو كليف

 وجرأو نينمؤملا ريمأ اي ةعاطلاو عمسلا : هَّللا دبع لاقف ؛ةريزجلاو ةُقّرلا كتيلوت
 نأ رمأ مث «نومأملا هل دقعف . : ةريماسملا و: ميقموملا يمال ةريخلا هللا :| مخي نأ
 يف نوكي اليك لاظملا تاقرطلا نع ىَّحَتُتو هقيرط نع نيراضقلا لابح عطقت
 ةيولالا ىلع كي ام ةرفصب هيلع ًابوتكم ءاول هل دقع مث .هءاول ُدري ام هقيرط
 .هلزنم ىلإ راصف سانلا هعمو هّللا دبع جرخو (روصنم اي) نومأملا هيف دازو
 تنحي يسم نيدلا نكمل سانلا هيلإ بكر ٍدغ نم ناك اَّمَّلو
 نيرسجلا بعصُم نب نيسحلا نب ميهاربإ نب قاحسإ رهاط نب :ءلللا هلع يلو
 ءدادغب لامعأو ةطرشلا نم هيف هفلختسا هوبأ رهاط ناك ام ىلع هتفيلخ هلعجو
 70 نلإ هللا دبع صخس نيح كلذو

 ةقرلا ماا ميويثالا عما وكذ نك رهام نو هللا ةيع ريمألا نوماسلا ىو دقل
 :كلذ لمشيو .(؛رصم ىلإ
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 50 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هل

 ناكو .ًايلاح ايكرت بونج يف ةريزجلا روغث عقتو .اهروغثو ةيتارفلا ةريزجلا ةيالو -أ
 .اهضعب ىلع اوبلغت دق مورلا

 موسيك نصح ىلع ًابلغتم 2 ثبش نب رصن ناكو .اهروغثو ماشلا ةيالو ب
 قشمد ىلع ايلغتم سهيب نب دمحمو «بلح لامشو

 70 ا , ِهَّللا ديبع ناكو وصبايا 55

 .ةيردنكسالا ىلع ًابلغتم يطولبلا صفح
 دةيزوسب قولا ةكيدم ىلإ دادغب نم رهاط" قي هللا ةديع ريمألا نكرم: قلطظلا دقو

 ناكو لصوملا قيرط نع راسو .ةنس 74 نبا ذئموي وهو  ه١٠”ةنس لاوش يف
 - ةقّرلا ةئيدم ىلإ لصوملا نم ىضمو «يدزألا ضنا ون ::كيسلا ذئموي لصوملا ريمأ

 ماقف ء«ه١٠١ةنس لاوش يف هدونجو هدازد عقلا قبال بالا ركل ةريزجلا ةمصاع

 حوتف يف يرذالبلا لاق .اهروغثو ةريزجلا يف ةماه لامعأب ماقو ءرومألا طبضب

 : نادلبلا

 مث ؛يئاطلا ديبز ابأ اهاطعأف ةبقع نب ديلولل اهؤامو ةيمورلا نيع تناك#
 نم ديشرلا اهعاتبا مث «ةزمح نب نوميم اهعطقأف نينمؤملا ريمأ سابعلا يبأل تراص

 دحاولا دبع جرم ناكو . جورس ضرأ ةباغ كلذكو . .ةقّرلا ضرأ نم يهو هعكف

 ماشلا رهاط نب , هللا دبع ِدَت -ىتخب هغزازم' ىلع سائلا بنوت مثأ ٠ . نيملسملل ىمح

 .20«عايضلا ىلإ هذرف

 ةعسحلا نا هاظ ريعألا هوبأ تام ةَقَّرلا ىف ذ رهاط نب : هللا ةيع انهو

 ىلوألا ىدامج ىف هتافو تناكو :يلامستولا انشا ناسارخ ريمأ يعازخلا

 ريمألا نمل نومأملا 5-5 ءرهاط نب ةحلط هئبإ هناكم نومأملا ىَلوف ه٠ ال ةنس

 نيدللا ديع' ىلإ نان ذلا ناكوال : قا نبا لاق .هيبأ ةافوب هيزعي رهاط نب »هللا قيَع

 . نس أملا نما: نع تكا نو حي ييماقلا جنا ىلا هيرو هن الا يوما

 ةريزجلا روغث ىلإ رهاط نب هللا دبع ريمألا مَّدقت ه8١7- 1١7/ةنس يفو -
 .- ايكرت يف - اهيلع اوبلغت دق مورلا ناك يتلا

 نبا نيمألا جيه مايأ . . خمك نصح ىلع اوبلغت دق مورلا ناك» :يرذالبلا لاق

 ةفالخ يف رهاط نب , هَّللا دبع هحتف مث «مورلا هيلع تبلغو هلهأ برهف ديشرلا
 .(20«نومأملا

 ىف ةيماشلا روغثلا نم يضو «ةّصيصملا ةنيدم ىلإ رهاطظ نب هللا كيف راست

 .185و ١7١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتق )١(



 : ِ_ هاذ مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصقلا 511

 ةعامج اهنكسأو ةصيصملا ءانبب ماق دق يلجبلا ىيحي نب ليربج ناكو ءايكرت بونج
 اًمّلو» :يرذالبلا لاق .ه١4١- ٠5١ةنس روصنملا ةفالخ يف دنججلاو برعلا نم
 هنأل مهعطقي ملو  [اهيف نوطباري] - لجر ْيفلأل ةصيصملاب ضرف يدهملا فلخُتسا
 ماع لك يف ةيكاطنأ نم اهيتأت علاوطلا لزت ملو «ةعوطملاو دنجلا نم ثنحش دق تناك
 يف نومأملا داز مث ,(ه1١-68١59) يدهملا ةفالخ يف كلذو اووقو اهب ْنَم رثكف
 رهاط نب هَّللا دبع ماق دقف . ''نيسحلا نب رهاط نب , ِهَّللا دبع ةيالو مايأ ةّصْيّصملا ءانب
 تايماحلاو نيلتاقملا بتر امك ءاهتانيصحتو ةصيصملا ةئيدم ءانب ةدايزو عيسوتب

 .ايكرت يف روغثلا نم امهريغو ةصيصملا يفو خمك نصح يف ةيركسعلا
 يليقعلا ثبش نب رصن لاتقل رهاط نب دلل يع نيمالا ناسا 4ةنس يفو -

 ادئاق اذه ثبش نب رصن ناكو ؛بلح ةنيدم يلامش موسيك نصح يف هعم نيذلاو
 طاسيمس ىلإ دالبلا نم هرواج ام ىلع بلغتو نومأملا علخ مث موسيك نصحب
 ه٠ ةنس ذنم كلذ ناكو , عمطلا لهأو بارعألا نم ريثكلا هل باجتساو اهريغو

 موتستكل اك .نيب يصف وها طيا , هللا دبع رصاح ه٠ 4ةنس يفوا + كالا ننا: لاق
 0 أملا ىلإ ًارصن رّيسو . .هيلإ هباجأف «نامألا بلط ىتح هيلع قّيضو

 ىلإ رداب دقف قشم د ىلع ًابلغتم ناك يذلا يبالكلا سهيب نب دمحم امأو

 ىلع ًالماع رهاط نب هللا نيه هذزفأف ماشلا ىلإ رهاط نب 0
 رهاط نب , هّللا دبع ِمِدَق نأ ىلإ قشمدب نسهيب نبا: ىقي» :ربثآلا نباذلاق“
 107/1217 نض] رصف ىلإ ا

 ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلاب رومألا حالصإ رهاط يللا دع ريمألا متأ اًملود
 .ها١١1ةنس مرحم رهش يف عءرصم ًادصاق ماشلا نم راس «ماشلا رحبو روغتلاو
 «يصْمحلا رعاشلا نيِطَبلا هيقل صمحو ةيملس نيب اميف رهاط نب , ِهَّللا دبع راص اّمَلَق»
 :لاقف قيرطلا ىلع فقوف

 ٍنيسُحلا نبا رهاط ٍدوجلا يذ نباب الهسو ًالهأو ًابحرم ًابحرم
 نيتوعّدلا يف ِنيِتّرُعلا يذ نباب ًالهسو ًالهأو ًابحرم ًابحرم
 ٍنِيَرحبَرلاديزُم ضافاذإ رحبلا ُهَفك نَّمِبًابحرم ًابحرم
 َنِيَيقابهلامّثلك اذه دالاهَديا - نوماقلا يلابي ام
 نيبناجلانمىتأٍقتفّيأ ًاميقم ٌقرش كاذو ٌبْرََغ تنأ

 .ا1مكلهو اا ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 00
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 512 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ها
 201 ا اا 10111 ا يا وك تل مل وسال 113 ا

 ٍنيسحو بعصٌمو َقيزُرِل ميدق يفامُئئُك ْذإيقحو

 دنقلا اس ارتعتةإر» ”دستلا ونة ينعلت اع الانا

 :لاقف ءّيِصْمِحلا رعاشلا نيِطَّبلا انأ :لاق ؟تنأ نم :رهاط نب هللا دبع هل لاقف

 هم لور مل «مهرد فالآ ةعبسب هل رمأف «ةعبس :لاقف «لاق ِتيب ْمُك رظنا تالف اي

 .«ةيردنكسالاو رصم اولخد ىتح

 نأ ىلإ ريشي دق 2«. .ميقم قرش كاذو برغ تنأ» :نيطبلا رعاشلا لوق نإ

 - 7١7ةئس نيسحلا نب رهاط ريمألا هيبأ ةايح يف رصم ىلإ راس دق رهاط نب هللا دبع

 نِإف ملام ه٠ ,ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت نيسحلا نب 0000 ا

 قب رهاظ نب , ةحلط ريمألا !ميقم قرش كاذو برغ تنأ» هلوقب ينعي نيطبلا رعاشلا

 ريمآ نيسحلا ني.رهاطنب.هللا دبع ريمألاو.ىطتسولا ايسآو ناسارخ ريمأ نيسحلا

 .رصمو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا

 سهيب نبا ٌرقأو «قشمد ىلإ صمح نم رهاط نب , هّللا دبع ريمألا ىضم دقو
 ءرصم ًادصاق نيطسلفب ةلمرلا ةنيدم ىلإ قشمد نم ىضم مث قشمدل ًالماع يبالكلا

 :لاق كلذ يفو برحلا سبالم ًاسبال رهاط نب هَّللا دبع ناكو

 بسد ب ايتتس , ل ل كل ا

 حاَوَرو وو كح ل رِيَسب ب ٌتيدامتو

 لاق . رصم ىلإ هجوتم وهو ًءاسك هنم دوجأ هبكوم يف نيذلا ضعب ناك كلذلو

 رصم ىلإ نيهجوتم رهاط نب , هّللا دبع ريمألا عم انجرخ :ءارمسلا وبأ لاق» : يربطلا

 يلع هيب هيف خيش اذإف يضرتعا ملك يبارعاب نحت : اذإف «ءقشمدو ةلمرلا نيب انك ىتح

 ٌيقفارلا مي ميهاربإ نب قاحسإ انأو اس يا لي م «قروأ هل ريعب

 هنم دوجأو ٌتاود ننمآلا ني هرفأ ذئموي انكو «:سيمآلا راسلت يعبر يبأ نب قاحسإو

 مأ ائيش تفرعأ رظنلا يف تححلأ دق خيش اي :ٌتلقف ءانهوجو يف رظني لعجف ءءاسك

 ىف ةيارفلا ننخ نحر تكلا ءاذه يموي لبق مكتفرع ام هّللاو ال :لاق ؟هتركنأ

 يف لوقت ام :تلقف يعبر يبأ نب قاحسإ ىلإ هل ٌترشأف .مهب ةفرعملا ديج سانلا
 : خيشلا لاقف - [ريمألا وه له ينعي] - ؟اذه

 ركدجتع قارعلا تيِيداَقو ةسلع نيب ةياعكبلا يهاذد ايقاع فرأ

 ريصب جارخلا طيسقتب ٌميلع هنأُندِهاشي دق تاكرح هل

 :لاقف يقفارلا ميهاربإ نب قاحسإ ىلإ رظنو

 روكمٍلاجٌرلاب ايادهلا بحي ٌةُريمض هيلع ام ِكْسُْن ٌرِهظُمو



 ما دوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا :سماخلا لصفلا 513

 ميرم اولا هجرت ويدور هت ديطيوولكا

 ٌريمسوةَّرمميدل ٍضعبف ًايوار ملِيلاو راعشالل هلاخآ

 ةتروعالو لاك ىلإ ركوب

 ريشب حاجنلا كاردإب هجّجوو ةَبِْيِهَو لامج نم ًءادرهيلع

 ريكن تامو فورعم شاعهب  ءِدَبادَب دنم ٌُمالسإلاَّءِصع دقل

 ةميفاوا بتعب ةفدئازانهنل» .نيماط نباولالا ةيغامتإألا

 :[١١ج ؟!/:ةص] ٠ . (رصم ىلإ هبحصي نأ هرمأو «راتيد ةثامسمخب

 .-ه١١١ةنس رفص رهش طساوأ يف - رصف رهاط قرن مدللا ةيعيمألا لخدو

 ءاهيلع ًابلغتم يرسلا نب هللا ديبع ناكر نصف ةميصاع طاطسقلا ةليقم ىلإ هكومن

 رهاطظ نب , هَّللا دبع نإ» :كولملاو ممألا خيرات يف ءاجف . ةعئاش رصمب نتفلا تناكو

 0 ا ع ا لا اس ل

 يا عا ألا ديالك ياللا دعاس يلا هباحسسأ ني ل

 .ةَلق يف مهو هباحصأو رهاط نب «:هللا كيع ةقاقو قرتفلا نبا نقع نيفلاق هركسعمل

 0 0 ري

 ىتح - تي لادم ريسلاب اوعرسأو ؛ليخلا اوبثجد ءاهتاودأو اهتلآب

 0 رب ا ا ا ا تلا ةدحاو

 0 ل كل ا م و ا دا ع ل ل

 يرسلا نبا هدواعي ملف «رهاط نب 1 كيو يقاس 0

 . «نامألا يف هيلإ حرت حني فالد دحب كويعلا

 : يرسلا نب هرم قيم ريض بق اخج وهو ىهاظماو , ِهّللا دبع لاقو»



 514 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هأؤ5

 نسا معو كحشو تاوذإ. انفحتا اييبتدنست تيبكتا

 نيحان سم ايتتيتينس ةالليققيم هيل ديبلو
 حاَوروهوو غفلإ ريس ُتِيئاامتو

 جاريه رسيحف كيه ياي اليسونج تبمسفز
 يحالف نيهشعف كتلاح يسنإل ينع يرصق أ

 حاتج لظ يسفهنم دنز درك تيسايعاع انأ

 كش "0 سد ايل ا مج

 «يالاتلا كي يعذو يي تماس تف ليبحخ

 رصم  ةمصاع درو امل رهاط نب , هّللا دبع ىلإ ّيرسلا نب هدللا نع كوت

 ريرح سيك يف رانيد فلأ فيصو لك عم ٍةفيصوو ٍفيصو فلأب اهلوخد نم هعنامو

 ًاراهن كتيده ٌتلبق ول . هيلإ بتكو هيلإ كلذ رهاط نب هللا دبع ّدرف ليل كلذ ثعبو

 اهب مهل َلَبِق ال ٍدوُنْجِب مُهئيتأنلف ْمِهْيَلِإ خجرإ نوُحَرفَت ْمُكيِدَهِب متنأ ْلَب ءأليل اهثلبقل
 نب هّللا دبع نم نامألا يرسلا نبا ٌبَّلُط ذئتيحف .نوُرغاص مهو َةّلْذأ اهنم ِمُهّئَجرْخُتلو

 .""”«نامألاب هيلإ جرخو رهاط
 راد يف رقتساو رصم ةمصاع طاطسفلا ةنيدم رهاط نب هللا دبع ريمألا لخد دقو

 ءاملع نم ناكو .ةنس 78 نبا ذئموي وهو ه١ ١١ ةنس نم رفص ١5 تبسلا موي ةرامإلا

 :ريثألا نبا لاق «ّيناميلا ّيفَدَصلا ىلعألا دبع نب سيردإ ذئموي رصم تالاجرو

 ينعي «قرشملا نم ُثّدح ىتف انيلإ َلَبْقُأ :ىلعألا دبع نب سيردإ لاق"
 «بلاغ:انداللب نم. ةيحات لك ىلع بلح دق. ةنوتفم اندتع ايندلاو .رهاظ نيدهللا دبع
 هل تقثوتساو «ميقسلا فاخأو ءيربلا ّنّمأو ءايندلا ٌحَّلْضَأَف «ءالب يف مهنم سانلاو

 . '"”(ةعاطلاب ةيعرلا

 : كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاقو

 0 (رصم ءاملع نم ناكو)  هابأ نأ فسوي نب دمحأ نب هللا دبع ركذلا
 زعأ ينغلب : حتفلا كلذب هئتهي هيلإ يرسلا نب ؛ هللا ديبع جورخ دنع رهاط نب هَّللا دبع

 ا «كيلإ ّيرسلا نبا جورخو كيلع هللا حتف ام ريمألا
 ةنادللا نلاعتو ةدعاط نع يفرو هقحب نعو ةنع دنع نمل لذملا ةفانغ ىلع ةئنيلخ

 ١ ج 778- ؟/4 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 1٠١.

 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) ١77 ج ©5.
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 تنعظ ْذُم هب كيلو ام ىلع هّلل دمحلاو «كرشلا نادلب هل حتفيو معنلا هل رهاظي
 تقِفُو امِل بجعتلا ُرِئكُثو .كملسو كبرح يف كتريس ركاذتن انِلَبِق ْنَمو انإف .كهجول
 الو «كّلَذَع مهنيب َلَّدَع ةيعرو دنجم سئاس ملعن الو . امهعضوم يف نايللاو ةدشلا نم هل

 ًالكتم هديب تلي مل فرش َنبا انيأر ام لَقلو «كوفَع هنغضأو هفسآ نّمع ةردقلا دعب افع

 كانَ ام ىلإ دلخي مل ةيالوو ًاناطلسو ةيافكو اظح ينوأ ن ْنَمو «هتّوبأ هل ُتَمْدق ام ىلع

 ةرعم فكو ةريسلا نسحل حاجنلا ق قحتسا ًاسئاس ملعن ال مث . ةقامأ اهات اوني ل تح
 ةقاحلا دنع ىوهي ًادحأ كيلع مُّدقُي نأ انِلَبِق نمم دحأ ٌريجتسي امو . كقاقحتسا عابتألا

 كل اهاوح ىتلا ةمعنلا هذه هللا ٌكْغَّوسُيو هديزمو هللا ٌةْنَم كِنِهّيلف . ةلضعملا ةلزانلاو
 عيمج ىلومو كالومو كمامإ لبحب كسمتلا نم كل تمت هب ام ىلع ةظفاحملاب
 ائِلَبِق ْنَم دنعو اندنع لزت مل كنأ ملعت تنأو .هئاقبي شيعلا انايإو كذانو :ةنيملعملا
 اوحبصأف ةلاجبو ةلالج ةماعلاو ةصاخلا نيعأ يف هللا كداز دقو ًامظعم ًأمّدقُم امركم
 امك هباحمل ُهَّللا كقفوي نأ وجرأو .مهبئاونو مهئادحأل كنوّدعيو مهسفنأل كنوجري
 ًاللذت الإ ددزت ملو كغطت ملف ةمعنلا راوج تنسحأ دقف «هقيفوتو هعنص كل قفو

 .«مالسلاو .كيف عدوأو كل انأ ام ىلع هلل دمحلاف .ًاعضاوتو

 رهاط نب هللا دبع ىلإ نومأملا بتك : يناسغلا رازن نب دلاخ نب رهاط لاقو)
 ش : هباتك لفسأ يف اهحتف نيح رصمب وهو

 ايدل فاشل يتلا. .قالويسيو ةةنحلا ىيسسحا
 ةومهأَّرهَدلاِوْنِإف رئانمكّبِْيحخأامف

 ةةاضرأّتسليئإف هيشنهةرسلكتامو

 0 ا نبل فس .فحتلا) يحلم سدا سيفا

 لو ملوي اداوخ انيرك رهاط ةنشللا هبط ناكواا : رفك نباطفاحلا لاق
 «لصاوحلا نم رصم رايد يف امب هل مسُر دقو اهيلإ راص رصمو ماشلا ةباين نومأملا
 سلجم يف اهلك اهقّرفف رانيد فلأ فالآ ةثالث قيرطلا ءانثأ يف وهو هيلإ لمُف
 ةتانملا لاقعو ةلردلا لاكيرو ةداقلا ىلع رىيئانرلا كلقرق قنا ودير. "00نعلو
 شيجلاب راس مث ةيردنكسالا ىلإ رصم ةمصاع طاطسفلا نم ريسملل أيهت اّمَل دونجلاو
 .ها ١١ ةنس بجر ىف ةيردنكسالا ىلإ
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 ذنم  سلدنألا برع نم ةقرف اهيلع تبلغت دق كاذنآ ةيردنكسالا تناكو

 ريمأ  ماشه نب مكحلا ناك» :ًالئاق نودلخ نبا مهربخ ركذ دقو  ه4١1ةنس
 ةبطرقب عرولاو ملعلا لهأ عمتجاو ءهتاذل يف كمهنا دق هتيالو ردص يف - سلدنألا

 هوعلخف عنتماو «هب اوراثف امهريغو هيقفلا تولاطو يثيللا ىيحي نب ىيحي لثم
 ةلحم ةبطرق نم يبرغلا ضبرلا ناكو ؛ماشه ةمومع نم مساقلا نب دمحم اوعيابو
 مهدجاسمو مهرود مدَهو اوقرتفاو مهبلخف مهلتاقو .هورصحو «هرصقب ةلصتم

 مهنم اهب لزنو ةيردنكسالاب اوقحلو  برغملاب  ةودعلا ضرأ نم سافب اوقحلو
 ةلحم ناكو «ةبطرق نم يبرغلا ضبرلا لهأ نإ» :ًاضيأ نودلخ نبا لاقو 2. .ٌعْمَْج

 مهب عقوأف ه7١٠ةنس هب اوراثو هيلع اومقن ماشه نب مكححلا رصقب ةلصتم

 سافب اولزنو ةودعلا ىلإ مهنم لفلا ىَلْجْأو مهدجاسمو مهرايد مّدهو مهمحلتساو

 . "6. .اهبئاوج يف اوقرتفاو اولزنف «ةيردنكسالا ىلإ نيرخآ ِبّرَعو ءاهريغو
 رحب نم تْلَبْقُأ بكارم نأ رصم لهأ نم دحاو ريغ ينثدح» :يربطلا لاقو

 نباو ّيورجلا ةنتفب مِهلَّبِق سائلا لغش مايأ ةريبك ةعامج اهيف سلدنألا لّبِق نم مورلا

 ملف صفح ابأ ىعدُي لُجر ذئموي مهسيئرو ةيردنكسالاب مهبكارم اوسرأ ىتح يّرَسلا
 1٠١. /7075ص] «. .اهب نيميقم اولازي

 «ةيردنكسالا ةقوس نم رازج عم مهنم لجر ىحالتو» :نودلخ نبا لاق

 اولوو اهب اوعنتماو «مهتيقب اوجرخأو دلبلا لهأ نم اريثك اومحلتساو رأثلاب اودانف

 لمع نم حورطم ةيرق لهأ نم وهو  يطولبلا بيعش نب رمع صفح ابأ مهيلع
 ةيردنكسالا ىلع اوبلغتف .''  .مهتسايرب ماقف  ةبطرقل رواجملا طولبلا صحف

 .ه١١٠ بجر يف اهيلإ رهاط نب هللا دبع مودق ىتح
 بلغت ناك ْنَم رهاط نب هّللا دبع جرخأ ه١١7ةنس يفو» :ريثألا نبا لاق

 مِدَق ىتح اهب اولازي مل اوناكو . .نامأب سلدنألا لهأ نمو ةيردنكسالا ىلع

 هوباجأف «ةعاطلا يف اولخدي مل مه نإ برحلاب مهنذؤي لسرأف رهاط نب هّللا دبع .
 ضعب ىلإ ةيردنكسالا نم اولحتري نأ ىلع (نامألا مهاطعأف)  نامألا هولأسو

 شطيرقأ ةريزجب اولزنو اولحرف .مالسإلا دالب نم تسيل يتلا مورلا فارطأ

 .[5 /١5١؟ص) .«اهب اوماقأو اهونطوتساو

 ةوق اوناك مهنأل مهتمالس ىلع ًاصيرح رهاط نب هللا دبع ريمألا ناك دقو

 مل كلذلو ءاهومكحيو اهونطوتيف شطيرقأ ةريزج مهب حتفي نأ نكمي ةريبك ةعامجو

 .؛ ج 7١١ صو ١755 ص  نودلخ نبا خيرات )١(
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 بحاص رهاظ نب هّللا دبع مهيلإ فحز»  نودلخ نبا ركذ امك - امنإو مهبراحي
 ةريزج ىلإ مهزاجأو مهثعبو «مهنّمأف ءهيلإ اونمأتساف «ةيردنكسالاب مهرصاحف رصم

 ةريزج يه شطيرقأ ةريزجو - ''"يطولبلا صفح وبأ مهريمأو ءاهورمعف «شطيرقأ
 ناكو ءاهومكحو ءاهورمعو ءاهب اوماقأو ءاهونطوتساف  نانويلا لحاسب تيرك
 هدعب نم هونب اهكلُم لوادتو ..» :نودلخ نبا لاق  يطولبلا رمع صفح وبأ مهلوأ

 دي نم ةينيطنطسقلا كِلَم سونايرأ اهكُّلَم نأ ىلإ ةنس نيعبرأو ةئام ةدم
 . '""(ةرجهلل ةئامثالثو نيسمخ ةنس يطولبلا رمع نب بيعش نب زيزعلا دبع

 ىلإ ةرردصتسالا نف وييسلدتألا كونا تغب يقاط عتتدللا نيعريشألا ناكؤ
 دقو «ه1١11ةنس رفص ١0 ىف رصم ةمصاع .طاطسفلا ىلإ داع دق تيرك ةريزج
 باوصلاو «طاطسفلا ىلإ لوألا هلوخد خيرات كلذ نأ يربطلا اهركذ ةياور تمهوت
 :يربطلا لاق . طاطسفلا ىلإ ةيردنكسالا نم هتدوع تقو كلذ نأ

 . "”(ةريزجلاو ماشلا رئاس ىلعو اهيلع ًايلاو رصمب رهاط نب هللا دبع ماقأو
 :رصمب هنوك تقو رعاشلا لوقي رهاط نب هللا دبع يفو» :يدوعسملا لاق

 رهاط نبا اهيقو رشم كذب انو ٠ .ةةنيدن ويشن نإ :شتاجأ لوقت

 رضاح ريغ مهفورعم انترضحب  ٌعُهاَرَت لاجر رصم نم دعبأو
 (رباقملا لهأ ترز مأ عمط ىلع مهترزأ يلابث ام «ىَتْوَم ريخلا نع

 . [بهذلا جورم ع /الا/ صا

 :ىليااشوبالا نبال لماكلا شماه يف ءاجو

 رصمب يذلا يوالدبعلا خيطبلا ّنِإ :يّرعملا نب مساقلا وبأ ريزولا ركذ»
 : ليقو . هبيطتسي ناك هنأل :ناكلخ نبا لاق .اذه رهاط نب هللا دبع ىلإ بوسنم
 . [5 /7 ١ص ] .«كانه هعرز نم لوأ هنأل

 ريمأ اي :نومأملل نومأملا ةوخأ نم لجر لاق» :يربطلا ركذ امك هنإ مث
 هوبأ ناك اذكو بلاط يبأ نب ىلع دلو ىلإ ٌليمي رهاط نب هللا دبع نإ نينمؤملا
 نومأملا ٌسدف «لوقلا اذه لثمب هوخأ داع مث .هركنأو كلذ نومأملا عفدف .هلبق

 اهئاربك نم ةعامج ٌعداف رصم ىلإ كاّسنلاو ءارقلا ةئيه يف ضمإ :هل لاقو الجر هيلإ
 دعب رص مث هلئاضفو هملعو هبقانم ركذاو (ّيولعلا) ابطابط نب ميهاربإ نب مساقلا ىلإ
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 هل هتباجتسا يف هبعرو هعداف هتئأ مث «رهاط نب , هّللا كغ ةناطب نضعب ىلإ كلذ

 هل لاق ام لجرلا لعفف .هنم عمست امب ين ىنتئاو ًايفاش أاثحب هتين نيفد نع ٌثحباو

 بابب ًاموي دعق مالعألاو ءاسؤرلا نم ةعامج اعد اذإ ىتح هب هرمأو نومأملا
 ةعقرلا أرقو لخد نأ الإ وه امف اهذخأف ةعقر هلوان لخد اَّمَلَف رهاط نب هللا دبع

 نم كتعقر يف ام ٌثمهف دق :هل لاقف هيلإ هلخدأف لجرلا ىلإ بجاحلا جرخ ىتح

 رهظأف «كلذ كل :لاق ؟هَّللا ةمذو كنامأ يلو :لاق «كدنع ام تاهف كمالك ةلمج

 هلضفب هربخأو (يولعلا) ابطابط نب ميهاربإ نب مساقلا ىلإ هاعدو دارأ ام لجرلا هل
 بجي له :لاق «معن : :لاق ؟ينُمِصْنتأ : رهاط نب , هّللا دبع هل لاقف .هدهزو هملعو

 دنع ضعبل مهضعب ركش بجي لهف : :لافق معن : : لاق دابملا نتعدللا كش

 يتلا ةلاحلا هذه يف انأو َيلإ ء ءيجتف : :لاق «ملعت ١ :لاق ؟لضفتلاو ةّئملاو ناسحإلا

 عاطم يرمأ امهنيب اميفو كلذك برغملا يفو زئاج قرشملا يف ٌمتاخ يل «ىرت
 لجرل ةمعن ُتيأر الإ يماذقو يئاروو يلامش الو ينيمي ُثفتلا ام مث «لوبقم يلوقو
 هذهب رفكلا ىلإ ىنوعدتف ءًامركو ًالضفت اهب ينأدتبا ء ءاضيب ةحئال ًاديو ّيلع اهمعنأ

 طيخ ةلازإ يف ٌمساو ًارخآو اذهل ًالَّوأ ناك نمب ردغا : :لوقتو ناسحإلا اذهو ةمعنلا

 بحي هللا ناكأ ملعأ ثيح نم ًانايع ةنجلا ىلإ ينتوعد ول كارت ؟همد كفسو هقنع

 نب هّللا دبع هل لاقف . لجرلا تكسف ؟هتعيب ثكنأو هتنمو هناسحإ رفكأو هب ردغأ نأ

 دلبلا اذه نع لحراف كسفن الإ كيلع فاخأ ام هّللاتو كرمأ ينغلب دق هنأ امأ : رهاط

 َسيأ اّمَلَف .كريغ سفنو كسفن ىلع ىناجلا تنك كرمأ هغلب نإ نينمؤملا ريمأ نإف
 يدي سرغ كلذ :لاقو رشبتساف «ربخلا هربخأف نومأملا ىلإ ءاج هدنع امم لجرلا
 نيدللا ديه ضاع الر انيقدخأل كلذ نم رهظت كوبي يسيقلا ترتو: ىدأ فلإز

 ٠١[. /؟الا/ص] .«نومأملا توم دعب الإ رهاط

 نب يلع لآ ىلإ ليمي رهاط نب , ِهَّللا دبع نإ هل لاق يذلا نومأملا قيقش ناكو

 مصتعملا نومأملل لئاقلا اذه ناك» هنأ رسثالا فيا 00 عصتختلا وع بلاط بأ

 . [0 /5١7ص] (رهاط نب , ِهَّللا دبع نع ًافرحتم ناك هنإف

 هيلوي نأ يف بغريو ىعسي ناك امنإ مصتعملا نأ دعب اميف ثدح امم ودبيو

 كلذ يف مصتعملا عم كرتشي ناكو (نهاط نب , هللا دبع ناكم رصمو ماشلا نومأملا

 توست لق رهاظ نب 0 نأ  ًاضيأ  ودبيو .نومأملا نب سابعلا ىعسملا

 نب سابعلاو مصتعملا بناج نم هلحم لولحلاو هلزعل يعاسمو مالك دوجو هيلإ

 مدع رهاط نب , هللا دبع رهظأف «كلذ ىلع امهقفاوي مل نومأملا نأو «نومأملا
 رانلل ادعم نوماملا لفج امالك لاقو مالا رضمل ايلاز: نصفي ءاقلا نع عرج
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 :هصن يلي ام ريثألا نبال لماكلا

 2 ءرصمو ماشلا رهاط نب , ِهّللا دبع يَلُو اّمَل»

 انأ :لاقو مظاعتو حجبت نيح هتّمه فعضأو هسخأ ناك ام نوعرف هللا حب :لاقو

 .«اهريغو دادغب ىأر ول فيكف ءرصم كلُم يل سيلأ :لاقو ىلعألا مكبر

 نب هللا دبع ىلإ نومأملا بتك مث . نومأملا تغلب تاملكلا كلت نأ دب الو

 ةريزجلاو ماشلاو رصمب هل ًاباون رهاط نب هللا هع بلغتنا ءهيلإ مدعي د نأب رهاط

 .ه1؟١١ةنس ةجحلا يذ يف اهلخدف دادغب ىلإ ىضمو «ةيتارفلا

 نب سابعلا هاقلتف مالسلا ةنيدم رهاط نب هّللا دبع ِمِدَق» :هنأ يربطلا ركذ دقو
 ٠١[. /؟!8ص] .«سانلا رئاسو ديشرلا نب مصتعملا قاحسإ وبأو نومأملا

 هنكلو «نومأملا عم رابخأ هلو ه7١1ةنس دادغب يف رهاط نب هللا دبع ثكمو
 مصتعملا ةيلوتب هتيالو تهتن تهتنأ 00 000 نذل ةريزجلاو ل

 ماشلا مصتعملا قاحسأإ ابأ هاخأ نومأملا 00 اهيفو ها ١١ ةنس م 6

 امهنم دحاو لكل رمأو «نوعقلاو ةريزجلا نوماملا هب , سابعلا هنبا ىّلوو (رصمو

 فد ا نع اراد فلا ةناييئمتي نهاط نوفللا كغلو

 ماشلا ةباين مصتعملا قاحسإ ابأ ءاكنأ نوال ىلو» هك نيا ظفاحلا لاقو

 امهنم لكل قلطأو ةريزجلا ةباين نومأملا نب سابعلا هنبا ىَّلوو (« رصم و

 هيف ىلطأ ءهنم ًاقالطإ رثكأ موي َري ملف «رائيد فلأ ةئامسمخ رهاط , رت هللا ةنعلو

 ١٠١[. /757ص]1 .«رانيد فلأ ةئامسمخو رانيد فلأ فلأ ةثالثلا ءارمألا ءالؤهل

 انيسا .ةاللتو ناسارخل ًايلاو رهاط نب هللا دبع ريمألا حبصأ ه1 11 ةنس يفو

 0 ةفالخ ةليطو ماما هرج ل اين حو 0

 . ةيداليم
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 ةالولاب صاخلا لصفلا يف ىطسولا ايسآو ناسارخل رهاط نب هللا دبع ةيالو دهع ءابنأ رظنا )١(
 . يسابعلا رصعلا يف ناسارخل نيينميلا



 رصم ىلاو ..يلبجلا رضن نب ةمئزه
 (م1 "0

 رصعلا يف رصم اومكح نيذلا نيينميلا برعلا ةالولا نم نورشعلاو عبارلا وه
 . تومرضح ةدنك نم «ةَلَبج ينب نم وهو ءيلّبَجلا رصن نب ةمثره ريمألا «يسابعلا

 كاجو نما ادا حرم نيو يحير هم رعت نري متاخم ءانر اورام ربحت ري ةيقرع ناك
 ماشلاو ةريزجلل رهاط نب هللا دعت ةيالوو نومأملا ةفالخ- ذنم ماشلاب ةداقلا وأ ةلودلا

 )7١7- رصمو ماشلل ديشرلا نب مصتعملا ةيالو مث (ه115 - 5١٠٠5)رصمو

 (قا 51/2 5378) :ديشولا خم . مصتعملا ةفالخلا لوثر نومأملا تام املون دع ا

 مايأ رصم ىلع نامكرتلا نم ءارمأ بقاعتف يكرتلا سانشأ هال نت ويش تعا و
 .(ه'737 - 711) مصتعملا نب قئاولا مث مصتعملا

 ءافلخبلا عبسات وهو يسابعلا لكوتملا ةقالخبلا' ىَلوت سالال# ةجحلا :يذ يفر

 ىلوو ءه7١"ةنس فصتنم يف رصم ىلع َيلبجلا رصن 0 ةمثره ىّلوف - نييسابعلا
 ةكم قيرط ةمثره نب ىيحي

 فصتتنم اهيلإ ِمِدَقُف رصم يلبجلا رصن نب ةمثره يلَو» :نودلخ نبا لاق

 . ''”(هنع هللا يضر متاح هنبإ هرمأب ماقو ه1 4ةنس تام مث ه7"71”ةنس

 نو ا َيلَبَجلا رصن : نب ةمُثْوَهلا * ياو اع متاجلا تناك هتيجر :ىطباحو

 لادجلا ةلروقب يسابعلا لكوتملا ةقيلخلا تاك درو ةمايأ يفو .ه117 ةنس رصم ةرمإ

 [ها؟86١ةنس] اهب أدب دق يسابعلا نومأملا ناك يتلا ةنحملا تهتناو دم

 .رصمل هتيالو نم مايأ 8و ًارهش ١0 دعب ةافولا هتلجاعو . هتيالوب سانلا رشيتس ا

 . 3تومرضح ةدنك نم لَم 9 هتبسن

 :مهو ءدهعلا كلذ يف نيينامي ةالو ةعبس عباس رصن نب ةمثره ناك دقو

 )7١  ىطسولا ايسآو ناسارخ ريمأ يعازخلا رهاط نب :فللا دف هن نسال

 .؛ ج 559 ص  نودلخ نبا خيرات ()

 .1758 ص  فرطماب دمحم  عماجلا (؟)

 م7”



 هكا مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 5321

 )777  ةنس سراف ريمأ يعازخلا بعصُم نب ميهاربإ نب دمحمو ء.(هم4

 ناك» :ريثألا نبا لاق :لصوملا ريمأ يئاطلا يسوطلا ديمح نب مناغو «(ه5

 ميهاربإ نب قاحسإو ٠ ''(يسوطلا ديمح نب متاغ بده" ةدس - لضوملا نيمأ

 نب قاحسإ نب دمحمو «(ه170١ -707) دادغب لامعأو ةطرشلا ريمأ يعازخلا

 ىلع لكوتملا نب رصتنملا هل دقعو «سراف ىلع لكوتملا ُهاَلو : يعازخلا ميهاربإ
 ةمثره نب ىيحيو .نينس ةدع هتيالو تمادو ه؟25 مرحم يف نيرحبلاو ةماميلا

 قيرط يلاو وهو «ةكم ةمثره نب ىيحي ِمِدَُق ه11 4ةنس يف» :يربطلا لاق . يلبجلا

 رصم ريمأ يلبجلا رصن نب ةمثرهو ''”«ةنيدملا نم  يولعلا دمحم نب يلعب ةكم
 ْ 244 ننارملا دال“ هيما نكت هاا تاب

 )١( الكامل  ج ؟/94 ص - ريثألا نبا 6.

 )( ص - يربطلا خيرات ١" ج 1١١.



 رصف ريفأ ..غ دج | متاح
 انهي

 (ها؟5)

 . يمرضحلا يدنكلا يلبجلا رصن نب ةمثره نب متاح يناميلا يبرعلا ريمألا وه
 متاح هنبإ هرمأب ماقو ه174ةنس رصن نب ةمثره تام :نودلخ نبا لاق

 للا 5

 نأ لبق ةليلج ةناكم هل نأ ىلع لدي «هنع هَّللا يضر متاح» نودلخ نبا لوق نإ
 ةيالو دهع يف ةلودلا نوؤش 5 ريدي يذلا وه ناك امبرو ءهيبأ ةافو دعب رصمل أيلاو حبصي

 ةليلجلا ةناكملا نإ .ايتع ربكلا نم غلب دق ناك هابأ نأل (ه5*7 777“) رصمل هيبأ

 : يدرب يرغت نبا هنع لاق ثيح ةرهازلا موجنلا يف ًاضيأ ىلجتت ةمثره نب متاحل
 . "”(ريبدت نسحو ةفرعم هدنعو ًاليبن ًاليلج اذه متاح ناك)

 هتمجرت يف ءاجو «ةريصق ةرتف هيبأ ةافو دعب رصم ةمئره نب متاح يّلُو دقو
 : يلي ام عماجلا باتكب

 .رصم يلو نمم .ٍلاو :يمرضحلا يدنكلا ّيلبجلا رصن نب ةمثره نب متاحا
 . يسابعلا لكوتملا ةفيلخلا هّرقأو ءه4٠ةنس رصم ةيالو ىلع ةمثره هوبأ هفلختسا
 . ”!(لزُعو ءاموي 57 هتيالو تناك .هتدم لطت ملو

 .ناجيبرذأ ريمأ ةمثره نب متاح نب دمحم ريمألا هنبإ ببسب هلزع نوكي دقو
 ناجيبرذأ ىلإ ثيعبلا نب دمحم بوره ه7 4ةنس ثادحأ ىف ريثألا نبا ركذ دقف
 يلاولا ناكو .ةنتفلا دارأ نم هاتأو ؛ةنيصح ةئيدم يهو دنرم 5
 يرام [ةرعملا لوف ءهيلط يف رّصَقَف ,ةمثره نب متاح نب دمحم ناجيبرذأب

 . *!(ناجيبرذأ يدغسلا

 )١( ج 595 ص  نودلخ نبا خيرات 4.
 ص - يدرب يرغت نبا  ةرهازلا موجندلا عه 5/ 7١ج ١,

 )”( الجامع  ص  فرطماب دمحم ١48.

 )( الكامل  ص  ريثألا نبا  78١ج 6.



 م مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 523

 - و 7  ةرتفلا تاذ يفو «ناجيبرذأ نع متاح نب دمحم لكوتملا لزع دقل

 يف رصمل متاح ةيالو كلذب تهتناف ءرصم ةيالو نع ةمثره نب متاح هابأ لزع

 ا

 0 0 ل ل

 . يعازخلا ن نمحرلا دبع رصم



 رصمل برعلا ةالولا رخآ..يعازخلا نمحرلا دبع
 (م م 75

 ةحلط نب روصنم نب ىيحي نب نمحرلا دبع يناميلا يبرعلا ريمألا وه
 .237ه3778- 77ةنس يسابعلا لكوتملا ةفالخ يف رصم يلاو : ّيعازخلا

 نب ِبِلَطُملا اهيَلُو اَمَّل رصم تلخد ةيناميلا ةعازخ ةليبق نم ةعامج تناك دقو
 ْذِإ (ه١٠7 - 94١ةنس) ديشرلا نب نومأملا ةفالخ ىف ئعازخلا كلام نب هللا دبع
 0 : هنأ

 يمسو «طاطسفلا اونكسو ةعازخ نم موق هبحص رصم بِلطُملا نو اًمَل»

 01 اونكس مهنأل مهمساب ةيبلطملا قاقز

 بهو نب ورمع دئاقلا :رصمل بلطملا ةيالو ءاهتنا دعب مهمالعأ نم ناكو
 «يعازخلا بهو نب فوعو .ه٠ ١ةنس يفوتو رصم دنج ةداق نم ناك «يعازخلا

 .©)له7 ٠ ةلس يفوت «نيترم ًافالختسا رصم يلو ءدنجلا ةداق نم ناك

 ناك ه١١5 7١١ ةنس اهب ماقأو يعازخلا رهاط نب هللا دبع رصم يْلُو امل

 شيجلا ةداق ناكو «ةلودلاو شيجلا يف مهزكارم رصمب نيذلا ةعازخ تاالاجرل

 نب ىيحي نب نمحرلا دبع ناك امبرو «برعلا نم ةماع ةفصب ةلودلا تالاجرو
 .ةرتفلا كلت ذنم نيفظوملا وأ ةداقلا نم يعازخلا روصنم

 يعازخلا روصنم نب ىيحي نب نمحرلا دبع حبصأ ه777ةنس ةدعقلا يذ يفو

 :ليهع نارا نون ناكر عاش اييينق اريمأ يملا بع ناكر ندععل ايلآَو
 .(ه18- 75) رصم ةطرش دئاق يلجبلا بلاغ نب ناميلس نب دمحم

 قفاوملا) ه178ةنس رفص يف رصمل يعازخلا نمحرلا دبع ةيالو تهتناو
 رصعلا يف رصم اومكح نيذلا نييتاميلا برعلا ةالولا رخآ وه ناكو م6

 .5 ج 795 ص  نودلخ نبا خيرات )١(
 ١194. ص - فرطماب دمحم  عماجلا (1)

 ه5:



 نكح مهدوهع ءاينأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا : سماخلا لصفلا 505

 نب ىيحي نب نمحرلا دبع مهرخآو (ه١41١-15) نوع وبأ مهلوأ «يسابعلا

 .©20رصمل برعلا ةالولا رخآ وهو (ه1778 - 75) ىعازخلا ةحلط نب روصنم

 ةفالخلا ىّلوت اًمّلَف ءاهريغو رصم ىلع يلاوملا كرتلا ةيلوت يف أدب نم لوأ مصتعملا ناك )١(
 لزُع مث يعازخلا نمحرلا دبع ىلإ - ابلاغ  برعلا نم رصم يف ةالولا داع يسابعلا لكوتملا
 رايق نيدايزي مل ةارق نم وو قا يب يلوذ قاع نبا رضي رارد (ه17548 ةنس رفص يف

 نب ديزي لكوتملا نب رصتنملا ّرقأف ه5 417 لاوش يف كرتلا ديب لكوتملا لتقم ىتح مهالوم

 ةنس يكرتلا ناقاخ نبأ هناكم زتعملا ىّلو مث يسابعلا زتعملا مايأ ىلإ ثكمف رصم ىلع رانيد
 .(ه197- 575 5) ةينولوطلا ةلودلا سسؤم يكرتلا نولوط نب دمحأ مث ه4



 سداسلا لصفلا محيصحخ

 ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا
 يسابعلا رصعلا يف (يبرعلا برغملا دالب)

 لوألا ثحبملا

 يومألا رصعلا يف نييناميلا ةالولا نع ةذبن

 يولبلا ةعمز يببأ ماقم اذه» : يلي ام هيف ءاج . ةيقيرذأب يولبلا ةعمز يبأ يباحصلا ربق دهاش ةروص
 صاعلا نب ورمع عم رصم حتن دهش . ناوضرلا ةعيب هعي هعيابو ةيبيدحلا يف هعم ناك يَ هللا لوسر بحاص

 ةباحصلا نايعأ نم ةعامج هعمو نافع نب نامثع ةفالخ يف جيدح نب ةيواعم شيج يف ةيقيرفأ لخدو

 ًاليم نيثالث وحن ىلع هلولج يف ةافولا هتكردأ . ريبزلا نب , هللا ديعو باطخلا نب رمع نب هللا دبع مهنم

 . ادي هللا لوسر رعش نم رعش هعمو ها ؛ةنس اهب نقُدو هذه ىلإ لقنو ناوريقلا نم

 يا اولخد نيذلا ترخلا ند يعمل هيبااجلا قواتميا دا 00

 ا ا م ل لا د

 : جيد نب ةيواعم

 . ينوكسلا يِبيجُشلا ةَئْمَج نب جيدُح نب ةيواعم يباحصلا يناميلا ميعزلا وه



 كفي يسابعلا رصعلا يف (يبرعلا برغملا دالب) ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا : سداسلا لصفلا 527

 حتف يف ةداقلا نم ناكو نميلاب تومرضح يف نوكسلا ةليبقو بيجُت ينب ميعز ناك

 :رجح نبا ظفاحلا لاق . باطخلا نب رمع ةفالخ يف رصم

 يف ءاجو .206. .ًارارم برغملا وزغ يّلُوو . .ةيردنكسالا حتفب رمع ىلع دفاولا
 يف جيدح نب ةيواعم شيج يف ايقيرفأ لخد» هنأ يولبلا ةعمز يبأ يباحصلا ربق دهاش

 . . ةلولج ىف ةافولا هتكردأو . .ةباحصلا نايعأ نم ةعامج هعمو نافع نب نامثع ةفالخ

 غلابم ءادأ ىلع (سنوت) ايقيرفأ مكاح حلوص دقو هه 4ةنس اهب نفُدو هذه ىلإ لقنو
 ءاهب اورقتسي ملو رصم ىلإ اهنم شيجلاو ةباحصلا داعف نامثع ةفالخ يف ةيونس ةيلام
 نب ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا اّمَلَف .ًايمور ًاقيرطب اولوو مكاحلا كلذ مورلا لزع مث
 مكحي يمورلا قيرطبلا ناكو ه5 ؛ةنس ايقيرفأ حتفل جيد نب ةيواعم هّجو نايفس يبأ

 نم جيدح نب ةيواعم راسف .ةقرب ىلإ هذوفن دتميو سلبارط ىلإ (سنوت) ايقيرفأ
 ركسع هعم ناكو ..» :ريثألا نبا لاق .هينومق مث سلبارط مث ةقرب ىلإ ةيردنكسالا

 نبا لاق - سلبارطو ةقرب ىلع رطيس نأ دعب كلذ ناكو  .«هينومق دنع لزنف ميظع

 حرسو هينومق لزنف ايقيرفأ جيدح نب ةيواَعم نايفس يبأ نب ةيواعم ىزغأ» :نودلخ

 مورلا ددم لتاقو «ءالولج نصح رصاحو . .مهمزهف لتاقم فلأ نيثالث قيرطبلا هيلإ
 حتتفاو «مهدالب ىلإ اوعلقأو مهبلغف رمحألا رصقب مهيقل «ةينيطنطسق نم اهءاج يذلا

 ًاريمأ جيدح نب ةيواعم ثكم دقو 2')«اوعاطأف ايقيرفأ خودو ايارسلا ثب مث «ءالولج

 اهيف نكسأو ناوريقلا طتخا نم لوأ وه ناكو ه5 4#5 ةنس (سنوت) ايقيرفأب ًادئاق
 طتخا دق جيدح نب ةيواعم ناك» :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق .برعلا نم ًاشيج

 رابآ اهنم راثآ ايقيرفأب هلو» .دعب اميف عضوملا لقتناو "”«نرقلا ىعدي عضومب ناوريقلا
 .7*2(قرشلا ىلإ هنع ةفرحنم سنوت باب جراخ يهو جيدح رابآب فرعت ناوريقلا يف
 نبا لاق .ةيرجه 0٠ - 4!ةنس رصمل أيلاو حبصأو رصم ىلإ جيدح نب ةيواعم داع مث
 .ه07ةنس يفوتو (ةباحصلا نم رصم يلو نم دحأ وهو) سنوي

 : (ايبيل) سلبارط ريمأ تباث نب عفيوُر - ؟
 «هّوفم بيطخ ؛ يباحص :يراصنألا يراّجنلا محبسلا نب قنات قت عمْيَوُر وه

 يفوتو ه4 ةةنس برغلا سلبارط ىلع ةيواعم هرّْمأو ءرصمب لزن .نيحتافلا نم

 37ج ١ ص - رجح نبأ  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 ةوعح ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو - ؛ ج ١865 ص  نودلخ نبا خيرات ()

 ." ج ٠١9 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (0)
 2.9١5 صو 548١ ص  فرطماب دمحم  عماجلا (5)



 5248 يسابعلا رصعلا ين ينميلا رودلا نفل

 لبجلا يف روهشم هربقو .هه”ةنس .دّلخم نب ةمّلْسَم لَّبِق نم اهيلع ريمأ وهو ةقربب
 رد اللا باحسما نم اثنا ناكر كدا ةراعت كك يملا 2 كرو هرب رقخالا

 : برغملاو رصم ريمأ دّلَخُم نب ةيلس

 نم لوأ وهو ه4 ٠ ةنس (ةيلامشلا ايقيرفأ) برغملا دالبو رصم نايفس يبأ نب ةيواعم هالو

 ربلا يف برغملا ىلإ حتفلا دونج رّيسو رصمب ماقأف ا

 ميعز هليسك هدي ىلع ملسأو ناسملت غلبو حتفف رانيد رجاهملا وبأ مهس أر ىلعو رحبلاو

 00 «ةيلامشلا ايقيرفأ ىلع دلخم نب ةيلتسسل انا سايملا نأ تكفو ولا

 .ةيواعم نب ديزي ةفالخ ىف ه”؟ةنس هتافو ىتح ايقيرفأو رصمل ايلاو

 ايقيرفأ ريمأ يولبلا سيق نب ريهز - 5

 نب يلب دلو مهو .يولب :اهيلإ ةبسنلاو «نميلا نم ةليبق : ُيِلَب١ :مولعلا سمش يف

 "”(اعرفت دق ْنَم عرف ٍفاج نباورمعل  ةوخإنالوخوًءارهبو ُيِلَب

 نب ديزي ىلو امل ءايقيرفأب يبرعلا شيجلا ةداق نم يولبلا سيق نب ريهز ناكو
 ربربلا ىلإ عفان نب ةبقع فحزف» :نودلخ نبا لاق ه57ةنس عفان نب ةبقع ةيواعم

 نم سنربلاو ةبوروأ كلم ةليسك ناكو . .يولبلا سيق نب ريهز هتمدقم ىلع لعجو

 ربربلا ىلإ لسرأو . .راقتحالا نم هلماعي ناك امب عفان نب ةبقع ىلع نغطضا دق ربربلا

 نجل نصل نب يحد جو : 0 ل

 ”اوب دع اهب ازاقا اد رز ىلا تناوب مهم عورشلا ىلإ نيه رطقاك 5

 )١( الجامع  ص - فرطماب دمحم ١/ه 17

 ١. ج ١84 ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش (؟)

 تباث نب عفيور عم برغملا ازغ .يناعنصلا ةلظنح نب ورمع نب هللا دبع نب شنح هيقفلا وه (0)
 مث هالا 1١ ةنس نميلل ايلاو حبصأو نميلا ىلإ مث رصم ىلإ ناوريقلا نم داعو . يراصتألا

 ازغ مث (سنوت) ايقيرفأ روشع يلو نم لوأ وهو نامعنلا نب ناسح عم اهلخدو ايقيرفأ ىلإ داع
 ةطسقرس عماج ىنتباو «ةبطرق عماج سسأو ه98 ةنس ريصن نب ىسوم عم سلدنألا لخدو

 دهشاو ةنس ةطسقرسب يفوتو سلدنألاب
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 نب ريهز ثكمو .''”«ناوريقلا لخدو مهَّمأف ةليسك ىلإ ناوريقلاب راك ني ماتماو

 ىلإ ثعب ةفالخلا ناورم نب كلملا دبع يَلُو اًمَّلو» - ايبيلب  ةقرب يف ًأريمأ .ىولبلا :نسبق

 لخدو ريهز فحزف ةليسك برحو ايقيرفأ هالو ددملاب ةقرب نم هناكمب سيق نب ريهز

 يف ًادهاز قرشملا ىلإ ناوريقلا نم ريهز لَفَق مث , هلتقو ةليسك مزهو ه71/ةنس ايقيرفأ

 بيلا هلاك وراك دسم يضام ل طم ةقريبراس اوي رقعاو «كلملا

 : 138 لاق هللا تهرب ةيشسناو

 : ينالوخلا بهو نب نايفس ©
 ةاديشل .ءارمألا نم .ّيباحص :ينالوخلا بهو نب نايفس ريمألا وه

 اهلخد مث .ناورم نب زيزعلا دبعل ًاريمأ ه5ا/ةنس يف ايقيرفأ لامش ارغو ءرصم

 0 ةيرجه م85 ةنس اهب يفوتو - نامعتلا نب ناسح عم - هال ةنس

 : (ه/8 )/"  ةيلامشلا ايقيرفأ ريمأ نامعنلا نب ناسح- 5

 لاتجر نم «دئاق : ىتاسغلا ئدع نب نامعتلا نب ناسح ىناميلا ريمألا وه
 يبأ نب ةيواعم نمز يف ايقيرفأ يلُو . نيمألا خيشلاب بقلُي ناكو . بردك نب ةنيانينلا
 ايقيرفأ تبرطضاو .ناورم نب كلملا دبع مايأ يف رصم ىلع ًالماع ناك مث .نايفس
 ب اا كيرلا ناووم نيالا لق ضأن نولللا سف قرره هت دع
 ديب اهريغو ناوريقلا تناكو .ناسح روصق اهبو (ايبيل) ةقرب يف ًاريمأ ناسح ماقأف

 تاررم قي كلدجلا يعزل مثال نو دلت نبادلاف «عورلا غم ةفلاحتملا ربربلا ةنهاك

 ايقيرفأ وزغب نامعنلا نب ناسح رمأ ءرمألا هل افصو ريبزلا نب هللا هبع لعق نأ دعب

 مورلا نم اهب ناك نم ٌرفو ةونع ةنجاطرق حتتفاو ناوريقلا لخدو ءركاسعلاب هذمأو
 ةيناث مهمزهو ترزنبو ةروفطص يف اوعمتجا مث «سلدنألاو ةيلقص ىلإ ةجنرفلاو

 ةرارج ةكلم ةنهاكلا ىلإ ناسح راس مث .اهب اونصحتف ةنوبو ةجاب ىلإ لفلا زاحناو

 ثعب مث . .نوملسملا مزهناو ايما ربربلا كولم مظعأ ذئموي يهو ساروأ لبجب
 اهلتّقو ةنهاكلا ىقلف ايقيرفأ ىلإ راسف هال ؛ةنس ددملا ناورم نب كلملا دبع هيلإ

 جارنا يك رنرتلا قرت و وهلال اديب يديشلا زل عندو هيل" امون ساروا لجن كالنار

 نييناتلا رقع اين ورك ىلع جترفلاو مورلا نب ني نم نار نبلع
 برغملاو ساروألا حتف ناسح ّمتأ كلذبو ." ”«(هداهج نطاوم يف هنوقرافي ال ربربلا

 )١( ص  نودلخ نبا خيرات ١85 ج 4.

 صو 3 ص - فرطماب دمحم  عماجلا (؟) 55 .

 )( ج 187 ص  نودلخ نبا خيرات 5.
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 هيقفلا مهنمو «ةيناميلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ لتاقم فلأ نوعبرأ هعم ناكو ءاطسوألا
 دايزو ينالوخلا بهو نب نايفسو نميلا نم كاذنآ مِدَق يذلا يناعنصلا شنح
 نامعنلا نب ناسح ريمألا ماقأو «ةداقلا نم مهعيمج يريمحلا حلاصو يرفاعملا
 «ه/4ةنس ناوريقلا عماج ءانب دذجو داعأو «ةالولا ىلوو نيواودلا نّودو ناوريقلاب
 ةينرحلا نفسلا نم امهم ًاددع تجينا نتلا سوت (ةعاتضلا ناد) نسا يذلا وهو

 ىلع فلختساو  ه805ةئس  ناورم نب كلملا دبع ىلإ ناسح عجرو) . طسوتملا

 لوأ ىف لامعألا ناسح لزتعاو 70'2هدنُج نم  يريمحلا  حلاص همسا الجر ايقيرفأ

 ه/5ةنس دعب اهب يفوتف ًايزاغ مورلا ضرأ ىلإ هجوتو «كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ
 .ةيداليم 6 قفاوملا

 : (ه947 -19/) ةيلامشلا ايقيرفأ ريمأ ريصُن نب ىسوم -ا/
 هوبا ناك ّيمُحْللا ديز نب نمحرلا دبع نب ريصُت نب ىسوم يناميلا ريمألا وه

 00 ريا ا سوا ةيواعم كر .٠ نايفس 0 نب ةيواعم ةفيلخلا مرح لئاق ريض

 قشمد ىلإ داع مث ءًانوصح اهب ىنبو صربق ىلع ًاريمأ ماقأو صربق ازغف رحبلا
 لدوري نب بعصم براح امل ارم نب ملا دبع اق نم اكو هن

 قم ا ب ا نامعنلا نب ناسح

 دع ىلا ىلا يش فلما نيه ور اولا تالت كلا :نودلخ نبا لاق
 «ناسح ةفيلخ حلاص اهبو ناوريقلا مِدُقو ( هثعبف ءايقيرفأ ىلإ | ريبصلا ند سوح كت نأ

 رحبلا يف هللا دبع هنبا ثعبو - ايقيرفأل ًايلاو ناوريقلاب ريصن نب ىسوم ماقأف «هل دقعف
 . كلذك ناورم هنبإو ىرخأ ةيحان ىلإ هثعب مث «داغوب ىبسو اهنم متخق ةقرويم ةريزج ىلإ

 ةعرد حتتفاو ةجنط حتفو ازغ مث - ىصقألا برغملا  ةيحان ىلإ ريصن نب ىسوم هجوتو

 نئاهر ذخأو هتلودو هناطلسل ربربلا نعذأو «سوسلا ىلإ هنبا لسرأو تاليفات ءارحصو

 . "7(يثيللا دايز نب قراط اهيلع يلوو ه88ةنس كلذو ةجنطب مهلزنأو ةدماصملا

 ةربخو مرح ريبذتو يأر اذ: نينصُت موب ىتساوم ناك ؟ةدوتق هدا ظفاحلا لاق

 ثيو هيدي ىلع برغملا لهأ ملسأو . . ميلاقأو 8 ةريثك ًادالب حتتتفاف «برحلاب

 . ؟"0(نآرقلاو نيدلا مهيف

 .ة جب امثال ص .نودلخ نبأ خيرات 2030

 ,4 هج ١/١ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 ىلإ اهعيمج ةيلامشلا ايقيرفأل أيلاو «برغملا دالبب ريصن نب ىسوم ثكمو
 سلدنألا ىلإ ىضمو ىسوم نب هللا دبع هنبا اهيلع فلختسا مث ه51ةنس ناضمر
 ىلإ سلدنألا نم داع مث ه97ةنس ىلإ ًاريمأ ًايلاو اهب ماقأو سلدنألا دالب حتف ٌمتأف
 يف ديلولاو اهلخدف ةميظع مئانغو ريبك بكومب ق قشمد يف كلملا دبع نب ديلولا

 ا راشعمم هدم ءاقبآ :كلدلا دبع هي ةناتنلس ةفاؤلختلا ىل ردو تان اعلق ءدقوم نعرف
 .مال6 قفاوملا ه9ا/ةنس - ةنيدملاب  ىرقلا يداو يف تامف هعم جحو

 .يبرعلا برغملا دالبل ريصُن نب ىسومو نامعنلا نب ناسح تاحوتف طخ

 :(هال -4) ايقيرفأ ربمأ ريصُت نب .ىسوم نب هللا دبع-4

 يف عرتنلا الاجر نع : يمخللا ريصن نب ىسوم نب هللا دبع يناميلا ريمألا وه
 - ه/4ةنس أرحب ةقرويم ةريزج ازغو ةيلامشلا ايقيرفأ يف هيبأ عم ناك «برغملا

 سوسلا ىلإ هوبأ ههجوو .مئانغلاو رفظلاب اهنم داعو  اينابسأب رايلبلا رزج يهو
 ريمألا طبار ه37ةنس يفو .اهلهأ ملسأو اهحتفف ىصقألا برغملا ىصقأب

 حتتفاف سلدنألا ىلإ شيجب دايز نب قراط اهنم هّجوو ةجنط يف ريصن نب ىسوم
 نم مهتيبلاغ لتاقم 18٠6٠١ يف سلدنألا ىلإ ريصن نب ىسوم هّجوت مث ءاهنم قطانم
 ىلع ريصن نب ىسوم نب هّللا دبع فلختساو ه47ةنس ناضمر يف كلذو ةيناميلا

 اينابسأ) سلدنألا دالب حتف هوبأ متأ امنيب اهيلع ايلاو هّللا دبع ثكمف ةيلامشلا ايقيرفأ

 ني ريرعلا ديغول اودع بياخملا مل تاب نا اهيكحس وا ردوا( لاقوملاز

 يف ه51/ةنس رخاوأ لإ ايقيرفأل ايلاو للا كيف وغانا اهني «قشمد ىلإ داعو ىسوم

 شيرق ىلوم ديزي نب دمحم ىَلوو ناميلس هلزع مث كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ

 .ه1499ةنس ةفالخلا قلت اهل زيزعلا دبع نب رمع هلزعف

 نت مع ىو اهعس ناوويقل ايعريصت نيايضرم يدلل ليغ لقاعتكو
 نبا لاق  ءالولاب يراصنألا رجاهملا يبأ نب ليعامسإ ايقيرفأ ىلع زيزعلا دبع



 5352 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا فضي

 ىلع يلاولا ناكو .«همايأ يف ربربلا عيمج - ملسأو ة ةريسلا نسح- ناكو» نودلخ

 را ا ل ا

 17 ني كابو ابرت ترا ل وخر رجا كراع

 ناوفص نب رشب يو املا هنأ ريصن نب ىسوم نب هللا ديع نع ربخ رخآ ناكر

 اها مت تلاقر ..سانلا هاريل رهاظ تاكم يف هماقأ يأ « هبصنف (ماشلاب ةفيلخلا)

 :(ه1١١-7١9) ايقيرفأ يلاو . . ناوفص نب رشب -4

 نب ةمقلع نب ةلظنح نب رشب نب لبوت نب ناوفص نب رشب يناميلا ريمألا وه
 ناورم نب كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف رصمل ًايلاو ناك ؟'”ئبلكلا ليحارش
 نأب  رصم ىف  (ةيعاضقلا ةقرفلا) نّوك يذلا وه اذه رشيو» ه7١٠ - ٠١ ١ةنس
 (بعك لآ) جرخأو ءدزألا نم (ًاخونت) جرخأو (ةيدنكلا ةقرفلا) نم ةرْهَملا جرخأ
 نيذلا ءالؤه نم نّوّكو .مْحَل نم (ًانشخ) جرخأو «ةيارلا لهأ نم (ةنيّهُج) جرخأو
 .ه١٠١؟7ةنس ايبيل يف ةيبرحلا اهتاراصتناب ترهتشا يتلا (ةيعاضقلا ةقرفلا) مهجرخأ

 مث .رصمب نيودت عبار  نيلتاقملا دنجلل ءاطعلا ميظنت وهو  نيودتلا كلذ ربتعيو

 ماقأو ءاهيلإ جرخف ه7١٠١ةنس ايقيرفأ ىلع هريمأتب كلملا دبع نب ديزي باتك هءاج

 .''”اهريغو ةيلقص ازغو «ناوريقلا يف

 يبلكلا ناوفص نب رشب ايقيرفأ ىلع كلملا دبع نب ديزي ىلو» :نودلخ نبا لاق
 هعجرم تامو «ةيلقص - ةريزج  هسفنب ازغو اهءاجرأ نكّسو اهدَهَمَق ه1١٠"ةنس اهمِدَّقف
 .ما/ا/ قفاوملا ه١٠ 9ةنس ماشه ةفالخ يف ناوريقلاب هتوم ناكو "”«اهنع

 ١ - سلدنألاو ايقيرفأ يلاو  ناوفص نب ةلظْنحَح )1١74--9؟١7ه(:
 ريمألا «يومألا رصعلا يف ةيلامشلا ايقيرفأل نييئميلا ةالولا رشاع وه

 يبلكلا ليحارش نب ةمقلع نب ةلظنح نب رشب نب لبوت نب ناوفص نب ةلظنح
 ىلع رشب هوخأ هفلختسا .ناعجشلا ةداقلا نم «ريمأ» وهو ''”َيريمِحلا ّىعاضٌملا
 نب ماشه هفلخو ديزي تام اّمَْلَف .كلملا دبع نب ديزي هّرقأو ه١١”ةنس رصم ةرمإ

 بت نسمم ىلع ايلاو ماشيه هداعأ مث .ها١٠هةنس ةلظنح فرص كلملا دبع

 ةروثو اهيلع ايلاو ايقيرفأ ىلإ لِقُث مث .ه7١١ :ةنس ىلإ اهيلع ًايلاو ماقأف ه9١١ةنس

 1 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا ()

 . ارذال صو ١ه»رخ ص - فرطماب دمحم  عماجلا فرضز

 .5 ج ١88 ص - نودلخ نبا خيرات 2
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 ةلظنح لسرأ دقو .70)21هل تنادف سلدنألا ىلإ لسرأو .اهعمقف ءاهيف ةعلدنم ربربلا

 - سلدنألل ًاريمأ حبصأف ه17١ غةنس يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا ابأ سلدنألا ىلإ
 ةيلامشلا ايقيرفأل ايلاو ناوريقلاب ةلظنح ماقأف  اهيلع ناوفص نب ةلظنحل ًابئان

 مهتيبلاغو  هدنع ماشلا دنج رثكو سلدنألل ًاريمأ ةبطرقب راطخلا وبأو «سلدنألاو

 لهأ نكسأو «صمح اهاّمسو 887/1آ:1:5 ةيليبشإ صمح لهأ نكسأف - ةيناميلا نم
 لهأو «ندرألا اهامسو ةّير ندرألا لهأو «قشمد اهاّمسو 1851:9184 ةريبلا قشمد

 ىلإ سلدنألل ًاريمأ راطخلا وبأ ثكمو .نيطسلف اهامسو 8120214 ةنوذش نيطسلف

 يماذجلا ةمالس نب ةباوث اولوو ةرامإلا نم هوعلخو دنجلاو ةداقلا ضعب هيلع راث نأ

 نات وب ةلظبج فيكم تال 33و ووعد ناورو ةقذاش نت نها 1 ىتاججلا
 نب ناورم دض تاكرحلا تعلدناو ماشلا يف ةفالخلا رمأ برطضا نأ ىلإ ايقيرفأل لاو
 وه ناكف ؟١”(ماشلا ىلإ داعو ه19١ةنس ناوريقلا نم جرخف ايقيرفأ تبرطضاو) دمحم
 .يومألا رصعلا يف اهعيمج ةيلامشلا ايقيرفأ اومكح نيذلا ةالولا رخآ

 )١( الجامع  اثا/ صو ١١1مل ص - فرطماب دمحم ,



 ىناثلا ثحبملا هك ههدمدس

 ..ثعشألا نيب دمحم

 ىسابعلا رصعلا ىف ةيلامشلا ايقيرفأ ةالو لوأ

 (ها1-41١1148)و (ه14-1)

 :ٌيعازخلا عوكألا نب نابهأ نب ةبقع نب ثعشألا نب دمحم ٌيناميلا ريمألا وه
 نب نابهأ» : رجح نبا ظفاحلا لاق .بئذلا ملكم عوكألا نب نابهأ يباحصلا ديفح

 ةدلو تيفو .ءوبتدلا باك قزلا وهو . .ّيعازخلا ةعيسو نفاع نبا عوكألا

 انها هوما ناتو .نابهأ نب ةبقع نب ثعشألا نب دمحم نب رفعج
 كلذ يفو ءاهريغو بلك تاقدص ىلع هلمعتسا باطخلا نب رمع نأ يربطلا ركذ

 يبلكلا نبا هيف دشنأو .روهشم ّيباحص هوبأو . هل ئبنلا دهع يف دلُو هنأ ىلع ةلالد
 : ءارعشلا ضعبل

 '”(نومأةرفاذغ ىلع ٌتلحر سوأ نبا بئذلا مّلكُم نبا ىلإ
 رابك نم ّيعازخلا عوكألا سوأ نب نابهأ نب ةبقع نب ثعشألا نب دمحم ناك

 سراف ميلقإل ريمأ لوأ وهو «ةيسابعلا ةفالخلا 00 يف اومهاس نيذلا ءارمألا ةداقلا

 ثكمو ها 7 ةنس ةفالخلاب حافسلا سابعلا 8 ةعيابمو ةيسابعلا ةفالخلا مايق دنع
 ءامعز ديب تناكو ايقيرفأ ىلإ سابعلا وبأ ههجّجو مث ه7١"ةنس طساوأ ىلإ اهيلع أريمأ
 ثعشألا نب دمحم قلطناف .ةمئاق مهنيب تاعارصلاو بورحلاو اهقطانم ىلع نيبلغتم

 يف اهلاخدإل ه1 بجر رهش يلاوح يف ةيلامشلا ايقيرفأ ىلإ ةيركسع ةقرف هعمو
 . ةفالخملا ةلود ةطلس

 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 ايلاو رصم ىلع هرارقإب نوع يبأ ىلإ حافسلا سابعلا وبأ بتك ه11777ةنس يفا
 ًاديدش ًالاتق مهلتاقف ايقيرفأ ىلإ ثعشألا نب دمحم هّجوت 0 يعفو .اهيلع
 "”«(اهحتف ىتح

 : لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاق كلذكو

.١ 
 ج م١6و الث صد رجح نبأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

١ 

 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١5/8 حج 4
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 ديد ًالاتقاهلهأ لتاقف ايقيرفأ ىلإ قتعيشألا نب يحتم هجرت هكا ني نف»
 , 230 ف ىتح

 : ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 اهيفوب .ايناث ةيريصملا رايتلا: ىلع نوع انآ نتانعلا ونبأ ةنأ'فااال# ضب نفل

 ه 006-0 ىتح اديس ًالاتق مهلتاقف ايقيرفأ لا تعشألا نب دمحم هجوت

 ايقيرفأ ىلإ ثعشألا نب دمحم سابعلا وبأ ثعب  ١”ةنس يأ  اهيفو»
 ادا ل

 سابعلا وبأ ثعب» امنإو (ديدش لاتق) عوقو ركذ مدعب نودلخ نبا صن زيمتيو
 ةيسيكرلا ئوقلاو تاناعزلا نأ :ىنعي امه «اهسنقق ايقيرفأ ىلإ "تعشألا خت دمتم

 نودب ةفالخلاب سابعلا ىبأل ةعيبلاو ةيسايعلا ةفالخلا ىف ءاوضنالل تباجتسا كانه

 فصتنم ىلإ نوكت دق ةرتف قرغتسا هنأ دب ال رمأ وهو .ديدش لاتق نودب وأ «لاتق

 زربأ نم ناكو «ةرتفلا كلت يف ايقيرفأل ًاريمأ ثعشألا نب دمحم ثكمو ه4٠١"1ةنس

 ىتلا ةطلسلا ريمأ يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع ةعاطلا ىف اولخد نيذلا تاماعزلا

 ثعبا هنأ نودلخ نبا ركذ دقف ءايقيرفأ ةمصاع ناوريقلا ىلع ةبلغتم تناك

 بطخ» :ريثألا نبا لاقو '؟*”حافسلا سابعلا يبأ ىلإ هتعاطب بيبح نب نمحرلا دبع
 ةفالخلا نأ ودميو . '””(حافسلا عاطأو نييسابعلا ءاقلخلل بيبح نب نمحرلا دبع

 خيسرت يف هيلإ ةجاحلل  ةيركسعلا هتقرفو ثعشألا نب دمحم ةدوع تأر ةيسابعلا

 نب نمحرلا دبع ايقيرفأب رمألا ىلوتي نأو  قارعلا قراشمب ةيسابعلا ةفالخلا ةطلس
 نأ ىلإ سراف ميلقإل ًاريمأ ثعشألا نب دمحم داعف نييلحملا ءامعزلاو يرهفلا بيبح
 قرشملاب ةفالخلا رمأ هل بتتساو روصنملا رفعج وبأ ةفالخلا ىلوتو سابعلا وبأ تام

 ناكو» :ريثألا نبا لاق .ةيرجه 1١/ةنس ةفالخلا ةلود نع ايقيرفأ مكحب لصفنيل

 هعم ناوريقلا هوجو نم ةعامج قفتاف «هيلع سايلإ هاخأ ناعأ امم روصنملا هعلخ

 سايلإ هيلإ لخدو .روصنملل ءاعدلا اوديعيو هولويو نمحرلا دبع اولتقي نأ ىلع

 .5 ج 5١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 ٠١. ج 55 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 5٠. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ةرفإ
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 يذ ىف هلتق ناكو «هالتف نمحرلا دبع ىلع الخد اّمْلَف ثراولا دبع هوخأ هعمو

 ةئبآ اضن ايبيبعم رن ةرهسرلا ةيغ قف لوا: :نودلخك ىلا لاق كا 1800 يي ةنيعلا

 سنوتب بيبح نب نارمع همع ناكو - (ةيلحاسلا سنوت ةنيدم يأ) - سنوت ىلإ بيبح
 مث ءًايلم اولتتقاف  ناوريقلا نم دونجلاب - بيبح نب سايلإ هعبتاو ءهب قحلف
 «هزفنو «ةيلطسقو «ةصفق (ندُم) نمحرلا دبع نب بيبحل نوكي نأ ىلع اوحلطصا

 اذه ناكو .ايقيرفأ رئاس بيبح نب سايلإلو «ةروفطصو (ةنيدملا) سنوت نارمعلو
 هلتقو نارمعب ردغف سنوت ىلإ نارمع هيخأ عم سايلإ راسو ه178١ةنس حلصلا

 عم روصنملا رفعج - يبأ ىلإ هتعاطب ثعبو ناوريقلا ىلإ داعو ؛هعم ةعامجو

 . ؟!”«ايقيرفأ يضاق معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 هبراحو اهيلع بلغتو سنوت ىلإ بيبح نب نمحرلا دبع نب بيبح راس مث
 هبلط يف سايلإ عجرف «اهلخدو ناوريقلا ىلإ بيبح هفلاخو «بيبح نب سايلإ همع

 تمقافت مث ءها78ةنس رخآ اهكلَمُف ناوريقلا لخدو بيبح هلتقف ازرابت اقفاوت اّمَلْف

 ثيح ناريإ يف درمت ةكرحل ىدصتي كاذنأ ثعشألا نب دمحم ناكو . .ايقيرفأب ةنتفلا

 : يربطلا لاق

 هيلإ هّجوف - (ْيّرلا ميلقإب)  روصنملا رفعج ابأ يلجعلا رارم نب روهج علخا#١
 -امها78ةئس ميظع شيج يف يعازخلا ثعشألا نب دمحم روصنملا رفعج وبأ

 دودايز معلا ناسرف بخن روُهَج عمو ًاديدش ًالاتق ثعشألا نب دمحم هلتاقف

 دودايز رسأو ءريثك قلخ هباحصأ نم لِتقو هباحصأو روهج مِزُهَف ءجنحاتسال

 لِتْقَف  [ًاريسأ]  ورذابسب كلذ دعب ذِخَأَف ناجيبرذأب قحلف روهج برهو «جنحاتسال
 .[١7١9/1ص]- 5

 : ثعشألا نبال يناثلا لوخدلا لبق ايقيرفأب ةنتفلا

 رخاوأ يف ناوريقلا لخدو سايلإ همع نمحرلا دبع نب بيبح لتق امل
 نم هموجبرو ىلإ بيبح نب ثراولا دبع اجن» :نودلخ نبا ركذ امكو «ه8/١١1ةنس

 بيبح مهلتاقو «ثراولا دبع راجأف . . ليمج نب مصاع ذئموي مهريبكو ربربلا لئابق
 نِم ناوريقلاب ْنَم بتكو .هموجبرو رمأ لحفتساو (سنوت يف) سباق ىلإ هومزهف
 ءاعدلاو ةيامحلا ىلع هوفلحتساو مهيلع ةيالولل هنوعدي ليمج نب مصاع ىلإ برعلا
 نبا ةياور يف ءاج دقو 14/15١ ص] .«كلذ ىلإ بجي ملف روصنملا رفعج يبأل

 نم ناك «ناوريقلا يضاق «يناميلا يرفاعملا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع يضاقلا وه )
 . مالا /مها١5 ةنس ناوريقلاب ىفوت .ءاملعلا
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 ىعدا دق ناكو ليمج نب مصاع همسا الجر هموجفرو مدقُم ناك ..» :ىلي ام ريثألا

 لاق مث «ناذآلا نم هِي يبنلا ركذ طقسأو ةالصلا دازو نيدلا لّدبف ةناهكلاو ةوبنلا

 لسر هاتأو «ناوريقلا دصق ىلع برعلا نم هدنع ْنَم مصاع زهجف» :ريثألا نبا
 ةنايصلاو ةيامحلاب دوهعلا هيلع اوذخأو مهيلإ هنوعدي ناوريقلا لهأ نم ةعامج

 نم ناوريقلاب ْنَم بتك» :ًاضيأ نودلخ نبا لوق فلس دقو .2'"روصنملل ءاعدلابو
 ىلإ بجي ملف روصنملل ءاعدلاو مهيلع ةيالولل هنوعدي ليمج نب مصاع ىلإ برعلا
 امنإو كلذ ريغو ةوبنلا ىعدا هنأب لوقلا ةحص مدع ىلع لدي كلذ نأ ىرنو ."'"كلذ

 هنأل روصنملا رفعج يبأل ةبطخلاو ةيالولا ضفر دقو نيملسملا ربربلا هموق ميعز وه

 نبا لاق .هيلإ هوعد ام ىلإ بجي مل كلذلو دالبلا مكحب لاصفنالا ديري بلغتم ميعز

 اهب نم جرخ ناوريقلا اوبراق اّمَلَف برعلاو ربربلا يف مصاع مهيلإ راسف» :ريثألا
 تلحتساف «ناوريقلا هعم نمو مصاع لخدو ناوريقلا لهأ مزهناو اولتتقاف مهلاتقل

 . "7هيف اودسفأو عماجلا يف مهباود اوطبرو . .تامرحملا هموجفرو

 بّرخو ناوريقلا حابتساو مهمزهف مصاع مهلتاقف ..» :نودلخ نبا لاقو

 ليمج نب مصاع ةطلس ةيلومش وه كلذ رهوج نأ ىرنو . "'”اهناهتساو دجاسملا

 سباق ىلإ هباحصأ عم مزهنا دق يرهفلا نمحرلا دبع نب بيبح ناكو .ناوريقلل
 بيبح قحلو «مهمزهف سباقب هعم نيذلاو بيبح ىلإ ناوريقلا نم مصاع راسفا
 نب مصاع مهيلإ راسف  ريربلا نم مهو  ساروأ لبج لهأ هراجأف ساروأ ليجب

 ناوريقلاو ةموجبرو رمأب ماقو «هباحصأ نم ةعامج عم هولتقو هومزهف مهلتاقف ليمج

 نم ةعامجو نمحرلا دبع نب بيبح لتقف يموجبرولا دعجلا يبأ نب كلملا دبع هدعب
 ىلإ ةموجبرو لئابق يف كلملا دبع عجرو ه٠4١ةنس مرحم يف ساروأب هباحصأ
 ملظلاو فسعلاب ناوريقلا لهأ يف اوراسو ايقيرفأ ىلع ةموجبرو تلوتساو ناوريقلا

 . "”"مهسفنأب ًارارف يحاونلاب ناوريقلا لهأ قرتفاو هنم أوسأو مصاع ناك امك

 :(ه1541١-١5/8) ايقيرفأل ثعشألا نب دمحم ةيالو
 ةنتفلا نم عقو ام ايقيرفأب عقو امل روصنملا رفعج وبأ ناكو» :نودلخ نبا لاق

 مهب لزن ام نوكشي ايقيرفأ دنج نم تالاجر هيلع َدَقو «ناوريقلا ةموجبرو تكّلَمو

 ثعشألا نب دمحم ايقيرفأو رصم ىلع ىّلوف «هنوخرصتسيو ةموجبرو نم
 .١95١/14ص 1١] . يعازخلا

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  78١ج 8.
 ) )1ص  نودلخ نبا خيرات ١9١ ج .



 5358 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا م

 ةوق ايقيرفأب ترهظ دق تناكو .ه١541١ةنس ثعشألا نب دمحم ةيلوت تناكو

 ىلع رطيسف يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع ةماعزب (جراوخلا) ةيضابألا مهو ةيناث

 لخدو ةموجبرو نم هعم نمو دعجلا يبأ نب ب كلملا دبع مزهو براح مث سلبارط

 ىلع باطخلا وبأ فلختسا مث" :نودلخ نبا لاق .ه١5١ رفص ىف ناوريقلا

 ةيحان نم ةمداقلا ركاسعلا ءاكلل يسيلبارط لإ راسو متسرب ني. نقحرلا دبع ةاوريفلا

 ايا شا يلق ىلوتلا نووصعملا تدم هوا ناك ثعشألا ني دمحم

 صوحألا نب ورمع صوحألا ابأ ايقيرفأ ىلع ثعبو رصم لزنف ثعشألا نب دمحم
 مث ايبيل لخدف ةيركسع ةقرف هعمو صوحألا وبأ راسف [5 /57١؟7ص] «. . يلجعلا

 ةمداقلا ركاسعلا ةهجاومل ناوريقلا نم باطخلا وبأ ناس لكدتعو شلبارط ًادصاق مدقت

 مهرّيس ةدّوسملا نم ةريثك ةعامج نإ) : ريثألا نبا لاق . ثعشألا نبا ةيحان نم

 جرخف «يلجعلا صوحألا وبأ مهيلعو سلبارط ىلإ رصم ريمأ ثعشألا نب دمحم
 ىلإ اوداعف - صوحألا ابأ لتقو - ه547١ةنس مهمزهو مهلتاقو باطخلا وبأ مهيلإ

 .[4 /١58ص]1 .؛«ايقيرفأ رئاس ىلع باطخلا وبأ ىلوتساو رصم

 هسفنب ثعشألا نب دمحم ريمألا هجوتي نأب روصنملا رفعج وبأ عنتقا لئدنعو
 ايقيرفأو رصم ىلع سيلو - اهيلع ًايلاو نوكي نأو نيبلغتملا ىلع ءاضقلل ايقيرفأ ىلإ

 ادق نب دهيش و ويصتلا سعحونأ كرو ا

 ثيح ه84١؟ةنس طساوأ يف ايبيل ىلإ ثعشألا نب دمحم راسو ءةرصم ىلع: نك

 نيسمخ وأ نيعبرأ يف ثعشألا نب دمحم راسا ا

 000 رثسف < ريثألا هباءلاق اهتيي 7: نها 4 ؟ةنسااقلا
 يف اهيلإ لصوف ه57١ةنس رصم نم راسف ايقيرفأ ىلع ًاريمأ يعازخلا ثعشألا

 مهتيبلاغ) هتدايقب ةقرف «(قرف عبرأ) ًافلأ نيعبرأ يف راس هنأ حجرألاو «ًافلأ نيسمخ

 (جحْلَمو ءىيط نم مهتيبلاغ) يئاطلا رافغ نب قراخملا ةدايقب ةقرفو (دزألا نم

 ةدايقب ةقرفو (تومرضحو ةدنك نم مهتيبلاغ) يدنكلا برح نب نسحلا ةدايقب ةقرفو
 ثعشألا نب دمحم لخدو .(ةّيرضُملاو ميمت نم مهتيبلاغ) يميمتلا ملاس نب بلغألا

 ةتانز ناسرف نم فالآ ةرشع هيلإ ٌمضنا مث . ه١ 57ةنس سلبارط قطانم ضعبو ةقرب

 نب دمحم ريسم باطخلا ابأ غلبو» :ريثألا نبا لاق . باطخلا يبأ عم اوناك مهريغو

 ةرثكل ثعشألا نبا هفاخو هعُْمج رُّثكف ةيحان لك نم هباحصأ عمجف ثعشألا

 باطخلا ابأ ٌةتانز تمهتاف ةتانز نم ليتق ببسب ةراوهو ةتانز تعزانتف ءهعومج
 مث «ًاديور ًاريس راسو ثعشألا نبا نانج يوقف «مهنم ةعامج هقرافف مهيلإ ليملاب

 .597 ص - فرطماب دمحم  عماجلا ()
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 ًاغيطب أريس مايأ ةثالث  ريسم ب هئأرو ىلإ داعو ةدوعلاب ةرمأ زوصتملا نأ رهظأ

 ّنَّمْأو هباحصأ نم ريثك هنع قرفتف هدوعب هتربخأو باطخلا يبأ نويع تلصوف

 ريغ وهو باطخلا ابأ حّبّصف ًادجُم هركسع ناعجشو ثعشألا نبا داعف ءنوقابلا

 وبأ ليقف «لاتقلا دتشاو (ةيضابألا) جراوخلا يف فويسلا اوعضوف برحلل بهأتم
 - 2)ه44١1ةنس رفغص ىف كلذو  (هعم اولتاق نيذلا)  هباحصأ ةماعو باطخلا
 (ترس ةقطنم) ترسب باطخلا ابأ ثعشألا نب دمحم ىقل» :نودلخ نبا لاقو

 ربخلا غلبو ه54١ةنس كلذو هباحصأ ةماع لِجَقو باطخلا وبأ مزهناف
 حتتفاف ثعشألا نبا ماقو  ترهات ىلإ اهنع ٌرفف ناوريقلاب متسر نب نمحرلا دبع

 وبأ اهتاهجو سلبارطب ناكو  ؟'”يئاطلا رافغ نب قراخملا اهيلع لمعتساو سلبارط

 هولتاقف ثعشألا نبا مهيقلف جراوخلاو ربربلا نم ًافلأ رشع ةتس يف يتانزلا ةريره

 - يئاطلا رافغ نب قراخملا اهميلقإو سلبارط ىلع ىّلوو ه١ 44ةنس مهمزهو مهلتاقف

 ءايقيرفأ طبضو 5 .هرفظب روصنملا ىلإ ثعشأللا ني دمحم بتكوا :ريثألا نبا لاق

 حتتفاف «نازوو :ةليرر ىلإ اش نكشف «متهريغو ريرملا ني ةعلاخ نف بلط يف نعمأو

 نم مهريغو ربربلا فل امل 4 .نائس . نب هللا دبع مهمدقم لّتَقو ةليوز حتتفاو «تكارو

 . 20(ةعاطلاب هل اونعذأو ًاديدش ًافوخ هوفاخ كلذ ءارمألا ىلع فالخلاو ثبعلا لهأ

 ثعشألا نب دمحم ةيالوو مودق ىتح (ه9١١ةنس) يومألا رصعلا رخاوأب يبلكلا

 سسأو «ةعاطلاب فالخلا لهأ هل نعذأو «نيبلغتملا مزهو براحف (ه57١ةنس)

 .ةدتمملا اهقافآو دالبلا كلت ءاجرأ يف ةلودلا ةطلس مئاعد يضر

 نفك .لااهلك لامعألا يف ةالولا ثعشألا نب دمحم بترول : ريثألا نبا لاق

 نب نسحلاو (ايبيل) سلبارطب يئاطلا رافغ نب قراخملا مهنمو «ةيلامشلا ايقيرفأ ميلاقأ
 نبا لاق .بازلاو ةنبطب يميمتلا ملاس نب , بلغألاو سباق ةقطنمب يدنكلا برح

 كلذكو . (ةنئيطو بازلا ىلع هالوف ةيسقلا نبا عم ملاس نب نلغألا مِدق١ : : نودلخ

 ا ا

 وهو برغملاب روكن ضرأ ىلع يريمحلا روصنم نب حلاص ءانبأ ٌرقأو .برغملا دالب
 ىلإ نيلخادلا نم ءريمأ :حلاصلا دبعلاب فورعملا ؛يريمجلا روصنم نب حلاص)
 روكن ضرأ حتتفا .ريصن نب ىسومو يناسغلا نامعنلا نب ناسح مايأ يف برغملا

 .5 ج 78١ ص - ريثألا نبا  لماكلا )١(

 .ةاح ١ ص - نودلخ نبا خيرات (؟)
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 ةيرقب نفدو - ه٠١١ةنس دعب  ناماسمتب تامو .روكت ربرب هدي ىلع ملسأو برغملاب

 . (روكن ضرأب ًانمز هئانبأ يف هدعب نم ةرامإلا ترمتساو ءرحبلا ءىطاش ىلع (ىطقأ)

 ام رامعإ ةداعإب ماقو  ةيلامشلا ايقيرفأ ةمصاع - ناوريقلاب ثعشألا نب دمحم ماقأ - ١
 ايلاو ايقيرفأ ثعشألا نب دمحم لخد» :يرذالبلا لاق .ناوريقلاب ةلحرم هتبرخ

 "'«ناوريقلا ةنيدم ْمَرَف . .اهيلع
 -روسلا ءانب متو ناوريقلا روس ثعشألا نب دمحم ىنَبو» :ريثألا نبا لاق

 .اها١ 5 ةنس

 رائيد فلأ ةئام غلبم دامتعا متو .ةيلاملا رومألا طبضب ثعشألا نب دمحم ماقو - ”

 ىلع ىيلاولا ناكو .ايقيرفأ يف لاملا تيبل ًايونس عفدُت رصم يف لاملا تيب نم

 ناقيد فلا ةئاملا ثعبي (ه161 - )١44 يدزألا يِبْلهملا متاح نب ديزي رصم

 كلذ رمتساو  ه14١/ةنس ىلإ - ايقيرفأل ثعشألا نب دمحم ةيالو دهع ىف ًايونس

 ٌةفالخ يف ايقيرفأل ّيكعلا لتاقم نب دمحم ةيالو دهع ىلإ يونسلا يلاملا معدلا
 .ديشرلا نوراه

 ميهاربإ هيخأو يولعلا نسح نب هللا دبع نب دمحم ةكرح ءابنأ يف يربطلا ركذ - ؛
 ٌتقّرَف :روصنملا رفعج وبأ لاق» :هنأ ه50١ةنس ةرصبلاو زاجحلاب تعلدنا يتلا

 نوعبرأ ايقيرفأب ثعشألا نب دمحم عمو ًافلأ نوثالث يرلاب يدهملا عمف «يدنج

 يركسع قرافي ال هذه نم تملس نل هّللاو سوم نب ىسع عم نرئابلاو الأ
 ميقاربإ هيحاو نيسحلا نب رشللا كيف نر مع كاس يبدا كقول" ”؟افلأ نوثالث

 روصنملا رفعج ابأ نأ جاتنتسا نكميو ء«ه565١ةنس ةدعقلا يذ يف اهيلع ءاضقلاب

 هعم يذلا شيجلا نم مسق دوعي نأب ه45١ةنس ثعشألا نب دمحم ىلإ بتك

 .هيلإ مهب ثعبف ايقيرفأب
 نب مشاه هل لاقي هدنج نم دئاق ثعشألا نب دمحم ىلع راثا ه41١/ةنس يف  ه

 ركسع يف ًادئاق ثعشألا نبا هيلإ رّيسف «دنجلا نم ةعامج هعبتو ةينومقب جحاشلا

 نورمأي ثعشألا نبا داّوق نم ةيرَّضُملا لعجو هباحصأ مزهو مشاه هلتقف
 .مهيلع بصعت هنأل ثعشألا نبا يف ةياكن جحاشلا نب مشاهب قاحللاب مهباحصأ

 ةقطنم] ترهات ىلإ ٌرفو مشاه مزهناف ه هولتاقف رخآ ًاشيج ثعشألا نبا هيلإ ثعبف
 ةذوهت ىلإ مهب د راسف أافلأ نيرشع ه هركسع غلبف ربربلا ماغط عمجو [رئازجللاب ترهات

 .4”77 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 3

 .4 ج 754 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 ءهباحصأ نم ريثك لِتقو مشاه مزهناف ًاشيج ثعشألا نبا هيلإ رّيسف [ةذوهت ةقطنم]
 مشاه لتق متو [يئاطلا راَفَغ نب قراخملا اهلماع ناكو] سلبارط ةيحان ىلإ راسف

 ءمهعيمج مشاه باحصأل نامألا ثعشألا نب دمحم لذبو ه١ 4/ةنس رفص ىف

 ثعشألا نبا مهعبتف [ةئسلا كلت رخاوأ يف ةعاطلا نع جورخلا ىلإ] اوداعو
 ؛هفالخو هتوادع ىلع تعمتجاو ةيرّضَملا تبضغف» :ريثألا نبا لاق .«مهلتقف

 . هجارخإ ىلع مهيأر عمتجاو

 ىسوم نب ىسيع هل لاقي دئاق ثعشألا نب دمحم ىلع رمآت ه548١ةنس ىف 5

 - هردقلا ةدوعلا انهت ندع ال و كعكألا نب ةمعم: يافا ةريعتملا هفيز قاس رت
 زمر ةقيفارب هقاؤ بقل نس ىيسألا د[ راسم رجالا ون ةلاق قا ورستلا وما
 ىلإ روصنملا ثعبو «دادغبب روصنملا ىلع ِمِدَقف «ماركإلاو ٌربلاب روصنملا
 ناوريقلا مِدَق دهعلا هاتأ اّمَلَق ايقيرفأ ةيالوب ًادهع  بازلا لماع  ملاس نب بلغألا
 .«سانلا نكسو ةيرضملا داّوق نم ةعامج جرخأو ه44١ ةرخآلا ىدامج يف

 .16 /؟7ص)]

 ةبطحق نب نسحلا عم مورلا ضرأ ىلإ داهجلل ثعشألا نب دمحم راس مث
 .مال57 قفاوملا ه١ 54ةنس دمآب قيرطلا يف تامف



 ثلاثلا ثحتبملا |[ تا

 سليارط ريمأ ..رافغ نب قراخملا

 (ها١١١-60١)ايقيرفأ ىلاوو(ه١65١-5١1)

 - ايبيل - برغلا سلبارط ريمأ ىئاطلا راَمَع نب قراخملا ّئناميلا ريمألا وه

 كلذ لبق هل ناكو .ه١5١ - ١6١ ةنس ةيلامشلا ايقيرفأ يلاو مث ه١6١ - 544١ةنس

 . ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت ىف يدايق رود

 : سلبارط ىلع هريمأت لبق قراخملا ءابنأ
 نب ةبطخق ريمألا ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلا شيج ةداق نم رافغ نب قراخملا ناك

 ُةبْطْحَف هّجوو ه١ ١ةنس لئاوأ يف - ّيّرلا ميلقإ ىلع رطيس امدنع يئاطلا بيبش
 ةنيدم ىلإ قراخملا مهنيب ةداقلا نم ةبكوك هعمو يكعلا ميكح نب لتاقُم ةدايقب أشيج

 ّيجحنملا يَلَسُملا ليعامسإ نب رماع ُةبطْسَق هّجوو ءاهيلع اورطيسف - ناريإب  َْمُق
 ىلإ فالآ ةعبرأ يف يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع ابأو هرَتْسُت ىلإ فالآ ةثالث يف
 ْ :ةيساحلا ةلودللا نابخلا انك ىف هاج امك بف هرهبأ

 لتاقم ىلإ بتكو «ناهبصأ ىلإ مدقتي نأ ليعامسإ نب رماع ىلإ ةبطُحَق بتكا
 هّجوي نأ نوع يبأ ىلإ بتكو «سراف ةئامسمخ يف الجر هيلإ هجوي نأ هرمأي يكعلا

 نوع وبأ هّجوو ءراّفغ نب قراخم ُكعلا هيلإ هّجوف «ىرخأ ةئامسمخ يف الجر هيلإ
 دقق 011 فانوس نب رماع ىلإ ديعتلا واو راكملا ىلارقزت+ نوعأل فينا" انأ
 ةعبس دمحم نب ناورم لماع ةرابض نبا مهيلإ هجوف «ناهبصأب ةرميتلا ةقطنمب رماع

 رمأف» - يْرملا ةرجع ةدايقب ناهبصأ ىف ةرميتلا ةيرق ةقطنم ىلإ ناسرفلا نم فالآ

 هني قرش ىلع فق هفباحصأ ىف رخو نأ نافع نب قراخعلا ليغامسإ نبوماع
 بوعرم وهو ةيرقلا لهأ نم لجر هاتأف «قراخملا جرخف «ليم ُرَدَق ركسعلا نيبو
 مهنع ٌتعفتراف مهّباود نوقسي الوزن فرشلا اذه ءارو نم موقلا ليخ تيأر :لاقف

 ملف .هباحصأ أّبعو راسو ءؤيهتلاب هباحصأ ٌقراخملا رمأف .مكملعأ مكيلإ تنجو
 هربخي رماع ىلإ لسرأف «موقلا ِجَمَر ىأر ىتح فرشلا كلذ ىلإ قراخملا هتني

 رماع زربف «هربخأف رماع ىلإ فرصناف «مهتايار نّيبتو مهنّيبت ىتح فقو مث «كلذب

 ."54و 5٠” ص - يرودلا قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(

 ه2
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 احف '*'”(نيمكلاو ةرسيملاو ةنميملا عضوو ؛هباحصأ أّبعو (ةرميتلا) ةيرقلا نم

 مث ه١7١ بجر يف ناهبصأ ىلع ةبطحق رطيسو «يناورملا شيجلا كلذ اومزهو

 هللا دبعو رافغ نب قراخملا مهيديأ نيب مْدَّقو «هيدي نيب داوقلا بّرسو ةفوكلا

 لماع ةريبه نبا ندعو طحت ناجح مخمل كر 0 داضرف يف ىلاعلا

 ا دحر راع ني نو املا! ترس هخرق 0 ل

 ةريبه نبا دنج نم مهيلي نم ىلع اودشف ا

 ةقداص ةلمح موقلا ىلع لمحف ناسرفلاب ةب ةَرْبَع . .موقلا م ةدع اولتقف

 ةفالخلا ةلود كلذب تماقف ةفوكلا ةيسابعلا مرا .'”(يهمزهف

 .اهقراشمو ”قارعلاب ةيسابعلا

 ىلاعأو نئادملا ةقطنمب ةبطحق نب ديم طبار ه77١” رفصو مرحم يفو

 بيبش نب موثلكو رافغ نب قراخملا مهنم داوقلا نم ةرشع هعم ناكو قارعلا

 نيب كراعملا تأدب امنيب «لتاقم فلأ ةبيتك لك «مهبئاتك يف ثعشألا ني بيؤذو

 مدقتو ريغصلا بازلا رهن رّبعو ناورمل ليخب عقوأ دق هنأب نوع يبأ نم باتك ىتأو»

 رامغ نب قراخملاو يدزألا بيبش نب موثلك هلبق نم ديمح هجوف ءريبكلا بازلا وحن
 .[77/8ص] .نوع يبأ ىلإ ًاددم مهباحصأ يف ثعشألا نب بيؤذو

 نب مال سابعلا وبأ هّجو ه١ ىلوألا ىدامج طساوأ يفد

 يربطلا لاق «هشيجو ناورم دض ريبكلا بازلا ةعقومل ةماعلا ةدايقلا ىّلوتف يلع

 راع نب قراخملا بلع نب هلا ديع هو ةرخآلا ىدامج نم اتلخ نيتلل ناك اخ

 اولتقو 26 0-0 مزهناف قراخملا يقلف ةيواعم نب ديلولا هيلإ ناورم 57
 اولخدأ : ناورم لاقف :ناوؤم:ىلإ ىرسألابو ىلتقلا سوؤرب اوثعبف «ةدع لئموي مهنم

 ؟قراجيلا تا :هل لاقف .ًافيحن ناكو قراخملاب هوتأف ىراسألا نم ًالجر ّيلع

 :لاق ؟قراخملا فرعتف :لاق ةركسعلا : لها يهللا بديع نم ديعاانآ ال :لاقف

 م لإ قراخملا رظنف ؟هارت له سوؤرلا هذه ىلإ رظناف :لاق ( معن

 :هل لاق تاورم نإ)» : ةيناث ةياور يف ءاجو ليس نورس ناكل اذه وه

 .855و 75٠ ص ب يرودلا قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(

 .4 ج ١8 صو ١١١ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()



 544 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا نك

 اوضرعا :ناورم لاقف «معن :لاق ؟اهب انبنأ نيلا :سولقزلا هذه يف هتيأر نإ قراخملا

 امو سوؤرلا هذه يف هسأر ىرأ ام :لاقو اهيلإ قراخملا رظنف سوؤرلا كلت هيلع

 :"ةةليسا ناو ره ناكف نرش ال [ةنلطأ

 هيقلف) ناورم عم ةمساحلا ةكرعملا تعقو ه1١؟ ةيناثلا ىدامج ١١ يفو

 «ةبطحق نب ديمُح مهنم داّوق ةعامجو نوع يبأو هعم نميف يلع نب هللا دبع

 1 مث بازلاب راصتنالا يف ةبطحق نب ديمح خم ةداقلا نم قراخملا ناكو .(١2هومزهف

 0 ناضمر ٠١ يف يلع نب هللا دبع عم اهلوخدو قشمد راصح ىف

 . ةيسابعلا ةفالخلا يف قشمد

 ىلإ يلع نب دمصلا دبع هاخأ يلع نب هللا دبع هجّجو ه7١ ةدعقلا يذ يفو

 :يربطلا لاق .نيرسنقب هعم نيذلاو ناورم بحاص درولا يبأ لاتقل صمحو نيرسنق
 ىلعو فالآ ةعبس يف نيرسنق ىلإ دمصلا دبع - هاخأ  ّىلع نب هّللا دبع هّجوا

 نب بيؤذ هدعب هججو مث «بيبش نب موثلك هطرش ىلعو ءراقغ نب قراخملا هسرح

 نب ديم ىلإ: بتكو هسفنب يلع نب هللا:كبغ راسو مد فالآ ةسمخ يف ثعشألا

 مث 20. .صمح نم لايمأ ةعبرأ ىلع اولزنف . .ندرألا نم هيلع ِمِدَّقَف ةبطحق

 رمألا بتتساو ه7١ ةجحلا يذ نم موي رخآ يف نيرسنقب موقلا اومزهو اوبراح

 . ةيسايعلا ةفالخلل

 اهيّلُو امل ةيتارفلا ةريزجلاب مث : ماشلاب ةداقلا نم رافغ نب قراخملا لزي ملو

 اولخد نيذلا شيجلا ةداق نم ناك مث (ه14 - 16!) يئاطلا ةبطحق نب ديم

 هد يحس ناس اكلو ها 4 ١ةنسا ايقيزرفاو:رضت»فسعألا نب المحبه ىلذ امل نسكت

 زربأ نم قراخملا ناك رصم ةبطحق نب ديمح يَلُّوو ه١ 47 ةئس ايقيرفأ ىلإ ثعشألا

 ةقطنمب يضابألا باطخلا ايأ اومزهو ثعشألا نب دمحم عم ايبيل اولخد نيذلا ةداقلا
 .ه١ 54 4ةنس رفص ىف ايبيلب ترس

 : ايقيرفأل مث سلبارطل قراخملا ةيالو
 ه1 54ةنس ترسب باطخلا ابأ ثعشألا نب دمحم مزه» :نودلخ نبا لاق

 ماقو .يئاطلا رافغ نب قراخملا اهيلع لمعتساو سلبارط حتتفاف ثعشألا نبا راسو
 كاتس نب ايلعألا تارئاو ةقيلم ىلع كرو «اهطيسضو انيزنا تام ييعالا هبا
 . 9 وميمتلا

 ) 4١ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١١ ج 179 صو 4.

  09ص - نودلخ نبا خيرات ١55 ج 4.
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 راطإ يف (ايبيل) سلبارط ميلقإو ةنيدم ىلع أريمأ راّفغ نب قراخملا ثكمف
 ىلإ ثعشألا نب دمحم داع اًملو «ءها 4 4ةتس ىلإ ايقيرفأل فسعشألا نب. دمحم ةنالو

 وبأ ثعبو» «سلبارطل ًاريمأ قراخملا رمتسا ةيلامشلا ايقيرفأل هتيالو تهتناو قرشملا
 دهعلا هاتأ اَّمَلَف ءايقيرفأ ةيالوب ًادهع يميمتلا ملاس نب بلغألا ىلإ روصنملا رفعج
 نم ةعامج جرخأو ه48١ةنس ةرخآلا ىدامج يف ناوريقلا ىلإ  ةنبط نم  ِمِدَق

 . 210(سانلا ّنكسو .ةيرضملا داوق

 نب نسحلا داق اهيلع ًاريمأ سلبارطب رافغ نب قراخملا امئيبو ه58١ةئس ىفو
 نبا بلغألا ناس... ةريثألا نبا لاق . لاس نب بلغألا ىلع ًايالقنإ يدسكلا ترخ
 ناوريقلا ىلإ هنع اوللستو ريسملا اوهركو دنجلا ىلع كلذ ذدتشاف ةجنط ديري ملاس

 ٌبتاكف سنوت ةنيدمب يدنكلا برح نب نسحلا ناكو ءريسي رفن الإ هعم قبي ملف

 لاقو . ؟17(عنام ريغ نم ناوريقلا لخد ىتح راسف هوباجأف هسفن ىلإ مهاعدو دئجْلا

 سباقب يدنكلا برح نب نسحلا ناكو ملاس نب بلغألا ٌدنُجلا علخ» :نودلخ نبا

 . ”!اهكلَمَف ناوريقلا ىلإ مهب لّبْقْأو هب اوقحلف بلغألا نع مهطّبتو َدْنجلا َبّتاكف

 ملاس نب بلغألاب حاطأ يركسع بالقنا هنأب ثدح ام فييكت نكميو

 نكلو (سنوت) ايقيرفأ ىلع يناميلا يدنكلا برح نب نسحلا ريمأت متو يميمتلا
 نمو هباحصأ عيمجتب ماق بالقنالا ربخ هغلب امل ملاس نب بلغألا عولخملا ريمألا
 أذجُم داعف ربخلا ملاس نب بلغألا غلب» :ريثألا نبا لاق .ةطلسلا ةداعتسال هعاطأ
 ةدعلا هذه يف ودعلا ءاقل ىلإ لدعت نأ يأرلا نم سيل :هباحصأ ضعب هل لاقف

 امنإ مهنأل كيلإ ءيجي هعم نم رثكأ نإف سباق ىلإ لدعت نأ يأرلا نكلو ةليلقلا
 ىلإ راسو - كلذ لعفف . كودع لتاقتو مهب ىوقتو ريغ ال ةجنط ىلإ ريسملا اوهرك

 مزهناف ًاديدش ًالاتق اولتتقاف برح نب نسحلا ىلإ راس مث .هعمج رثكو - سباق

 يف (سنوت ةنيدم) سنوت ىلإ نسحلا ىضمو ريثك عمج هباحصأ نم لتقو نسحلا
 راصف عمجو نسحلا دشحو .ناوريقلا بلغألا لخدو ه٠6١ةئس ةرخآلا ىدامج

 اولتتقاو اوقتلاف ناوريقلا نم بلغألا هيلإ جرخف بلغألا دصقف ةميظع ةدع يف
 .250ه٠6١ةنس نابعش يف كلذ ناكو . .هلتقف مهس بلغألا باصأف

 يف ملاس نب بلغألا ةرصانمل راس دق سلبارط ريمأ رافغ نب قراخملا ناكو
 :نودلخ نبا لاق ثيح ناوريقلاب يدنكلا برح نب نسحلا اهيف همزه يتلا ةكرعملا

 يئاطلا رافغ نب قراخملا هباحصأ مَّدَقو «هلتقف ٌمهس ملاس نب بلغألا باصأ .
 , 2*سنوت ىلإ مهمامأ مزهناف نسحلا ىلع اولمحو سلبارط ىلع ًاريمأ ناك يذلا
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 لمحف ءراّفغ نب قراخملا بلغألا باحصأ ىلع مذقت . .» :ريثألا نبا لاقو

 يف ايقيرفأ قراخملا يَلُوو «نابعش يف سنوت ىلإ ًامزهنم ىضمف همزهف نسحلا ىلع
 .[2ج ؟"ص)] .«ناضمر

 - ناوريقلا ةنيدمب رقتساو ايقيرفأل أيلاو راقغ نب قراخملا حبصأ كلذبو
 .ه١6١ةنس ناضمر يف  ةيلامشلا ايقيرفأ ةمصاع

 يف ايقيرفأ قراخملا يّلُو» :ًالئاق ريثألا نبا هركذ ام هدهع ءابنأ نم ناكو
 ةماتك ىلإ سنوت نم نسحلا برهف برح نب نسحلا بلط يف ليخلا هجوو ناضمر
 [0 /؟5ص] .«هولتقف دنجلا نم اهب ْنَم هيلإ جرخف سنوت ىلإ عجر مث نيرهش ماقأف
 ليخو ةماتكب قحل مث سنوت ىلإ برح نب نسحلا مزهنا» :نودلخ نبا لاقو
 ايقيرفأ رمأب ماقو . .دنجلا هلتقف نيرهش دعب سنوت ىلإ عجر مث هعابتإ يف قراخملا
 .[4 /97١”ص] «راقغ نب قراخملا

 لتقمب روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا ىلإ راّمغ نب قراخملا بتك دقو
 - ايقيرد| نألوب اذهع يرتملا »ايل اهنك اهيرو ت16 نابعش يف ملاس نب بلغألا
 رفص يف ايقيرفأل آايلاو صفح نب رمع مودق ىتح قراخملا اهالوتف ناضمر يف
 ايقيرقأل :قراكملا ةنالو كلت تيحاف ةتامثةنم

 : رئازجلاب بازلا ميلقإل قراخملا ةرْمإ
 صُفَح نب رمع ةيالو يف ةداقلا لامعلا نم ناكو ايقيرفأب قراخملا ثكمو

 :نودلح نبا لاق لوما متاح ب حار قر اعلا عاقل يقرا

 - رافغ نب قراخملا ثعبو . .ه580١ةنس فصتنم ناوريقلا متاح نب ديزي لخد ..»

 ةرقتسم رومألاو بازلا ميلقإب قراخملا ثكمف - .«ةنبط لزنو «بازلا ىلع - أريمأ
 .ه١"55ةئس ىلإ

 مهيلعو بازلا ضرأب ه114ةنس ةموجفرو تضقتنا مث» :ضكالا نبا لاق

 يبأهملا أزجم نب ديزي مهملع ًاركسع متاح نب , ديزي مهيلإ رّيسف «يراوهلا بويأ
 كفوا اوفا بازلا بحاص راّمغ نب قراخملا لِتقو «ديزي مزهناف اولتتقاو اوقتلاف
 اولتتقاو ةموجفرو اوقلو «ريثك عمجب مهّدمأو يبلهملا ديزي نب بلهملا هناكم مت اح

 .«دحأ دنجلا نم لتقُي ملو ناكم لكب اولِتُقو يراوهلا بويأو ربربلا تمزهناف
 . بازلا ضرأ ترقتساف [5 /””ص]

 قفاوملا ه74١ةنس - اهيلع ريمأ وهو  بازلاب رافغ نب قراخملا لتقم ناكو
 م
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 دنسلا ريمأ ..صفح ني رمع

 (ه1١١-١21١55)ايقيرفأ ىلاوو(ه١١١-50١)

 يكتعلا ةرفُص يبأ نب ةصْيِبَق نب نامثع نب صْمَح نب رمع يناميلا ريمألا وه
 - دئسلاو سراف ةغلب يا ب ا ا «يبلهُملا يدزألا

 هالو "”مهعجشأو ناسرفلا دشأ نم ناك . .» :يناهفصألا هنع لاق .(لجر فلأ)

 يل 3019121510 يضم عم اهمكتال دبسلا دال نوصتلا تح ى.ا ةقيلخلا

 نب انامدع نبي صفح نب ومع زوصتتلا ويعج و بأ ىلر) : يرذالبلا لاق . ةيلامشلا ايقيرفأ

 ءًابجعم هب روصنملا ناكو ءدرم رازه يمس يذلا وهو «يكتعلا ةرفُص يبأ نب ةصييق
 . ؟)«ةيسابعلا اهامس ةنيدم كانه ىنتباو ربربلا دالب ىصقأ غلب ىتح ازغو ايقيرفأ لخدف

 :ايقيرفأل هتيالو لبق صفح نب رمع ءابنأ

 اوناك نيذلاو ةرصبلاب نيميقملا بّلهملا لآ مالعأ نم صقح نب رمع ناك
 نب ةبطخم شيج ةداق نم ناكو ةيسايعلا ةوعدلا يف ىوضناف «كانه ةيناميلا ءاسؤر

 ةرابض نبا راسف ءه١7١ةنس لئاوأ يف ّيَّرلا ميلقإ ىلع رطيس امل يئاطلا بيبش

 :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ

 كالا ةعيأ يف 0 ا ا نب تاتو 0 راف نبا لابقإ يطيق غلبا»

 0 ا ا ا

 نست كاهرضأ نم اقاكقو لون ىيحع ريع راس عهيلإ فرصنا هيلع ىوقي ال رمأ همهد

 هجوف ء«صُمَح نب رمع عضوم هغلب ناهبصأ يف ة راص اَّمْلَف ةرابض نبا َلَبْقأو انا

 رمع اجنف «هباحصأ نم ةدع اولتقو هودي .( سراق كالا ةثالخ ىف هدارق نم ًادئاق َةّيلإ

 . ناهبصأ نم قطانم ىلإ بئاتكلاو ةداقلا ٌةبْطْحَق هجوف "7 . صْفَح

 .18 ج 94 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()
 .774 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتق (؟)

 ."78 ص - يرودلا قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ (©)

 هال
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 اناكو ءةبطحق ىلإ ةريبش نب ديزي نب دوادو ةرابض نبا راس» :هنأ يربطلا ركذ دقو
 ةبطخُق مهيلإ ثعبف 5 . .ّيَج ةنيدمب ناهبصأ اولزن ىتح افلأ نيسمخ يف اراسف «نامركب

 7 [صْنَح نب رمع وهو] يبلهملا صْفَح ابأو «ّىكعلا ًالتاقم

 مهيلعو «دايز نب مثيهلاو «رافغ نب قراخملاو تيرس زب كالو «بيبش نب موثلكو

 هشيجو ةرابض نبا اومزهف هعم نيذلاو ةبطحق مهيلإ مضنا مث ل ”«ئكعلا لتاقم ًاعيمج

 ةريبه نبا اومزهو  ةدعقلا يذ يف دنواهن ىلع اورطيسو ه١7١ بجر يف ناهبصأب

 يتلا ةوقلا ةداق نم صفح نب رمع ناكو. .ها١ 5 مرحم يف قارعلاب ناورم لماع

 0 و ل 1 م وب وكلا يا

 اي تامل العا نم ناكر د

 ن4 نتا ةرصنلا سايف نيدللا دبع ني: ىلك ون :ةاعيلس يلواخلو
 :دّربملا سابعلا وبأ لاق . صُفَح نب رمع تنب ةمطاف ناميلس نب ىسيع هنبا جوزت

 دلو نم وهو دْرَم نازه صْمَح نب رمع تنب ةمطاف ناميلس نب ىسيع جوزت#
 ١ 1 ريك ون ا " 3 -
 1 «بلهملا ُهْدِلَي ملو «ةرفص ىيبأ نب ةصيبق

 نب دمحم نب ةنييع وبأ ناك :يناغألا باتك يف يناهفصألا جرفلا وبأ لاقو
 تناك ءدرم رازه بقلملا صفح نب رمع تنب ةمطاف ىوهي بلهملا نب ةنييغ يبأ

 نب رمع تنب ةمطاف تناك» :لاقو 2. .ناميلس نب ىسيع اهجوزت «ةفيرش ةليبن ةأرما

 نم اهوبأ ناكو «ةليبن ةليلج ةأرما ناميلس نب ىسيع اهجوزت يتلا درم رازه صْمَح
 لاق ىسوم نب ىسيع نإ :رفعج نب ىسيع ركذ .مهعجشأو ناسرفلا دشأ

 رازه صفح نب رمع مأ عجشأ دلاخ نب ديزي ناكآ : :تليملا نب ةريغملا نب تلهملل

 ينأ كلذو صفح نب رمع نم هّتدهش ام دلاخ نب ديزي نم دهشأ مل :كلاقك دي

 ماا ل م كك م و يحد

 ا 1 ٌوُشعَم : ناك امنإو ل ةيطاف هناكو ل نر

 نب رمع تنب)  ةمطاف نم ناميلس نب ىسيع دالوأو» :ةفريكلا سايعلا وبأ لاق

 ا ةدبقو ةدجنو ةعاجش مهل - (صفح

 .4 ج 1١١7 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 417
 ١. ج ١04 ص - دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف ل اماكلا 0

 .18 ج ٠١ 4 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ©)
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 ةرصبلا يِبَّلهملا ةيواعم نب نايفس ىَّلو دق روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا ناكو

 دنسلا دالب يميمتلا بعك نب ىسوم نب ةئيّيَع ىَلوو ه١ 94ةنس اهميلاقأو
 نب ىسوم نب ةنييع علخ اهيفو ه57١ةنس تلخد مث» :يربطلا لاق .ه51١ةنس

 ربخلا هاتأ امل روصنملا رفعج وبأ جرخو .. دئسلاب  روصنملا رفعج ابأ - بعك

 ىلع ًالماعَضْفَح نب ومع ةجوو «ربكألا اهرسج دنع ةرصبلا يف هركسعب لزن ىتح
 : هيلع يلغو دتسلا هو. صح دانبف ىسوم ني ةئيبعل ايراحمو تتيلاو:دنملا
 لئاوأ ىلإ «نينس عست (ناتسكاب) دنسلا دالبل أيلاو صْفَح نب رمع ثكمو

 ناكو رصمل ًايلاو َيبّلِهملا متاح نب ؛ ديزي ناك ةرتفلا كلت لالخو .ه١65١1ةنس

 راثف ملاس نب بلغألا اهيّلُو مث (ه145١-48) ايقيرفأل ًايلاو ثعشألا نب دمحم

 نب قراخملا همزهو هبراحف يدنكلا برح نب نسحلا اولوو هوعلخو دنججلا هيلع
 برح نب نسحلا ناكو ه١5١ةنس ناضمر يف ايقيرفأ قراخملا يلؤو «رافغ

 ليخلا هجو ايقيرفأ قراخملا يَلُو اّمَلَف نابعش يف ملاس نب بلغألا لتق دق يدنكلا

 نيرهش دعب عجر مث ةيربربلا ةماتك ةليبقب نسحلا قحلف برح نب نسحلا بلط يف
 .دنجلا هلتقف سنوت ىلإ

 : هدهع ءابنأو ايقيرفأل صفح نب رمع ةيالو
 نم مودقلا» نت ني تما ىلإ روصتملا رفدتو ىلا كنك علاق اهني تارا ىف

 ةئامسمخ مضي بكوم يف اهيلإ قلطناف ةيلامشلا ايقيرفأ هالو هيلإ لصو اّمَلَق املف :(ددسلا

 0 لآو دزألا ناسرف نم

 «صفح نب رمع اهيلإ هّجوف ايقيرفأ ىلع روصنملا فاخ . :ريثألا نبا لاق

 .هترهشل بّلهملا تيبل بيث امنإو بلهملا يخأ 350 , ةصييق دلو نم وهو
 3 سراف ةتثامسمخ يف ه١6١ةنس رفص يف اهمِدقف

 رازه ىمسي يذلا وهو تايجر لو ..ل١ل ا: : يرذالبلا لاقو

 .ايجعم هب روصنملا ناكو ءدرم

 2 . 222 0 كيش يخأ ةرغص ١ ءدرم ناره

 )١( ج 77١؟ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 5.

 ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟) ١ ج 0.
 )( ص - يرذالبلا . نادلبلا حوتف 774.

  )0ص - نودلخ نبا خيرات ”١9597 ج 5.
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 ا سس اس أ حت ل ل يس صم سي ا ا أ يم ها يس ا ل أب ل يجي يوه يسبب يدم بع ب صعشوعبج مع ا ا حا عم بو تابع ميج جوس تسييس مصمم سم سل« م مم جم سم ساء ع ل ليم جو وبس سيو ديس عما جب وب شم بيست يجعل جيب ديع مطب اص نع م« ب تا ل ياس لص مط مق سبل سا

 :ةدلولم امن لما 84 د تا 0 17 ,ةيلام ةيلامشلا: ايقي فأل قا نع مثم نيطكلاب م

 ضص يفيد ةيلامشلا /ايقيرفأ ةمصاع ل صفخ_نب نمعريمالاملخد - ١
 مهنربأ,؛ حاولا لآ دزألا ناسف نم ةئاج سم - امبيمح مسغم ابيكوم هيف: 2 3

 ناش /وقدإخيملا,لئموي ايقب رف أ ريمأ ناك 0 :بلهملا نيب ب بييرح بر هميم -
 5 ها ااا لاب

 0 نييررمع ريالا ىلإ وممألا ديلاقم ميت ٠ نأ وريقلاب. ا فاكو يئاطلا
 ةمدج

 ايقيرفأ ,ىلع ًاريم رم _يسابعلا .روصنملا ههجوإ) 1 عباجلا باتي ةتمجررت ريف ءاجو ٠
 ا رو اطبا 3

 تاحص أيرضعب / ىلع, يضقت, أ ..ةنسل يف قم ةمئاق يض يضوفلاب ه 16 ١ 1 ا :

 كلذ 0 نبأ ا نال. كلذ 7 00 1 «ةنتفلا
 1 1 هل 12 5 08 ل6 نا 0 2 ؟ كسب ةةسياس برج 1 0 000 0 3

 "ا هاارمو
" 

 ها لاق .كلذكو 50

 نبل .ةييرلس 08 يا 5 0 ل 5

 .يرذالبلا كاقو يل صل لا مع ع فلختساو
 ل ب وال فك را ابو اا

 ةنبط ةنيدم ىلع روسلا ءانبل صفح نب رمع راس» :نودلخ نبا لاقو ؟*(ةيسابعلا
 كل ةيومللا ل ا للا لو

 .. 7+ 1, الا طفح ال اندتغ 'لفاع رشي نب :دينجلا :سلبارط
 : 0 ال 1 د دا مل

 0 ب بازل يآ .ةنبظ## ةثيدم قلع. ١

 م ثيرا 8 ا 0 1 +1: مهو «ةريبك ىوف ثالث ةفالخلا

 نع 00 0-7 يف١ املا ا عما :ئبأ“ ا (رارخلا) ةيضايألا أ

 8 داق لي تالا يلا اننا رضا 00 - 0526 00 لهأ 5

 : لاب +وباوقعيلا :ةّرُق "يبأ "ةماعرب .(حيراوخلا نم ةقرف مهو) ةّيرفصلا - ب

 5 1 ١ 1 : دك ص  فرطماب دمحم ب عماجلا 0230(

 ملا ظ .4 ج ”١9 ص  نودلخ نيا خيرات (5) 0 ظ 0 0 0 نا 0 َِ 50 رص - ريثألا نبا 1 خيراتلا يف لماكلا 3
 .775 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتق 00
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 مهنمهقطكؤ يي للقرسعلا نامي ةلازضو يبول فمر ةليلتغلغلا دلايباعزبا ضودع
 ايبادبلسي ناكاومفيرقلا« يدلقفلا عقيب نإ ىلفحميلا لوح علبم لاق ابن نميغتلا ديصعم د
 نائف مهل قلد ايسر هير بع هلاهل هيتلع ول ةيرا اهيانيل ثمر نضال الل لقاح ةلأو

 ايعنبلو لست يفطربت لي اععنلا معناو ةيقلةلملت اقم يور اواج لطتؤلو تير
 هيلع اع ةنيتللا ءاقبل ا اطعي عتور ري اس» >نودلخ نبا الاخ ضاقت كوخ
 اجرنا تنزمةباذملا ب لفيطمو ا ا ع 1ث هع ةلططخما# ةيط
 :انأ هدييلع وجو تطالع جماح لكي بأ بايتيرقاج* ثيبلا اجا اكقنل
 ا نب ديالا لاي كيلا 0 "ناكل هدد يوفي داقلا ا هن
 تشو حبي تساحأ ا ا اخ بأ واقرا خركاسلاب نم خخ
 6 سارت طوق طخو كل د وزال هيغل رك ناي ل
 مكسر نب شح رلا ذبطو  ةيرقشلا نملتلا ا 0 فاططن] هرتاوبلل نهيفم لضخ
 نمد الا تمل بهذ ئاقنماا لطستلاو 0 واج الاد اع قع حش فج 00
 2 الالب 0 ع ترو ف نم ةطعبب ريشا نم جف فار :ةيطضابلا

 رعبا قاس طخ اتطلع وراسل و ريثالا 25 ا سا
 0 1 د نك هففي لاو ارا تيعقءا امر | 52 بأ ديت 8

 0 ل ل للا أ نيعبرأ يف ي
 ةنسس يف يضابألا يت ةاردسلا مصاعو 0 يف يضابألا متاح 0 اف

 امَلَق ٠ لركن نمر ؛نتداق فقالا ةرش رشغ يف يضانألا يئاترزلالدب كا
 ”اولاقو“ةباغتصأ ةعتمف هالات رخل تان يداك ىطفع اج اهماغإ قر

 ةيبناقلا متم 0 فجل لإ لسرأف ٠ فليحلا لامع نإ لدن: برعلا فلت كقصأ ذإ
 كر 0 ادعي هي

 0 هيلإ خفف وك ارق ىبأ !قكتأ هجلإ نإ سراقب كلذ لق هبجي* م ': قيكقت لوم
 "نتن لينال ا اهيخأ هر كفنط يف لمعي نأ ىلع انهو 0

 7 0 ةهفييعابت فيل ةزقحبأ وطاف, منهدالل للإ نيف صنملوكللعلا ةهعقتو
 انضيألاو ظلمت موب يمنع خنق دقاق نلكللا ةلنفلا سه صين: لعب قل نو ةليت ليا كيقو

 ا! ملهخابقال هر اهيأ يطل ظاواؤفز شئاخنلاعمهوقأ فلا باحسيلالا!كذبو ميتجلك فوفو
 را ع م حاج ةيرفطلا اطولس اًمكَقللاد زيقألا لوبا علاق [[غلبالا «عاوض3
 ةيضابألا ونمأ تعاطف نجع رعات ىلإ اسمر للا مكيياتاف الفت |ةيعلذب .ىهتر يفخهه و امس زب

 غانو اهلجل طل ةلافن كنك اكوام بر نو(! ةفيطأ .نعاراوراتسف ارهمع# ةمؤااقم لا نع

 ئنإ بردهتلاف اهوللعب رطو جيشا الفلس ب فدا ليعاززلإ ًافطيليم نطفلمل للا رطلع هتمعب
 هلاك: ٠6 تيولزم يو ا يوحسل هد بوجتفا# ةنط قاضي للغل ةيلظابأل | يففاضإوت ت يت



 552 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا همك

 بيبح نب بيبح اهيلع فلختسا صفح نب رمع ناك يتلا ناوريقلا يف امنيب
 ءهعمج رثكو «ناوريقلا هباحصأو يضابألا بوقعي متاح وبأ رصاح» : يبّلهملا

 مادف «ماعطلا نم ءيش اهئارهأ يف الو رائيد اهلام تيب يف سيلو ءاهراصح مزالو

 ىتح راهنلا يفرط جراوخلا نولتاقيف نوجرخي دنجلا ناكو ؛رهشأ ةينامث راصحلا

 دهاجي وهو يِبّلهملا بيبح نب بيبح لتقم ىتح كلذكو - . (عوجلا مهدهج

 ريثألا نبا لاق ه6 ناضمر رهش يلاوح ىف ناوريقلا فراشمب جراوخلا

 :رارخلا نم هرواجي نمم اهظفحيو اهرومأ حلصي ةنبطب صفح نب رمع ناكو»
 ناوريقلا ىلإ صفح نب رمع راس اكلم اهيلإ راس ناوريقلاب لاحلا قيض ملع امل

 راس صفح نب رمع ريسمب يزفصلا ةّرق وبأ عمس امَلَف «ًاركسع ةنبط ىلع فلختسا
 نم لِتُقو مهنم مزهناف هولتاقو ركاسعلا نم اهب نم هيلإ جرخف اهرصحف ةنبط ىلإ وه
 راهنلا يفرط جراوخلا نولتاقيف نوجرخي ناوريقلاب دنجلا ناكو .ريثك قلخ هركسع
 لوخد ريغ قبي ملو ربربلاب اهلهأ نم ريثك قحلو مهباود اولكأو عوجلا مهدهج ىتح
 وهو شيرهلا لزنف «ةئبط نم صفح نب رمع لوصوب ربخلا مهاتأف ءاهيلإ جراوخلا
 اَّمَلَف ناوريقلا (راصح) اوكرتو مهعمجأب هيلإ جراوخلا فحزف سراف ةئامعبس يف
 ىلإ داعف (جراوخلا) ربربلا هعبتف «سنوت ةنيدم ىلإ صفح نب رمع راس اهوقراف
 (. .ًاذجم ناوريقلا

 ناوريقلا راصح ىلع وهو هباحصأو يضابألا متاح ابأ غلب» :نودلخ نبا لاقو

 ءاج مث سنوت ىلإ سبرألا نم وه لامف هئاقلل اوراسف «مهيلإ صفح نب رمع ريسم
 .«اهلخدف ناوريقلا ىلإ

 لاوش علطمو ناضمر رخاوأ يف ناوريقلا نلإ نضفح ني رمع :ريمألا ةدوع تناك ؟
 اهيلإ لخدأو ءاّدجم ناوريقلا ىلإ صفح نب رمع داع١» :ريثألا نبا لاق .ه14

 .(«كلذ ريغو بطحو باودو ماعط نم جاتحي ام
 - ةيضابألا هباحصأو يضابألا متاح يبأل ىّدصتو صفح نب رمع َدَّمَصو

 ةياهن ىلإ ةريثك عئاقو مهنيبو هئيب تناكو ناوريقلا فراشم اورصاح نيذلا  جراوخلا
 رفعج ىبأ نم ددملا لوصو راظتناب وهو ه4 ةجحلا يذ لئاوأو ةدعقلا يذ

 مهباود اولكأ ىتح راصحلا لاطف» :ريثألا نبا لاق .هيلإ بتك دق ناكو روصنملا

 هعم نميو صفح نب رمعب رمألا قاض اّمَلَقف «لاتقو برح مهنيب نوكي موي لك يفو
 اَنِإ :اولاق «ةريملا مكيلإ لمحأو ربربلا دالب ىلع ريغأو جرخأ نأ يأرلا :مهل لاق

 «نيلجرلل لاق اَّمَّلَف «هوباجأف «كلذ نالعفي ًانالفو ًانالف لسرأف :لاق ,ءكدعب فاخن
 ىتأف . توملا ىلإ هسفن ءاقلإ ىلع مزعف .كنع ريسنو راصحلا يف ككرتن ال :الاق
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 نم هيلع راشأو «لتاقم فلأ نيتس يف متاح نب ديزي هيلإ رّيس دق روصنملا ْنِإ ربخلا

 جراوخلا ىلإ جرخو لعفي ملف .ركسعلا لصي نأ ىلإ لاتقلا نع فقوتلاب هدنع

 .(ه6١ةةنس ةجحلا يذ فصتنم ىف لتقف «لتاقو

 متاح نب ديزي ريمألا لصو نأ ثبل امو صفح نب رمع دهع ىهتنا كلذبو
 .ايقيرفأل آيلاو َيبلهملا



 اع تل ا دب ع عب

 !امشيم !5 !امنهنم  ةلد هي !ايه بول بن علام ةير تين أافم هقلالر» لثلا هليه هن
 .. يهرعلا برعملا 1 غم ٠ نب هرج ا تنرعملا ىلأو متاح نت َكيرَي * د هنلم لاقي ةفس يبن ااقتللد اطير أ او! ئبلهملا فعليا معلا نى القباب

 .٠ لءالك تير هيل هم. بهل : * ١ 90 ن ؛«عسأر ! ام مع لع هير معلا

 !ًامهلابيز ايل امة قيل 1

 نم وهو «يدزألا بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي يناميلا ريمالا وه
 تهتنا املوده اة ١ 57ةنس رصمل ايلاو ناك . يسابعلا رصعلا ىف ةالولا ءامظع

 ىلإ نويشتمتلا فس را ةقيرحلا عمر اون هع ريفلا ىلإ ةاض "ضم بالو
 . (ىبرعلا برغملا) ةيلامشلا ايقيرفأ ىلإ ههّجو اهنمو ه54١ةنس سدقلا

 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 سدقملا تيب ىلإ هريصمو ماشلا ىلإ روصنملا جورخ ناك ها 6 ةةنس ىَك»

 كلذ ىلع قفنأ هنأ ركذو . .افلأ نيسمخ يت اينورتا ىلإ متاح نب ديزي ههيجوتو
 1 «مهرد يفلأ فلأ نيتسو ةثالث شيجلا

 : ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 زهجو سدقملا تيب رازو ماشلا دالب روصنملا رفعج وبأ لخد ه655١ةنس ىيف»

 قفنأو .جراوخلا لاتقب هرمأو ءايقيرفأ دالب لو ءافلأ نيسمخ- يف متاح نب ديزي

 . ” «مهرد  فلأ - فلأ نيتسو ثالث نم ًاوحن شيجلا اذه ىلع

 يلاوح يف - ايبيل ًادصاق رصم ىلإ سدقلا نم شيجلاب متاح نب ديزي راس دقو
 جراوخلا ناصحل ىدصتي لازي ام صفح نب رمع ناكو - ه64١ ةجحلا يذ لئاوأ
 يف متاح نب ديزي هيلإ رّيس دق روصنملا نأ ربخلا ىتأف» :ريثألا نبأ لاق .ناوريقلاب
 ركسعلا لصي نأ ىلإ لاتقلا نع فقوتلاب هدنع نم هيلع راشأو «لتاقم فلأ نيتس

 وبأ مهعزاني الو .روصنملا نوعلخي ال هعم نمو ًاديمح نأ ىلع هَحلاّصو ىضايألا

 رثكأ جرخو ناوريقلا هل اوحتفو ؛«كلذ ىلإ مهباجأو ءمهحالسو مهداوس يف متاح
 هغلبو ءاهروس ملثو ناوريقلا باوبأ متاح وبأ قرحأو .- بازلاب  ةنيط ىلإ دنجلا

 . قباسلا لصفلا يف رصمل هتيالو دهعو متاح نب ديزي ءابنأ 000

 .4 ج 780 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ')
 ٠١. ج ١١١ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0

 هم



 مبدأ و

 ه2 هَ _.  ىسايعلا رصعلا ىف (قيرعلا برغملا داللبز ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا : سداسلا لصفلا
 اا ا ااا ع ذآ أأذخ# 1 ]|0ز]||إإإ+““ 1711

 ًايقزوفأ اغاح نإ ديدي نصوؤبعجج هلافقل لاق: يلا رط هولإ واسف ذيقاج. نم يزيح لل ولاد
 قلإ هللتم اوؤالض عمن اؤعكسج اور اعيد يضحي هالي راسر ايبواقلملظده) همي ةجيب
 خذ طشاوأ يف ةانقتن ةدلج يب .طباورنط ايتاعكليف ةيويدل ف _يلاغلشبوب ا ريطبارط
 هيل !اب صم :ةئار عمي هجر ةلاث هعضال :ها84 ةحضتلا

 نب بؤقشل ةتاقلدوبأو ايقيرقأ موقف جقاحلاب ههزي نابي نواة لج نباعلاب#و هلام
 العلا ةقاغقل يلد م ا جيل جراتتفتأ اهيا. لوتلسم يهاثألا بدح

 3 5-5 هديب, ملقل هثيبأ اب هيل اء عر «قتا يدمفلا اييثغ بربعشلع ,ناوريقلا ىلع

 أ دباوادنع ا حرم دونجيو# هقاوإريقلاهن هلبطل هيخلاض ا -يقيطابألا توقعي يتاح موُبأ ارمأإو) لق

 نات + لع :انضل الغل ةءامك مكييجب» قرافي تاهت لأن 0 5 نيشذلابهجتلا التي لجأ

 نقال 0 ما 0 2 نيلتلحو :

2 

 24 احلا 5-5 هزيل ايم ايلف ل .ةامشح ناز درمجا لل 0

 عيتسلا لب ويزعلا لع نر يقلا يلب كاخسنا مق ماميهكرتخ_يقماتك .لجاولط
 رفضا وأي موحم يِف-ئلذوانل إنسانا رطب علتاج .نيمبوي ءاقلل راسؤا «يرفاعملا
 نيدلاودج اناوغجأا نم لطم عج ين يابل ديوقعي متاح وبأ ناك ه65١1هةنس

 عل أ مادبا 5 أيما ةلار ؛ةيسلاغا ةنبا ايلات نير طتألا نبا لاق  ربربلا نم مهوعيات

 مهيقلف 9 0 ا علا ركسلا بن تعبك ديشإ هيرب را 2 نب

 هلان ةيهن هم اغلس هليهل هبي ااخيا و: ةقلرسلا ا اوداعف مهمزهف رمت تاج قب
 1 اجايارال هيلولجا فاز + ار ران هك 0 يدل ناعموا بن هين

 م هب ديرو 0027 هعركيش# نيلبع اقدلخير «رعو ناكف يف 00 [ ان

 نا ايا

 مهلتقل ٠ 6-2 لل يفر من تاج نيب كيني ميول 0 ةتدجن 0 0 3 0
 َن 1 افلا نيل ةكرشملا يذ : ليث نم ةدع ناكو ءاعيرذ ًالتق

 ا لان دم 3 0 م اس 9 د كا تا ف 5-5 5 0

 لتقي ًارهش متان ْنْب ديزي ماكأو .صقخ نيرمع تاراثلاي :نولوق#جر

 3 0 5 ىلإ 3 1 0 0 د :وأ] : 00

 0 5 5 1 مزهئاق ارت غل ةلتاقؤل هن بار 1
 تع امو يعلم هس غيب , جار فم ريما انجل )هوب 2 ص ا كم :

 لس اي فلل - . عير 128/ عن 15 يك ب ا



 556 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا همك

 ىلإ لحترا مث . صفح نب رمع رأثب لتقلاب ديزي مهعبتتو ءهباحصأ نم أفلأ نيثالث
 يبأ عم يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع نب بيبح نب نمحرلا دبع ناكو .ناوريقلا
 برهو مهب اورفظف مهورصاحف هبلط يف ديزي ثعبو هين نسحيلد تاج
 . 0)22هعم ناك نم عيمج لتقو نمحرلا دبع

 متاح يبأ عم يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع ناك" :ةريثألا نبا :لاق كلذكز
 مهب اورفظو ربربلا اورصحف ًاشيج متاح نب , ديزي مهيلإ رّيسف .ةماتك ىلإ برهف

 .؛هعم ناك نم عيمج لتقو نمحرلا دبع برهو ًاريثك ًاقلخ مهنم اولتقو

 ةرات (ربربلا) مسا تلمعتسا تاياورلا كلت نأ ىلإ انه هيبنتلا ديفملا نمو
 مهنأب قباسلا ثحبملا يف صوصنلا تفلس دقو «ىرخأ ةرات (جراوخلا) حلطصمو

 لامعتسا ًابئاص سيلف  جراوخلا نم ناتقرف امهو - (ةّيرفصلا) نمو (ةيضابألا) نم
 نكي مل امنيب (ربربو برع) نيب عارصلا نأب ًاثطاخ ًاعابطنا يطعي هنأل (ربربلا) مسا
 نب 0 دبع كلذكو يلاوملا نم ناك يضابألا متاح وبأ جراوخلا ميعزف «كلذك
 زيزعلا دبع لاثمأ ةيبرع تايصخش متاح يبأ باحصأ زربأ نم ناكو «يسرافلا متسر

 ني ل ل 00 ولا نمحرلا دب دبعو يرئاغملا

 : ةياهنلاو ةيادبلا ا ظفاحلا لاق

 نم لتقو «ءدب ىلع ًادوع اهحتتفاف ايقيرفأ متاح نب ديزي لخد ه55١ةنس يف»
 لذأو مهءاربك رسأو مهءارمأ لتقف مرارغالا ني ايا ول نص يح نط

 نم ناكو . ةمارك ةناهإلابو ءةمالسو ًانمأ فوخلاب دالبلا كلت لهأ لدبأو « مهفارشأ

 .[١١”ص1]“ .نايجراخلا دابع وبأو متاح وبأ مهئارمأ نم لتق نم ةلمج

 ابأ ُهَلْثقَو ءايقيرفأ متاح نب ديزي حاتتفا ناك ه55١ةنس يف) :ي ىربطلا لاقو

 .[86ص] ٠« . برغملا دالب تماقتساو ءامهعم ناك نمو متاح ابأو داع

 ايقيرفأ) يبرعلا برغملا دالبل متاح نب ديزي ةيالو دهع ملاعمو ءابنأ نم ناكو
 : يلي ام (ةيلامشلا

 ةجحلا يذ يف (ايبيل) سلبارط ميلقإ هلوخدب متاح نب , ديزي ةيالو تأدب :الوأ

 نب قراخملا ةدايقب) ةيلحاسلا  سنوت ةنيدم ىلإ هركسع نم ةوق ثععبف ءعها14

 مهريمأو جراوخلا متاح نب + ديزي مزهو براحو 5 . سباق نإ ةوفو «(يئاطلا رافغ

 جراوخلا عبتتو ءههأ 6 لوألا عيبر يف (ايبيلب) ةسوفن لبج يف بوقعي متاح ابأ

 )١( ص  نودلخ نبا خيرات ١97 ج 5.



 6هها/ يسابعلا رصعلا يف (يبرعلا برغملا دالب) ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا : سداسلا لصفلا 5357

 (رقارتسلاو توتر ايسلب) ةيلعاشلاو ةيلعادلا قطافملاب ةلزذلا ىلع نيحزاخلار
  ةيلامشلا ايقيرفأ ةمصاع - ناوريقلا ةنيدم ىلإ راس مث «دحاو رهش يف مهعضخأف

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق .ه55١ةنس يناثلا عيبر يف اهلخدف

 لازأو ءاهرومأ رّرقو ءاهلهأ ٌرقأو ءاهدّهمف «ناوريقلا متاح نب ديزي لخد»

 ٠:15 /565١صّ] .«اهروذحم

 ةيلامشلا ايقيرفأ نادلب رئاس يف ةلودلا ةطلس متاح نب , ديزي ريمألا طسب : ايناث ١

 يف نامألاو رارقتسالاو لدعلا رشنو ءاهميلاقأو اهمصاوع يف ءافكألا لامعلا ىلوو

 : ًالئاق كلذ ىلإ يربطلا راشأ دقو .ةدتمملا اهقافآ

 .(«برغملا دالب تماقتساو)

 .«ةنكاس تناكف «دالبلا دّهمو «جراوخلا متاح نب ديزي لذأ» :نودلخ نبا لاقو

 :ريثألا نبا لاقو

 . [8 /”*ص] .؟سانلا نم ه1 65 دنسلا متاح نب ديزي نسحأو «ءايقيرفأ تَفَص»

 ضاقتنالاو ةنتفلا يف اوكراش نيذلا عيمجل نامألا متاح نب , ديزي ىطعأ دقو

 نأ ه167 ثادحأ ىف يربطلا ركذ دقف «ىبرعلا برغملا دالب لئابقو تايصخش نم
 اموال ركل اهيقا_اوزاكا نصل وب رفع ريفا ا. ويرامسو ا رص رخو يققتلا يذلا
 ءاهز اوناك امبر متاح نب , ديزي مهنّمَأ نيذلا نأ ىلإ ريشي اذهو . «ًافلأ نيسمخو فلأ

 :ريربلا ءامعز ضعب مهنيب نمو ةعاطلا ىلإ اوداعف ء«فلأ ةئامثالت

 رافغ نب قراخملا مهنمو ,دالبلا ءاجرأ ىلع لامعلا متاح نب ديزي ىّلو دقو

 ةراوه دالبو ساروألا نم اهيلي امو بازلا ضرأ متاح نب ديزي هالو : يئاطلا
 أزجم نب ديزي ًاضيأ ةيسيئرلا قطانملا لامع نم ناكو .برغملاب ةتانزو ةموجبرو

 . مهريغو «متاح نب ديزي نب هللا دبعو ءيبّلهملا ديزي نب بّلهمو «َيبّلهملا

 ايقيرفأ ةمصاع  ناوريقلا ةنيدمب متاح نب ديزي ريمألا رقتسا دقو :ًاثلاث
 ام كلذ نم ناكو «ةيداصتقاو ةينارمع ةضهن هدهع ىف ناوريقلا تدهشو  ةيلامشلا

  :ًالئاق ضايف حلاص .د هركذ
 هوم جن و | ديزي ماقا

 , ؟770(هلك

 ,ماؤ85
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 دّرمت عقو ه514١ةنس يهو متاح نب , ديزي دهع نم ةرشاعلا ةنسلا يف :اعبار

 . بازلا ضرأب يراوهلا بويأ ةدايقب

 اهيلعو  بازلا ضرأب ةموجفرو تضقتنا ه74١ةنس يف» :ريثألا نبا لاق

 نب ديزي مهيلع لمعتساو ًاريثك ًاركسع متاح نب , ديزي مهيلإ رّيسف - يراوهلا بويأ

 لتُثو «هباحصأ نم ريثك لِيُقو ديزي مزهناف اولتتقاو اوقتلاف ءَيِبّلهملا أزجم
 رافغ نب قراخملا ناكو» :نودلخ نبا لاق  «بازلا بحاص رافغ نب قراخملا

 نبا لاق 12/155 ضا|(فربفو ةموجبرو عم ةريثك عئاقو يف ربربلا يف نخثأ

 ديزي نب بّلهملا هناكم يلوف بازلا بحاص رافع نب قراخملا لتقو ..» :ريثألا
 ديعس نب ءالعلا مهيلع لمعتساو ريثك عمجب متاح نب ديزي مهّدمأو .يبّلهملا
 بويأو ربربلا تمزهناف اولتتقاو ةموجفرو اوقلو «قومرهملا وبلا ةضئاو:يلهملا

 داع كلذبو [0 /55ص] ؛دحأ دنجلا نم لتقُي ملو «ناكم لكب اولتقو يراوهلا

 : اهيل اريهأ ةبليدلا ديزي نب بلهملا حبص أو ءةقطنملا كلت ىلإ رارقتسالا

 رفعج ىبأ ةفالخ يف ةيلامشلا ايقيرفأل ايلاو متاح نب ديزي ثكم دقو :ًاسماخ

 يف مث (ه39١ -199) روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا ةفالخ يف مث روصنملا
 يدهملا نب ديشرلا نوراه ةفالخ ىتحو (ها١/١١ )١59 يدهملا نب يداهلا ةفالخ

 لوألا عيبر يف ةفالخلا ديشرلا نوراه لود دقو «نييسابعلا ءاقفلخلا سماخ

 ةئيدم اهتمصاعب هتافو ىتح ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو متاح نب ديزي رمتساو ه١ ٠ ةنس
 .ما/87 قفاوملا ه١17١ةنس ناضمر يف ناوريقلا

 هتيالو تناكو ه١ا/١٠ةنس ناضمر يف متاح نب ديزي تام» :ريثألا نبأ لاق
 يه ريثألا نبا اهركذ يتلا ةدملاو 5[  /77ص]  ؛رهشأ ةثالثو ةنس ةرشع سمخ
 اينيرنا ماضي , ديزي لوخد خيرات نم امأ «ناوريقلا ةنيدمب هرارقتسا خيرات نم

 يف ناوريقلاب هنتفد متو «رهشأ ةعستو ةنس ةرشع سمخ هتيالو نوكتف «ءاهيلع هتيالوو
 . بيهم بكم



 سداسلا ثحبملا ج

 ايقيرفأ ىلع متاح نب ديزي دعب ةالولا
 :(هاالا )١17١  متاح نب ديزي نب دواد_ه

 نب دواد ريمألا «يسابعلا رصعلا يف ةيلامشلا ايقيرفأل نيينميلا ةالولا سماخ وه

 يلي ام عئاخلا تاك هير تراح بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي

 هيبأ عم ناك «ءالقعلا ناعجشلا نم «ريمأ :يبّلهملا متاح نب ديزي نب دواد»
 .«اهريبدت نسحأف ه١٠١١ةنس هتافو دعب اهالوتف ءاهيلع هوبأ هفلختساو ايقيرفأ ىف

81 ]: 
 ه١117ةنس ناضمر يف متاح نب ديزي تام» : لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاقو

 رّيسف ةيضابألا اهيف جرخو ةجاب لابج تضقتناو . .ايقيرفأ ىلع دواد هنيا فلختساو
 اومزهف رخآ أشيج دواد مهيلإ زهجف «مهومزهو ةيضابألا مهب رفظف ًاشيج دواد مهيلإ
 ديشرلا لمعتسا نأ ىلإ ًاريمأ دواد يقيو .اورثكأف مهنم اولتقف شيجلا مهعبتو ةيضابألا

 .10 /85ص] «رهشأ ةعست دواد ةرامإ تناكو . متاح نب حور همع

 - ١!/ةنس رصمل يلاو حبصأ مث ه١ا/١ةنس بجر ىف دواد ةيالو تهتنا دقو

 هتافو ىتح دنسلل ًايلاو دواد ثكمف ه84١ةنس دنسلا دالب ديشرلا هالو مث ه0

 .م١87 قفاوملا ه7 ٠١ 5ةنس نومأملا ةفالخ يف

 :(ه11/4١- 171) َنيّلهملا متاح نب حْوَر- *
 زيها «يسابعلا رصعلا يف ةيلامشلا ايقيرفأل ٍنيينميلا ةالولا سداس وه

 يبأ ةفالخ يف قارعلاب ءارمألا رابك نم ناك ا
 18694 ةئس روصنملا نب يدهملا ةفالخ يف دنسلا دالب يلزم ءروصنتملا رقعج

 نيطسلف ديشرلا هالوو (ه18١-565١) اهميلاقأو ةرصبلا ّىدهملا هالو مث اه

 نم قرشلاب رهشأ متاح نب حور ناك» :ريثألا نبا لاق كلذل (ه١1١-

 .15 /85ص] .«حور نم برغلاب رهشأ ديزيو «متاح نب ديزي

 ىلع حْوَر هوخأ ناكو متاح نب ؛ ديزي ةافو ديشرلا غلب املا :نودلخ نبا لاق
 ىدحإ ةنس فصتنم اهمِيّقف ايقيرفأ ىلع هالوو هيخأ يف هاّرعو همدقتسا نيطسلف

 .15 7/١985 ص)] .«ةئامو نيعبسو

 ه4
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 ا ا : هنأ ريثألا نبا ركذو

 ديشرلا ىلإ دواد راس فيا لا ناكو هاال١

 .15 /86 ص] . «هلمعتساف

 تناكف دالبلا َدِّهَّمو جراوخلا لذأ دق متاح نب ديزي ناكو» :نودلخ نبا لاق

 ايقيرفأب متاح نب حور دهع نع ريثألا نبا لاق كلذكو «متاح نب حْوَر مايأ ةنكاس

 .«ةنتف نم ةنكاس ةنمآ هعم دالبلا لزت ملا

 نفُدو «ناوريقلا ةنيدمب متاح نب حْوَر ريمألا يفوت ه١ا/ةنس ناضمر يفو

 روضتملا :لجفتسلا اكلة ةيثألا فيا لاق . متاح نب ديزي ريمألا هيخأ ربق بناج ىلإ
 هدم ملا نها ان :هل ليقف دنسلا ىلع ًاحْوَر هاخأ لمعتسا ايقيرفأ ىلع متاح نب ديزي

 يفوتف انقيرفأح َحْوَر يَلُو مث ناوريقلاب ديزي يفوتف ءامهيربق نيب ام تدعاب دقل

 عبرأ ةنس ناضمر يف هتافو تناكو .ديزي هيخأ ربق بناج ىلإ نفدو ناوريقلاب

 . ةيداليم ١ قفاوملا  .(«ةئامو نيعبسو

 تا نا

 :(ه11/4-11/5) نبلهملا رصن نب بيبح -ا/

 ايقيرفأل نيينميلا ةالولا عباس . بّلهُملا نب بيبح نب رصن نب بيبح ريمألا وه
 مأ ؟رصن : نب بيبح وه له .تاياورلا يف ذ سابتلا عقو دقو .يسابعلا رصعلا يف

 ؟بييح نب رصن
 دق ديشرلا ناكو ه175١ ناضمر يف متاح نب حْوَر تام» :نودلخ نبا لاق |

 نبا لاق مث . «حور دعب رمألاب ماقف مهتبارق نم بيبح نب رصن ىلإ أرس هدهعب ثعب

 .[4 ١5/ صل .؛هناكم رصن نب بيبح ماق متاح نب حور يفوت املا :هسفن نودلخ

 ايقيرفأ ديشرلا و . .يبّلهملا بيبح نب رصناا : عماجلا باتك يف ءاجو

 .[١1؟ص) .اهاال 5 ةنس

 ايقيرفأ ىلع هدعب لمعتسا حور يفوت امل ديشرلا نإ» : ريثألا نبا لاقو

 .15 /9ص] «يبلهملا بيبح نب رصن

 نب بيبح مأ ؟بيبح نب رصن وه له يف سابتلا دوجو مدقت امم نّيبتيو
 : ىلي ام ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو ؟بيبح نب رصن

 هالو امل ةرفص يبأ نب بلهملا هيبأ شيج ةداق نم بلهملا نب بيبح ناك -



 هكدأ يسابعلا رصعلا يف (يبرعلا برغملا دالي) ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا : سداسلا لصفلا 561

 ابيبح هنبا ةرصبلا نم بلهملا هجوف ها/8ةنس ناسارُخ ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا

 ه/5٠ ةنس يفوا : يربطلا لاق . هالةةئس اهالوتو اهيلإ بّلهملا راس مث ناسارخ ىلإ

 لل | اييطشتا بايحلا كووول .[شك ةقطنم] شك ىلع لزنف ْخْلَب رهن بّلهملا عطق

 نم لجر اعدف [بيبح هبراحف] - ًافلأ نيعبرأ يف ىراخُب بحاص ىفاوف «نجنبَر

 مهعمج ىلع لمحو كرشملا لتقف بيبح مالغ ةلبج هل زربف ةزرابملا ىلإ نيكرشملا

 عجرو نكسعلا عجرو: ! مهيلع ركسعلاب بيبح لمح مث عجر مث رفن ةثالث لتقف

 فالآ ةعبرأ يف بيبح مهيلإ راسف ةيرق ودعلا نم ةعامج اة مهدالب ىلإ ودعلا

 نأ دعب كلذو -14 /7”ص] «هيبأ ىلإ نيعح عجوز ءاهقرحأف مهب رفظف مهلتاقف

 هيخأ دهع ةداق نم بيبح ناك مث ا يب ا

 اوراث نيذلا دنجلا نم ةوق ةاره ىلإ لصو نيح روهشم فقوم هلو ٍبّلهملا نب

 ردو ةرحاةهسم اريل رهو امل لدا ربا يتلا بلم د اجتلا ىلع

 مهنم ناكو مهتداق ضعب رسأو بلهملا نب , ديزي مهمزهف ه4 ةنس اهيلع

 نأب ديزي ىلإ جاجحلا بتكف ؛«يناميلا ّيعازخلا تاحلطلا ةحلط نب نمحرلا دبع

 هج ريانا هلوعلا نب هيريمار )ك0 :ئربطلا لاق .ئربحأالا كعلواأب ةنلإ ةعب

 نبا تثعب دقو ةيناميلا ىلإ رظنت هجو ّيأب :بيبح هوخأ هل لاق جاجحلا ىلإ ىرسألا

 يلع فاد ملا يمسح لاَثَت «هل ضّرعتُي الو جاجحلا وه :ديزي لاقف ؟ةحلط

 :قدزرفلا لاقف .نيقابلاب لسرأو بّلهملا نب ديزي هقلطأف . .هب لسرت الو لزعلا

 ارّشغملا ٌريخ ةاَرَه موي ناطحق  هموق ىقال موي ًةحلط ُنبا َدَجَر

 نب هي ارث انوي عنا طي ىلا ةايارخي اناركهت سلا وم نري فكمتو
 لزَع ه7 ةنس يفو» :يربطلا لاق ء(دنسلل مخاتملا ناريإ قرش) تامرك عيلقإ تايعلا

 هود ف رعشملا لإ تسيح تا [8/565ص] .«نامرك نع بلهملا نب بيبح

 ةروث يف تامو .ه944 45 ةئس (ناتسكاي) دئسلا دالب كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا

 ١ .اهاأ» ٠ 7ةنس ديزي هينحأ

 نب ةصيبق نب متاح نب ديور ةطرش دقات هنيملا هن يتسم سضناواعوم

 نب ديزي هل دقعو» ه6١؟ - 57١ةنس رصمل متاح نب ديزي ةيالو دهع يف بّلهملا

 بيصأو طبقلا مهتّيبف ء«ه٠١١ةنس احس يف طبقلا جرخ موي رصم دنج ىلع متاح
 .رصمب متاح نب ديزي ةطرشل ًادئاق رمتساو بيبح نب رصن ىفاعت مث .«نيتنعطب رصن

 )١6١ ايقيرفأ ريمأ صفح نب رمع عم بّلهملا نب بيبح نب بيبح هوخأ ناكو
 ثالث ةميقتسم رومألاو صفح نب رمع ماقأ»  ريثألا نبا لاق - ثيح (ه86١

 بيبح نب بيبح ناوريقلا ىلع فلختساو ةنبط ةئيدم ءانبل بازلا ىلإ راسف نينس
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 نابعش يف كلذ ناكو  (لتُقَف بيبح مهيلإ جرخف (ةيضابألا) ربربلا راثف يبّلهملا
 . به المال

 تيح دعم بلهعلا نب تيبح نياربعت اهلشاف ايقيرفأ متاح نب ديزي يلو مشل اد
 رصمب متاح نب ديزي ةطرش بحاص ناك» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يتفرءاجج
 .هاا/٠ ةنس هتافو ىتح ايقيرفأل ًايلاو ل ل (ايقيدفأو

 ا

 نن بيبخ نب رضت خي بي وع اح نب حوو دعب ايقيرثا يلو يذلا ن[

 ماقف بيبح نب رصن ىلإ هدهعب دهعب ثعب ديشرلا نإ :نودلخ نبا ركذ دقف ءٍبْلرَل

 ماق متاح نب حور يفوت اّمَل» : :لاقو نودلخ نبا كردتسا مث . حور دعب رفا

 ناضمر يف - حور يفر امل ديقولا 09 ريثألا نبا لاقو . ير

 نيتنس ثكم دقو 8 (يبّأهملا بيبح نب رصن ايقيرفأ ىلع هدعب لمعتسا ه4

 متاح نب حور نب لضفلا هناكم ديشرلا ىَلو مث . : ةتريس تالمخو ًايلاز رهشأ 0

 . ةرصبلا نلاا ًابلاغ  داعو بيبح نب رصن ةيالو كلذب ت د مل

 سابعلا وبأ لاق . ةرصبلاب ةيملعلا تايصخشلا نم بيبح نب داّبع هوخأ ناكو ْ

 : بّلهملا نب بيبح نب داّبع لاقا ادري

 ُتَّلُق سانلابٌيِهدلافاهّتْمَرَم ْمْيَتْعاَف كّقيدص تبان ٌةْلَخاذِإ 3
 (ُبِقْعُي كنع ىنغوأ رادِتْقاَلاوَُر ءًارداق ٌتنكاذإ ف ورعمب ٌريايو >>

 0 هاا تا خليف منن 07
 دمزك ميحا زل

 :(هاا/8- ١ ا/اب/) متاح نب حور نب لضفلا 4

 ريمألا ينال رصعلا يف ةيلامشلا ايقيرفأل نييناميلا ةالولا نماث وه 0
 ةيلامشلا ايقيرفأ ريمأ يدزألا ل يع

 .(مال94  ا/99) هاال8- 0

 يو ا ا ا :نودلخ نبا لاق
 مرحم يف ناوريقلا ىلإ داعف هيبأ ناكم ايقيرفأ ىلع هالوف ديشرلا ىلإ هلل

 را 3 هل «ةئامو نيعبسو عبس ةئست
 د لا

 ايقيرفأ ىلع هدعب لمعتسا حور يفوت امل ديشرلا ناك" :ر ريثألا نبا لاقو:

 ءهالوف ءايقيرفأ ةيالو بطخو ديشرلا ىلإ لضفلا راسف . يبلهملا رصن نب بيبح
 .[15 /8 ص1 . «(ةئامو نيعبسو عبس ةنس مرحملا يف ذ اهيلإ داعف

 رقأو «ةيلامشلا ايقيرفأ ةمصاع داوربملا ةنيدمب 0 يدم تكور ا
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 منماةنبطو بازلاب ًالماع ناكو يميمتلا ملاس نب بلغألا نب ميهاربإو (رئازجلا)
 نع ترععلاب ريرتلا لئابق وينك ىريربلا هومحم نتا قاشتسإ ناكو .ديعس“نب العلا
 ةيلامشلا ايقيرفأ بلغأ يف رارقتسالاو ءودهلا رمتساف .تاهجلا كلتب ريمألا لماعلا
 .ةيلحاتبلا نسوت ةئيدم ةانكناب

 نسر يتلا هيخأ نبا سنوت ةنيدم ىلع لضفلا لمعتسا» :ريثألا نبا لاق

 ءاضأو مهشحوأ دق ًاضيأ لضفلا ناكو «دنجلاب فختساف  ًاًرغ ناكو - حور نب رشب

 نبا لاق كلذكو ««هلبق يلاولا بيبح نب رصن ىلإ مهليم ببسن مهعم ة ةريعلا

 ًامالغ ناكو حور نب رشب هيخأ نبا ةوفعلا نوت ىلع ضنلا لمعتاا + ةزولخ
 00 هريدعلا مهيف "ا رار ل ة ل

 اردو د نسا دا قدي ف مقا :ريثألا نبا لاقو ا .اوضقتناف

 ٌكَرْت' ىلع اوعمتجاف ؛«مهباتك نع مهبجي ملف «هيخأ نبا نم نوفعتسي لضفلا ىلإ
 ةعامج لك :يسرافلا نبا دمحم هل لاقي ةيناسارخلا نم دئاق مهل لاقف . هتعاط

 . تقدص :اولاق او ا ل ل ل

 يرابنألا هيودبعب فرعي دوراجلا نب هللا دبع هل لاقي مهنم دئاق ميدقت ىلع اوقفت

 ظ .[6 /46 ض] ؟. . مهنع ةريغملا اوجرخأو ةعاطلا ىلع هوعيابو مهيلع ه 0

 نب لضفلا» نأب عماجلا باتك يف ءاج ام باوص مدع كاردإ صوصنلا كلت حبتتو

 ها ةريسلا نسحي ملو ه١الالةنس ايقيرفأ ىلع ديشرلا هلمعتسا . . متاح نب حور

 نب لضفلا ةلماعم ىلع رصتقي رمألا نأ وه باوصلاف (هأ) . (. .هولتاقو ةعاطلا اوذبتف

 . يلاوملاو نييناسارخلا دنججلا مهو شيجلا نم ةدحاو ةقرفل حور

 از ةرواجلا ئونللا يع يدع | مذكر ويشعل وهل قدامنا
 ب (ناوريقلاب) - لضملا ىلإ اوبتكو سنوت ةنيدم نم  ةريغملا اوجرخأو ةعاطلا ىلع

 مل ان : نولوقي لضفلا ىلإ اوبتك» :ريثألا نبا لاقو «. .دارأ نم مهيلع يلوي نأ

 :هاضرن نم انيلع لوف انج رخأف ة ةريسلا ءاسأ (ةريغملا) هنكلو ةعاط نع ادي جرخُن

 ىلع ناك اّمَلَف .مهيلإ هرّيسو متاح نب , ديزي نب ِهَّللا دبع همع نبا مهيلع لمعتساف

 ل

 ةيالوب مكعدخي لضفلا نإ : ضعبل مهضعب لاقو هيلإ اوراسف رمأب الإ ًاثدح اوئدحُي
 داوقلا نم هعم نم اوذخأو' ةىلدقق ديرب نيرهللا هع ىلعاا راع ءمكنم مقتني مث اذه

 الو .سنوت ىلإ كيوب ني هللا ع راما ةودلك نبا كاقرتع [ه /45 ص] . «ىراسأ

 هلع اودعف ءءاج ءيش يأ يف هماهفتساو هيقلتل ةعامج دوراجلا نبا ثعب اهبراق
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 ىراسأ مهوذخأف نيقفارملا ضعب امنإو داّوق هعم نكي ملو [5 /55١ص] . «هولتقو
 .ه1178ةنس ىلوألا ىدامج رهش يلاوح يف كلذ ناكو

 مايقلا ىلإ هعم نمو دوراجلا نب ِهّللا دبع ذئنيح رطضاف» : دال قفا لاق

 رطضا» :نودلخ نبا لاق امنيب «رمألا يسرافلا نبا ىّلوتف «لضفلا ةلازإ يف دجلاو
 هاوق نم يسرافلا نب دمحم كلذ ربك ىّلوتو «فاللخلا راهظإ نيلإ دوراجلا نبا

 لاق .«لضفلا ىلع مهدسفتساو يحاونلا يف لامعلاو داؤقلا ىلإ بتكو « ةيناسارخلا

 لوقي ةنيدم يلوتمو ايقيرفأب دئاق لك ىلإ بتكي يسرافلا نب دمحم راص» 0
 دم ووو نسل تا اد يي 1 دارت لاما حو حا 5

 نإق ةكللرد انس رفت عجل ذأ انيأرف 01 ا

 00 تكتب معلب ا نول انتكو انريمأ ك 0 .انرفط

 ناوريقلا نم . ًاركسع حيد نب لضفلا ريمألا ل ةيناثلا ىدامج يف

 لضفلا مييلا ريشا هديا قوم لاق . سنوتب دنجلا نم هعم نيذلاو دوراجلا نبا لاتقل

 مهعبتو ءًامزهنم ناوريقلا ىلإ داعو ه هركسع مزهناف ه هولتاقف هيلإ اوجرخف ًاريثك ًاركسع

 ناوريقلا لهأ حتف مث .كلذ مهموي ناوريقلا اورصاحف دوراجلا نبا باحصأ

 لضفلا جرخأو ه108١ةنس ةرخآلا ىدامج يف هركسعو دوراجلا نبا لخدو باوبألا

 مث مهموي اوراسف سباق ىلإ مهلصوي نم هلهأ نم هعم نمبو هب لّكوو ناوريقلا نم

 رثك) : نودلخ نبا لاق كلذكو . «متاح نب حور نب لضفلا لتقو دوراجلا نبا مهّدر

 محتقاو دوراجلا نبا هعبتاو  هركسع مزهناف:لضفلا جرخو دوراجلا نبا عومج

 هلتقو هقيرط نم هّدر مث سباق ىلإ مهلصوي نم هلهأبو هب لكوو ناوريقلا هيلع

 .(هأ) (ها78١ فصتنتم

 ىلع برعلا لاسعلاو ةفاقلا هالوق تازلا عيلقإل ًاريمأ ديعبم نب ءالعلا ناكو
 م5 قفاوملا ه78١ةنس فصتنم يف حور نب لضفلا لتقم دعب ايقيرفأ

 2 ع

 :(م114- ا4١//1) يبلهملا ديعس نب ءالعلا

 كديعس نس ءالعلا يسابعلا رصعلا يف ةيلامشلا ايقيرفأل نييناميلا ةالولا عسات وه

 متاح نس ديزي ريمألا عض ايقيرفأ اولخد نيذلا ةداقلا نم ءعالعلا ناك . يدزألا يبلهُملا

 بازلا ضرأ يئاطلا راّمغ نب قراخملا ىّلو دق متاح نب د كيؤي ناكو :يليحلا



 256 يسابعلا رصعلا يف (يبرعلا برغملا دالب) ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا : سداسلا لصقلا 505

 ضرأب هموجفرو (ةليبق) تضقتنا ه١ ةئس يفو ١.. :ريثألا نبا لاق .ه00١ةنس

 لِتقو اومزهناف اولتتقاو اوقتلاف ًاركسع ديزي مهيلإ رّيسف ؛يراوهلا بويأ اهيلعو بازلا
 لمعتساو ريثك ركسعب متاح نب ديزي مهذمأو «بازلا بحاص رافغ نب قراخملا
 ربربلا تمزهلاف لاتق دشأ اولتتقاف هموجفرو اوقلو يبلهملا ديعس نب ءالعلا مهيلع

 .[6 /"”*ص] .دحأ دتجلا نم لتقي ملو «ناكم لكب اولتقو يراوهلا بويأو

 بازلا ضرأل ًاريمأ ديعس نب ءالعلا حبصأ  ه784١ةنس - تقولا كلذ ذتمو

 دهع ىلإ اهيلع أريمأ لزي ملو (رئازجلا) طسوآلا برغملاب قطانملا نم اهيلإ ناك امو
 دنجلاو دوراجلا نبا دّرمت عوقوو ةيلامشلا ايقيرفأل متاح نب: حور نب لضفلا ةيالو
 نيأ لاق .ه١ا// ةيناثلا ىدامج يف حور نب لضفلا لتقب ؛ مهمايقو ةيناسارخلا

 دنجلا نم ةعامج لضفلا لتقل ضعتماو « سنوت ىلإ دوراجلا نبا عجرواا :نودلخ

 نبا مهيلإ راسو .اهوكلمف ناوريقلاب اوبثوو رذنملا نب كلام مهمدقم [برعلا]

 سبرألاب مهّلف قحلو «مهنايعأ نم ةعامجو رذنملا نب كلام لتقف سنوت نم دوراجلا
 [55١/5ص] .«ناوريقلا ىلإ اوداعو يبلهملا ,ةيعتس ةح» ءالعلا مهيلع اومدقف

 يلاو ديعس نب ءالعلا مهيلع اومذقو سبرألاب اوقحلف ..» :ريثألا نبا لاق كلذكو

 .[0 /56ص] . «ناوريقلا ىلإ اوراسو بازلا دلب

 هراتخا ءايقيرفأل ًاريمأ ءالعلا حبصأ مهيلع يبّلهملا ديعس نب ءالعلا مهميدقتبو
 نبا ةهجاوم يف كلذو - ه178 بجر ىف  ربربلاو برعلا دنجلاو ةداقلاو لامعلا

 قطانملاو ناوريقلا ىلع اوبلغت نيذلا ةيناسارخلا دنجلا نم هعم نيذلاو دوراجلا

 . سنوتب اهل ةعباتلا
 .نئارجبلاب كارلا نم: زيربلا لئابقو ترغلا ةحجلات ءالحلا نانو

 ا ل :نودلخ نبا لوق فلس دقو .ناوريقلا

 ربربلا هعمو ديعس نب ءالعلا راس» :ريثألا نبا لاقو .ناوريقلا ىلإ اوداعو يبّلهملا

 فراشم غلب ىتح روغثلا ىلع ديعس نب ءالعلا رطيسف ء15 /450 ص] «ناوريقلا ىلإ
 دوراجلا نبا ىلع ءاضقلاو ناوريقلا ةنيدم ىلإ مدقتلل أيهتو اهب طبارف ناوريقلا

 .هاا4 مرحم يف نيدرمتملاو

 «رضمل ايلاو ةمكرغ ناكو «سلبارط ىلإ نيعأ نب ةمئره ريمألا لصو ذئدنعو

 ىلإ ريسملاب هرمأ مث نيعأ نب ةمثره  رصم ىلع  ديشرلا ىّلو» :نودلخ نبا لاق
 هغلب ديشرلا نوراه نإ» : ريثألا نبا لاقو - [5 /7850 ص] .(ه١ا/8ةنس خلس ايقيرفأ

 ىسوم نب ىيحي هعمو نيعأ نب ةمثره هجوف ايقيرفأ هداسفإو دوراجلا نبا عنص ام
 دوراجلا نباب فطلتيف ىسوم نب ىيحي مدقتي نأ رمأو «ناسارخ لهأ دنع هلحمل
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 دف قمل ع 8 ابرلنيلككياعلؤطو .قفثلو قطف لهل وضخ لبق ةط ةطاطلا دواعتل هكيمتس
 ايل لضطو سلك !اههاوجب «نأم اةويقلا جم جم وسل رانا قم الملقا ةاولمقل نمل ليفت ل
 لورا لات ب ل ةهق رتب كلغل ل ' نودقشس نجا ركذت اتعقأو مسسلاو | رثظم -ىفإ ا

 يفسر قلع ىحنوس ل ليلقي لاتقول نانوعيدم ]لق ةليط ا ةللفملا» طانجخ بتم ييجي

 ميكر زيقألا وبال قابقاو )و + لابد امباقتلإ لار لطم غا رفقا" طرشب هباجأف .«ةعاطلا
 : دوراجل انني الامفأ نفث ؟ مالكنةؤراجفا_ نبأأ ' جريب هثيبلئرجف .ناوريقلا_ لسلومذ نب ا نيجي

 ناؤرققلا ثيكرت نإفاوبزبلا هملفوةليعسا نب العلا ينمادجرق ادقون ةعالطلاو ع لبست
 هلي ب 0 م امشلاو ار مكن شفب يب ا ا :.كهوكلامفا

 اناكوا ..نزيتمؤملا .ريمأ دخللإ ريئشأو دالملا ميلإ. ملمأف ةنئؤما عروق رف هبا 0
5 

 ىلا نوتو ير بشللذب يخيم ملعف الملا نع ره مهتم م نافللنمل هلع
 مهنم ةمث رمت برقي ىباتل 2 ١ ملعامل لفن إفب و تيلهملا ! دف ..نساياز طي. ةمث ره

 هوراجعلا نيا علف ال ىلإ اغأ 0 00 هيلإ |.اولبقأو هعيج صك

 ل دملإ رامخج دا وازمقلامهيلا 1000 مم ةيجالتسما ' يسوم ان ع املا بتكف. هب هل ةوق ال هنإ

 ا نو يخل ؛ . . ةلسقما /(3ا8ص] هلال ةةننس ةنموءرجاملاب ' يف .سليارط لنج

 الر

 كايبجشلل: : خي ءواجللا ءلرمأ ارازلقيناوزيقلا نم دوراجلا نبا رخل » :نودلخ نيا لاق

 ا ا وأ. .نيطعقيو ,مويعلا» ياست بم !!ميشب ليو زحاللب 54 يب لا
 5 9 د رع راسا د

 5 د2 0 ةئللظ ولا دوراجلا نبأ ميباحصأي. كفو , اهكلَمو مالعلا اهييلإ يبس ؟ناوربقلا
 0 هي

 الإ نع هملعي ديلا بيتكد :ديشرلا يا ةمرعلا دوراججلا نيا قجلو م[ رفيع
 0 ديس إب ديشرلا هرمأف . ناوريقلا سس دوراجلا نبأ جرخأ يذلا وه كليعس 0س ءالعلا

 ل رنألا "نبأ لاقو 3 ءاللعلا 0 59 58 3 1 0 5 البلا“ . ادي 8 ل ا
 ا عاب « ب د انيس 506 54 0 ا ا ل اد ياس 6-0 2 "ا المرايا رسام

 ثبْلَي ملو . . ديش ش ! نم ةريثك لص ةيفل لصو امَلَف هريسف هب [ الملأ نأسزإب هرمأب
 ا عمقا اا 00 نب وح اعلم يزل را الا

 أ ل ا ع“ راحل ُ ا 4 ع م[ 1
 هد كثب د 8 2 0 هيف مف >3 نكظ] و 5 ا 3 أاقيع سس 2 ةسسيأ 0 00700 ىو باكل ايسيقا ساب بسلا 32

 امس اان ةهيااع اهل ءاهبل ادلمشلم 5 0 هاء اقيم هان عب اافعلد هلير 32 50-5 3 0 1 0 ءير هاك 0 ا 0 5 0 002 5 2 1 0 8 9 1 1 34 / يل تي 5 "1 1 '

 ١ - (ه181 119/5 نيعأ نب ةمئرك ربدألا 2
 ؟ اممم ك مطر ب مكعب _ت اب م

 متاح وبأي ريما , يسال ل نيصعلا ف يف .ةيلامشلا ايقيرف ال نسسنامملا 02 ا ايفل همم ٠

 هيمو

 كلا هال شا با نيب مزاج . : ىلي إم عام اجلا | باتكب متاح نيمألا هنبأب ةججرت يف .ءاج |.نيعأ نب ةمثره

 يلد ر ةيسايعلا ف د ا ةذاقلا نم لآ : ةمراضحلا عب يني نير ع نيعأ نيم دره
 اقيم ابنا“

 أَم مر 4«... هيلع هيب رصم
 ه7 الا و ريمالا.هوبأ لقتنإ 1 و اقوة مارب تجيرط كم هيبأ رمال: و نا ب 5

 5 جاب |ةماو دقوا كلا دلال وسلا ةلاتقيلان انج تجوم هايف معسل تت عانم رف لع ع



 هاف ينانلا رصملا يف (يب رعلا ب راما دالب) ةيلامشلا ابقي ,قيرفأل ْن نويناميلا ةال 0 سداسلا لدففلا 5

 ىتح قالب اوطبضا ًافزه 1004 نجر خاتم اهيلإ ا اري يقترف لول المهن نم لؤي ارب شرم
 من رغص لهتسم /قفدغاو ريقلاب ِث 0 يبلهملاب بيعي نامهلجلا حطو

 ثيعبو :ناقيريقلا ىلإ ةجرتفىميلا ىدلعلاب دثبتيا دا شبل دل ينك مث ٍه19/8١ةنس

 قل سمع قار امج ااسنعور بد فال علا نامل راقأو دلع
 اما سرا :عيبر يف همت ناوريقلا ىلا قيوم راسا ا. ريثولا نبإ لبق 0
 ىلإ .ةيدهلا كاف . تاذلا ةيالوب بلخألا نب يسماربل ناكر ١ نمو سانلا ٌنّمأف
 رصقلا ةمئره ىنَيو .اييف ءرئأ ريبحف تازلا عزم ةيحان ةدئرم ءالوف هفطالو ةمئره

 ا شال ةرحبلإ امي سلبارط يدم رس ل ' 0 6
 0 ثيلكو 0 0 يي ضايع ضنا ه از ةضاطساوأ أ ىف

 اميعرمتج قرف انئيج اكمل هانهبلا ريش ل اج انج“( يناطبلا) ىنلخلا يبت
 هيقاأ5 كور 0 يي 2 همر اايعشام + وا .ةتيياحتتمأ نم يفك لذ

 0 2 ةلاعب يس أس 3 2 ا رمان كا 0 كبيس ؟يتانملا كلي( 5

 هبتك لصاو فالت 000 أ اجلو» :ريثألا نبأ لاق
 . ري 4 2 هم شام لش ا 0 طاب 5 ا هيكل أ( 9

 ناضمرب يف ايقيرفأ نع 'زاسفل ف ةارعغتا ىلإ ةيلع .,مودقلابأ هرمأف [ يفعتسي ديشرلا
 ل 3 0 : 8 0 با 35

 ةمئره ئاد امل : نود .نبأ 16 تك .«اهصلو نيس هتيالو تناكف ه1 1 ةنس
 0 تل 322 0 0 5-5 لا 0 ا ؟ اقم 558 م(

 قارعلا ىلإ عجرو 0 م لي 0 2 رق فالتحلاو ورا ارث 0

 32 0-1 5 ايستاعل ايل 8 هس ]أ 1 كبس ام 3 ل ل اشم رغبيفا او هزيعلا

 إ امن تمل 3 هع فقل ض اان هم 0 هما 55 م د اههخلب !اتميصير ل اهل 6 اين 1 ل مل ز

 ا اهسيوراهعلتوم 9 تقي رفأ ريم ركل بثاقم جا اندحيماع
 55 20 1 . _ن ا” 0 053 0 3 3 325ك557 . 0-0 امهر 25

 ةقطنم ىف ةيناميلا قلع ةليبق نم ,ّن اقم
 ام 5 تمم ملم أ ويجلا معك خب ,لتاقم 0 نا اب
 هعمل 0 اثم ركذي :ادمهلا :سحبلا لاق ب 7
 ل1 قس 00 ما م 3 م رك كل 72 را ياسر مل كه بذر آس 0

 ه0 طيلخ اهنكسي ءاردخلاو
 0 1 م 1
 يد امم ب 0 كع نب - ما ل ع : 0 2000 أ ياللا ؟اصسل امس هس 5 اس

 يمست ةتيدم دب دإ امش . :
 ةعملم بر 5 هل مم | ,نومو . هعط ةلوشاتم | 5 ا

 [برحلا يرش نط ) راكلا :رميلا براشم دحإإ رومو ٠ « كعل هحلي
 انكي ب انآ يفلان 1ك همام ران : 0 0 5 2 نص 8 0 ميسم 1 دي اكياس 1م

 ةفالخلا نيمسأت يف ,ةدابقلا ءارمألا راسك نم يكيعيلا 7 نب .تابقمرزل ك4 ألم
 يلع نباهلل !ىليع مدتفا يف, ا - )2110, ةيتارفللا ةويزجلا يلوو]و ةيس ةيسايبعلا
 الق هير نوي, قبلا ههنا باستا ربه 170/ةبني_روصتملا رفعجج بأ ةفاراج_ يف _يسابعلا
 نقي لئاقم نب وحن ايقيزفأ للعب ديشؤلا | لاطتعتسا نعل كي ارقندل يفر: :ريثألا نيل اقر هليف

 عيضد اذه .لتاقط نيادباجم ءنابكو ..نيغأ نب ةمثرهب اوف نىفةتيسا امه اهل يبكعلا مييكح
 ما, ىشولا يو ديشولا: ىلإ "مث ره داعؤر , اهَملَسِييءن اضم .لوأ يف ناوورقلا مِدَقَف .يليشزللا



 5068 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هدم

 ىفعتسا ايقيرفأب فالخلاو راوثلا ةرثك نيعأ نب ةمثره ىأر اّمَل» :نودلخ نبا لاقو -[6

 ناكو ؛«ّيكعلا لتاقم نب دمحم ايقيرفأ ىلع ديشرلا ثعب مث .هافعأف اهتيالو نم ديشرلا
 .[4 /96١ص] . «ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس ناضمر يف ناوريقلا مِدَقَف «هعيضر

 اومكح نيذلا نييناميلا ةالولا نم رشع يداحلا يكعلا لتاقم نب دمحم ناكو

 مها81١ةنس ناضمر رهش ىف هدهع أدب دقو «ىسابعلا رصعلا ىف ةيلامشلا ايقيرفأ

 ”تايع لأ نم ناك ونيل اهنلا انيرلأ يضاف نزو رقلا يدعي نقساو

 دض ةيركسع بالقنا ةلواحمب يدزألا ةّرم نب دلخم ماق ه87١ةنس يف
 نكي مل» :ريثألا نبا لاق .ةريسلا ءىيس هنأ ةعيرذب يكعلا لتاقم نب دمحم ريمألا
 نب دلخم ميدقت ىلع اوقفتاو هيلع دنجلا فلتخاف ةريسلا دومحم لتاقم نب دمحم
 لتاقم نب دمحم هيلإ رّيسف ؛زيغو نربلاو ديجلا لب صدا عمتجاو يدزألا ة ةّرم

 نبا لاق كلذكو (هأ) .«حبذو ذِخأف دجسم يف ىفتخاو دلخم مزهناف هولتاقف ًاشيج
 نبا دلخم اومّدقو دنجلا هيلع فلتخاف ةريسلا ءىيسم لتاقم نب دمحم ناك» :نودلخ

 درمت ناكم ةياورلا ركذت ملو (هأ) .(لتقو مزُهف ركاسعلا هيلإ ثعبف يدزألا ةرم

 تهتناو (ايبيل) برغلا سلبارطب ناك هنأ نظلا بلاغو «يدزألا ةّرم نبا دلخم لتقمو

 .ةيلامشلا ايقيرفأ عوبر ىلإ رارقتسالا داعو لشفلاب هتلواحم

 لا 6 وما د ١ روس ا وعل

 (رئازجلاب) بازلا لماع يميمتلا بلغألا نب ميهاربإ مع نبا ةباثمب وهو ةيلحاسلا

 هنأ ودبي يذلا يكعلا لتاقم نب دمحم ريمألا ةبراحمل عومجلا عمجي ماّمت ذخأو

 ةهجاومل هركاسعب مودقلاب هرمأو بازلا لماع بلغألا نب ميهاربإ ىلإ كلذب بتك
 ناضمر يف ناوريقلا ىلإ فحز نأ ثبل ام هنكلو «سنوتب مامت همع نبا درمت

 يميمتلا ميمت نب مامت سنوتب لتاقم نب دمحم ىلع جرخ» :ريثألا نبا لاق .ه7١

 هيلإ جرخو نينامثو ثالث ةنس ناضمر يف ناوريقلا ىلإ اوراسو ريثك عمج يف
 ىلإ يكعلا نبا مزهناف ليخلا ةينمب اولتتقاف هعم نيذلا يف يكعلا لتاقم نب دمحم

 87١ةنس يميمتلا ميمت نب مامت سنوتب جرخ» :نودلخ نبا لاقو .(«ناوريقلا

 همامأ مزهناف لتاقم نب دمحم هيلإ جرخف ناوريقلا ىلإ راسو سانلا هيلإ عمتجاو
 ناكو (هأ) 2.١ .ناوريقلا هيلع لخد نأ ىلإ هعابتا يف مامتو ناوريقلا ىلإ عجرو
 ةنيدم بيتجت دارأ لتاقم نب دمحم ريمألا نأ ىلإ ريشي امم ناضمر رهش يف كلذ
 لك ضرعب مامت ىلإ لسرأف «ميركلا رهشلا يف برحلاو راصحلا اهلهأو ناوريقلا
 نُمؤيو هنمؤيو ناوريقلا ماَمَت لخدي نأو سلبارط ةنيدم ىلإ ناوريقلا نم جرخي نأ

 نل يميمتلا بلغألا نب , ميهاربإ نأ ًاضيأ ملعي لتاقم نب دمحم ناكو .اهلهأو اهدنج



 59 يسابعلا رصعلا يف (يبرعلا برغملا دالب) ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا : سداسلا لصفلا 59

 . مامت همع نبا ةهجاومو جارخإ ىّلوتيو بازلا نم ركاسعلاب لصي نأ ثبلي
 جرخي نأ ىلع يكعلا نبا َنّمأو ناوريقلا لخدف مامت راسو» :ريثألا نبأ ل لاق

 نب ميهاربإ عمجف ؛سلبارط: ىلإ ناضمر يف راسف - [ناوريقلا نع]- ايقيرفأ نع
 هد سا لا يروا اوس مك

 سلبارطب لتاقم نب دمحم ىلإ بتكو ناؤزيقلا هب ميهاربإ لخدو سنوت ىلإ اهنع راس

 لخد . .» :نودلخ نبا لاق كلذكو .«ناوريقلا ىلإ داعف ءهيعدتسيو ربخلا هملعي

 و هاو كال هرب اجلا دهن ايت 5

 . (ةئامو نينامثو د نس رخأ نارا هترامإ ىلإ هداعأو سلبارط

 نا 0 ىلإ راسو ًاعمج م عمجا ه1 رفص يف مث

 ا ..» :نودلخ نبا لاق  .«هلتاقنف يباحصأ نم يعم نمو انأ ريسأ نأ يأرلا
 هب ءاجو هَتّمأَف مامت هل نمأتساو سنوت ىلإ هعابتا يف راسو همزهف هباحصأب ميهاربإ هيلإ

 . «ايقيرفأ دالبب لتاقم نب دمحمل رمألا رقتسا» :ريثألا نبا لاقو .«لتاقم نب دمحمل

 ةرك بايقيرفأ دالبب- لتاقم نب دمحمل رمألا قثوتسا اًملو» :نودلخ نبا لاق
 ةيالولا ديشرلا نم بلطي نأ يف بلغألا نب ميهاربإ اولخادو «هتيالو دالبلا لهأ
 كرتي نأ ىلع كلذ يف ديشرلا لا ميهأربإ بتكف - [ايقيرفأ ىلع ةيالولا] - مهيلع

 ايقيرفأ نم وه لمحي نأ ىلعو . ايقيرفأ ىلإ رصم نم تناك يتلا رائيد فلأ ةئاملا

 ؛ هتيالوبا 0 ' ةباحيتما راقتداو لل م غلبو ٠ افلأ نيعبرأ

 . [4 /197ص] . ؟قرشملا ىلإ لتاقم نبا لّفَثو «رومألا
 سنوت - ايبيل) ةيلامشلا ايقيرفأ اومكح نيذلا ةالولا رخآ لتاقم نب دمحم ناكو

 اهمكحي لصفنا ىصقألاو طسوألا برغملا دالب نأل ءاهعيمج (برغملا - رئازجلا
 بلغألا نب ميهاربإ لماع اوجرخأو سلبارط لهأ راثو ء«ه848١ةنس ذنم ةسرادألا

 ىلإ دعب اميف بلغألا نب ميهاربإ ةيالو تلوحت مث ه189١ةنس ةياهن ىلإ مهبراحف

 سنوتب ةبلاغألا ةلود

 ةرشعو نيتنس وحن ةيلامشلا ايقيرفأل يكعلا لتاقم نب دمحم ةيالو ةدم تناكو

 .ةيداليم 6٠٠١ قفاوملا ه185ةنس فصتنم ىلإ ه١181ةنس ناضمر نم كلذو «رهشأ
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 الد يسابعلا ل يف ةيمورلا ر فنا 0 ةينيمرأو ازيرا ويناعيلا ةالولا : ع لصفلا 571
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 ا ةدانقلا_نم ديبعإ :كريشا ه5. 3١ ةهسإ فو 5

 :ريكذوأ . ناميلا نب ةينيذج دي ىلع دنواهن دعي تحتف.اهنأ ؛ يرذالبلا ركذب دقف. ناجييرذأ

 لاق . . ةفوكلل:ةيتعش: نب: ا ل سوات دل ا لا

 ناجيبرذأ هبجومي تعفد ناجيبرذأ ليهأ عم كيل ةئيذخ دع :خرسحم ىنجات .

 هالو يت يركسلا ةيداحلا تمر ام عرس اه لإ تادهعت نم اهيل ام ضح
 ني ة ةريغملا نإ : يبلكلا نبا ىيدولا : :يرذالبلا لاق ' . .يدنكلا سيق نب ثعشألا

 نب ثعشألا اهازغف اورفك مث - اهلهأ َحَلاَصو - 2 ا

 ثعشألا د يضمو ا ىلع مهحلاصو «ناورجاب. نيك توي نب
 ! + : :مويلا ىتح

 هالو ف د 5 د وسرت نب سن ع مدا

 هع ب م ا ل

 ا ا سيف نب ثيعش تالا 00 0
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 سل

0 
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 00 ا د و ا 1 ندب يرؤالبلا ب ةاذلبلا حرت 90
 ) نسح يجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا ()
 .77” ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 اين



 572 يسابعلا رصعلا يف ة ينميلا رودلا مابا

 ناقوم ىلع راغأف . . سيق نب ثعشألا هعمو ه1 0ةنس ناجيبرذأ - ةفوكلا يلاو
 «ةفيذُح حلص ىلع مهحلاصف حلصلا ناجيبرذأ روك .لهأ بلطو «ناسليطلاو رببلاو
 «تضقتناف «:ناجيبرذأ ىلع ٌتعشألا 6 ٌديلولا فرصنا اَّمَلَق» :يرذالبلا لاق

 ٌثعشألا عبتتف «ةفوكلا لهأ نم ميظع شيجب هذمأف «هذمتسي ثعشألا هيلإ بتكف
 7ناهيبرذا لهأ مالك يف رئاحلا :ناحلاو .اهحتتفاف ًاناح ًاناح ناجيبرذأ

 قلعت قا واع تعنقالا رست در . ةيرادإلا ةدحولا وأ ةقطنملا دوصقملاو

 ذختا امنإو «ناورجاب نصح اهيف يتلا يهو «تضقتنا .مث اهلهأ ةحلاصم قبس يتلا

 نم اهيلي ام ىلإ ىضمو  ناجيبرذأ يلاو هتفصب - هل ًارقم ناورجاب نصح ثعشألا
 قطانم حتفب ثعشألا أدب دقو .ىرخألا دعب ةدحاولا اهحتتفاف ناجيبرذأ قطانم

 ةيئيمرأ) زاقوقلا يف ةعقاولا ناجيبرذأ قطانم مث (ًايلاح ناريإ يف ةعقاولا) ناجيبرذأ

 اهيلاو وه ناكو ه٠7ةنس يلاوح اهيمسقب ناجيبرذأ حتف ثعشألا متأو . (اميدق

 .نافع نب نامثع ةفالخ يف ًاعيمج

 ,ىرخأ دعب ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسا :نسح يجان .د لاق
 ناطيتسا لوأ وهو «مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو 0 نم ًاسان اهيف نكسأو
 اناح ناَجِسْوْذأ نسق كرنب تيقألا عبتتاا :يرذالبلا لاقو («ناجيبرذأ ميلقإب برعلل

 سانلا ءاعدب مهرمأو ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم برعلا نم ًاسان اهنكسأو اهحتمف ًاناح
 نافع نو نامسكل لماع نيت: ني عيعالا نراك :يدلرعسملا ناقود# " مقلوألا ىلإ
 يذ ىف نافع نب نامثع ةافو ىتح اهيلع ًايلاو ثكمف '' «ةينيمرأو ناجيبرذأ ىلع
 .ةيرجه 4٠  "ةنس بلاط يبأ نب يلع ةفالخ- يف كلذكو ءها هةنس ةجحلا

 اهميق اَملَق ناجيبرذأ ىلع تعشألا بلاط يبأ نب ىلع ىَلَو» :يرذالبلا لاق
 _ [نكسأ يأ]  ٌُتعشألا لَّنأف .نآرقلا اوؤرقو اوملسأ دق اهلهأ رثكأ َدَجو

 . ىتَبو ءاهّرّصَمو ؛برعلا نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ
 ةيئيهرأ بلاط: يبآ نب .يلعل نميق نباتعشألا يلوذ : ةينيمرأ ءابتأ يف يرذالبلا لاقو

 بأ نب ىلع ةفالخ ةياهث ىلإ اهيلع ايلاو: سيق نيب اكعشألا تنكمو *ناهيرأاو
 ارضع سس ؤمو ناجيبرذأ ريمأو حتاف وه سيق نب ثعشألا ناكف ..ه4 ٠ ةنس بلاط

 هللا يضر ّىلعو نامثعو رمع ةفالخ يف اهلهأ نيب مالسإلا رشانو يمالسإلا يبرعلا

 .87؟ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
 .170 ص - نسح يجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (؟)
 ,.؟ ج 58١ صد يدوعسملا - بهذلا جورم (؟)

 ."07/ صو 774 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف !)
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 يلاوح اهب يفوتو .ةفوكلا لإ داع مث ءةنس ١8 وحلت هتيالو تناكف هنعو مهنع

 .هة ”؟ةنس

 : (ه77 )١9 ةينيمرأ ريمأو حتاف يرعشألا مْنَغ نب ضاَيِع- ؟

 ةقطنمب رعاشألا ةليبق تالاجر نم «يرعشألا مْنَع نب ضايع يباحصلا وه

 ةمجرت ىف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو .(ًايلاح ةديدحلا ءاول) نميلاب ةماهت
 نع ضايع ا كم ا , ضايع)

00 

 حوتف دهشف ' 8 مربلا ةعقوم يف بئاتكلا ىدحإ دئاق ناكو تاح تقلا يف ماشلا نقل

 يبأ ىلإ باطخلا نب رمع ةفيلخلا بتك مث . . حارجلا نب ةديبع يبأ عم ماشلا

 يهو سّرْفلا ةعيبرو ركب رايد حتفل فالآ ةينامث يف ًاضايع هّجوي نأ حارجلا نب ةديبع
 .اهحتفل ضايع قلطناف «ًايلاح ايكرت بونج يف اهنم مسق عقيو ةيتارفلا ةريزجلا دالب
 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 باطخلا خب ومع هوعأ «حتاف «دئاق ( يباحص :يرعشألا مْنَع نب ضايعاا

 مض دقو سوفا ةعيبرو ركب رايد حتفل دهاجم فالآ ةينامث هماوق نشب ىلع

0 
 .  («ةباحصلا ءالجأ نم ًافلأ سيجلا

 هاَّلوو ه5١ةنس اهقطانم حتفب أدبو ةيتارفلا ةريزجلا ضرأ ضايع لخدو
 :رمع لامع ناك ه7١ةنس يف» :هنأ يربطلا ركذ دقو ءاهيلع باطخلا نب رمع

 نب ضايع ةريزجلا ىلعو « صاقو يبا نب دعس ةفوكلا ىلعو «ةديبع وبا ماشلا ىلع
 55 5 95 0 1 5 م 5 5 7

 ىلإ اهنم مدقت مث ه8١ةنس ركب رايدو ةريزجلا حتف ضايع ممتأو . «يرعشالا منغ

 . ةينيمرأ دالب

 مخ ضايع لزن» :يدقاولا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 5-3 تكا كَ 0 نذأتأ ريمألا ا 0 0 نم م نيدهاعملا , نم م لجر

 ا
 .577 صو 7١5 ص  فرطماب دمحم  عماجلا 0
 .ةاج ١88 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0

 أ حج ١١ ١٠١8 ص يدقاولا هللا دبع وبأ  ماشلا موتف (3)



 514 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ع4

 امهيناثو (نوقلاطي) هبحاص مساو (بوغل) نصح امهدحأ نيرشلا نا نجم
 ريمألا ماقف . 0 :عالقلا نم هرواج امو (ايراقوس)

 نصح حتفل ىلوألا ةقرفلا هّجوو «نيتقرف ىلإ هشيج ميسقتب يرعشألا ضايع
 بوغل نصح ناتقرفلا تحتفف ءايراقوس ىلإ ةيناثلا ةقرفلاب ضايع راسو «بوغل

 نم اهنودؤي ةيزجلا مهيلع ضايع ضرفو ءامهل ةعباتلا قطانملاو عالقلاو ايراقوسو
 .انيلع ام هيلعو انل ام هلف ملسأ نم الإ مداقلا ماعلا

 يبرعلا هشيجب يرعشألا مْنَع نب ضايع ريمألا مدقت ه9١ةنس لوألا عيبر يفو

 ليشفرد كلملا نزرأ مكحي ناكو «سيلدب ةقطنمو نزرأ ةقطنم ىلإ يمالسإلا

 ريعألا ههلاضق ةيرجبلا ءادأو ةعاطلا يف لوخدلل باجتساف مورلا نزرأ بحاص
 دئاقلا ضايع ريمألا ثعبو . .ًاحلص نزرأ حتف متف «ةحلاصملا طورت ىلع ىضاع
 ىلإ امهثعب  ةريزجلاب ملسأف ًابهار ناكو انّقوي هللا دبعو يدارملا حوشكم نب سيق

 ضايع ريمألا هب امهلسرأ ام ىلإ هناوعدي (سلوب دنورس) قيرطبلا سيلدب بحاض

 نإ :- يمورلا مالكلاب  انقوي هللا دبع هل لاقف» .هرصقو هنصح ىلإ الخدف «هيلإ

 ةلاشوو هللا ليعيوت ىلإ كوطذت .قلبلا انلسرأ يرعشألا منع نب ضايع نيملسملا ريمأ
 ميلاقألا باحصأو كولملا نم مدقت نمب ربتعاو ءانيلع ام مكيلعو انل ام مكلو «هتبن

 يف مكريمأ ىلإ لسرأ نأ ٌثدرأ تنك ىّنِإ :قيرطبلا لاقف .نيكلاه اوحبصأ دقف
 يدلب لهأ ْنِم دارأ ْنَمو ينيد ىلع ىقبأ نأ ىلع امولعم ًائيش هيطعأو حلصلا بلط

 متذ لي رطبلا الكب يرتب نوع انوي اف معبأ ثيملف مكي ركفو ذأ
 تحت امو سيلدب ىلع كحلص يف عفدت نأ كبلق بيطي مك :قيرطبلل انقوي لاق
 مهيطعأ :لاقف . برعلا هب تيضر دقف حلصلا كل انيضمأ اذإ اننإف ؟دالبلا نم كدي

 يريغ يتكلمم ىلع ىلوُي ال نأ ىلع ل لا

 مكلّبِق نم هرمأ نوكي ملسأ نمو «يتيعر يف ًاذفان يرمأ نوكي نأو «تومأ نكت

 يباحصلا مسابو همساب]- انقوياهللا دنع هلا لاق مكخ مهيلع يل نوكي امو

 (30(. . تركذ ام ىلع كدهع انممتأو كحلص انيضمأ  [يدارملا حوشكم نب نبق

 عم حلصلا ضايع ريمألا ىضمأو «سيلدب ىلإ هعم نيذلاو ضايع ريمآلا ىتأ مث
 .ًاحلص ميلقإلا كلذ حتف لمتكا دقو «ًارهش سيلدب يف ماقأو قيرطبلا

 ىلإ هعم يذلا نتيجلاو ةباحيسلاو يرعشألا متع ني صايع ربمألا مدقت مث

 ءالقيلاقو «ءطاشمش تناك» :يرذالبلا لاق او نيرا ةييفرأ لك

 طاشمش تناك لب لاقيو ..ةعبارلا ةيهأ ىعدت «سينجابو «شيجرأو «طالخو

 )١( ص - يدقاولا هللا دبع وبأ  ماشلا حوتف ٠١8-5٠١5 ج 5.
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 ةيهملأ ىعدت سيئجابو «شيجرأو «طالخو ءالقيلاق تناكو «ةعبارلا ةينيمرأ اهدحو

 مل كل .5١1ا/ص] . (ةثلاثلا

 فيلو لدلح كله نلإ ةباحضلا ةذاقلا نم ًادفو ضايع ريمآلا ثغيف
 ةهتازهبلا دوسألا نب دادقملا مهيف ؛ةباحصلا نم ٠5 دفولا ناكو «(سويطسوي)
 ٌنْينركحرلا دبعو «برك يدعم نب ورمعو ؛ةبجن نب بيسملاو ءحوشكم نب سيقو

 رش « لطعملا نب ا «يرهفلا ةملسم نب بيبحو «قيدصلا ركب يبأ
 ثتالظنإو طالخ اولصو امل : يدقاولا لاق . .انقوي هللا دبع مهعمو «يدنكلا
 كيؤسلا لسر مهنأو كلملا كلذب اوملعأ ءلُسُر مهنإ :اولاق نمرألاو مورلا مهيلإ

 02 ىلإ مهوذخأو ميولتدالا ةيمور بأب ىلإ تاجحلا مهتتأف ءمهلوخدب رمأف

 ذازأ ليلهدلا اوطسوت اّملُف «يمروصدي رمأف سويطسوي كلملا اوغلبأو ةرامإلا

 اياتيخلا لخدف . .انفويس ملسُن ال موق اَنِإ :اولاقف ٠ :مهتحلسأ اوذخأي نأ سرحلا
 اول اولخدف .٠ اوؤاش فيك نولخدي مهوعد :لاقف «كلذب كلملا اوملعأو
 هللا دبع لاقف ؟انيلإ متيتأ مب :هنامجرت مهل لاق «سولجلا مهب رقتسا اّمَلَف «هيلع

 اني لق يرعشألا منغ نب ضايع - سيلدب ضرأب نيملسملا شويج ريمأ نإ :انقوي
 اًوْدَوَت وأ هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مكوعدن السر مكيلإ

 ناَكَو" انقوي هلاق امب كلملا ٌنامجرتلا ملعأف ءنورغاص متنأو دي نع ةيزجلا
 ال ًايمور ناك انقويو نمرألا ناسلب الإ مهفي ال ينمرأ كلملا نأل مهنيب نامجرتلا

 لايجنإلاو حيسملا ىتحو :لاقو بضغ ٌكلملا ُنامجرتلا ملعأ اّمَلَق - مهناسل مهفي
 :كلبملا مهل لاقو .. انرخآ نع تومن ىتح مهنيد يف لخدن الو ًائيش مهيطعن ال

 ئنالغغلا ناكملا يف مهلوزنب رمأو - باوجلاب  نوفرصنت دغ يفو ةليللا اندنع اوتيب
 33١/ صل ٠ «نوكي ام نورظتني هب اولزنف هب رمأ يذلا ناكملا ىلإ هدنع نم اوجرخف

 ىلإو .جرملا كلم سروغالساب) ىلإ هموي نم سويطسوي كلملا ثعبو - [”
 مهركاسعب هيلإ اومدقي نأب (سولسو يوخ بحاص ىلإو «نزرأ بحاص ليشفود

 كيلا غلبأ يلاعلا وبلا يقر . . مهباقعأ ىلع برعلا نودصتو ةدحاو ادن اونؤكيل

 ردت ىبكألا انديع مددت ابار دقو ءاندنع نومركم مكنإ) يبرعلا دفولا سويطسوي

 نأ امإو ءمكحلاصن نأ امإف - اتعقراطبو اندالز تاحضأو كرلم رويفحي - انرمأ
 0 املا :قاحسإ نبا لاق . .ربكألا ديعلا موي راظتناب هدنع دفولا ثكمف «مكلتاقن

 :نونظلا هب تءاسو مهأطبتسا طالخ يهو ةينيمرأ كلم ىلإ لسُرلا منغ نب ضايع
 .ًامايأ اوباغف « طالخ ىلإ هنويع هجوو .«جرملاب لزنو سيلدب نم هشيجب لحتراف

 انس اودهاعتو قيكألا مهديع موي اوعمتجا مهنإ كلذو ..«موقلا ربخب هيلإ اوداعو
 ضايع راسف «طالخ ةنيدم رهاظب مهركسع مايخ اوبرضو نيملسملا لاتق ىلع



 576 سابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هالك

 ةنيدمب نمرألا نيب ةنتف تعقو «قيرطلا يف وه امنيبو . .طالخ ةنيدم ًادصاق
 اهمهتاو «نويراط هتنبا مكحلا تّلوتو ءسويطسوي كلملا ليتغا ثيح ءطالخ
 نم فالآ ةسمخ اهعم يقبو .اهلاتقل اودشحو ءاهيبأ لتقب ةقراطيلاو ءارمألا ضعب

 ىلإ اومضناف ةباحصلا ةداقلا نم ىبرعلا دفولاو انقوي ىلإ تثعبو ءاهيبأ شيج

 ىلإ شيجلاب ريسملا ٌتَحَف «ضايع ريمألا ىلإ ربخلاب ديز نب ديعس اوثعبو ءاهشيج
 نيذلاو نويراط نيب برحلا تبشن دقو ءرهظلا تقو مهيلع فرشأف) «طالخ ةنيدم

 مهو «ىرخأ ةهج نم دنجلاو ةداقلا نم مهعم نيذلاو ةقراطبلا نيبو ةهج نم اهعم
 «لابجلاو ضرألا كلت مهنم تّجتراف هعم نمو ضايع رّبكف» : يدقاولا لاق .ودعلا
 ءودعلا مزهنا دقو ءرابغلا عشقنا ىتح «ًاديدش ًالاتق اولتاقف ءودعلا ىلع اولمحو

 تنب نويراط ةريمألا تملسأو .طالخ دالبو ةنيدم حتف كلذب متف  .«رابدألا اولوو

 قيرطب وه حبصأف (نوغري) همسا ًاقيرطب ًاريمأ اهجوز ناكو ءسويطسوي كلملا

 دقو (يحيسملا ينيدلا) كريرطبلا ىنعمب سيلو اهبئانو طالخ ريمأ ىنعمب «طالخ
 «هداليو هلامو هسفن ىلع طالخ قيرطب َنَّمأ منغ نب ضايع نأ» :يرذالبلا ركذ

 عم ملسأ هنأ يدقاولا ركذ امنيب . 2'ًاباتك كلذب هل بتكو «ةواتأ ىلع هعطاقو

 طالخ ىلع ضايع هحلاص دقو .دعب اميف ملسأ نوكي دقو «نويراط هتجوز

 . سينجابو شيجرأو

 هموقو وه هنوعدي نزرأ بحاص ليشفد ىلإ لاجر ةرشع ضايع ريمألا ثعبو
 نم ملسأف ء«مالسإلا ىلإ مهاعدو سانلا رباكأ بلط مث ليشفد ملسأف» مالسإلا ىلإ

 ةرشعلا ماقأو «ةيزجلا اودؤي نأ ىلع «ةينارصنلا ىلع يقب نم يقبو «مهنم ملسأ

 يتلا نوصحلاو عالقلا نزرأ بحاص َمْلَّسَو .نآرقلاو مالسإلا عئارش سانلا نومّلعي
 . ”"ةنيملسملا ىلإ طالخأل تناك

 «ضرألا كلت يلي امو سولسو ىوخ ىلإ ضايع ثعبو» :يدقاولا لاق

 لوقف  .«عئارشلا مهنوملعي الاجر نيملسملا نم ثعبو «ليلقلا الإ اهلهأ ملسأف

 ةينيمرأ اهل لاقيو طاشمش ضرأ دوصقملا نوكي دق (ضرألا كلت ىلي امو) يدقاولا

 ةيلطس نب ينعم كعب طافمم سايس سو امل» هنآ نينألا نبا ركذ: هقو: . ةعبارلا
 نم ةملسم نب بيبح منغ نب ضايع هجو :يرذالبلا لاقو .«اهحتفف ةيطلم ىلإ

 . ١89[ صر .«اهحتفف ةيطلم ىلإ طاشمش
 اهنم داع مث ه١ ١ةنس مورلا نزرأ ضرأو ةينيمرأ حتف منغ نب ضايع متأ دقو

 .. ةيتارقلا ةريزجملا نلإ تدهأ ا" ةنساع

 .آأ حج ١ ص - يدقاولا  ماشلا موتف 29 أم ص - يرذالبلا  نادليلا حوتف 24١
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 دي ىلع نيملسملل ةيئيمرأ هللا حتف اّمَل» :يدقاولا هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ىلإ بتكو . .ةريزجلا ىلإ ةينيمرأ نم ضايع لحترا . .يرعشألا منغ نب ضايع
 يرعشألا منغ نب ضايع نم . ميجرلا نمحرلا هّللا مسب :لوقي باطخلا نب رمع

 دعب امأ . هتاكربو هتمحزو كيلع هللا مالس : ةتمؤملا ويْفأ باطخلا نب رمع ىلإ
 ءادعألا اندّرْوَأ دقف .هرهقب كرشلا ضحدأو هرصنب مالسإلا دَيأ يذلا هلل ديغلات

 ءامسلا يف الو ًاقفن ضرألا يف اودجي ملو ل م

 . عيابو ملسأ نم مهنمو ؛كلذ ىلع مهانررقأف ٠ «ملسلا ىلإ حونجلا اورهظأف ؛ىقَت

 : انهعيرش ريطاو اننيلك ىلعار نودع رهقو اننيد ذعار انمالقأ 2

 .ه١٠؟ةنس دعب ماشلاب ضايع يفوت دقو .227(نيملسملا عيمج ىلعو كيلع مالسلاو

 تف ل ا ا

 : (ها٠ )7١- روغثلاو ةريزجلا ريمأ يراصنألا دعس نب ريَمُع
 يدزألا ىسوألا نامعتلا خب .ديسع نب دعس ني ريمغ ريمألا ىاعفصتلا قه

 . دغش ني رهف ب انيتالا تاكد هعيقي فا يعم ندا فال لاق ب ىزاننألا
 نأ ذئاع نبا جرخأو . .هدحو جيسن هل لاقُي ناك :ةباحصلا مجعم يف يوغبلا لاق
 بجحص :لاق مث . .هب هباجعإل كلذب هيمسي ناك يذلا وه باطخلا نب رمع

 دعس نب ريمع دهشو . .ةبحٌص هل : متاح يبأ نباو يراخبلا لاقو . .لِي هللا لوسر

 نم صْمِح لزن نمم ىلوألا ةقبطلا يف عيمس نبا هركذو ..ماشلا حوتف

 نيع ةنيدم تعنتما ثيح منغ نب صايع عم ةيتارفلا ةريزجلا حتف :ف ريمع دهشو

 لاق» :يرذالبلا لاق .ةينيمرأ ىلإ راسو ضايع اهكرتف 0 سأر يهو ةدرولا
 : يناشيجلا بهو يبأ نع ثدحُي ةورف يبأ نب قاحسإ عمس نم ينثدح : يدقاولا

 نيع ىلإ دعس نب ريمع هّجوي نأ هرمأي ضايع ىلإ بتك باطخلا نب رمع نإ
 يشاوم اومنغو نيحالفلا نم ًاموق اوباصأف همامأ عئالطلا مَدَّقف ءاهيلإ ههّجوف «ةدرولا
 لتقف ءاهيلع تادارعلا اوبصنو اهباوبأ اوقلغأ ةنيدملا لهأ نإ مث ودعلا يشاوم نم

 مهمتشف اهتقراطب نم قيرطب مهيلع علطو ءرشب ماهسلاو ةراجحلاب نيملسملا نم

 . "”(متيقل نمك انسل :لاقو

 دعس نب ريمع يباحصلا باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىَّلو ه١٠ةنس يفو

 .؟ هج ١١7١ ص - يدقاولا  ماشلا حوتف )١(

 ." ج 7” ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)

 18١. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)
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 منغ نب ضايع ىلع نيعلا سأر تعنتما» : ي ىرذالبلا لاق . ةيتارفلا ةريزجلا يراصنألا

 نيملسملا اهّلهأ لَتاَق نأ دعب ةريزجلا ىلع رمع يلاو وهو دعس نب ريمع اهحتفف
 تعفُد نأ ىلع كلذ دعب مهوحلاص مث :ةردع نروماسفملا اهلخدف اذيدش الافق

 ملو ريناند ةعبرأ سأر لك ىلع اهلهأ ىلع ةيزجلا تعضّوو نيملسملا ىلإ ضرألا

 سأر لهأ نم خياشم ٌتعمس دقو : : عينم يبأ نبا لاق . مهدالوأ الو مهؤاسن بسُت

 ناكف لإ ىلإ «سابال «سابال :مهل لاق اهلخد اّمَل ًاريمع نأ نوركذي نيعلا

 -[اهب اوناك نيذلا مورلا نم يأ] - نيعلا سأر لهأ نم قلخ الجو .مهل ًانامأ كلذ
 لخلاو تيزلا (ريمع) ذخأو .. عاطقإب اهوعردزاو مهيضارأ نوملسملا لمتعاو

 ىلع مهب رصتقاو مهنع ففخ مث ةدم ةريزجلاب نيملسملا قفرمل (اهلهأ نم) ماعطلاو

 هتيزج عم ناسنإ لك ىلع ناكو ءرشع ينثاو نيرشعو ةعبرأو ًامهرد نيعبرأو ةينامث

 . لخ نم ناطسقو تيز نم ناطسقو حمق ادم

 اددقزف نأ فمش رءاموب روناشلا كلش نيقلا ضار: نجس زن ريمع ما اكلو
 لثم ىلع ريمع مهحلاصف (هيلع مهحلاص ضايع ناك يذلا حلصلا) اهلهأ ضقن دقو
 تحت ام ىلع اهحيففق ًانيظوس انصح تارقلا نوضح ىلإ راساوت لوألا عوسلم
 اومر امبير اهلهأ ضعب ناكو «لاتق ريثك اهنم ءيش يف قلي ملو ايسيقرق هيلع
 دجوف ؛تيهو ةسولأو ةسوأنلا ىتأ ةناعو سبلت نم ريمع غرف اّمْلَف .ةراجحلاب
 ًاشيج ثعب دق ةفوكلا ىلع باطخلا نب رمع لماع ذئموي وهو رساي نب رامع
 هذه لهأ هاتأ دقو يراصنألا مارح نب ورمع نب دعس هيلع رابنألا قوف ام يزغتسي
 فرصناف .مهتسينك فصن تيه لهأ ىلع ىنثتساو مهتّمأف نامألا اوبلطف نوصحلا
 ىلع كلذ لديو ه١١ - 4١ةنس ةفوكلل أيلاو رساي نب رامع ناكو  ؛ةقّرلا ىلإ ريمع
 ه١ ةنس ناك ةيتارفلا ةريزجلا دالب نم ةروكذملا قطانملل دعس نب ريمع حتف نأ
 - ةيسيئرلا ةنيدملا ةباثمب يهو ةقّرلا ةنيدم ىلإ داعو اهيف ةطلسلا ديطوتب ماقف
 ةيزجلا عضو ةقّرلا حتف اّمَل منغ نب ضايع ناكو . . ةيتارفلا ةريزجلا دالبل  ةمصاعلا

 :يىرذالبلا لاق . (ةنس لك يف ًارائيد مهنم لجر لك ىلع) ىراصنلا اهلهأ ىلع

 نب رمع نأ تبثلاو ءريناند ةعبرأ ةقّرلا لهأ نم ملاح لك مزلأ ًاضايع نإ : :لاقيو»

 ةعبرأ مهنم ءىرما لك مزلأ نأ :هيلاو وهو دعس نب ريمع ىلإ دعب بتك باطخلا
 نب ريمع ةعيبرو ركب رايدب دجاسملا ىَتَبا :لاقو .«بهذلا لهأ مزلأ امك ريناند
 .[18؟ص] .«دعس

 دعس نب ريمع ه١7ةنس يف باطخلا نب رمع هّجوو» :يرذالبلا لاق
 - تناك ةفئاص لوأ يهو  ةفئاصلا هالوو ميظع شيج يف مورلا دالب ىلإ يراصنألا
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 ىلإ عوجرلا ىلإ هوعديو امهنيب ةبارقلاب هفطعتسيو مهيألا نب ةلّبجل فطلتي نأ هرمأو
 - ءاش نإ  هنيد ىلع ميقيو ةقدصلا نم لذب ناك ام يدؤي نأ ىلع مالسإلا دالب

 هضرعب رمع هرمأ ام ةلّبج ىلع ضرعو «مورلا دالب لخد ىتح دعس نب ريمع راسف

 عضوم ىلإ  ةوزغلا كلت يف  ريمع ىهتناو .مورلا دالب يف ماقملا الإ ىّبأف هيلع
 فوج نم برخأ :ليقف «هبرخأو  مورلا  هلهأب عقوأف ءداو وهو «رامحلاب فرعي
 .[نادلبلا حوتف /57١ض] :«رامح

 - بردلا عطق نم لوأ يف اوفلتخا دقو ..» :روغثلا ءابنأ يف يرذالبلا لاقو

 قورسم نب ةرسيم هعطق :مهضعب لاقف «سارغب برد وهو - مورلا ضرأ ىلإ
 رمأ يف هجوت نيح دعس نب ريمع بردلا عطق نم لوأ :مهضعب لاقو . .يسبعلا

 .«مهيألا نب ةلبج

 ةرونملا ةئيدملاب باطخلا نب رمع ىلإ دعس نب ريمع راس ه7 ؟ةنس ىفو

 لاق .مورلا ضرأب ةلصتملا روغثلا يف سوسبرع رمأ اهنم رومأ يف هعم رواشتلل

 ّنِإ :هيلع مِدَّقَو باطخلا نب رمعل لاق دعس نب ريمع نأ اهرمأ نم ناكو» : يرذالبلا

 اًنوُرِهِظُي الو انتاروعب انودع نوربخي مهنأو سوسبرع اهل لاقي ةنيدم مورلا نيبو اننيب
 ناكمو نيتاش ةاش لك ناكم مهيطعت نأ مهرّيْخ :رمع لاقف .انودع تاروع ىلع

 مهلجأو هايإ مهطغأف كلذب اوضر اذإف نيئيش ءيش لك ناكمو نيترقب ةرقب لك
 ّيَأ] - كلذ ىلإ ريمع ىهتناف .اهبرخأ مث ةنس مِهْلَجَأو مهيلإ ذبناف اوبأ نإف ءاهبرخأو

 لاق . .اهبرخأ مث ةنس ِمِهّْلَجَأَف ءاوبأف  [رمع دنع نم هتدوع دعب كلذ مهيلع ضَرَع

 ةنس ةلهم وأ اهنم اوجرخي نأ ىلع مهل ام فعض مهيلع ٌضَرَع . .نيسحلا نب دلخم

 حوتف /١١١ص] .«تبرخأ مث ةنس اورِظنأف «ىلوألا اوبأف ءهيلإ مهدهع ذبن دعب
 .ه7ةنس اهبارخإو سوسبرع ةئيدم لهأ ءالجإ نوكيف [نادلبلا

 يراصنألا دعس نب ريمُع ريمألا ماق (ه17 7 ؟ةنس) ًاضيأ ةرتفلا كلت يفو
 ءاجو .ةينيمرأ ىلإ ةدتمملا اهروغثو ةيتارفلا ةريزجلا دالب نئادم ىف دجاسملا ءانبب

 ناك :يدقاولا لاق» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا تراقكاب عبس ني نيه ةمجرت يف

 ىلع مهب نيعتسأ دعس نب ريمع لثم الاجر يل نأ ٌتددو :لوقي باطخلا نب رمع

 دعس نب ريمع نب نمحرلا دبع نع نسح دنسب ةدنم نبا جرخأو .نيملسملا لامعأ

 دعس نبا لاق .كيبأ نم لضفأ ماشلاب ناك ام :رمع نب هللا دبع يل لاق لاق

 يف تام :هريغ لاقو :«رمع ةفالخ يف دعس نب ريمع تام (تاقبطلا بحاص)

 ,17 /7"7؟صا .«نامثع ةفالخ

 لئاوأ يف روغفلاو ةيتارفلا ةريزجلل ًايلاو رمتسا دعس نب ريمع نأ بوصألاو



 25230 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا مم

 كافكا اًمل» :هصن يلي ام نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذ دقو «نامتئع ةفالخ

 يراصنألا دعس نب ريمع ىَّلوو ماشلا هتيالوب ةيواعم ىلإ بتك نافع نب نامثع

 -1[88١1ص] .«امهروغثو ةريزجلاو ماشلا ةيواعمل عمجو ,هلزع مث .ةريزجلا

 ةيتيمرأ ىلإ اهروغثو ةريزجلا ةالبل ابلاو:رمتسا دعس نب ريمع نأ كلذ نم دافعسيو

 ةيواعم وزغ ءابنأ يف يرذالبلا ركذ دقو .ماشلل ةيواعم ةيالوو نامثع ةفالخ نم ةرتف

 بويأ وبأ «ةيواعم عم صربق ازغ» :هنأ ه78ةنس نامثع ةفالخ يف صربق ةريزجل

 ديبع نب ةلاضفو «تماصلا نب ةدابعو «رذ وبأو «ءادردلا وبأو «يراصنألا

 ريقن نب ريبجو «دادقملاو 05 .:يراصتألا ديبع خب دعس نب ريمعو .«يراصنألا

 ءارمألا نم لازي ام ناك دعس نب ريمع نأ ىلع كلذ لديو [55١ص1 «يمرضحلا

 يرحبلا لوطسألا دئاقو ريمأ يدنكلا سيق نب هَّللا دبع ناكو .ها94  ؟مةنس ةداقلا

 ماقأ صربق نم دعس نب ريمع داع اّمَلو . صربق ةريزجل حتفلاو وزغلا كلذ يف

 ما ل عج

 م 0
 ا

 :(ههال لا ا . فوع نب نايفس  ؟

 وع .يدزألا يدماغلا فوع نب لفغم نب فوع نب نايفس يباحصلا دئاقلا وه

 هيسيص ومد هللا كوفر لإ اودفو نيذلا نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم تالاجر

 جملا نايس ىف مادخل يلا ينيب قللت او نويل اي ارسل عننا ىلإ هاكر متاع

 باطخلا ع نب رمع ةفالخ يف حارجلا ةلديبع بأ عم ماشلا حتف دهشف يمالسإلا يبرعلا

 .اهب ٌرقتس

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

 ةدجنو سأب هل ناكو . هلو ئبنلا بحص . . يدزألا يدماغلا . .فوع نب نايفسلا

 ا هثعبو . ماشلا حتف فوع نب نايفس دهش :ركاسع نبا لاق . .ءاخسو

 ..همظعي ناكو فئاوصلا ىلع ةيواعم هلمعتساو . .باتكي باطخلا نب رمع

 يدماغلا ف فوع نب نايفساا : عماجلا باتكي هتمجرت يف ءاجو . [؟ج ةهالص]

 ةمئاص : نيتفئاصلا ةيواعم 17 : . لاطبألا ناعجشلا نم « ىباجص «لكاق : يدزألا

 :!ة عشار وفن . فيصلا يف موقلا ريم هانعمو موقلا ةفئاصو «فيصلا يف وزغلا

 1 يما

 مورلا ضرأ ىلإ فئاوصلاو روغثلا ةرمإو ةدايق فوع نب نايفس ىلوت دقو
 يرذالبلا لاق . ها" »ةنس نافع نب نامثع ةفالخ يف ماشلل ةيواعم ةيالو ذنم (ايكرت)

 لَبِق نم لحر ه7 ةنس مورلا ازغ امل فوع نب نايفس نإ» :نادلبلا حوتف يف
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 ادد اهنكسأ و نكعرم ةنيدنم ةيوانم: يو . مورلا دالب يف حاسف «شعرم (ةقطنم)

 .[5؟ص)]

 :ريثألا نبا لاق .ةيواعم ةفالخ يف فئاوصلل فوع نب نايفس ةدايق تلصاوتو

 مهيلع لعجو ةازغلل مورلا دالب ىلإ ًافيثك ًاشيج ةيواعم رّيس ه49ةنس يفولا
 هنع كسمأف «لتعاو لقاثتف «مهعم ةازغلاب ديزي هنبا ةيواعم رمأو .فوع نب نايفس

 ريمألا ةدايقب راس يذلا فيثكلا شيجلا كلذ ناكو  [لماكلا 5 /777ص] «هوبأ

 فئاوصلا تاوزغ نم ريسملا كلذ نكي ملو شيج مظعأو ربكأ فوع نب نايفس

 فوع نب نايفس راسو ءمورلا عم عارصلا خيرات يف ةيركسع ةهجاوم ربكأ ناك امنإو
 يفو .ىرخألا دعب ةدحاولا ايكرت يف مورلا لقاعمو ندم حاتجاو روغثلا نم شيجلاب

 مورلا ةيروطاربما ةمصاع (لوينتسا) ةينيطنطسقلا ةنيدم فراشم ىلإ لصو ه0 ١ ةنس

 اهيف لغوأف مورلا دالب ىلإ فوع نب نايفس راس» : عماجلا بحاص لاق .اهرصاحو

 دالب يف اولغوأ» :ريثألا نبا لاقو 17 «4١ ص] «ةينيطنطسقلا باوبأ غلب نأ ىلإ

 ةينئيطتطسقلا فراشم ىلع ةريبك كراعم تراد دقو .«ةينيطنطسقلا اوغلب ىتح مورلا

 هعمو راسف «مورلا ضرأ يف فوع نب نايفسب نقحليل ديزي هئنبا ىلع ةيواعم مسقأو)
 ةباحصلا نم ريبك دهدع فوع نب نايفس شيج ىلإ مضنا كلذكو ؛ريثك عمج

 ىف ءاجو .اهروس دنع نفدف ةينيطنطسقلا دنع يراصتألا بويأ وبأ تامو «ةداقلاو

 لهأ جرخ ىتح «بهذلا باب ىلع راغأ فوع نب نايفس نإ) ةباصإلا باتك
 متنأو اًنإف «باتكلا بذك مأ باسحلا متأطخأ يردن ام هللاو :اولاقف ةينيطنطسقلا

 شيجلا عجرف ةيئيطنطسقلا تعنتما دقو  .«اهنامز اذه سيل نكلو حتفتس اهنأ ملعن

 . ماشلا ىلإ

 مورلا ضرأ فوع نب نايفس ازغ .ه57ةنس يفو» :ريثألا نباو يربطلا لاق

 ثيح مورلا دالب ىلإ هفئاوص رخآ فوع نب نايفس داق ه27ةنس يف مث .«اهب ىتشو
 غلب امَّلو «قادنّرلا ىمسُي ناكم يف فوع نب نايفس تاما  هتمجرت يف ءاج امك -
 هيلع ىكبف «هاعني برعلا دانجأو نيملسملا راصمأ ىلإ بتك هتافو ةيواعم ةفيلخلا

 .ادجسم لك يف سانلا

 :(ه/١ - 545) فئاوصلا ريمأو ايارسلا دئاق . . يمعثخلا هللا دبع نب كلام ©

 نما ناك نيستا ناك نيدللا فبع روب كاتم نئامسلا كئاقلا يمألا وه

 ىلإ اوداع ب هوبحصو هي هللا لوسر ىلإ اودفو نيذلا ةينميلا معثح ةليبق تالاجر
 جحذمو معثخو ةليجب ناسرف عم كلام قلطنا مث .نميلا يلاعأ يف ةارسلاب مهتقطنم



 552 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هما

 ذئموي وهو ه6١ةنس كومريلا ةعقوم كلام دهشف ؛ماشلا ىلإ حتفلا شويج يف

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق . .اهب رقتساو نيطسلفو قشمد حوتف دهشو «باش

 حرس نب نانس نب , هَّللا دبع نب كلام» : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت

 يثيعشلا قيرط نم دمحأ جرخأو . .ةبحُص هل :نابح نباو يراخبلا لاق 0
 : هلك هللا لوسو لاق «لاق يمعئخلا هللا دبع نب كلام نع لكوتملا نب ثيل نع

 فرعي ناكو» : رجح نبا لاق «. ..ناثلا ىلط يدعوا ليم ىف ةامدك تزرقا دا

 باتكب هتمجرت يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو [ 1/15 5نصل ( + انازسلا ةكلامت
 ةفالخ يف شويجعلا ىلع ًاريمأ يمعخلا هللا دبع نب كلام ناك . .) باعيتسالا
 .[؟ /؟ 7/5 ص] .«كلذ لبقو ةيواعم

 يفو ةينيمرأ ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا روغث يف ةيبرحلا ايارسلا ةدايق كلام ىّلوت

 يف مث :نامثعو رمع ةفالخ يف ماشلل ةيواعم ةيالو ذنم مورلا ضرأ ىلإ ماشلا روغُ
 تيمس همسابو ه4 7ةنس (ايكرت برغو طسو يف) مورلا ضرأ ازغو ةيواعم ةفالخ

 هللا دبع نب كلام ناكا :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق .ايكرت يف (كلام ةوهر)

 «ةريثك مئ دان ء منغو ه4 8ةنس مورلا دالب ازغ فئاوصلا كلام هل لاقي يذلا يمعئخلا

 ها و تراس الم سس: لطم ايزو ورضلا ا ا ءلْفَق مث

 .«كلام ةوهر ةوهرلا كلت تيمسف ةمينغلا ماهس مَّسّقو مئانغلا عابف ًاثالث اهيف ماقأ
 .[١؟ هص)]

 فوع نب نايفس ةافو دعب فئاوصلا ةدايق ىّلوتو فئاوصلل ًاريمأ كلام حبصأو
 مورلا ضرأ ىلإ ةفئاصلا تاوزغ داقف (فئاوصلا كلام) بقلب رهتشاو - ه07ةنس -
 - 50) ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف مث - ه١ ةنس  ةيواعم ةافو ىتح (ايكرت يف)
 هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق ين ا ماو يف
 نب ةيطع لاق .مورلا هتفرع ىتح فئاوصلا يلي كلام ناك .. : ةباصولا باتكب
 اوريبك بام اّملَو اس ل د وسلا لد ل سبل

 تام» :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو [” /؟ 17ص ] «ءاول نيعبرأ هربق ىلع
 كلذؤداج ؟ اديلع اذاذوتءاول ننعيرأ هريث نلف ةردلسلا وشكل عورلا:ىفرأ يف ايزاغ

 .ه/١٠8ةنس امبر «نأورم نب كلملا دبع ةفالخ يف
 ب 00

 دع 5 د

 :(ه١١١- 45) ةينيمرأ ريمأ . . ىدنكلا ْيِدَع نب ٌيِدع-"

 نب ةرارز نب ةورف نب ةريمَع نب يِدع نب يِدع يضاقلا هيقفلا ريمألا وه
 ًايباحص يدنكلا ةريِمَع نب يِدَع هوبأ ناك .يناميلا يمرضحلا يدئكلا مقرألا
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 يف ءاهُرلا ةنيدمب اهعيمج ةيدنكلا مقرألا ينب ةريشع عم رقتساو «تاحوتفلا دهشو
 نب يِدَع هنبا مجن قلأت ةريزجلا دالب يفو . .ه٠4ةنس اهب تامو «ةيتارفلا ةريزجلا

 نب ٌيدَع» :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق . .ةريمع نب يِدَع

 يف يراخبلا لوقب دارملا وهو ..ةريزجلا لهأ ُدّيَس يدنكلا ةريمع نب يدع

 نب ةّمّلْسَم لاقو . .يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك :هحيحص
 نب يدع نب يدع مهيف ركذف ثيغلا مهب هّللا لزني ٌةئالثل ةدنك يف نإ :كلملا دبع
 ةريزجلاب ةلودلا ةداق مالعأ نم ّيدع نب يدع ناكو -[* ١55/ ص] «يدنكلا ةريمع

 ةريزجلل ناورم نب دمحم هيخأ ةيالوو ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف ةيتارفلا

 ؛ًاهيقف ًاكسان ناك هنأ عماجلا باتكب يدع ةمجرت يف ءاج امم مغرلابف «ةيتارفلا
 نبا ظفاحلا لاق .هالال 7 ”ةنس ةيرفصلا جراوخلا ةكرحل يدصتلا يف مهاس دقف

 ناورم نب دمحم باود ىلإ اولامف ةيرفّصلا جراوخلا عمتجا ها/5ةنس يف» :ريثك

 اراد لهأ مهنم نصحتو ءاراد ضرأب اوماقأو ءاهب اورفنف اهوذخأف ةريزجلا ريمأ

 يف ةريمع نب يدع نب يدع ناورم نب دمحم مهيلإ ثعبف ءراجنسو نيبيصنو
 ناّرح ةتيدم نم سراف فلأ يف راسف «ىرخأ ةئامسمخ هداز مث سراف ةئامسمخ

 .ةلودلا لاجر نم ناك هنأ ىلع كلذ لديو -[ةياهنلاو ةيادبلا - ١١/5ص] اعلا

 ىلإ ةفالخلا ةلود ةطلس ةداعإ يف يدع نب يدع مهاس ه4 / 54 ةنس يفو

 مايأ ذنم ةينيمرأ نم تلاز دق ةيمالسإلا ةطلسلا تناكو .اهب اعقل ىاوتو ةفهرأ

 ناورم نب دمحم ازغ ه8 4 ةنس يف» :نيثك نيا لاف مه" :ةنس رشا نبا ةنتف

 نبا ةنتف تناك اّمَّل» :يرذالبلا لاقو .«مهسئانك قرحأو ًاقلخ مهنم لتقف ةينيمرأ

 نِم ناورم نب دمحم يَلْو امَّلَق .مهعابتأو مهرارحأ فلاخو ةينيمرأ تضقتنإ ريبزلا

 .دالبلا ىلع بلغو ىبسو لتقف مهب رفظف مهبراح ةينيمرأ كلملا دبع هيخأ لبق

 . .مهقّرحو مهيلع اهقلغأف طالخ لمع نم سئانك يف  مهنم يقب نم - عمتجاو
 اان. كلسلا دنع ءأ ىف نورت نيتسجم ةعئر_ احب هاج يللا را . لاكن

 [؟917ص] «يلهابلا نامعنلا نب متاح دي ىلع ةعذرب ةنيدم كلملا دبع ىَتَب : يدقاولا
 ناورم نب دمحم ناكو . ةينيمرأب نيملسملا ةمصاع ناقليبلاب ةعذرب ةئيدم تحبصأو -

 ةفالخلا ىّلوتو كلملا دبع تام اّمَّلو ناجيبرذأو ةينيمرأو ةريزجلا ىلع يلاولا وه

 هاخأ هناكم ىّلوو ناورم نب دمحم لزع - ةيرجه 85ةنس  كلملا دبع نب ديلولا

 «ثيغلا مهب هّللا لزني ٌةثالث ةدنك يف نإ :لاق يذلا وهو كلملا دبع نب ةملسم

 نب ةملسُم ازغ ه١9ةنس ىيفو» :ريثك نبا لاق «يدنكلا يدع نب يدع مهنم

 ًانئادم حتفف ناجيبرذأ ةيحان نم بابلا ةنيدم غلب ىتح رزخلا دالب كلملا دبع



 534 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا كفل

 وثلولا هنأ يدنكلا يدع نب يِدع ةمجرت يف ءاجو -[ةج ١8ص ] («ةريثك نووضستمو

 هالو يذلا نأ بوصألاو (ناجيبرذأو ةينيمرأو ةريزجلا ءاضق كلملا دبع نب ناميلس

 - 85) ةرتفلا كلت يف ناميلس ناكو .اهيلع يلاولا ناك هنأل كلملا دبع نب ةملسم

 :روشمب ءايفقلا هعيلوت نكي دقو. كليلا دنع ني ةيلزلا ةنيلخلا ديعت ايلو (ه55

 .كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىّلوتو ه9*ةنس ديلولا تام مث .ناميلس

 ىَلو» : يرذالبلا لاق .ةينيمرأل ًايلاو يدع نب يدع حبصأ ه49 - 97ةنس يفو

 ثكمو [8١٠ص] «يدنكلا ةريمَع نب يِدَع نب ّيدع ةينيمرأ كلملا دبع نب ناميلس
 .ه49ةنس زيزعلا دبع نب رمع فالختساو ناميلس ةافو ىلإ ةينيمرأل أيلاو يدع

 يلاولا وه يِدَع نب يِدَع ناك (ه٠ )49  ١ زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يفو

 بحاص وهو «زيزعلا دبع نب رمع اهايإ هالو مث» : يرذالبلا لاق ثيح ةينيمرأ ىلع

 نب يدع ريمألا هّْقَّش يعرف رهن وه يدع رهنو -[8١٠ص] .«ناقليبلاب يِدَع رهن
 ةنيدم تناكو ه١١٠ةنس زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ةينيمرأب ناقليبلا يف يدع
 نبا ظفاحلا لاق  يدنكلا يدع نب يدع يلاولا رقمو ةيالولا ةمصاع ناقليبلاب ةعذرب
 دارملا وهو .زيزعلا دبع نب رمع هلمعتسا»  ةباصإلا باتكب يدع ةمجرت يف رجح
 نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك :هحيحص نم ناميإلا يف يراخبلا لوقب
 يدع لإ ةتامكلا قلل د رمل كييع نب ع يدع فراس[ 0 وم كك لع
 نب رمع َبَتُك .هحيحص يف يراخبلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاق - ه١١٠١ ١ةنس

 نع ًانسو اةودحو عئارشو ضئارف سيال :يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع

 انأ امف تْمأ ْنِإو اهب اولمعت ىتح مكل اهنيبأسف شعأ ْنِإف ناميإلا لمكتسا اهلمكتسا

 تهتناف ه١١٠ةنس بجر يف رمع تام نأ ثبل ام مث .«صيرحب مكتبحص ىلع

 .ه٠١١ةنس ةريزجلاب تامو .ةينيمرأل يدع ةيالو
 ا دام مامي
 نا تا تن

 /١7 - ةي ةينيمرأ ريصأ - ي ينارهبلا راَفَص نب قلعم )١ 1٠١”"”٠١اه(:

 :رعاشلا لاق .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع

 اعرَفَت دق ْنَم ٌعرف ٍفاح نباو هعل ةوخإٌنالوخوُءَرْهَبَو لب

 نب رمع ةفيلخلا يفون املو «ةيدايقلا تايصخشلا نم رافص نب , قّلعم ناك

 ناك ه١١٠ةنس بجر يف ناورم نب كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىّلوتو زيزعلا دبع

 كلملا دبع نب ديزي ىّلو مث» :يرذالبلا لاق ؛ةينيمرأل أيلاو يدنكلا يدع نب يدع
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 .زكللا لهأ ازغف يئاطلا ورمع نب ثراحلا ىلوو .هلزع مث «ينارهبلا رافص نب قّلعم
 .- ينارهبلا ةيالو ءاهتنا نمز يرذالبلا ركذي ملو -8١٠1ص] «نادمسح قاتسر حفل

 0 ميلقإ ينعي - (ناللا ىلع كرتلا ترام ١7 ةنس يف) ريالا نبا لاقو

 لاق مقا زاقرتقلا ىلامأب نيذألا رزخلا كرعلا من ه اوراغأ نيذلاو ىلوألا ةينيمرأ

 ا ل ل ل لا ٠ ”ةنس

 اوقلف ؛كرتلا عاونأ نم مهريغو قفاجفق مهناعأو ريثك عمج يف رزخلا تعمتجاف

 نيملسملا نم لتقف ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف ةراجحلا جرمب فرعُي ناكم يف نيملسملا

 ينعي] نومزهنملا ٌلَبْقَأَو .هيف ام اومنغو مهركسعم ىلع رزخلا توتحاو ريثك رشب
 ىلع ديزي مهخبوف «تيبث مهيفو كلملا دبع نب ديزي ىلع اومِدَّقف ماشلا ىلإ [ةداقلا
 نقلو -: والعلا ءاقل ةغةيكت الو: ثتبجااف ةيثمؤملا ريمأ ايا : كيت اقف «ةميزهلا

 هللا نأ ريغ يفيس عطقنا ىتح ٌُتنعاط دقلو لجرلاب َلُجرلاو ليخلاب ٌليخلا ٌتقصل
 ”.!لماكلا كل .(ديري ام لعفي ىلاعتو كرابت

 نوكي دقف ينارهبلا راَفَص نب ::قلعم هسفن نع نوكي.دق اذه نارهبلا :كيبث نإ

 دقو 2«(قلعم) بقلب ريهتتتاو (هيبك) ةمسا نوكر دن (قلعم) ةمنناز (ككيت) ةقل

 جتنتسنو ٠ ةينيمرأل (قلعُم) هيأ ةيالو يف (تيبث) شيجلا دئاق امهدحأ نْيوخأ انوكي

 لاق .ه١١ةنس ناك ةيتيمرأ ةيالو نم ىنارهبلا رافص نب قّلعُم لزع نأ كلذ نم
 دالبلا يف رزخلا عمط نيملسملا ىلع ةروكذملا ةميزهلا تمت اّمَل» :ريثألا نبا
 ذئتيح يمكحلا هللا دبع نب حاّرملا كلملا دبع نب ديزي لمعتساو اودشحو اوعمجف

 يئاطلا ثراحلا دعب ىّلوت حاّرجلا نأ ىلع يرذالبلا صن لدي امنيب «ةينيمرأ ىلع

 هلزع مث ينارهبلا رافص نب قلعم كلملا دبع نب ديزي ىَلو» : يرذالبلا لاق ثيح

 نب حارجلا ىلوو .نادمسح قاتسر حتفف زكللا ازغف يئاطلا ورمع نب ثراحلا ىّلوو
 : ينارهبلا دعب ىلوت يذلا وه يئاطلا نوكيف « . يمكحلا هّللا دبع

 :(ه١١١- )1١7//1 ٠١١ ةينيمرأو ناحيبرذأ ريمأ . . يئاطلا ورمع نب ثراحلا

 ةفالخ يف ءاقلبلا ةرمإ يلد .ةداقلا نم لاو :يئاطلا ورمع نب ثراحلا)

 . [عماجلا ١6١/ ص ل1 . ةينيمرأ يلو مث . زيزعلا دبع نب رمع

 نب ديزي ةفالخ يف ىلوألا ةريهلا هيترم ةتيسرأ هاند كوالا نأ دقو

 يلو نأ يرذالبلا ركذ ثيح -ه٠ ١ ةنس ينارهبلا قلعم دعب كلملا دبع

 ”8١ص)] .«نادمسح قاتسر حتفف زكللا لهأ ازغف ةينيمرأ يئاطلا ورمع نب ثراحلا

 . [حوتفلا -



 5656 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا همك

 اودشحو اوعمجف دالبلا يف اوعمطو ناللا ةقطنم ىلع اوراغأ رزخلا نإ مث
 تضقتناو :راوقلا يئن قبو ةيعيمرأ يف ةيمالإلا ميلاقلا رزغل ةريثك ًاسومج

 نب ديزي ةفيلخلا غلب اَّمَّلو ؛ةيزجلا اهلهأ يدؤي يتلا ةيلخادلا قطانملا ضعب
 ةيلوتب ماق - كلذي ثراحلا هيلإ بتك امبرو - عاضوألا ةروطخ كلملا دبع

 رخاوأ يف اهالوتو حاّرجلا راسف ًاشيج هيلإ َمضو يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا

 ثدراحلا تابو . يئاطلا ورمع نب ثراحلل ىلوألا ةيالولا تهتنا كلذبو ه١٠ ةنس

 حاّرجلا ثكمو  تاذلاب ناجيبرذأب امبرو  دالبلا كلتب حاّرجلا لامُعو باون نم
 ه١٠١هةنس ةفالخلا ىَّلوت دق كلملا دبع نب ماشه ناكو كده ؟ةةدف نكس ابلاو

 ىلع كلملا دبع نب ةملسم ةيلوتب ماقو ناجيبرذأو ةينيمرأل حاّرجلا ةيالو ٌرقأو

 ةينيمرأو ناجيبرذأو ةريزجلا ةيالو ماشه عمج ه٠ ,ةنس يف مث ٠ . ةيتارفلا ةريزجلا

 ىلع يئاطلا ورمع نب ثراحلا ةملسم ىّنوف ؛حارجلا لزعو كلملا دبع نب ةمّلْسَمل

 . ةيناثلا هتيالو يهو ةينيمرأو ناجيبرذأ

 نع يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا ٌماشه لزع ه٠ ,/ةنس يف) : ريثألا نبا لاق
 ل تاب دما حا ديف ياناس يذلا هيج ناسخما, داسرراا نيف
 ناقاخ نبا راس ه4١٠ةنس ىفو .. ىئاطلا ورمع نب ثراحلا ةينيمرأو ناجيبرذأ

 ورمع نب ثراحلا هيلإ راسف اهندم ضعب رصحف ناجييرذأ ىلإ «رزخلا) كرتلا كلم
 داع مث . سرلا رهن ربع ىتح ثراحلا مهعبتو .كرتلا مزهناف اولتتقاف اوقتلاف يئاطلا
 .«ريثك ٌقلخ كرّثلا نم ليُقو «ناقاخ نبا مزهناف «برحلا دواعف ناقاخ نبا هيلإ
 ناقاخ فحز ه8١1ةنس ىف» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو  [لماكلا 5 /99١ص]

 هيلا رامتق- 6 نيئاخيملاب اهامرو. ناثرو.ةنيدم نصاعبو ناجيبرذا ىلإ (روخلا) كرعلا كلم
 لتُقو همزهف ناقاخ عم ىقتلاف كلملا دبع نب ةملسم بئان ورمع نب ثراحلا اهريمأ
 . [ةياهنلاو ةيادبلا - 4 /555صأ] «. .ناقاخللا برهو ريثك قلخ هشيج نم

 لاق .كلملا دبع نب ةملْسُم عم يئاطلا ثراحلا ازغ ه١١١  9١٠ةنس يقو
 داعو ىبسو منغف ءُكْرَتْلا كلملا دبع نب ةملسم ازغ - ه9١٠1ةنس يف : ريثألا نبا

 ثا ا 00

 ىلإ كرتلا تزغ مث .ة ةملَسَم عجرو «ناقاخ فرصناف ءديدش رطم مهباصأو

 .15 /507ص] .«مهمزهف ورمع نب ثراحلا مهيقلف ناجيبرذأ

 ىلإ ةملَسَم عوجر دعب ثراحلا هدص يذلا ريخألا يرزخلا وزغلا ناكو
 نبا وأ  ناقاخ مهكلم عم وزغلا اودواع مث «ثراحلا مهمزهف ه١١١ةنس ةريزجلا
 باتكب هتمجرت يف ءاجو .ثراحلا مهقحلف ناقاخ برهو ثراحلا مهمزهف  ناقاخ
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 (مهركسع حابتساو ديدش لاتق دعب مهمزهف ه١١١ةنس ا هلأ عماجلا

  ماشه لمحعتسا» :ريث ألا نبا لاق .«ًاديهش ثراحلا لِيُقو» :ريثك خنا لاق

 ؛ةملَسَم هاخأ لزعو ةينيمرأ ىلع يمكحلا هَّللا دبع نب حاّرجلا -ه١١١ةنس

 نب ثراحلا داهشتسا دعب ناجيبرذأو ةينيمرأل أيلاو حاّرجلا داع كلذبو [5 /7١7ص]

 يئاطلا ورمع

 مها ب٠ ٠ 4) ناجيبرذأو ةينيمرأ ريمأ . . َيمَكَحلا هللا دبع نب حاّرجلا 9

 :(ه١157-00١

 ثراحلا نب حلفأ نب ةداّعُج نب هللا دبع نب حاّرجلا حتافلا يناميلا ريمألا وه
 يح :مكح» :مولعلا سمش يف يريمحلا ديعس نب ناوشن لاق . يجحذملا يمكحلا

 /04ص]1 .«جحذم نم ةريشعلا دعس نب مكح دلو مٌّهو .جحذم نم نميلا نم

 قلطنا اهنمو . نميلاب  ةديدحلا ءاول ب ةماهت يف روم يداو ةقطنم مكح رايدو [١ج

 ناكو . ماشلاو قشمد يف مهنم ةقرف ترقتساو تاحوتفلا نيدايم ىلإ مكح ناسرف

 ىلوتو قشمد ةئيدمب حارجلا أشنف . مارجمادللاو «يمكحلا ةداعج نب ب هللا دبع مهنم

 يف ه9531 - 85ةنس ةرصبلل ًأاريمأ حبصأو «ةيدايقلاو ةيرادإلا بصانملا نم ديدعلا

 (فقف قا :قاوغلا ريما :تلهملا ني ؛ ديزيل ًابئان مث «كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ

 ميلقإل ًاريمأ مث زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ه١٠٠ 49 ةنس ناسارخل ايلاو مث

 هالو مث ه٠ ومس ماالا ىلإ داجو فالحل يع توب ةفالخ لئاوأ يف نامرك

 ريمألاو ينارهبلا رافص نب قّلعم ريمألا دعب ناجيبرذأو ةينيمرأ كلملا دبع نب ديزي
 7١٠ةنس رخاوأ يف ناللا ميلقإ (رزخلا) كرتلا ازغ نيح يئاطلا ورمع نب ثراحلا

 . ةيرجه
 يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا لخد (ما/7» قفاوملا) ه١٠ ؛ةنس لئاوأ يفو

 ةريزجلاو ماشلا دنج نم يمالسإ يبرع شيج يف (زاقوقلا) ناجيبرذأو ةينيمرأ دالب
 ميلاقألا ضعب رصاحي رزخلا كلم شيج ناكو - ةيناميلا نم مهتيبلاغ  ةيتارفلا

 حاّرجلا راس» :ريثألا نبا لاق .اهنم اورقهقت دالبلا كلت حاّرجلا لخد اّمَلَف ةيمالسإلا

 لصوو .باوبألاو بابلاب اولزن ىتح اوداعف هب ٌرزخلا عماستو .ءفيثك شيجب
 .[4 /87١ص] .«هعم نمو وه حارتسا ىتح ماقأف ةعذرب ىلإ حاّرجلا

 ةيبرعلا ةطلسلاو ةيالولا ةمصاع يه ةينيمرأب ناقليبلا يف ةعذرب ةنيدم تناكو
 ورضع قي ةيواحتلا' نمأ بوككلا قيلاتع كاوحلا لسنا «ةيديفرا هداني ةيالتنإلا
 يرذالبلا لاق ثيح لايجألا هتلقانت ماه ءيش لمعب ماقو - (يئاطلا
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 هيلإ عفُرف «ةعذرب لزنف «ةينيمرأ جحذم نم يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا َيَلو»
 ع دبا ىعدُي ًالايكم ذختاو «ءافولاو لدعلا ىلع اهماقأف ءاهليياكم فالتخا
 .[8١7ص] .«مويلا ىتح هب نولماعتي اهلهأف

 يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا نيه ناس كالا ؛ةنس رفص رهش ىيلاوح يفو

 ىلع لطتو زاقوقلا لبج دالب نم يهو باوبألاو بابلا ةنيدمو ناورش ضرأ حتفل

 لبج) ىمسُي زاقوقلا لبجو (رزخلا رحب) ىمسُي نيوزق رحب ناكو .نيوزق رحب
 .ميظع لبج وهف «خبقلا لبج امأ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق .(خبقلا

 لبجلا اذه يفو «ممألاو كلامملا نم ريثك ىلع لمتشا دق «ليلج عقص هعقصو
 ىلع باوبألاو بابلا ةنيدمو ءةيدوأو باعِش وذ لبجلا اذهو .ةمأ نوعبسو ناتنثا
 نم اهّروُس لعجو رزخلا رحب نيبو هنيب اهلعجو ناورشونأ اهانب «هباعش نم بعش

 ا ا ل ا لا ا ا

 روسلا نم لايمأ ةثالث لك ىلع ناكو ءاخسرف نيعبرأ نم أوحن هباعِشو هتاضفخنمو
 رونبلا نس هيليءامو تابلا كلذ نعرت ةمآ باوبألا نم باب لك كلعو. «ديدح نم اباب
 نيا عريعر يوعلاو ناللاو رزخلا نم لبجلا كلذب ةلصتملا ممألا ىذأ اوعفديل

 لب نيرهش نم ًاوحن ًاضرعو ًالوط ةفاسملا يف نوكي خبقلا لبجو .كرتلا عاونأ
 اهل لاقُي اهل ةعباتلا عضاوملاو عاقبلاو باوبألاو بابلا ةنيدم تناكو . :رثكأو
 ١« ]ص١7/ ١[. .ناورش (ضرأ)

 نب ديلولا ةفالخ يف باوبألاو بابلا دالب ازغ دق كلملا دبع نب ةملسم ناكو
 نب حارجلا مودق ىتح مهعم نيذلاو ٌرزخلا اهيلع رطيس مث ه١4ةنس كلملا دبع

 تتاعلات رزخلا عمجتن ءهها١٠١ ةةنس ناخسرذاَو ةي اذا يمكحلا 1

 نأب عمسف 0 0 ءرزخلا وحن حارجلا راسا : ديقآلا نبا لاق «باوبألاو

 هيل حاجلا م ريسمب هربخي رزخلا كلم بتاك دق لابجلا كلت لهأ نم هعم نم ضعب

 لما م نإ د وعل هيدانم 0

 ٌثبو كلا اخف تتاوبآلاو نادل ١ ىلإ 3 يبقا هب ع

 .[لماكلا  ؛ /87١ص)] . (هرواجي ام ىلع ةراغلاب هايارس

 ضرأ ىلإ اهنم راس  دنبرد يهو  باوبألاو بابلا حاّرجلا حتف نأ دعبو
 بابلا لهأ يدابُيو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق  ةيرزخلا  نازيخ ةكلمم
 دقو «رزخلا كولم ةلمج ىف ةلخاد ةمألا هذهو «نازيخ اهل لاقي ةكلمم باوبألاو



 "..ردنمس اهل لاقُي بابلا ةنيدم نم مايأ ةينامث ىلع ةنيدم اهتكلمم راد تناك

 اورفظف لاتقلا دتشاو هباحصأ حاّرجلا ضّرحو «ًاديدش ًالاتق اولتتقاو نارلا رهن دنع

 «ريثك ٌقلخ مهنم ليقف «نورسأيو نولتقي نوملسملا مهعبتو ءمهومزهو رزخلاب

 (اهنع مهلقنو ءحارجلا مهباجأف «هنولمحي لام ىلع نامألاب هلهأ لزنف نيصحلاب

 نأ ىلع مهحلاص مث نيزمح دالب لهأ ٌحاّرجلا لتاَق» :يرذالبلا لاقو [5 /88١ص]

 مثال 0 0 0 [؟ ١ 8ص] ٠ ؟هنم ل لح هد قاتسر ىلإ مهلقن

 را . (هنم هلقنو لص كو و .ءقامألا

 رجنلب نصح ىلإ مالسإلا دنجب حاّرجلا ريمألا راس ه١٠١ ؛ةنس عيبر رهش يفو

 حارجلا راس» :ريثألا نبا ركذ امك ثيح زاقوقلا يف رزخلا دالب نوصح عنمأ وهو

 اوعمج دق نصحلا لهأ ناكو ءهلّزاَتف ءمهنوصح نم روهشم نصح وهو رجنلب ىلإ
 َعَنْمَتو اهب اومتحيل مهنصح لوح اهولعجو ضعب ىلإ اهضعب اودشف ةلجع ةئامثالث

 نيملسملا ىلع ءىيش دشأ لجعلا كلت تناكو «نصحلا ىلإ لوصولا نم نيملسملا

 وجت مهتم ةعامج .عئلازعتلا بهتادكا ءاهتم بلع يذلا رولا اوأر اّمَلَف مهلاتق يف

 لجر ةلمح اولمحو مهفويس نافجأ اورسكو توملا ىلع اودهاعتو الجر نيثالث
 ناك ام باشنلا نم اومرو مهلاتق يف رافكلا َدَجو «لجعلا وحن اومدقتو دحاو

 اوعطقو اهضعبب اوقلعتو لجعلا ىلإ اولصو ىتح كئلوأ عجري ملف سمشلا بجحي
 ناك اهضعب نأل لجعلا رئاس اهعبتو تردحناف اهوبذجو اهكسمي يذلا لبحلا

 محتلاو  (نوملسملا َلَمَحَو)  نيملسملا ىلإ عيمجلا ردحناو «ضعب ىلإ ًادودشم

 رزخلا نإ مث ء«رجانحلا بولقلا تغلب ىتح عيمجلا ىلع رمألا مظعو ءدتشاو لاتقلا

 يف كلذو «هيف ام عيمج اومَنَعو ؛ًةونع رجنلب ىلع نوملسملا ىلوتساو ءاومزهنا
 اوناكو «رانيد ةئامثالث [مئانغلا نم نيملسملا نم] سراف لك باصأف .لوألا عيبر

 هيلإ لسرأو «هلهأو رجنلب بحاص دالوأ ذخأ حاّرجلا نإ مث .أفلأ نيثالثو ةعضب

 مهربخي  نيملسملل يأ - مهل ًانيع هلعجو هنصحو هلهأو هلاومأ هيلإ ٌدرو هرضحأو

 .[5 /88١ص)] «رافكلا هلعفي امب

 ارغ  ه١٠١ 4ةنس ىف  :ةياهنلاو ةيادبلا باتك ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو
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 رجنلب حتفف «كرتلا ّضرأ ناجيبرذأو ةينيمرأ بئان يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا
 يتلا نوصحلا ةماع حتتفاو ءًاريثك ًاقلخ مهنم ىَبَسو ءاملا يف مهقرغأو كرّثلا مّرَمو
 ةعقو مهنيب ترجف كلملا ناقاخلاو وه ىقتلاو ءاهلهأ ةماع ىَلْجَأو ٠ ةرحبتلب :ىلق
 ال ًاريثك ًاقلخ مهنم اولتقف نوملسملا مهعبتو «ناقاخ مازهنا ىلإ اهيف رمألا لآ ةلئاه

 .[9/؟١57ص)] . «؛ةوصحي

  ه5١٠١ يهو  ةنسلا هذه يف لا :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاقو
 ءكرُثلا ضرأ ناجيبرذأو ةينيمرأ ىلع ريمأ وهو يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا ازغ
 حّتْفو ٠ .اوؤاش ام اوبسو ءاملا يف مهقّرَعو كرتلا مّرَهَو ءرجنلب هيدي ىلع ُهَّللا حتفف
 .[74١/19ص] ٠ .«اهلهأ ةماع الجو ءرجنلب يلت يتلا نوصحلا حاّرجلا

 ةيبرعلا ةيركسعلا تايماحلا رشنو ءرزخلا نم نيلتاقملا حاّرجلا ىلجأ دقو
 :نوصح نم اهيلي امو رجنلب نصح ضرأو نازيخ ةكلمم ضرأ يف ةيمالسإلا
 يال ير ريا را واللا

0 

 نول يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا ريألا مّدقت (ةيداليم )١1/ ه١٠١ 5ةنس يفو
 ًايلاح عقت ثيح زاقوقلا دالبل ىبرغلا لامشلا يف (نالللا) دالبو (ردئبولا) نصح

 مزاقوفلا يلاعأو ناللا دالب نم اهيلي امو ايجروج ةيروهمج

 وحن هبو «ردنبولا نصح ىلع لزنف رجنلب نم حاّرجلا راس» :ريثألا نبا لاق
 .(هنودؤي لام ىلع هوحلاصف عكرتلا نم فلأ نيعبرأ

 يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا ازغ ه١٠ © ةنس يف نيك نيإ ظفاحلا لانو

 .رجنلب دالب ءارو نم «فانكألا ةعسكتم ًادالبو 5 ةريثك ًانوصح حتفو «ناللا دالب
 .[9 ١7ص ] .«كرتلا دالوأ نم ًاقلخ ىَبّسو «ةّمج مئانغ باصأو

 ىلإ كلذ زاجأ ىتح ناللا دالب حازجعلا ازغ ه١١ ةةنس يف» :ريثألا نبا لاقو
 ا . ةريثك مئانغ باصأو «كلذ ضعب حتفف رجنلب ءارو نوصحو نئادم

 هماع خارجلا ىلإ ريتاي اه حاص عيل «نيملسملا ىلع قرطلا اوذخأو دالبلا كلت
 نوملسملا ماقأف ءاتشلا مهكردأو «ئَلم قاتسر ىلإ لصو ىتح ًاَدِجُم داعف كلن
 ءددملا هلأسيو هيلع ِهّللا حتف امب هربخي كلملا دبع نب ديزي ىلإ حارجلا بتكو هب
 توم ناكو .«  . شيجلا ذافنإ لبق هلجأ هكردأف ءهيلإ ركاسعلا ذافنإب ديزي هدعوف
 ::ريثألا وبا لاكاع كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىّلوتو ه١٠ 5ةنس لاوش يف ديزي

 .[4 /9١”ص] .(ددملاب هدعوو ؛هلمع ىلع هّرقأو «حاّرجلا ىلإ ماشه لسرأو)
 بإمدإ خاب خا“
 نو تن دن
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 يمكحلا هَّللا دبع نب حاّرجلا حوتف تلصاوت كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يفو
 لاق .رزخلا دالب نم اهيلي امو ناللا ضرأ يف زاقوقلا دالبب ناجيبرذأو ةينيمرأ ريمأ

 هوحلاصف رزخلا ضرأ يف حاّرجلا لغوأ - ه١٠1 1ةنس يفاا :ريثك نبا ظفاحلا

 ءمنغو  (هولتاق نمم)  ًاريثك ًاقلخ لتقف ناللا ازغو «جارخلاو ةيزجلا هوطعأو

 . [ةياهنلاو ةيادبلا - 9/775 ص] . (مِلَّسو

 اودأف ءاهلهأ َحَلاَصَف ناللا دالب حارجلا ازغ ه5١٠ةنس يف :ريثألا نبا لاقو
3 

 .951١/14ص] . ؛ةيزجلا

 :اهنأ يدوعسملا ركذ يتلا كيموغ ضرأو ناللا دالب حارجلا حوتف تلمشو

 ءءاسؤر مهلو كلم ىلإ نوداقني ال ىراصن اهلهأو كيموغ اهل لاقي ةكلمم ..»
 : يلي ام نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذ ثيح «ناللا ةكلممل نونداهم مهو

 حاّرجلا ضرفو 11١ 8ص) .؛ههنم ىبسو «كيموغ لهأب حارجلا عقوأل

 سيلفت يف هلماع ىلإ ةيزجلا ءادأ ةيروجلاو زاخبألاو ناللا دالبو كيموغ لهأ ىلع
 ا اني عد رعسملا كف نقر . ةنسلا كلت يف ًاضيأ اهحتف حاّرجلا داعأ يتلا

 يلي مث : ةينارصتلا نيد ىلإ ةداقتم زاخبألا اهل لاقي ةمأ ناللا دالب يلتو.: .»
 ةيروجلاو زاخبألا تناكو .نيجرجو نازرخ ىعدت ةمأ يهو ةيروجلا كلم زاخبألا

 .(نوملسملا اهنكسو سيلفت تحتف ذنم سيلفت رغث بحاص ىلإ ةيزجلا يدؤت

 يرذالبلا هركذ دهع باتك اهلهأل بتكو سيلفت حتف حاّرجلا داعأ دقو [94١/١ص]

 : ىلي ام الئاق

 هذا ينس :هُتَخْسُن ًاباتك سيلفت لهأل يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا بتكا

 قاتسر نم سيلفت لهأل هللا دبع نب حاّرجلا نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا
 ىلع ةملُْسَم نب بيبح نم مهل نامأ باتكب ينوتأ هنأ «نازرج ةروك نم سيلجنم

 يراو اهل لاقُي ءاحرأو موركو مهل نيضرأ ىلع مهحلاص هنإو ةيزجلا راغصب رارقإلا
 «نازرج نم طيوحق قاتسر نم انوديدو ماعط نعو سيلجنم قاتسر نم ائيباسو

 ٌتذفنأف «ةيناتال مهرد ةئام ةنس لك يف موركلاو ءاحرألا هذه نع اودؤي نأ ىلع

 كلذ ّدعتي الف يباتك هيلع ءىرق نمف «مهيلع داريإلا ٌتْرَمأو «مهحلصو مهنامأ مهل

 15١. 6©صأ .«هللا ءاش نإ مهيف

 ةييمرأب قيملتمملا ا ةيضاع عذري ةنيدم ىلإ ًاذلاط نييلقت م كازجلا نيشمو
 .ةباجإو هل ةعاط زاقوقلا دالب رئاس تلمكتسا دقو ءاهب ماقأف

 ىلع يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلل ىلوألا ةيالولا تهتنا ه1١٠١ةنس يفو



 52 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هوا

 كلملا دبع نب ماشه لزع ه١١ةنس يف» :ريثألا نبا لاق .ناجيبرذأو ةينيمرأ
 نب عانت هرخا اهيلع نتن ناسا كح رد رمكحلا هللا يع جوع ودا
 . . يئاطلا ورمع نب ثراحلا ةينيمرأو ناجيبرذأ ىلع ةملسم لمعتساف كلملا دبع

 و ا ا [لماكلا 5 /58١ص]

 كلملا دبع نب ماشه لمعتساف) ؟ويكألا نسا لاق ..ه١١١ةنس هداهشتسا نحل

 .«ةملسم هاخأ لزعو ه١1١1١ةئس ةيئيمرأ ىلع يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا

 ني عي

 ةيتيهوأل ًايلاو يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا داع ايلا ل توعو

 يلاعأو تاللا نصرا ىف نرحلا هانا راس مث رومألا طبضب ماقف :ناجيِيَرْدَأَو

 «سيلفت ةيحان نم رزخلا دالب حاّرجلا لخدا :ريثألا نبأ ركذ امك ثيح .زاقوقلا

 يه ءاضيبلا مهتنيدمو - [54 /7١٠ص)3 .«ًاملاس فرصنتاو :ءاضيبلا مهتنيدم حتفف

 كرتلا دان يلاعأ نم ُْدِري ميظع رهن اهمسقي عطق ثالث يهوا١ :يدوعسملا لاق لمآ

 سطيام رحب يف ٌبّصَتو «زغربلا دالب وحن ةبعش هنم بعشتيو  [ايسور ةهج نم]

 راد اهيف ةريزج رهنلا طسو يفو «نابناج ةنيدملا دمنا ةوسألا رحبلا وهو] _

 .[78١1/١ص)] «رزخلا كلم

 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق .ًاملاس فرصناو «ةنيدملا كلت حاّرجلا حتفف
 .[8١7ص] .«ناقليبلاو ةعذربب هدنج اتشو ىكش - ةقطنم  ُلّرَنَف حاّرجلا لَقَق مثا

 راشأ دقو «كانه رسج ءانبو (ليبد) ةقطنم يف يعرف رهن قشب حارجلا ماقو

 ىلإ هيلع رسج بسُنو «حاّرجلا رهن رهنلا كلذ يّمّسف» :هلوق يف يرذالبلا هيلإ
 .[؟8١٠ص]1 . «ًاضيأ حاّرجملا

 «ناللا ةيحان نم كرتلاو رزخلا عمتجا ه7١١ةنس يفو» :ريثألا نبا لاق
 6 «سانلا هآر لاتق دشأ اولتتقاف ءماشلا لهأ نم هعم نميف حاّرجلا مهيقلف
 . .حاّرجلا دهشتساف «نيملسملا ىلع كرتلاو رزخلا ترثئاكتو «ناقيرفلا
 .[لماكلا 5 /7١7ص]

 هللا دبع نب حاّرجلا مهيقلف ءناللا دالب نم كرتلا تراس» :ريثك نبا لاقو
 .هشيج لماكتي نأ لبق اولتتقاف «ناجيبرذأو ماشلا لهأ نم هعم نميف يمكحلا

 ةيادبلا - 5/5 ”نص] . (ليبدرأ جرمب هعم ةعامجو هّللا همحر حاّرجلا دهشتساف
 ,[ةياهنلاو

 يف حاّرجلا مهبراحف ءسُرلا رهن اوربعو ٌرزخلا تشاج» :يرذالبلا لاقو
 مهعقاوف - [ليبد ةيحان بوصألاو] ليبدرأ ةيحان ىلإ اوزاحنا مث «ناثرو ءارحص
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 يْمَسف «هعم نمو دهشتساف «مايأ ةثالث اولتتقاف «ةينيمرأ يلي امم خسارف ةعبرأ ىلع

 حوتف - 8١٠ص] .«أضيأ حاّرجلا ىلإ هيلع رسج بسُنو «حارجلا رهن رهنلا كلذ
 . [نادلبلا

 يف ليبدرأو (ليبدرأ جرم) يف دهشتسا حاّرجلا نأب لوقلا يف سابتلا عقو دقو

 خسارف ةعبرأ دعب ىلع (ليبد جرم) يف دهشتسا هنأ بوصألاو «ناجيبرذأ بونج

 رسج ءانبو رهن قش ىلع فرشي حاّرجلا ناكو  زاقوقلا يلاعأب - ةينيمرأ يلي امم
 هعم ةعامجو هللا همحر .دهشتساف ءهعم نمب مهلتاقف .ودعلا همجاهف «كانه

 لامع نم ءالضاف أرّيخ حاّرجلا ناكو» :ريثألا نبا لاق .مال؟١ قفاوملا ه7١١ةنس

 لتقمب ٌءالبلا ناك» :يدقاولا لاقو .«ءارعشلا نم ٌريثك هاثرو «زيزعلا دبع نب رمع

 . [عماجلا /7١١ص] .؛دنُج لك يف هيلع اوكبف «ًاميظع نيملسملا ىلع حاّرجلا

 :(ه11١١-5١6) ةينيمرأ ريمأ . . يشرحلا ورمع نب ديعس

 ةبسن «يشرحلا ورمع نب ديعس»  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك وه
 هالو ..ناعجشلا ةالولا نم دئاق :جحذم سيق نم «ةعيبر نب بعك نب شيرحلا ىلإ

 فورعملا باوبألا باب فلخ كرتلا دالب توقاي ركذي امك يهو) رّرخلا وزغ ماشه
 نب ماشه نإ :يرذالبلا لاقو 1؟177ص] . «ةينيمرأ ىلإ لحرف ه7١١ةنس (دئبرّدلاب

 درهم ل كرمت قاف ناس هققرو ؛ةينيمرأ كلملا دبع نب ةملسم ىّلو كلملا دبع

 .(مهمزهو اهنع مهفشكف ناثرو اورصاح دقو رزخلا ديعس عقاوف «يشرحلا
 ةملسم لصي نأ لبق مهيلع رصتناو رزخلا براح هنأل ةملسم بضغف -5١12ص]

 . ماشلا ىلإ داعو نجسلا نم هجارخإب ماشه رمأف ةعذرب ةنيدم يف هسبحب رمأف

 ورمع نب ديعس كلملا دبع نب ةملسم دعب ماشه ىّلو مثل : يرذالبلا لاق
 يف ءاجو -ه5١١و 4١١ةنس اهيلع ًايلاو ةينيمرأب يأ  «نيتنس رغثلاب ماقأف يشرحلا

 :مزح نبا لاق .داعف ءهيلإ ةدوعلاب ماشه هرمأ مث) :عماجلا باتكب هتمجرت ماتخ

 . يسابعلا رصعلا لئاوأ يف ماشلاب يفوت دقو .«الطب ًايقت ناكو . ةينيمرأب هدلوو



 ب تر ا 22 --2- --- ىناثلا ثحبملا |[ يي بسس

 (ه1517- )-١ يسابعلا رصعلا يف روغشلا لطبو ةين كمر ربغا

 راد وب كلا نيليرت يات وب ..يسحلا لتاقلا يتاجبلا نمألا وه
 نب ديز نب ددأ نب ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن ينب نم .يئاطلا يناهبنلا
 در ا ل ير يرو بو د نب ل داو ا دن ب ديرم
 : يناهبنلا يئاطلا دمحم نب عاجش حدمي يبنتملا لاق .مالسلا هيلع

 لضَملا ُهل ّمثِوُلِل يذلا َعاجش ٍدَمَحُم نبا ىلإ ايندلا دحاو ىلإ

 ا ا هَل يعط يذل ودخل ريتا رولا

 وبأ :دوه نب ناطحقو .حودمملا ةليبق :ءىيط» :تيبلا حرش يف يجزايلا لاق
 ءىيط يه نوصغ نم جرخ دق رمث هنإ لوقي ؛ءىبطل اهل يف ريمضلاو . . نميلا لئابق
 ”(ناطحق وه لصأ نم تجرخ دق نوصغلا هذهو

 : ةينيمرأل هتيالو لبق ةبطحق نب نسحلا ءابنأ

 طبارملا يبرعلا شيجلا يف ذ يئاطلا بيبش نب ةبطحق هيبأ عم نسحلا ناك
 ديمحو نسحلا ءاعرازب ةيلطس :قووشاف «ةيسابعلا ةوعدلا روهظ دنع ناسارخب
 .ءرشع ينثالا ءايقنلا نم ةبطحق ناكف .ةوعدلا يف كانه نيذلا ع ءىيط تاالاجرو
 ىف اولخد نيذلا نيعبسلا نم مهرايتخا مت نيذلا ءابقتلا ءارظن نم ديمحو نسحلاو
 كانه طبارملا يبرعلا نشيحلا ةذاك خرق ميتيبلا تناكو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا
 .نيعبسلا نم مهضعب . ماقتل غارطظل ةييعبشلا + لا ناش يس ام لاق قيعن
 نب ديمح رع ا وا مع «ةميزخ نب مزاخ : م

 نب لتاقم . .يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ «ة 4 ل

 لا يع
 نب ديمحلا دبع مناغ وبأ ..» .:مهو ء د را ال اع

 سابعلا وبأ ؛يئاطلا ىيحي نب ثعشألا «يئاطلا دمحم نب ةمّلَس ءيئاطلا يعبر

 0 0 ديرما دبع قيقحتت - ةيسابعلا لا ةلودلا 0

 ه4
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 نب رضنلا مناغ وبأ «يئاطلا ىيحي نب ديعس ؛يسوطلا يئاطلا ناميلس نب لضفلا

 نانشع نب هللا ديغ «يئاطلا راف نب قراخملا يئاطعلا اج 1 «يئاطلا مناغ
 يئاطلا بيبح نب شايح «يئاطلا

 لاق امك ةيح نامارح قلع ةيسايعلا ةرعولا كرطيس هاا كور قفو

 اة هر انا كب يلع ةنلدسلا ىف ةيمارعلا رونا حست نبل يع قوواف

 006 نفاطلا بيش نب ةيطحق ةدايقب قازغلا ودق قيسابعلا نفويع
 يف تراد ىتلا كراعملا ذنم ةبطحق نب نسحلل يدايقلا رودلا ىلجت دقو

 ميلقإ ىلإ ةيطعتت هتموت يح ةيساحلا ةقالثكلا سيساعل ناربإ هتلاقأو نارك
 . يسيقلا ةلظنح نب ةتابن ةدايقب ريبك يناورم شيج هب ناكو ناجرُج

 هيلكس قلقا ةدعقلا يذ يف ناجرُج ىلإ ةبطخف َلَبأ» :يريطلا لاق

 هتمدقم ىلعو ع لا هللا يعجن يس هترسيم ىلعو وح ب هي

 هّجوو .ناجرُج موخت لزن ىتح ةبطحق نب  نسحلا َلَبقَأَ ةيطقشسق هرب ةيسحتلا
 ةلظنح نب ةتابنل ةحلسم ىلإ يئاطلا ةدعسمو دلاخ ابأو اددانو عنز نب نامنع يتجللا

 ىلإ اوعجر مث ؛«هباحصأ نم ًالجر نيعبسو هولتقف هوتّيبف بيؤذ هل لاقُي لجر اهيلع
 ناجرج ىلإ ةبطحق هّجو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاقو 2 ؟2(نسحلا ركسع

 مهليخ ذخأو مهلتقف ةتابن حلاسم ضعب نسحلا عقاوو «ةبطحق نب نسحلا

 «ناجرج  ةنيدم ىلإ ةبطحق راسف «ةبطحق ىلإ كلذب بتكو «مهحالسو
 :يربطلا لاق .ناجرجب يناورملا شيجلا عم ةكرعملا تعلدناو .["١7ص]

 :ةلودلا رابخأ بحاص لاق «ةبطحق د دخلا انيعيج ينمو طل وفا

 ةبطحق ثبلي ملو . .ةنيدملا يكعلا لتاقمو ةبطحق نب نسحلا لخدو موقلا مزهنافا

 ىلوتساو . .ةتابن اولتقف دنجلا لخدو ؛«هيلع اقناو هتان ناك يذلا بابلا حتف نأ

 رمأو «ةجحلا يذ نم نولخ ثالثل تبسلا موي وهو هموي نم ةنيدملا ىلع ةبطحق

 .مهنامأب سانلا يف يدوُنو «ةتابن داؤق رثكأ برهو «سانلا نع فيسلا عفرب
 رهشو ه١ ٠ ةنس ةجحلا يذ ةيقب ناجرجب ةيطحق 5 ماقأو ..مهيلع ةعيبلا ثتذخحأو

 نميف همّسقو  ناتسربطو  ناجرُج جارخ نم ًائيش ىَّبَج ىتح ه١ ١ةنس مرحملا
 .ا(هعم ناك

 هيف ناتو سموق ميلقإ ىلإ ةبطحق نب نسحلا راس ه١ 1ةنس مرحم يفو

 )١( ص - رمع قوراق .د  يمالسإلا خيراتلا 7

 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) ٠١5 ج 4.



 516 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا هوك

 وهو ةبطحق هّجو» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .دمحم نب ناورم لماع رايس نب رصن

 مرحم لوأ يف ٌصُخَشُف «سموُف ىلإ هتمذقم ىلع ةبطحق نب نسحلا ناجرُجب
 -[ماطسب سموق ةمصاع مسا ناكو] سم سموق ةنيدم ماطسب لزن ىتح راسف ه11 ١ ةنس
 ٌمِضو ءاهحربي الو اهب لزني نانمس ىلإ ةميزخ نب مزاخ ةبطحق نب نسحلا ثعبو

 حلاسم راّيس نب رصن ثعبو .ةليل نيرشع نم ًاوحن اهب ماقأف «لجر فالآ ةثالث هيلإ
 ناك ام اومنغو ؛مهوتّيبف اليخ مهيلإ ةبطحق نب نسحلا ثعبف - [هدونج نم] -
 نسحلا بتكو .  ّيّرلا ىلإ لحتراف ارصن كلذ غلبو .مهحالسو مهباود نم مهعم
 الآ هرمأو مداق هنأ هملعأو مداّوَق نم ًادئاق هيلإ ثعيف «ناك امب ةيطحق هيبأ ىلإ

 هللا دبع نب ديسأ كلام ابأ ناجرُج ىلع ٌةبطخُق فلختساو .. 500
 نب نسحلا اهبو سموق ةنيدم ِمِدَق اّمَلَف ءّيَّرلا ديري ٌةبطحق ٌصَخَّشو «يعازخلا
 .[""7ص]1 «. .راوخلا ىلإ هعم نميف مدقتي نأ هرمأ «ةبطحق

 راوخلا ةقطنم لزنف ٌّيّْرلا ميلقإ ىلإ ةبطحق نب نسحلا مدقت ه١ ١ رفص يفو
 راوخلا ىلإ سموق نم لحترا رايس نب رصن ناكو» :يربطلا لاق .ّيَرلا ميلقإ نم
 ىلع لماعلا ناكو «يّرلا لزن ىتح رصن راسو . .يليقعلا بعك نب ركب وبأ اهريمأو

 نبا ههّجو يدسألا رشب نب فيطع ّيّرلاب ناكو . . يلشهنلا ليدُب نب بيبح ٌيَرلا
 فيطعو بعك نب ركب وبأ لاقف . .يّرلا لزنف «فالآ ةثالث يف (قارعلا ريمأ) ةريبه
 ىَبأف . . ةنّسَح انتعامج نإف موقلا ءالؤه ىقلن ىتح كعم نحنو ْمِقَ رانش ب يضقل

 بيبح غلبو ءِيّرلا ىلإ نسحلا هنبا ةبطحق مُدقو . .ناَذَمَه ىلإ ىضمو «ميقي نأ
 ىتح اهب ماقأف نسحلا اهلخدو يّرلا نع اوجرخف نسحلا ريسم هعم نمو يلشهنلا
 .[7١4/1ص] .«هوبأ مِدَق

 نب نسحلا اهنم هّجوو ءًارقمو ةدعاق اهذختاو اهب ماقأ يّرلا ٌةبطحق مِدَق اّمَّلو
 ميلف معاشر ءناريإ لامش قرش يف ناَذَمَه ميلقإ ىلإ شيجلا نم ةقرف عم ةبطحق

 نبا ةيطخت هجوا : يربطلا لاق .- قارعلا قرشلا نمو ناجيبرذأ لامشلا نم َناَذَمَه

 جرخ َناَذَّمَه ىلإ نسحلا هّجوت اَم اًمَلو ءناَذَّمَه ىلإ ثالثب يّرلا هلوزن دعب نسحلا '

 .(دنواهن ىلإ ناسارخو ماشلا لهأ نم اهب ناك نمو يلهابلا مهدأ نب كلام اهنم

 ناديك حتف) : ناونع تحت (ةيسابعلا ةلودلا نابخأ) تاتك يف ءاجو [١١/5”ص]

 مامضناو ماشلا دنج نم هعم َلّيَقَأ نميف مهدأ نب كلام لابقإ ةبطخَف ْعَلَبا : : يلي ام

 رمل رد و هيلإ رصن باحصأ يف لقعم نب يلعو رايس نب رصن نب رايس
 لبقأ كقو نسحلا صخشف مهريغو تلعألاو فامشحو هميزجح نس مزاخ مهيف داوف لل 1000 . . ه]ذد ا م ركل 7-5 ءا ياس م ب يف «ناذمه ىلإ ةجيحملا قيرط ىلع ةبطحق نب نسحلا هّجوتف . ناَذَمَه ىلإ هجوتلا
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 نميف ناذمه لزن دق نسحلا نأ مهاتأ رّثسُتلا ةعلق اوغلب اّمَلَق ءناَذَمَه ديري كلام
 نسحلا ىلإ ىنيقتاز“. ءاهيف اودصيستو اهعتيدم اولحدو دتوايث: ىلإ اولذعف- هع

 مهيلإ ريسملاب هرمأي ةبطحق هيلإ بتكو «كلذب هربخي ةبطحق ىلإ بتكف :مهربخ
 لجو ةثامقالاتو فلأ يف ءالعلا نب مهجلا مهيف لجر يفلأب هذمأو «مهترصاحمبو

 دامب يب ةيسجسلا نفخ ل: .اهب موقلا رصاحو دنواهن لزن ىتح نسحلا راسو
 امْلُق «ةليل نيسمخ نم وحنب هيبأ مودق لبق نسحلا اهرصاح دقو «نابعش رخآ يف

 قّرفيو ءاهب ميقي نأ هرمأو «نيسامرق ىلإ هعم نميف ّنسحلا هّجو ةبطحق ِمِدَق
 ةقطنم ىلإ نسحلا راسف - ["”0”ص] «. .لفاوقلا قرذبيو قرطلاب ظفتحيو هحلاسم

 يف ةيركسعلا حلاسملا رشنو اهيلع رطيسف قارعلاب ناولُح ةقطنمل ةمخاتملا نيسامرق

 ةدعقلا يذ 5 يف اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ دنواهن ةبطحق رصاح امنيب «قرطلا
 :ةيشانعلا ةرغدلاوب طعم ةطلدب تحت اهعيمج ةاريإ ميلاثا تاك دا 15د

 ةقطنم ىلإ نيسامرق نم ةبطحق نب نسحلا مّدّقت ه١١١ ةجحلا يذ يفو

 ىلإ ٌصَخَش دنواهن نم ٌةبطَحَق غرف امَل» :ةلودلا رابخأ بحاص لاق .قارعلاب ناولُح
 لزنو «ءهمامأ ًامزاخ مْدَقَف «ناولُح ىلإ مدقتلاب هرمأي نسحلا ىلإ بتكو ؛نيسامرق
 ىلع بّلَغو دّوس دقو يناَدْمَهلا يرسلا نب ىسوم اهب ىَمْلاو «ناولحب نسحلا
 يذ يف ناولخ لزنو ةبطخق َلّبْقْأو  ةحلسم - نيقناخ ىلإ نسحلا ههّجوف ءناولُح
 ْ .اها١ ١ ةنس ةجحلا

 اديضاق فنازرفلاو ناببأالا) ىلا :نقيحلا ب لفخت راش + مرحم لئاوأ يفو

 نبا لّبقأو «مرسملا ري ولج نيكل عاارملا يبرغ يف ةبطحق َرْكْسَعَو «ةفوكلا
 نم فوتو هتداق ٌةبطحق َرَّبْعَأ مرحم / يفو .هئاذحب ركسعف قارعلا ريمأ ةريبه

 هنبا ةبطحق مّدقا : هنأ يربطلا خيرات يف ءاجف .ةريبه نبا ركسعم ىلإ تارفلا يبرغ

 نب دسأو جالع نب دوعسمو يئاطلا نامثع نب , هَّللا دبع رمأ مث «هتمدقم ىلع نسحلا

 ةبطحتف رمأو رصعلا دئع  ةضاخملا اوربعف روبعلاب مهباحصأو نابزرملا

 مث. تاردلا دقق اووي دحام ني يابت ماس يع , هللا دبعو راَفَغ نب قراخملا

 ىتح ةبطحق مهمزهف هعم نمو ةتابن نب دمحم ةبطحق َعّقاوو «هناسرفب ةبطحق ربع
 نم هيف امو مهركسع اولخو «ةتابن نبا ةميزهب ةريبه نبا مزهناو «ةريبه نباب مهقحلأ
 ليل ةريبه نبا مازهناو ةبطحق راصتنا ناكو  «..كلذ ريغو حالسلاو لاومألا

 تامو .ةفوكلا هاجتاب هشيج لولفو ةريبه نبا ىضمو «ه١” مرحم م ءاعبرألا

 تارفلا ءىطاشب فرج ىلع ًافقاو ناكو «ليللا كلذ ىف ىئاطلا بيبش نب ةبطحق
 ُباحصأ حبصأو» :يربطلا لاق .تامو قرغف تارفلا يف طقسو فرجلا راهناف



 528 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ه8

 عمجأف ههقرغي اوملع مث :راهنلا فظن ىلإ هلم ءاجر يف اولازي ملف هواتف دقو ةطحت

 رمأو .هاّلوتو رمألاب ماقف «هوعيابو رمألا هولوف ةبطحق نب نسحلا ىلع داّوقلا
 لمحب رمأو ءرصنلا ابأ ىنكي ًالجر كلذب ٌلّكوو ةريبه نبا ركسعم يف ام ءاصحإب
 مهنأ ةلودلا رابخأ بحاص لاقو [١٠١١/4ص] .«ةفوكلا ىلإ نفسلا يف مئانغلا
 لاقو  [ما/١ ص] ارمألا هل اوملسو هوعيابف ةبطحق نب ديمحب اضرلا ىلع اوعمجأ»

 نيف ربعي نمو رالالا «مهجلا وبأ هنفدف ةبطحق اودجو» : :ةيناث ةياور يف يربطلا
 ٌتعمس :ّئكعلا لتاقم لاقف «هب انربخيلف ةبطحق نم ًادهع هدنع ناك نم :سانلا
 اذني 0 عيابف «سانلا ريمأ نسحلاف ٌثدح يل ثدح نإ :لوقي ةبطحق
 لولف عبتتي ه ناكو]- يهاش ةيرق نود لوسرلا هقحلف نسحلا ىلإ اولسرأو ٠ «نسحلل

 لاقو د م هاطعأف نسحلا مجرد د [ةريبه نبا شيج

 :[5 17م «ةبطحق نبا انأف تام َةبَطَُحَق ناك نإ : نسحلا

 مرحم 4 يف  ةيسابعلا ةوعدلا شيج دئاق ةبطحق نب نسحلا حبصأ كلذبو
 عّلخو اهيلع بلغتو ةفوكلاب راث دق يرسقلا دلاخ نب دمحم ناكو ه5

 نب دمحم بتكو» :يربطلا لاق .ةفوكلاب ةريبه نبا بئان مزهو دمحم نب ناورم

 هباتكب ثعبو «ةفوكلاب رفظ دق هنأ هملعُي  هتومب ملعي ال وهو  ةبطحق ىلإ دلاخ
 هأرق دلاخ نب دمحم باتك هيلإ عفد اّمَْلَق ةبطحق نب نسحلا ىلع مِدَقَف ءسراف عم
 ! :هتوم لبق لاق ةبطحق ناكو» يربطلا لاق .«ةفوكلا وحن لحترا مث سانلا ىلع

 رابخأ بحاص لاق «هيلإ رمألا اوملسف لالخلا ةملس وبأ مامإلا ريزوف ةفوكلا متمدق
 ةبطحق نب ديمُح َلَبْقْأو . .دونجلاب ةفوكلا ىلإ ةبطحق نب نسحلا مِدقو» : ةلودلا
 موي اهلزنف  ةفوكلا رهاظيب  ةيسابعلا لخد مث روعألا ريد لزن ىتح سانلاب ريسي

 وهو :لاقو دلاخ نب دمحم ذعموي ةقوكلاب سائلاب يلصو .ءاروشاع موي «ةعمجلا
 ةا ونا لسرأو . محملا ملو « لمحمم لآ نم مامإلا حلصأ مهللا :ربنملا ىلع وعدي

 اورهظي نأو «ةئيه نسحأب ةفوكلا لخدي نأ - [نسحلاو]  ةبطحق نب ديمح ىلإ
 سيدارك مههجوو «دنجلا أّبعو «لعفف ءمهتوقو مهمالعأو مهحالسو مهتنيز
 لخاد] - ميلس ينب رهنب اوفاوت ىتح [دئاق سودرك لكلو لتاقم فلأ : سودركلا]
 لخدو» :يربطلا لاق ..اوقتلاف ٠٠ 0 [ةفوكلا

 اومّدقف «مهيلإ جرخف ءهلزنمب وهو ةملس ابأ اوتأف - نينثالا موي  ةبطحق نب نسحلا
 ركسعملا ناكم وهو  «عيبسلا ةئابج يف فقو ىتح «هبكرف ةبطحق 57 نم ةباد هل
 «سابعلا يبأ ةفيلخلا روهظو مودق ىتح رمألاب موقي ًاريزو هوعيابو داّؤقلا هلبقتساو -
 دلاخ نب دمحم لمعتساو «دمحم لآ ريزو هل لاقي ةملس وبأ ثكمف» :يربطلا لاق
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 .قارعلاب ةيسابعلا ةفالخلا

 يتلا طساو ةئيدم عقت ثيح قارعلا برغ بونج يف يسابعلا شيجلل ًادئاق ًاريمأ

 ةبطحق نب ديمح حبصأ امنيب .يناورملا هشيجو ةريبه نبا اهب نصحتو اهيلإ بحسنا
 وبأ لآ ل رابخأ بحاص 0 :قارغل لانش روحمو ا را

 ل 1 ا تارا ا

 يل ل ا ل ءّدعأ ام اهيف دعأ دقو طساوب

 0 داّرقلا نم دفع ب نادم اعلا طن نإ دع جود

 وف هجو) : م عاقود ا ) نتادملا 0 يل ىلإ

 «ورمع نب ديعسو دك د لل ءةميزخ

 «ملسم نب ميركلا دبعو «يئاطلا يسوطلا ناميلس نب لضفلاو «ناكشم نب دايزو

 ا ا ا و د «مهريغو ؛«يزورملا دلاخ

 0 1 و ا 0

 ,[ةجاا١ااو ١١١ ص1 . «سابعلا ىنب ةوعد اهب رهظي نأ

 ارهظأو ةرصبلاب يبلهملا متاح نب حْوَرو يبلهملا ةيواعم نب نايفس راث دقو
 شيجلاو ةرصبلا لماع ةبيتق نب مْلَس ابراحو ه177 رفص رهش يف ةيسابعلا ةوعدلا
 نب ديسأ :كلام: بأ ةدايقب ةرصبلا ىلإ ةوق ةبطحق نب ؛ نسحلا ثعبو .هعم يذلا

 هاتأو يعازخلا كلام وبأ اهلخدو ة ةرصبلا نم ةبيتق نب مْلَس جرخف يعازخلا هللا دبع

 0 نام مخ كلا 0

 .ها 7 ةنس

 يناورملا شيجلاو ةداقلاو ةريبه نبا رصاحي يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ناكو

 نيب اميف اولزنو هباحصأو نسحلا قدنخ»  يربطلا لاق - ثيح .طساوب هعم نيذلا
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 لوأف «رامضملا باب لايح هقدارس نسحلا برضو «ةلجدو  [؟ بابلا]  بازلا
 هعمو دواد هنبا هتنميم ىلعو ةريبه نبا جرخ ءءاعبرألا موي مهنيب تناك ةعقو

 ةريبه نباو «ةميزخ نب مزاخ ةبطحق نب نسحلا ةنميم ىلعو اوقتلاف «ةتابن نب دمحم
 ىتح  هباحصأ  اومزهف «ةريبه نبا ىلع مزاخ لمحف «رامضملا باب ةلابق
 ىمرو ؛«رامضملا باب ٌّصَغ ىتح ةنيدملا باب سانلا ردابو «قدانخلا ىلإ مهوؤجلأ
 اميف ليخلا يف ريسي نسحلا لبقأو فقاو نسحلاو «تادارعلاب تاداّرعلا باحصأ

 ةنيدملا نيبو هنيب اولاحف نسحلا مهيلع ٌركف موقلا عجرو «قدنخلاو رهنلا نيب
 يأ]  مهولمحف نفسلاب مهوقلتف ٌريثك ٌسان مهنم قرغف ةلجد ىلإ مهورطضاو
 ءاوزجاحتو بكرف ةنيفسب هوعبتف محتقاو هحالس ذئموي ةتابن نبا ىقلأو - [مهوذقنا
 ماشلا لهأ نم لجر لمحف ءاولتتقاف ءاثالثلا موي مهيلإ اوجرخ مث مايأ ةعبس اوثكمف
 ّىملسلا مالغلا انأ ىمتناو هبرضف '' هرم رازه صفح يبأ ىلع (ةريبه نبا باحصأ)
 ةميزه ةريبه نبا باحصأ مزهناو هعرصف ّيكعلا مالغلا انأ ىمتناو صفح وبأ هبرضو

 . .ًايمر اَلِإ نولتتقي ال ِهَّللا ءاش ام اوثكمف ةنيدملا اولخدف ةحيبق

 َدَقوأف «ناتسجس ةيحان نم يعازخلا مثيهلا نب كلام رصن وبأ مِدقو
 لعجو ءهيلع رصن يبأ مودقب - ةفيلخلا - سابعلا يبأ ىلإ ًادفو ةبطحق نب نسحلا
 هنأل نسحلا ىلع ًادجاو ناليغ ناكو . يعازخلا هّللا دبع نب ناليغ دفولا ىلع

 :لاق سابعلا يبأ ىلإ ناليغ ِمِدَق اّمَلَق . هل ًاددم يبلهملا متاح نب حْوَر ىلإ هحّرس

 كتجاح :لاق « ؛نيقتملا مامإ كنأو نيتملا ِهّللا لبح كنأو نينمؤملا ريمأ كنأ دهشأ
 سيلَّوأ :لاق «؛كتيب لهأ نم ًالجر انيلع لو نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ناليغ اي
 لجرب انيلع َنُم نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ةبطحق نب نسحلا يتيب لهأ نم لجر مكيلع
 اتيلع ّنُم نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءلوألا هلوق لثم سابعلا وبأ لاقف «كتيب لهأ نم
 ثعبف .ناليغ اي معن : : لاق «هب انئيعأ ُرِقَتو ههجو ىلإ رظنن كتيب لهأ نم لجرب

 . .ًاطساو رفعج وبأ ِمِدَقَف ؛هتطرش ىلع ناليغ لعجو - دويصتملا هت طجااا ةلغأ
 ىلإ بتك ةريبه نبا لاثقل طساو ىلإ رفعج ابأ هّجو امل سابعلا ابأ نإ :ليقو
 يخأ نوكي نأ ٌثببحأ نكلو كُداَوَق َداَوقلاو كركسع ٌركسعلا نإ :ةبطحق نب نسحلا
 لثمب مثيهلا نب كلام رصن يبأ ىلإ بتكو .هترزاؤم نسحأو ْعطأو هل غمساف ارضاح
 .روصنملا رفعج يبأ رمأب ركسعلا كلذل ربدملا نسحلا ناكف .كلذ

 ثكمو .[هقدارس] هترجح نع نسحلا هل لّؤحت ًاطساو رفعج وبأ مِدَق اّمَلو

 )١( ةنس ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو حبصأ يذلا يدزألا َيِبْأهملا صفح نب رمع صفح وبأ وه ١6١ -
 .ه6م
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 ىلع كلدأ ينكلو طرشلا ىلع ىّوقأ ال :رفعج يبأل لاق مث طرشلا ىلع أمايأ ناليغ

 «هتطرش ًاروهج ىّلوف . .راَرَم نب رّوْهَج :لاق رخيرم :لاق «ينم ُدْلُجَأ وه نم
 دق ْنَم :لاق «يسرح ىلع هلعجأ ًالجر ينغبأ : : ةبطحق نب نسحلل رفعج وبأ لاقو

 ت[/11/1 1 «سرحلا هالوف «يكعلا كيهن نب نامثع يسفنل هتيضر

 ةياهن يف موقلا ملستسا نأ ىلإ طساوب ةدايقلا روسصتتملا نسمع ودا ىلوتو

 به 1177 هريس

 ني نا 3 جاع رينج عع

 : روغثلا ىف يدايقلا هرود ءابنأو . . ةينيمرأ ىلع ةبطحق نب نسحلا ريمأت

 روصنملا رفعج ابأ هاخأ حافسلا سابعلا وبأ ةفيلخلا ناو عل ةليد ف

 مهزربأ ةداقلا رابك نم ةبكوك هعمو اهيلإ راسف «ةينيمرأ دالبو ةيتارفلا ةريزجلا
 يف تا . كانه هباوت نم اناكف « ”يدعلا يحس نب ليتم قكاطلا سل نب يللا

 0 ةفيلخلا هيخأ ىلإ ةريزجلا نم روصنملا رفعج وبأ هّجوت ه١ 5ةنس طساوأ

 نب نسحلاو ةيتارفلا ريزجلا| ىلع عيكس نب لئاقم فلختساو رابنألاب سابعلا

 0 ناكو .ةريزجلا ىلع ًاريمأ رفعج وبأ ناكو» :يربطلا لاق .ةينيمرأ ىلع
 نب لتاقم هلمع ىلع فلختساف .ناجيبرذأو ةينيمرأ ةريزجلا عم هيلإ ناك :لوقي

 .«ةبطحق نب نسحلا ةينيمرأب هتفيلخ ناكو» :يربطلا لاق مث (يكعلا ميكح
 .[6١9/1ا!ص]

 وبأ ةفالخلا او حافسلا سابعلا ع يفوت ه757١ةنس ةجحلا يذ يفو

 يككعلا ميكح نب لتاقمو ماشلل ًاريمأ يلع نب هللا دبع همع ناكو يفلح
 ىلع نب هللا دبع ضقتناف . ةينيمرأل ًاريمأ ةبطحق نب نسحلاو فنار ةويرهلا ريما

 «ةبهر وأ ةبغر ماشلاب دنجلاو ةداقلا هعيابف ةفالخلاب هسفنل اعدو ماشلا ريمأ يسابعلا

 لونف» : ىربطلا لاق نارح ةنيدم اهتمصاعو ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ راس مث

 مر لل ا لا ا
 ماقأف نم طيس دعم لو يتلا يلع داب ىلع وسلا هع ار «ةريزجلا
 رهش ىف كلذو ب .«هلتقو هنصح نم هلزئتسا ىتح -اموي نيعبرأ . هرصحو هيلع

 ْ ا ل
 يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ىلإ روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا بتك ذئدنعو

 هاك لا مل ا
 يلع نب هللا دبع لاتقل أعم اريسيو ناسارخ ريمأ يناسارخلا ملسم يبأ ةدايقب قارعلا

 قديحلا نيسحلا ه مافن امآلاب روصنملا دنع ذئموي ملسم وبأ ناكو .هعم نيذلاو
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 وبأ اعذولا : يربطلا لاق . كلذ هن راد رهوش

 نيابخلا ىلا ير ل ل يرسل ا

 . امنهب كتظل اههسحأل نكأ ملف ةعاضرلا نم نينمؤملا ريمأ وخأ مثيهلا نب , حلاصو

 لك وأول :ملسم وبأ لاقف ؛رفعج وبأ بضغف ؛ينم كدنع رثآ امهارأ : :لاقف

 ىلع ثعبو نا داّوقلا نم هنع فلختي مل رابنألا نم ملسم وبأ قايسو 300 .اذه

 0 اال رب وح طفح يع د رس

 .(هآ ا يل

 ةنيدمب روصنملا رفعج ىبأ ةفيلخلا باتك هاتأ امل ةبطحق نب نسحلا ناكو
 00 ا ناجيبرذأو ةينيمرأب ةداقلاو لامعلا رفنتساف ةينيمرأ ةيالو ةمصاع ةعذرب
 نب ملسم لاق» :يربطلا لاق . لصوملا ةئيدمب هعم نيذلاو ملسم ابأ ىفاوف
 ب مالا ىلإ ملص ابأ فعج بأ جو ال ؛ةبمرب يلح نب نسحلا عي تنك

 تلق نيت قف ىلع نو للا ديم ناش" رمت نق اكل ءامايا ماقأت

 قارعلا ُتيتأف يل َتنذأ ولف ةجاح َيلإ كب سيلو لاتقلا ىلإ نوريست متنأ : : نسحلل

 :تلق ءريسملا تدرأ اذإ ينملعأ نكل معن + لاق هللا ءاتح نإ اوووعت ىقخ ثَكَقاق
 ىتح بابلاب يل فق : لاق « كعّدوأ كتيتأ :ٌتلقو هّتملعأ ُتآيهتو ُثغرف اًمَلُق ءمعن

 فينك كيلا :ىنلا نأ تبرأ ىفإ * :يل لاقف جرخف هةيوزو تجيرتم «كيلإ جرخأ

 :كربخأ مل بويأ يبأ نم كناكم الولو كربخأ مل كب يتقث تت لولو مودا :ايأ تلقت
 ريمأ نم باتكلا هيتأي هنأ هيلع ثمدق ذنم ملسم يبأب ثبترا دق ينأ بويأ ابأ غلبأف

 ناكحضيو هؤرقيف رصن يبأ ىلإ باتكلاب يمريو هقْدِش يولي مث هأرقيف نينمؤملا
 ل ”داا د

 0 ؛َىلع نب هّللا دبعل

 ردغلاب يناسارخلا ملسم ابأ نابيعي مثيهلا نبا حلاصو يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع ناك )١(
 ردغو .هلتقو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ءابقن بيقن يعازخلا ريثك نب ناميلس خيشلاب ردغ هنأل
 يبأب ردغلا رمضي ناكو «ناسارخ يف ةطلسلاب درفتيل هلعقو يدزألا ينامركلا ميدج نب يلعب

 .ةدوعلاب روصنملا هل نذأي ملف ناسارخ ىلإ داع اذإ روصنملا رفعج
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 رفعج يبأ ةفيلخلا شيج..«ناشيجلا ىقتلا ةيتارفلا ةريزجلاب نيببضن ةقلعنم يفو

 ةرسيملا ىلعو ةبطحق نب نسحلا هتنميم ىلعو يناسارخلا ملسم يبأ ةدايقب روصنملا

 هتنميم ىلعو يسابعلا ّيلع نب هّللا دبع ريمألا شيجو «ةميزخ نب مزاخ رصن وبأ
 هليخ ىلعو يدسألا ديوس نب بيبح هترسيم ىلعو يليقعلا ملسم نب راكب
 نم دف ناكو# : ىزيطلا لاق اريسي ًالاتف اريبشأ ا رلتاقتف خلع ني دعصلا ليغ
 ناك ملف. . لاتقلا ىلإ رظنيف سانلا ىقتلا اذإ هيلع سلجي ناكف شيرع ملسم يبأل
 اولتتقاف اوقتلا ه7١١”ا/ةنس ةرخآلا قدام نش نراك فا معبرا وأ ءاثالكلا موي

 ىلع ناكو ةبطحق ق نب نسحلا ىلإ لسرأ كلذ ملسم وبأ ىأر اًملق ايلف ءاديدنك الاعق

 ةرسيملا ىلإ اهّرثكأ ٌمَضو ةنميملا ٍرعأ ا [ يحل دسم نه قاد هتنميم

 0 و ل ع لل

 مهتنميم ىلإ اوّمضناو مهترسيم اورعأ يلع نب هللا دبع باحصأ - كلذ اوأر اّمَلَق

 ا ل ا : نسحلا ىلإ ملسم وبأ لسرأ مث

 تناكف“ «ةنميملاو بلقلا لهأ لاجو مهومطحف مهيلع أولمحف ءمهترسيم ىلع

 .(هأ) ٠« .هركسعو ىلع نب هللا دبع ىلع ةميزهلا

 لبق ملسم يبأ عم ةطخلا كلت شقان دق ناك ةبطحق نب نسحلا نأ كلذ نم نّيبتيو

 ماقف «ةطخلا لحارمل ةيذيفنتلا تاميلعتلا ملسم وبأ هيلإ ثعب ةكرعملا ءانثأ مث «ةكرعملا
 ضعبو هللا ديع برهف هشيجو يلع نب هّللا دبع مزه ىتح يناديملا ذيفنتلاب نسحلا
 وبأ ىتأو «هووتحاو مهركسعم نسحلا ةدايقب روصنملا رفعج يبأ شيج - لخدو هتداق

 لع نب للا دبع م اونك نيذلا سانا نع تكا متو سانا أف ركسعملا ىلإ ملسم
 .ه١1١ا/ ةيناثلا ىدامج / يف هتنتف وأ هتكرح كلذب تهتن ثيهتناو

 وبأ لسرأف ءروصنملا رفعج يبأ ىلإ كلذب ملسم وبأ بتكو» :يربطلا لاق
 ا ل ل ا ا ل

 هل ليقو هيف مّلُكَف هلتقب مهو بيصخلا يبأ ىلع ملسم وبأ ىرتفاو .. . ملسم وبأ كلذ

 وبأ يضمي نأ رفعج وبأ فاخف «رفعج يبأ ىلإ عجرف هليبس ىلخف «لوسر وه امنإ

 نم كل ٌريخ يهف ماشلاو رصم كّبيلو دق نإ :ًاباتك هيلإ بتكف ناسارخ ىلإ ملسم
 اًمَلَف «نينمؤملا ريمأ برقب نوكتف ماشلاب ْمقأو تببحأ نم رصم ىلإ هّجوف ناسارخ
 ابأ ههفو»». نت تاسارخو ءرصمو ماشلا ينيلوي وه :لاقو بضغ باتكلا هاتأ

 ههجو نم جرخو «فالخلا ىلع ًاعمجم ةريزجلا نم ملسم وبأ راسو . .رفعج
 .[١5١/9ص] . «ناسارخ ديري ًاضراعم

 رفعج يبأ ةفيلخلا لئاسرب ءىزهتسي ناك ملسم ابأ نإ) :رمع قوراف .د لاقو
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 نب نسحلا نإ  حوتفلا باتك بحاص  يفوكلا لوقيو .هيلع ْدِرَت يتلا روصنملا
 ريما :اهيف لاق ةلاسر ملسم يبأ تافرصت نع ةفيلخلا ىلإ بتك يئاطلا ةبطحق

 سأر ىلإ لقتنا دق يلع نب هللا دبع سأر يف خفني ناك يذلا ناطيشلا نإ نينمؤملا

 . ؛ملسم يبأ

 لا ناو ودب لعل نو نويحس لإ نيت لق و فعلا نقع ىلا ناو
 دعب ةصاخلو «ةينيمرأل أيلاو هلمع ىلإ دوعي نأب ةبطحق نب نسحلا ىلإ بتكو ةيتارفلا

 ميلقإ ىلإ ىضمو .«فالخلا ىلع ًاعمجم ةريزجلا نم يناسارخلا ملسم وبأ راس نأ

 يلجبلا ديزي نب ريرج روصنملا رفعج وبأ هيلإ ثعبف ناسارخ ديري ًاضراعم يّرلا
 د نب تامل ادا همابز اهجحأ) عت ني ويج اود «روصتملا ىلإ هدرو هعدخف

 اما يدزألا ينامركلا عيدج نب ّيلعو ةيسابعلا ةوعدلا ءابقن بيقن يعازخلا

 سرحلا نم ةثالثو سرحلا دئاق يكعلا كيهن نب نامثع روصنملا رفعج وبأ رمأو
 .ه17١"ا/ةنس نابعش 70 يف هولتقو ملسم يبأ ىلع اوبثوف

 ناقليبلاب ةعذرب ةئيدم اهتمصاعو ةينيمرأ ىلإ ةبطحق نب ؛ نسحلا داع دقو

 ىلإ كلذو «ةيتارفلا ةريزجلا ةبطحق نب ديمح هوخأ ىّلوت امئيب اهيلع ًايلاو رمتساف
 .ها 5 ٠١ ةئس

 نب نسحلا ريمألا ىلإ روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا بتك ه5١+ةنس يفو
 - ةريزجلاب مامإلا ميهاربإ نب باهولا دبع يفاويو  هركسعب ب ريسي نأب ةبطحق

 ناكو ءمورلا ضرأل ةمخاتملا ةيرزّججلا روغثلا ةيقبو ةيطلم ىلإ اهجوتيو - ةيتارفلا
 0 لا بالا ماب  للحا نويعوساتا وعملا

 ورلا ةيغاط نيطنطسق لوخد ناك ه78١ةنس يف» :يربطلا لاق . ةصيصملا

 ا .ةيرذلاو ةلتاقملا نم اهيف نّمع.هوفعو اهروس همدهو اهلهأل هرهقو ٌةونع

 ًائيش هنم اوثعش مهنإف ءايره الإ اهنم اوقبُي ملف ةيطلم ٌمورلا مده ..» :يرذالبلا

  اولجأ ىتح ةّصيّصملا ىلع ٌمورلا تحلأو : يارد نصح ا ويدعو 0

 هرمأي يلع نب حلاص ىلإ روصنملا بتكو» :يرذالبلا لاق . ” 6 ماجا

 ًايلاو مامإلا ميهاربإ نب باهولا دبع هّجوي نأ ىأر مث اهنيصحتو ةيطلم ءانبب

 عطقو «يئاطلا ةبطحق نب نسحلا هعمو ه٠5١ةنس  اهروغث ىلإ  هّجوتف «ةريزجلل
 «ةيطلم ىلع ركسعف ءًافلأ نوعبس هعم ىفاوتف ةريزجلاو ماشلا لهأ ىلع ثوعتبلا

 .١1؟و 54 ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 0
 .ةاج ا١ا/آأ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 00

 .181- 19٠ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 3
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 ةبطحق نب نسحلا ناكو «ةيطلم ءانب يف ذخأف دلب لك نم (لامعلا يأ) ةلعفلا عمج

 ًازربُم هلام نم مهيشعيُو سانلا يّدْعُي لعجو َءاَنَبلا هلواني ىتح رجحلا لمح امبر
 ٌمعطُي هنأ هملعُي روصنملا رفعج يبأ ىلإ بتكف باهولا دبع كلذ ظاغف .هخباطم

 ام دسفُيو هلوطي نأل ًاسامتلا كلذ فاعضأ معطُي ةبطحق نب نسحلا نأو سانلا

 بتكف .هماعط ىلإ سانلا نوداني نيدانم هل نإو ءايرلاو فارسإلاب هنجهيو «عنصي
 َتيتأ ام «يلام نم ٌمعطْتو هلام نم نسحلا ْمعِطُي ءيبص اي :روصنملا رفعج وبأ هيلإ
 رفغتج وأ يبنكو دك ردسمو كيو در رح رت الاد تينا ان

 نب نسحلا ناكف .ًايدانم ذختت الو سانلا معطأ نأ : ةبطحفا نيب وسعلاا ل نويضتملا
 اوغرف صح المعلا ىف :ردالا جب ذك هلق لول هاني ىلإ نيس قبس ْنَم :لوقي ةبطحق

 ةعبرأ اوناكو - اهونكسأ نيذلا دنجلل اونبو دما قا ندا يصور للولد ذا و
 ذل رق ميم ةنارعلاو . (طتماو اجهقرف تاهاصر فايل هينا ناك ةفارط لكل تعمل
 بقابق ىعدي رهن ىلع ةحلسمو ءاهنم اليم نيثالث ىلع ةحلسم اوئبو ءرشع ةسمخ
 .«اهيلإ ةيطلم لهأ عجرو ..ةيذولق نصح اونيو  [ايكرتبا]  تارفلا يف

 1 و

 ىف :هنأ نودلخ نباو ريثألا نبأو يربطلا ركذ «يبرحلا ديعصلا ىلعو

 كلذ دعب نكي ملو «ينارهبلا ةلظنح نب رفعج ةيطلم برد نم ازغ ه١ةئس
 نأ الإ ءه54١ةنس ىتح - مورلا ضرأ ىلإ ةيفيص ةوزغ يأ  ةفئاص نيملسملل
 لاق .(ه٠54١ةنس مامإلا ميهاربإ نب باهولا دبع عم ةفئاصلا ازغ ةبطحق نب نسحلا

 يعازخلا كلام نب رصن ةازغلا هذه يف باهولا دبع عم ناكو ٠.. :يرذالبلا
 :رعاشلا لاقف بتاكلا دعس: نب. رصنو

 رصن نم كرصن رع ءدعس نبرصنو كلام نب ٌرصن :نارصنلا كفنكت
 برعلا ةرثك هغليف ناحيج لزنف فلأ ةئام نم رثكأ ىف ةيغاطلا نيطنطسق لّبْقَأو

 فئاوصلا تفقوت مث .ايكرت بونج يف ةعقاولا روغثلاو ةيطلم نع يأ  'اهنع مجحأف
 رفعج وبأ هيلإ بتك نأ ىلإ ةبطحق نب ؛ نسحلا داعو ه55١ةنس ىتح مورلا نقرأ لإ

 . لصوملا ىلإ هيفاوي نأب - ه١ 59ةنس  روصنملا

 «لصوملا ىلإ دادغب نم روصنملا رفعج - وبأ ةفيلخلا راس ه١ 55ةةنس ىيفو

 (ةيتارفلا ةريدجلا ريمأ دمحم نب سابعلاو ةيتيمرأ ريمأ ةبطحق نب نسحلا اهيلإ ءاقاؤو

 مههجوف «قباسلا ايقيرفأ ريمأ يعازخلا ثعشألا نب دمحم ًاضيأ روصنملا عم ناكو

 روغث نم ةيطلم يلي امم وهو خمك نصح ريرحتو مورلا وزغل روغثلا ىلإ روصنملا
 حوتف يف يرذالبلا لاق .ةقباس ةرتف يف خمك اولتحا دق مورلا ناكو ةريزجلا
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 ةفيدح ا لا تناك اّمَّل» :نادلبلا
 امهيلع لعجو ثعشألا نب دمحم هدعبو ةبطحق نب نسحلا اهنم ىزغأ مث «لصوملا

 ا ور 0 ا ا

 «خمك ىلع اخانأ مث ةريملا اهنم المحف ةيطلم ىلإ اراص ىتح نسحلاو سابعلا راسو
 ىلع - (مورلا يأ)  اولعجف هيلع قينجنملا بصتب  نسحلا هعمو سابعلا رمأف

 مهنم اولتقف نيملسملا اومرو «قينجنملا ةراجح هب رضي الثل رعرعلا بشخ مهنصح
 0 ًالاتق اولتاقو تابابدلا نوملسملا ذختاف « لجر يتئام ةراجحلاب

 . ةينيمرأ ىلإ ةبطحق نب نسحلا داع مث [188١ص]

 ني د 2

 ةينيمرأ ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ةمصاع ناقليبلاب ةعذرب ةنيدم تناكو

 كلذ ريغو ناقليبلا يف رهن قشب نسحلا ماقو «يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ريمألا رقمو
 درمت ةكرح تعقو نأ ىلإ هدهع ىف ًادئاس رارقتسالا ناكو . ةيئارمعلا تازاجنإلا نم
 : يلي ام نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذ ثيح ه١ ةنس يلاوح ةينيمرأ يف

 ليئاشوم مهسيئرو «يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ةيالو يف اوضقتنا ةينيمرأ لهأ نإ

 ٌنسحلا َعّقاَوَف «ليعامسإ نب رماع مهيلعو دادمألا نسحلا ىلإ روصنملا ثعبف «ينمرألا

 رهن هيلإ بسنُي يذلا وهو «ءنسحلل رومألا تماقتساو «هعومج تضفو لتقف ليئاشوم
 .[١7؟صأ] .«ةعذربب م غابب فرعُي يذلا غابلاو «ناقليبلاب نسحلا

 رمت وأ نب واوتلا ةةواخ يزن ١ ايلاو ةيطخق ة نب نسحلا رمتساو

 ناكو ها7١ةنس ميظع شيج يف مورلا ضرأ وزغل يدهملا ههّجوو .ءروصنملا

 فيس ها ١ ؟ةنسا ةيمالشالا روغثلا اوزغ ليئاخيم ةدايقب مورلا نأ كلذ ببس
 قمع ىتأف افلا نينامث يف ثدحلا برد نم ليئاخيم لَّبْقأ) :يرذالبلا ركذ امك

 اهبو شعرم ةنيدم باب ىلإ راصو ًاقلخ نيملسملا نم ىبسو قرحأو لتقف شعرم
 ةنيدملا لهأو ىسيع يلاوم هيلإ جرخف ةنسلا كلت يف ازغ دق ناكو يلع نب ىسيع
 رك ةنيدملا نع مهاحن اذإ ىتح مهل درطتساف ماهسلاو لابنلاب هوقشرف مهتلتاقمو
 اهوقلغأف ةنيدملاب نوقابلا مصتعاو رفن ةينامث ىسيع يلاوم نم لتقف مهيلع

 وهو يسبعلا ديلولا نب ةمامث ربخلا غلبو «ناحيج لزنف فرصنا مث اهب مهرصاحف

 اجن نم الإ اوبيصأف ةفيثك ًاليخ هيلإ هّجوف ه١1١ةنس ةفئاصلا يلو دق ناكو قاد
 وهو لبقملا ماعلا يف ةبطحق نب نسحلا ءازغإل لفتحاو يدهملا كلذ ظفحأف . مهنم

 نب بيبح هحتف رمع مايأ حتف امم ثدحلا نصح ناك» :يرذالبلا لاقو «ه77١ةنس
 ةنتف نمز ناك اّمَّلو . .كلذ دعب هدهعتي ةيواعم ناكو منغ نب ضايع لّبِق نم ةملسم
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 امل مث ءاهلهأ اهنع ْتَّلْجَأو ثدحلا ةنيدم تمدهف مورلا تجرخ دمحم نب ناورم
 نب نسحلا يدهملا هّجوو «شعرم قمع ىلإ ليئاخيم جرخ ه١71١ةنس تناك
 نب نسحلا ةفئاصلا ازغ ه577١1ةنس يف : هنأ يربطلا ركذ دقو - -[157ص] (ةبطحق

 هتمسو ءمورلا دالب يف . . ةيِلوُرْذَأ ةّمَح غلبف ةعّوطملا ىوس ًافلأ نيثالث يف ةبطحق

 : هصن يلي ام نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذو («نينتلا مورلا

 لهأو ناسارخ لهأ يف ه77١ةنس مورلا دالب يئاطلا ةبطحق نب نسحلا ازغ»

 ل يل 0 ل

 «نتيشلا هوّمس ىتح مورلا ضرأ خودو ان انسح ءالب ةازغلا كلت

 مورلا 00 ا ٌيدهملا هّجو اًملو»

 برد نم هلوخد ناكو ؛مهسئانك يف هورّوص ىتح اهلهأ ىلع هتأطو تلقثف

 ٌنسحلا داتراف ؛هنم جرخ ليئاخيم نأ ربخأف ءاهتنيدم عضوم ىلإ رظنف «ثدحلا
 ميدقتب رمأف سوسرط ءانبو اهئانب يف يدهملا مَّلك فرصنا اًمَلَ «كانه هتنيدم عضوم

 ١[. 5 ص] .(ثدحلا ةنيدم ءانب

 جرم لزن -[اهنم داع يأ] - مورلا دالب نم ةبطحق نب نسحلا جرخ اّمَل»
 اهتاهج عيمج نم اهب فاطأو اهيلإ رظنف بارخ يهو اهتنيدم ىلإ بكرف سوسرط

 .«فلأ ةئام مهدجوف -[تيِنُب اذإ اهنكسي نأ نكمي ْنَم يأ] - اهنكسي ْنَم ةدع رزحو
 ةلتاقملاب اهتنحشو اهنيصحتو اهئانب يف امو اهرمأ هل فصو يدهملا ىلع مق امل
 اضيأ هربخأو .مالسإلا نع ءانغلا ميظعو هلهأو مالسإلا ٌرعو ؛هتبكو ودعلا ظيغ نم
 ثدحلا ةنيدمب أدبي نأ يدهملا هرمأف ءاهتنيدم ءانب يف هّبْعَر ربخب ثدحلا نع

 .[7١*ص] .«سوسرط ءانبب يدهملا ىصاوأ و: :6تينبف

 دع د

 بلاغو .ةينيمرأل ةبطحق نب ؛ نسحلا ةيالو تهتنا ه1١ا/ةنس يلاوح يفو

 :مسلا يف : ازيك ناي تلاط دق هتيالو نأل ءاهتيالو نم يدهملا ىفعتسا هنأ نظلا

 ءىيط رئاشع نم وهو ةيتارفلا ةريزجلاب ةبطحق نب نسحلا نكسو .يدهملا هافعأف
 نب دمحم هنبا ناكو .يومألا رصعلاو تاحوتفلا ذنم ةيتارفلا ةريزجلا اونكس نيذلا

 نب همفتم مدخلا هس هتك رلا نواه ةقيلخلا :ىلوردقو..؛8ةاقلا راك نم ننحلا
 .ناتسجسو ناسارخ ةبطحق نب نسحلا

 : يربطلا لاق . ةيئارفلا ةريزجلاب ةبطحق نب نسحلا يفوت ه١1/١ةنس ىفو

 م ىف» ريالا نبا لاقو . (ةبطحق نب نسحلا تاما ها/م١1ةئس

 ْ ْ .«ةنس نينامثو ًاعبرأ هرمع ناكو ةبطحق نب نسحلا



 فئاوصلاو روغثلا ءارمأ

 نويناميلا ةالولاو مورلا ضرأ ىلإ
 ةبطحتف ني نسحلا دعب

 : ىسابعلا رصعلاب فئاوصلا ءارمأ لوأ . . ىنارهبلا ةلظْنَح نب رفعج-١
 زن ءاراوج ليك خوش عنا رهبلا ةليطتم ني قع نابل قتال ينمألا لف

 :رعاشلا لاق . ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع

 انعم اهتولقيي اتاك أ[ ناخب ةطبغب اوناك ّيحلا نأ رت ملأ

 اعرفت دق نم عرف فاح نباورمعل ةوخأنالوخوءارهبو ُيَّلَب
 مهنم ناكو «ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلاب تنكسو نميلا نم ءارهب تلقتنا دقو 7

 ٠١ ١ةنس كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف ةينيمرأ ريمأ ينارهبلا ءارفص نب قّلعم

 ىبرعلا شيجلا ةداق نم ةلظنح نب رفعج ناكو .يتارهبلا ةلظنح نبا رقعجو ه١ ١

 تام اّمَلو ه١17  ١١”ةنس يرسقلا هللا دبع نب دسأ ةيالو يف ناسارُح لخد يذلا

 لقتنا مث ءه١١١ةئس اهيلع أيلاو ثكمف ناسارح ىلع ةلظنح نب رفعج فلختسا دسأ
 نم حبصأ مث «ةيسابعلا ةفالخلا مايق ىتح اهب ءارمألا ةداقلا نم ناكف قارعلا ىلإ

 ملسم يبأ لتق دّيأ نّمم ناكو قارعلاب روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا يراشتسم
 لوأ ةدايق روصنملا هالو مث .ه11ةنس نابعش يف ضاقتنالا لواح اّمَل يناسارخلا

 .ه9١ةنس يسابعلا رصعلا يف  ايكرت يف - مورلا ضرأ ىلإ فئاوصلا تاوزغ
 ةيطلم برد نم ازغ ه79١ةنس يف» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 بحاصو روصنملا نيب ىرج يذلا ءادفلا ناك اهيفو . ينارهبلا ةلظنح نب رفعج

 ةفئاص نيملسملل كلذ دعب نكي ملو .نيملسملا ىرسأ مهنم روصنملا ذقنتساف مورلا
 نأ الإ م :نيسحتلا نت'هللا دبع ىتنا سما روصعملا لافعشال با 4 ةةفس+وولا
 مث . .ه٠4١ةنس مامإلا ميهاربإ نب باهولا دبع عم ةفئاصلا ارزغ ةبطحق نب نسحلا

 19/10١. نصل ٠ «ةفئاص ه١ 55ةنس ىلإ اهدعب نكي مل

 يف ة ةرصبلاو زاجحلاب يولعلا نسحلا نب , هّللا دبع ئنبا ةنتف ىلع ءاضقلا دعبو

 هذه يف اهتداق لوأ ةلظنح نب رفعج ناكو فئاوصلا تداع ه١ 54ه ةنس ةدعقلا يذ

0 
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 ةلظنح نب رفعج ةفئاصلا ازغ ه547١ةنس يف» :يربطلا ركذ امك ثيح ًاضيأ ةلحرملا

 . [9/7714ص] . «ينارهبلا

 يلاوح يفوتو .روصنملا يراشتسمو ةداق نم ةلظنح نب رفعج لزي ملو

 .مها 6٠ ةلئس

 تا تف "ل ملم عام

 ايكرت يف ةّصْيّصَملا ةنيدم يناب . . ىِلَجَبلا ىبحي نب ليربج-١
 شيجلا ةداق نم ناك : يلَجَبلا ةّرق نب ىيحي نب ليربج يناميلا دئاقلا وه

 رفعج وبأ ةفيلخلا ههّجو نيح يسابعلا يلع نب حلاص عم ةيماشلا روغثلاب يبرعلا

 اهوزغ دق مورلا ناك يتلا ةّصيّصَملا ةنيدم ءانبب هرمأو ماشلا روغت ا ووصتسلا

 ْحَلأ» : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق . ه77١”ةنس اهوبرخأو اهنم اهلهأ اولجأو

 اًمَل مث ٠ .اهنع اولج ىتح ةيسابعلا ةلودلا مايأ لوأ يف ةصيّصملا لهأ ىلع مورلا

 هّجوف .ةصيّصملا ةنيدم نارمعب روصنملا رمأ ه١ 9ةئس تلخدو ووصتملا هفلختما

 يف سانلا اهنكسأو اهرمعف اهيلإ يلجبلا ىيحي نب ليربج ّيلع نب حلاص

 «ةنيدملا لخاد يف ليلق اهلهأو لزالزلا نم ًاثعشتم اهطئاح ناكو ها 5 »ةنسل

 عضوم يف ًاعماج ًادجسم اهيف ىَئَّبو ه٠5١ةنس اهلهأ اهنكسأو ةنيدملا روس ىنبف

 ةصيصملا ءانب نم ْعِرُف ه١ ١ةنس يف» :يربطلا لاقو . [١7١ص] .«اهب ناك لكيه

 . [9/175ص] «ىيحي نب ليربج يدي ىلع
 ةعست ىلع وهو ةصيصملا نم ةنذأ قيرط ىلع يذلا رسجلا» :يرذالبلا ركذو

 دونجلاو ه47١ةنس وأ ه١5١ةنس يف ةنذأ تينا :لاق مث «ةصيصملا نم لايمأ

 نب حلاص امههجو ءمهدأ نب كلامو يلجبلا ىيحي نب ةملْسَم عم اهيلع نوركسعُم

 ةهيدع ماب لربح ماكامست ايكرت يف ةنضأ ةنيدم يه ةنذأو - [ 77ص[ ٠ يلع

 .ًايلاح ايكرت ةيروهمج يف ناتتيدملاو هدا مرار وت هبات حا كتاداعمملا

 يف» ثيح ةينيمرألو مورلا ضرأل ةمخاتملا روغفلاب ًادئاق ليربج ثكمو

 سيلفت ةقطنم ىلع كرتلاو رزخلا عومج يف يرزخلا ناخرتسأ راغأ ه41١1/ةنس

 هللا دبع نب برحو يلجبلا ىيحي نب ٍليربج روصنملا هججوف « [ةينيمرأ يلاعأب]
 . سيلفت نم بحسناو ليربج مزهناو هللا دبع نب برح لتقف «مهلاتقل يدناورلا
 اوثاع نيذلا هموقو ناخرتسأ لاتقل ةبطحق نب ديمح روصنملا هو ه١ ةم8ةنس يفو

 . سيلفت نم رزخلا برهف  ليربج هيلإ مضناو - سيلفتب
 ةيالو يف اهب ةداقلا رابك نم ناكو ناسارخ ىلإ ليربج لقتنا ه١6١ةنس ىفو

 يفو» :ريثألا نبا لاق .ه59١ - ١6١ةنس ناسارخل يئاطلا ةبطحق نب ديمح
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 نوع ابأ هناكم ٌيدهملا ىّلوف ناسارخب ةبطحق نب ديمح تام ه159ةنس

 ىيحي نب ليربج ىّلوو .ناتسجس كلام نب ةزمح ىّلوو «ديزي نب كلملا دبع
 .[هدج ها"ص] .ا«اهقدنخ رفحو اهروس ىئبف دنقرمس

 نب يدهملا نب ديشرلا نوراه ةفالخ ىلإ دنقرمسل ًاريمأ ليربج ثكمو
 ءارمأ نم يلجبلا ليربج نب ميهاربإ هنبا ا )١7١ روصنملا
 :هنأ كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق ثيح مورلا ضرأ ىلإ فئاوصلاو روغثلا
 برد نم مورلا ضرأ لخدو ةفئاصلا ليربج نب ميهاربإ ازغ ه8/8١ةنس يف"

 نع هفرص ٌرمأ هئارو نم هيلع دروف - مورلا كلم - روفقن هلاتقل جرخف «فاصفّصلا

 مورلا نم لقرب مروناو تاخارج فالك جرخت .نيملسملا نم موتي رو: ةفرصناك هناك

 فالآ ةعبرأ - مهنم - لخأو .ةئامعبسو ًافلأ نوعبرأ  ةوزغلا كلت يف - ركُذ اميف

 ١[. حج 460 ص] . (ةباد

 دعب هتافو ىتح روغثلاب ءارمألا ةداقلا رابك نم ليربج نب ميهاربإ لزي ملو
 .ه' ٠ ٠ ةئس

 م 36

 الو ا سس يانا وح حما

 ل ايكرت يلاعأ يف - ءورلا صدأ ىلإ ةيفيصلا تاوزغلا

 هم و

 ةفئاصلا ازغ ه157ةنس يف 10 ممألا خيرات يف يربطلا لاق .ه80١”ةنس

 ىبسف ماين هلهأو ًاليل مورلا نوصح نم نصح ىلإ راصف يروُجَحلا ىيحي نب فويعم

 ع ا حلا ةيقذاللا ىلإ راص مث .ةلتاقملا م ةيف ناك خرم“ ونمأو

 نأ م ا ؛نيغلابلا اجلا يردن ىلا نس تار تا

 وول 1 علا و ا م ةفئاصلا ارد عا ةزااتيف

 .[19 /9 47ص ]1 .«اوزجاحت مث اولتتقاف -

 ازغ ه79١ةنس ىف» :يربطلا لاق ثيح (ها١ال٠ . 1747 يديملا نن , يداهلا
 اناني تتاصاق ةنيشأ ةكيدي غلبف ء«بهارلا برد نم ىيحي نب فويعم ةفئاصلا
 ٠١[. /"" ص] ٠ ؛ىراسأو
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 ىَّلو -ه0٠9١ةنس يف ١ يربطلا ركذ امكو ءديشرلا نوراه ةفالخ يفو

 مث 2١ . صربق ازغو غلبف ءرصم ىلإ ماشلا رحب لحاوس فويعم نب ديمح ٌديشرلا
 /19ص] «ىيحي نب فويعم مهازغف دهعلا صُربق لهأ ضقن» :هسفن يربطلا لاق

 حتفلاو وزغلا كلذ يف أعم اناك هابأو فوع نب ديمح نأ نيلوقلا عمجيو - ٠[

 رحب لحاوسب يرحبلا لوطسألا ريمأو دئاق ديمح ناكو ه٠94١ةنس صربق ةريزجل

 ثيحب ةفالخلا ةلود نيبو هنيب ًأدهع ضقن دق صربق فقسأ ناكو ءرصم ىلإ ماشلا
 ضقن» :ه٠9١ةنس يف هنأ لماكلا باتك يف ريثألا نبا ركذ كلذكو يربطلا ركذ

 ريثألا نباو يربطلا ركذو .«اهلهأ ىبسو ىيحي نب فويعم مهازغف دهعلا صربُق لهأ
 مُهَمَّدقَأَف ءافلا رشم ةعم اهلها نم سو «صربق فويعم نب ديمح ارغ» : هنأ

 . [لماكلا - 5 /١١*ص] . ؛رانيد ْيفلأ صربق فقسأ ءادف غلبو ءاهب اوعيبف ةق ةقفارلا

 ينادمهلا فويعم نب ديمح صريبق ازغ» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق امنيب

 نيملسملل اوماقتسا مهنإ مث ءأرشب مهنم رسأف ؛هوثدحأ ثدحل ديشرلا ةفالخ يف

 .[59١ص] .«اودرف «مهنم رسأ نم درب ديشرلا رمأف

 ةريزج ديشرلا ةفالخ يف ينادمهلا فويعم نب ديمح ازغو» :يرذالبلا لاق

 .نانويلاب تيرك ةريزج يه شطيرقأ ةريزجو [777ص] . 'اهضعب حتفف شطيرقأ
 ةفالخ يف رصمو ماشلا ريمأ يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا به هكر دقز

 ةريزج ىلإ ةيردنكسالاب اوناك نيذلا سلدنألا برع نم ةقرف ديشرلا نب نومأملا
 ىلإ ةنس نيعبرأو ةئام اهومكحو اهب اورقتساو اهوكلتماف ه١١7ةنس تيرك

 .ةيداليم 55١ قفاوملا ه5 ١ةنس

 دلع دك د

 : (ه١117-154) ةينيمرأ ريمأ . .يِبَلَهُملا متاح نب حْوَر - 5

 يرذالبلا ركذ دقو . يدزألا بلهملا نب ةَّضِيِيَق نب متاح نب حْوَر ريمألا وه

 :[١5؟صض] سا متاح نب حْوَر يلو هنآ ناولبلا حوتف يف

 ىلر قمم هنأ ىوس ةينيمرأل متاح نب حْوَر ةيالو نمز يرذالبلا ركذي ملو
 ةرصبلا ةيالول ًايلاو ناك متاح نب حْوَر نأ امبو .ةبطحق : 5 نب نسحلا دعب ةينيمرأ

 دق نوكي  روصنملا نب يدهملا ةفالخ ىف -ه580١- 508١ةنس ةفوكلاو قارعلاب

 نب يداهلا ةفالخ يفو يدهملا ةفالخ رخاوأ يف ه١17١ - 158ةنس ةينيمرأ يو
 : يرذالبلا لاق .مورلا وزغل ثدحلا ةنيدم تضرعت ثيح (ها١٠١ - )١59 يدهملا

 نب حور عم اثعبو ريهز نب بيسملا عم ًاثعب عطق ثدحلا ةنيدم ربخ يداهلا غلب املا

 يلو مث اوذفني نأ لبق يداهلا تامف . ّيعازخلا كلام نب ةزمح عم ًاثعبو ءمتاح
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 اهنيصحتو ثدحلا ةنيدم ءانبب رمأف - ه١7١ عيبر رهش يف  ةفالخلا ديشرلا
 هالو مث ةينيمرأل ًآيلاو كاذنآ متاح نب حْوَر ناكو . ١50[ ص) .4ةلتاقملاب اهتتحشو

 ناضمر يف اهب تامو (ه1/4١  ١ا/١) ةيلامشلا ايقيرفأ هالو وت نيطسلف ليشرلا

 .هاا/:

 ماو د2 دع
 2 رخل

 0 يترك رول مف

 نا نيو ةنلاعتشلا 0 ميس ل يعازخلا
 ةفيلخلا متاخ ناويد ريزو - تييعألا ني تكدس د تعج تاو ناكو اهم

 هناكم درر ميسا - ل ا روت دام

 ف اعلا ا همدقتسا مث ه1/0١ ١7/7 ةنس

 ىلع خانأف ه1817 نابعش يف مورلا ضرأ ديشرلا نب مساقلا لخد» : يربطلا لاق
 ا ا هجوو اهرصاحو ةّرق

 ناين تو هزل نع ارا كلل: ىلإ :متيراجان ع عرب ا ىلع نيفاسلا

 11/5 نحا ؟ اهل

 مورلا ضرأ اوزغ نيذلا ةداقلا رابك نم رفعج نب ةبقع هوخأو سابعلا ناك مث

 ثبو ةلقره نصح برخأو ديشرلا حتف ثيح ه١ ةنس ديشرلا نوراه ةقيلخلا عم

 ىلع يعازخلا كلام نب هللا دبع خانأف ءمورلا ضرأ نوصح ىلإ شويجلاو ةداقلا

 ىلإ ديشرلا راسو : يربطلا لاق .ناتس نصح ىلع سابعلا خانأو + حالك يذ ةعلق

 لزانم ءانبب هرمأو رفعج نب ةبقع اهيلع فّلَّحو اهنع لحر مث اهب ركسعف ةّئاوطلا

 0 لهأ رئاس نع ةيزجلاب كيرلا يل ديم ل

 ل 0 ا ماو تاك

 رابك نم سابعلا لزي ملو .ه197١ةنس كلذ ىلع حلصلا دقعناف - ٠١[ /34ص]
 يلاوح تامو .ها537”ةنس ناسارخ ىلإ نوماملا عم ديشرلا ههجوو .ةداقلا

 5815 5 ةثيح

0 3 1 



 حلا يسابعلا رصعلا يف ةيمورلا روغثلاو ةينيمرأو ناجيبرذأل نويناميلا ةالولا : عباسلا لصفلا 6013

 : (ايكرت يف) ةرومطم حتافو روغثلا ريمأ . . يعازخلا رصن نب تباث

 نم هوبأ ناك . يعازخلا مثيهلا نب +«كالاف عزم نيصت نب ةجباث يناميلا ريمألا وه

 مامإلا ا ضرأ ىلإ اوزغ نودلا ةداقلا رابك

 : رعاشلا لاقف 5 ا 00

 (رصن نم كرصن رع «دعس نب رصنو كلام نب ٌدِصَن < ناريضنلا كندكت ةنكت

 ريمأ وهو تامو روصنملا نب يدهملا ةفيلخلا ةطرش ةرمإ كلام نب رصن ىلوتو

 ازغو ه59١ةنس ناتسجسل ًاريمأ كلام نب ةزمح هوخأ ناكو ها قف ةطرشلا

 يفودو ه1117ب ١١ ةنس ناسارخ يدهملا نب ديشرلا ا ا اش وعلا

 ها . ةداقلا ءارمألا رابك نم مثيهلا نب كلام ةد زرصت نك تباك حبصأف ءبهمها/مذ1ةئس

 خيرات يف يربطلا لاق .ها9؟ةنس اهعيمج مورلا ضرأل ةمخاتملا روغثلا ىلع ديشرلا

 ازغو روغتلا كلاغ ني ضقت نيدثسات ديشرلا ىو د1 5 ني يف)» :كولملاو ممألا

 ىرتسالا نق مورلاو نيملسملا نيب ءادفلا ناك  ه97١ةنس  اهيفو .ةرومطم حتتفاف

 ٠١[. /8١١ص] ؛رصن نب تباث يدي ىلع

 حتتفاف كلام نب رصن نب تباث روغثلا ىلع ديشرلا لمعتسا» :ريثألا نبا لاقو

 هب مئاقلا ناكو مورلاو نيملسملا نيب ءادفلا ناك  ه97١؟ةنس  اهيفو .ةرومطم

 نيفلأ ديملسملا فن ئرتسألا ةدع ناكو «ىعازشلا تالاف نب نيصت نعمات

 000 حو

 أبا ناك امني ها 35 - 148نس ثومأملاو نيمألا نيب فالخلا ىلع عارصلاو ةتفلا

 .هأاقإل ١5 ؟ةنني ناجيسرذاو لصوملل ًايلاو كلام نب هللا ذيع قب بلظحلا ةمع

 اه7١٠ 70 ١1ةنس اهب ةداقلا ءارمألا رابك نم ناكو دادغب ىلإ رصن : نب تباث داع مث

 :ةنوماعلا ةفالخ يف

 عام ملم خام
 ةنار ماي بو

 :(ه١١1-١7 4)روغثلاو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ . . ئعازخلا رهاط نب هللا دبع

 ريمألا  هوبأ ناك .ّيعازخلا نيسحلا نب رهاط نب ؛ هللا دبع ئيناميلا ريمألا وه

 ةفيلخلل اهرواج امو لصوملاو ةيتارفلا ةريزجلل.ايلاو - ّيعازخلا نيسحلا نب رهاط
 ىلإ نيسحلا نب رهاط ُنومأملا مدقتسا مث (ه5١٠ - 99١ةنس) ديشرلا نب نومأملا
 اهتمصاعو ةيتارفلا ةريزجلا ىلع رهاط نب هّللا دبع فلختساو اهيلإ مِدَّقف قارعلا
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 يبناج نومأملا هالوف ه٠ ؛ةنس رفص ىف نومأملا عم دادغب رهاط لخدو . ةقّرلا

 هيبأل ًايئاث ًاريمأ رهاط نب هّللا دبع ثكمف «ةيتارفلا ةريزجلاو ةطرشلا ةرمإو دادغب
 نب ديسلا لصوملا ىلع نومأملا ىلوو ءه86١٠٠ ٠١ ؛ةنس ةيتارفلا ةريزجلاب
 ا هللا دبع داع مث . لصوملا يلاوب طبترت ناجيبرذأ تناكو يدزألا

 نيسحلا نب , رهاط ٌنومأملا ىَلو مث «دادغب لامعأ ىلع هيبأل اكان نايس وهال 816 ةدئعن
 نومأملا ىَّلوو ء«ه١7هةنس ةدعقلا يذ يف اهيلإ راسف ىطسولا ايسآو ناسارخ
 «ةقّرلا ىلإ ىضمف ه٠ ٠ [ةنس ناضمر يف روغثلاو ةيتارفلا ةريزجلا رهاط نب هللا دبع

 ضرأ موخت ىلإ ايكرت بونج يف ةدتمملا روغثلاو ةيتارفلا ةريزجلا مكح ىّلوتو
 بونج يف خمك نصح اهنمو روغثلا كلت ضعب ىلع اوبّلغت دق مورلا ناكو مورلا

 حوتف يف يرذالبلا لاق ثيح ها" ١الةنس اهريرحتب رهاط نب , هللا دبع ماقف كر
 برهف ديشرلا نب نيمألا جيه مايأ خمك نصح ىلع اوبلغت دق مورلا ناك» : :نادلبلا
 .«نومأملا ةفالخ يف رهاط نب , هَّللا دبع هحتف مث مورلا هيلع تبلغو هلهأ

 .[١7١ص)

 ةنيدم يف ءانبلا ةدايزو عيسوتب رهاط نب هللا ديف نيمألا ماق ه٠ 8ةنس ىيفو

 لاق .ه141ةنس روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف اهؤانب مت يتلا  ايكرتب - ةّصْيّصملا
 لجر يفلأل ةصيصملاب ضر روصتملا ني :ىديعلا بلختسا امل : يرذالبلا
 ماع لك يف ةيكاطنأ نم اهيتأت نيملسملا علاوط] علاوطلا لزت ملو . 000
 ةّصيصملا ءانب يف نومأملا داز مث . يدهملا ةفالخ يف كلذو ءاووقو اهب نم رثكف
 . [1890١ص] .«نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع ةيالو مايأ

 راس نأ ىلإ ماشلاو روغكلاو ةيتارفلا ةريزجلل رهاط نب هّللا دبع ةيالو ترمتسا دقو
 رخاوأ ىلإ رصمو ماشلاو روغغلاو ةيتارفلا ةريزجلا هتيالو تلمشف ه1 ١١ ةنس رصم ىلإ
 .نامزلا كلذ يف ةالولا كولملا رباكأ نم رهاط نب للا كغ ناو ه1 ةنش

00 

 :(ه١55- 94) ناحيبرذأ ريمأ . . يبيجتلا ثيللا نب ميهاربإ

 نم ناك :يمرضحلا يبيجتلا لضفلا نب ثيللا نب ميهاربإ ّيناميلا دئاقلا وه
 يدزألا بلل نك :ديسلا ةيالو دهع ىف ناجيبرذأ روغثو لصوملا ةيالو يف ةداقلا
 006 ىَّلو ه4١7ةنس يفو» :يربطلا لاق .ه4١٠ةنس ذنم لصوملل
 ماقأو « يمّرخلا كباب ةبراحمب هرمأو ناي سردار سس ا يورد ابك وعملا ةفذض
 - ىلوف . كباب هرسأف يفاكسإلا دينجلا نب دمحأ  [كباب لاتق رمأب يال هزمآب
 . ٠١[ /558ص] .«ناجيبرذأ َيبيجتلا لضفلا نب ثيللا نب ميهاربإ - ن نومأملا
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 ىلع بلغت دق يلصوملا يدزآلا ةقدص نب ىلع قيرز ناك» :ريثألا نبا لاق .قيرزب

 لصوملا ريمأ سنأ نب , ديسلا نيبو هنيب ىرجو ناجيبرذأو لصوملا نيب ام لابجلا

 لصوملا ىلإ مهرّيسو ًاريثك اعمج قيرز عمج ه1 ١1١ةنس تناك اَّمَلُف .ةريثك بورح

 مهآر نيحف «دحألا قوسب أوقتلاف فالآ ةعبرأ ىف ديسلا مهيلإ جرخف ءديسلا برحل

 لك لتقف «التتقاف قيرز باحصأ نم لجر هيلع لمحو ءهدحو مهيلع لمح ديسلا

 كلذ ناكو -[لماكلا 0/5 4١ص] .«امهريغ لتقُي مل هبحاص امهنم دحاو

 .م877 قفاوملا ه١1١7ةنس
 نو حو دو 0 هما ماع

 :(ه17١7-1١54؟) ناجيبرذأو لصوملا ريمأ . . يئاطلا ديمح نب دمحم 4

 رابك نم ناك :يئاطلا يناهبنلا يسوطلا مخ ود تسوت ميتامبلا ريمألا وه

 ديك ب نيس ناو يدر الا :نسنأ ني ؛ ديسلا ريمألا لتقم نومأملا غلب امل «ةداقلا

 لاق .يمّرخلا كبابو ناجيبرذأب نيبلغتملاو قيرز ةبراحمب هرمأو ناجيبرذأو لصوملا

 لقوا ين هيج نحو لسرسلا ىلإ ديوس ني دوست نانملا) ريتال نأ
 ترك راج «ةفينوإل نميلا نم لاجرلا نم لصوملا يف ام عمجو - (ها 1١17 ةنس

 مهوحن راسف قيرز ىلإ ربخلا غلبف «يدزألا سنأ نب ديسلا نب دمحم هعمو قيرز

 هزجانف «عنتماف ةعاطلا ىلإ هوعدي ديمح نب دمحم هلسارف «بازلا رهن ىلع اوقتلاف
 ديمح نب دمحم هتّمأف نامألا بلطي لسرأ مث ءهباحصأو قيرز مزهناف اولتتقاو دمحم

 .[لماكلا - ه /١١١7ص] .«نومأملا ىلإ هرّيسف «هيلإ لزنف

 مسق ناكو 0 اهيبرذأ دكار ىلإ ديمح نب يعم نمألا راتع وفاة يفو

 يلاعأب ثلاث مسقو يول يجو راع وعر دي ايم نو «ةعاطلا يف اهنم

 : ةهلسملا ريك ةئاخلا ةباحفأر ٌيمّرْخلا كباب ديب ناجيبرذأ

 لصوملا ىلع فلختساو ناجيبرذأ ىلإ ديمح نب دمحم راس» :ريثألا نبا لاق

 مهنم  ىرسأ  مهذخأف ناجيبرذأ ىلع نيبلغتملا نيفلاخملا َدَّصَقو ديسلا نب دمحم

 .[0 /١١ص] .«نومأملا ىلإ مهرّيسو هؤارظنو ةّرم نب ىلعي
 وحن ديمح نب دمحم راسا :ريثألا نبا ركذ امكو - ه4١17 - 7١ ةنس ىفو

 نم ّمَلاَع هعم عمتجاف ةريملاو تالآلاو ركاسعلا دمحم عمج دقو َيِمّرُحلا كباب

 وأ ًاقيضم زواج املك ناكو «كباب ىلإ قئاضملا كلسف ءراصمألا رئاس نم ةعوطتملا
 .ًاقدنخ رفحو رسداتشهب ةنيدمب لزن نأ ىلإ هباحصأ نم هظفحي نم هيلع كرت ةبقع
 لبقف «هل هوركذ هجو نم هلوخدب هيلع اوراشأف «كباب دلب لوخد يف رواش مث



 519 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 115
 نمك دقو لبجلا نم مهيلع فرشي يمّرخلا كباب ناكو .. هباحصأ ىَبَعَو «مهيأر
 رادقم لبجلا يف اودعصو دمحم باحصأ مدقت امَّلَف «ةرخص لك تحت لاجرلا مهل
 «سانلا مزهناو ءهعم نميف مهيلإ كباب ردحناو ءانمكلا مهيلع جرخ خسارف ةثالث
 نولتاقي ةيمّرْخلا ىأرف مهدصقف ًالاتقو ةعامج ىأرف هناكم ديمح نب دمحم ربصو
 هسرف اوبرضو ؛هولتاقو مهلتاقف هودصق ةيمّرخلا هآر نيحف «هباحصأ نم ةفئاط

 .دهشتسا ىتح مهلتاقو هولتاقف دمحم ىلع اوبكأو «ضرألا ىلع طقسف قارزمب
 مامت وبأ مهنم ءاورثكأو ءارعشلا هاثرف ًاداوج ًاحودمم ديمح نب دمحم ناكو

 .[50 /8١5ص] .«يئاطلا

 :ديمح نب دمحم يف مامت وبأ لاق» :هنأ يناغألا باتك يف ءاجو

 هدوم تو ريخب تاب يح تا عبو

 ءدرفا دايس را

 هئادر جْسَنّدمحلاو ةودغادغ

 ُرمسلا ائقلا هيلع تلتعاو .برضلا نم

 ٌرعولا ُقَّلُخْلاو ٌرملا ظافحلا هيلإ
 ةشحلا كصمخأ تحت نم اهل لاقو

 ٌرجألا هنافكأو الإ فرصني ملف

 ردبلا اهنيب نم ٌرخ ءامس موجن هباصم موي ناهبن ينبّنأك
 (رعشلاو دوجلاو ٌسأبلا هيلع يكبيو ىلُعلاهب ىزعُي وا يف َنوُرَعَي
 ١5[. /45ص]

 نب كاع هوخأ ناكو . م4 قفاوملا ه؟١ةةنس ناجيبرذأب هداهشتسا ناكو

 نبا لاق . 27807 - 777) ديشرلا نب مصتعملا نب قئاولا ةفالخ يف لصوملل ًايلاو ديمح
 .[25 /١ل6ص)ل٠ (يسوطلا ديمح نب مئاغ لصوملا ريمأ ناك ه7177 ةنس يفوا :نيثالا

 ةالولا رخآ وهو ه177ةنس دعب ام ىلإ لصوملل أيلاو ديمح نب مناغ ثكمو
 .نينادعلا رتل ىف لا عركلل ناجل

 2 2 ع 1 0

  1٠ه5 ىلإ) ناحيبرذأ ريمأ . . ناّبَجلا متاح نب دمحم :

 ناك . يدنكلا يلبجلا رصن نب ةمثره نب متاح نب دمحم يناميلا ريمألا وه
 ؟577ةنس يسابعلا لكوتملا ةفالخ يف رصمل ًايلاو رصن نب ةمئره ريمألا هدج -

 نكذت ملو ؛«ناجيبرذأل ًايلاو مرح خب ماض نب نعم داو يو ح7 0

 قئاولا ةفالخ يف تأدب اميرو «ناجيبرذأل هتيالو تأدب ىتم انيديأب يتلا

 ماكنا يسوطلا ديمح نب مناغ ناك ثيح (ها77 - ١7؟1/) ديشرلا نب مصتعملا
 :ايظوتلا ريمأ ناك ه7 ؟ةنس يفو» :ريثألا نبأ لاق .ه؟٠7ةنس لصوملل ًايلاو
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 مصتمملا نب قئاولا دعب ةفالخلا يَلُو يذلا ّيسابعلا لكوتملا ةفالخ ىف ه1 ةنس

 ناك . .» :هنأ ه7 ةنس ثادحأ يف ريثألا نبا 1 دقو ..ه 5١ لا يذ يف

 «ناجيبرذأ دالبل نييناميلا برعلا ةالولا رخآ نم متاح نب دمحم ناك دقل

 مهو «مورلا روغثو ةينيمرأو ناجيبرذأب دهعلا كلذ يف نيينامي ءارمأ ةثالث ثلاثو

 مصتعملا نب قئاولا هالو :روغثلا ريمأ يعازخلا كلام نب ةزمح نب رصن -

 ها 1 ةنس روغتلا ىلع

 .ناورش ضرأو (دنبرد) باوبألاو بابلا ريمأ يراصنألا ماشه نب هّللا دبع -

 : بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 كيمضوومالا#ة ةعزم ب هقرلا اذه نت ناؤرش نطظراو هيناوبألاو:تانلا كتكوت

 ديزي خب دمحم كَلَمَت دقو ءروج مارهب دلو نم وهو ديزي نب دمحم هل لاقي ٌملسُم

 راصنألا نم ًالجر ماشه نب للا كي قاكو ءماشه نب هللا ليغ ةرهص توم دعب اذه

 نب ةملَسَم اهلخد ذنم رايدلا كلت اونطق اوناك دقو تاوبألاو تالا ةَرْمِإ مهيف ناكو

 ناكف ١[ بج ١ا//ص] تامر رص يف مدايإلا ءارمأ نم هريغو كلملا دبع

 باويألاو بابلا اومكح نيذلا برعلا ءارمألا رخآ يراصنألا ماشه نب هللا دن

 زن نمكمنلا هللا هلع وون حا نجلا بكلتا دنع يقل تي اايطتع طاروق نقذأو

 .نامزلا ردص

 دقو .ه774ةنس ىلإ ناجيبرذأل ًايلاو ناك : يدنكلا ّيلبجلا متاح نب دمحم

 يهو دنرم ىلإ ثيعبلا نب دمحم بره» : هنأ ه77 4ةنس ثادحأ يف ريثألا نبا ركذ

 ند ةلهج اذ اعمر ذاب ىلاولا هناك وب... ةنكفلا 10 كينان ردو قاهر ذاب ةمضحب جدم
 (يكرتلا) يدغسلا هيودمح لكوتملا 0 ءهبلط يف رّضّقف «ةمثره نب متاح

 .[لماكلا ه/7581] . (ناجيبرذأ

 ةالولا رخآ نم وهو يدنكلا يلبجلا متاح. نب دمحم ةيالو تهتنا كلذبو

 سيق نب ثعشألا مهمدقأ ناك نيذلاو ةينيمرأو ناجيبرذأ اومكح نيذلا برعلا

 /؟7 ؛ةنس يدنكلا ّيلبجلا متاح نب دمحم مهرخآ نمو ه٠4 7 ؟ةنس يدنكلا

 .م6



 1 ا او نو سس سس هس موو لوو تحس سس سلا نماثلا لصفلا مح

 دنسلا دالبل نويناميلا ةالولا
 يسابعلا رصعلا يف (ناتسكاب)

 لوألا ثحبملا

 ةالولاو نيحتافلا نعةذبن
 يومألا رصعلا يف دنسلاب نييناميلا

 ١ (ه45 44) يدزألا ةرفُص يبأ نب ٍبّلهُملا- :
 روغثل حتف لوأ دئاقو ريمأ يدزألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا حتافلا ميعزلا وه

 ازغ١ :ريثك نبا ظفاحلا لاق . يومألا رصعلاب نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف دنسلا
 ا «ةرجهلل ؟ةةنس دنهلا ضرأ ةيواعم مايأ يف بلهملا

 ل ل ل ا ير
 ريت ا ىرذالبلا لاق كلذ نعو .دنهلاو دنسلا رغث يف (روهال)
 هب .بلهملا ىتأف ة.يعيزا و عبرا ةئئم:ةيواعب مابآ يفدقكرألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا
 يفو .هعم نمو مهلتاقف ؛ودعلا هيقلف «لباكو ناتلملا نيب ام امهو ؛راوهاللاو
 :يدزألا لوقي ةنب (ةوزغ)

 (””(ٍبّلهملا شيج ريخ اوناك ةّنبب ارم دس ارا نازك غلا
 دنسلا رهن بّلهملا ربع مث  ناتسكاب لامش يف - ًايلاح (وناب) يه (ةنب) ةقطنمو

 را ماجا رخم حب «نايلملا اًرْعَز

 بونج يهو - ناقيقلا دالب ىلإ ه5 هةنس بّلهملا ىضم مث .ةيرجلا ءادأو ةحلاصملل
 يقلو) :٠ يب ىرذالبلا لاق .ناقيقلا داللب بّلهملا لخدف ناريإ موخت ىلع ناتسكاب برغ

 ( اعيد | ولعت .هولتاقف «ةفوذحم ليخ ىلع ًاأسراف رشع ةينامث ناقيقلا دالبب تايعلا

 .9 ج 4؟ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )
 55١. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 ا ببتر ل لي 101 ا لا

 لوأ ناكف «ليخلا فذحف ءائم ريمشتلاب ىلوأ مجاعألا ءالؤه لِعج ام :بّنهملا لاقو
 ا املا و ًاهولخح نو

 اهب ناكو ءدنسلا دالب يف حتاف نكات ليما لوا رع بليسلا نأ كلذ نما تبتيو

 ذنم دنسلا رغثب ناقيقلاو ناركمب دزألا نم تايماح ترقتسا اميرو «ه4”ةنس ىلإ

 .نامزلا كلذ

 :(هه ١ 5ال) ٌيديدجلا ورمع نب دشار - ؟

 عبرل ًادئاق ًاريمأ دشار ناك :يدزألا ٌيديدُجلا ورمع نب دشار دئاقلا ريمألا وه

 ةيواعم ىلإ دفوف ه4هةنس ناسارخب هترمإ تهتناو ه44 47 ؟ةنس ناسارخ

 :ليلكإلا باتك يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق . قشمدب

 ,هفرشتساف «نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ يدزألا يديدُجلا ورمع نب دشار َدَفَو»

 مث .جرخ ىتح هرصب هعّبْنأ ضهن اّمَلَق ءًاليوط ُهَئَدُحو ءريرسلا ىلع هعم هسلجأف
 ؟شيرق نم اذه نوكي نأ مُكرْسَيُأ :لاقف «شيرق نم هدنع نم ىلع ةيواعم لّبْقأ

 نآلا هل يّنِإو ,ةفالخلا ينعزانل شيرق نم ناك ول :لاق ؟كلذ نم انوسي امو :اولاق

 .0”2كتسلا دالب هازغأو 7 ءودعلا رحن هب يمرأ نأ الإ يأرلا امو « فئاخل

 ىلع ًادشار يلوي نأب قارعلا ريمأ نايفس يبأ نب دايز ىلإ ةيواعم بتك دقو

 ىلع دايز لمعتسا» :يرذالبلا لاق .قارعلا يلاوب طبتري ناك دنسلا رغث نأل دنسلا

 .«رفظف ناقيقلا ازغو ناركم ىتأف «دزألا نم يديدجلا ورمع نب دشار دنسلا رغث

 .[577؟ص]

 لاق هيفو .ناقيقلاو ناركم دشار لخدف» :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاقو

 . :نعاشلا

 عفار كيلاعصلل ًادّلَج ٍدزألا نم ٌٌمزاح ٍةبيقنلا ٌنوميم دنسلا ازغ

 عجاشألا بيضخ َّيماطق ّينيعب اًَمَساَدإنوريالامهنيع ىرت

 (9«عقاو ءايلعب ٌرْقَص ىرشلا ّبِغو 2ىركلا ىلع ورمع نب ْيديَدَجلا نإو

 اناوسلاو :داقلا هكر .ه+41ةنس ناقيقلا دالب نم قطانم دشار حتتفاو ازغ دقو
 دشار ثكمو .اورفظف - ه44ةنس  رادصقو ناقوقلاو ناقيقلا دالب نم قطانم ىلإ

 (ديم) دال ىلإ دتسلا زهن و بغو (دقم دتع): ىلإ نقار ازغوت دتسلا رعثو ناركمل اريمأ

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 45١.

 .؟ ج ؟8١ ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (؟)



 را ا ااا م يي تلى ى يجي سل ل ل _ سس 020 ىسابعلا رصعلا ىف ينميلا رودلا "ا
 لااا

 رمأب ماقفا :ي : يرذالبلا لاق .ه0 ١ةنس لدا («كانه دهشتس أو .ودعلا اهيف دهاحجف

 حتفو نيتتس ماقأف دنسلا رغث ىلع دايز هالوف - (دشار بئان) - ةملس نب نانس سانلا

 . (اهب تام مث رادصق

 ناد د0 د 1 يفاه علل

 : (ه١8 -1/9) يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع
 نابك ناك ّيدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ريمألا وه

 ناتسجس ىلإ قارعلا قراشم تناكو .قارعلاو ةفوكلاب نييناميلا ءارمألا ةداقلا
 نيب ةفالخلا ىلع عارصلاو ةنتفلا ةرتف يف تضقتنا دق دنسلا رغثو ناركمو
 ةعاط يف قارعلا تلخد مث ءريبزلا نب , هللا دبعو ناورم نب كلملا دبع
 نب نمحرلا دبعو ة ةرفُص يبأ نب بّلهملا ناكف - هال١ةنس ناورم نب كلملا دبع
 متو ةعاطلا ىلإ تداع نأ ىلإ سرافو زاوهألاب ةداقلا ءارمألا نم ثعشألا نب دمحم
 ني كلملا دبع رمأب مث .ها/6ةنس بّلهملا دي ىلع اهب جراوخلا ىلع ء ءاضقلا
 ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع يفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلو - ناورم
 :يدوعسملا لاق . هالة ةنس دنسلا رغث ىلإ ناركمو ناتسجس

 ناَتْسَجِس ىلع ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع لمعتسا دق جاجحلا ناك»
 زوغلا مهل لاقي عاونأ مهو كرتلا ممأ نم كلانه ْنَّم ٌبراحف «جحّرلاو َتسبو
 .20«دنهلا كولم نم دالبلا كلت يلي ْنَم براحو «جلخلاو

 تاوزغلا كلت يف ثعشألا نبا راد بج دادعك شفا رعاشلا ناكو
 .دنسلا رغثو ناركم ىلإ مث ناتسناغفأ ا م

 لاقق ءدنسلا دالب روخت نم كاذنآ تناكو «ناريإ قرش بونج يف ًايلاح ناركم عقت

 : هلوق اهنم ةديصق ناركم ىلإ مي حا

 «ييدجلا الو اننيندورشلا آةلو ناركسم ينجاح نم كن ملو
 هدا انسرك وش ثللرايعت» :انيدلا علو اههعس ثروجحو
 فقمت اهم ليهتتكتلا ةزو ٌمئاجاهبريثكلانأب
 هفضئوأٌهلِجئفُلوطت اهّرح ْنِم سانلا ىخل نإو
 دسوممةذعوذليلإو اهلطاشن نم يب ناكامو
 هموُييذلاك قلطناليقو ًاهراكاهل تْئِعبن كلو

 ٌرْخَأتْسُم فيسلا نع سيلف هدمغ نمدرج فيسلاوه
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 ٌرْبْعينكيملاهلأرحب نورباعموكنإليقدقو..
 ركنا مهنكلُنِجلاٌوُّه مهضرأيفدنهلاو دتسلا ىلإ

 ريم جالو دهاعّرباكأ انلبقاهلًاوزغمارامو

 ٌرصيق الو ىرسك خيشلاالو اهلاأوزغروباس.مارالو
 «زجؤينملعيظعٌرجأو ٌعساوّرِبعماهنود نمو

 كلت يلي ْنَم ازغ»  يدوعسملا ركذ امك  اهنمو ناركم ثعشألا نبا لخد دقو

 دنسلا رهن) هل لاقي دنسلا رهن ناكو «دنسلا قطانم ماكح مهو  «دنهلا كولم نم دالبلا

 نب نمحرلا دبع ماقأو «ةيزجلا ءادأو ةعاطلل دنسلا ماكح ضعب نعذأف - (دنهلاو

 لاق هلو .دنسلاو ناركم نم اهيلي ام ىلعو اهيلع ًاريمأ ناتسجسب ثعشألا نب دمحم

 :نادمه ىشعأ

 دياللادسألا شطب شطني قلنا نايجسهتلا مرقلااهيأاي

 دهاشلاو بئاغلا ىلإ ىَّمْنَي يذلا فيرشلا لعفلا لعافلاو

 دهفارلا كفهيغ ئاععكعن . :انيناوعامو ناتي نعت :

 راسل عمي قرأ درجتاو ةتايياو يهفنتلا سموجأ

 ىلع هلماعو ناورم نب كلملا دبع دض ةروث نمحرلا دبع داق ه٠8ةنس يفو

 هل تناكو نينمؤملا رصانب نمحرلا دبع يدوُنو يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا

 مزهناو هتروث تقفخأ مث «قارعلاب كلملا دبع شويجو جاجحلا عم ةميظع بورح

 : (ه/17*-/01) نفالعلا ثراحلا نب دمحم ريمألا 4
 رق دعا نسق را :ىرمطللا :نعارغفلا”ةقؤلعلا ا كيزاشنلا ندع بألا وع

 ايلا تيفي ةروألا تقرا كلف «يدنكلا ثتَعنشألا نب نمخترلا دنيغ ةروث ةوكف

 ةيواعمو دمحم هيلع راثف ..» :يرذالبلا لاق .دنسلا رغث ىلع ًاريمأ مّلسأ نب ديعس

 .دنسلا رغث ىلع نايفالعلا بلغو ءمْلْسَأ نب ديعس لِتّقُق «نايفالعلا ثراحلا انبا

 - [57”ص] .«ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب نابر :فالع مساو

 ىلإ دنسلا رغثو ناركمب ةيواعم هيخأ عم ًاريمأ ئفالعلا ثراحلا نب دمحم ثكمف

 . هما" ةنس

 مث «ناركمب ةنس دعب ةعاجم تامو يميمتلا رعس نب ةعاجم ٌجاجحلا ىَّلو مث

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا جرفلا وبأ ١55 ج 0.



 022 ىسابعلا رصعلا ىف ىنميلا رودلا رحب

 ديم نم موق هتنيفسل ضرعف « يرمنلا نوراه نب دمحم ةعاجم دعب جاجحلا لمعتسا
 .لبيدلاب لتُق نوراه نب دمحم نأ ودبيو ءاهيف امب ةنيفسلا اوذخأف لييدلا

 د د

 : (ه/5) َىِلجَبلا ةفهط نب ليدب ريمألا

 نأ هرمأي نامعب وهو يلجبلا ةفهط نب ليدب ىلإ جاجحلا بتك» : يرذالبلا لاق
 دنسلل ًاريمأ ناركم ىلإ ارحب نامع لحاس نم ليدب ريمألا راسف  «لبيدلا ىلإ ريسي
 ودعلا هب فاطأف هسرف هب رفن مهيقل امَلْقا - لبيدلا لهأ ّيلجبلا ليدب ريمألا ازغ مث -
 .[475] .«لبيدلاب هربقو ليبادنقب روصم ةفهط نب ليدبو . .هولتقف

 نب ديلولا ةفالخ يف دنسلا ىلع يفقثلا مساقلا نب دمحم ٌجاجحلا ىّلو مث
 نب مهج هتمدقم ىلع ناكو دنسلا دالب نم قطانم ازغف (ه45 - 85) كلملا دبع
 رهاد براحو نارهم رهن يلي ام مساقلا نب دمحم ازغو . .ّيجحذملا ّيفعجلا رحز
 لتق يذلا ناك : يبلكلا نبا لاق» :يرذالبلا لاق .رهاد لتُقَف ءدنسلا كولم ربكأ وهو
 : رعاشلا لاقو . . يئاطلا نصح نب هّللا دبع نب ةبلعث نب مساقلا رهاد

 (::اريفمفا رستم قدرت ليخلاو ازييفودو ارها ذاع نييكبت

 تاوزغ نكلو ءدنسلا اوزغ نيذلا ءارمألا رهشأ يفقثلا مساقلا نب دمحم ناكو
 دعب تلصاوتو .بّلهملا دي ىلع ةنس نيعبرأب هريمأت لبق ام ذنم تأدب دنسلا حوتفو
 .ريخألا ناك الو لوألا نكي ملف يفقثلا مساقلا نب دمحم ةيالو ءاهتنا

 خ'#
 تا 0

 : (ه95) ةشبك يبأ نب ديزي ريمألا - 5

 ماشلاب ةداقلا رابك نم ناك . ّيكسكسلا ةشبك يبأ نب ديزي يناميلا ريمألا وه
 - كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ديلولا تام اًملو :قارعلاو
 نبأ جيدي رو دكسلا ىلع لوو مساقلا نب دمحم لزع اه( ةيناثلا ىدامج ىف
 علخ نمم ناك هنأل قارعلا ىلإ ًاديقم مساقلا نب دمحمب ثعبي نأ هرمأو ةشبك

 .دهعلا ةيالو نم ناميلس

 ةفالخلا يّنُو نأ ىلإ دنسلا ىلع مساقلا نب دمحم لزي مل» :نودلخ نبا لاق
 ءهناكم دنسلا ىلع ىكسكسلا ةشبك ىبأ نب ديزي ىلوو هلزعف كلملا دبع نب ناميلس
 طساوب نمحرلا دبع نب حلاص هسبحف قارعلا ىلإ هب ثعبو ةشبك يبأ نب ديزي هدّيقف
 نب مدآ هاخأ لتق جاجحلا ناكو ؛هيخأل مهلتق ىلع جاجحلا ةبارق نم لاجر يف هبْذَعو
 ةليل ةرشع ىنامشل دنسلاب ةشبك يبأ نب ديزي تامو . «جراوخلا يأر ىلع نمحرلا دبع
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 3 ياسلا و بيبح دنسلا ىلع كلملا دبع نب اكياس ارقد همدقم نم

 تي نو 3

 :(839345)دنسلا ريمآ ..:نلهُملا ني نيبحدال

 نب ناميلس ةفيلخلا هالو .يدزألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا نب بيبح ريمألا وه
 لاك :ةتسلا ىلإ ةرصبلا نم قلطناف - ه95 نابعش يف  دئسلا دالب كلملا دبع

 اهمدذف نيسلا ىلع ايلهملا نيدييس كاملا كيفن ني ناكل ليعتاو : يرذالبلا

 ب” ةذاناتمهرب ىلإ رهاذإ نب ةشيلخ مجرف مهكلامم ىلإ دنهلا كولم عجر دقو

 - دنهلاو دنسلا رهن تاهج يف مهقطانم ىلع ةرطيسلا ىلإ اوداع مهنأ دوصقملاو

 ءدنسلا رغثو ناركمل ةمصاع ةنيدم تناكو ليبادنق ةنيدمب ٍبّلهملا نب بيبح رقتساف

 . مالسإلا اهداسو برعلا دنجلا نم فالآ ةعبرأ لبيدلاب رقتسا دقو ءاهب ماقأف

 نبا لاق . «مالسإلاو ةبورعلا دنجب بّلهملا نب بيبح راس ه51/ةئس يفو

 "ل حراج ءرورلا لهأ هاطعأو «نارهم ءىطاش ىلع بيبح لزنف» :نودلخ

 يدوعسملا لاق" دعا الب ىلاغأ نم راهنا هبلإ تاز قاتستكاتب كتسلا وين نارههو

 اذإف «تاسودت» فورعملا عضوملاا ىف ءايأ ةثالكب ناتلوعلاو دب راهنألا ممعجتا مد

 نيمسق مسقني مث «نارهم كلانه يمس اهيبرغ نم رورلا ةنيدم ىلإ كلذ عيمج ىهتنا

 ةنيدم يف دنسلا نارهمب فورعملا ميظعلا ءاملا اذه نم نيمسقلا نم لك بصيو

 نماف تسعلاو «لبيدلا ةنيدم نم نيموي رادقم ىلع كلذو «يدنهلا رحبلا ىف ةركاش

 ”(لايمآ ةيئامن * خسرفلاو ةيدنتم اخسرف توعبسو ةسمخ ةروضعملا ىلإ كاعلوملا

 م هع ةيذلا هاد نب هيل فال ىلإ تليقلا 7 عييعم رتبأللا يقسو

 همر ديم ماو رب ل يال اكرم دنسلا دالبب مهو  دنهلا كولم

 براح# :هنأ يرذالبلا ركذ دقو “' (ةروصنملا نم نيخسرف سأر ىلع يهو ةقيتعلا

 ثكمو .ةيزجلا ءادأل هباحصأو رهاد نب ةشيلح نعذأ دقو .'' "يالا اهون تنقع

 :هق ةةنس»كلملا كيغ نب. ناميلس ةفالخع ةناهين: ىلإ :ذنسلل ايلا نيبح

 :(ه1١١1١-1١17) يدزألا ديمح نب عاَدَو ريمألا

 تاهجل اف , ديزي ةروث يف دنسلا ريمأ يدزألا ديمح نب َعاَدَو دئاقلا ريمألا وه

 .408 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .578 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0
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 ةرصبلا توضنا ثيح ه٠ ١٠ةنس ناورم نب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا ىلع
 نب َعاَدَو ىّلوو ٠ ةماعلا دب , ديزي ةروث يف دئسلا ىلإ سرافو نامعو نيرحبلاو
 اغلا نيا يل الاافلا ءايع نيرا زي تشب ل . ليبادنق اهتمصاعو دنسلا ىلع ديمح
 يف مهلتاقو هشيجب بّلهملا نب ديزي مهيلإ راسف كلملا دبع نب ةملسم هيخأ ةدايقب
 ىتح بّلهملا نب نب ديزي لتاقو ؛بّلهملا نبا شيج مزهناف ةفوكلا نم برقلاب رقعلا
 ريمأ بّلهملا نب بيبح ًاضيأ اهيف لتقو ه٠ ؟ةنس رفص يف رقعلا ةعقوم يف لت
 :تاوعلا» نيب يعتملا لاقال :ىريملا نضانعلا ىبأ لاق ..قياملا لتسلا

 بيضق نيَتَرْفَشلا يضام لك ىلع سنأب دوجن نأ الإ دوجلا له
 تالا ولا ٍلمحم لتق دعب ٍشْيَعُرْيَخاَمو

 ٍبوسكب حلاص ِدجَمْل سيلف ضورلا تاج اكقلا تاوثلا وسو

 نحت تتاررتتعاس دهرا, : نتلقلا كروت ةذكزالا ئهامو
 ير القا ب سيم | دنع اوين هيرب لوول يم .«نورحلا :هلوقو

 «نورحلا ُبَقلُي ناكف «هناكم

 ىلع يدزألا ديَمُح نب عاَدَو ثعب بّلهملا نب , ديزي ناك دقو» :يربطلا لاق
 ىتح ةصرعلا حربأ مل مهتيقل دق ولو ودعلا اذه ىلإ رئاس ينإ :هل لاقو ًاريمأ ليبادْنَف
 مدقي ىتح ليبادنقب ٌتنُك ىرخألا تناك نإو كتمركأ ُترفظ نإف مهل وأ يل نوكت
 لهأل كترتخا دق ينإ امأ ءًانامأ مهسفنأل اوذخأي ىتح اهب اونصحتيف يتيب لهأ كيلع
 لهأ ّنحصانيل ًاظالغ ًاناميأ هيلع دذخأو .ينظ نسح دنع نكف يموق نيب نم يتيب
 - ةميزهلا دعب ةرصبلاب بّلهملا لآ عمتجا ام :ةيلإ اؤاؤجلو ديلإ اوجاتحا مه نإ هكيب
 ةيرحبلا نفسلا يف مهلاومأو مهتالايع اولمحو «لضفملا ىلإ اوعمتجا - ديزي لتقمو
 اولمحو مهنفس نم اوجرخ نامرك لايحب اوناك اذإ ىتح رحبلا يف يف اوججل مث

 ىلإ اوهيرتب نع مهباع'لضفملا لوين هلو [ليادتك ىلإ باودلاب مهلاومأو مهتالايع
 كلملا دبع نب ةملسم ثعبو «لضفملا ىلإ اوعمتجاف ةريثك لولف نامركبو نامرك
 0 ؛لفلا رثأ يفو بلهملا لآ بلط يف - سيكل ت يبلكلا بض نب كِرْدّم
 بقع يف مهكردأف مهعيتف سرافب لولفلا هيلإ تعمتجا دقو كن لا نس لمدجلا
 ا 0

 سان عجرو .. . يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب دمحمو يعخنلا رتش

 قرا ايستلا لا نيش ى. ودمر اك طانألا اريلطت يليحلا عد د

 :نبا نما ةززعلا :ضابفلا وب ماتيمالاو ةنللا نق :لماكلا 7
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 5500 لا ليبادنق ىلإ اوهتنا ىتحح لولفلا نم مهعم طقس
 لآ دارأف ؛ليبادنقب مهقحلف يميمتلا زوحأ نب لاله مهرثأ يف حرسو ''”هذرف يبلكلا
 زوحأ نب لاله هبتاكو ءديمح نب َّعاَدَو مهعنمف ليبادنق لوخد (لولفلاو) بّلهملا
 عادو ناك اومصو اوقتلا امل هقارف مهل نّيبتف .مهقرافيف بّلهملا لآ عادو نيابُي ملو

 نب لاله مهل عفرف ّيدزأ امهالكو ةرسيملا ىلع لاله نب ب كلملا دبعو ةنميملا ىلع

 سانلا بلهملا لآ نع ٌضفراو «كلملا دبعو عادو هيلإ لامف نامأ ةيار زوحأ
 ا م 1 رم حالا مموج

 اق ”«ليبترو ناقاخب اقحلف اوَجَن امهنإف لضفملا نب نامثعو بّلهملا

 8 هججوف كلملا دبع نب ديزي مايأ دنسلا ىلإ بّلهملا لآ بره» : يرذالبلا

 لضفملا لتقو ليبادنقب بّنهملا نب كرْدَم لِتُقُن مهيقلف يميمتلا زوحأ نب لاله
 بلهملا نب ديزي نب ةيواعم لِتُقو بلهملا ينب ةيواعمو ناورمو دايزو كلملا دبعو

 نب ةنويف نبا ني لاممملا قحلوا :نودلخ نبا لاق .[:59ص] .«نيرخآ يف

 ماقأو . .كرتلا كلم ليبترب لضفملا نب نامثعو بّلهملا نب ديزي نب رمعو بّلهملا
 ينال ورسم هل دع و اقول لح ربل دس نايت رجلا

 نيقرشملاو: قارعلل يرتنقلا هللا .ديع: نيردلا>س ةيالو يف كلقورت «ناسارخي

 :(ه١١١-0١1)دنسلاب هباونو . . نيقرشملا ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ 9
 هللا نبع ني:دلاخب يتامنلا ميغؤلا خيضأ 071 راما تل هورس مناوشا ىف

 ىلإ اهقراشمو قارعلا كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا هالو .نيقرشملل ًايلاو يرسقلا
 :قدزرفلا لاق هيفو . نيصلا موخت ىلإ اههيلاقا وب ةاشارحو كعسلا

 ٍدلاخب ٍنْيَقرْشملا َءْوُض ّنكلو ْثَكَجْنااذإنْيَقرْشملا ءوض ُسْمَّسلا امو
 "7ِدِئاصَقلا ٌتاَحِياَج ِتْوَمَرْضَح ىلإ ْثَمَمْنا اذإ َكِيَلَع يِنْنُأ ام ُمَّلَْعَس

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع اهيف ىنثأ ةديصق يف ريرج لاقو
 ٍدِلاَح َلْنِم ْعُهَءاَوْذأ ىَمّشابيبط اوقّلامف ٍقارعلاب ٌءاد ٌناكْدَمَل

 ٍدِصاق حلا ىلإ ٌيِدْهَمةَفأرو اَمُّثلاو َنيِدلا طَلاَخ مْلِحِب ْمُهاَفَش

 نيذلا بّلهملا لآل نامألا يطعي نأ لمتحملا نم ناكو ماشلا ةينامي نم يبلكلا كردم ناك )١(
 . مهيلع يضقيل يميمتلا زوحأ نب لاله ثعبو كلملا دبع نب ةملسم هدر كلذلو ليبادنقب

 .8 ج ١58 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 02
 .؟ ج 187 ص  يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا 0



 لتاف ناو افاق اسار تكلوامو خفت لق قيملسلا زرعت كلش,
 ٍدراوطلا ءارّضلاك يِصاوتلا ُتْعْشو اًنَّقلا عم ٍديدحلا ٌليبارَس ٌدِعُت
 دهاعملا باسعحاو ارتخا ةمكلو دبل كلغ ا ضن كيطعا لقا كلتإو
 خلا قع هللا كافك رْذعِل يكتنف ءالسالا كحل

 : باون ةئالث دلاخ ةيالو يف
 :(ها١٠ 1/1٠١ 8) نمحرلا دبع نب دينُجلا -أ

 ىلع يرملا نمحرلا دبع نب دينجلا ىَلو دق كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا ناك

 000 3 0 ا لاق 0 الا 00 دتسلا

 006 دلاخ لمعتسالا ريثألا نبأ 0 )2 .دلاخ ةيتاكمب 5 دينجلا ع

 :"" ”ةننسلا رشق نع ةيحترلا تيع: نب لينعتلا

 نب ةشيلح هعنمف نارهم طش لزن مث ؛لبيدلا دينجلا ىتأف» :يرذالبلا لاق

 ٌتسلو يدالب حلاصلا لجرلا ينالوو ُتملسأ دق ين :هيلإ :لسراو قويعلا نم نهاد

 اذارت امهنإ مث « ؛جارخلا نم هدالب ىلع امب أنهر هنم ذخأو نهر ُهاطعأف « قلقعا

 .«؛هيلع ىنَجَت دينجلا نكلو براحي مل هنإ :ليق دو .براحو ةشيلح رفكو «نهرلا

 نأب دلاخ ىلإ دينجلا بتكف .ه١١ا/ةنس ريثألا خيا زكذ امك كلذ ناكو  [:؟ ةص)]
 راك نيذلا لويخلاو عوردلا يوذ دونجلا نم ةوقب دلاخ ةذمأف «براحو رفك ةشيلح

 :دلاخل هلوق يف ريرج مهيلإ
 دراوطلاةاوشلا# يضاركلا كدتو. :اققلا عمديدخلا ليباوش دهن

 دعتساو نفسلا ذختاو ًاعومج عمجف دنهلا رهاد نب ةشيلح ىتأف» :يرذالبلا لاق
 ًاريسأ ةشيلح ذخأف «يقرشلا ةحيطب يف اوقتلاف نفسلا يف دينجلا هيلإ راّسف برحلل
 قارعلا ىلإ يضمي نأ ديري وهو رهاد نب ةصيص برهو .هلتقف «هتنيفس تحنج دقو

 يف هدي عضو ىتح هسنؤي دينُجلا لزي ملف  يرسقلا دلاخ ىلإ  دينجلا ردغ وكشيف
 اهب ٌكصف ةحاطن ًاشابك ذختاف اوضقن دق اوناكو جريكلا دينجلا ازغو . .هلتقف هدي
 «دمرم ىلإ لامعلا هّججوو ءمنغو ىبسو لتقف ةونع اهلخدو هملث ىتح ةنيدملا طئاح

 ةيلاملا ضرأ ىلإ شيج يف ةرم نب بيبح هجوو .صوربو ءجنهدو «لدنملاو

 .7 ج 987 ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا (0)
 .4 ج ١91 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 00
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 .رزجلاو نامليبلا دينجلا حتفو .اهضبر اوقرحف دميرهب اوزغو نيزأ ىلع اوراغأف
 اهلثم لمحو .فلأ فلأ نيعبرأ هراوز ىطعأ ام ىوس - مئانغلا نم  هلزنم يف لصحو

 .[555ص ]] .«دلاخ ىلإ

 نوعمجي موقلا نإو رهاد نب ةصيصب ردغ دينجلا نأ يرسقلا دلاخ غلب مث

 رخل ينادضملا ةربإ سمدججلا 00 ا

 مارال فو يت

 دجو «برعلا ءايخسأ نم ناكو يبتعلا ديز نب ميمت يَلُو مث) :يرذالبلا لاق

 اهقفنأ يأ «اهيف عرسأف «هيرطاط مهرد فلأ فلأ رشع ةينامث دنسلاب لاملا تيب يف

 ُتيَلو ًابجعاو :لوقي دلاخ ناكو» :يرذالبلا لاق  ًابلاغ دالبلا لهأ ةلامتسال كلذو

 جرخ ديز نب ميمت مايأ يف) هنأل كلذو 21..ًاميمت ينعي .ضفُرَف برعلا ىتف
 .نهوو ميمت فعضف - اهوكرت يأ  مهزكارم اوضفرو دنهلا دالب نع نوملسملا

 .ه١٠١ ةةنس رخاوأ يف - .«لبيدلا نم ًابيرق تامو

 :(ه١١١-١1١١) دنسلا ريمأ يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا -ج

 ل 0 يكل يباكلا 0 يناعيلا ريمألا وه

 010 ا
 تالاجر نم بكوم يف اهيلإ قلطناف «دنسلا ىلع دلاخ هالوف ه١١١ ةنس لئاوأ

 . ليبادنق ةنيدمب لزنو يبلكلا روهمج نب روصنم مهنيب ةيناميلا بلك ةليبق ناسرفو

 نب مكحلا يَلُو مث  يبتعلا ديز نب ميمت توه ربخ دعب - يرذالبلا لاق

 سانلا يضرو . .دنسلا دالب ةناوع نب مكحلا ِيَلُو» :نودلخ نبا لاقو -[١4ص]
 يو

 ىلإ مالسإلاو ةبورعلا دنجب ةناوع نب مكحلا ريمألا راس ةيرجه ١١١ةنس يفو
 مايأ نوملسملا اهنم جرخو اهيلع بلغت دق ودعلا ناك يتلا دنهلاو دنسلا رهن قطانم

 .448 ص حرفلا دمحم - نودلخ نبأ خ خيرات يف نميلا(١)
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 الإ دنهلا لهأ رفك دقو ةناوع نب ُْمكَحلا ينُو» :نودلخ نبأ لاق ثيحب ديز نب ميمت
 :يرذالبلا لاقو .©00ودعلا هيلع بلغ ناك ام مكحلا صلختساف ءةصق لهأ
 .؟0(«هيلع اوبلغ امم ودعلا يديأ يف ناك ام ةناوع نب ٌمكَحلا صلخت»

 ةيبرع ةنيدم لوأ ءانبب يبلكلا ةناوع نب ٌمكحلا ماق ه7١١ -7١١ةنس يفو

 دنسلا رهن يلي اميف نصح الو ةنيدم نيملسملل نكي ملو «دتسلا ةاللبي ةيمالشإ
 لهأ الإ دنهلا لهأ رفك دقو يبلكلا ةناوع نب مكحلا يل ٌُو) :يرذالبلا لاق .دنهلاو
 دثهلا .يليءاعم ةريجسسلا ءاراو نع نتف ةدنلات نوودتاب اجدع نيملسملا ير لق ةةصق

 بْلَك خياشمل لاقو . اًهَرِصَمَو ءاذاعمو مهل ىوأم اهلعجو ةظوفحملا اهامس ةنيدم

 :مهضعب لاقو . قشمد أهيمسن :مهضعب لاقف ؟اهيمسن نأ نورت ام : : ماشلا لهأ نم

 قمحأ اي كيلع هللا رمد :مكحلا لاقف ءرمدت اهمس : مهنم لجر لاقو ""صمح
 اهامس ةنيدم مكَحعْلا ىَنَب» :نودلخ نبا لاقو .20«اهلزنو .ةظوفحملا اهيمسأ ينكلو
 .©0«نيملسملل ىوأم اهلعجو ةظوفحملا

 ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم دييشتب ةناوع نب مكحلا ماق ه١١!/ - 5١١ةنس يفو

 رقمو دنسلا دالب ةمصاع تحبصأ ىتلا ةروصنملا ةنيدم يهو دنسلا دالبب ةميظع
 ةناوغ نب مكحلا عم ناكو» :نودلخ نبا لاق : ةنس ةئامثالث نم رثكأل اهتالو

 ةظوفحملا نم ا ل ل

 ناك يتلا ىهو ةروصنملا اهامسو ةنيدم ىنبف ٌمكحلا هرمأ «رفظ دقو هيلع مِدَق امله

 عم مساق نب دمحم نب ورمع ناك» :يرذالبلا لاقو 237 يفوت نب .دعسلا :.ءاومأ
 ةظوفحملا نم و ل ا

 يتلا يهو ةروصنملا اهامسو ةنيدم ة ةريحبلا نود ىّنَبف هرمأ ءرفظ دقو هيلع مِدُق امل
 سانلا نيطوتو ةنيدملا ءانب مامتإ ىلع فرشأ يذلا ناكو .“”«مويلا لامعلا اهلزني
 مسأب ةروصنملا تيمّسوا :يدوعسملا لاق هنأ ْذِإ يبلكلا روهمج نب روصنم اهب
 ًاميظع ًاوأش ةروصنملا تغلب دقو .©©9ةةيمأ ينب لامع نم يبلكلا روهمج نب روصنم
 ناتلوملا ةقطنم ىلإ دنسلا دالب يلاعأ نم يتأت يتلا راهنألا يدوعسملا ركذ ثيح
 ناتلوملا نيب اميف مايأ ةث ةثالغب ناتلوملا دعب راهنألا عمتجتولا : :لاق مث دنسلاب

 )١( ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 448.

 ١"47. ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
 يذلا يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا وبأ - ابلاغ وه صمح وأ قشمد اهيمسُن :لاق يذلا (”)

 اهامسو 5585/11:5:8 ةيليبشأ ةئيدم برعلا 0 ١؟8 ةنس سلدنألا دالبل أيلاو حبصأ
 قشمد اهامسو آئآل184 ةريبلا ةنيدمو «صمح

 ١. ج ١58 ص  يدوعسملا  بهذلا جور (5)
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 رورلا ةنيدم ىلإ كلذ عيمج ىهتنا اذإف تاسودب فورعملا عضوملا يف ةروصنملاو
 نيمسق مسقني مث نارهم رهن كلانه. يمس ةروصنملا لامعأ نم يهو اهيبرغ نم

 ةنيدم يف دنسلا نارهمب فورعملا ميظعلا ءاملا اذه نم نيمسقلا نم لك بصيو

 ةنيدم نم نيموي رادقم ىلع كلذو يدنهلا رحبلا يف ةروصنملا لامعأ نم ةركاش

 :ةيندس اكسرف قوعسو ةييت ةروئضشتملا ىلإ نافلؤملا نم ةفاسجلاو .: ليلا
 ةيرق فلأ ةئامثالث ىرقلاو عايضلا نم ةروصنملل ام عيمجو .لايمأ ةينامث خسرفلاو

 .("7«ةلصتم رئامعو راجشأو عورز تاذ

 رمال اهافي دع ( ناهمكاب) سمت ذالب ةحضاع ةرويهدملا :فسيبسا هكر

 نيب ام  نيقرشملا ريمأ يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ دهع يف يبلكلا ةناوع نب مكحلا

 . يرجهلا عبارلا نرقلاو ثلاثلا نرقلا ىتحو  ه7١*ةنسو 0١١ةنس

 يف ودعلا دهاجي وهو دهشتسا نأ ىلإ دنسلل ًايلاو ةناوع نب مكححلا ثكم دقو

 الو كلذ ةنس ركذي ملو .كاهب ْمكَحلا لتق مث» :يرذالبلا لاق ثيح دنهلا تاهج

 نب روصنم ناك دقو . ا ل يف هدعب مكح يذلا مسإ

 ها؟؟ةئس قشمدب ةداقلا رابك نم ناكو قشمد ىلإ داع مث دنسلاب هعم روهمج

 ىلإ داع نأ ىلإ ةناوع نب مكحلا دعب دنسلا ىّلوت دق روهمج نب روصنم ناك امبرو

 نب ديزي ةفالخلا ىّلوت نأ ىلإ ماشلاو قشمدب ةيناميلا ءاسؤر نم ناك ثيح قشمد

 ءاهقراشمو قارعلا هالوو ه77١ ةيناثلا ىدامج يف ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا

 .دنسلا دالب ىبلكلا نازغ نبا ىلوف
 2 2 ١ داو دع داع

 :(ه5١؟1175-9) ناتسجسو دنسلا ريمأ يبلكلا نازغ نب دمحم -

 اهقراشمو قارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي ىَّلو ه77١”ةنس يلاوح يف
 نب ورمع ْنِإ :يربطلا لاق ثيح ءدنسلا دالب يفقثلا مساقلا نب دمحم نب ورمع

 هبرضف يبلكلا نازغ نب دمحم ذخأف دنسلا ىلع فسوي لماع ناك مساقلا نب دمحم

 نإو ًامجن ةعمج لك يف هنم يدؤي ًاميظع الام همزلأو هبرضف فسوي ىلإ هب ثعبو

 نب روصنم ىلوت امَّلَف .هباحصأ ضعب تفجف أطوس نيرشعو ةسمخ برص لعفي مل
 نازغ نبا ىتأف انيس و ينم ذل ها١ 16 بجر يف قارعلا يبلكلا روهمج

 رمأو يفقثلا دمحم نب ورمع ذخأف دنسلا ىلإ راس مث كيلوا ري ددوزلا عبابق تانكي

 ةياع كتاف سرعلا نم افيش قوما ل زانعقا# 1 لا



 030 ىسايعلا رصعلا ىف ىنميلا رودلا نإ 5
2-2 ِ 

 ام ىلإ كاعد ام :هل لاقف نازغ نبا جرخف سانلا حياصتو هفوج طلاخ ىتح ًالولسم
 ثبلف «كسفن نم تغلب ام كنم غلبأ ُتنك ام :لاقف «باذعلا تفخ :لاق ؟تعنص
 .27«اهب ماقأو دنسلا دالب يف ديلولا نب ديزيل نازغ نبا عيابو ٠ تام مث ثالث

 ةفالخلا ىلوت املو «ناعسعتسو ددسلل ًايلاو: نيلكلا نارك نيانمحم ثكمو
 ةداق نم ىبلكلا روهمج نب روصنم ناك ةيناميلا دض بصعتو دمحم نب كاورم

 ناكو ف٠ -155ا/ةنس ناورم ةفالخ دض قارعلاب تعلذنا يفلا ةضراعملا
 امل روهمج نب روصنم نإف كلذلو ءروصتم باحصأ نم دنسلا ريمأ نازغ نب دمحم

 :. همكم ى تو ةملا جبلإ ىضمو بحسنا ه١؟9ةنس رخاوأ يف ةضراعملا تمزهنا

 نأ امبو «ةيسابعلا ةفالخلا تماق نأ ىلإ  (دمحم نب ناورم ةفالخل ةضراعملاب)

 ةالو رخآ وه يبلكلا نازغ نب دمحم نإف بلغتلا ةفصب ناك روهمج نب روصنم مكح
 ْ .ةيومألا ةفالخلا رصع ىف دنسلا

 )١( ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١9 ج 4.



 ىناثلا ثحبملا لحم

 م
 خاز اة

 ..روهمج نب رو
 يسابعلا رصعلا يف دنَسلا ةالو لوأ

 (ها”1_4)

 يبلكلا روهْمُج نب روُصضْنَم يناميلا ريمألا وه يسابعلا رصعلا يف دْئّسلا ةالو لوأ

 ةيالو ةمصاع ةروصنملا

 :يدوعسملا لاق .دئسلا

 مساب ةروصنملا تيمسال

 يبلكلا روهمج نب روصنم

 ا نك لاماغ قم

 باتكب هتمجرت يف ءاجو

 نب روُهْمَج نب روصنملاا

 يبلكلا ورمع نب نصح
 نم ءريمأ :ّيعاضققلا

 رصعلا يف ناسرفلا

 ناكس نم ناك .يومألا

 . ىشمد يحاوض نم ةَّرَملا

 لا يلع ا ل وقتما

 ناك  دنسلا ىلع يلوتسي نأ لبق  روهمج نب روصنم نأ عماجلا بحاص نع باغ دقو

 ىلإ تدتما يتلا ةضراعملل ًادئاق ناك مث ناسارخو دنسلا ىلإ اهقراشمو قارعلل ًايلاو

 نب ديزي ةفالخ ىف ه١؟5ةنس تناكف دنسلا ىلإ اهقراشمو قارعلل هتيالو امأف

 )١( ص - يدوعسملا  بهذلا جورم ١548 -_- 1

 )( الجامع  ص - فرطماب دمحم 0154.
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 د ل يي ..روهمج نب روصنم
 ريرج نب ديزي نب ريرج لمعتساو «قازرألاو ءاطعلا لهأل ءاطعلا جرخأف ه7١١ةئس

 قارعلاب ديلولا نب ؛ ديزيل عيابو لامعلا ىَّلوو روصنم ماقأو ؛ةرصبلا ىلع (يلجبلا)

 يبلكلا نازغ نب دمحم ىَلو قارعلا روهمج نب روصنم يّلُو اًمَّلو . .اهروك يفو
 نازغ نبأ م .دئسلا ىلإ راس مث 3 نيزبل نا نايس يان :ن ةيععسو ككننلا

 روصتم ىَلوو . لا ىلع روهعج نب روظتم ءاحأ روصتم جور . لا

 00 00 الار وشم كا .©90برخعلا ةأطرأ نب جاجحلا 9

 ةسقلل بيدتتلا يار هاا ةدس دعمت ب تاور ةفالخلا لود اكتر

 دض تعلدنا يتلا ةضراعملا هاك رجح ةداق زربأ نم روهمج نب روصنم ناك ةيرضملا

 زيزعلا دبع نب رمع نب هّللا دبع قارعلا ىلع يلاولا ناكو «دمحم نب ناورم ةفالخ

 نب روصنم ةماعزب ةيناميلا دْياَ هو رجل ايلا ديفيس نب نيت كمان رم تورل

 بلطي . رسل رك < ايف نرلحفي مه «ديعس نيرشلا ع ةرفملاو

 الة ف يناسشلا سبق نب كحضلا ءاج كلذ يف مه اشي 5

 ةيرطلا لاق ل ةنيدم ا هدع سا مع ع

 رمع نبا كلذ ئارااملف ءطساو ك1 جراوخلا  ةارشلا يف فق كافيشلا لَبَأَف»

 هداوقو رضنلا لعجف «ةدحاو هيلع امهتملك تراصو امهنيب برحلا نع الكن رضنلاو

 ل ا ل ل اولازي ملف رمع نبا عم نوميقي الو

 ثعبو :هلئفن نيتلاب دعطقت يورتلا باب لع هيرغن ناييش:نب ةمركغ هل لاقي : ةارشلا

 ارنا هياع ةيزسا 0 بازلا باب يلا الوش حبا هلا كاحضلا

 «هومرضأف بابلا ىلإ اوهتناف «سانلا دشأ ناكو ًاضيأ كاحضلا داّوق نم ناكو ةمقلع

 .1 ج 58-55 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 9
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 بلك نم سراف ةئامتس يف روهمج نب روصنم رمع نب هّللا دبع مهل جرخأف
 مهنم لتقف رساح وهو مهيلع دشي ةمقلع نب كلملا دبع لعجو «لاتق دشأ مهولتاقف
 هعطقف هقتاع لبح ىلع هبرضف هيلع دشف هعينص هظاغف روهمج نب روصنم رظنف ةدع
 :_ مايألا نم موي يف  رمع نبال لاق ًاروصنم نإ مث . .ًاتيم ّرخف هتفقْرَح غلب ىتح
 ناورم نع مهلغشنو مهبراحن ّمِلَف  ةارشلا ينعي د طق ءالؤه لثم سانلا يف ٌتيأر ام

 اوضمو انع اوّلَخ اضرلا مهتيطعأ نإ كنإف ناورم نيبو كنيب مهلعجاو اضرلا مهِطْعَأ

 ءرظننو مولتن ىتح لجعت ال :رمع نبا لاقف هيلع مهسأبو مهدح ناكف ناورم ىلإ
 مل انجرخ نإو رقتست الو مهعم علطت نأ عيطتست امف رظتنن ءيش يأ :روصنم لاقف

 انأ امأ هنع مهانلغشو مهذح هانيفك دقو ةحار يف ناورمو انراظتنا امف مهل مقن

 ملسأ نأ ٌديرأ حناج ينإ ممادار ميدش لاح سيرت جرم ءمهب ّقحال جراخف

 نإ مث - [ناضمر رهش يف كلذو]- مهعيابف مهب قحلف ءهّللا مالك عمسأو (ملاسأ)

 يضاقلا لاقو ع, (22كاحضلا عيابف لاوش رخآ يف مهيلإ جرخ رمع نب هللا كنينع

 «كاحضلا رمع نب هللا دبع عياب روهمج نب روصنم نم ءاحيإب» : : بيج وبأ يدعس

 . "!ناورم ىلإ ديعس نب رضنلا عجرو

 لا هنوف هلا ويقلل نيف ةيدللا ةنيغو نوتبعم ندد ويستما عانس تناك
 ةرمإ تحت ةفوكلا نوكت نأ ىلع قافتالا متو ةيناورملا ةفالخلا ةهجاوم يف فلاحتلا

 «قارعلا نم هديب ام ىلع ًاريمأ رمع نب هللا دبع ىقبيو هباحصأو ينابيشلا كاحضلا

 «عمجأ لبجلا ىلعو نيهاملا ىلع روهمج نب روصنم َبَْلَع» :هنأ يربطلا ركذو
 لصوملا ىلإ هباحصأ رثكأو يجراخلا سيق نب كاحضلا راس اًمّلو [0١9/8ص]
 نب نوصتم: ناكا يدها ؟ةةينس كانه ةيئاوزملا ةطلنلا نويراكي ةتارفلا ةرووجلاو

 . [4 /١8ص]«لبجلا روك نم لاومألاب مهدمي روهمج
 ةيناورملا ةطلسلل ةضراعملا ةكرح عالدنا يف رود روهمج نب روصنمل ناكو

 هفلاخف ناسارُح ىلع ناورم لماع يسيقلا رايس نب رصن ناك ثيح ناسارُحخ يف
  يربطلا خيرات يف ءاج امك كلذ ةيادب ناكو .يدزألا ينامركلا يلع نب عيدُج
 ينارهبلا نسارتا نب رك تاكا ىف ينافركلا عاج ياه يع راس نيرصلاذإ

 يبأ عم ينامركلا دهع ثعب ثيحو «روهمج نب روصنم لاح هملعُي ناجرُج لماع

 - دعب ايف: اميلع ندعي مل دعت هلطق يرسقلا هللا دبع نيادمأ ىلوع نارخغإل

 روهمج نبال ينامركلا بضغف - همتش يأ  روهمج نبأ ركذو رايس نب رصن بطخ»

 .ةاج 5 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 2

 .17 ص - بيج وبأ يدعس يضاقلا  ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو دمحم نب ناورم (؟)
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 رثكأو ةئامسمخو فلأ يف ةعمجلا رضحي ناكو حالسلاو لاجرلا عمج يف ذخأف

 كرت مث ءسلجي الو ملسيف رصن ىلع لخدي مث ةروصقملا نم ًاجراخ يلصيف لقأو
 ةيناميلا نم مهريغو دزألا ىوضناو - [4 /١1ص] «فالخلا رهظأو رصن نايتإ
 يف - ذوُرْلا - ورم ىلع رطيسو رصتناف ينامركلا يلع نب عيدج ءاول تحت ناسارخب
 .ها7/4ةنس بجر

 ثعبو اهقراشمو قارعلا ىلع يرازفلا ةريبه نبا ىَلو دمحم نب ناورم نإ مث
 نب ىنثملا كلذ غلبو» :يربطلا لاق .ةفوكلا وحن ةريبه نبا راسف ءًافيثك ًأشيج هعم
 هعمو ةارشلا نم هعم نميف هيلإ راسف ةفوكلا ىلع كاحضلا لماع يذئاعلا نارمع

 لتقف ةيلاوتم ًامايأ ًاديدش ًالاتق اولتتقاف  رمتلا نيعب  اوقتلاف روهمج نب روصنم
 نب روصتم برهو هد دكا ناديا فاس زر ساوتاك رورححر وي رع ب كسلا

 ىتح مهب راس مث : ةّيرْفّصلاو ةيناميلا نم ًاعمج اهب عمجف ةفوكلا لخد ىتح روهمج

 لا ا ل ل ا
 روهمج نب روصنم ىضمو  ه5١١ةنس ناضمر يف  ةفوكلا لزن ىتح ةريبه نبا

 هّجوو «هسبحف رمع نب هللا دبع ذخأف طساو ىلإ ةريبه نبا راسو ؛نيهاملا ىلإ

 ثعبو «زاوهألا ىلع بلغتم وهو بّلهملا نب بيبح نب ناميلس ىلإ ةلظنح نب ةتابن

 سانلا مزهناف ليجد ءىطاش ىلع نايرملاب اوقتلاف َيَلهملا متاح نب دواد ٌناميلس هيلإ
 ةيواعم نب تدلل دم نمل قون نيس ع نايمه راقت ءمتاح نب دواد لِتْقو

 ناكو .٠ . ةريثك دونج يف ةرابض نب رماع دمحم نب ناورم هجوو (سرافب يرفعجلا

 ىلإ ههجو نم ىضمو ةيواعم نبا مزهناف - سراف يف  رخطصإب ةيواعم نب , هللا دبع
 . (هأ) «دئسلا ىلإ روهمج نب روصنم ىضمو :ناسارخ مث ناتسجس

 نب روصنم ىلوثسا» ه١ *ةنس لئاوأو ه79١ةنس رخاوأ يف  ذئدنعو

 نارغ ني دةيحح ىراسلا اهريما نأ لاه ةوديررشللو ةاكرسادبسلا نلغ :ريدح
 ناكو - ًابلاغ  رومألا هيلإ مّلَّسف روهمج نب روصنم ةمومع ءانبأ نم ناك يبلكلا
 لاق“ ماشلاب يماذجلا ميعن نب تباث قباس تقو يف لتق دق دمحم نب ناورم
 نسل اب دن روهمج نب روصنمب قحلف ميعن نب تباث نب ةعافر تلفأو» :يربطلا

 غلبف «هلتقف هيلع بثوف روهمج نب روظنم هل لاقي هل خأ عم هفّلَحو هالوو همركأف

 هل ىَنَبَف هذحأف هيلإ عجرف ةروصنملاب هوخأ ناكو ناتلملا ىلإ هجوتم وهو ًاروصنم
 .[9/55ص] .؛هيلع ىّتَبو اهيلإ هرمس مث اهيف هلخدأو ةفوجم ّرجآ نم ةناوطسأ

 ةضراعملاب اهيلع - أبلغتم  ًاريمأ دنسلاب روهمج نب روصنم ثكم امئيبو
 دنسلاو ناركمل رواجملا نامرك ميلقإب يرملا ةرابض نب رماع ناك ةيناورملا ةفالخلل
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 ىلع ةيسابعلا ةوعدلا ترطيس امنيب يناورملا شيجلا نم أفلأ نوسمخ هعمو
 يئاطلا تيبش نب ةيطخسق ةدايقب تاسارخ نم ةيسايعلا ةوهدلا شيع قلطناو ناسارخ
 - ّيّرلا ميلقإ ىلع رطيس ىتح ىضمو -ه١١١ نابعش يف  روباسين ىلع رطيسف

 ىلإ نامرك نم يناورملا شيجلاب ةرابض نب رماع راسف -ه١17 مرحم يف
 يف اليتق ةرابض نب رماع طقسو هعم نيذلاو ةبطحق مهمزهف «ةبطحق لاتقل ناهبصأ

 ىلإ يعازخلا ثعشألا نب دمحم هّجوتو ء«ه١17١ بجر يف ناهبصأب قلباج ةعقوم
 «سراف ىلع ًاريمأ ثكمو هتعاط يف لخدف  ناريإ بونج  سرافو نامرك ميلقإ
 ةوعدلل نييناميلا ةداقلا كئلوأب ةقالع ىلع يبلكلا روهمج نب روصنم ناكو

 نوكي دقو «مهضعب قيرط نع ةيسابعلا ةوعدلا يف ىوضنا هنأ دب الو ةيسابعلا

 ناهبصأ نم امإ يدزألا ىبلهملا صْفَح نب رمع هيلإ ثعب يئاطلا بيبش نب ةبطحق

 يذ 5 يف ةبطحق اهيلع رطيس اّمَل دنواهن نم امإو  ةرابض نبا لتقمو مازهنا دعب
 لخد مث .«مهوعدي سانلا ىلإ لسُرلا ةبطُخَق لسرأ) ثيح ه١1١ةنس ةدعقلا
 تن 1117 , مرحم 8 يف تارفلاب يناورملا هشيجو ةريبه نبا مزهو قارعلا ةبطحق

 ةقأو رار تا يناثلا خيو نيت يف ةقالخلاب عيوبو حافسلا سايعلا وبأ رهظو

 نب روصنم مهنم ناكو (ناسارخو دتسلاو سرافو قارعلا ميلاقأ ىلع ءارمألا ةالولا

 . يبلكلا روهمج
 - ه11 5 ةنس يهو - هلا هذه يف ة ةرصبلا ىلع لماعلا ناكو) :يربطلا لاق

 سراف ىلعو . يعخنلا ةأطرأ نب جاجحلا اهئاضق ىلعو يبأهملا ةيواعم نب نايفس

 نافذا ةريزحلا ىلعو . روهمج نب روصتم دئسلا ىلعو . ثعشألا نب دمحم
 لابجلاو ناسارخ ىلعو . .- روصنملا رفعج تأ وقود ديم ةيدهللا دنغ ةدضرأو

 , ”*يئاسارخلا ءلسم'وبأ

 ريثك نب ناميلس لايتغا رمأ يناسارخلا ملسم وبأ رّبد مث» :رمع قوراف .د لاق

 يف ُكش هنوكب كلذ رّربو «ةيسابعلا ةوعدلا يف ةيصخش مهأو ءابقتلا بيقن ّيعازخلا

 هنباو يعازخلا ناميلس لتق ملسم ابأ نأ عقاولاو «ةطلسلا دض هرمآتو ناميلس اياون

 نم يناسارُخلا ملسم وبأ نكمت نأ امو . .ناسارخ يف ةماعزلا هناسفاني اناك امهنأل
 دزألا لئابق ميعز ينامركلا يدزألا عيدج نب ىلع لايتغا رمأ رد ىتح رومألا

 ةلصافلا ةطقنلا ناك ةيسابعلا ةوعدلل ينامركلا نبا بسك نأ فورعملاو . ةيناميلا

 ةروثلا حاجن دعب نكلو «حاجنلا قيرط ىلع اهتعضوو ةروثلا ريصم تددح يتلا
 هلايتغا رمأ ملسم وبأ ربد اذهلو ناسارخ ىلع ًايلاو نوكي نأ ينامركلا نبا بلاط

 )١( ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١47 ج 4.



 036 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا فذ

 ا ل قئاع نم را «ءابقنلا لل

 00 د ةيسابعلا ةلودلا لوأ ا اًمل» : قرقفاملا لاق . .روهمج نب روصنم

 دقيوباب نقر يكل روي نإ روصتو ىلإ ناص راع نايل ةقيبلا رحل يدعم اجبنم

 .ها7 ؟ ةنس رخاوأ كلذ ناك وع ”!(هدنج مزهو هلتقف روصنم هيقلف

 هركذ ىف يربطلا لاق لا روهمج نب روصتع رمتسا دقو
 كعشألا نبددمحت نثراث نلع ناك نبا همها نس ثادعا ةيايندنف ةةلولل
 نيرسنق ىلعو «ملسم وبأ لابجلاو ل ىلعو ؛روهمج نب روصنم دنسلا ىلعو
 رصم ىلعو ءّيلع نب حلاص نيطسلف ىلعو ءّيلع نب هّللا دبع قشمدو صمحو
 جحو ٠. .روصنملا دمحم نب هللا دبع ةريزجلا ىلعو :ثؤع بأ ديزي ني كلملا دبع

 ىلع ئلاؤلا ناكو ناجحبلا نيمأ د يئراحلا هّللا ديبع نب دايز ةنسلا هذه ساتلاب

 ْ 0 ينراحلا ديزي نب دمحم نميلا

 لاق في هاا ةنن طشاوأ سا ا 0

 - اةروهمج نب روصنم لاتقل بعك نب ىسوم  حافسلا  سابعلا وبأ هّجو) : يربطلا

 ههجوو يميمتلا بعك نب ىسومل دقع يناسارخلا ملسم ابأ نإ :يرذالبلا لاق امنيب

 مزهف ايقتلا مث نارهم رهن روهمج نب روصنم نيبو هنيب ناك اهمِدَق اّمَلُف دنسلا ىلإ
 0 هشيجو ارو

 حافسلا سابعلا يبأ مايق ءارو ناك يناسارخلا ملسم ابأ نأ ىلإ ريشي اذهو

 دض سابعلا يبأ بيلأتب ماق هنإو روهمج نب روصنم لاتقل بعك نب ىسوم هيجوتب
 امك حافسلا سابعلا وبأ وهف بعك نب ىسوم هّجو يذلا امأ «روهمج نب روصنم

 وبأ هّجو ه7١؛ةنس يف» :هنأب نودلخ نباو ريثألا نباو يربطلا كلذ ىلع عمجأ

 ضَرْفَو روهمج نب روصنم لاتقل دنسلا ىلإ يميمتلا بعك نب ىسوم حافسلا سابعلا
 راسف ةصاخ ميمت ينب نم فلألو ةرصبلاب يلاوملاو برعلا نم لجر فالآ ةثالثل

 روصنم مزهناف ءأفلأ رشع ينثا يف روهمج نب روصنم يقلو دنسلا درو ىتح ىسوم
 دنسلا نيب ةعقاولا ءارحصلاب# كلذو ' #لامرلا يف تامف روصنم ىضمو ءهعم نمو
 .م 1 قفاوملا ه١ ةةنس  (ناتسجعسو

 يفف ةينميلا تاماعزلا ةهجاومل ةادألا تناك ميمت ةليبق نأ هابتنالل تفلملا نمو

 .55 ص -رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 0
 ,5 ١ ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف 22

 .3 جس ١١6١و ١48 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات رف
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 يميمتلا رعس نب ًةعاجم ٌجاجحلا ثعب يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث نمز
 درت اسم هج تا# ؟ - ١١٠ةنس ٍبّلهملا نب يرو ةروك يفور بدكسلا ىلإ
 .دنسلاب مهعم اوذال نيدلاو بّلهملا ينب لاتقل يميمتلا زوحأ نب لاله كلملا دبع

 نب روصنم لاتقل يميمتلا بعك نب ىسوم حافسلا سابعلا وبأ هّجو ه1١ ؛ةنس يفو
 ةنيسعبلا نين نأل كلذو نوهمج نب روصنم ناكف هالوو دتنيلاب ىبلكلا نوهمج

 ةصرفلا لبتهت تناكف ةيالولا نم ةمورحم تناك ميمت نألو يديلقت ءادع ميمتو

 نوكيا يميمتلا بعك نب ىسومل كللذ حاتأ دقو «كلذ ىلإ اهدوقي روف أب مايل

 ةنييع ضقتناف وسوف ند ةنيع ةئبا فلختساو (ه١ة١ةنس) ىس وم تامو:كتنلل اريمأ

 :ةميلا و: دوسلل ايلاَو يدزألا صْفَح نب رمع روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا هجوف



 مسن تس ب مس لانا نويبلا حجج

 (دْرَمرازره) صفح نب رمع
 (ها١1651١-155؟) دنهلاو دنسلا ريمأ

 نبا لاق .َدْرَم رازَه بقلب فورعملا يدزألا صفح نب رمع يناميلا ريمألا وه

 رازهب فورعملا رام عا نب يحن نب نادم ري مح نيارعا رك قبكالا

 نب رمع) : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .' ”(لجر فلأ ينعي 3و

 تناك «لاطبألا نم ءريمأ : يبلهملا ةرفص يبأ نب ةصيبق نب نامثع نب صْفَح

 روضحملامابأا ىفادقتلاةزامأ لذ دولا لا يا

 7” ساشا
2 

 تانييطتقلا نيتوهو «ةريضشلاب ةةيتاسبلا مالعأ نم صفح نب رمع ناكو
 ناكو» :يرذالبلا لاق ."”ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف اومهاس نيذلا ةيدايقلا
 0 زووطتل !14/ وو "وعل دي نويطتكلا

  ةعاطلا - بعك نب ىسوم نب ةئييُغ علخ ه57١ةنس يف» :ريثألا نبا لاق

 ىلع لزن ىتح هركسعب راس روصنملا ىلإ ربخلا غلب اّمَلَف ءاهيلع ًالماع ناكو دنسلاب

 رمع راسف ةئييع هبراحف دنهلاو دنسلا ىلع الماع صفح نب رمع هّجوو ةرصبلا رسج
 اّمَل روصنملا رفعج وبأ جرخ ..» :يربطلا لاقو  ””ناهيلع نلف ةنسلا هروب تح

 دنع ةرصبلا نم هركسعب لزن ىتح  ةعاطلا  هعلخب ىسوم نب ةنييغ نع ربخلا هاتأ
 نب ةنييعل ًابراحم دنهلاو دنسلا ىلع ًالماع صفح نب رمع هّججوو «ربكألا اهرسج
 . ةاهيلع َتلغو دنهلاو دئسلا درو ىتح راسف ىسوم

 تلتسلا ةنآلو ةحضاع د ةروضتملا ةنيدفب :نضفح. ني: ودنغت ريمألا رقتسا كقو

 «نينس عست دنسلل ًايلاو رمع ثكمو .دنهلا فارطأ نم اهيلإ ناك امو دنسلل ًايلاو

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7١ج 0.

 ص - فرطماب دمحم - عماجلا ةفإ 5 60.

 ) .ةيلامشلا ايقيرفأل هتيالوب صاخلا ثحيملا ىف هرود انركذ

 ) )4ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 4"7,
 )( ج 758 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 4.
 )( ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 78,١ ج 1.
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 . لجر فلأ يأ (ِدْرَم رازَم) مجعلا هامسف ؛هرومأ ٌمُكَحو رغثلا خودو

 0 ملل نوع يون قملا ةيعيشلا  ةيولعلا ةوعدلل يرسلا طاشنلا ناكو

 : هنأ يربطلا م خيرات يف ءاج ثيح دنسلا ىلإ دتماو ه٠5١ةنس أدب دق يولعلا

 0 ل ةرصبلا نسح نب هللا دبع نب دمحم مق ه1 5*ةنس
 ةرصبلا همدقم روصنملا رفعج ابأ غلبف «جرخ مث «مايأ ةتس أرس هسفن ىلإ وعدي ةرصبلاب
 : صفح نب دمحم لاق . .همدقم لبق ةرصبلا نم جرخ دق دمحم ناكو ءَأَذْعُم لّبْقَأَف

 ةفوكلا ىلإ مث ءدنسلا ىلإ اراس مث ندع ايتأف رفعج يبأ نم ميهاربإ هوخأو دمحم ْلَجَو
 ةيناث ةرم هوخأو نسح نب هللا دبع نب دمحم راسو .[9 /18١”ص] «ةنيدملا ىلإ اداع مث

 دمحم جرخ» :يربطلا لاق ثيح اهيلع ًايلاو صْفَح نب رمع حبصأ دقو دنسلا ىلإ

 ىلإ امهب َيعّسف «دنسلا ىلإ اراص ىتح رحبلا ابكرو ءاهب افاخف «ندع ىلإ ميهاربإو
 دلت لإ ارب دنسلا نم امهجورخ ناكو [9/7 57”ص] «دنسلا نم اجرخف صفح نب رمع
 مث نسح نب هللا دبع نب دمحمل ةيّرّسلا ةوعدلا يف امهطاشن راطإ يف ناسارخو سراف
 . زاجحلا ىلإ جاجحلا لفاوق عم اداع

 ةئيدملاب هباحصأو نسح نب هللا دبع نب دمحم جرخ ه١ 40ةنس فصتنم يفو

 هتاعدو هلسُر ثعبو يدهملاب بقلتو ةنيدملاب دمحم عيوبو اهيلع اورطيسو ةرونملا
 دنسلا اهنم ناكو اهيف اوروثيو اوجرخيل اهل تدتما دق هتوعد تناك يتلا راصمألا ىلإ

 رازه هل لاقي يذلا صفح نب رمع ىّلو روصنملا نإ : يربطلا خيرات يف ءاج ثيح

 ميهاربإو ةنيدملاب نسح نب هّللا دبع نب دمحم جرخ ىتح اهب ماقأف دنسلا درم

 هل لاقُي يذلا دمحم نب هللا دبع هنبا نسح نب هللا دبع نب دمحم هّجوف «ةرصبلاب

 اهب ٍتاتِع ٍليخ ةراهم اورتشي نأ مهرمأو ةرصبلا ىلإ ةيديزلا نم رفن يف رتشألا
 هنأل صفح نب رمع ىلإ لوصولا ىلإ هل ًاببس نوكيل دنسلا ىلإ مهعم اهب اوضميو

 ىلإ ةرصبلا اومِدَقف ؛تلاط: يبأ لآ ىلإ ليهدل ناك (هنأل وأ)  هعياب نميف ناك

 نم قفنأ ءيش دنهلاو دنسلا دالب يف سيلو «ةراهم اهنم اورتش ءاف هّللا دبع نب ميهاربإ

 نب رمع ىلإ اوراص مث دنسلا ىلإ اوراص ىتح رحبلا يف اوضمو «قاتعلا ليخلا

 مهرمأف «قاتع ليخ انعمو نوساخن موق نحن : هل اولاقف  ةروصنملا ةنيدمب - صفح
 ركذأ كنم ينندأ :مهضعب هل لاق هيلإ اوراص اّمَلَق هيلع اهوضرعف مهليخ اوضرعي نأ
 ريخ هيف كل امو ليخلا نم كل ريخ وه امب كانثج اّنِإ :هل لاقف هنم هاندأف ًائيش كل
 ا ا لاو فلا ا سا ابا لاطما
 :اولاقف .نامألا مهاطعأفا «نيعجار كدالب نم هو ىتح اناذأ نع ٌتكسمأو

 0 , هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع اذه نكلو كانيتأ ليخلل
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 ةرصبلاب ميهاربإ هوخأ جرخو  (بجر يف)- ةفالخلاب هسفنل اعدو ةنيدملاب جرخ دقو
 هل مهعياب مث .ةعسلاو بحرلاب : صفح نب رمع لاقف  (ناضمر لوأ يف) اهيلع بلغو

 هتسبل أيهو «هوباجأف ةعيبلل دلبلا لهأ ءاربكو هداّوقو هتيب لهأ اعدو «هدنع ىراوتف هب رمأو
 موي ناك امَلَق سيمخ موي كلذل أيهتو - ةعمجلا موي ربنملا ىلإ اهيف دعصي ضايبلا نم
 نب رمع ةأرما َكراعُملا تنب ةديلخل لوسر اهيف ةرصبلا نم تفاو دق ةنيفس اذإ ءاعبرألا

 [ناضمر ١5 يف هلتقم ناكو] «نسح نب هللا دبع نب دمحم لتقب هربخت هيلإ باتكب صفح
 ءاج دقو كيبأل ٌُتعياب ٌثنك ينإ : هل لاق مث هازعو ربخلا هربخأف هللا دبع ىلإ رمع لخدف

 رظناف كقنع يف يمدو فرُع دق يناكمو رهش دق يرمأ نإ :هل لاقف «ىرت ام رمألا نم

 ميظع دنهلاو دنسلا كولم نم كلم انهه ءأيأر ُتيأر دق :رمع لاقف ؛عدوأ كسفنل

 ٌيفو لجر وهو لَو هللا لوسرل ًاميظعت سانلا ّدشأ هكرش ىلع وهو عبتلا ريثك ةكلمملا

 لعفا : لاق ءهعم ٌمارت تسلف ذ هدنع نوكت هيلإ كهجوأو ًادقع هنيبو كنيب ٌدَمعأف هيلإ لِسْزأف
 هيلا تلات اريك اهو ةيو هماركإ نهظافادبلا ركشألا هللا دبع ناصف: ءفللذ ليقف تنشف

 . ؟'2رئاصبلا لهأ نم ناسنإ ةئامعبرأ مهنم هيلإ راص ىتح ةيديزلا

 انيستا يفت د ارافتعا وشألا نم ةطخ ناك كلذ نأ تاياورلا ركذت ملو

 رص ا ميهاربإ هيخأ ةكرحو زاجحلاب نسح نب هللا دبع نب دمحم ةكرح ةنتف دنسلا

 دقو ءه5١هةنس ةدعقلا يذ يف ةعيشلا نم ريثكو ميهاربإ لتقمب أضيأ تهتنا يتلاو
 هباحصأو هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع ةايح ىلع صفح نب رمع ريمألا ظفاح

 ىتح دئسلاب نيذلا مهعايشأ ةيقب ةب مهيلإ للستو .دنهلا كولم نم كلم دلبب اوقحلف

 هنأب صفح نب رمع ريمألا متك دقو . رئاصبلا لهأ نم ناسنإ ةئامعبرأ مهنم هيلإ راص
 دمحم ليق املا : هنأ يربطلا ةياور ةمتت يف ءاج ثيحب ثدح امم ءيش يأل ططخ

 رفعج يبأ ىلإ نسح جدلا يع نن ناحكم موف رتشألا هَّللا دبع ربخ ىهتنا ميهاربإو

 هاربا نهب نر رقت وجل نكمل ا دياورت را نعت جي رفع نإ ودتكو روضتملا
 هلزعي نأ روصنملا هرظنُي مل ةصقلاب ٌرقأ نإ هنأ مهربخأو روصنملا باتك مهيلع أرقف

 را للا حلا يلا يلع كرم هّيراح عنتما نإو هلتق هيلإ راص نإو

 ىلإ هلسرأ :بتكيس هنإف ينسبحاو يندّيقف ةعاسلا ينذخو يربخب هيلإ نشكاو

 ؛ةرضبلاب كتيب لهأ لاو دسنلا ىف كسضومل ىلخ مدْقَي نل هنإف هيلإ يليرات
 ُتييُح نإف كؤادف يسفنف انأ ُتلَِتُق نإ :لاق :نظت ام فالخ كيلع فاخأ ين :لاق

 ةيلإ هنفكف .كللدد هوي ويصل ىلإ بنكو سبخحو ديف هب رمأف هّللا نمف

 . "1هقنع برَضف همدق هيلإ راص اّمَلَف هيلإ هلمحب هرمأي روصنملا

 .ة ا ج 8 - 79 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )0010



 نب رمح ريمألا هب ءاق ا ةديهتتتاو فرغ زروصتملا رقعج انآ نأ: ىظلا تلاغو

 نأو ًايرهاظ كلذ ناك امبرف صفح نب رمع بيرق قنع برضب همايق امأ ء«صْفَح
 روصنملا نأ يف كشلل ًالاجم عدي مل روصنملا ىلإ هلوصو دعب بيرقلا كلذ ءافتخا

 ع ترص

 عبرأ نم رثكأ ةثداحلا كلت دعب دنسلل ًايلاو صفح نب رمع ريمألا رمتسا دقو

 ١ة49ةلسو ١ة58ةئسو 57١ةنس يف دنسلا دالب ىلع يلاولا وه ناكف تاونس

 نب حمد ناكو رصمل ايلاو َيبلهملا متاح نب ديزي همع نبا ناك اهياف ا هنو

 مث يعازخلا ثعشألا نب دمحم ناكو «قارعلا قراشمب ءارمألا نم يبّلهملا متاح

 .ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو يئاطلا راّفغ نب قراخملا

 اَمّلُف هيلإ مودقلاب صفح نب رمع ىلإ روصنملا بتك ه١65١ةنس لئاوأ يفو

 ىلإ ةفالخلا ةلود قرش نم لقتناف ةيلامشلا ايقيرفأ ىلع ٌهاَلو ديسلا رمدةيلا مِدَق

 فصتنم يف هتافو ىتح ةيلامشلا ايقيرفأل آيلاو صفح نب رمع ريمألا ثكمو ءاهبرغ
 ْ ته [6 انس ةححتلا ىذ



 2-2-5-2 عبارلا ثحبملا ححح

 نويناميلا ةالولا
 صفح نب رمع دعب دنسلا دالبل

 :(ه51١-189١) دنسلا ريمأ يبّلهملا متاح نب حْوَر -*
 ةيدايقلا تايصخشلا نم ناك .بلهملا نب ةصْييَق نب متاح نب حْوَر ريمألا وه.

 نسراقو قا رغألا نم قطانم ةدايقو ةرمإ روطتملا رفع وبا ةفيلختلا هالو. ةرضبلاب
 نم ناك شيجب متاح نب حور مهيلإ راسف اهيف اوثاع جراوخلا نم موق نم اهصيلختو
 :ةمالد وبأ لاق لاتقلل ناقيرفلا هجاوت اّمَْلَق «ةمالد وبأ رعاشلا هيف نيثوعبملا

 ٍدسأ ونب يب ىزحتف زاربلا ىلإ ينمَدقُي نأ حْوَرِب وعأ ينإ
 لشأ نم كولا راعحا ثكرواامو مكثروأ توملا بح ٍبّلهملا نإ

 كلتب ًادئاق ًاريمأ ثكمو جراوخلا كئلوأ حْوَر مزهو «لاتقلا نم حْوَر هافعأف
 هتمجرت يف ءاجو .روضنملا ةفالخ يف ةيدايقو ةيرادإ تصات ةدغ ىل كو .ةقطنملا

 نم ء«ريمأ :يدزألا بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور» : : يلي ام عماجلا باتكب

 ا «ىسابعلا روصنملل ًايباج ناك . نيحودمملا داوجألا
 1 .[١7©ص] .هدنّسلا

 : يربطلا لاق ثيح ه١ 69ةنس لئاوأ يف دنسلا دالب متاح نب حور يلو دقو

 يلوو « ناتسجس (يعازخلا) كلام نب ةزمح يلو اهيفو ه65١ةةنس تلخد مثل

 لماع وهو دنسلاب ليلخلا نب دبعم يفوت اهيفو .دنقرمس (يلجبلا) ىيحي نب ليربج
 .«هريزو هَّللا ديبع يبأ ةروشمب متاح نب َحْوَر هناكم لمعتساف اهيلع يدهملا
 .[5 /7”7/ص)و

 ةفيلخلا هّجو مث ٠ ايدكس اوتو كسلا ةفاعولا متاح نب حور ريمألا نا
 كلذ نأ دب الو .دنهلا لحاسب دبرأب ةنيدم حتفل دنهلاو دنسلا رغث ىلإ ًأشيج يدهملا

 يدهملا هّجو» :ةنأ يربطلا ريع هنن ينازل ونا تاس ب ور سلط

 نم نيفلأل هعم ضرفو دنهلا دالب ىلإ رحبلا يف ذ ٌيعّمْسِملا باهش نب كلملا دبع
 تونر اوثاك نيذلا ةفوطملا نم هعم ٌصَخشأو دانجألا عيمج نم ةرصبلا لهأ
 نبا هل لاقُي ماشلا لهأ دنجُج نم ًادئاق هعم هّجوو «لجر ةئامسمخو ًافلأ تاطبارملا
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 لهأ ةعّوطم نم هعم جرخو «ماشلا لهأ دنج نم ةئامعبس يف ّيجحذملا بابخحلا
 ةعبرأ ةجباّبّسلاو نييراوسألا نمو «حيبص نب عيبرلا مهيف لجر فلأ مهلاومأب ةرصبلا

 ءها7١*ةنس يف دنهلا دالب نم ديرأب ةنيدم اوتأ ىتح ارحب  اوضمف «فالآ

 عيب اهروضفاتو ىدفملا اوبصنف نيموي اهيلع اوماقأو مويب مهمودق دعب اهوضهانف

 ٌةونع مهيلع هللا اهحتفف ريكذتلاو نآرقلاب ًاضعب مهضعب ضحو سانلا دشاحتو ةلآلا

 - [اذوب مهمنص دبعم يأ] - مهذب ىلإ مهوؤجلأ ىتح ةيحان لك نم مهليخ تلخدو

 هللا مهلتقف نيملسملا مهضعب دهاجو قرتحا نم مهنم قرتحاف نارينلا اهيف اولعشأف

 .«مهيلع هللا اهءافأو الجر نورشعو ةعضب نيملسملا نم دهشتساو نيعمجأ

 نيدصاق نفسلاب حيبص نب عيبرلا عم اوداع ةعّوطملا نإ مث - [9 /"*5و ”77ص]

 يف يربطلا ركذ دقو دنسلا ةيالول ةعبات دنبراب تحبصأ امنيب «مهرثكأ قرغف ةرصبلا
 ةفوكلا ىلع ناك» :لاقف راصمألا ىلع ةالولا ءامسأ ه١١١ةنس ثادحأ ةياهن

 دنسلا ىلعو  ناميلس نب دمحم ةرصبلا ىلعو «يدنكلا حابصلا نب قاحسإ

 .[9 /87/ص] «متاح نب ديزي ايقيرفأ ىلعو ء«متاح نب حور

 يب بعت ةيارحل اهلل باج نب ىو رمال ينو كيحا كلا نس فو

 -156)ة ةرصبلل ًايلاو حبصأ مث ةرصبلا ىلإ متاح نب حور داعف ثعشألا نب دمحم

  ١ا/١) ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو مث (هاالا -ع1/د ) نيطسلفل ًايلاو مث (ه4

 .ه1/5١1ةنس ناضمر يف ناوريقلاب هتافو ىتح (ه4

 كي

 :(ه151١-55) دنسلا ريمأ . . ثعشألا نب دمحم نب رصن - ؟

 ريمألا لجن ّيعازخلا نابهأ نب ةبقُع نب ثعشألا نب دمحم نب رصن ريمألا وه
 -ه1541١-١48ةئس ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو ناك يذلا ىعازخلا ثعشألا نب دمحم

 اعرب دنا يف مادلا روعي ف[ ةةيس نكوتر
 نكذ ثيحح مها ١١ ةذي نلإ نيظسلفل ازيمأ :فيعشألا ني دمحم نن نصق اكو

 نب هللا دبعب يعازخلا ثعشألا نب دمحم نب رصن رفظ ه١71١ةنس يف» :هنأ يربطلا
 . قبطملا يف يدهملا هسبحف دنسلا هيلوي نأ لبق يدهملا ىلع هب مِدَّقَف ماشلاب ناورم

 «متاح نب حور ناكم دنسلا ثعشألا نب دمحم نب رصن يلو - ها51ةئس اهبفر

 .[95 //"١٠5ص] «. .اهمِدق ىتح اهيلإ صخشو

 ثعشألا نب دمحم نب رصن دوعي نأ ىأر روصنملا نب يدهملا ةفيلخلا نإ مث

 زانت ىعيسملا تاهنش ني كلملا دبع هناك وعملا ىلوعي تاو قيطسلفل آبلاَو
 باتك هاتأ ىتح دنسلا لحاس لصو نأ الإ وه امو رصن اهرداغو اهيلإ كلملا دبع
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 يلو ام الا :يربطلا لاق 0
 ءاهمِدَق ىتح اهيلإ صخشو ؛«متاح نب حور ناكم دنسلا ثعشألا نب دمحم نب رصن

 هيلإ مَّلسف] - «هتغبف ءرصن ىلع اهمِدّقف باهش نب كلملا دبع اهيلإ هُجَوو «لِزَع مث

 ىتأف «ةروصنملا نم خسارف ةتس ىلع لحاسلا لزن ىتح رصن صْخَشف ؛- [ةيالولا
 رشع ةينامث اهب ماقأ كلملا دبع ناك دقو ؛هلمع ىلإ عجرف دنسلا ىلع هدهع رصن
 . ؛ةرصبلا ىلإ كلملا دبع عجرف هل ضرعي ملف اموي

 ىفو) :ريثألا نبا لاق ايسر ؟١ ةةسدعلا ةالتل ايلاو ريض فلكمو
  [لماكلا 5 /57”صآ] .«ثعشألا نب دمحم نب رصن دئسلا ىلع  يئاولا . ناك ه77١"ةنس

 اهيفو» :يربطلا لاق .ه74١ةنس رخاوأ يف هتافو ىتح دنسلل أيلاو رصن لزي ملو
 , 19/755 ص1 . «دنسلاب ثعشألا نب دمحم نب رصن يفوت - ه74١ةنس أ د

 نم رثكأ تاياورلا ركذت مل (ورمع نب حيطس) دنسلا ىّلوت رصن تام اّمَّلو
 دالب اومكح نيذلا نييناميلا ةالولا عبار ثعشألا نب دمحم نب رصن ناك دقو «كلذ
 . ةروصنملا ةنيدمب يفوتو يسابعلا رصعلا يف دنسلا

 : (ه17١ةنس ىلإ -) دنسلا ريمأ . . متاح نب ديزي نب ةريِغملا

 نب ديزي ريمألا لجن .بّنهملا نب ةصِيبَق نب متاح نب ديزي نب ةرْيِغَملا ريمألا وه
 - 19 4ةنس) ةيلامشلا ايقيرفأل ًايلاو مث (ه167١  41١ةنس) رصمل أيلاو ناك يذلا متاح
 «دلاخ : :مهو «متاح نب ديزي ءانبأ نم ءارمأ ةسمخ سماخ ة ةريغملا ناكو (ها
 ةيالو تاونس يف ّيّرلا ميلقإل ًاريمأ دلاخ ناك . .دمحمو «ةريغملاو علل تيكن .دوادو
 ناضمر يف  هوبأ تام اّمْلَق (سنوت) اي ايقيرفأ يف هيبأ عم دواد ناكو . .ايقيرفأل هيبأ
 بجر ىلإ) رهشأ ةعست اهمكحو ةيلامشلا ايقيرفأل أيلاو دواد حبصأ -ه٠107ةنس
 ىلإ دواد داعف ايقيرفأ ىلع متاح نب حْوَر همع ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلو مث (ه١
 هالوف ةرصبلاب ةريغملا ناكو .(ه1/6١١ 74١ةنس) رصم ىلع ديشرلا هالو مث ةرصبلا
 ةريغملا هيف حبصأ يذلا ماعلا انيديأب يتلا رداصملا ركذت ملو . .دنسلا دالب ىلع ديشرلا
 .ه1ا/2ةئس نوكي دقو ه١1/١١ةنس نوكي دقف >كتنسلل ايلاو

 نامركو دنسلا يف تعلدناف ه187ةنس ىلإ دنسلا دالبل ًايلاو ةريغملا ثكمو
 هوباصأف ةريغملا مهلتاقف جراوخلاو ميمت ةليبق نم دنسلاب نيذلا اهلعشأ جراوخ ةكرح
 لاق» :بدألاو ةغللا يف لماكلا باتك يف دّربملا سابعلا قفا لاق: هولتقو نيمك يف
 : بّلهملا نب ةنيبُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 ديزي نبةريعم ٌلئَقٍدشِسلاب اهبابرؤاهدغس اميمت ىتفأ



 51 يسابعلا رصعلا يف (ناتسكاب) دنسلا دالبل نويناميلا ةالولا : نماثلا لصفلا 6045

 :ةلوطم ةديصق يف لاق ةريغملا يفو ..

 الّدجأ ٌنفَداص ريطلا ثاغُب رارف هلاوجرفأًةَركمهيف ٌركاذإ

 الذجُت ىتح ٍباَشُتلاو لْبئلانم بصاحب ٍديعب ْنِماْلِإ ٌليِنامو
 لضعاف ع5 كانو[ نايعربإ :”ةلعاناك قىلتاب قمنا فاو
 الخْدَموهيلعامويًاجرخَمهل ىرئينأ َمَّدلا نم ييحتسي ناك ىتف

 التمفُّيف َباصُي نأ الإ رهدلا دي 2ىتفلا ىلع راع ٌتوملا ُنظَي ناكو
 ةعم اباشك ًامكح اهن نودي ْمُهَنِإٍبلَهَملاءانبأُةَّيَنَم

 الضفأو ٌنَمومهنمهبانلّتق ْنَملتقب َناسللا ُهَّللا يلطأ دقو

 ؛الكلك مث ًالَكْلُك مهيلع يقلُيو هبان فرصي ٌدوادمهب خانأ

 .[١/؟ه8ص]ل

 دعست تيلعتو هارا#ةكيب نهار ىف نعبسلابةويقنلا نينالا ننقم ةاكو

 دالب ىلع دواد هاخأ ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلوو هّجوف :دالبلا ىلع جراوخلاو

 .دئسلا

 :(ه؟6١٠ - )1١485 دنسلا ريمأ : . متاح نب ديزي نب دواد 5

 ايقيرفأل ًايلاو ناك «بلهملا نب ةصْيِبُق نب متاح نب ديزي نب دواد ريمألا وه
 هتيالو تيهتنا امل ءهاالو ١74 ةنس رصمل ًأيلاو مث ه11/١ ١7١ ةنس ةيلامشلا

 هوخأ ناك امنيب «تايصخشلا مالعأ نم ناكو انهب ماقأف ةرصبلا ىلإ داع رصمل

 لِيقَف دنسلاب نيذلا ميمت رئاشعو جراوخلا ةكرح دنسلاب تعقوف ةديسلل الار ةزيحبلا
 -ه187ةنس رخاوأ يف - نامرك ىلإ دنسلا ىلع ميمتو جراوخلا رطيسو ةريغملا
 لئاوأ نقع دنسلا دالب متاح نب ديزي نب دواد ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلو ذئدنعو

 ها ةئس

 ىّلو اهيفو ه84١ةنس تلخد مث ؛ :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق
 0 َيبلهملا مداح نب ةياي نيرو ديلا نوراه

 نم قلطنا ديزي نب دواد نأ ةئييع يبأ نب دمحم نب هللا دبع ةديصق نم نّيبتيو

 لآ ناسرف مهتعيلط يفو نييناميلا نييناطحقلا ناسرفلا نم ةقرف سأر ىلع دادغب
 (جراوخلا) ةارشلا اهب ناكو نامرك ةقطنم اولخدف «نييدزألا كيتعلاو بّلهملا
 ناكو (بابرلاو دعس) ميمت رئاشع ثيح دنسلا ىلإ اهنم اوضمو ؛مهومحلتساف
 سابعلا وبأ لاق « ءريسملا كلذ يف دواد ريمألا عم ةنييع يبأ نب دمحم نب هللا دبع
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 ةئيبُع ىبأ نب دمحم نب هللا دبع لاق) :بدألاو ةغللا يف لماكلا باتك يف دربملا

 كلذ

 ديري

 انانية مار دكت الإ تيب

 ةزرلتقملا ناي هلعت ملأ

 ,يلوقب يقثو يرف اهل َتلقو

 يلوقفهبٌباتكلاءاجدقف
 ارشد دجب نس يقفل ابل

 ظافح يخأ لك َناطخف ْنِمو
 ىتح َنامْرَك ىرق ْتَعغلبامف
 ٌمويَنامرك يف ّنُهل ناكو
 اهي ادق نويكراحت اجنإَو

 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا

 ابائيكاو ةريغملل ًاركذو
 اناطو افص نيخ ءاملاك امل

 اباتكهبٍِتأارق دق ِكنأك
 اباوصلا يأرلا مذْعَت ال الأ

 اباضِغلا دسألا ٌلِمْسَت سباومت

 اباهش هتروص ٍءوضب لاخست
 اناا ةديفاقما مدعو إ
 نادت ايف عانينا ةزش

 اهارشبلا انهي ةاريشللا ىلع وم

 «؛ابابرلاو ًادْعَس ٍدنِسلا ضرأب
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 نعو .جراوخلا ميمت رئاشع ثريح علا دئسلا ىلإ هعم نيذلاو دواد ىضمو

 ُهّيان فرصيٌدواد مهب خانأ

 ارعهستكتاناذ][ًاعوش ميلككي
 داعلق ف رقت ويم قلتو
 الدنَج ٍقيناجملا جوه ٌمُهيِرَعَتو

 :ةريغملا هيخأ مدب ٍدنِسلا ضرأب لتق ْنَم متاح نب
 اهبابرواهَدْعَسأميمت ىنفأ
 ٌةيكَبَعٌدَق 9 هل 1

 انّياذع ٍنيتَكْرَع ٌميمت ْتقاذ

 ٌمهيلإ ٍقارعلا نم ًدايجلا انْدَق

 ةبصغ بلهملا دلو نم َنَلِمْحَي
 ]صمه؟/١[.

 ديزي نباًةريغُم لْمَق ٍدنِسلاِب
 دومثمويكًامويمهل تلعج

 دواد نمورّمَغنِمِدنسلاب

 ذورول ةككسف : 0 طقسا ليكن

 دوسأ بولق ْمُهبولق ْتَّقِلَخ

 دالبل ليوطلا همكح دهع مستا :ًاميرك ًامهش ًاعاجسش ةريسلا نس هواذ ناكو
 ديشرلا نوراه ةافو ىلإ ه64١ةنس نم دنسلل ًايلاو ثكم دقف رارقتسالاو نمألاب دنسلا
 يف م 0ه355-155) نييقرلا هب نيمألا ةفالخ يف دنسلل ًايلاو رمتساو ه91١"ةنس
 قفاوملا ه0١٠ةئس اهيلع ٍلاو وهو دنسلاب يفوت نأ ىلإ ديشرلا نب نومأملا ةفالخ
 .ةئس نيرشعو ىدحإ ءاهز دنسلا دالبل همكح ةدم تناكف .م
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 "5 يسابعلا رصعلا يف (ناتسكاب) دتسلا دالبل نويناميلا ةالولا : نماثلا لصفلا 060017
 كيب تدلي 1 ا لا ل ا ا ل 212 فواطفلا 1 ولا  نياخلا لضفلا ل.

 : 15 )٠١8 دنسلا ريمأ يبلهملا دواد نب رشي -

 هالو ٠ بلهملا نب ةسيبق نب متاح نب ديزي نب هواد نمشي نيمألا وه

 يف يربطلا لاق .ه6٠١ةنس دواد ريمألا هيبأ ةافو دعب دنسلا دالب ديشرلا نب نومأملا

 نوفاملا اهل رتوسسلا لناعنب ديزي نب دواد تام ه7 ٠ةنس يف»  :كولملاو ممألا خيرات

 ٠١[. /؟51/] .«مهرد فلأ فلأ ةنس لك يف هيلإ لمحي نأ ىلع دواد نب رشب

 : لماكلا باتك يف دربملا سابعلا وبأ لاق .دنسلا دالب مكح رشب ريمألا ىّلوتف
 : متاح نب ديزي نب دواد نب رشبل لوقي يذلا وه قاّوسلا مي ميهاربإو)

 ايتدا نيش ان كياعو ةنيمفلملا شعت ةزايهت
 «"ابزهلا نشسشسعشتو لا كتنتقال ةييينعس# أو

 ]ص755١/١[.

 ببس ناكو نومأملا ةفيلخلاو رشب ريمألا نيب لكاشملا تأدب ه1١7ةنس يفو
 نأل مهرد فلأ فلألا غلبم ةنسلا كلت يف نومأملا ىلإ ثعبي مل رشب ريمألا نأ كلذ

 نومأملا ىَلو ه١١7ةنس يف :يربطلا لاق .كلذب حمست مل دالبلا تاداريإ

 ه١11؟ةنس يفو ..نامرك ىلإ زاحناف دواد نب رشب همزهف دنهلا حلاص نب بجاح

 (هأ) . ائيش نومأملا ىلإ لمحي ملف جارخلا ىبجو نومأملا دواد نب رشب فلاخ

 دابع نب ناسغ هيلإ هّجوف نومأملا فلاخو ىصع دواد نب رشب نإ)» :يرذالبلا لاقو

 . «مالسلا ةنيدم هب دروو نامألا يف هيلإ رشب جرخف ةفوكلا داوس لهأ نم لجر وهو

 فلاخي مل هنأ ىلع ًاليلد ه7١1ةنس نومأملا ىلإ ل ام ل ناكو

 دعب دكسلا ىلوتا دقو .نومأملا اهديري يتلا لاومألا لمتحت ال دنسلا دراوم امنإو

 نب رشب ناكف .ىلاوملا نم اوناكو ريمأ ةقطنم لكل دحاو تقو ىف لامع ةدع دواد

 «ديسلا هالي اومكع نيذلا يرعلا ةالولا خا > نينتاعبلا ةالولا مياس نشوزد ذواذ
 : (ةيدؤلرم ل ١ نفالال# نينا نعي ةرسلاب كامو



 سس _------بمو عساتلا لصفلا جحجج

 ناسارخل نويناميلا ةالولا
 يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ايسآو

 رهنلا ءارو امو ناسارخ دالب

 لوألا ثحبملا

 اهميلاقأو ناسارخ دالب
 مسا نوكتيو . .ىطسولا ايسآ ءاجرأ يف دتمت ةريبك ةيالو ناسارخ تناك دقل

 ياسر نابت ةةلكو ( حر ةجلك عفو كالبلا كلع لها ةحلع نيك نم ناسخ
 ناسارخس تناكو .ةقرشملا سمشلا دالب وه ناسارخ دالب ىنعمف .(ةقرشملا سمشلا)
 . نوحيج رهن «رهنلا ءارو اميف ةتسو رهنلا نود اميف ميلاقأ ةعبرأ اهنم «ميلاقأ ةرشع

 ىه رهنلا نود ام يتلا ناسارخ ميلاقأف
 ا ا و ردن وكلا ىلا ميلقإلا وهو : :ناجهاشلا ورم ميلقإ - ١

 (ناجهاشلا ورم) امهو ورم امهمسا ناتنيدم ناسارخب تناك هنأ ْذِإ ءناسارخ
 :قدزرفلا لاق (ذوُرلا ورم)و
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 بّلهملالآدعبًايلهاباهب تأرّْذإناسارخ ورم ًاعزج تكب
 .ًايلاح ناتسنمكرت ةيروهمج يف عقتو ةمصاعلا يه ناجهاشلا ورم تناكو

 مضي ناكو «ًايلاح ناريإ لامش يف عقاولا ناسارخ ميلقإ وهو :ْذوُرلا وْرَم ميلقإ " 
 :ريهش بأ ةقطقمو: «روباسين ةقطتمو ءنيسيطلا ةقطنم + اهمنهأ (روك) قطانم ةدغ

 يفوت اهبو «ميلقإلا كلذ ةمصاع ذورلا ورم تناكو ءذوّرلا ورم ةنيدمو ةقطنمو
 ءه/57ةئس ناسارخ ريمأ يدزألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا حتافلا يناميلا ميعزلا

 : هيئري ةعِسْؤَت نب ٌراهن رعاشلا لاقف
 بّلهملا دعب ٌدوجلاو ىَّدَنلا تامو ىتئِهلل ُبرَقُملا َوْرَعلا َبمذالأ

 ترجو تريك لك ْنِمابِّيَعدقو هحيرض نهر ٍذوُرلاُرَّمِب اماقأ
 لمشي ناكو .ًايلاح ناتسكيجات ىلإ ناتسناغفأ لامش وهو : خلو ةاَرَه ميلقإ “٠

 «نورمنو «نيروغو «سيغذابو «خلبو «ناقوربلاو «ةاّرَه :اهنم ةريثك قطانم

 برعلا ءارمألا رقم يأ ةءارمألا لزنم ناقوربلا تناكو» :يربطلا لاق .نايسيقرقو

 ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دسأ يناميلا ريمألا ماق نأ ىلإ ميلقإلا كلذل
 ةئيدم اهلعجو خلب ىلإ ناقوربلا نم برعلا لقنو ه1١١ةنس ْخْلَب ةنيدم دييشتب
 ةنيدم دسأ ناينب يف يركبلا ديربلا وبأ لاقف» :يربطلا لاق ه8١١ةنس ةمصاع

 ب
 فئاخلا ٌرٌّكواهب ليلذلامصُع اهَتْئَصَحح يتلا ةكرابملا نإ
 ٌفلاحل نيميلا قدص ىلع نإ ةيعررمأ ساس كّْلَمريخاي..

 «فجاور ٌنهفوخ ٌبولق تناك امّدعب كعنصباهنّمأ ُهَّللا
 ناك: :انلاج ناتسنمكرت قرش يفو ناريإ برغ لامش يف عقيو :ناجزجج ميلقإ - ؛

 .ه94ةنس بلهملا نب ديزي اهحتتفا دقو .ةريحبلاو «ناتسهدو «ناجرج مضي

 نكت ملو ناجرُجم ةنيدم بلهملا نب ديزي ىَتَبو» :لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاق
 يبأ نب دمحم نب ةنييع وبأ رعاشلا لاقو [:؛ج ١6١١ص] .«كلذ لبق تينُب

 :ناجرجب وهو بّلهملا نب ةنييع

 ْرَجَضلاو ٌمهلا ىلع يوثن مأ ٌلِفْقَنَأ ربخ مكدنع ناك نإ اورّبخ الأ

 ْرَصِقلا ةرصبلاب هيف وكشأ ٌتنك دقل 0هلوط ناجرجب يليل نم كشأ نإف

 :لمشت تناكف رهنلا ءارو ام ميلاقأ امأو

 .ايلاح ناتسكيزوأ ةيروهمج يف عقي ريبك ميلقإ وهو :(دغشلا) دغّصلا ميلقإ ١
 :تيمكلا لاق . ىراخُبو دنقرمس اتنيدم هاترضاح تناكو
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 ارًضُمةيسيقاهبسحت مويلاو ةينامي ًاباقحأ دنقرمس تناك
 :يرذالبلا لاق .نوحيج رهن يتفاح ىلع دغٌّصلا دالب برغ عقيو :مزراوخ ميلقإ  ؟

 لاقو .«اهنصحأ ليفلا ةنيدمو نيقراف اهب طاحي نئادم ثالث مزراوخ»

 نصحلا :ردنهكلاو ءردنهكلا هل لاقي :مزرارخ نيصح وه: : ليف» : يناهفصألا

 : ليفلا بجاح لاق بلهملا نب , ديزي اهحتف اّمَلَو .«قيتعلا

 تلمتا ةحاتنلا نيمار ام دع نم ١ . :كنملظااسو انيبق اذه نيف كقكَر
 ْخْلَب يلي اميف ءدغُصلا ميلقإ نم يقرشلا بونجلا يف عقيو :نايناغصلا ميلقإ ' 
 دي ىلع ّمز مكاح ملسأ دقو - مز'نضخ وأ - مز غيلقإ نايناغضلاب لصتيو : ا

 . رجم هب رفض نبأ ني بلهملا

 ام دالب نم يقرشلا مسقلا يف ناتسراخط دالبب عساش ميلقإ وهو : :لّثُخلا ميلقإ - ؛

 نانا لونا :يوداابلا لاق . (ٍلْبَسلا) هل لاقي لّمْخلا كلم ناكو ءرهنلا كاذب

 دالب تناكو . «ءنكتخ حتفو ٠ . لّثخلا دالب حّتْفو هال 4ةنس ا يبأ نب بّلهملا

 تباث لاقف يرسقلا هللا دبع نب دسأ اهحتفو اهازغ نأ ىلإ حتفُت لا

 ابجوأو زاف برحلا لمهأ َءَراَقِو هب تلزنذإ نرد اا 0
 ابيّرْحو هيلع ىصعتساام قّرحف «هؤدر ناقاخ ءلَبَسلا ضرأ لوانت

 . لّثخلا دالب يه لْبَسلا ضرأو
 هيفو وهلا ءازو اه دان نه ةيلامتكلا ةنقركلا ةقطنملا يف عقيو : ةناغرف ميلقإ - ه

 ازغ شيخ لوأ يف ناَدْمَه شع ينميلا رعاشلا ناكر :ةدلجسو ةناغرف اتنيدم

 : نادمه ىشعأ لاقف شيجلا كلذ مزهناف 1 هدر هوي

 ابيلس ٌركملا يف تردوعو مزم هت مل ةدْئَجُحلا موي يليخ تْيَل
 ايييفتحتا تتر ايدل ينارخم بعورتو يعردضما وبطل ديحت

 5 ؛ ديزي دي ىلع ه١ ةنس ةرفص يبأ نب بلهملا 1 حتتتفا مث

 ناقاخ ناك ميلقإلا كلذ يفو ءرهنلا ءارو ام ميلاقأ رخآو دعبأ وهو :شاشلا ميلقإ "5
 يئاطلا يبعرشلا لاق «دالبلا كلت يف ليق اممو مظعألا رافكلاو كرتلا كلم
 : يناميلا

 ٌمْلَطَئايانملاو ماصع ُبْعِشو اهنيبو ينيب شاشلاو اهثْركَذَت
 ٌمنَقُمَاَفلانيعّبس يفنالينو هُقوُحُرزٌعجٌناقاخ اهب ذالب

 .ناسارخ دالب نم رهنلا ءارو ام ميلاقأ رخآ ناقاخ دالبو شاشلا تناكو



 يناثلا ثحبملا حجحح

 ةالولا مالعأ ءابنأ

 يومألا رصعلا يف نأسارخل نييناميلا

 ةالولا ءارمألل ناكو «يومألا رصعلا يف ناسارُخ دالب بلغأ برعلا حتف دقل

 نيحتافلا مالعأ نم ناكو .يمالسإلا يبرعلا اهخيراتو اهرصع خيسرتو سيساتو

 : يومألا رصعلا يف ةالولاو

 : (ه8” )81١ ناسارخ ريمأ يثراحلا دايز نب عيبرلا- ١
 يثراحلا نايدلا نب سنأ نب دايز نب عيبرلا يباحصلا حتافلا يناميلا ميعزلا وه

 نسيلا رع مهبلا فونألا غش. .قخيقلت نايدلا يدب نع ىلتانإ

 نزي يذلآالإونيهعرالإ هبش نم نايدلل سانلا يف ناكام

 حتافلا يباحصلا رعاشلا لاق هيفو «سرافو قارعلا حوتف ةداق نم عيبرلا ناكو

 :يديبزلا برك يدعم نب ورمع

 نامرك نم لابجألاو لهسلاو انقلاب سراف دالب حابتسا ىتح

 - 79ةنس نافع نب نامثع ةفالخ يف ناتسجس دالب دايز نب عيبرلا حتتفا مث

 ه٠6 1 ؟45ةنس ةيواعم ةفالخ يف ةيناث ةرم ناتسجس مكح عيبرلا ىلوتو ه7

 .ناتسناغفأ يف لوباك هتاحوتف تغلبو

 نم ناسارخ اولوت نيذلا مهأ ناكف ناسارخ عيبرلا يلو هد ١ةنس لوأ يفو
 مهتالايعب برعلا نم ًافلأ نيسمخ يف اهيلإ راس هنأل لئاوألا برعلا نيحتافلا ءارمألا

 .0)2 «ناسارخ قطانم برعلا ناطيتسا يف ةريبك ةيمهأ اذه عيبرللو»

 ريمأ نايفس يبأ نب دايز ماق نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا تاميلعت بجومبف

 .179ا/ ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا(١)
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 نم ًافلأ نيسمخ هعم رّيسو ناسارخ ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا ةيلوتب قارعلا

 «ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا نم اولقتنا دق اوناك نيذلا برعلا
 :يربطلا لاق كلذ نعو .ناسارخ ىلإ مهتالئاعب عيبرلا عم اوقلطناف

 لقنف نيسمخو ىدحإ ةئس لوأ يف ناسارُح يئراحلا دايز نب َعيبرلا دايز ىلو»

 يف يثراحلا عيبرلا ُدايز ثعب : ينئادملا لاق .اهب اوُنَطُوو ,ناسارخ ىلإ مهتالايعب سانلا
 .©"”«أفلأ نيرشعو ةسمخ ةفوكلا نمو ًافلأ نيرشعو ةسمخ ةرصبلا نم ءأفلأ نيسمخ

 لّوحو «ناسارخ هد ١ةنس يثراحلا دايز نب ٌعيبرلا ٌدايز ىّلو» :يرذالبلا لاقو

 .©")(رهنلا نود عيبرلا مهنكسأو «مهتالايعب ًافلأ نيسمخ ءاهز ةفوكلاو ةرصبلا نم هعم

 نود ام ميلاقأ يف مهتالئاعب برعلا نم ًافلأ نيسمخلا يثراحلا عيبرلا نطوأ دقو
 يفو ءذوُرلا ورم ميلقإو ةنيدم يفو ناجهاشلا ورم ميلقإو ةنيدم يف تاذلابو ءرهنلا
 يناكسلاو يسايسلا عقاولا ملاعم رييغت يف عيرسلا هرثأ كلذل ناكو .خلبو ةاره ميلقإ

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود يف تايالولا مهأ نم ناسارخ ةروريصو ينيدلاو

 نباو يربطلا ركذو "02. .ًاحلص اهحتفف َخْلَب عيبرلا ازغو» :نودلخ نبا لاق
 نم اهتيحانب ناك نم محلتساو مزهو «ٌةونع ناتسهوُف ٌعيبرلا حتف» :هنأ نودلخ
 00 ةيبرعلا ةطلسلا ديب رهنلا نود ام ميلاقأ تحبصأف ."”(«كرتلا

 .برعلا نم أفلأ نيرشعو ةعبرأ يف رهنلا ءارو ام عيبرلا ازغ ه5 7ةنس يفو
 نب عيبرلا ازغ» :يربطلا لاق .رهنلا ءارو ام دالب ىلإ مدقتلل ةطخ ةيادب كلذ ناكو
 .[5 /١5١ص] .«ملسو منغف ءرهنلا عطقف «دايز

 ورم ةئيدمب هنع هللا يضر يئراحلا دايز نب عيبرلا تام هد" ةنس يفو
 .اهيف نفدو ناجهاشلا

 ١ (هه1) ناسارخ ريمأ يثراحلا عيبرلا نب هللا دبع- :
 عيبرلا تثام) : يرذالبلا لاق . يثراحلا دايز نب عيبرلا نب هللا كيف: ريهألا وه

 مهحلاص مث ءمزو ةيومأ يهو لمآ لهأ ارغَف نبا هللا دبع تلكتياو دهق# نيب

 - تناكو ؟'”(اهب تام مث .نيرهش اهب ثكمف .ورم ىلإ عجرو (ةيزجلا ءادأ ىلع)

 .ه057ةنس رخاوأ ىف هتافو

 .5ه ج ١5١ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .١0١4و 5٠١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
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 : (ه47 -1/) ناسارُخ يلاو . . يدزألا ةرفُص يبأ نب بْلَقُملا -*
 لوأ تلهملا ناك : يدزألا يكتعلا ةرفُص يبأ نيس هلا حتافلا ميعزلا وه

 ناسارخ لخد مث ..هه55 - 44ةنس ةيواعم ةفالخ يف دنسلا دالب حتتفاو ازغ نم

 ناتسراخطو نايناغصلا قطانم ه4 48ةنس يرافغلا ورمع نب منكحلا عم ازغو

 ناسارخ ىّلوت ثيح ناسارخب ةداقلا رابك نم بّلهملا لزي ملو . لشألا لبج حتفو

 نب مثقو بّلهملا هعمو دئقرمس ازغف (ه454 ه5) نافع نب نامثع نب ديعس

 ةثالث (دنقرمس زدنهق) اهمكاح اولتاقو دنقرمس اورصاحف بلطملا دبع نب سابعلا

 نب ديعس نيع تئقفف ثلاثلا موملا يف يتاكد ناكو» : يرذالبلا لاق . مايأ

 نم برقلاب مهسب بلهملا بيصأ ثيح 00 يدزألا ةرفص يبأ نيد هيلهعلاو نامثع

 سابعلا نب مثق تام ةوزغلا كلت يفو ءحلصلل دنقرمس مكاح نعذأ مث «هئيع

 . مويلا ىتح دنقرمسب روهشمو فورعم هربق لاز امو دنقرمسب

 بّلهملا ناكف (ه14 - 70) نايفس يبأ نب , دايز نب ملس ناسارخ ىّلوت مث

 دايز نب ِمْلَّس ربعوا :ريثألا نبا لاق .هتيالو يف ناسارخ ميلاقأ ضعبل ًادئاق ًاريمأ

 «مزراوخ ةنيدم ىلإ هجوتلا هلأسو ةرفُص يبأ نب بّلهملا هيلع َحلأف ءايزاش رديتلا

 .«فلأ فلأ نيرشعو فين ىلع هوحلاصو «مزراوخ رصاحف «فالآ ةتس يف ههّجوف
 .[7 /" ٠١ه ص]

 داعو .ه14ةنس ناسارخب ةيبرعلا حوتفلا نم ةلحرملا كلت تهتنا دقو:

 ا 0 و ل ا ءةرصبلا ىلإ بّلهملا

 ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ بتتسا اّمَلو (هالا' )70  ريبزلا نب هللا دبعو
 مهبراحف ءاهيلع نيبلغتملا جراوخلا ةبراحمو زاوهألاو سراف ميلاقأ بّلهملا ىّلو
 ىلا اهالوتو نامركو سرافو زاوهألا ىلإ ةفالخلا ةلود ةطلس داعأو يي

 نب جاجحلا ذئموي قارعلا ريمأ ناكو ءةرصبلا ىلإ تلهملا داع مث .هال8ةنس

 قارعلا ريمأ جاجحلا ىلإ ناسارخ ةبالو تاورم نب كلملا دبع مف + ء«يفقثلا فسوي

 ىلإ بّلهملا نب بيبح هنبا ٍبَّلهملا هّجوف ناسارخ ىلع بّلهملا ةيلوتب هرمأو

 َبّلهملا ٌجاجحلا ىَلَو» :ريثألا نباو يربطلا لاق ثيح هال عيبر رهش يف ناسارخ

 ءارضخ ةلغب ىلع بيبح راسف . اهلا ايمكدنلا ةتلوملا رب «ناسارخ ىلع

 لخد اّمْلَق «ناسارخ لصو ىتح ًاموي نيرشع (ديربلا باود) ديربلا ىلع هباحصأو

 بيل كلذ هلالي اهب اهل نع ا اريج.( الجنت ةكرشلا يطب ند قل نا

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف  4٠١و50١.
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 . 20(ةيرجه /9ةنس بّلهملا هيلع مِدَق ىتح رهشأ ةرشع بيبح ماقأو . .ريسلا ةدشو

 ناورم نب كلملا دبع ُهاَّلو . .» :هنأ عماجلا باتكب بلهملا ةمجرت يف ءاجو
 . '"9(هال9ةنس اهمِدَقف ناسارخ ىلع

 هال9 رفص رهش يلاوح يف ناسارخ ةمصاع ورم ىلإ بّلهملا لوصو ناكو

 هدهع ذنمو . نيواودلاو ةيرادإلا لامعألا ميظنتب ماقو اهميلاقأ ىلع لامعلا ىّلوف

 ىلع ديزي ُبّلهملا لمعتسا :يلاقلا يلع وبأ لاق .ناسارخب يبرعلا رعشلا رهدزا

 يبأ نب ةريغملا نب ٌيرّتْخَبلا لوي ملو ءاهجارخ ىلع ًةريغملاو «ناسارخ رح
 : هيلإ بتكف «
 الب ٍناوَهلا ىلع ماَقملا َنِإ ل

 فخ ٍناوهلاوةماركلابام  ًاسلاج يئارو ْنَم ىعذُيو ىفجأ ..

 :هيلإ بتكف «هلزنم همزلأو بلهملا هيلع َدَجوَف
 ةّيِناِج ُرَّوُْزِإدق يل ديزي ىّسْمأو امج دق ٌةريغملاو «ٌريمألا يناَفَج
 ةيدارب مص ومتلا وزب مل" يرن يةحتاو اواوح تلاحم
 . 29(جارخلا ىلع هالو ًةريغملا لزعو هنع يضرف

 ضعب ىلع هالو بّلهملا ناك لجر يف ًةنطق ُتباث لاق» :ظحاجلا لاقو
 | : ناسارخ

 عيكولًاقدارُسَتينَبىٌّنح ًالضاف ٌبلهم اي َكّيأر ٌلازام
 ©)(عومدبهُثيع تضافو ىكبل ٌهَتئدحأًاقِولارُس ُهوُبأ اَرْوَل .

 بعك نب تباث وه ةئطُق تباثو «يميمتلا دوس يبأ نب عيكو وه اذه عيكوو
 . يدزألا

 لئابقلا باتك يف نسح يجان .د لاق ناسارخب بّلهملا لآ ةسايس نعو
 : قرشملا يف ةيبرعلا

 يف ةعساولا مهتربخ ةجيتن ناسارخب ةيلبقلا عاضوألا ةعيبط بّلهملا لآ كردأ»

 )١( ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات  78١ج 7.

 ج ال١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلاو 4.

 .659 ص  فرطماب دمحم  عماجلا ()

 .7 ج 7١7 ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا (")

 .54 ج 2١ ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا (8)
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 ناك ىتح ةياغلا هذهل دقع فلحب ة ةعيبر عم ةقيثولا ةقالعلا اودكأف «ناديملا اذه

 نأ تاياورلا ضعب نم رهظيو . امهلحم يف نيتليبقلا نيتاه نالزني ديزي هنباو بلهملا

 نإو ةيِنّسلا لامعألا اهنودلقي اوناك ىتح ةعيبر وحن دولا راهظإ ىف : ا رغلاب ثليعلا لآ

 0 ةينامي ةسايس اوعبّنا دق هسفن تقولا يف اوناك

 لامعأ رئاسو ناجهاشلا ورم ةنيصاغلا  نلغ نلوملا فلختسا ه8 ٠ ةنس يفو

 راسو (ّيكتعلا ديبع نب داقُرلا خلو ةاره ميلقإ ىلعو «نلهملا نب ؛ ةريغملا ناسارخ

 يتلا رهنلا ءارو ام ميلاقأ لخدو نوحيج رهن عطقف مالسإلاو هير فس تسلا

 عطق فس يلا :قربطلا لاق . اهتعرسحلا دق يمالسإلا يبرعلا ذوفنلا ناك

 «ةريثك تاوزغ ُبّلهملا ازغف» :يرذالبلا لاق «. . سك ىلع لزنو .خلب رهن ٌبّلهملا

 دعسلا هيلإ تّدأو 50 حتفو «تضقتنا دق تناكو لّثُخْلا دالب حتفو « شك ازغ

 : نيني ازغو «ةواتألا

 ناوزغ بليجلا دي ىلع ملسأ» ثيح لمآ ميلقإ لوخدب نتليسلا ذود هقو
 رصاحو شك ميلقإ ارغف ءدغصلا دالب بلهملا لخد مث (مز بحاص فاكسأ

 ةدايقب اشيج هججوو «شك دال ليلا ماقأو ةليوط ًاراصح شك ةعلق اهتمصاع

 ميلقإو لّتْخلا ميلقإ ىلإ بّلهملا نب , ديزي ةدايقب ًاشيجو ,ىراخبو دنقرمس ىلإ بيبح

 يرقشألا نادعم نب بعك رعاشلا هحدم شك يف بّلهملا امنيبو .ةناغرفب ةلئشح

 :اهنم ةديصقب يدزألا

 اراكدإ كاذ يل جامو ثئنرط

 ىَضْمأ تارمغلا يف دزألا َيِمْوَقَل .

 اهاَجو ىلع دايجلا اوداق مه

 ارصحلااهب ٌتلطأ دق شكب

 ارابج ٌدععأو ةسمذ ئىقوأو

 يي سا ريع 2

 0 1 ا

 اراهملاّنفذقيراصمألا نم

 ارامذلاو قئاقحلا ْن نيِمحتيو

 اراس ثيح يلي راس اذإ

 ناورم نب كلملا دبع ناك» :ًالئاق يناهفصألا جرا وبأ اهركذ ثايبأ اهنمو

 لاق امك متلق الأ ءرقصلاب ًةرمو يزابلاب ًةرمو ءدسألاب ٌةرم ٍينوهبّشُت :ءارعشلل لوقي
 :هدلوو بلهملا يف نادعم نب بعك

 اريج كا نأ يصلنا كادت
 نلاعملا ىلإ نوعياشتلا كونت

 اراًرِغَأراهنأ كئمّرّجفو

 اراطخخلا ٌسانلا مظعأ امااذإ

 8 ص - نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0)

 /5٠١. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف فق
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 اراطعْوَرلا موي ٌماهلااماذإ رغفثلكبنولزنيكولم
 (اراقولاو) لئامشلا خيشلا ّنِم مهيلع ىَرُث «رومألا يف ٌنازِر
 ©7”«اراح تارمغلا يف ءاملظلا وخأ اماذإٌمهب ىدتهُيٌموجن

 راسف «ًابيبح هنبا ُبّلهملا هججو»  يربطلا ركذ امكو - شك يف بّلهملا امنيبو
 نيكرشملا نم لجر اعدف ءًافلأ نيعبرأ يف ىراخُب بحاص ىفاوف «ْنَجنِبر ىلإ
 لتقف «مهعمج ىلع بيبح لمحو ,كرشملا لتقف بيبح مالغ ةلَبُج هل زربف «ةزرابملل

 نم ةعامج لزنف» : ريثألا نبا لاق - ىراخب بحاص شيج مزهنا ذئدنعو - ارفن ةثالث

 ةيرقلا قرحأو «مهب رفظف ؛مهلتاقف .فالآ ةعبرأ يف بيبح مهيلإ راسف «ةيرق ودعلا

 عم ةيزجلا ءادأو ةعاطلل نعذأف دنقرمس بحاص نوخرط امأو . اي

 :يلهملا ىلإ ةزاثألا ةحسلا كذآ يرذالبلا ركذ امك ثيحب دغّصلا دالب رئ

 لّثُخلا ميلقإ حتفل بلهملا نب ؛ ديزي ةدايقب ًاشيج بلهملا هّجو ه١4ةنس يفو

 مع نبا شك ىلع لزان وهو َبْلِهملا ىتألا :ي يربطلا لاق كلذ يفو يا

 را يريد هني بيموت للا رز ىلإ كد 0

 راس رفا عمار ردع يرش نأ نم هرج ل ذك يح نبأ لالا اتي
 ةعلق ديزي رصاحف .هلتقف هتعلق هب ىتأف لّبَسلا هرسأف 0 ا ردغلا

 ةيزجلا ءادأ ىلع ًاحلص لتحل دالب حتف ديزي لمكتساو .هوحلاص ىتح لبسلا

 وسي مارب هناك رح ولك هاتي جاوتارخ ل 0

 حتفو «تضقتنا دق تناكو لّثَخلا تليجلا َحَنْف» + : يرذالبلا ركذ امك ثيحب يعج

 ْفَّسَت ةوزغ يفو ةتلهملا ني ديزي دي ىلع كلذ ناكو .هفَّست ازغَو (ةدنجح

 : زجارلا لاق ه47ةنس

 دونجلاوماوقألولعدق ٌديعسابأ ف يسايُديزي
 ذوعلا بلص كرعلا موي كنإ ذوهشملا عمجملا موي عمجلاو

 ناجهاشلا ورم ةتيدمب انلهملا نب ةريغملا ريمألا تام ه87ةنس بجر يفو

 ًاحدمُم ًاداوج بّلهملا نب ةريغملا ناك» : ريثك نبأ وو لاق .ناسارخ ةيالو ةمصاع

 ىتح ةريغملا ىلع بّلهملا عزجف . .» : يربطلا لاق . ن0 . ًاعاجش

 .4 ج 5” ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا 0
 .8 ج " ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ')

 .8 ج 47 ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 لعفي امب هيصوي لعجف - ناجهاشلا ورم ىلإ ههّجوف ديزي اعدف ؛هيلع هعزج رهظ

 ناكو «ةريغملا يف هيزعي بّلهملا ىلإ جاجحلا بتكو ؛هتيحل ىلع ردحنت هعومدو

 مث «ةرتف ثكمف ْخلَب ميلقإ ىلإ رهنلا ءارو ام دالب نم بلهملا داع دقو - (اذيش

 رعاشلا لاقف .اهب تامو ضرم ْذوُرلا ورم لصو اًملُف  ناجهاشلا ورم ًادصاق راس

 :ةعسوت نب راهن

 بلهملا دعب مْزَحلاو ىذللا تامز» نحلل ثزقتلائرهلا بفذألا

 برغم و قرش لك نعابيغ دقو هحيرض نْهَر ْذوَّرلا وُرَمب اماقأ

 بيهتن ملو هانلق سانلا ىلع 2 ةمعنب ىلوأ سانلا ّيأ ليق اذإ

 بلغتو ركب ّيح نم اهفالحأو هب ثبصع دق ناطحق هب ٌفيِطُت
 بالاول ساعت ارا دك هتارك بي در يشن حاج

 . ةيرجه 817ةنس ةجحلا يذ يف بّلهملا ةاقو تناكو
 ني تو

 : (ه88 -87) ناسارُخ يلاو . . بّلهملا نب ديزي - 4
 شيجلل ًادئاق ناك ءيدزألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا نب ب ديزي حتافلا ريمألا وه

 ةجحلا يذ ىف ةيالولا ىلع هفلختسا هوبأ ىفوت اّمَلَف «ناسارخل هيبأ ةيالو دهع ىف

 نب ديزي ناكو «قارعلا ريمأ جاجحلاو ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا هّرقأف ه1
 :يرقشألا نادعم نب بعك رعاشلا هيف لاق .ًاميرك ًاداوج ًاعاجش ًادئاق ًاريمأ بّلهملا

 انط نيح زيثلا الإو ثارشتا الإ ةيلقاتك رأ ةنيزتي ميحسك لديتق
 اًمكألاو ضرألا َبادج ناولعيْذإ امُهَدَم نيح هنم دوجأب اسيل

 :لاقف ينزاملا نايبذ نب بجاح همساو «ليفلا بجاح رعاشلا هيلإ دفوو

 ثايملا نتا اج كيفك ىدت ىعرأ ١ هليل نيجنت نيمعلا فيظفتا كيلا
 برغمو قرش نيب يح لك ىلع هنيمي ءامس ُتداج ٌؤورما تنأو

 .ناسارخب بجاح رقتساف «مهرد ْيفلأبو حالسو ناصحب ديزي هل رمأف

 وبأ هتع لاق . يدزألا ةنطق تباث ناسارخب برعلا ءارعشلا مالعأ نم ناكو
 نب ديزي ةباحص يف ناك . . عاجش «سرات « رعاش : ةنطُق تباثا : يناهفصألا جرفلا

 +هةفاحكر هتءافكل اهيف دمحيف ناينارح لامعأ نم ًالامعأ هيلوي ناكو «بلهملا

 دعب ٌهّللا لعجيس :لاقف رصُحو مالكلا هيلع رذعتف «ةعمج موي تاذ ربتملا دعصو

 مث .لاوق ريمأ ىلإ مكنم ٌجوحأ لاعف ريمأ ىلإ متنأو «أنايب يع دعبو ًارسُي رسُع
 :لاق



 ب اي

 ٌُبيطخل ىغفولا دج اذإيفيسب يننإف ًابيطخ مكيف نكأ الإو
 يف هنم بطخأ ربنملا كلذ الع ام هّللاو :لاقف ناوفص نب دلاخ هتاملك تغلبف

 هل اناني الئاق يلا يدالب نم ينجرخأف ينفختسا ًامالك نأ ولو هذه هتاملك

 . «تاملكلا هذه ينتج رخأل

 :يرذالبلا لاق . ةريثك تاحوتفو تاوزغ بّنهملا نب ؛ ديزيل تناكو

 دي يل ؛ ديزي هتبا فلختساو يدزألا ةرفُص يبأ نب بّهملا
 :[411 نم + سايس ني يقي ني كلخم ذو ىلع معلا مو

 يف - نسيغ ذاب هذا يلوملا نب نيرو ةزيشألا حتتفاو ازغ ه85 - 87ةلس يفو

 كزين كلملا رقم تناكو كزين ةعلق غلب ىتح  ناتسكيجاتو ناتسناغفأ لامش قرش
 عالقلا نصحأ نم سيغذابب كزين ةعلق تناك)#» ةيثالا نتا لاك سيغذاب كلم

 تليعلا نن نب ديرب تن قوت اهل اميظعتا اهل دعب اهار اذ كريت تاكو« ءاهعنمأو

 اهحتف ىتح اهرصاحف ةعينملا كزين ةعلق ىلإ ىضمو ه4 ةنس سيغذاب قطانم
 يرقشألا نادعم نب بعك رعاشلا لاقف . اهنم هترسأو كزين كلملا ىفنو ه4 ةنس

 : حتفلا كلذ ةبسانمب بلهملا نب , ديزي اهيف حدم ةديصق يف

 اهُباَضِتْغا كولملا ايعأ ةلزنمب كزينو سيغذاب نع ًاكزين ىَفَْن
 انتاوسس انينه لو يي ةنان. .:ايتاق ءاميسلا ةؤد ةشلحاف

 اهُباقُعواهْرسن الإٌريطلا الو ىَلُعلا اهًخيرامش ىورألا غلبي الو
 اهبالك ّموجنلا الإ ثحعبن الو اهلهأ نادلو بئذلاب تفوخ امو
 ناشكداب لابج ىلاعأ ىف تناك امبر كزين ةعلق نأ فصولا كلذ نم ودبيو

 ءرحبلا حطس قوف (م1910) اهعافترا غلبيو (ريماب ةبضه) دجوت ثيح ةيناتسكيجاتلا
 . نيصلا ىلع لطتو (هجنب ةعلق) اهيفو

 حتف ه/ 4 ةنس يف) : هو ا و
 ديزي نّيحتف «ةعلقلاب لزني كزين كلملا ناكو :سيغالاب هلو ةعلق بلهملا قب
 كزين غلبو ءاهيلإ ديزي هفلاخف ءهجورخ هغلبف «نويعلا هيلع عضوو ا

 اهنع لحتريو نئازخلا نم ةعلقلا يف ام ديزي ىلإ عفدي نأ ىلع هحلاصف ء« عجرف
 ةديصق كزين ةعلقو سيغذاب بلهملا نب , ديزي حتف يف نادعم نب بعك لاقف . . هلايعب

 : اهنم

 املظ وأ راج اش نإف كولملا رع اَنهتَوْرَذ لتخ نم ئفلا سيفذانبو
 فشودت اقيح ثيكاواذإًآالا .كلمدهلبق اهذكتي عل ةعيشت
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 اهتع ايلين اهاذإ هوفمنلا نهم هر ظس دعت نسايناوبق لاغت

 امكّتحاف مكحلاب هلاوّرقأ ىتح مهُرودُص تقاض اهب فاطأ امل

 امْضَتِهُم لذلاب ًافراع ىّرجلا ىطعُي هتّرعدعب نماهتكاسلْذف

 .[ 8/7” صل

 داعو «نيصلاب اهريغو رغشاك ةيدوأ ىلإ مهلولف تبره ىتح ودعلا ديزي عبتتو

 1 ا ا ناسارخ ةمصاع ورم ىلإ نيصلا موخت نم مئانغلاو رصنلاب

 :- حتفلاب يفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلإ بّلهملا نب ديزي بتكولا :يربطلا لاق

 مك ل «ةفئاط انرسأو «ةفئاط انلتقف «مهفاتكأ ُهّللا انحتمف ٌردعلا انيقل

 . «راهنألا ءانثأو ناطيغلا ماضهأو ةيدوألا رعارعو لابجلا

 يف اهفصو دق ديزي ناكو مزراوخ بلهملا نب ديزي ازغ ه86ةنس لئاوأ يفو

 زغت ال» جاجحلا هيلإ بتكف «بلسلا ةليلق بّلكلا ةديدش» :اهنأب جاجحلا ىلإ ةلاسر

 زجع هنأ لاقُي ال ىتح اهازغ بّلهملا نب كيري او «تفصو امك اهنإف مزراوخ

 نصح يهو ليف ةنيدم ازغ ديسأ نب دلاخ نب + هللا "دبع نب ةيمأ ناكو) اهستف نع

 .(ه0ةنس اهحتفف اهرصاحف بلهملا نب ديزي اهازغ مث ٠ ءاهحتف نع زجعف مزراوخ

 نب ديزي ارغ» : يلي ام يناغألا باتك يف يناهفصألا اهركذ ةياور تمعز دقو

 ملسم نب ةبيتق يلو مث اهحتف ىلع ردقي ملف هتيالو مايأ يف مزراوخ بّلهملا

 :ًاديزي وجهيو هحدمي نادعم نب بعك لاقف ءاهحتفف اهرصاحف

 «ٌفِلَّصلا ٌةجافجفلا اهمار ام دعب نم تمل ابو انيبف امن ليقف كنتو

 نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ وه كلذ نع زجعو اهحتف مار يذلا نأ حيحصلاو

 يربطلا ركذ ثيح . ًاحلص اهحتفو اهرصاحف بلهملا نب ديزي اهازغ مث ٠ : ىستلا ةيفأ
 : يلي ام ريثألا نبا ركذ كلذكو

 -2/51/نض] .«اهلهأ هحلاصف مزراوخ بّلهملا نب , ديزي ازغ ه5 ةنس يف»

 .[لماكلا

 امَل بلهملا نب ديزي عم ةنطق تباثو ليفلا بجاحو نادعم نب بعك ناكو

 يسيقلا هللا دبع نب ةيمأ مذي نادعم نب بعك لاقف . ٠ مزراوخ ةنيدم يعو ليف عنف

 : ديزي حدميو

 فِلَّصلا ةجافجفلا اهمارام دعب نم 2تملظ امو اهيديأب ٌليف كتطعأ
 ةنطق تباث اهامسف ليف ةنيدمب ٌءيش ينزاملا نايبذ نب بجاح رعاشلل عقوو

 : ةنطق تباث هل لاقف ًارعش بجاح لاق ثيح (ليفلا بجاح)
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 ليفلا بجاح اي ًايناثهل بّلطاف هل ُتُمَّبَس دق ٌتيب كلذ تاهيه
 ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ مزراوخ ميلقإو ليف ةنيدم نم بّلهملا نب ديزي داعو

 لخد» :لاق حابصلا نبا نع يناهفصألا زكذ دقوا «ةرامإلا راد يف رقتساو ناسارخ
 ال: اناكو نادعم نب بعكو ةئطق تباث هدتعو بلهملا ني ديزي ىلإ ليفلا بجاح
 نأ ريمألا يل نذأي :لاق «بجاح اي ملكت :هل لاقف «هيدي نيب فقوف .هسلجم ناقرافي
 : (اهنم ةديصق) لاقف ءًاتسحم ًاديجُم ٌتلز امف تاه :لاقف ءاتاببأ هدشنأ

 وتحف : ل دنتف وينال يود ُهَّنْكرت ٍجاّيّهلا يف ّيمك نم ْمك

 ا رقصم امرابع ةوهملا بضع ٍقَئْوَراذهسأر قرفم َتْلْلَج

 الومأم لزت ملو تلهتكا ىتح ٌمفاي رع تنأو ةايجلا َتْدُ

 اليلغ ٌتيفش مكو َتْئَئَّتْما مكو  ًارشاعم تربج دقو َتْيَرَج دق مك

 سرفو نيتيراجو نيمالغو مهرد فالآ ةسمخو ًابايث توخت ةسمخب ديزي هل رمأف
 :لاقف «نوذربو لغبو

 بّلهملا نبادي يفاهدجت ُهاَلَك تجعبت نيأ كيو رظناو ٌتيغلا مِش

 «بصعملا ةايح ىرخألا هدي يفو نسخ نم هللا اهبب رشي ذي ادن

 هرخأ اقول رتو اسال يلمدلا نب , ديزي ةيالو تهتنا ه80ةنس يناثلا عيبر يفو
 فرعي مل دهشم طسو ةرصبلا ىلإ ًاهجوتم ناسارُح بّلهملا نب ديزي رداغف «لضفملا
 : هنأ ريثألا نبا ركذ دقف ينوردم ماضل للا :يراتلا

 ناكف نينامثو سمخ ةئس رخآلا عيبر يف ناسارخ نم بلهملا نب , ديزي جرخلاا
 ىل وت فقو .©0«لضفملا ناسارُخ ىلوتو «نيحايرلا هل اهلهأ 0

 . يتأيس امك .ه541ال/ةنس ةيناث ةرم ناشارخح تلاهجلا ب

 دج دع

 :(ه85-/6) ناسارُخ ريمأ .. بّلهملا نب لّضَفُملا_ه
 غيبر يف ديزي هيخأ دعب ناسارخع يلو. :ةيليحلا قت : ليقتملا ناس وباوف

 : ةنطُق تباث لاق هيفو .ه/865ةنس يناثلا

 نيكاسمللًلامثو ًةمصعو نمي يوذ يف ًازع لّضٌفملا ناك

 قبسي مل ةقطنم سيغذاب دالبب تناكو . ًاحتتاف ًاعاجش ًادئاق ًاريمأ لضفملا ناكو
 دالب حتفو ازغ مث .ه85ةنس ناسارخل هتيالو يف لضفملا اهحتفو اهازغف .اهحتف

 )١( ج 917 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 4.



 يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةيسآو ناسارخل نويناميلا ةالولا : عساتلا لصفلا 061 55١

 ازغف 86ةنس ناسارخ لضفملا يّلُو» :يربطلا لاق .رهنلا ءارو اميف ناموشو نورخأ

 ةثامنامث مهنم لجر لك باصأف سانلا نيب همسقف ًامنغم باصأو اهحتفف سيغذاب

 ام مسقو منغو رفظف تاموشو نورخآ ازغ مث - [مئانغلا نم مهمهس وهو] - م

 0 حاسب مرا نادعم نب بعك لاقف 0 نيب باصأ

 ل دك وجري رئاز نمف

 اَللَعَتُمالواريخ ىّوتنماهب دج مل كِضرأ ٌريغ انيوتنا ام اذإ
 الوأ تنك حلاص نم اومّدق دقو ىههُّتلا يوذ نيمركألا اندّدَع ام اذإ

 الكلاو لهانملا ناموُشب تحابأ ةلْؤَص ُلَّضفملا لاص دقل يِرْمَعل
 الَصْيَف نيقيرفلا نيب انل تناكف 2املثم تلوانت سابع نبا مويو

 البْرَسَتام هّياعْسَم نم َتْلِبْرُسِو اهُلُك بلهملا ٌقالخأ كل ْتَّمَص
 00 ققتت وعي مل اذجف فرزات هيِهسك عاس ْعسَي مل يذلا كوبأ

 مئانغ باصأو «ناموُشو نورخآ بّلهملا نب لضفملا حتف» :يرذالبلا لاقو

 00 م
 . 57(سانلا نيب اهمسق

 خلبو ةاره لماع بلهملا نب كرْذَم هاخأ لضفملا هّجو ه485ةنس رخآ ىفو

 ةيالو ةطلس ىلإ اهداعأف «نيبلغتملا ضعب ديب تناكو دْعُضلا ميلقإب ذمرتلا ةنيدم ىلإ

 . ةفالخلا ةلودو ناسأرخ

 نيذلا تايهسلا لآو وه داعو لضفملا ةيالو تيحاوبع ةاكتسا يقض ىفو

 ملسم نب ةبيتق ناسارخ ىلع يفقثلا فسوي نب جاجحلا نار « ةرضبلا نلإ ناسارخب

 : نسح ىجان .د لاق . عومدلا ناسارخ تفرذف « ىلهايلا

 ىلإو «هاياطعو هناسحإو همركب سانلا بولق لامتسا دق بّنهملا نب ديزي ناك#

 :لوقيف «ةبيتقو ديزي نيب قرفلا احضوم قدزرفلا ريشي اذه
 تليختا لا دعب ايه ات نعي - تارا ناسا 2و 4 اهو نك
 ُ م سر 03 م مسا ع »# نام

 .هَنِتْنُم - يبّرِظلا  ةّرهلاكو . . ظيلغلا ريصقلا : يبْرَُظلا» :يدابآزوريفلا لاق
 ىتح هتحئار ُبَهْذَت ال بوث يف ُْتَسُف اذإ اهنأل اوعطاقت يأ ُنابرظلا امهنيب اسفو

 .8 ج 44 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .4 !١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 .1 ص - نسح يجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا ()
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0007-7 0 000 2000 
 بَعضُملاو ..َمَعتَت :ّقَّمَتو .ٌميِعْلَّتلا :ُقينفئّتلاو .َّمَعَتَت :َقَئْفأ» :يدابازوريفلا
 0©, هدسألاو يبألاو ٌرِسَعلا :ٌبْعَّصلاو .. ُلْحَملا

 : يميمتلا ةعسوت نب راهن لاق» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو
 ٌحوتفم تاريخلا نم باب لكف اننم ديزي دإ ايضا قايبارح سناك
 (حوضنم ّلجلاب ههجو امئأك :كلفانأ اديه بشق تلاوات

 الغ يل نمنح نا حدحلا ني رم ويقسم تحال 0

 هوت يوتا ىلإ عاجلا بتك» :ديدحلا نب رضنلا لاق .مهنّمأف :تلهملا نب
 لاق .ناجيعا سقالا يبدل 0 ل

 مث ٠ . ةّبسو راع مهلتق يفو ًاررض مهيف ثدحُن نأ ردقن الف لاعف باحصأب اوسيلو
 .يضفملا' هيلإ بتكف >< :مهلتقب هرمأي جاجحلا هيلإ بتكف ِبّلهملا نب لضفملا ىّلوت
 مث ديزي مهيلإ نسحاو ناسارخب نمأ يف متهألا ونب شاعف - اهوخأ بتك ام لثمب
 نم اوتابو بّلهملا ينب اودحج ملسم نب ةبيتق ناسارخ ىّلوت اّمَّلَف «ءلضفملا
 هي + تملا ينب لتقب هرمأي ةيبنق ىلإ جاجتحبا بنك» مش «ةيبنف باحتصأ
 :كلذ يف يرقشألا نادعم نب بعك لاقف

 ديزي ٌّجغألولًضفملادعب هلضفبُدوعينممتاهألللُق
 دوحجب مهناسحإ ْمُثْيَرَجُف هرمأ مكيف جاجحلا ىلعاذدر
 (ذيشرو لمهاجت سايقنلا نإ مكيخأ قارفاوربتعاف مويلاف

 ارت كرعلا دع را نام ماوب ةقالخلا يرض 17 بذا يناس يق
 يف قورشلا ىلإ ٍبّلهملا لآ دوهع تداعو ناسارخو نيقارعلا ىلع بلهملا نب

0 

 :(ه49 - 85) ناسارُخو نيقارعلا ريمأ . . بلهملا نب ديزي - "
 ىلإ اهقراشمو نيقارعلل ًايلاو ١ 5200000 , ديزي حبصأ ه947ةنس بجر يف

 جاجحلا نايغط دعب رارقتسالاو نمألا نيقارعلا عوبر يف رشنف «ناسارخو ناتسجس
 ؟ةيليعلا قب , ديزي ىلع ينثي نادعم نب بعك لاقف «ريرملا هدهعو

 ٌحداوصلا ٌتاحئانلا اهيف ٌبواَجسَن اندم نيقارعلابارودض تيفش

 ةدامو هو فس صو قيلف ةدامو 1/1 ص) ىبرظ ةدام  يدابآزوريفلا  طيحملا سوماقلا (0)

 ١(2. 46 ص) بعص
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 ا 2 2 اي ا ا ا

 ٌحشاكو ٌقيدص اهيف عرش مهن ريح بانل هرجاو ىلا فدو

 نامعو نيرحبلاو قارعلا بّلهملا نب كيري كلملا هيه ون تاهت: ناوبنقو

 تليملا نب ةانؤ ةاكنأ يقي ىاوف «قرشملا نادلب ىهتنم ىلإ ناتسجيسو سراف ذالبو

 لاق «سرافو زاوهألاو ةرصبلا ىلع يدنكلا هللا كيع نب نايفيم ىلوو «نامع ىلع

 ظ نايس تايجلا نو كودم هاخأ ديزي لوزا : يرذالبلا

 ةفيلخلا ةعاط علخو درمتف ناسارخل ًايلاو يلهابلا ملسم نب ةبيتق ناكو

 يبأ نب عبكو مهتدايق ىّلوتو ناسارخب برعلا ةداقلا هضراعف «كلملا دبع نب ناميلس

 نهألا ىلوتو ه7 ةجحلا يذ يف ةناغرفب هولتقو ةبيتق اوبراحف يميمتلا دوس

 ىلع هيبأل ًابئان بّلهملا نب ديزي نب دلخم مودق ىتح دوس يبأ نب عيكو ةدايقلاو

 بلهملا نب ديزي نب دلخم ىلإ لخد نم لوأ ناكو «ه51/ةنس لئاوأ يف ناسارخ

 ةعسوت نب راهن رعاشلا ةرامإلا رادب هرارقتساو ناسارخ ةمصاع ورم ىلإ همودق دنع

 يلاقلا يلع وبأ ركذ ثيح «ةبيتق ةيالو يف هلزنم مزلو ةماعلا ةايحلا لزتعا دق ناكو

 هتيالو يف ملسم نب ةبيتق ىلع لخد ناك ةعسوت نب راهن َّنِإ) :يلامألا باتك يف
 :لاق «ةعسوت نب راهن :لاق ؟تنأ نم :هل لاقف ءاطعلا سانلا ىطعي وهو ناسارخل

 ْ : لئاقلا تنأ

 بّنهملا دعب مزحلاو ىدنلا تامو ىَئِغلل ٌبْرقملا وزغلا ٌبهذالأ
 : لئاقلا انآو معن :لاق

 ملسُم نبا لثم دعب نم َنئاك الو اهليق ناق الو 15 ن5 ناخامو

 تعش نإو ّمُّدَف تعش تقش نإو زقكاف تعش نإو للقاف تعش نإ :ةبيتق هل لاقف

 هلزنم راهن مزلف .رتفذلا نم همسا ضرُفا مالغ اي ءاهنأ ًاريخ ينم بيصُن ال عناب

 :لوقي وهو ةعسوت نب راهن هيلع لخدف «بّلهملا نب ديزي يَلُوو ةبيتق لِتُق ىتح

 ادَحؤأ دجملا ىف ناك دق ًاءرما ٌتحدم يحننا ةينسكفااي جلا ناك نإ

 اددتاكلا يلجأ فافيفتا كفو ُهَلابأ ال نمو مولظَم لك ابأ

 ادّلْخَموَديِزَي ىقبأاذإّملإ ٌنسْحُم َتْؤُس نإ هللا نإ كنأشف

 ناك لب :ةديبع وبأ لاقو .اهايأ هاطعأف ءمهرد فلأ ةئام :لاق ءمكتحا :لاق

 :هتوم دعب لوقي راهن ناكف .ناسارخ ىلع هيبأ ةفيلخ ناكو ديزي نب دلخم حودمملا
 . ''”«لوق نم هدعب يل كرت امف ًادلخم هللا محر

 .؟ ج ١98 ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا )١(
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 ةيع تايسلا لن : ديزيل ىلوألا ةيالولا دهع يف حوتفلا ةداق نم دّلْخَم ناكو

 ديزي حتف» :ي ىرذالبلا لاق . ه9ا/ةنس متبلا حتف داعأ مث ه4 ةنس متبلا ميلقإ حتتفا

 مهنع لامو مهكرتف :هدعب اوضقن مث بّلهملا نب ديزي نب دلخم دي ىلع متبلا

 رح نبا مهج ادعم) اهلخدو ءايلخد يح مييدع رد .هفارصنا ىف اوعمطن
 نإ نلويسني متبلا لهأف ءبهذ نم ًامانصأو الام اهب باصأو (ئجحذملا) ّيفعجلا

 . 3هئالو

 يفنحلا ضيب نب ةزمح رعاشلا ناسارخب بّلهملا نب ؛ ديزي نب دلخم ىلإ دفوو

 ديزي نب دلخمو : يناهفصألا ركذ اميف كلذ ناكو يدسألا ديز نب تيمكلا رعاشلاو

 . ةيرجه 91/ةنس ينعي . ناسارخ ىلع هيبأل بئان

 ةديصقب ىلوألا هتدافو يف ديزي نب دلخم ّيفنحلا ضيب نب ةزمح رعاشلا حدمو

 : هلوق اهنم
 0 ل ا هدنبا ندم عرشتلاا يح تانك

 مآ نأ كا مظو رومألا ماسج ايهسف َكُمَهَف

 :اهعلطم ةديصقب ادلخم يدسألا ديز نب تيمكلا حدم امنيب

 ٍلاوخألا مُداَقَن اًقّئدعب ٌمسَرلاو لالطألا ملاَعَم ٌتلأَس اَلَم
 :ًادلخُم حدمي اهيف لاقو

 ٍلاَكْشَأ ىف كاذ نعهئادلو ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق
 لاطللا ويمر كركيكا تي هيفتسوب( ميئادع مييشاكت
 لاقيه لافم ضاق وغاب  .مهكبت ثلهملا شاعاملاكف
 لاصن لك توقوناهرلاموي دّلقم لك تابصق هفك يف
 لاقثألا حجرأ كنزو ءفلأ كب وُمُهْنِزو رشعمب َكْنِزَأ ىتمو

 ْلْخ :تيمكلل لاقف ةجيورلا اهل لاقي مهارد دلخم مادق ناكو» :يناهفصألا لاق
 ةعبرأ ذخأف .اهرقو ذح :لاقف ينم ٌدلجأ يهو بابلاب ةلغبلا :لاقف ءاهنم كّرقو
 0 اهلعف ةمركم ْدرأ ال :لاقف «كلذ يف هيبأل ليقف .مهرد فلأ نيرشعو

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 4١5.

 ) ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ١١ صو ١١75 ج 16.
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 نأ دلك هدعوف ديزي ني دلك ىلإ ةبلاث ةرمن مب نب ةومح رعاشلا كفوو

 :اهلوأ تايبأب ةزمح هيلإ ثعبف ءهنع لغش مث ءأريخ هب عنصي

 ٌعنميو ءاشيام يطعيف ٌدوجي ٌمنْضَي ءاشام هللا َنِإَدَنْخَمأ

 ٌمملت ءاديب قوف ًابارس تداجف ةباحس كنم ٌتلّمأدق يْنإو

 اممم هيليكلا ذب , ديزي نب دلخم اهأرق اّمَلَف لجر عم تايبألا ةرمح ثعبو

 . كئاوخأ باتع ىلإ قوتت : كسفن لازت ال :هل لاق هيلإ لخد اّمَلَق «ةرامإلا راد ىلإ

 ةديصق هدشنأ مث ( هتيتعتسا اذإ ىنبتعي كلثمب ىل ْنَم نكلو هّللاو لجأ :ةزرمح لاقف

 : هلوق اهنم
 لاي فيج تلا يناطقلاو تاق“ ةراوكسحاإ وتوم طيعاو
 اندم نرصد( ةةيعن ليحل ءانمأ هللا

 لسع ةيفرشملاوانقلارمّسب  ٌعناك ٌُتوملاو برعلا نولطصي ومه
 اولهنأو حامرلا اوُلَعاودرو اذإ مهمامأ تاقفاخلا تحت توملا ىرت

 للحي مهيلع ٌرذن ٌمهدوجل مهّنأ سانلا بسحي ىتح نودوجي
 لوأمراكمللةهامنٌعيرك هنإبلهملاثاريم كلذف

 لقوتيالءاطيع يفمدقأنم ااودجمتف هؤابأ ترجو ىرج

 . .باوثأ ةرشعو مهرد فالآ ةرشعب دلخم هل رمأف

 ىلإ اهقراشمو للا يأ لهملا نن , ليزي هجوت هاةا/ةنس طساوأ يفو

 نبا لاق ةيناميلا نم مهتيبلاغ قارعلاو ماشلاب برعلا ناسرف نم شيج يف ناسارخ

 0 حا ب اجسادهم دكر تمس ل داوم :نودلخ

 ١ :يربطلا لاقو . «حتفلا امهبصي ملو ناسارخو سرافو قارعلا نيب اتطسوتو

 0 ناجرُج حتف ريغ ةّمه هل نكي مل بّلهملا نب ديزي يّلُو

 كلسي نيملسملا نم دحأ نكي ملف ناسارخ ىلإ مظعألا قيزرطلاو سانلا نيب اولاح

 ىلإ سراف نم نيملسملا قيرط ناك كلذلو «لجوو فوخ ىلع الإ ناسارخ قيرط
 كتلكتما# نانا رفح لإ تيلهملا انك كي دي ادم هلو و ا ا

 نب ريشب ةفوكلا ىلعو ؛«يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا طساو ىلع بلهملا نب

 1 ىدنكلا هللا دبع نب نايفس ةرصبلا ىلعو «يدهنلا 1

 هةفحرا وأ ريتقا ةتولك ناسا يليسلا يدوس ماقأو» :يربطتا لاق

 . 58 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 2غ
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 فسر: نكو هنقرغس ىلع امعشناو «ديزي نب دّلُخَم ناسارخ ىلع فلختساو

 نب ةصييق نب متاح ناتسراخط ىلعو (تليملا نب ؛ ديزي نب ةيواعم ىراخبو

 لهأ نم نم مهنم «فلأ هنامو نيرشع يف ناجرجو داتتسو ىلإ ديري راسو: تاقنلا

 ةفوكلا لهأ نم بّلهملا نب ديزي عم راس : يبلكلا نب ماشه لاق . .افلأ نوتس ماشلا

 كيلامملاو يلاوملا ىوس فلأ ةئام ّيرلاو ناسارخ لهأو ماشلاو ةزصبلاو
 فلأ ةئام يف ناجرج ىلإ بليعلا , ديزي راس» :نودلخ نبا لاقو .«ةعوطتملاو

 ديزي ىضمو - 2١2«ةعوطتملاو يلاوملا ىوس ناسارخو ماشلاو قارعلا لهأ نم
 596 مهأ نم اهحتف ناكو «ناجرج مث ةريحبلا مث ناتسهد ميلاقأ ىلإ بلهملا
 . ىطسولا ايسآب ةيمالسإلا ةيبرعلا

 بّلهملا نب ديزي لزن» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق : ناّتسِهو حتف
 ناكف ءاهرصاحو اهيلع ماقأف - نادم ثلا نتا كرتلا نم اهلهأ ناكو ناتسهدب

 نولخديف مهومزهي نأ نوملسملا مهثبلي الف نيملسملا نولتاقُيف نوجرخي كرتلا

 ناكو .مهلاتق ٌدتشيف نولئاقّيف ًانايحأ نوجرخي مث  ناتسهو ةنيدم يأ  مهنصح

 بّلهملا نب ديزي نم يفعجلا رحّر نب لاّمَحو ّيجحذملا ّيفعجلا رحّر نب مُهَج
 ناسل اذ ّيجحذملا ّيفعجلا ةربس يبأ نب دمحم ناكو .امهمركي ناكو ناكمب

 نم راف كرا وهناك فرشاوب ىكرا هللا ليك اذ: يدادقلا هذان اذ[: ناكورت سايت

 ءاوردبف «سانلا يف موي تاذ يدوُنف «عورلا دنع سأبلا فقوم ىلإ ردبي ركسعلا
 دص دق يكرت دئاق ىلع ةربس يبأ نبا لمحف «لاتق دشأ اولتتقاف ءكرتلا جرخو

 يف يأ  ةربس يبأ نبا ةضيب يف يكرتلا فيس تبثف «نيتبرض افلتخاف ءهنع سانلا
 بيسو اهدوطنبا هلي تتعود هلتقف ةربس يبأ نبا هبرضو  هتذوخ

 ني كيرن زطنو 6 سراف نم هوأر رظنم نسحأ ىلإ ٌسانلا رظنف «هتضيب يف يكرتلا
 لجر يأ ةربس يبأ نبا هلل :لاقف «حالسلاو ةضيبلاو نيفيسلا قالتئا ىلإ ٍبّلهملا

 اهنع عطقو ءاهلوح بناج لك نم دونجلا لزنأو «ناتسهد ىلع ديزي حلأ مث . .وه
 ؛ءالبلاو راصحلا مهيلع دتشاو نيملسملا لاتق نع اوزجعو اودهج اّمْلَف «داوملا

 يتيب لهأو يسفن ىلع يننمؤت نأ ىلع كحلاصأ يّنِإ :ديزي ىلإ ناتسهد ناقهد ثعب
 ل ىّثوو هنم لبقو ديري هحلاضت «ايلهأو اهبن ابو ةنيدملا كبلإ عفدأو يلامو
 ديزي ناكو ء«ه4 مرحم رهش يف كلذو ناتسهود حتف مت كلذبو .  «ةنيدملا لخدو

 متف ناتسردنأ كلذكو «ناسايبلا اهنمو ناتسهدل ةعباتلا قطانملا ىلإ ايازيسلا اثني.دلق

 نامايسلاو نافيسو نليع تايعلا نم , ديزي لمعتساو» :يربطلا لاق .اهحتف

 )١( ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 8" 5.
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 نلت. يدعو سلوكا نكد فذلا كورا غم فاكر رقاد روع عوندللا دع
 ندا ىلإ نانو فقالا عبرا همس و نقلحو عن قيردللا وس ني دعا ناكشودلا
 .«فالآ ةعبرأ يف ورمع نب دشار لمعتساو «دمأ لزنو ناتسربط ةهج نم ناجرج

 (فالآ ةعبرأ يف هلعجو ورمع نب دشار اًسوريأ ىلع ديزي لمعتسا» : ريثآلا نبا :لاقو

 ىلإ ةيركسع قرف ثالثو ؛«ناجرج ميلقإ ىلإ ةيركسع ةقرف هيجوتب ديزي ماق كلذكو
 :ةرحلا ىلإ نه اسو يناتيوط

 ةريرح ةريكتلا نلإ ةيليملا نون , ديزي راسو» :نودلخ نبا لاق :ةريحبلا حتف

 : يربطلا لاقو «لوص كلملا رصاحف ناتسهد نم خسارف ةسمخ ىلع رحبلا يف

 نيح َلَكَمَتو «لوص ىلع خانأف ةةريحملا ىلإ انلا نينالث ىف ةيلهملا قيديزي راسا

 : مهب لزن
 سوفت تيفوةسفكي ناكو ”ةاديفتشعت ها يشل فينت

 هنصح ىلإ عجري مث هلتاقيف مايألا يف لوص هيلإ جرخي ناكف ءديزي مهرصاحف
 مهنصح ىلإ نوعجري مث نولتاقيف نوجرخي نيروصحم كرتلاو لوص ثكمف «ةريحبلاب
 ىلع نينا الإ 3 ليدي لاقت“ «حلصلا بلطي لوص لسرأ مث . :نيهنكأ ةقس ةريغملاب
 يتيب لهأ نم ةئامثالثو يلامو يسفن ىلع كحلاصأ ينإ :لوص هيلإ لسرأف . يمك
 هلامب لوص جرخف كلذ ىلإ ديزي هباجأف «ةريحبلا لزنتف يننمؤت نأ ىلع يتصاخو

 ىلإ ديزي داع مث  .«ةريحبلا ديزي لخدف ءديزي عم راصو ٌبحأ نمم ةئامئالثو

 بتكو فزونكلاو لاومألا نم ناتسهد يف ناك ام بلهملا نب , ديزي منغ» ثيح ناتسهد

 ىدامج يلاوح يف كلذو  «كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ةريحبلاو ناتسهد حتف ربخب

 .ه 8/8 ةئس ةيناثلا

 ابأ هاخأ ناتسربط ىلإ بّلهملا نب ديزي هجّجو» : :يربطلا لاق :ناتسربط حتف
 ءهجو نم ّيبلكلا مهجلا ابأو فجر ايليملا نيس مييتلاكو ءهجو نم ةنييغ

 اولخ دف ه9/8ةنس مرحم يف كلذ ناكو. «سانلا ىلع ةنييع وبأف متعمتجا اذإ :لاقو

 مليدلاو هدالب لهأ ناتسربط ذبهبصإ رفنتساو «تاهج ثالث نم ناتسربط ميلقإ
 نم ةقطنمب اوزاحناو لبجلا ةقطنم يف هتاوقو ةنييع وبأ رصوخخو نيملسملا براحف
 ذبهبصإ ىلإ ّيطبنلا َنايح ديزي ثعبف ةريحبلا رصاحي وهو ديزي ىلإ اوبتكو ناتسربط

 لامف مردف لع هم ركررلو ليش اكو هودلحترو ةسلادفتللا لإ هرعتتكن اكملت

 اهحتفف ناتسربط ىلإ ناتسهدو ةريحبلا نم ديزي لبقأ مث «ةحلاصملا ىلإ ذبهبصإلا
 يف ذبهبصإلا ىلع بّلهملا نب ديزي ماقأ» :يربطلا لاق - ه38 بجر يف - ًاحلص
 رامح ةئامعبرأو «دقن فلأ ةئامعبرأو ,مهرد فلأ ةئامعبس ىلع هحلاص ىتح هضرأ



 063 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 5-58

 اسليط سنربلا ىلع «ءسنرب لجر لك سأر ىلع لجر ةئامعبرأو «نارفعز ةرقوم
 ضبق نم ديزي لسرأف» :نودلخ نبا لاق .«ةوسكو ريرح ةعطقو ةضفلا نم ماجو

 نب دشار بناج ىلإ ناتسربطب ةيركسع ةيماح ديزي كرت كلذكو .«روكذملا مهحلص
 .ناجْرُج ىلإ ناتسربط نم ديزي هّجوتو «دمآ ةيماح دئاق ورمع

 اهنم راس اهذبهبصأ حلاصو ناتسربط بّلهملا نب ديزي حتف امل :ناجرجج حتف
 ناجرُج نابزرُم  نايزرملا غلب اًمَّلو ..» :نودلخ نباو يربطلا لاق . .ناجرُج ىلإ
 عَّمَج «ناجرجج ىلإ هجوتو ناتسربط ذبهبصأ حَّئاَص دق بّلهملا نب كي نأ

 الو ماعط نم ةذع ىلإ جاتحي ال اهبحاصو ءاهيف نصحتف (هاجو) ىتأو هباحصأ

 سيلف «ضايغ اهلوحو اهيف نونصحتم مهو مهيلع لزن ىتح ديزي َلَبْقْأو «بارش
 ىلإ نوعجريو هنولتاقيف مايألا يف نوجرخي اوناكف «دحاو قيرط الإ اهل َفَرْعُي
 هجو نم الإ ىّنأم مهل فرعي الو ءيش ىلع مهنم ردقي ال ديزي ماقأف ءمهنصح

 .(دحاو

 نمحرلا دبع نب جايهلا هعمو - دّيصتي ءىبط نب ديزي ركسع نم لجر جرخ مث
 نمل لاقو «هعبّتاف «لبجلا يف ىقري العو ٌئئاطلا رصبأف - مجعلا نم لجرو يدزألا

 دنع وهو الإ رعش امف «رثألا صتقي لبجلا ىف ذ يئاطلا لقّوو .مكناكم اوفق : : هعم

 تامالع رجشلا ىلع دقعيو هءابق قرخي لعجف ؛«عجرف  هاجو نصحب  مهركسع

 يجشاولا منيأ نب رماع ىلإ ىتأف ديزي ركسع ىلإ عجر مث هباحصأ ىلإ لصو ىتح
 هب قلطناف «ةحيصن يدنع نإ :حءاصف «هيلإ لوخدلا نم هعنمف ديزي ةطرش بحاص

 فالآ ةعبرأب ديزي هل رمأف «ربخلا هملعأف «ديزي ىلع هالخدأ ىتح سيق نب رحّر انبا
 لمحت ال قيرطلا :لاقق «قيرطلا كلت مهعست نيذلا دنجلا ددع نع هلأسو «مهرد

 تقو متجرخ اذإ مهيلإ نولِصَت ىتم :ديزي هلأسو .ضايغلا فافتلال ةئامثالث الإ

 لمعتساو لتاقم ةئامعبرأ ديزي راتخاف .نيتالصلا نيب رصعلا دنع ًادغ :لاق ؟اذك

 اوضما :ديزي مهل لاقو هيرو نب دلاكالل ٠ ةعب كيو يحل نحر لب يح ميرط

 متغلب اذإف ءرهظلا ةالص دنع ًادغ مهتضهانم ىلع دهجأس ينإف هللا ةكرب ىلع

 مكنإف ةنيدملا باب وحن اوقلطنا مث اوربكف رَحّسلا يف ناك اذإ ىتح اورظتناف ةنيدملا
 ءِدَغ نم راهنلا فاصتنا براق اّمَلَ . اهباب ىلإ سائلا عيمجب تضهن دقو ينودجت

 ةرهريضأف اماكا هرتصف هرعت اوناك بطح يف رانلا اولعشي نأ هركسع ديزي رمأ
 رانلا ىلإ ودعلا رظنو ؛نارينلا نم لابجلا لاثمأ هركسع لوح راص ىتح ءاراث

 نيب اوعمجف اولصف سانلا ديزي رمأو «مهيلإ اوجرخف ءاهترثك نم اوأر ام مهلاهف

 اوغلب دق هعم نيذلاو رحز نب مهج ناكو .اولتتقاف ودعلا ىلإ اوفحز مث نيتالصلا
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 ىَّشَم اهيف ضهني نأ ديزي هرمأ يتلا ةعاسلا تناك اذإ ىتح  هاجو نصح - ةنيدملا
 هجولا كلذ نم نونمآ ْمُهو رصعلا ليبق كرثلا ركسع ىلع اومجهف هباحصأب مهج
 ىلإ ًاعيمج اوعطقناف مهئارو نم ريبكتلاب الإ اورعش امف ءهجولا اذه نم لتاقُي ديزيو
 مهلغش دق مهدجوف «بابلا ىلإ ركسعلاب بثوف ريبكتلا ديزي عمسو «مهنصح

 مهبكرو ودعلا مزهناف ءنصحلا لخدو بايلا ديزي محتقاف «بابلا نع رح نب مهج
 .«ديزي مكح ىلع اولزنو «مهيديأب اوطعأذ «نوملسملا

 .دعب امأ : كللملا نيم: ومد ةانيلش نلإ هيلوملا ذو د ديزي بتكوا#) : يربطلا لاق
 انبرلف عنص نسحأ نيملسملل عنصو ًاميظع ًاحتف نينمؤملا ريمأل حتف دق هللا نإف
 ناتسربطو ناجرج ىلع نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف رهظأ «هتناسحإو همعت ىلع دمحلا

 نب رمع قورافلا اًيعأو زمره نب ىرسكو ذابق نب ىرسكو روباس كلذ اًيعأ دقو
 ريمأل كلذ هَّللا حتف ىتح هللا ء ءافلخ ْنِم امهدعب ْنَّمو نافع نب نامثعو باطخلا
 . "هيلع همعن يف ةدايزو هل هللا نم ةمارك نينمؤملا

 نم منغ ام اهدييشت يف قفنأو «ناجرُج ةنيدم دييشتب بّلهملا نب , ديزي ماقو

 فلأ فآلآ ةعبرأ ءاهز كلذو ناجرجو ناتسربطو ةريحبلاو ناتسهد حتف يف لاومأ

 ؛لبق نم تينُب نكت ملو ناجرج ةنيدم بلهملا نب , ديزي ىنب» :يربطلا لاق .مهرد

 : "1 يندحلا حز نبي موج ةانرخا ىلع لدتا
 تام كانه وه امنيبو ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ ناجرج نم ديزي داعو

 نب ديزي ذخأف ه45ةنس رفص يف زيزعلا دبع نب رمع ةفالخلا ىلوتو ناميلس ةفيلخلا
 :تلهجلا قون كيري: ىلإ معا بنك مل رانا رك وغلا ههه يرمفل ةعجلا تليحلا
 مث «قشمد ىلإ راسو «هنبا ًادلخم فلختساف هيلإ مدقيو هلامعأ ىلع فلختسي نأ
 يل ير نع لا يلوم ا ريع قارا يحل ير را
 اوناك ىتح ةعيبر وحن دولا راهظإ يف افلا ليسا ولا قا : نسح ىجان

 . ةفرص ةينامي ةسايس اوعبتا دق هسفن تقولا يف ا ا
 ةكمت نارفكسا ندد تليسلا لك ةلدعو ويزملا! دبع ني ريم ءىعتس نأ ىيغ
 بّلهملا لآ دعب ناسارخب مكحتت ترمتسا ةيناميلا حورلا نأ الإ «ناسارخ نم دزألا
 ةيناميلا ةليبقلا كلت ةريشعلا دعس نم وهو يمكحلا هّللا دبع نب حارجلا اهالوت ذإ
 ؟ةفورعملا

 .8 ج ١١8 صو 5 ج 5 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 000

 5٠١. ص - نسح ىجان .د  قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا 050
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 :(ه١٠٠١ 49) ناسارُخ ريمأ ىمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا

 نب حارجلا ريمألا .يومألا رصعلا يف ناسارخل نيينميلا ةالولا عباس وه
 هتمجرت يف ءاج . ّيجحذملا ّيمكحلا ثراحلا نب حلفأ ن نب ةداّعُج نب هّللا دبع
 دعس نب مُكَح ةليبق ىلإ ةبسن . يِمَكَحلا هللا دبع نب ٌحاَرَجلا» : عماجلا باتكب

 يلو. ..ناعجشلا فارشألا دحأو“«ناسارُخ ريمأ . ةيئاطحتقلا نم ٍجحْذَم نم «ةريشعلا
 نب ديزيل ًابئان حارجلا ناك دقو "0. .زيزعلا دبع نب رمعل ناتسجسو ناسارُخ
 ثيح ه41ا/ةنس ناسارخ ىلإ راس امل قارعلا ةيالو ةمصاع طساو ةنيدمب يللا

 نب حاّرجلا طساو ىلع بلهملا نب ديزي فلختسا# : هنأ نودلخ نباو يربطلا ركذ

 ةافو ىتح قارعلا ىلع ٍبّلهملا نب ديزيل ًابئان حاّرجلا ثكمف «يمكحلا هَّللا دبع

 زيزعلا دبع نب رمع فالختساو ه99ةنس رفص يف كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا

 اهيلع زيزعلا دبع نب رمع ىَّلوو ناسارخل بلهملا نب ديزي ةيالو تهتنا مث
 .ه99ةنس بجر وأ ةيناثلا ىدامج يف يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا

 يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك» :يربطلا لاق
 اهمِدَق ءرهشأ ةسمخو ةنس ناسارخب حاّرجلا ةيالو تناكو . .ناسارخ ىلإ هحّرسف
 فعلا رخو نب عهج ىلو بلهشلا نب ب ديزي ناكو» : يربطلا لاق «. .ه494ةنس

 نم انارخلا لماع هو [بيالو :ءاهقلا ىأ] ناك ام دييررمأ نتي ناكانلل «نانيع

 هدّيقف رحز نب مهج هذخأف قارعلا نم اهيلع يلاولا مِدَّقف ,ناجرُج ىلع ًايلاو قارعلا
 نب حارجلا ديري نميلا نم نيسمخ يف مهج جرخ مث «هعم اوميُق أطهر دّيقو
 نبا كنأ الول :مهجل حاّرجلا لاقف «مهلماع ناجرج لهأ قلطأف «ناسارخب هللا دبع

 : حاّرجلا هل لاقف . كِتآ مل يمع نبا كنأ الولو :مهج لاقف ءاذه كغّوسأ مل يمع

 . كتفيلخ دنع كرمأ حلصيف رفظت نأ كلعل ٌرغاف ًايصاع تجرخو كمامإ َتفلاخ

 . "'"(رمع ىلإ كلذب حاّرجلا بتكو ءًامنغم باصأف . .لّتْخلا ىلإ ههّجوف
 ْعَضُف ةلبقلا ىلإ كلّبِق ىَلص نم رظنا :حاّرجلا ىلإ رمع بتك» ه١٠١٠ةنس يفو

 دق سانلا نإ : حاّرجلل ليقف .مالسإلا ىلإ سانلا عراسف - [ملسأ نم ينعي] ةيزجلا هنع

 ىلإ كلذب حاّرجلا بتكف ؛ناتخلاب ْمِهْنِحَتْماف ةّيزجلا نم ًاروفن مالسإلا ىلإ اوعراس

 0 ا : رمع هيلإ بتكف «رمع

 نب حاّرجلا ناسارخ ىلع زيزعلا دبع نب رمع لماع ناك» :يرذالبلا لاقو

 )١( الجامع  ص  فرطماب دمحم 1175.
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 نمل ضرفو «ناسارخب ملسأ نم ىلع جارخلا رمع عفرو . .يمكحلا هللا دبع
 ةيالولا نم رمع هافعأ مث ٠ حارجلا دي ىلع كلذ ناكو .20(تاناخلا ىنتباو ءملسأ
 مث نامرك كلذ دعب حاّرجلا يلو دقو . .ه١١٠ةنس ناضمر يف قشم د ىلإ داعو

 .ها١1؟ةنس تامو . .ناجييرذأو ةينيمرأ

 :(ه5١٠-١٠٠7) ناسارخ ريمأ . . ميعن نب نمحرلا دبع
 نب نمحرلا دبع ريمألا «يومألا رصعلا يف ناسارخل نييناميلا ةالولا نماث وه

 : قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان ا و

 اهالوت ْذِإ بّلهملا لآ دعب ناسارخب مكحتت ترمتسا ةيناميلا حورلا نإ ..

 ل اس م مس وو لا

 ّينامي اهالوتيل رمع هلزع نيح رهشأ ةسمخو ةنس ىوس اذه هبصنم يف قبي مل هنكلو

 .دزألا ىلإ ىلعألا هدج يف يمتني يذلا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع وه رخآ

 هجوب ةيناميلاو ةصاخ دزألا ةرطيس نع ةرتفلا هذه ةليط ناسارخ جرخت مل اذكهو

 .[١١؟ص) .«ةيرجه ٠١ ؟ةنس ىتح ماع

 ىلع ميعن نب نمحرلا دبع ريمألا زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلو دقو
 ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ» :ي يربطلا ركذو .ه١٠١٠ةنس ناضمر يف ناسارخ

 هللا يف كذخأي الو هدابع يف هّلل ًاحصان ًادبع نكف دعب امأ : ميعن نب نمحرلا دبع
 رمأ نم ًائيش َنيِلوت الف مظعأ كيلع هّقحو سانلا نم كب ىلوأ هللا نإف مئ ال ةمول
 «تيعرّتسا اميف ةنامألا ءادأو مهيلع ريفوتلاو مهل ةحيصنلاو فورعملاب الإ نيملسملا

 َنبهذت الو ةيفاخ هيلع ىفخي ال هللا نإف قحلا ريغ ىلإ ًاليم كليم نوكي نأ كايإو

 .[8/1 5 ص] .؛هيلإ اَلِإ هللا نم أجلم ال هنإف ًابهذم هَّللا نع
 نم رهنلا ءارو ْنَم لافقإب هرمأي ميعن نب نمحرلا دبع ىلإ رمع بتكوا

 بتكف «كلذب رمع ىلإ بتكف ءورم انعسَي ال :اولاقو ءاوبأف . 0
 حتف دق يذلا مهبسحف نيملسملاب ٌزغت الف ٌيلع يذلا ُثيضق دق يّنإ مهللا : :رمع هيل

 .[5١١/8ص] .«مهيلع للا

 نب رمع تام ىتح ناسارخ ىلع -ايلاو  ميعن نب نمحرلا دبع لزي ملولا
 كلملا دبع نب ديزي ةفالخ ىف «كلذ لعبيو اه٠ ١ةنس بجر يف - ريرعل ليغ
 ديعس كلملا دبع نب ةمّلْسَم هجّجوو (ه١٠ ؟ةنس رفص يف) بّلهملا نب , ديزي لّيق ىتح

 ا «فصنو ةنس نم رثكأ ميعن نب نمحرلا دبع ةيالو تناكف «(ةنيذخ)

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 5١5.
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 ةيالو تناك :دمحم نب ىلع لاق .ه١١٠؟ةنس لزعو ه١١٠ةنس نم ناضمر

 . 18/10 ص] .«ًارهش رشع ةتس ناسارخ ميعن نب نمحرلا دبع

 :(ه١١ 31١9-5 ناسارخ ريمأ . . ىشرحلا ورمع نب ديعس 4

 نب نادقو نب بعك نب كلام نب دوسألا نب ورمع نب ديعس) ريمألا وه
 نب ديعس» :فرطمابل عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج .(ةعيبر نب بعك نب شيرحلا

 نم دئاق . جحْذَم سيق نم «ةعيبر نب بعك نب شيرحلا ىلإ ةبسن . يشيرحلا ورمع
 . [771/ص] .«ةيرجه ”٠١ ةنس ناسارخ ةريبه نبا 7 .ناعجشلا ةالولا

 دعب ناسارخ يشيرقلا ةنيذخ ديعس ىّلو دق كلملا دبع نب ةمّلْسَم ناكو

 نع ةمّلْسَم كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا لزع مث اهل ٠ ”ةنس ميعن نب نمحرلا دبع

 دهأ٠ ”٠ ةنس تلخد مث» : يربطلا لاق .ةريبه نبا رمع ىلوو اهقراشمو قارعلا ةيالو

 كلملا كينغ ني لرتقب ةيسكف عى ناسارخ نع ةنيذخ ديعس ةريبه نب رمع لزع اهيفو

 بابب زاغ ا .هالوف .ناسارخ يشرحلا لد + ةريبه نب رمع ىلإ

 : ةعسوت

 نير لنك تتميز نينلاذاس نمر ةايعف تتنق نول
 شيّرق نم ٌَتْنَخُملاال أاديعس ٍديعسنملدنأهللاّنأب

 اوناك دقو ودعلا ءازإب سانلاو ه١١ةنس ناسارخ ٌيشرحلا ديعس ممِدَق مث

 الو ةرثكب مالسإلا ودع نولتاقت ال مكنإ :لاقو داهجلا ىلع مهئحو مهبطخف ءاوبكن

 ٠ [8١8/1ص] .؛هللاب الإ ةوق الو لوح ال اولوقف مالسإلا ّرعو هللا رصنب نكلو ةّدعب
 داعو مهمزهف دْعُسلا ضرأب ودعلا لاتقل مالسإلا دنجب يشرحلا ديعس ريمألا راسو

 .رفظلاو رصنلاب
 هجبوو «ةناغرف ضرأو ةدنجخل ىلإ ٌىئشرحلا ديعس ريمألا ارغ ه٠ ؟ةنس يفو

 تباثو «بنيز يبأ نب ديزيو «يدنكلا ةطّدَمَعلا يبأ نب نسحلاو «نايمه نب ريرج
 .ةرفاو مئانغ نوملسملا منغو ةريبك ةميزه ءادعألا مزهناف ؟ايارتسلاب ,يدزألا ةنطق

 كلي هلق تيا لاقو «لاومألا مسَقو سمُخلا يشرحلا ديعس جرخأف» :يربطلا لاق
 :ودعلا ءامظع نم اوباصأ ام

 رايب ىقالامونيّسكو | جنزراك َعَّرْضَم َنْيَعلاَّرق

 اورابف اورَمَد ذإ ُدَنَججْح نصحب ٌجنلج ىقالامو ء«ينشاويدو
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 نب رمع ىلإ بتكي ملو كلملا دبع نب ديزي ىلإ حتفلاب يشرحلا بتكو ..
 يشرحلا ديعس ةمجرت يف ءاجو «ةريبه نب رمع هيلع هيف دجو امم اذه ناكف ةريبه
 ؛هترامإب فرتعي الو ةفيلخلا بتاكي ًاديعس نأ ةريبه نبا غلب# :هنأ عماجلا باتكب
 يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ هجرخأ مث اهل ٠ عةنس رخآ يف] - هنجسسو هلزعف

 ةفالخ يف ةينيمرأ شرحا ديعم يلو دقورع [7737ص) ٠ «ماشلا ىلإ داعف .همركأو

 . نيحتافلا ةداقلا نمو الطب اق تاكو «كلملا دبع نب ماشه

 لي لتسمل الاس ال ىلع ناو نرحل دس لعل ريت ني ريع اع
 نب ماشه ةفالخلا ىلوت نأ ثبل ام مث ه٠ ةةنس رخاوأ يفد يسيقلا ديعس

 نم هيلإ ناك امو قارعلا نع هريبه نب ومع لرعلاك» هةنس نابعش يف كلملا دبع

 هاضأ لاكن ناوق ؛لاوش يف يرسل هّللا دبع نب دلاخ هلك كلذ ىلوو قرشملا لمع

 ناسخ جرلع | دنسأ

 ٠ يرْسَقلا هللادبع نبدسأ . . أميرخُراسان)1١١5-٠١9ه/1١١5-17٠١ه(:
 نيحتافلا ءامظع رخآو يومألا رصعلا يف ناسارخل نييناميلا ةالولا رشاع وه

 الو . يناميلا ّيلجبلا ٌيرَسَفْلا اا ودقملا قنا ريمألا .:ىطشولا امسأب

 لئاوأ يف ناسارخ ىلع نيقرشملاو قارعلا ريم يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ هوخأ

 نوكيج رهت نسف اهنمن قاطنإ م 0 00
 ءاهَجْرَم لزنف ءدغّسلا دالب ىتأف رهنلا دسأ عطق ..» :يربطلا لاق .دنقرمس ىلإ
 جرملاب هوتأف ءادسأ ىقلتي سانلا يف جرخف ءىناه نب ءىناه دنقرمس ىلع ناكو
 دسأ راس مث . .رجح ىلع دسأ :اولاقو سانلا لءافتف ءرجح ىلع سلاج وهو
 .[8/187/ص)] .«دنقرمس لخدف سانلاب

 ءارو ام ميلاقأ يف رومألا ميظنتب ماقو لبق رو مست ةرثق دسأ ريمألا ثكمو

 يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع ناجزوجلا دالب ىلعو دنجُجلا ىلع يّلوو ةرهقلا

 تباث رعاشلا هعمو يدنكلا ةطّرَمَعلا يبأ نب نسحلا دئقرمس ىلع ىّلوو :يدزألا
 «ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ دسأ ريمألا داع مث .دنقرمسب هل ًابئان يدزألا ةنطق

 ورم ىلع دسأ ريمألا ىَّلو مث ءرهنلا نود ام ميلاقأب رومألا ميظنتو لامعلا ةيلوتب ماقف
 «ْخْلَبَو ةاره تاهج ىلإ مالسإلاو ةبورعلا دنجب راسو ءّيدزألا خيش نب نسحلا
 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ركذ امك ثيح

 كلي انما تانك ملا فلم قرورغت لابج هللا ةبهانب دما اوه تف /ةن فا
 .نميلا نولوتي مويلا ىلإ مّهف هيدي ىلع ملسأو نورمن هحلاصف «ناقلاطلا لابج
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 مهلاقثأ ىلإ اهلهأ دمعف ةاره لابج يهو روغلا ٌدسأ ازغ ه١ الةنس  اهيفو

 ناهز اي عصور تيباوت ذاختاب دسأ رمأف «قيرط هيلإ سيل فهك يف اهورّيصف
 حوتف يف - يدزألا ةبطق تباث لاقف . هيلع اووذق اه اوهنوحسلاف ليسالدسلاب اهالدو

 * ةنسلا هكللك كسا

 باجِجلاوُرُذ كولملااهّبِّيهَت ٍتاعِظْمُم َنمَضَت ًادسأ ىرأ

 باهوالهنيب نُمُْرِفوت ورم ٍفانكأ يف ليخلاب امس
 بارحلابو فويّسلاب ٌكصو اثرا ىو قس ووبغ ىلإ

 بالك ينبلالوةرتاهم  بلكؤارسل غدت مل ٌعحالم
 باحّنلا ٌعطَِق اهنود نم ىرت كيف ناش لايجتلا ر وربحلا
 باقعلا نم ضِمُملا اهّبقاعو اديردم ميل عدس وبلا نطراف

 .[84١8/1ص] .؛ةّيعلملا مزحلا لمعت اهيف طوخ لابج نم علمو

 لك نم مهأ ناك يخيرات لمعب دسأ ريمألا أدب ه١٠١/ةنس طساوأ يفو

 - ةنسلا هذه يفو» :الئاق كلذ يربطلا ركذ دقو خلت ةنيدم دييشت وهو تاوزغلا

 ةنيدم ةرامعل مّسَقو . .خْلَب ىلإ دنٌجلا نم ناقوربلاب ناك نم دسأ لقن  ه1١٠١ةنس

 نيبو «ءارمألا لزنم ناقوربلا ناكو . .اهجارخ ردق ىلع ةروك لك ىلع ةلعفلا ْخْلَب
 يبرعلا رعشلا) باتك يف ناوطع نيسح .د ركذ دقو .«ناخسرف خلب نيبو ناقوربلا

 : هنأ (ناسرخ يف

 لهأ مزلأ مث «راهنألا اهطسوتت ةيوتسم ًاضرأ يرسقلا هَّللا دبع نب دسأ راتخا»

 ًاروس ةنيدملا ىلع لعج مث .خلب ةنيدم نم ءزج ءانبب ناسارخ نم ةيحانو ةنيدم لك
 اهارقب ناطيحُيو ءًاخسرف ١١ هنع نادعبي نيروس لوألا روسلا دعبو «باوبأ ةعبس هل
 برعلا اهيلإ دسأ لقن - (ه١٠١م8ةنس)  ةنيدملا ءانب مت نأ دعبو .. اهعرازمو

 هنكسم ردقب ًانكسم نكسم ناقوربلاب هل نم لك عطقأو «ناقوربلا نم نيملسملاو
 .؛ةيبصعلل ًاعنم ناكسلا نيب طلخو ءانكسم هعطقأ نكسم هل نكي مل نمو

 ًاديج ةءانب اهانبو اهيلإ خلب لوح ام عمجب دسأ رمأ» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 «نيملسملل ًادقعم اهلعجو ءاهنصحو «ءًأامكحم ًاديدج

 : خْلَب ةئيدم دسأ ناينب يف يركبلا ديربلا وبأ لاقف . .» :يربطلا لاق

 ٌفِئاخلا ٌرقو اهب ُليِلَّذلا َمِصع اهَتْئّصحخ يتلا ةكرابملا َّنِإ
 فاوَرِءامسلا ٌباوبأوأحتف حلاص ْنِم ىأر ام اهيف كارأف

 ْفطاللا ٌتيونامب ٌريصبلا كنع هب ىِضرَي يذلا مسالا كل ىَضمُف
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 ٌفِلاحل نيميلا قدص ىلع يِّنِإ ٍةّيعررمأ ساس ِكْلَمَرِيَخاِي
 (فجاور نهفوخ ٌبولق تناك امذعب كينصب اهئمأ هللا

 ذنم ىطسولا ايسآو ناتسناغفأب مالسإلا لقاعم نم ًالقعم خلب ةئيدم لزت ملو

 .مويلا ىتحو يرسقلا دسأ ريمألا اهانب
 ىلإ عجرو .. لّبخلا هللا دبع نب دسأ ازغ ه٠ /مةنس يفو» :يربطلا لاق

 : هّللا دبع نب دسأ حدمي كلذ يف رعاشلا لاقف خلب

 نيّفُّدلا ضيع فاحل لك نم نيفلأ سمخ لك نم يل تيدن
 لبسلا ضرأو نيروغ هللا دبع نب دسأ ازغ اهيفو ه9١٠ةنس تلخد مث

 ةنطق تباث لاقف ءلتخلا كلم

 اًبَجوأو راف برحلا له َءَراَقَو هب ْتّلَْن ْدِإ برحلا يف ًادَسأ ىَرأ

 ابّرَحو هيلع ىصعتسا ام قَّرَحَق ةؤدر ٌناقاخ لْبّسلا ٌضرأ لواَكَت

 ابَرْهَم َكْنِم اوبرهي مل ْذِإ َنيِروُغو رق الا ٌدوفو كنتَ
 ابهرأو نابجلا تاهذإ كدنجل ةمضعد ا يف ك 3

00000 

 نب ماشه ةفيلخلا يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ نذأتسا ه٠ ؟ةنس ناضمر يفو

 نيقاهد هعمو قارعلا ىلإ دسأ لفقف .جحلا يف هّللا دبع نب دسأ هيخأل كلملا دبع

 .يبلكلا ةناوع نب مكحلا ناسارخ ىلع دسأ فلختساو ه٠ 4 ناضمر يف ناسارخ

 ًابئان قارعلاب ماقأو ناسارخ ىلع هللا دبع نب دسأل ىلوألا ةيالولا تهتنا كلذبو
 نب دلاخل باونلا ءارمألا نم ددع ناسارخ ىلع بقاعت امنيب دلاخ ريمألا هيخأل

 : نيف رشملاو .قارعلا نيمآ :ئرسملا هللا دبع

 دلاخ ةيالو نع ناسارخ كلملا دبع نب ماشه لصف ه١١ 1ةنس مرحم يفو

 يلالهلا هَّللا دبع نب مصاع ناسارخ ىلع ماشه ىلوو «نيقرشملاو قارعلل يرسقلا

 «ناسارخ يف ةعساو ةيرس ةكرح دوقي يميمتلا جيرس نب ثراحلا ناكو «ّيسيقلا

 نيقاهدو يلاوملا رئاسو دزألا ضعبو ميمت ةليبق نم ناسارخب نم هل باجتسا دقو

 عيبر رهش يف  اهريغو ناجزوجلاو ْحْلَب ىلع جيرس نب ثراحلا رطيسف «مجعلا
 ِبَّلَغ» :يربطلا لاق :اهنم نكمتي ملف ةمصاعلا ورم ىلإ فحزو ه5

 قبي ملو «ناقلاطلاو ذوُرلا ورمو بايرافلاو ناجزوجلاو خلب ىلع جيرس نب ثراحلا
 لقأ مصاع ةيالو تناكو .رهشربأ ةيحانو ورم الإ ناسارخ نم يلالهلا مصاع ديب
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 درا ةلادنا تلا :رسقلا هللا دبش نيرتلاخ

 .[١8/75؟5ص] . ادب نكتلف

 نم ةوق هعمو ه7١١ةنس ناضمر يف ناسارخ ىلإ يرسقلا هَّللا دبع نب دسأ داعف
 ينادمهلا كلام نب دمحم ةدايقب قارعلاو ةفوكلا ناسرف نم ةوق كلذكو ماشلا ناسرف

 نب يحب ةدايقب ةعيزر هليبق نم :ناسارخس نيدلا ميضلا خفلاد «ورم دالب نم ناقنادندلا

 لاق . خلبو لمآو ْذوُرلا ورم ىلإ ناقنادندلا رهن نم رقهقتف جيرس نبا اومزهف ٠ « نيضحلا

 عم هوثعبو ًاباتك اوبتكو ؛عنص اَمِل نيضح نب ىيحي ماشلا لهأ مظَعَو١ :يربطلا

 لاقيو «ّيرلاب هللا دبع نب دسأ اوقلف ؛ماشلا لهأ نم لجرو يربنعلا ملسم نب دمحم

 :ملسم نب دمحم هل لاقف ءرمألا اذه حلصأ يّنإف اوعجرأ : ميل لاقف.» قهيبب هوقل

 .«ةملظم لك مكيلع ُدرأو .«كل اهينبأ :لاقف «يراد تمده

 ناكو» ه1 1١1/ةنس لهتسم يف  ةمصاعلا ورم ةنيدم دسأ ريمألا لخد مث

 يف يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع ٌدسأ هججوو .. خلبو لمآ ىلإ دسأ راسو .همع

 كنسأ ناعنو ءدوُرلا ورم ىلإ جي ٍررَس نب ثراحلا بلط ىف ماشلا دنجو ةفوكلا دنج

 لزنف ل لمآ ىلإ ناسارخ لهأو دنجب

 دسأ مهاطعأف «نامألا اوبلطف «قيناجملا مهيلع َبَصّنو مهرصاحو ٌدسأ مهيلع

 يف دسأ راس مث .ينابيشلا ميعن نب ىيحي لمآ نئادم ىلع دسأ لمعتساو . .نامألا

 دسأ لخدف رهن ءاوو اميق - دل ميلف - ل در ا م

 نب دسأ ذختأ) :ي ىربطلاو ريثألا نبا لاق - ها117ةئس لئاوأ يف - خلت ةئيدم

 ءاهل ًارصاحم جيرس نب ثراحلا دجوف «ذمرتلا ىلإ ْحْلَب نم راسو ًانفُس هللا دبع

 يف ةيطع ونبو ةعرُز ونبو نوراه نب جاجحلا ونب نانس عمو «يبارعألا نانس اهبو
 عضوو «لمرتلا رهن قود لسا :لزدق ؛لّثخلا كلم لْبَسلا ثراحلا عمو ءذمرتلا لهأ

 لهأ جرخ» مث تاهجاوم تعقوف 2. .نوربعي سانلا لعجو رهنلا ءىطاش ىلع هريرس

 برهو . .هدالب ىلإ راسو لْبَسلا هكرتو . .هومزهف جيرس نب ثراحلا ىلإ ذمرتلا
 .«ناتسراخط ىلإ لجر فلأ وحن يف جيرس نب ثراحلا

 هتميزه مت اّمَلَف «جيرس نبا ةئتف مايأ دنقرمس ىلع اوبلغت دق نوكرشملا ناكو
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 ىراخُب نم ًاماعط هعم دسأ لمحو» :يربطلا لاق «دنقرمس ىلإ دسأ راس» ذمرتب

 ءاهنم دنقرمس ءامو ءرسغَرَو ىلإ عفتراف راس مث [ةاش عمج] ةريثك هايش هعم قاسو

 يف اهحرطي ىتح هيديب ةراجحلا لمحي ناكو «دنقرمس نع هفّرّصو يداولا ٌركسف

 «دنقرمس ميلست ىلع نامألا دسأ مهاطعأ مث ١ :نودلخ نبا لاق .«ركسلا

 خلب ةنيدم ىلإ داعو ةنتفلا ىلع ءاضقلا دسأ ريمألا ّمتأ كلذبو .«نامألا ىلع مهلزنأف

 .اها1١ةنس بجر يف

 ةنيدم هّللا دبع نب دسأ ذختا اهيفو . .ه8١١ةنس تلخد مث» :يربطلا لاق

 ضرأ مث ناتسراخط ازغ مث عناصملا ذختاو «نيواودلا اهيلإ لقنو «أراد خلب

 .١18/77ص] .«ًايبس باصأو حتفف هيوغيج

 اهيفو ه١ 89١1ةئس تلخد مث» : ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 نأ كلذ ببس ناكو .ناقاخ مظعألا كرتلا َكِلَم يرسقلا هللا دبع نب ُدسأ لتق

 يف تقرفتو ءاهحتفف لّيخ ةنيدم ىلإ هشويجب راس ناسارخ ريمأ هَّللا دبع نب دسأ
 نأ ناقاخ كرتلا كلم ىلإ نويعلا تءاجف «نومنغيو نورسأيو نولتاقي هدونج اهضرأ
 يف هرون نق يك ل ةيمرتلا يده افا ىتتعاد «لّثْخ دالب يف قّرفت دق دسأ شيج

 اطلع انيراتد اريثك اهكاس هناا و ةافاك ةؤرزتو هدفا ل اديضات هدرتح

 شيج يف هل ناقاخ دصقب هوملعأف هنويع دسأ ىلإ ءاجو .ميظع قنح يف اوراسو
 هشيج فارطأ ىلإ هروف نم لسرأف ءهتبهأ ذخأو كلذل زّهجتف ءفيثك ميظع

 ملا ءامهيف لاطأ نيتعكر سانلاب ىلصو «ناقاخ وحن هشيجب دسأ دصقف .. اهّملف

 نم هس نسي ناسا هللا ءاش نإ مترصُن :لوقي وهو فرصنا مث ليوط ءاعدب اعد

 مهريمأ اورسأو أاقلخ مهنم نوملسملا لتقف «ناقاخ ةمدقمب هتمدقم تقتلاف نيملسملا

 «نافاخ مرهئاو: ::بناجت لك نيه كازتألا .فيره# ساثلا ليقأ اًملف هع ءارمآ ةعبتسو
 مهيلع ؛هباحصأ نم ةئامعبرأ يف ناقاخ لذخنا ةريهظلا دنع ناك اَّمَلَق ءدسأ مهعبتف

 ًابرض تبرضف تاسوؤكلاب رمأ نوملسملا هكردأ اّمَلَف ,تاسوؤكلا مهعمو زخلا

 نوملسملا مدقتف ؛«فارصنالا اوعيطتسي ملف تارم ثالث فارصنالا برض ًاديدش

 بهذلا نم يناوألاو ةميظعلا ةعتمألا نم هيف امب هوزاتحاف مهركسعم ىلع اوطاتحاف

 هتميقو همظعو هترثكل فصوي الو ذحي ال امم «نايبصلاو ءاسنلاو ةضفلاو

 هنأ قفتاذ ءاهب نصحتف ندملا ضعب لخد ىتح هعم نمب ناقاخ برهو . .هنسحو

 كلذ هيلع قنحف «ديلا عطقب ناقاخ هدعوتف ريمألا هبلغف ءارمألا ضعب عم درنلاب بعل

 نم عقو امب هملعي دلاخ هيخأ ىلإ دسأ ثعبو .هلتقف «هلتق ىلع لمع مث ريمألا

 «هتعتمأو هلصاوح نم ريثك ءيشبو ناقاخ لوبطب هيلإ ثعبو «ناقاخب رفظلاو رصنلا
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 ليسزلل قلطأو ءًاديدش ًاحرف كلذب حرفف ماشه نينمؤملا ريمأ ىلإ دلاخ اهدفوأف
 فجسلا نبا وهو] - ءارعشلا ضعب لاق دقو .لاملا تيب نم ةريثك ةليزج ًالاومأ
 : كلذ ىلع هحدمي هللا دبع نب دسأ يف - [يعشاجملا

 اضْزَملاواهلوطاهنم ٌسيِقَت اضرألا ُسيِقَت ضزألا يف تْرس وَ
 اًضئأودسَسأريمألا نم انهشتر هيارسش لت ل

 اًضْفَرَناكو َلمَشلاعَّمَجو نىَضْفأ نيح ٌريخلا انيلإ ىَّضفأ
 (اًضفامهعومج نم ضفدق اًقكرالإٌناقاخ هتافام

 ذم ا نع

 ءارو امو ناسارخ نيقاهد مِدَق (م/88) ه٠١١ةنس رفص وأ مرحم رهش يفو

 - عيبرلا يأ زورينلا ناجرهم وهو - ناجرهملا موي ةبسانمب دسأ ريمألا ىلإ رهنلا
 هذه ناجرهم ناك اّمَّل» : ريثك نبا ظفاحلا لاق . خل ةنيدمب دسأ ريمألا ىلإ اومِدَقف
 ىلع فحتلاو ايادهلاب نادلبلا رئاس نم نيقاهدلا َتَمِدَق  ه1١؟١ةنس  ةنسلا

 اهتاقهد مساو ةاَرَه ناقهدو ةاَرَه بئان ِمِدَق نميف ناكو :يويبتلا هللا دوغ نيدو

 نم رصق كلذ ةلمج نم ناكو ؛ةزيزع فحتو ةميظع ايادهب مِدّقَف هاش ناسارخ

 نم ليصافتو «ةضفو بهذ نم فاحصو بهذ نم قيرابأو ةضف نم رصقو بهذ
 التما ىتح دسأ يديأ نيب هلك كلذ عضُوَف «ةنولم ْناولأ دالبلا كلت ريرح
 .[١١/9؟ 5 صل . «سلجملا

 ؛خلبب وهو ناجرهملا هللا دبع نب دسأ رضح ه٠11ةنس يف : :يربطلا لاقو
 نمحرلا دبع نب ميهاربإ هيلع ٍمِدَق نّمِم ناكف ايادهلاب نيقاهدلاو ءارمألا هيلع ِمِدَّقَف
 .فلأ فلأب تمّرُث ايادهب امِدَقَف .ةاره ناقهد هاش  ناسارخو َةاَرَه ىلع هلماع
 بهذ نم قيرابأو بهذ نم رصقو ةضف نم رصق :نارصق هب امِدَق اميف ناكف
 ءريرسلا ىلع سلاج دسأو البقأف «:ةضفو بهذ نم فاحصو ةضف نم قيرابأو
 جابيدلاو فاحصلاو قيرابألاو نيرصقلا اعضوف «يساركلا ىلع ناسارخ فارشأو
 يف يربطلا ركذ امك مث  ؟طامسلا التما ىتح كلذ ريغو يورهلاو يهوقلاو يوزملا

 رشعم اَنِإ ءريمألا هّللا حلصأ : لاقف ءابيطخ ةاره ناقهد ماق) : كولملاو ممألا خيرات
 ٌباتك انيف سيل راقولاو لقعلاو ملحلاب اهانلكأ «ةنس ةئامعبرأ ايندلا انلكأ مجعلا
 حتف هّجوت امنيأ ةبيقنلا نوميم :ةث ةثالث اندنع لاجرلا تناكو . لسرم ّيبن الو قطان

 مُظُعَو ّيحو بحر كلذك ناك نإف هتيب يف هتءورم تّمت لجر هيلي يذلاو ٠ ةخاللبلا
 تإو . مدقو دوق كلذك ناك اذإف يجرن هدي طشنو ةردص تحر لجرو «مّدُقو دقو
 ةيناذُحُتَك م ّمتأ وه ًادحأ ملعن امو هريفألا اهيأ كيف هن ؛الثلا ءالؤه تافص لعج هللا
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 دحأ مهنم سيلف  كلامعو  كيلاومو كمشَححَو كتيب لهأ تطبض كْنِإ «ءكنم

 مث «ةيناذختكلا مامت اذهف ريقف الو ّينغ الو ريبك الو ريغص ىلع ىّدعتي نأ عيطتسي

 الف برغملا نم رخآلاو قرشملا نم يئاجلا ٌءيجيف زوافملا يف تاناويإلا َتْيَتَب

 تيقل كنأ كتبيقن ِنْمُي ْنِمو « ىتَب ام نسحأ ام هللا ناحبس الوقي نأ الإ ابيع نادجي

 بحر امأو .هركسع ٌتحبأو هباحصأ َتلَتَقو هتللفو هتمزهف فلأ ةئام ىف وهو ناقاخ

 جرخ لام مأ كيلع مِدَق لامأ كنيعل ٌرقأ نيلاملا ّيأ يردن ام انإف كدي طسبو كردص
 : ريثك نبا ظفاحلا لاقو [86ج 747 ص] .؛ًانيع ّرقأ جرخ امب تنأ لب كدنع نم
 :هلدعو هتسايرو هلقع ىلع ةنَّسَح لاصخب ًادسأ حدتماف ءًابيطخ ةاره ناقهد ماق»

 لاومألا نم هيلإ دفّي امب حرفي هنإو ءهلتقو هرسكف فلأ ةئام يف وهو مظعألا ناقاخلا
 دسأ قّرفو .هسلجأو دسأ هيلع ىنثأف .ًارورس دشأو حرفأ هدي نم جرخ امب وهو

 مل ىتح هيدي نيب رباكألاو ءارمألا ىلع عمجأ كانه امو لاومألاو ايادهلا كلت عيمج

 15/775 نيف ]1 الع وش هنم» قع

 .خلب ةنيدمب يرسقلا هللا دبع نب دسأ ريمألا يفوت ه117١ةنس عيبر رهش يفو

 :هيثري يدبعلا سرع نبا لاقف
 سس ساسضلا ل غاتتادلالا دعينع نتا ذأ نعت

 رمل غلا هلا وسم ند هلي دار اقع يصر رشا ةعيرا ربنا تكي

 ينامركلا يلع نب عيدج ناسارخ يلو مث - ه١١١ةنس ةيناثلا ىدامج يف  نيقرشملاو

 ةريتتامملا ةالولا رخآ وه ناكو نينا ةدع هتيالو تناكو ه5 بحجر نفاد ئدزألا

 يومألا رصعلا يف ناسارخ ىلع



 ثلاثلا ثحيبملا ْثتِسح

 ناسارخل نويناميلا ةالولا
 مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف

 (ه1١-1540١47) ناسارخ ىلاو . . يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع
 ريمألا . يسابعلا رصعلا يف ناسارخ هالبل نييناميلا ةالولا لوأوه

 اولخد نم لوأ اوناك نيذلا نيعبسلا دحأ وهو . يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع

 ناك» :هنأ ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك ىف ءاج ثيح ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا يف
 كسه نب ىسيع .يكعلا كيهن نب نامثع :لاجر ةعبس درويبأ لهأ نم مهنم

 نب ديزي ءيدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع « يئاطلا ناميلَس نب لضفلا ؛ يكعلا

 دمحم نب ريهز « يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا باطخلا وبأ ,يدزألا نمحرلا دبع

 .ناسأرخ يف يبرعلا شيجلا نم .ةيناميلا نم نيم اوناكو 0 ”(يدماغلا يدزألا

 .ناسارخ ورم ىلع ةيسابعلا ةوعدلا ترطيس ه١ ٠١ ةنس ةيناثلا ىدامج يفو
 ورم ةنيدم نم ةيسابعلا ةوعدلا شيجو داّوقب يئاطلا بيبش نب ةبطحق ريمألا راسو
 ةعامج يربطلا ركذ اميف - هعمرو ها" » ةئس 0 روباسينو 00

 اك للا ل لا ديا ف

 شيجلا ةبطحق مزهف ” ا رفجرلا هن يراك دعوي وقر ني يفصل و دح

 سوط ةقطنمل ًادئاق اويشأ ايفل لم يكمل!” ييحمرلا دج نب رابجلا لق

 ناجرج ىلإ ةبطحق لبقأو» : يربطلا لاق .ناجرج ىلإ ةبطحق راس نأ م ناسارخب

 كمرب نب دلاخو يعازخلا هّللا دبع نب ديسأ هعمو ه١ ٠ةنس نم ةدعقلا يذ يف

 ني: رابجللا ديو ريهز قب ةييسملاو بعك ني :.ىسومو ديزي ني كلملا ليغ نوع قبأو

 يف ناجرجج ةنيدم لخدو يناورملا شيجلا ةبطحق مزهف .00"2يدرألا نمحرلا دبع

 ناسارخ دالب ميلاقأ رئاس ىلع ةرطيسلا كلذب تمتف ه١١7١ ةنس ةجحلا يذ لهتسم
 رهظو قارعلا ةيسابعلا ةوعدلا شيج لخد نأ لإ ةداقلا رابك نم رابجلا دبع لزي ملو

 .”اا/ صو 7١8 ص  يرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ(١)
 .4 ج ٠١5 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات(؟)

 ا
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 .ةيسابعلا ةفالخلا تماقو ه١” يناثأا عيبر يف ةفالخلاب عيوبو حافسلا سابعلا وبأ

 - )١17 حافسلا سابعلا يبأ ةفيلخلا ةطرشل ًادئاق حبصأو قارعلاب رابجلا دبع رقتساف

 ناك امنيب .(ه8١"1 - )١1 روصنملا رفعج يبأ ةفيلخلا ةطرشل ًادئاق مث (ه5
 . روصنملا رفعج يبأ سرحل ًادئاق يكعلا كيهن نب نامثع

 همايقل ناسارخ ريمأ يناسارُخلا ملسم يبأ ىلع نيمقانلا نم رابجلا دبع ناكو
 ريثك نب ناميلسو ناسارخب دزألا ميعز يدزألا ينامركلا عيدج نب يلع لتقب
 هناسفاني اناك امهنأل امهلتق دقو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ءابقن بيقن يعازخلا

 دّرمتو ةيرجه 75١ةنس رخاوأ يف قارعلا ىلإ ملسم وبأ ءاقنااّملو . ناسارخب ةماعزلا

 ه١ ا/ةنس لأ ييفاح ماشلاب روصنملا رفعج يبأ دض يسابعلا يلع نب هللا دبع

 ىلإ ْرِس :هل لاقو يناسارخلا ملسم ابأ روصنملا رفعج وبأ اعد» :يربطلا ركذ امكو
 نب حلاصو نمحرلا دبع نب رابجلا دبع نإ :ملسم وبأ هل لاقف ءّىلع نب هللا ديع

 ىلع لبق ناكو يتطرش ىلع رابجلا دبع :رفعج وبأ لاقف ءامهسّبحاف يننابيعي مئيهلا
 نكأ ملف ةعاضرلا نم نينمؤملا ريمأ وخأ مثيهلا نب حلاصو «سابعلا يبأ ةطرش
 وبأ لاقف ءرفعج وبأ بضغف «ينم كدنع رثآ امهارأ :لاق ءامهب كنظل امهسبحأل
 عم يناسارخلا ملسم وبأ راس مث د [١5١4/1ص] . "اذه لك درأ مل :ملسم

 تمت املك ةيترفلا ةريزجلاب يلع نب هللا دبع لاتقل ةداقلا نم ريثكو ةبطحمق نب ديمح

 ىلإ ةدوعلا ملسم وبأ دارأ - ه7 ةيناثلا ىدامج يف - يلع نب هللا دبع ةميزه

 هيلع هتيلوتو ماشلا يف ءاقبلاب روصنملا رفعج وبأ هيلإ بتكو اهريمأ هنأل ناسارُح
 ةبطحق نب نسحلا بتكف ؛ناسارخ ًادصاق ةريزجلا نم راسو فالخإلا رهظأر بصفن
 ناطيشلا نإ :«نينمؤملا ريمأ اي) :اهيف لاق ةلاسر روصنملا رفعج - يبأ ىلإ ىئاطلا

 ثعبو .''”(ملسم يبأ سأر ىلإ لقتنا دق يلع نب هّللا دبع سأر يف خفني ناك يذلا

 رفعج يبأ ىلإ هدرو هعدخف ملسم يبأ ىلإ يلجبلا ديزي نب ريرج روصنملا رفعج وبأ
 نم ةثالثو سرحلا دئاق يكعلا كيهن نب نامثع روصنملا رفعج وبأ رمأف ءروصنملا

 لاوس يف و صحا لاحت ىف هولتقو يناسارخلا ملسم يبأ ىلع اوبثوف سرحلا
 ملسم وبأ الإ كاذنآ برعلا ريغ نم دحأ ةالولا نم كانه نكي ملو .ه17ةنس
 ميهاربإ نب دلاخ روصنملا رفعج وبأ 5 :هلتقم ىتح ناسارخ ريمأ يناسارخلا

 اهيلع رودصتملا نارقادها 4# ةنس كليك ناسا رك للعاد ةعيبر نم وهو - ينابيشلا

 . نمحرلا دبع نب رابجلا دبع

 نمحرلا دبع نب رابجلا دبع» :يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 )١( ص  رمع قوراف .د  يمالسإلا خيراتلا 354.
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 . يدزألا رابجلاب بقل اذلو «نيراّبَجلا ءادشآلا ناعجشلا ةداقلا نم ؛ريمأ :يدزألا
 ًاريثك لتقف ه١ ٠ةنس ناسارخ ةرمإ روصنملا هالو .يسابعلا دهعلا ردص يف شاع
 رابجلا دبع مهلتق نيذلاو .206«بلاط يبأ نب يلع دلول ءاعدلا ةمهتب اهلهأ نم
 ةيّرُسلا ةوعدلا كاذنآ ترهظ هنإ ْذِإ ناسارخب ةداقلا لامعلا نم طقف رفن ةثالث اوناك
 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هَّللا دبع نب دمحمل ةيعيشلا ةيولعلا
 ها٠154١1*ةنس ىف» :يربطلا لاق . ناسارخو دنسلا ىلإ ةرصبلاو زاجحلا نم تدتماو

 نب رابجلا دبع روصنملا رفعج بأ ىلوو + .ةنانسارخت لماع: ميهازبإ نب.دلاخ كلع
 ىلإ ءاعدلاب مهمهتا هنأ ركُذ داؤقلا نم ًاسان اهب لخأف ءاهمِدّقف ناسا رخ وطرف

 دبأو ,ىراخُب بحاص يراصنألا ثيرح نب عشاجم مهنم بلاط يبأ نب يلع دلو

 .يلهذلا دمحم نب شيرحلاو «ناتسهوق بحاص وهو ميمت ينب ىلوم ةريغملا
 لهأ داّوق هوجو نم ةدعو ليلخلا نب دبعمو ّيبلغتلا دينجلا سبحو . مهلتقف

 اياقب نم ميهاربإ نب دلاخ لامع ىلع ام جارختسا ىلع ّمَّلأو ؛ناسارخ
 .©0:لاومألا

 لوألا عيبر ٠ ىف اهيلع ايلاو ناسارخ ىلإ رابجلا دبع مودق ناكو
 هيرب نم تلح ةليلا ةرشع عبرأل لاقيو «لوألا عيبر نم نولخ رشعل) ه1 ٠ةنس
 راصمألا لامع ناك : لاقف ه١ 5 *ةنس ةياهن يف ةالولا ءامتسأ ئربطلا ركذؤ .٠ (لوألا

 نب رابجلا دبع ناك اهلماع نإف ناسارخ الإ اهلبق يتلا ةنسلا يف اهلامع ةنسلا هذه يف
 نب دايز ةنيدملاو ةكم ىلع ناكا - هنأ اهلبق يتلا ةنسلا يف ركذو - . !نسحرلا دبع

 كلذكو - 'َيِبّلهملا ةيواعم نب نايفس اهلامعأو ةرصبلا ىلعو يئراحلا هللا ديبع
 نب كلملا دبع رصم ىلعو «ىيثراحلا هللا دبع نب عيبرلا نميلا ىلع يلاولا ناك»

 نب نسحلا ةيئيمرأ ىلعو «ةبطحق نب ديمح ةيتارفلا ةريزجلا ىلعو «نوع وبأ ديزي
 . «يعازخلا ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو «ةبطحق

 مهركذ فلس نم لتقب نمحرلا دبع نب رابجلا دبع ريمآلا ماق ه5١ !ةنس يفو

 داّوق هوجو نم ةذع سبحو «يولعلا نسحلا نب , هّللا دبع نب دمحمل ةوعدلا ةمهتب

 . مهب كتفف مجعلا نم يناسارخلا ملسم يبأ باحصأ نم مهضعب ناك نايسارح لهأ

 هللا دبع نب دلاخ نب دمحم ةرونملا ةنيدملا ىلع» ه١ 51١ ةنس ةياهن ةالولا نم ناكو

 هَّللا دبع نب عيبرلا نميلا ىلعو «يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا ةكم ىلعو «يرسقلا
 اهلامعأو ةرصبلا ىلعو «يعازخلا ثعشألا نب دمحم ايقيرفأو رصم ىلعو «يثراحلا

 .194 ص - فرطماب دمحم - عماجلا )١(
 .4 ج ”١197 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع ناسارخ ىلعو «يبّلهملا ةيواعم نب نايفس

 «يئاطلا ةبطحق نب نسحلا روغثلاو ةينيمرأ ىلعو

 يبأ ةفيلخلا دنع نمحرلا دبع نب رابجلا دبعب ضعبلا ىعس ه57١ةنس يفو

 لعف امو 0 لهأ ءاسؤر ىنفأ دق رابجلا دبع نإ) :هل اولاقو روصنملا رفعج

 :روصنملا رفعج يبأل يزوخلا بويأ وبأ لاقو . ةعاطلا علخي نأ ديري وهو الإ اذ اذه

 كلذب بتكف ناسا رك نم دونجا كيلإ هجوي نأو مورلا وزغ ديرت كنإ هيلإ بتكا
 .ناسارخ تبهذ دونجلا ٌتقّرف نإو تشاج دق كرتلا نإ :رابجلا دبع هباجأف «هيلإ

 نم دونجلا كيلإ هجوم انأو اهريغ نم َيلإ ٌمهأ ناسارخ نإ :روصنملا هيلإ بتكف
 درو اّمَلَف .هقنعب اوذخأ علخب مه اذإف ناسارخب اونوكيل دونجلا هيلإ هّجو مث «يلَبِق
 اذه يف اهنم الاح أوسأ طق نكت مل ناسارخ نإ :هيلإ بتك باتكلا رابجلا دبع ىلع

 روصنملا ىتأ اّمَلُف .رعسلا ءالغ نم هيف مه ام قيضل اوكله دونجلا اهلخد نإو ماعلا

 .هرظانت الف ةعاطلا علخ دقو هتحفص ىدبأ دق :يزوخلا بويأ وبأ هل لاق هباتك

 دمحم لزنف ريبك شيج يف روصنملا نب يدهملا دمحم هنبا روصنملا هيلإ هجوف
 تسل تبسلا موي هتميزه تناكو «هومزهف هولتاقف رابجلا دبع ىلإ ًأشيج ثعبو ّيَرلاب
 هدلوبو هب يدهملا ثعبف ءأريسأ هذخأ متو «ةيرجه 4١؟ةنس لوألا عيبر نم نولخ

 برضو هيلجرو رابجلا دبع يدي عطقب روصنملا رمأف» :يربطلا لاق .روصنملا ىلإ
 ةفض ىلع ةريزج يهو كَّلْمَد ىلإ هدلو رييستب روصنملا رمأو :كلذ هب لعفف ءهقنع

 مهنم اجن نمم ناكف ءاجن نم مهنم اجنو ..اهب اولازي ملف نميلا ةيحانب رحبلا

 يفوت نأ ىلإ يقبو رابجلا دبع نب نمحرلا دبع ءافلخلا بحصو ناويدلا يف بتتكاو
 ْ ْ .«ةيرجه ١17١ ةنس يف ديشرلا نوراه ةقذاح ىدرصمب

 -159)و (ه١6١-545١1) ناسارُخ ىلاو . .يدزألا كلملا دبع نوع وبأ - ؟
 (ها٠5

 يف ناسارخل نييناميلا ةالولا يناث يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ وه
  ناننارخ هاليب من ةاجيرج ىف ىبرغلا نشيعلا ةداق: نم قوعوبأ ناك . يسابعلا رضعلا
 رصعلا يف رصم ةالو لوأو ةيسايعلا ةفالخلا اتينا نيذلا ةداقلا ناك نسل

 مث (ها”5-*5) حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف رصم نوع وبأ يلو ع يسابعلا

 ىلإ داع رصمل هتيالو تهتنا اّمَلو ه١15١ - 177ةنس روصنملا رفعج - ىبأ ةفالخ يف

 ل اهيلإ راسف ةاشسارح قويضتملا لع نبأ و مث يعمل نكسو قارعلا

 .ها 57 ةنس طساوأ ذنم اهمكح



 054 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 585

 وبأ ماق ثيح ه844١ةنس ثادحأ يف هتيالو نع ربخ لوأ يربطلا ركذ دقو

 ناكو يولعلا نسحلا نب , هّللا دبع نب دمحم براقأ نم ددع سبحب روصنملا رفعج

 ةيرسلا ةيولعلا ةوعدلا تناكو اجب رع نبا دو د ديس وح

 :يربطلا لاق .راصمألا نم ديدعلا يف ترشتن دنا دق ىسحلا هب , هّللا دبع نب دمحمل

 هدر مدعو وهو روسرملا راعج يبأ دنع ًاسوبحم ورمع نب هللا دبع نب دمحم ناكل

 00 نإ نينمؤعلا ريمأ ربخأ اشارت ننس قولا هينا نحبك

 9 ا رتل ب يع

 نوفلحي لاجرلا هعم ثعبو ناسارخ ىلإ هسأرب ثعب .. هللا دبع نب دمحم سأر هنأ

 يربطلا لاقو 2002 . . هلك ِهَّللا لوسر تنب ةمطاف هّمأ نأو هللا دبع نب دمحم هنأ هّللاب

 ذخأف سبحلا يف نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم تام» :ةيناث ةياور يف
 ناسارخ روك يف اوفاطف ناسارخ ىلإ ةعيشلا نم ةعامج عم هب ثعبف هسأر روصنملا

 سأر هّنأ سانلا نومهوي هّللا دبع نب دمحم سأر اذه نإ هّللاب نوفلحي اولعجو

 يف رفعج يبأ ىلع هجورخ نودجي اوناك نيذلا نسح نب هللا دبع نب دمحم

 . [9/501 ص] . ؛ةياورلا
 ه140ةنس بجر ىف ةرونملا ةئيدملاب نسح نب هللا دبع نب دمحم جرخ مث

 يف اهيلع بلغتو ةرصبلاب ميهارب 0 هوخأ جرحو «يدهملاب بقلتو ةفالخلاب عيربد

 هنأ نونظي اوناك مهنأل اهيلإ امو ناسارخب مهتعيش جرخي ملو ه6 ةابقمو»:لوأ

 تهتنا مث .سراف دالبو ناسارخب ةعيدخلا كلت تحجن ثيح ه144ةنس لِتُق دق

 لتقمو ه١ 40ةنس ناضمر يف ةنيدملاب هلتقمب نسح نب هللا دبع نب دمحم ةكرح

 ةفيلخ نوع يبأ نب نوع ناكو» :يربطلا لاق ءةجحلا يذ يف ةرصيلاب مَع ميهاربإ هيخأ

 نأ هكر نعت هيكدللا دنع نما دمسف لثف انف يعل ولا نسا بدل

 نب وغرب مركلا يبأ نب محم عم نوع يبا ىلإ ناسارتم ىلإ ةسارب روصتملا رفعج

 م يارب ابار مولد وع ارلاقو ناسارخ لهأ باترا هب مِق املك نوع يب

 . 2')(اهريغ ةبذك

 ىلع يبّلهملا متاح نب ديزي» ءارمألا ةالولا نم ناك ه44١ - 50١ةنس يفو
 ةبطحق نب نسحلا «- ةيلامشلا  ايقيرفأ ىلع يعازخلا ثعشألا نب دمحم ءرصم

 ءدنسلا ىلع يدزالا صفح نب رمع «ةريزجلا روغتب ةبطحق نب ديمح «ةينيمرأ ىلع

 .؟ ج ١98 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(



 5/6 يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةيسآو ناسارخل نويناميلا ةالولإ : عساتلا لصفلا 6055

 اهيف ناك اًممف ه١5١ةنس تلخد مث» :يربطلا لاق  «ناسارخ ىلع نوع وبأ

 ناكو ناسارخ روُك نم اهريغو ناتسجسو سيغّدابو ةاره لهأ يف سيذاتسأ جورخ

 0 قرم لمار مها رقتلا اح 0 ا تفل 0 2 يتركب

 3 م ا ل ري 0 م

 اوناكو]'ب نازك خب ةوادو يناتسجسلا مجنلا وباو ورمع نب دامحو ىلجبلا ىيحي

 ناتسراخط يف نوع وبأ ناكو تام رك نر فاملا تدك ةرط تا فارتو لامع

 - ّيدهملا ىلإ ةميزخ نب مزاخ روصنملا رفعج ب وبأ هجوف [نيتلا ءارو ام دالبب

 راسف ب [8 /15ص]- «.هيلإ دارقلا عضو سيذاتسأ ةبراحم يدهملا هالوف  يّرلاب

 دنع لبج يف سيذاتسأ اورصاحو اومزهو اوبراحف دنجلاو داّؤقلا هيلإ ٌمِضناو مزاخ

 اولزن اًملف . كلذب الإ اوضري ملو نوع يبأ مكح ىلع اولزن ىتح هباحصأو نسي ذاته

 نأو ديدحلاب هتيب لهأو هوو ني ةاكسا فلول نأ مهيف مكح نوع يبأ مكح ىلع

 لجر لك اسكو نوع يبأ مكح نم مزاخ كلذ ذفنأف ءافلأ نوثالث مهو نوقابلا قتعُي

 كلذب بتكف يدهملا ىلإ هّردع كلهأو هيلع هّللا حتف امب بتكو « نيبوث مهنم

 يف مْزَه نمي داعم نأ رمع نب دمحم ركذو .روصنملا قيس ملا 'ويمأ ىلإ يدهملا

 .[195/7578ص] .(ه١61١ةنس

 تهتناف ناسارخ ىلع يئاطلا ةبطحق نب ديمُح روصنملا ىَّلو ه١15ةنس يفو
 رفعج وبأ تامو .ناسارخل ًايلاو ةبطحق نب ديمح ثكمو «نوع يبأ ةيالو كلذب

 رمتساف روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا ةقدلخملا ىلوتو ها 06 ةينيعلا يذ يف روصنملا

 وهو ةبطحق نب ديم تام ه659١ةنس يفو» :ريثالا با لاق ناسارخل ايلاو: ديم

 ."”«ديزي نب كلملا دبع نوع ابأ اهيلع هدعب يدهملا لمعتساو ناسارم ىلع

 فلام دب ةرهعت ىو اهيفو ء«.ها0١ةهوةنئس ناسارخل ايلا نوع وبأ داع كلذبو

 رفحو اهروس ىنبف دئقرمس يلجبلا ىيحي نب ليربج ىّلوو «ناتسجس ّيعازخلا

 ةفوكلا ىلع ناك» : هنأ ه69١ةةئس ةالولا ءانسسا يف ريثألا نيا نكذو |0000

 نب رشب ةماميلا ىلعو ؛َحْوَر نب ءاجر نميلا ىلعو «يدنكلا حابصلا نب , قاحسإ

 ةريزجلا ىلع ناكو . ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ ناسارخ ىلعو 5 رذنملا

 متاح نب َحْوَر دنسلا ىلعو .متاح نب :كيزجايقيرفأ "ىلغو «حلاص نب لضفلا

 . (ىبلهملا

 )١( ج 0" ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 0.



 056 ىسايعلا رصعلا ىف ىنميلا رودلا ملل

 . '"”هطخس نع ناسارخ نع نوع وبأ لزع ه١7١ةنس يفو» :يربطلا لاق
 ًايتع ربكلا نم غلب دق ناكو ه0١ةنس ناسارخل نوع يبأ ةيالو تهتنا كلذبو

 تامو : ةريصيلاب توملا صضرم .ضيرم وهو يدهملا ةفيلخلا هرازو ةرصبلاب نكسف

 .ها5ةغةنئس اهب

 (ه16١-١1592) ناسارُخ يلاو . . يئاطلا ةبطخق نب دِيَمُح
 ؛ يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ايساو ناسارخل نييناميلا توكل ةالولا ثلاث وه

 هوبأو وه ناك . يئاطلا يناهبنلا نادعم نب دلاخ نب بيبش نب ةبطخَق نب ديمُح ريمألا
 ١50 ماشلاب ندرألا ميلقإ ديم يَلُوو ٠ ةيسابعلا ةفالخلل نيسسؤملا ةداقلا رابك نم

 ريصم لالا ١ ا/) ةيتارفلا ةريزجلا روضصقملا نمقمع نأ هالو مث (ها7-

 نب ةبطحق نب ٌدْيَمَح» : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو (ه147 8
 رمأ قاع 0 ب ريغع ةرمإ ا ناعجشلا ةداقلا نم وسما :يئاطلا بيبش

 ًاريمأ لعُج مث ه67١ةنس لوبياك وزغلو ه١ 58ةنس ةيتيمرأ وزغل هجّوو .ةريزجلا
 :[عماجتلا 881 . «ناسارخ ىلع

 رفعج وبأ ةفيلخلا ُهاّلو .ه١١1١ةنس ناسارخ ةبطحق نب ديمح يّلُو دقو

 لامعلا ىَّلوو ءورم ةنيدم اهتمصاعب رقتساو ناسارخ ىلإ ديمُح قلطناف ءروصنملا
 دق تقاكو ناعما عقار ل وباكو سسففانو ةاره قطاتم ىلإ ناس ولا اهيبلافأ ىلع
 كلت ىلع اوبلغتو ه5١ ٠ ةنس مجعلا نم هعم نيذلاو سيذاتسأ درمت نيح تضقتنا

 ىَلو مث ه١١١ةنس نوع يبأ ةيالو يف سيذاتسأ ةكرح ىلع ء ءابضقلا متو تاهجلا

 .نانبازتخ ىلغ !ديمح روضنملا

 «لباك ةبطحق نب ديمح ازغ اهيقو ه57١ةنس تلخد مث» : ريثألا نبا لاق
 /" ص] .(«ةثامو نيسمخو ىدحإ ةنس ناسارخ ىلع روصنملا هلمعتسا دق ناكو

 .!1لماكلا

 يف مث ٠ ةرقتسم دالبلاو نينس ينامث ناسارخل أيلاو ةبطحق نب ديمح ثكمو
 ني ع و دغصلا ميلقإب رهنلا ءارو ام داليب ترهظ ه54١1ةنس لئاوأ
 ريثألا نبا لاق .ناسارخب عنقملا رهظو .«دغصلاو ىراخبب - ةيولعلا ةعيشلا مهو -
 يو دق ناك (اميكح ىمسيو ورم لهأ نم ًاريصق روعأ الجر عنقملا ناكو»

 رول ا ان حل و م اناا ًاعانق يأ
 مث هتروص يف لّوحتف مدآ قلخ هللا نإ :لوقي ناكو :هباحصأ عيمج - ىلإ كلذ رهظي

 )١( ج 75 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.



 جال يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةيسآو ناسارخل نويناميلا ةالولا : عساتلا لصفلا 6237

 مشاهو «مشاه ىلإ لوحت مث يناسارخلا ملسم يبأ ىلإ ارج ٌملهو حون ةروص يف

 لضفأ يناسارخلا ملسم ابأ نأ دقتعي ناكو «خسانتلاب لوقيو «عنقملا وه هاوعد يف
 ةدرجنسو مايسب ةعلق يف اونصحتو سانلا لالض نم قلخ هعباتو . لكي يبنلا نم

 دغصلاو ىراختب ةضيبملا ترهظو . [دغصلا ميلقإب] شك قى قيتاسر نم يهو

 شكب اوعمتجاو « نيملسملا لاومأ ىلع اوراغأو كارتآلا رافك هناعأو هل نينواعتم

 نب ليربج مهيلإ ديم ذفنأو ..ثكاون ةعلق ىلعو اهروصق ضعب ىلع اوبلغو

 ةعبرأ مهولتاقف ىراخُبب اوناك نيذلا ةضيبملاب اولغتشاف ديزي هاخأو يلجبلا ىيحي
 ليربج مهعبتو عنقملاب مهومزهنم قحلو ةئامعبس مهنم لتْقَف تكجوب ةنيدم يف رهشأ
 .18 /0 5 ص) .«مهبراحو

 قفاوملا - ه59١ةنس ناسارخ ىلع ٍلاو وهو ةبطحق نب ديمح ريمألا تامل

 عنقملا لاتق يشرسلا ررعح قيس ىلركو + نوزع وبأ ناسارخ يِلوَو - م١7

 .ه77١ةنس يدهملا ىلإ هسأرب ثعبو عنقملا لتقو مهمزهف هعابتأو

 (ه١117-155) ناتسجسو ناسارخ ىلاو . . يسوطلا ناميلس نب لضفلا

 يبرعلا شيجلا ةداق نم ناك «ءىيط ةليبق نم ّينامي يبرع وه امنيب «ناسارخب
 رابخأ باتك يف ءاج ثيح ةيسابعلا ةوعدلا روهظ دنع ناسارخ يف درويبأ ةقطنمب
 :نأ ةيسايعلا ةلودلا

 كيهن نب ىسيع «يكعلا كيهن نب نامثع :لاجر ةعبس درويبأ لهأ ْنِم مهنم»
 نمحرلا دبع نب رابجلا دبع «يئاطلا ناميلس نب لضفلا سابعلا وبأ «يكعلا

 « يكتعلا ةيواعم نب مثيهلا باطخلا وبأ :يدزألا نمحرلا دبع نب ديزي ؛يدزألا

 '"(يدماغلا يدزألا دمحم نب ريهز

 سوط ةنيدمب ماقأ هنأل (يسوطلا) بقلب يئاطلا ناميلس نب لضفلا رهتشا دقو

 نب ةبطحق ةدايقب قلطنا يذلا ةيسابعلا ةوعدلا شيج ةداق نم وهو ءاهيف ًادئاق ناكو

 نب ديزي ذئموي قارعلا ريمأ ناكو ه7١”ةنس مرحم يف قارعلا لخدو يئاطلا بيبش

 قرش بونج يف طساو ةنيدمب هشيج لولف عم نصحتف يسيقلا يرازفلا ةريبه

 ناميلس نب لضفلا مهنيب ةداقلا نم ةبكوك يف ةبطحق نب نسحلا هيلإ هجوتف «قارعلا

 هنأ يربطلا ركذ ثيح «ىئاطلا ىسوطلا

 )١( ص - يرودلا قيقحت  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ ١١18.



 088 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا <84

 ًاداوق هيلإ مضو طساوب ةريبه نبا ىلإ ةبطحق نب نسحلا ةملس وبأ هّجولا
 نب ديعسو «روصنم نب فافحو «ّيكعلا ميكح نب لتاقمو «ةميزخ نب مزاخ :مهنم
 ءملسم نب ميركلا دبعو ؛ناميلس نب لضفلاو ؛ناكشم نب دايزو ءورمع
 مهعيمج ىلعو :اذكاق ركع ةعض «مهريغو «دمحم نب ريهزو «كيهن نب نامثعو

 . طساوب هعم نيذلاو ةريبه نبأ ةميزه متف . 370ةيطحق نب نسحلا

 ثيح قارعلاب اورقتسا نيذلا ةداقلا نم ناميلس نب لضفلا سابعلا وبأ ناكو

 لضفلا ناكو روصنملا رفعج يبأ سرحل ًادئاق يناميلا يكعلا كيهن نب نامثع حبصأ
 هلع ام دل 81 هنا كيهن نب نامثع تامو» :يربطلا لاق . سرحلا ةداق نم

 سرحلا ىلع ناكف كيهن نب ىسيع هسرح ىلع هناكم رّيصو روصنملا رفعج وبأ
 9/1[ 74١صضص] .«يسوطلا سابعلا ايأ سرحلا ىلع  روصنملا  لعجف «تام ىتح

 ىلوت امنيب دادغب ىف ةفيلخلا سرحل ًادئاق ناميلس نب لضفلا سابعلا وبأ ثكمف

 مث (ه١15 -159) نوع وبأ مث (ه55١ - )١91 يئاطلا ةبطحق نب ديمُح ناسارخ
 .ريهز نب بيسملاو ملسم نب ذاعم

 ريهز نب بيسملا ىلع ناسارخ تبرطضأ ه1515ةنس يفو» : يربطلا لاق

 .«ناتسجس اهعم هيلإ ّمضو «سابعلا ابأ يسوطلا ناميلس نب لضفلا يدهملا اهاّلون
 الور تانيا رج ذل و دن فتم نيه ناس ود ضتلا ناكل 0ع
 . يسابعلا رصعلا يف ناتسجس

 ىلع ناك» :هنأ ه57١ةنس راصمألا ىلع ةالولا ءامسأ يف يربطلا ركذو

 ناميلس نب لضفلا ناتسجسو ناسارخ ىلعو «َيبْلِهملا متاح نب حْوَر ةرصبلا
 . "”يشرحلا ىيحي ناجرججو نايوّرلاو ناتسربط ىلعو . ّيسوطلا

 نب ناميلس نميلا ىلع ناك» :هنأ ه71١/ةنس ةالولا ءامسأ يف يربطلا ركذ مث

 نب لضفلا ناتسجسو ناسارخ ىلعو . متاح نب َحْوَر ةفوكلا ىلعو . .يثراحلا ديزي

 ايقيرنأ .ىلعو ,.نسعتتلا بعصم نب. ىسوم,رصم ىلعو : يسوطلا ةاميلم
 ةفيلخلا تام اهيفو ه19١ةنسو 58١ةنس يف كلذكو . 776 تانج جرب ديزي

 نب: ئداهلا موس ةناولكلا ل نوني كف مرحم رهش يف  روصنملا نب يدهملا

 .روصنملا نب يدهملا

 )١59 يداهلا ةفالخ يف ناتسجسو ناسارخل ًايلاو ناميلس نب لضفلا رمتساو

 ١ ج ١؟١ ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 4.

  0صو 8 ص يربطلا  كولملاو .ممألا خي يرات  5١ج ٠١.



 1 يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةينسآو ناسارخل نويناميلا ةالولا : عساتلا لصقلا 059

 - روصنملا نب يدهملا نب ديشرلا نوراه ةفالخلا ىّلوتو يداهلا تام مث (ه١107
 ىلإ ناسارخل ًايلاو ناميلس نب لضفلا ثكمو  ه٠11١ةنس لوألا عيبر فصتنم يف

 .ه١1ا/١ةنس لئاوأو ه١1١ةنس ةياهن

 سابعلا يببأ مودق اهيف ناك اًميف ه١ا/1ةنس تلخد مث» :يربطلا لاق

 ةفالخلا متاخ ناكو «ناسارخ نع أفرصنم مالسلا ةئيدم ّيسوطلا ناميلس نب لضفلا

 هذهأ يسوطلا سابعلا نأ مدا وللا دنس مع ص

 «سابعلا يبأ ىلإ هعفدف هنم ديشرلا

 ديشرلا ىّلوو ناسارخل ناميلس نب لضفلا سابعلا يبأ ةيالو تهتنا كلذبو
 ًاريز تانك ند. قفل نضادعلا وبا هان امنع يفد نودي نري تعب ةئاكم
 يلاوح اهب هتافو ىتح  دادغب  مالسلا ةنيدمب ديشرلا نوراه متاخ ناويدل

 .ما/88 قفاوملا ه117١ ةنس

 (ه11/ - )١/1١ ناسارخُخ ىلاو . . ثعشألا نب دمحم نب رفعج  ه

 «يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ايسآو ناسارخل نييناميلا ةالولا سماخل وه
 نن كمحما ريمألا ةيورلا ناك كما لا دش نيستا ياعم نيرا ألا
 نفةاهجلل نفاس وقو تامر علا ب145 ةكامشلا ايقيرئأل ايلاو:بتقعحألا
 هسشألا نب دمحم نب رقت نيمألا هزحآ ناكو نها 6 ةةدن .ايكرتباد ةوزلا نقرأ
 نب يدهملا ةفالخ يف (ه74١ - 71١ةنس) دنسلا دالبل ًايلاو مث نيطسلفل ًايلاو
 نب رفعج امأ .ه54١ةنس اهيلع لاو وهو دنسلاب رصن ريمألا تامو ءروصنملا

 وهو  دادغب  مالسلا ةنئيدمب ةفيلخلا متاخ ناويد بحاص ناكف ثعشألا نب دمحم

 يسوطلا ناميلس نب لضفلا ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىّلو مث (ةفيلخلا ريزو) بصنم
 لئاوأ يف ناسارخ ثعشألا نب دمحم نب رفعج ىّلوو ةفيلخلا متاخ ناويد يئاطلا

 نب دمحم نب رفعج نب سابعلا هنبا هغمو ناسارخ ىلإ رفعج قلطناف ء«ه١ا/١ةنس

 : ميقا

 يسوطلا ناميلس نب لضفلا سابعلا وبأ مِدَق ه١17١ةنس يف» :ريثألا نبا لاق

 مِدَق اَّمَْلَف «ثعشألا نب دمحم نب رفعج اهيلع ديشرلا لمعتساو ناسارخ نم

 منغو راهناس حتتفا مث اهحتتفا ىتح اهلهأ لتاقف لباك ىلإ سابعلا هنباردم ناسارخح

 «اهب ناك اه

 )١ صو 8 ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات  0١ج ٠١.
 ج 85 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 5.



 0520 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 59

 ناسا رس: ةبالو تناكو.::ناسارخل ابلاو فعشألا ب دمحم نب نفعس ثكمو
 «ناتسنامكرتو «ناتسكبزوأو «ناتسكيجاتو «ناتسناغفأ : ةيلاحلا تايمستلاب لمشت

 ناسارخ دالبل أيلاو رفعج ريمألا ثكمف .ناريإ لامش يف روباسينو ناسارخ ميلقإو
 .ها11/7 ةنس ىتح ه1/7١1ةئسو 1١!/١ةنس

 نم ثعشألا نب دمحم نب رفعج ٌديشرلا مدقأ ه1/7١1 ةنس يفولا : يربطلا لاق

 ا هلا ن ةيسم يبتسم زو ماعلا هنبا اهكلوو ناساوخ

 ةلودلا لاجر رابك نم لزي ملو قارعلاب ديشرلا نوراه ىلإ رفعج ريمألا داعف

 .ها٠48*ةنس ىلاوح اهب هتافو ىتح ةداقلاو

 (ه110/8 - 1077) ناسارُخ يلاو . . َيعاْرُخلا رفعج نب سابعلا ” 

 سداس «ّيعازخلا ثعشألا نب دمحم نب رفعج نب سابعلا َيناميلا ريمألا وه
 ولي اللا نيضعلا نل نالشولا انآ ركاب رعد يدان «سوعلا:ةالولا

 ثعشألا نب دمحم نب رفعج ريمألا هبا ميمون را ربو نب ساجلا رحم

 اهتاهجو لوباك مكحي ناكو لاو اق خلب روحم ةدايق هوبأ هالوو ءمهاالاةئس

 ىتح نيكرشملا هموقو اهكلم لتاقف لّباك رفعج نب سابعلا ازغف ليبتر هل لاقُي كلم
 ام منغو راهناس سابعلا حتتفا مث «ةيزجلا ءادأو ةعاطلل هموقو اهكلم نعذأو اهحتتفا

 اهب ناك

 ناسارخ ىلع رفعج نب سابعلا ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىّلو ه177ةنس يفو
 .ها١ا/ةةنس طساوأ ىلإ ه1/5١ةنس مث ه1/7١ةنس اهيلع ًايلاو ثكمف

 رفعج نب سابعلا ناسارخ نع ديشرلا لزع ه1176١ةنس يفو» :يربطلا لاق

 ١٠١[. /2ه7”ص)] .«ءاطع نب فيرطغلا :لاعح ا هتلرو

 ديشرلا ههّجوو ءاهيف ةداقلا رابك نم ناكو قارعلا ىلإ رفعج نب سابعلا داعف
 لخد» :يربطلا لاق .ه1417ةنس مورلا ضرأ وزغل ديشرلا نب مساقلا هنبا عم
 هّجوو اهرصاحو ةّرق ىلع خانأف ه41١ نابعش يف مورلا ضرأ ديشرلا نب مساقلا

 تثعبف اودهج ىتح نانس نصح ىلع خانأف ثعشألا نب دمحم نب رفعج نب سابعلا
 لحري نأ ىلع نيملسملا ىراسأ نم الجر نيرشعو ةئامئالث هل لذبت مورلا هيلإ

 نانس نصحو ةّرق نع  سابعلاو مساقلا - لحرو .كلذ ىلإ مهباجأف ءمهنع
 ٠١[. /١4ص] .؛ًاحلص

 )١( ج 057 ص يربطلا كولملاو ممألا خيرات ٠١.



 54١ يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةيسآو ناسارخل نويناميلا ةالولا : عساتلا لصقلا 621

 ةعلق برخأو حتتفاف مورلا ضرأ ديشرلا نوراه ةفيلخلا ازغ ه٠9١ةنس يفو

 نب رفعج نب ةبقُع اهيلع فّلُخ مث اهب ركسعف ةُفاَوْطلا ىلإ ديشرلا راسوا : ةلقره
 ٠١[. /944ص] .«كلانه لزانم ءانبب هرمأو ثعشألا نب دمحم

 هعمو اهيلع ًايلاو ناسارخ ىلإ نومأملا هنبا ٌديشرلا هّجو ه97١ةنس رفص يفو
 هنبا ٌديشرلا هججولا :يربطلا لاق . رفعج نب سابعلا مهنيب ةداقلا ءارمألا نم ةبكوك

 كاف قيعللا دع عمو ورم نلإ تةليل نيرسعو تالخ هقانو نناد نوماعلا

 نب ّيدنسلاو ثعشألا دمحم نب رفعج نب سابعلاو ديزي نب دسأو ذاعم نب ىيحيو
 ٠١[. //١١١ص] .«ّيشرحلا

 ناسارخب  جارخلا ىلع ناك» :هنأ ناسارخب ةالولا ءامسأ يف ريثألا نبا ركذو
 يف كلذ نوكيف .[لماكلا 5 /١١ص] .«اهب نومأملل ًالماع ءرفعج نب سابعلا
 هنأل نومأملا ةفالخ يف مث ءديشرلا نب نيمألا ةفالخو ناسارخل نومأملا ةيالو

 نب دمحم نب رفعج نب سابعلا تام امبرو ..ه١٠5؟ةنس ىلإ ناسارخب ثكم
 ىلع ىلاولا ناك ه707ةنس ىف» :هنأ ريثألا نبا ركذ دقو ه١٠*ةنئس دعب ثعشألا
 اذن ةبفع اذاكر نا عا نقلل فشل نب وعامل كد ناعم دو هانيشتم نوبل يظل روما
 ْ . يعازخلا ثعشألا نب دمحم لآ نم ةالولا رخآ

 :(ه115- )١1/5 ئشرُجلا ءاطع نب فيرطغلا
 ةماسأ ينب نِم :يدزألا ّيشرجلا ءاطع نب فيرطغلا يناميلا ريمألا وه

 فيرطغلا ناكو .ديشرلا نوراه لاخ وهو «نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنمب نييدزألا

 لاق ثيح ه١ا!/ةهةنس ناسارخ ىلع ديشرلا ةر 1110 ةنس لل ايلا

 نب دمحم نب رفعج نب سابعلا ناسارخ نع ديشرلا لزع ه11/9ةنس يف : يربطلا

 01 . (ءاطع نب فيرطغلا هلاخ اهالوو ثعشألا

 ناسارُح ىلع فيرطِلا هلاخ ديشرلا ىَّلو ه17 هةنس يفا :نودلخ نبا لاقو
 هنا راهو اعلم ديزي نب دواد هلاخ فيرطغلا مّدَقَف «ناتسجسو ناجرجو

 - ناتسجسب  ةبلعث نب سيق ىلوم يجراخلا نيصح جرخ همايأ يفو .ناتسجس ىلع
 ةاوو ريع بوت تل ذاب ىلإ [ناسر ص يمر ول هلأ شويجلا ةرامع نب نامثع ثعبو

 .[9075ص] .«مهومزهف دنجلا نم ًافلأ رشع ينثا فيرطغلا هيلإ ثعبف

 اهتيالو نم ديشرلا هافعأ نأ ىلإ ناتسجسو ناسارخل ًايلاو فيرطغلا ثكمو

 يلاوح هتافو ىتح ةلودلا تايصخش مالعأ نم لزي ملو ديشرلا ىلإ داعف ه175١ةنس

 .هام١ ةئس



 652 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا ا

 : (ه11/1/- 117/5) ناسارُخ ريمأ ئعازخلا كلام نب ةَرُمَح- 8

 مثيهلا نيكلاه نب زم رزمألا «ناتسارخل ةيينامبلا ةالولا نزماتاوه

 : هنأ يربطلا ركذ ثيح ه59١ةنس ناتسجسل أايلاو كلام نب ةزمح ناك . ّيعازخلا

 ةزمح ثكمف [5/7؟ 7ص[ ٠ 'ناتسجس كلام نب ةزمح يلو ه159ةنس يفا

 نب يدهملا ةفيلخلا ةطرشل ًادئاق مثيهلا نب , كلام نب رصن هوخأ ناكو ناتسجسل أيلاو

  هباصأ جلاف نم كلأم نب رصن يفوت ه١11١ةئس يفو) : ريثألا نبا لاق . روصنملا

 .15 /51] «كلام نب ةزمح هتطرش ىلع هدعب يدهملا ىلوو

 ثيح ه11/7/ - 75١ةنس ديشرلا ةفالخ يف ناسارخل ًايلاو ةزمح حبصأ مث
 ناسارخ نع ءاطع نب فيرطغلا ديشرلا لزع ه77١ةنس يفا : هنأ يربطلا ركذ

 بقلي كلام نب ةزمح ناكو «ّيعازخلا مثيهلا نب كلام نب ةزمح اهالوو

 ٠١[. /١5ص] . «سورعلاب

 رخاوأ يف اهتيالو نم ديشرلا هافعأ نأ ىلإ ناسارخل ًايلاو ةزمح ثكمو

 يفوت ه١8١ةنس يفو) :يربطلا لاق .ناسارخ نم فرصلاف «هاالالةنس

 ٠١[. /56ص] .«كلام نب ةزمحو ةبطحق نب نسحلا

 .ةيداليم ا/9ا/ قفاوملا ه١81١ةئس امهتافو تناكو

 :(ها0٠18 - )١1/9 ناسارُخ ريمأ ىريمحلا ديزي نب روصنم 4

 ايلاو روصنم ناك . َيرّيْمِحلا روصنم نب ديزي نب روصنم يناميلا ريمألا وه
 ىلإ راس نميلل هتيالو تهتنا امْلو .ه575١ ١5 ةةنس ئدهملا ةفالخ يف نميلل

 ملو .ها ؟ةةئس يدهملا ةافو ىتح يدهملا ةفيلخلا يراشتسم نم ناكو قارعلا

 يدهملا م كششولا نوراه ةفيلخلا هلو نأ لإ ةلودلا لاجر نم روصنم لزي

 .هاا/3ةنس وأ هاا/4ةنس قانينأ رح

 ناسارخ ىلع ديشرلا ىّلو اهيفو ه1179ةنس تلخد مث» :يربطلا لاق

 1٠١. /56 صو .«يريمحلا روصنم نب ديزي نب روصنم

 ةالولا عسات وهو .ه١/ةةنس اهمكح ىّلوتو ناسارخ ىلإ روصنم راسف

 .ه٠8١ةنس ةبطحق نب نسحلا نب دمحم ةيلوتب هتيالو تهتناو ؛ناسارخل نييناميلا
 .ها/857ةئس دعب اهب تامو ةرصبلا ىلإ روصنم داعف



 517 يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةيسآو ناسارخل نويناميلا ةالولا : عساتلا لصفلا 623

 ٠ ناتسجسو ناسارُخ ريمأ ةبطحق نب نسحلا نب دمحم )1856-4١اه(

 ريمألا همع ناك .يِئاطلا بييش ني ةبطحق نب نسحلا نب دمجم ريمألا وه
 نب نيس ا ريغ هوبا ناك اهيا 80 ب16: ةنيضن اسارهل الاون: طغل نب يدع
 مث روصنملا نب ّيدهملا مث روصنملا ةفالخ يف ه77١ةنس ىلإ ةينيمرأل ًايلاو ةبطحق

 .ايتع ربكلا نم غلب هنأل ةيالولا ةبطحق نب نسحلا لزتعا

 ةبطحق نب نسحلا نب دمحم ىَّلو»  يربطلا ركذ امك - ه0٠8١ةنس يفو

 ناكف «يريمحلا ديزي نب روصنم دعب كلذو ٠١[. /58ص] .«ناتسجسو ناسارخ

 ايلاو ثكمو يسابعلا رصعلا يف ناسارخل نييناميلا ةالولا رشاع نسحلا نب دمحم
 ْ ْ .ها١81١ةنسو ١80 ةنس اهيلع

 هللا دبع هنبال ديشرلا ةعيب اهيف ناكف ه187ةنس تلخد مث" :يربطلا لاق

 لصتي امو: ناشارخ ةوبأ ةالوو« كلذي:هلا ةعيبلا لِخلو نيمآلا دمحع هثنإ كعب ةوماحلا

 11 /ة ةنض] : ؛نرماملا هامسو ناذَمَش ىلإ اهب

 ذنم ناريإ لامشو ىطسولا ايسآو ناسارخل أيلاو نومأملا حبصأ كلذبو
 ةديسرلا ةنياشلا» شيلو.ف:ناوطتترب ثروماملل اناوت نايمارح لامع: تاو .ها857/١ةنس

 مث (ه١15 -187) نومأملل لماعك ناهام نب ىسيع نب يلع ناسارخ ىّلوت دقف

 ناسارخ ىلإ نومأملا راس مث (ه191-١197) يمرضحلا نيعأ نب ةمئره هيلو

 هيلع ايلاو:ناشاره ةوفاملا فيكفوتع 157 ةنس رفضا هش كلم هيك خالتو

 ةفالخلا ىلع عارصلا علدناو ديشرلا نب ؛ نيمألا هيخأ ةفالخ يف اهب لصتي ام ىلعو

 يف . ّيْرلا ميلقإو ناسارخ يف ةفالخلاب نومأملا عيوبف ه96١ةنس نيمألا 00

 هيلإ ةفالخلا ةلوليأ دعب ىتح ناسارخب ًاميقم نومأملا لزي ملو - دعا 96 ناينعش

 ه٠ 7٠ةنس قارعلا ىلإ اهنم َلَبْقُأ نأ ىلإ رشابملا همكح تحت ناسارخ ترمتساف
 نب رهاط ناسارخ ىلع ىّلو مث .ه١٠١ 4ةنس رفص يف اهب رقتساو دادغب لخدو

 . يعازخلا نيسحلا

 (ه57١٠١-8١1) قراشملاو ناسارُخ ىلاو . . ئعازخلا نيسحلا نب رهاط-١

 نك ةيسحملا ةوبأ ناك ٌيعازُخلا ٍبعْضُم نب نيسحلا نب , رهاط نينيميلا وذ وه

 جنشوب يف نيسحلا نب رهاط دلوف «ناسارخب سيغذابو موب ميلق م الماع بعصُم

 نم راص مث ه1 ةنس يلاوح ذدنم سيغذابو جنشوبل الماع حبصأ مث ها 9ةنس

 نومأملا هالو نأ ىلإ رهنلا ءارو امو ناسارخب ديشرلا نب نومأملا داؤقو لامع رابك

 يوذ ضعبو هبسن لهجي نم ضعب معز دقو .ها92ه -9١1ةةنس يَّرلا ميلقإ



 004 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 595

 لصألا يف سيل هنأب نومهوي وأ هبسن يف كلذب نونعطي.ةعازخ ىلوم هنأب ءاوهألا
 ةيناميلا ةعازج ةليبق تويب عفرأ نم يناطحق ّينامي يبرع هنأ حيحصلاو مزح ل
 شاعو أشنو دلُو كلذلو ناسارُخب ًالماع هوبأ ناك امنإو «ةيناطحقلا ةيبرعيلا
 نب رهاط) وهف قيرعلا هبسن كلذ ىلع لديو .ناسارخ يف نيسحلا نب رهاط

 ايل ما لا تقاس نما يعج ا فر قل د بيعت نب سلا

 :ىدرألا كليعلا نب ةنيبُع يبأ نب دمحم نب هللا دبع لاق هلو (يناطحقلا

 ارّصَبلاو ٌعْمَسلا ٌلحأ ٌتيح سأرلا يف ةلزنم ناطخُم نم ُهّللا َكَّلَحأ
 يناطحقلا يناميلا يبرعلا هبسن ديكأت يف هتلالد ءىطخت ال دهاش رعشلا اذهو

 . قيرعلا

 هامسو « نيمألا ةبراحتس ىف ةوماسلا نكيج ريمآ نيسنلا قيرعاطناكو
 لاق هلو . 131 1 بت اكسو قارعلا ىلع رود سعيا": ةوباحلا
 : قاّرولا ورمع رعاشلا

 دجويمهلُدهلاغم  يذلارهظلارهاطاي
 ةديسحلا ةدتادج سال  قةحاويجحستا يس ادعنساع

 هت ووماملا ناهت ال5 فود ىت1 يد ةثئارعلا ةريرشلا نؤماملا هآلواوق
 لخدو ناورهنلا ىلإ رهاط هافاوف نيسحلا نب رهاط ىلإ بتك قارعلا ىلإ ناسارخ
 لوو :يربطلا لاق .ه٠١ ؛ةنس رفص ىف نيسحلا نب رهاط هعمو دادغب نومأملا

 .(داوّسلا نواعمو دادغب ئبناجو طَرُشلاو ةريزجلا نيسحلا نب رهاط نومأملا

 : نانسازتحو. فازحلا قراشم ألو ةوماملا"هل ميج تن[ 1068 نفذ
 اهيفو ه7 ٠ هةنس تلخد مث» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 لمع ىهتنم ىلإ ناسارخو قارعلاو دادغب ةباين ةمسحملا ند . نفاظ نوفاملا لو

 .[ 14/83 نح] :الا دج هئل نم عفرو هنع يضرو «قرشملا

 ل ل لا ا
 هر“ يحلو تانيا خس ىلع. ةييسحلا نب , رهاطل نومأملا َدَقَعا يزبطلا نكذ امك.
 هغلب ىتح دابع نب ناسغ ناسارك ناك واو ةنوباعلا ناكو ناسا رح ىلإ ناولخ

 ىلإ نيسحلا نب رهاط ٌصخخشأف روباسينب يعّوطملا يروباسينلا نمحرلا دبع جورخ
 ةدعقلا يذ نم تيقب ةليلل ةعمجلا موي دادغب نم هصوخش ناكو . .ناسارخ
 ٠١[. /507ص] .ا؛(ه١ ٠١ ةةئس

 نأ ىلإ اهمكح ىّلوتو ىطسولا ايسآو ناسارخ رومأ نيسحلا نب رهاط حلصأو
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 قفاوملا ه1٠7ةنس ىلوألا ىدامج نم نيقب سمخل ةعمجلا موي ناسارخب يفوت

 . ةيداليم 7

 ١ - (ه1 701-11 ناسارُخ يلاو . .ئعازخلا رهاط نب ةحّلط :
 ْ رصعلا يف 'ئطسولا ايسآو ناسارخل نييناميلا ةالولا نم رشع يناثلا وه

 نس دعلسا ند قيزر نيام عصم اري ةيشحلا هب , رهاط نب ةحلط ريمألا ؛«يسابعلا

 يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج .ّيعازخلا ةضايب نب رماع :

 ذو . اهريمأ نباو ءناسارخ ريمأ : يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب ةحلط»

 يفوت نأ ىلإ اهيف رمتساف ه١ */ةنس رهاط هيبأ ةافو دعب يسابعلا ةرزافلا هيلع

 . [7186ص] . 2717 ةئس

 ىلوألا ىدامج !4 يف هيبأ ةافو دعب ناسارُحخ رهاط نب ةحلط ىَلُو دقو
 ىلع هتيالوب ةحلط ىلإ بتك نومأملا ىلإ رهاط ةافو أبن لصو اّمْلَف .ه" *القنس
 ناسارخ ىلع ًايلاو ةحلط ماقأولا : يربطلا لاق .دالبلا نم هيبأ ىلإ ناك امو ناسارخ

 ١/ ٠١[. 56ص ] . «رهاط توم دعب نيئس عبس نومأملا مايأ يف

 ىلإ دلاخ يبأ نب دمحأ ةحلط هّجو» :هنأ رهاط نب ةحلط دهع ءابنأ نم ناكو

 امير عير لصف هضباو ةيحاراخ ني راك رسأو .ةنسورشأ حتتفاف ءرهنلا ءارو ام
 ًاضورعو مهرد فلأ فآلا ةثالث دلاخ يبأ نبال ٌةحلط بهوو «نومأملا ىلإ ةحلط

 .«مهرد فلأ ةئامسمخ سابع نب ميهاربإ هبتاكل بهوو .«فلأ ئفلأب

 ىهتنم يف ةنسورشأو ةناغرف ىلإ دتمت رهاط نب ةحلط ريمألا ةطلس تناكو

 ناكو «دنسلا دالبل ةمخاتملا نامرك ىلإو «نيصلل ةمخاتملا رهنلا ءارو ام دالب قرش

 3 1 جاوملا يكاعا رو هزي و درا" ويوفر ويبأل دعبل زا كاع واحلا

 .(هل

 ريمألا هوخأ ناك ىطسولا ايسآو ناسارخل ًايلاو رهاط نب ةحلط ناك امنيبو
 ماشلا دالبو مورلا ضرأل ةمخاتملا روغثلاو ةيتارفلا ةريزجلل ًايلاو رهاط نب , ِهَّللا دبع

 رّصم ًادصاق ةيتارفلا ةريزجلا نم رهاط نب ؛ هللا دبع هّجوت ه١١1ةنس يفو .اهعيمج

 :رهاط نب هللا دبعل لاقف يصمحلا رعاشلا نيطَبلا هاقل صمحب راص اّمَلَق

 ٍنيسعلا ربارخاك ٍدوجلا يذنباب ًالهسر ًالهأو ابحر م ًابحرم
 فاول ةوتاجتلا ىلا اتم

 ًاميقم قرش كاَذو ٌبْرَغ َتنأ
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 .:[رهاط نب , ةحلط ًاميقم قرش كاذو :هلوقب ينعي ]

 ٍنيسسحو بعصمو ٍقيِرْرل ميدق يفامثفكُدإئيقحو

 نيلقُتلا ىلعاّولعتنأو دجملا نم هامثلن ام الاغت نأ

 ها١١ةنسو ١١١ةنس ماشلاو نيصفلا ايلاو رعشجم ماظن , هَّللا دبع ثكمو

 اهتيبو دادغب نولإ رصف نم هّللا ليغ داعاول ينسوا ايسآو ناسارخل ايلاو ةحلط-هوعأو

 قفاوملا ه؟7١1ةنس كلذو + نانا رخع زيمأ رهاط نب ب ةحلط هوخأ تام رونيدلا يف وه

 .ناسارخ ىلع رهاظ نب , هّللا دبع ريمألا ٌنومأملا لو م0

 ٠١ ىطسولا ايسآو ناسارُخ ىلاو . . ئعازخلا رهاط نب هَّللا دبع )7١ -

 (ه

 بعصُم نب نيسحلا نب رهاط نب , هّللا دبغ ريبكلا يئاميلا ّيبرغلا ريمألا وه
 نم رهاط نب هللا« لع ناكل : مالسولا لود يف يبهلا طظفاخلا هنع لاق . يعازخلا

 رهاط نب , هَّللا دبع ناك# :ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو اكولعلا رابك

 راب هل عل دقو اهيلإ راص رصمو ماشلا ةباين نومأملا هالو اّمَلو . .ًاداوج ًاميرك
 اهقّرفف رانيد فلأ فالآ ةثالث قيرطلا يف وهو هيلإ لمٌحف «لصاوحلا نم رصم رائد

 ناك» : لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاقو 7٠ ٠١ ” ص] .(دحاو سلجم يف اهلك

 ةفرعمو ملع عم لاملل ةلدن سانلا رثكأ نم ناكو ءًارعاش ًابيدأ رهاط نب هللا كغ

 0 ا صر (ةبرجتو

 هتيالو دهع ىلإ ه18؟ةئس ةدلوم كتم رئغاذق نب هللا ةبغ رابخأ انيفوتسا دقو

 هتيالو دهعب صاخلا ثحبملا يف (ه5١1 )7١5- رصمو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلل

 ديشرلا نب نومأملا نب سابعلاو ديشرلا نب مصتعملا نأو رم م ل

 ىلع صرخلا مدع رهاط نب هللا دبع ىدبأف .:ةناكم ةوفاملا اههيل ون نأ نلإ ايغش

 - يربطلا ركذ امك هنأو .ةيلإ مودقلاب نومأملا هيلإ بتكف رصمو ماشلل ًايلاو ءاقبلا

 ديشرلا نب مصتعملاو نومأملا نب سابعلا هاقلتف مالسلا ةنيدم رهاط نب , هللا دبع ِمِدَق)
 ماشلا مصضتعملا هاخأ نومأملا لَو اهيفو ه١ ةنس تلخد مث . . سانلا كاش

 امهنم دخاو لكل رمأو ءروقثلاو ةريزجلا نومأملا نب سابعلا هنبا فلوو «رضنفو
 ]١١/71/5[. ةزاغيذ كفلأ ةتامسمشب رهاظ نب هللا ديغلو

 برغ ىف - رَّوَئْيَّدِلا ةقظنمب ًادئاق ًاريمأ رهاظ نب هّللا دبع ناك ه7 1*ةنس يفو
 يسوطلا ديمح نب دمحم ىلإ تادادمإلا اهنه ثعبي ناكو - قارعلا قراصمو ةازنإ
 تاما روتستلاب وه اهني . يمّوْحلا كباب ةيراغممل ناجيبرذأو لضوملا نيف و وئاطلا
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 نب ةحلط تام ه7 ١7 ةنس يفاا : يربطلا لاق . ناسارخ ريمأ رهاط نب ةحلط هوخأ

 برح يل و ناكو ناسارخ رهاط نب هللا كيع ونامل ل . .ناسارخب رهاط

 ىلع رهاط نب ةحلط ةافو تدروو «شويجلا هجوو روددلاب ماقأف يمّرخلا كباب

 هئنهيو هيخأ يف هيّرعي مثكأ نب ىيحي يضاقلا رهاط نب هللا دبع ىلإ تش ةوساملا

 نب ىلع ناسارخ يلو رهاط نب , ةحلط تام املا :ريثألا نبا لاقو . «ناسارخ ةيالوب

 كياب ىلإ ال و رنا هللا كنع ناكو , هللا دبع وشال ةننلك نهاط

 .[10 48 صر .«َيمّرخلا

 رهاظ نيد لس وحل ناكر: هاا ةلس ىلإ نوك ذلاج رهاظ نب هللا كيغدككمو
 مهيف اورثكأو ءارمحلا ةيرق لهأب اوعقوأ ناسارُسب جراوخلا نإ# مث . ةاسا رسم ايفان
 ثعب ه7 ١ 4ةنس يف هنأ يربطلا هردد ان عر تاللو «نومأملا كلذ غلبو ( لتقلا

 بحاص يعازخلا) مي ميهاربإ نب قاحسإ - رّوئيّدلاب - رهاط نب , ِهّللا دبع ىلإ قوماَعلا

 ير نيبو لابجلاو ناسارخ ةيالو نيب هنارّيْخُي (يضاقلا) مثكأ نب ىيحيو (ةطرشلا

 .؛اهيلإ ٌصخّشو ناسارخ راتخاف «كباب ةبراحمو ناجيبرذأو

 يناثلا عيبر يف - يّولا ةنيدم ىلإ رّوئيَّدلا نم رهاط نب هللا دبع ريمألا راسو
 وبأ لاق .(رْهَمَْذاَش) همسا نأ ودبيو «يّرلاب ةرامإلا رصق يف ًامايأ ماقأف ه6
 :بدألاو ةغللا يف لماكلا باتك يف دربملا سابعلا

 نب هللا دبعل هلوقي ًارعش ديزي ابأ ىنكي ّيّرلا لهأ نم رعاشل ًءارمألا ينَدَّشْنَأ»

 هلهأل هراتخاو ءهْنَدْعَم ىلإ حدملاب َدّصقو ءّصفلا َباَصأو هيف َنّسحأ رهاط
 :- وه رعشلاو

 نميلل ٌَنادْمُعْعَدو َرْهَمْداَش يف ًاَقِفَتْرُم ُجاتلا كيلع ًاَينَم ْبَرْشِ
 ٍنَرَي يذ نباو ءٌيلع نب ةدْوَه نم ُهُسَّبلَت ِكْلُملا جاتب ىلؤأ تنأف

 رقي فيد هرتكلا قلزعلا يأ نياقمأ نرقل نوي فك نبإ نكذااعلإو#+
 «الالخمم ٌكنم اراد َنادْمُع سأر يف ُاَقِفَتْرُم ُجاتلا كيلع ًاينَم ْبَرْشِإ

 [؟ /؟ 1:8 ص)

 هسأر ىلع نوعضي هموق ناك امنإو أجوتم نكي ملف يفنحلا يلع نب ةذوه امأو

 . ةيلهاجلاب هتريشع ىلع هوكلَم نيح تارازخ

 ىلإ حيملت هيف رهاط نب هّللا دبع ريمألا يف ديزي وبأ هلاق يذلا رعشلا اذهو
 ماشلاو رصم ديشرلا نب مصتعملا ةيلوتو ةيتارفلا ةريزجلا نومأملا نب سابعلا ةيلوت
 «نزي يذ نب فيسو يلع نب ةذوهب رعاشلا امهيلإ زَمَرَف ءرهاط نب , هللا دبع ناكم
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 ميلاقأو ْيَّرلا ةيالو نأ - ىرن اميف  ينعيو ؛نادمُع رصقب رصم ةيالو ىلإ ٌرّمرو
 دالبو يّرلا مكح نإ لب . ماشلاو رصم نم مظعأ ناسارح ةذايو ناريإ لامك
 دالبل اكلم ايلاو حبصأ رهاط نب هّللا دبع نأل ؛مظعألا كّلُملا وه ناسارُخ

 يهو ةيلاحبلا تايسستلاب لوذ تنس كازتا لينقت تناك يتلا انيميلاقأب نانضاوح

 ءايزيغرقو «ناتسكيجاتو «ناتسناغفأو ناتسكيزوأو «ناتسئمكرت تايروهمج

 ىلإ نومأملا فاضأو «ناريإ لامشب يناسارُخلا روباسين ميلقإ كلذكو .ناتسخازاكو

 ميلاقأ بلغأ يهو «نامركو ٌيّرلاو ناتسربطو لبجلا ميلاقأ ًاضيأ رهاط نب هللا دبع

 :كولملا ناك نع نهاظ ون : هللا دبع حيصأ راناك كلل :ءانارنإ

 (َرْهَمَْداَش) رصقو يّرلا ةنيدم نم رهاط نب , هّللا دبع ريمألا بكوم ىضم دقو

 روياسبت رهاظ رد هلل ديم مِدَق اكد ةورفألا نبأ لاق ,ةناسارخلا لسان ةنيدن ىلإ

 - [ةدحاو نا وأ] دحاو مويب اهيلإ هلوصو لبق اورطمف ءاوطحق دق اهلهأ ناك

 :لاقف زازب لجر هيلإ ماق اهلخد امَلَق
 ررذلاب ٌتفج تفئج اذإ ىتح مهنامز يف ٌسانلا طَخّقدق

 رطملاوريمألابابحرمف امدقانلةعاس يف ناشثيغ

 ةقولاب اهتعمس يتكلو ال :لاق ؟تنأ ٌدِعاشأ :رهاظ نب هللا ذبع هل لاقف
 .[5 ١١8/ ص] «هرمأب الإ بايث هل ىرتشُي 1 هللا عر دلل محلات . اهتظفحف

 رقتساف ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ روباسين نم رهاط نب , هّللا دبع ىضمو

 ةنسورشأو .ةناغرف ىلإ رهنلا ءارو امو ناسارخ ميلاقأ ىلع هلامع ارو ناقل واذن

 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق . شاشلاو

 عضاوم حتفف «ةيزوغلا دالب هللا دبع نب رهاط هنبا رهاط نب هَّللا دبع ىزغأو
 ةدتمملا قافالا كلت ىلإ مالسإلا رشتناو - 5٠١[. ص] ؛هلبق دحأ اهيلإ لصي مل

 .الامش رهنلا ءارو ام دالب ىهتنم ىلإو نيصلا يلاعأ ىلإ

 :ةنيثالا نيا: لاق: هلامع عم ًامزاح هتريس يف ًالداع رهاط نب , هللا دبع ناكو

 يرهاطلا ديم نب دمحم روباسينب بانتسا ناسارخ رهاط نب , هللا دبع يلو امَل»

 سانلا عمج رهاط ن نب هّللا دبع اهميَق اّمَّلُق «قيرطلا يف اهطئاحب جرخو اراد: نتبف

 ءوس ىلع لدي مهتوكس :نيرضاحلا دحأ لاقف ءاوتكسف دمحم ةريس نع مهلأسو

 . «قيرطلا يف ىنب ام مدهب هرمأو مهنع هلزعف ( هتريس
 ناسارخل هتيالو دهع يف ءارعشلاو ءابدألا عم ةريثك رابخأ رهاط نب كلل لعلو

 ةافو ىتح أيلاو رهاط نب هللا دبع ثكم دقف ةنس 77 تماد يتلا ىطسولا ايسآو
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 ةفالخ يف مث (ه57-4١771) مصتعملا ةفالخ ةليط مث ه4١7ةنس نومأملا
 ىلإ ةدافولا ريثك ي 1 0 وبأ 3 0 بها هني نلا 0 قئاولا

 ريمألل هفنص مامت 0 ةسامحلا نا ويد ادع (ها) . 0 باتتك هلل و

 رعش عئاور نم يناغألا باتك يف يناهفصألا ركذ دقو . يعازخلا رهاط نب , هّللا دبع

 : هلوق رهاط نب للا يع د ءانك يأ

 ٍدوُقلا ةرهملا ّيطخو ىرسلا انم 20تذخأ دقو يبحص سموق يف ٌلوقتا
 ةدرخكلا علظم ىكلو له كلفت 4 موكوأ ققيت نسسفلا علظنا

 ]44/١١[

 ًاباتك يدج لمع :لاق ّيكملا ىيحي نب دمحأ نب دمحم نع يناهفصألا ركذو
 .[1/17] «رهاط نب هللا دبع ىلإ هادهأو يناغألا يف

 يغبني :لوقي ناكو . .ًارعاش ًابيدأ رهاط نب هللا دبع ناكو» :ريثألا نبا لاق
 . هلهأ ريغ ىلإ ريصي نأ نم هسفنل عنمأ ملعلا نإف هلهأ ريغو هلهأل ملعلا لذي نأ

 .(ها) ؟ناعمتجي ال ركذلا لبثو سيكلا نمَس :لوقي ناكو

 : هلوق رهاط نب هللا دبع رعش نم ىلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ ركذو

 كيل امرش دود لرتطو“ كيم اهوعش دهقلا ندير

 كل يقوي لاق ام ربنسلا نمد . نيكل هن ماعلا ككل
 :رهاط نب هللا فبع:لاقو

 بناج لك نم ٌنازحألا هب تفاطأ بئاونلل ِمْلْسُم ٍبْلَقِل نمالا
 بذاوكلا نوُتَظلا ىدحإ نم رْبّصلا ىلع همازتمعا نأ نْيَبْلا مو ربك

 هيلز :نيككف" عاقب ير اغن رقنم هوركم قالك ةررعللا كنق ىلإ ءارمسلا وبأ بتكو
 ؛ناسارخ ٍجاَرَحِب ولو اهرّتْشاف تباجأ نإف تيبلا اذه اهيلع قّلَأ نأ : رهاط نب , هَّللا دبع

 :تيبلاو

 اذالض يلهدفةقلعح  ةضاويرق لو ديعتي

 طوس نق كلاقق اهيلعءارعسلا وبا هاقلأف

 اذام ناكفاأدجبو تامو اًقشع باذًفهوُبئتاعو

 هيلإ لصت نأ لبق قيرطلا يف تتامف هيلإ اهلّمَحو رانيد فلأب اهارتشاف
 لك يف رهاط نب هّللا دبع ينآ ٌتنك : مّلَحُم نبا لاق» : يلامألا باتك يف ءاجو
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 يفعض هيلإ توكشف هتيتأ ام رخآ هتيتأف ءمهرد فالآ ةسمخ هدنع يِتْلِص تناكو ةنس

 ىَوّنلا سكْعَي نأ هّللا دبع ٌدوج ىسع
 هقيدص نم ىّتُملا يِنَذُم ىّنْعلا نإف

 : هتدشنأ مث

 ٌحيرَتفٍةَيْنلوْنِم ىونلل امأ حوُرنو ٌةَبرُْغ ماعلك ينفأ
 حيِبط وهو نيبلا ني َرأ لهف يبئاكر ٌتِشُملا ٌّنْيَّبلا حط دقل

 حوني ٌنيزحلا وُجّشلاوذو ٌتْحُنَف ةمامح حْوَن ٌيَّرلاب ىنَقَرأو
 حوُفُس عومدلا بارسأو ٌتَحّنو ةعْمَد رْذُت ملو تحان اهنأ ىلع

 حيف ُهِماَهَم يخارفأ نود ْنِمو امها رت ثيحب اهاخْرْفو تحانو

 حيرط يهو رايْسّتلا اصع يِحضتف

 حوْزَت نيرهقملاب ىعفلا مدعو

 اعيلإ َنَبعنَت الو ةنس لك يف مهرد فالآ ٌةرشع كّتلِص :لاقو هللا دبع هل عّجوتف

 ١/١7١[. ص)] «لعفف . هللا ءاش نإ كلزنم يف كيفاوت اهنإف

 نب ِهّللا دبع ىلع لخد يعازُحلا مّلَحُم نب فوع نإ : يلامألا باتك يف ءاجو

 ا نه عاد عا نس د ملف هّللا دبع هيلع مُّلّسف ءرهاط

 نانو دما نا نايل ذم ناقرشملاةه ل نادئذلا نبا اي

 نيج ىلإ ىهنم نع اوك انييوقتالا سي ابيع نإ

 . [يلامألا - ١/60 ص]  تايبألا رخآ ىلإ

 ديشرلا نوراه نب مصتعملا ةفالخ يف رهاط نب هّللا دبع ريمألا ءابنأ نمو
 رهظ ه9١17ةنس يف :هنأ لماكلا باتك يف ريثألا نبا ركذ (ه17؟4١17-57)

 نم ناقلاطلاب بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب رمع نب مساقلا نب دمحم
 لعفف هنوعيابي رفنلا دعب رفنلا هيتأي ناكو .دمحم لآ نم اضرلا ىلإ وعدي ناسارخ
 داّوق نيبو هنيب تناكو «ناقلاطلاب ةومأ ريظأ هعياب نم ةرقك ىارااملق «ةدجن كلذ
 يراه عرش هناك ورك زينا كنون ابحر ناكل 12ج ار كاختو ماطور هَّللا دبع

 مصتعملا ىلإ هرّيسف رهاط نب 1 يل ا اول 11 ناسا
 ديع ةليل ناك اّمَلَف مداخلا رورسم دنع هسبحف لوألا عيبر فصتنم يف هيلإ دروف

 .ربخ هل فرعي ملو سبحلا نم برهف «ديعلاب سانلا لغتشا رطفلا
 ءارو ام دالب نم  ةنسورشأ كلم سواك نإ :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذو

 هكّلَمو مالسإلا رهظأف دادغبي نومأملا ىلإ دفوو مالسإلا قنتعا  ناسارخب رهنلا

 مصتعملا مث نومأملا ناكو نيشفألا وهو رديح هنبا هدعب كلم مث هدالب ىلع نومأملا

 ءارو ام لهأ نم مالسإلاو ةعاطلا ىلع نكي مل نم وزغب ناسارخ لماع ىلإ بتكي
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 كلت لهأ نم ةضيرفلا دارأو ناويدلا يف بغر نمل نوضرفيف هلسر هجويو «رهنلا

 مهتالص ىنسأو مهفرش هباب اودرو اذإف ةبغرلاب مهليمتسيو مهكولم ءانبأو يحاونلا
 هثبا رهاط نب هللا دبع ىزغأو ؛كلانه ام ىلع مالسإلا بلغ ىتح مهقازرأو

 - 157١ ص] .هلبق دحأ اهيلإ لصي مل عضاوم حتفف ةيزوغلا دالب هّللا دبع نب رهاط
 ءارو ام دالب لهأ نم يلاوملاو دنجلاو ةداقلا ذاختا مصتعملا ةفيلخلا رثكتسا دقو

 (كرتلا) مهل لاقيو «مهريغو شاشلا لهأو ةنسورشألاو ةنغارفلاو دغّسلا نم رهنلا
 ناتسنمكرتو ناتسكبزوأ نم مهو .يثفايلا يكرتلا سنجلا نم مهنأ ىلإ ةبسن
 اهحتف يتلا ةيزوغلا دالب يه (ناتسزيغرق) وأ (ايزيغرق) لعلو .ايزيغرقو ناتسكيجاتو
 1 ١ .نهاط نو هللا دع

 , شراك نب نيشفألا نديح مصتعملا مهذختا نيذلا ةداقلا زربأ نم ناكو

 ارماسب مصتعملا هل يا هب ىتأو ناجيبرذأب ّيمرُخلا كباب مزهف مصتعملا ههجوو

 نع الدر هل ةطنهاش اهدتيتاو | ها ةنيدم ىنب دق مصتعملا ناكو به ؟ ١ ةنيدن

 عمط مصتعملا دنع هلحم مظعو كبابب نيشفألا رفظ اّمَلَق» :ريثألا نبا لاق .د
 (ناتسربط نانيزوف ردتللاو نول يبرر ىلا بقا داس ةنار

 اذإةهناوع نافارخ ةيالو هدعو دق مصتعملا نأ هملعيو ةدوملا هل رهظيو هليمتسي

 ىلع رايزام كلذ لمحف ناسارح ةالوو هبرح ىلإ مصتعملا هريس رايزام فلاخ

 ىلإ مصتخملا عضحدت ؛ه1 7 ةةنس ناتسربط لابج عنمو ةعاطلا كرتو فالخلا

 ةبراحمب هرمأي رايزام ىلإ نيشفألا بتكو ؛«هتبراحمب هرمأي رهاط نب للا كيع

 كشي الو «بحي ام لك مصتعملا دنع هل نوكي هنأ ِهَمَّلْعَأو رهاط نب هَّللا دبع

 0 3 جاتحي مصتعملا نأف رهاطظ خب , ِهّللا دبع ةلباقم يف موقي رايزام نأ نيشفألا

 مث ءًاهرك هوعيابف ةعيبلا ىلإ سانلا اعد رايزام فلاخ اّمَلَف .هريغ ركاسع ذافنإو
 اي ل ل

 تاتساخرس ىلبو «هرمأ نكمت كلذ لعف امَلَ أفلأ نيرشع مهتدع تناكو هيف مهسبحف

 ناجرج لهأ عزفف ءًاقدنخ هل لعجو انما ةثاللث رادقم يبا ىلإ نيننط: نكن ووش

 نب نسحلا همع رهاط نب هللا كيع لفنأف .«روباسين ىلإ مهضعب برهف اوفاخو

 نصل يلعن عيان هوبا ون ارخ ةكشتل بينك لوح يف ديعشم نب نقلا
 هجوو .قدنخلا ناتسخرس نيبو هنيب راصو هلزن ىتح راسف ناتسخرس هلمع يذلا
 دح ىلع ركسعف سموق ىلإ فالآ ةعبرأ يف ةلبج نب ناّيح رهاط نب هللا دبع ًاضيأ
 ركسعمو قدنخ بعصم نب نيسحلا نب ؛ نسحلا باحصأ محتقا مث - ؟نيورش لابج

 هلتقف رايرهش هوخأ رسأو ناتسخرس ركسعم ىلع اولوتساو مهومزهف ناتسخرس
 ثعبو هلتقف نسحلا هب اوتأو هورسأف نسحلا ليخ هتعبتو ناتسخرس برهو نسحلا
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 ظفلب ريثألا نبا مهركذ دقو هشيجب نسحلا راس مث . .رهاط نب هللا دبع ىلإ هسأرب
 ىلإ راسو ؛هلام بهنأو رايزام رصق قرحأف (ذابازمره) ىلإ (برعلا ركسع)
 ةيراس ةنيدم ىلإ راسو مهب لكوو كلائه اوسبحف رايزام ةوخأ لخأو (ذابامرخ)

 ساو , هَّللا دبع بتكو .اهب ماقأو هسبحو رايزام ذخأو
 . .مصتعملا ىلإ مهب ريسيل يعازخلا بعصم نب ميهاربإ نب دمحم ىلإ هلهأو

 ا ةبئاكمب هنم نسحلا فرعو رايهوق هل لاقي مع نبا رايزامل
 هذفنأف ءرهاط نب , ِهَّللا دبع ىلإ رايهوق باتك نسحلا ذفنأف «كلذب ًاباتك رايهوق

 نهال درع , هّللا دبع ىلإ رايزام رّيس نسحلا نإ :ليقو . مصتعملا ىلإ هّللا دبع
 مبصتعملا هيف لأسي نأ نيشفألا بتك ىلع ه هرهظأ وه نإ رهاط نب , هّللا دبع هدعوق

 نلإ اهيدسه رهاظ نب , هّللا دبع دنع بتكلا رهظأو كلذب رايزام ٌرقأف «هنع حفصيل
 نأ هرمأو - مصتعملا ةطرش بحاص وهو - يعازخلا بعصم نب ميهاربإ نب قاحسإ

 رهاط نب : للا كي تو كلذ قاحسإ لعفف مصتعملا دي ىلإ هدي نم الإ اهملسي ال

 .هبلصو تام ىتح هيرضف اهركنأف بتكلا نع مصتعملا هلأسف مصتعملا ىلإ رايزام

 ناك ه1 4 ةنس ىفا :ريث زألا نبا لاق مث .هركذن ام ىلع بتكلاب فرتعا هنإ : ليقو

 ةلكتمأو 0 ا د جرخف ارماس ىلإ رايزام لوصو
 سبح دق نيشفألا ناكو نيشفألا نيبو هنيب عمجي نأ مصتعملا رمأف «لغب ىلع ارماس
 «ةيصعملاو فالخلا هل نسحُيو هبتاكي ناك نيشفألا نأ رايزام ٌرقأف ءمويب كلذ لبق

 ءام بلطو ًأطوس نيسمخو ةئامعبرأ رايزام برضو ءهسبحم ىلإ نيشفألا درب رمأف
 .[50 //509 ص)] «هتعاس نم تامف يقسف برشلل

 رهاط نب هَّللا دبع ريمألا لماع ناماس نب دسأ نب حون ناك رخآ ديعص ىلعو
 ريمألا دي ىلع ملسأو دنقرمس ءاهجو نم ناماس ناكو «رهنلا ءارو امو دنقرمس ىلع
 هتبا ناماس ىمسف ه١ - 7١١ةنس ناسارُح ريمأ يناميلا يِرْسَقلا هللا دبع نب دسأ

 نب دسأ نب حون ناكف «ةيناميلا نولاوي ناماس ونب ناكو يرسقلا دسأب أنميت (دسأ)

 رمأيو - ه١ 4ةئس يفو» .رهنلا ءارو امو دئقرمسب رهاط نب , ِهَّللا دبع لماع ناماس
 دق اتناكو رهنلا ءارو امب تشروأو ناساك دسأ نب حون حتف - رهاط نب , هّللا دبع

 هلهأ موركب طيحي ًاروس هلوح ىنبو باجيبسأ ًاضيأ حتتفاو هوياصللا انيفتت
 .«مهعرازمو

 نم ةيده هيتأت ال ةينيمرأو ناجيبرذأب يمّرخلا كباب ةبراحم مايأ نيشفألا ناكو

 ىلإ هّللا دبع بتكف ءرهاط نب , هّللا دبعي كلذ زاتجيف ةنسورشأ ىلإ اهب هّجو الإ اهلهأ

 هرمأي مصتعملا هيلإ بتكف كانه ىلإ لاومأب هجوي نيشفألا نأب هربخي مصتعملا
 ًالام ةرم نيشفألا ذفنأف . كلذ هللا دبع لعفف نيشفألا هب هجوي ام عيمجب همالعإب
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 ريمألا هّجوف «ةنسورشأ ىلإ هولمحيل روباسينب نييامهلا نم هباحصأ ىلإ ًاريثك
 ؟لاملا اذه مكل نيأ ْنِم :لاقف مهطاسوأ يف لاملا دجوف مهشتفف رهاط نب هللا دبع
 بتكل لاومألا هذه لثم لسري نأ نيشفألا دارأ ول متبذك :لاقف :نيشفألل ءاولاقن
 ءالطعاف لاما هللا دنع دخناو . صوصل متنأ امنإو ةرييسب نمآل كلذن ىملعي

 .هركذ مدقت ام فالخلا ىلع رايزام هضيرحتو نيشفألا رمأ نم ناك مث . 0

 نب ميهاربإ نب دمحم مودق نم دحاو موي لبق هسبحف نيشفألا ىلع مصتعملا ريغتف

 بتكو١ :ريثألا نبا لاق .هركذ مدقت ام عوقوو ارماس ىلإ رايزامب يعازخلا بعصم
 ناكو «نيشفألا نب نيسح ىلع لايتحالا يف رهاط نب , هّللا ديبع ىلإ مصتعملا

 دسأ نب حون نم وكشي رهاط نب د هّللا دبع ىلإ هبتك ترفك دق نينكفألا نب نيسح

 باتك رهاط نب هللا دبع بتكف]  هتيحانو هعايض ىلع هلماحتو رهنلا ءارو امي ريمألا
 يف مصتعملا هب بتك ام هملعُي حون ىلإ هللا دبع بتكو - [ةيشفألا وي نسل ةنلوق
 باتكب هيلع مِدلَق اذإف هل بهأتيو هباحصأ عمجي نأ هرمأيو نيشفألا نب نيسح رمأ

 دق هنأ هملعُي نيسح ىلإ رهاط نب , هّللا دبع بتكو ؛هيلإ هلمحو هقثوأو هذخأ هتيالو

 نبا جرخف «هتيالوو حون لزع باتكب هيلإ هّجوو مسام وق هاو اهون لرف

 ةيحانلا ريمأ هنأ نظي وهو حون ىلع درو ىتح هحالسو هباحصأ نم ةلق يف نيشفألا

 . (مصتعملا نمل هللا بعت هي هكوق نيهاط نب هللا كيم ىلإ ههجوو هدّيقو حون هذخأف

 . تام نأ ىلإ سبحلا يف نيشفألا ثكمو 15/55١ ص]

 هنأ نم مغرلاب ديشرلا نب مصتعملا ةفيلخلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو
 زكارملاو تايالولا ضعب ىلع مهريمأتو يلاوملا كرتلا ىلع دامتعالا ةسايس جهتنا

 عقو ام ليلدب ًأريبك نكي مل ةفالخلا ةلود ىلع يمجعألا مهريثأت نأ الإ ةيدايقلا

 لقنل ةريبك ةلواحم تناك اهنأ لوقلا نكمي يتلا رايزام ةكرح ىلع ءاضقلاو نيشفألل
 ًايسوجم نيشفألا نكي ملف ءمجعلا ىلإ برعلا نم ىطسولا ايسآو ناسارخ مكح
 .دالبلا كلتل اكلم ًايلاو نوكي نأ ديري ًاملسم ناك امنإو

 ةلودل ةيدايقلا زكارملا يفو تايالولا مكح يف يدايقلا يبرعلا رودلا نإ

 نم ناك دقف ءًايقاب لازي ام ناك هنكلو مصتعملا دهع ذنم فعضي أدب دق ةفالخلا
 :دهعلا كلذ يف نييناميلا برعلا ءارمألا ةالولا

 لاق . ىطسولا ايسآو ناسارخ ريمأ يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا نيعدررفألا ١

 امو ناتسربطو ّيّرلاو اهلامعأو ناسارخ رهاط نب , هّللا دبع ىلإ ناكو» : يربطلا

 ةيعبراو ةينامثا [ايونبم هانا ىن] لامعألا هذه جارخ ناكو .نامركو اهب لصتي

 لامشو ىطسولا ايسآ لمشت اهمكحي ناك يتلا دالبلاف .(ها) (مهرد فلأ فلأ

 .اهعيمج ناريإ قرشو



 704 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 5*7

 برحلا يف لِيُق .ناسارُح قيرطو ناولح ريمأ ّيعازُخلا يلع نب كلام ريمألا
 2 :اهعلطم ةديصقب حاطنلا نب ركب رعاشلا هاثرف ه777ةنس جراوخلا عم

 مامهلا ينميلاريمألا ىلع ماجسلا عومدلاب يدوج نيع اي
 مامإلا فيسو نيدلا سرافو هديه نيس وابن دنلا نشف ىلنغ

 . [يناغألا - ١7/١58 ص] ةديصقلا رخآ ىلإ

 ريثألا نبا ركذ . لصوملا ةيالو ريمأ يدزألا نينا نيب ديدسلا 'نيدللا كبع ريمألا نع
 ىلع يدزألا مننا قب : تمنسلا هللا ليبنع مصتعملا لمعتسا ه7 ؛ةنس يف) 5

 . ةلاذنآ داركألا سعب درمتل يدصتلا يف ربخ هلو 5[  /7588 ص] «لصوملا

 مايأو نومأملا مايأ قارعلاب ةطرشلا ريمأ يعازخلا بعصم نب ميهاربإ نب قاحسإ د
 لابجلا لهأ نم ريثك لخد ه١ 8١ةنس يفو» ةداقلا را نم ماكو مصتعملا

 هرم سرقلاب ب ناَدَّمَه لمع يف اوركسعف اوعمجتو ةّيمرُخلا نيد يف َناَدَمَمَو

 هد ميسي بما نس دعم فركاتما مصتعملا مهيلإ هجوف ناجيبرذأ

 فالآ ةدع مهنم لتقف ناَذَمَه لامعأ يف مهب عقوأف مهيلإ راسف لابجلا ىلع هل
 هوخأ ناك كلذكو .«ةيورتلا موي حتفلاب هباتك ءىرقو . . مورلا دلب ىلإ نوقابلا برهو

 ةوزغ يف مصتعملا ةمدقم ىلع ناكو ةداقلا رابك نم بعصم نب ميهاربإ نب دمحم

 أريمأ ميهاربإ نب قاحسإ ثكمو .ه1714ةنس ليقو .ه777”ةنس ةيرومع حتفو
 . مصتعملا نب قثاولا ةفالخ يف مث ه1؟1ةنس مصتعملا ةافو ىتح ةطرشلل

 يفوت نأ ىلإ ىطسولا ايسآو ناسارخل ًايلاو رهاط نب هّللا دبع لزي ملو
 داراهتارب وسلا جيران ف يزبطلا لل ءها١77ةنس قثاولا ةفالخ يف ناسارخب

 نايفارخ هيلإ ناكو نيسحلا نب رهاط نب , هّللا دبع يفوت ه770ةنس قا

 لامعألا هذه جارخ ناكو .نامركو ءاهب لصتي امو ناتسربطو  يّرلاو ءاهلامعأو

 رهاط نب للا دع لامعا قئاولا ئلوق .مهرد فلأ فلأ نيعبرأو ةينامث تام موي

 يف ءاجو - «هيئارم يف ءارعشلا رثكأو . 0 : ريثألا نبا لاق .(ها) «ًارهاط هنبا اهلك
 مهجلا نب يلع انيلإ لخد :رهاط نب هَّللا دبع نب هّللا ديبع لاق» :هنأ يناغألا باتك
 :ةيئي اندشنأو امئاق لثمف «نيزعملاب لقاح سلجملاو يبأ توم بقعب

 مايألا ىلع ىتئخلأ موي يأ مالسإلا نم ى هو نكر يأ
 ماهوألا رطاوخ هتكردأ ءزر لك نعريمألا ءزر لج

 مارملا زيزع ئىمح تحابأو ًاليلظ ًالظ مايألاتتبلس

 ماسجألا يف حاورألا لحسم س انلا نم متللح بعص ينب اي
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 ًاعومد الإ نورت لهاورظنا

 مانألا عيمج مك ص خ امّوع

 الكي ْنَموايندلا يواديْنَم

 يلاعملا ماظن هدعب نم وهو

 ماظعلا بوطخلا حداف ىدل كلملا

 مالعألاو تاداسلا توم بطخس

 ماعنإلوماقتنالاوكاد

 (مامإلا هيسوايندلاماوقو

 9/١١١[ ص]

 ه٠177ةنس لوألا عيبر ١١ نينثالا موي رهاط نب هّللا دبع ريمألا ةافو تناكو
 . ةيداليم 845 قفاوملا

 . رهاط نب هّللا دبع نب رهاط 4

 (ه

 ناطر الار اناس, وولاة ةيرعلا وق ىجيرطتع جالا زد
 نب بعْضَم نب نيسحلا نب , رهاط نب هللا ديع نب رهاط ريمألا .«يسابعلا رصعلا يف

 ؛ناسارُخب هيبأ داّوقو باون نم رهاط ناك . نعارحلا ةضايب نب زماع نب دعش.نب قيزو

 هّللا ديع نب رهاط هنبا رهاط نب هّلْلا دبع ىزغأ» : هنأ نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذ دقف

 .[5 صر ؛هلبق دحأ اهيلإ لصي مل عضاوم حتفف ةيزوغلا دالب

 نب رهاط حبصأ ه٠ لوألا عيبر ١١ يف رهاط نب , هّللا دبع يفوت امل

 قئاولا ىلو» :يربطلا لاق ثيح «ىطسولا ايسآو ناسارخل أيلاو رهاط نب , ِهَّللا دبع

 : لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاق .«ًارهاط هنبا اهلك رهاط نيسللا دبع ناجحا

 يبأ لوق رهاط هنبا ةيالو يفو رهاط نب هللا دبع ءاثر يف ليق ام نسحأ نِمَف. .»

 )77١  ىطسولا ايسآو ناسارخ ريمأ .

 : يربطلا رمغلا

 اعشاوخ تراص تاّضغلا كتاعاسو ًامتآم تراص دايعألا كمايأف

 اعيار بلقلا قلقي ًابطخ ناك نإو رهاطب كدقتفن مل اننأى لع

 اعلاظ نافل يلع ردي اهون نلح ”عحلطاو :تياغ نيسشلا الإ كنك انو
 اقنانم ابكر وفن ىف ةيقاوع فتاكشلا) دوطلا ال[ ةشكامو

 ا(اعئاذبلا نالضفي ناعم ّئعيدب اعم امّثْخَساَتَت ائلق ىَقُتلا الولف

 نب هّللا دبع يفوت» هنأ يربطلا ركذ دقف ناسارُخ ىلع رهاط ةيالو رصتقت ملو
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 ءاهب لصتي امو ناتسربطو ّيّرلاو ءاهلامعأو ناسارخ هيلإ ناكو نيسحلا نب رهاط
 - ١١/1[ ص]  «ًارهاط هئبا اهلك رهاط نب هللا دبع لامعأ قئاولا ىّلوف .نامركو
 «ناتسناغفأو «ناتسكبزوأو «ناتسشمكرت تايروهمج ةيلاخلا تايمستلاب كلذ لمشيو
 ميلاقأ يهو اهب لصتي امو ناتسربطو ّيّرلا ميلاقأ كلذكو .ايزيغرقو «ناتسكيجاتو
 .ناريإ برغ وهو ناتسجسو نامرك ميلقإو «ناريإ قرش ىلإ لامش

 ناكف جيلخلا ىلع يناريإلا لحاسلاو يدنهلا طيحملا ىلإ ناريإ بونج امأ
 دز همحش رممألا سراق ىلع قئاولا ةنياخلا'ىل ردققو ( سراف) اهل لاقثةبآلو
 .ه755 -777ةنس سراف ريمأ وهو ّىعازخلا ٍبعْضُم نب ميهاربإ

 - 7719) نييسابعلا ءافلخلا عسات وه مصتعملا نب قثاولا نأ نايبلا نع ينغو
 ديمح نب مئناغ ريمألا :هدهع يف ًاضيأ نييناميلا تيرعلا ةالولا نم ناك دقو (ه١15
 ىلع ناك ه777ةنس ىيف) : ريثألا نبا لاق «لصوملا ةيالو 0 يئاطلا يسوطلا
 ىلع قئاولا ىَّلو ه١7١ةنس يف) كلذكو .(ها) (يسوطلا ديمُح نب مناغ لصوملا
 ريمأ كلام نب رصن ناكف (ها) (ئعازخلا مئيهلا نب كلام نب ةزمح نب رصن روغغلا
 ىلع ماشلا يلاعأ لحاسو ايكرت بونج يف اهريغو سوسرط اهنمو ةيماشلا روغثلا
 دفعج قير رضفلا ناش دما ؟ةدس ىقو# + نيثألا نيا لاق .ظسوتملا نفيبألا نحببلا
 هيلإ نمأتساو ءايارسلا ثبو - ةيلقص ةريزجب  انيسم ىسرم لزنف رحبلا يف ينادْمَهلا
 ينادْمّهلا رفعج نب لضفلا ريمألا حتتفاو 0[  /777 ص] ؛دلبلا حتفو لبان لهأ
 يبرعلا مكحلا بتتساو ه717ةنس ىلإ اهب ماقأو ةيلقص ةريزج نم ةعساو قطانم

 . ةيلقص ةريزجل
 نب لكوتملا ةفالخلا ىّلوتو قئاولا تام ه17 ةجحلا يذ رخاوأ يفو

 ةجحلا يذ نم) هتفالخ تناكو نييسابعلا ءافلخلا رشاع وهو ديشرلا نب مصتعملا

 ناسارخل ًايلاو:وهاط ياللا دبع نب رهاظ ريمألا رسعتلاو (علا 50 لاوش 5
 نأ : تاخانإ بانك يت يناينصألا كنود لكوتملا ةفالخ ةليط ىطسولا ايسآو

 ءاقف ءاكشا هنأ هوخلبأو مهجلا نب يلع رعاشلاب اوعس لكوتملا ءاساج نرخ ةعامج
 اذإ هبلصي نأب رهاط نب هَّللا دبع نب رهاط ريمألا ىلإ بتكو ناسارخ ىلإ لكوتملا
 اهب رهاط مب هللا دبع نب رهاط هسبح خايذاشلا ىلإ لصو اّمَلُق ليللا ىلإ ًاموي اهدرو
 : كلذ يف لاقف لزنأ مث ١ اذرفس ندلا نمو نحف جرحا مق

 الوهجم الوأقوبسم نينثالا ةيشع حخايذاشلاباوبصني مل

 اليجبت مهرودص ءلمو ًافرش مهبولق ءلم هللا دمحب اوبصن
 8/٠١7[. ص] ( تايبألا رخآ ىلإ
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 ةفيلخلا ىلإ ناسارُح نم مِدَق امل رهاط نب , هَّللا دبع نب دمحم نأ ودبيو
 : هنأ يناهفصألا رك د. كقو . مهجلا نب يلع نأشب همّلك ه7 ةنس لكوتملا

 هب تقفطصاو نابكرلا هب تراسو

 هذ ةننع الا عرش ةفرصالا

 الضفتم دجن مل نإ ٌفصنُم الأ

 ًالمانأ يلع أظيغ نعطقت الف

 ٌنِسُحَم يْنِإف نسحت نإ رهاطأ

 : لاق هقلطأ اًمَلَف مهجلا نب

 تاك نأ اين يكف "و

 لفاحملا كيلإ هتّدأ ٌترّيخت

 لئابقلا هتبتجاو ٍنايق ٌفكأ

 لضان ةيمرلا يمان امهيف امب

 لئام ةولاب ظحي مل نإو كيلإ
 كاش لوقل خت الا راجغت

 لدا نسافلا نيم ضاق الا اعيلع
 لمانألا يلع تضعام كلبقف

 لشاب ننإف ليعتت زو ايلا

 بتك)

 هلمحو هلصوف «ّبحت ام الإ كب لعفأ ال ىّنِإف ًاريخ الإ لقت ال :رهاط هل لاقف

 ”9/١١7[. ص] .(هاسكو

 ةفالخ ا نومأملا ةفالخ 7 لكم 0 لامعأل 0 اي ًادئاق نيسحلا

 هناكم 000 ىَلوف ه7 ةةنس يلا يذ ف 0 م تامف لكوتملا

 ل ولا اا ا ا اا

 .(ها) «اهب ماقأو .داوسلا لامعأو دادغبب لكوتملا

 قرشو لامشو ىطسولا ايساو ناسارخل آيلاو رهاط يمت اسنا امنيبو .كلذبو

 ل هلل وحب بدايتي هرخا سالو

 نه دمحم راف رجمأ ثاكد يم ا جك مم

 بلا ةيرمل رينج قرش ةقم أ نيوحبلاو ةماميلا نصازخلا بعصم

 اييذأ ًاداوج ا هللا يع يدوس نكن :ةاوسلا ناو
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 ترضح | :لاق نوع يبأ نب دمحم نع يناغألا باتك يف يناهفصألا ركذ . ًارعاش

 كاحضلا نب نيسح رضحأ دقو رهاط نب هللا يع ني دوحم :دنعر" 4 عملا كد

 لاقو ربنع ةحافتب هاّبحو هاقسف هسأر ىلع ًافقاو ناك ًامداخ لكوتملا رمأف ةمدانملل

 :لاقف ًائيش اذه يف لُق :كاحضلا نب نيسحل

 ريئعباّيح ءاضيبلا ةردلاكو

 ةيحت لك دنع تاثبعدهل

 درولاك طقارق يف ىعسي درولاكو

 دجولا ىلإ ميلحل | يعدتست هينيعب
 ديكلا يدنيس دف اع يركدت» ةةيريشهيتكي قنا نا تينت
 عز ناهي سال رسدلا وم ليل هينا كك اضيعمللا قلع
 نب دمحم هيلإ تفتلاف .رانيد ةئام تيب لكل نيسح ىلإ لمحي : لكوتملا لاقفا

 عرسأف باجأ دقل هللاوف نينمؤملا ريمأ اي كاذ َمِل : :لاقو بجعتملاك رهاط نب , ِهَّللا دبع

 كل ٌتلزجأل دي اهلواطُت ال نينمؤملا ريمأ دي نأ الولو عتمأف برطأو عجوأف ركذو

 تيب لكب نيسح ىطعي :لاقو لكوتملا لجخف «دلاتلاو فراطلاب طاحأ ولو ءاطعلا

 .[5/178 ص] «رانيد فلأ

 يف ًاباتك يدج لمع :لاق يكملا دمحأ نب دمحم نع يناهفصألا ركذو

 نب دمحم ىلإ عقو مث هتنازخ يف يقبف رهاط نب ؛ هّللا دبع ىلإ هادهأو يناغألا

 باتكلا هيلع ضرعف ًالضْمُم هيلعو ًانسحم هيلإ ناكو يبأ اعدف رهاط نب كلام

 هيف هريغو اذه ححصأ ًاباتك كل لمعأ ينكلو ًاريثك ًاطيلخت اذه يف نإ :هل لاقف
 نب هّللا دبع نب دمحم هلصوف هيلإ هادهأو توص فلأ رشع انثا هيف أباتك هل لمعف

 1/١5[. ص] .مهرد فلأ نيثالثب رهاط

 ربدألا نب ميهاربإ بتاكلا رعاشلا سبح لكوتملا نأ :يناغألا باتك يف ءاجو
 نب هّللا دبع نب دمحم هَّصْلَخَت ىتح ةليح هنم هصالخ يف دحأل نكي ملف هسبح لاطف

 0 با ا ا لا ب و

 رهاط نب هللا دبع نب دمحمب ثاغتسا ميهاربإ ناكو .هل هبهوو كلذ نم لكوتملا
 : لاف هج لمو

 رذاعملا توعد ذإ ينضرشعت ملو ىتوعد َتْيَبْلُق برك نم كتوعد

 رداصملا ىمومه' نع ىترجعأ ذكر ىتمه تدر وأ ٌتيلج دقو كيلإ

 ةعلاوزعلا ىفدللا دبع هلي نمت

 نيسهعل و ةيسخحتلا كاك وثاه

 ٌدهاط لثؤملا دجملا كل راحو

 ٌثباكألا نومظعألاو اهّتساسو
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 رصاوهلا ثويللا :ليق ءاوبضغ نإو ركاوبلا ثويغلا :ليِق ءاولذب اذإ

 ٌربانملا ماقملا مويمكب وهزتو  رتاوبلا ءاقللا موياومكعيطت

 (رصاخم فويسلا ريغ ومكلالو سلجم ةرسألاريغومكل امو

 [57/15 نعل

 كلذ ىف اضبأ نيينامتلا ةبرعلا ةالولا نم ناك هنآ ىلإ ةزاشإلا وقنلا نونو

 مث . ه7 4 7137 ةنس رصم ريمأ يمرضحلا يدنكلا يلبجلا رصن نب ةمثره :دهعلا

 ريمأ ةمئرغ نب يحي هوخأ ناكو ىها# 4 ةنش ردضيف ريمأ رضت : نب ةمثره نب متاح

 يلاولا ناك» هنأ هال" ؟ ةفش تادحأ يف ريثألا نفاركذو دعها 5 ةتس ةكم ىيرط

 ؟ يدل يود ىاوو لكوعملا ةلرعن «ةمثره نب متاح نب دمحم ناجيبرذأ ىلع

 مث - 0117 ايه وأ صم هجر عا ةماعلا نع مقاس لرط عاقلل» نسازت هلو

 يناميلا يبرعلا :ةييقألا اهالوف جل «كارتألا يلا وتمنلا نم ةلتع رصف يلوت

 رخآ وهز هاا 77 ةةتس يعازخلا ةحلط نب روصنم نب ئيحي نب نمحرلا دبع

 لكوتملا دامتعا دادزا دقو . يسابعلا رصعلا يف رصم اومكح نيذلا برعلا ةالولا

 ديدعلا مهنم ذختاو اهريغو ناجيبرذأو ماشلاو رصم مهاّلوو يلاوملا كارتألا ىلع

 لاويش يف ةولتتو لقوتسلا ىلع الو ملح ارماس ةنيدمب ةصاخو - دنجلاو ةداقلا نم

 اهدروأ رعشلا نويع نم ةديصقب يدزألا يلهملا دمحم ني كيوي هاثرف ه"؟ 5 ا/ةنس

 : سابعلا ينبل هلوق اهنمو (لماكلا) هباتك يف (دّربملا)

 َدَقَتْعُي ناك ْنَم ُمُثْعَيَضو ْمُتْعَض مهل مول اللاسالا مدفعا اهل

 دشخلا ةروكذملا دانا ةكتشع مجمع لارحألا نلع جاكت وتو
 ذرادب رنتي مت ناظم ريع. ١ يكلم دق اودازأ كيرتق اذإ
 دلبلاو ٌءاحرألاو ٌنيدلاو ٌدْسملاو مهعمجت ٌباسنألاو ٌمذجلا مه موق

 هنأ نيثألا نبا ركذا يح درمت ةكرش تاديق لق "تاقيسساو ناسارح وذا كتناكو
 ناتسجس ىلع رضنلا نب حلاص هل لاقي تسب لهأ نم ناسنإ بلغت ه717ةنس يفا)

 نم اهدقتساو ناسارح نيمأ رهاط: وب ؛ هللا دبع نب رهاط داعف ثيللا نب بوقعي هعمو

 :.طسولا اينساو نانمارتكل اوقف اكلم انلاو هللا دبع نب رهاط لزي ملو - (ها) «هدي
 تام نأ ىلإ قارعلا داوسو دادغبل ًاريمأ رهاط نب هللا ليش ةنيدةيحمو ناجح عكست

 ةفالخلا ىّلوت مث (ه14/ عيبر )7417  لكوتملا نب د رصتتملا ةفالخ يف مث لكوتملا

 ةنيدمب رهاط نب هّللا دبع نب رهاط ريمألا تامو (ه144 رخآلا عيبر يف) نيعتسملا
 . ةيداليم 5 قفاوملا ها" 6 8ةئس بجر يف  ناسارخل لاو وهو  ناسارخب روباسين
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 ىطسولا ايسآو ناسارخل برعلا ةالولا رخآ . . ئعازُخلا رهاط نب دمحم ١5
 (هاالؤ 70

 هب يسم با نيشحلا نر وعاط قيدهللا دبع نب رهاط نب همم ريمألا وع
 نييناميلا برعلا ةالولا نم رشع سماخلا وهو «ّيعازخلا رماع نب دعس نب قيرز
 .ةيسابعلا ةفالخلا رصع يف ىطسولا ايسآو ناسارخ اومكح نيذلا

 نبا لاق .ه1 48ةنس بجر يف هيبأ ةافو دعب ناسارُح رهاط نب دمحم يِلُو

 رهاط نب هللا دبع: نب. رهاظ ةافو نيعتسملا ىلع َدَرَو ه1 5:8ةنس يف تالا
 «ناسارخ ىلع رهاط نب دمحم هئيال نيعتسملا دقعف بجر يف ناسارخب

 َنواَعَمو ةطرشلاو نيمرحلا هيلإ لعجو قارعلا ىلع رهاط نب هللا كح دو ةمعملو
 . [0 7811١ ص ؛داؤسلا

 نب ديشرلا نب مصتعملا نب دمحم نب نيعتسملا نأ نايبلا نع ينغو

 ةفالخلا ىّلوت «نييسابعلا ءافلخلا نم رشع يناثلا وه روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا
 .ه5 مرحم يف لكوتملا نب زتعملا ىلإ ةفالخلا ملسو هسفن علخو ه7 58ةنس
 بجر 157 مرحم) نييسابعلا ءافلخلا نم رشع ثلاثلا لكوتملا نب زتعملا ناكو
 ةيناثلا ىدامجب 9 05 بجر) مصتعملا نب قئاولا نب يدتهملا هالت مث (ه0

 رمز (ع10/52561) هيقرلا نيروصتمملا نب لصوتملا نب , لمتعملا مث (ه6
 ناسارخل ايلاو رهاط نب دمحم رمتسا دقو «نييسابعلا ءافلخلا نم رشع سماخلا
 رهاط نب دمحم ناكو ءدمتعملا ةفالخ ىلإ نيعتسملا ةفالخ نم ىطسولا ايسآو
 «ءىطسولا ايسآو ناسارخل برعلا ةالولا رخآو نييناميلا ةالولا نم رشع سماخلا
 : يلي ام ريخألا يبورعلا دهعلا كلذ ملاعم نم ناكو

 يّرلاو ناتسجسو ىطسولا ايسآو ناسارخل ًايلاو رهاط نب دمحم ناك
 هيلإو قارعلا ىلع أريمأ ًايلاو رهاط نب هللا ةيعد رك هد مع ناكو .«ناتسربطو

 :سوسوملا رعاشلا لاق هيفو «نيفيرشلا نيمرحلا
 :ادمص اةهويسلا)ينعلامنلا) هكا يوب كد علا ننق كلاعم

 لوذِبم سانلا يف هُفْرَع هبكاوم يف ٌيرهاط
 ُلولغمحيرلابوبهْعَم همراصب ىقشي ْنَم مد
 :[ كتهذلا جورم - 8 5 صر

 نب دمحم نب رفعج نب دمحم نب ةبْقُع ريمألا ًاضيأ نييناميلا ةالولا نم ناكو
 يلاولا ناكا ه7 57 ةنس ثادحأ يف ريثألا نبا لاق . لصوملا فا ّيعازخلا ةسشألا
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 «يعازخلا نابهأ نب ثعشألا نب دمحم نب رفعج نب دمحم نب ةبقع لصوملا ىلع
 ْ .[0 /89 + ص] ؛ةبحُص هلو «بئذلا مَّلكُم هنأ لاقُي نابهأو

 نيمأ ةايزا قيددللا كيعت نت كيسفم ريصعلا كلذ نت وكلا ننسالالرلا نفاذاكو

 مث ها 86.754 ةنس زافظو تومرضخ ىلإ ةيلحاسلاو ةيماهتلا نميلا قظانمو ةيبز
 يلاوحلا رفعي نب دمحم ريمألا ءاعنص فيلاخمب ناكو (ه784 -65 ميهاربإ هنبا

 )104  اهفيلاخمو ءاعنص ريمأ رفعي نب دمحم هنبا مث (ه759 - 741) يريمحلا

 . ةيسابعلا ةفالخلا راطإ يف كلذو (ه49

 يف ةفالخلا ةلود دض ةفينع ةيعيش ةيولع تاكرح ه7 65٠ ةنس تعلدنا دقو

 نم قطانم يفو «ناسارخ ريمأ رهاط نب دمحم ةيالول ةعباتلا ناريإ ميلاقأ ضعب

 ناتسربط لابجب جرخ دقف .رهاط نب + هللا ني قب لمكم' ةيآل ول :ةفئاعلا قاوغلا يونج

 يولعلا رفعج نب دمحم يّرلا ميلقإب جرخو «ٌيولعلا دمحم نب ديز نب نسحلا
 نب دمحم هججوو» :ريثألا نبا لاق .ّيّرلا ىلع بلغتو ديز نب نسحلا ههججو
 نب دمحم هل لاقي هدنع نم ًادئاق  ناسارخ ريمأ  رهاط نب هّللا دبع نب رهاط

 امْلو . .هشيج مزهناو رفعج نب دمحم رسأف يّرلا ىلإ دنجلا نم عمج يف ليئاكيم
 نب دمحم هبراحف  يولعلا  ىسيع نب دمحأ ٌيرلاب رهظ هفرع موي ةنسلا هذه ناك

 جورم يف يدوعسملا لاقو .«نيوزق ىلإ راسو يلع نب دمحم مزهناف رهاط نب يلع
 نب نسحلا اعدو نسحلا نب رفعج نب دمحم ه٠75ةنس يّرلاب رهظ» :بهذلا

 نب دمحم ىلإ روباسين ىلإ لمُحو رسأف يّرلاب بورح هل تناكو دمحم نب ديز
 .[5 ١57/ ص] ؛روباسينب هسبيحم يف تامف ءرهاط

 - ريثألا نبأ لاق  ةفوكلاب يولعلا رمع نب ىيحي جرخ قارعلا يف امئيب
 ءرهاظ دب , هللا دبع نب دمحم لماع يمشاهلا نسحلا نب بويأ ةفوكلاب ناكو.

 ويهاظ“: نب 1 د سل رك محسوب عتابا

 هلئاغ هومعم نيسللا ةيطو ةفركلا ىلع لماع ترا ىلإ دمعت يمك ء ةاذقت

 هّجو مث ٠ .رمع نب ىيحي ةبراحم ىلع عامتجالاب امهرمأي داوسلا نواعم ىلع

 بعصم نب نيسحلا نب ميهاربإ نب , ليعامسإ نب ؛ نيسحلا هتبراحمل هللا دبع نب دمحم

 لتقو «رمع نب ىيحي ركسع فشكناو ه١6١ةنس بجر ىف هلتاقف  ّيعازخلا -

 سوؤرو هسأر ليعامسإ نب نيسحلا رّيسو «دحاو ريغ هلتق ىعّدأو رمع نب ىيحي
 نب دمحم بتكو «دادغبب اوسبحف رهاط نب هللا دبع نب دمحم ىلإ ىرسألاو لتق نم

 نيعتسملا رمأف «سوؤرلا نفدُت نأو مهنع وفعلا هلأسي نيعتسملا ىلإ هللا دبع
 لخد» هنأ يدوعسملا ركذو .«كلذ لعفف ءبصنُت الو سوؤرلا نفدُت نأو مهتيلختب
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 ءاهتنا حتفلاب دوصقملاو - (حتفلاب هلكت ىهاط ةوبد هللا ليغ ورب كمعتما لإ سانلا
 . ةنتفلاو ةكرحلا كلت

 - ناسارخ ريمأ  رهاط نب دمحم هّجو ه؟٠05ةنس ىف هنأ ريثألا نبا ركذو

 ا يل ل ا ا
 ناتسربطب يولعلا دمحم نب ديز نب نسحلا رمأ لحفتسا ه1 ١ةنس يفو -

 نع جرخ اَّمَل (رايزام) عم اوناك نيذلا مجعلا نم هوعياب نيذلا بلغأ ناك امبرو
 ناتسربطب هتكرح ىلع رهاط نب , هَّللا دبع ىضقف (نيشفألا) ريبدتب فلاخو ةعاطلا
 الهر كد هج هزم ناعمرزط قرلعلا يحسم نودي نيب ويسسلا ييظاخا مكاو كاذنآ
 ىلإ ناتسربط لماع يعازخلا رهاط نب : هللا هيف ود: ةايلس يحسلاو اهياغذيلكت

 عداسو ريك مابا جر دارج ىلإ عوجرلاب رهاط نب دمحم هرمأف ناجرج
 نب دمحم ريمألا راس مث .مليدلاب قحلو ناتسريط نع ديز نب نسحلا ىحنتف ليخو
 -ه١7601ةنس  اهيفو» :ريثألا نبا لاق .مليدلا دالبو نيوزق ىلإو يَّرلا ىلإ رهاط
 هباحصأ نم لتقو ًافلأ نيثالث يف هيقل ناكو رهاط نب دمحم نم ديز نب نسحلا مزهنا
 1[ 5/71 ىف (ةلجر نيعبرأو ةئامثالث نسحلا نايعأ

 اوعيابو يلاوملاو كارتألا ةداقلا نم ديدعلا نيعتسملا ىلع بلقنا قارعلا يف امنيب
 قزيثك اهرابخأو ترحلا كلاطو نها: نب هللا دبع نب دمحم ريمألا مهبراحف زتعملا
 ىأر اّمَّلُق» : ا «زتعملا اوديأ سابعلا ينب رثكأ نإ مث
 علخ ىلع حلصلا ىلإ لامو هيل , | َحتَجو زتعملا َبَناَك كلذ رهاط نب هللا دبع نب دمحم
 - نيعتسملا علخ نم هيلع مزع دق ام تملع نيح  هادغبب ةماعلا تناك دقو « نيعتسملا
 نيعتسملا هَّللا دبع نب دمحم رهظأف ءهل ةرصان نيعتسملا ىلإ ةزيحتم كلذل ةركتُم تراث
 ركشو هعلخ نم مهغلب ام ركنأف ةدربلا هيلعو ةماعلا بطاخف ؛هرصق رصق ىلعأ ىلع
 رهاط نب هّللا دبع نب دمحم ىقتلا  نيعتسملا ملعبو - - مث ٠ .وهاظ نيفللا لع هيد معتم
 نامألا هل نأ ىلع نيعتسملا علخ ىلع اقفتاف زتعملا وخأ وهو - قفوملا دمحأ يبأب
 “7 موي ةفالخلا نم هّسْفَن نيعتسملا علخف . . مهكالمأ نم مهيديأ هتوح امو هدلوو هلهألو
 ه١6١ةنس زتعملا نيبو هنيب عارصلا أدب ذنم دادغبب نيعتسملا ناكو - (ه58975 مرحم

 زتعملا ىلع ٍمِدَق١ - ه101 مرحم يف هسفن نيعتسملا علخ اّمَلَ ءارماسي زتعملا ناكو

 فكتيسلاو تيضقلاو هريلابهللا دبع نب لمحم وخأ نهاظ قب للا دنع يدذللا هيب

 ىلإ ةفالخلا تلآو نيعتسملا ةفالخ تهتنا كلذبو 14/١15 ص] ب «ةفالخلا رهوجبو
 .دادغبو قارعلاب ًاريمأ رهاط نب هّللا دبع نب دمحم رمتساو .ه707 مرحم يف زتعملا

 تام زتعملا ةفالخ يف كلذو -ه557ةنس يفو» :يدوعسملا لاق
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 مركلاو دوجلا نم ناكو «ةدعقلا يذ نم فصنلل :نهاط نقلل دنع ني يكم

 ىلع ةسلاجُملا ةيكولمو ناسللا ةحاصفو ةراشإلا نسحو ظفحلا ةرثكو بدألا ةرازغو

 رمقلاو ةدعقلا يذ نم فصنلل هتوم ناكو . .هئارظن نم دحأ هيلع نكي مل ام

 :هل ةديصق نم رهاط نب يلع نب نيسحلا لوقي هيفو - فوسكم

 درجت ررصبلا ره الا ووستاو ةنيلسجستل ةزونزدتلا ةوابع

 هريهسلا كاس (يكدلحا نبيع. تلا دعألا ةلئيل قينوسكاي

 اةرترلا يبق نيد زاتلاواةينم .جلاةدنع شم دسم انك ٌدْطَصَماَو

 [غ/١ا7٠”؟ صل

 .رهاط نب هَّللا دبع نب هللا ديبُع هوخأ دادغبب هناكم ماقو

 ىطسولا ايسآو ناسارخل ًايلاو رهاط نب هل[ دع ب هال نول وتم ىكتسا رع
 اهيا لمت كن تناك رهاط نب دمحم ةيالو نأ الإ لكوتملا نب ُرتعملا ةفالخ يف

 ناتسجس ىلع بلغتف «ناريإ ميلاقأ نم ناتسربطو ناجرجو يّرلاو ناتسجس

 ءاهيلع زتعملا هاَلوو برعلا ريغ ناتسجس لهأ نم وهو رافصلا ثيللا نب بوقعي
 و اشم لاس وردا يراد ةفجم وو درأ ني سحلا نانوبط ىلع بلك
 ةكرحلا رمأ مقافت مث ه67١ةنس رهاط نب هللا دبع نب ناميلس وهو اهيلع رهاط

 ناسارخ نكلو ه7655١”ةنس ناجرج ىلع ديز نب نسحلا ىلوتساو ةيعيشلا ةيولعلا

 امتيب :( اهنلغ ابلاو دمحم ككمو رهاطظ ني دمحم: ريمألا كيب :ترمثسا' ىطتسولا ايسآو

 لتق مث قئاولا نب يدتهملا بيصنتو ه0 بجر يف هعلخب زتعملا ةفالخ تهتنا

 نب لكوتملا نب , ِهَّللا ىلع دمتعملا ةفالخلا ىّلوتو ه1605 بجر يف يدتهملا

 .ديشرلا نب مصتعملا نب دمحم

 يف ىطسولا ايسآو ناسارخل ًاباهُم ًايوق أيلاو رهاط نب دمحم ريمألا لزي ملو -

 نب ناميلس هّجوي رهاط نب دمحم لعج اّمِم « دمتعملا ةفالخ نم (ه1965١-59) ةرتفلا

 يف ةكراشملل قارعلا ىلإ دونجلا نم بئاتكو ةداقلا نم ديدعلا عم رهاط نب هللا دبع

 رهاط نب , ِهّللا دبع نب ناميلس يَلُو دقو ءاهب تعلدنا يتلا تاكرحلاو نتفلل يدصتلا

 نب دمحم ريمألا ةطلس باصأ دق فعضلا ناك ه7654ةنس ىفو .دادغبب ةطرشلا ةرمإ

 ند توقفي نامل هرداط نر نمد رمألا رقد ع نوب امين هل دع ب كرز ن اهنا ركع فأل
 ههججو دمتعملا نأ معزو ه09١ لاّوش يف روباسين ىلإ ناتسجس نم شيجب رافصلا ثيل

 ,همودق بيس فرعيل روباسين فراشمب هركسعم يف هيلإ رهاط نب دمحم بكرف اهيلإ
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 نم ًاوحن اوناكو هل نيقفارملا عيمج ىلع ضبق مث بوقعي هلقتعا هسلجم يف راص اّمْلُف

 0 0 ا لا حما وسلا

 ا

 ىلإ دعب اميف هريسمو ًايلمع رهاط نب دمحم مكح ءاهتنا نم مغرلابو

 ردهاط نب امج لاوخ ديب ترفحبا ناسارط ميلاعأ باعا ان اقع رعت اب دبتتملا

 نب دمحأ ناك» 5 اك نباو يربطلا ركذ دقو . يرافصلا بوقعيل ةضراعملاب

 ا .سيفااب لانعا نم ةاره ام رهاظ نب تيت لام نما اهيوخلا هللا دبع

 ناهبص تاكو ةناو ةايملع انلاو مزراوخب رهاط نب دمحم نب دمحأ ناك» هنأو
 ىلإ دوعلا بوقعي دارأ املا هنأو «رهاط نب دمحم وخأ رهاط نب نيسحلا

 هَّللا دبع نب دمحأ راس» مث ؛ّيرسلا نب زيزع روباسين ىلع فلختسا ناتسجس

 ىلع دمحأ ىلوتساو زيزع برهف يرسلا نب زيزع اهبو روباسين ىلإ يناتسجخلا
 رهاط نب دمحم ِمِدَق» هنأو (هما 57 ةنس لوأ كلذو ةيرهاطلا نا وعدي روباسين

 دق رهاط نب دمحم وخأ رهاط نب نيسحلا روباسينب ناك» هنأو «ه1١؟ةنس دادغب

 يفو»  تاعارصو ثادحأ تعقو مث  (ه١؟ةنس ناهبصأ نم اهدرو
 وعدي هاش مزراوخ نبا اهبو «ورم ىلإ رهاط نب نيسحلا راس ه١ 7”ةنس

 هيلإ لصوو ةريسلا مهيف نسحأف رهاط نب نيسحلا اهافاو مث ؛رهاط نب دمحمل
 ل مال اوس ا ل م

 تايالولا بلغأ ىلع قبطني ام وهو ه١/١ةنس ىلإ ناسارخب ةدحاو ةطلس كانه

 ناكو ةعئاش نيبلغتملاو جراوخلاو نييولعلا تاكرح تناك دقف ءدهعلا كلذ يف
 ماقو تام دق ٌيرافصلا ثيل نب بوقعي ناكو .ةرصبلاب جنزلا ةكرح اهدشأ نم

 ىفوا :ريثألا نبا لاق .ّيرافصلا ثيل نب ورمع ناتسجسو سرافب هناكم
 نب ورمع لزع دق هنأ مهملعأو ناسارخ جاجح هيلإ دمتعملا لخدأ ه17/1١ةنس
 رهاط نب دمحم دّلق هنأ مهربخأو [اهتاهجو سراف ةيالو نمل هدلق ناك اًمع ثيل

 مهه111ةنس ىفو . . نعلق ننادعلا ىلع ديل ةنوزفع نعلب انقنأ رمأو نايئارح

 .[11/08 صر «ناسارُخ ىلع ةمثره نب عفار رهاط نب دمحم فلختسا

 ها١ا14 ١1ال١ةئس ناسارخل رهاط نب دمحم ةيالو تلصاوت دقو

 ىلع دمحم فلختساو دادغبب رهاط نب دمحم ماقأ» امنإو اهيلإ هجوتي مل هنكلو

 ةفيلخلا تام نأ ىلإ كلذك لزي ملو . اهاال١ةنس ةمثره نب عفار ناسارخ

 دضتعملا ةفالخشلا ىلوتو ه4/١1١ةنس بجر يف يسابعلا لكوتملا نب دمتعملا



 باه يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ةيسآو ناسارخل نويناميلا ةالولا : عساتلا لصفلا 15

 نب دمحمل ًابئان ناك هنأ امبو ناسارخ نع ةمئره نب عفار لزعف ةحلط نب دمحأ

 نيذلا برعلا ةالولا رخآ وهو رهاط نب دمحم ةيالو كلذب تهتنا دقف رهاط
 ه194ةنس دادغبب رهاط نب دمحم تامو .ىطسولا ايسآو ناسارخ اومكح

 .ةيداليم 5١١ قفاوملا

 قفوملا هّللاو باتكلا ىهتنا
 حرفلا نيسح دمحم

 ةيرجش 1١494 ةنن رفع 7 - ءاعتم

 ةيداليم 7٠١7 /5 /؟ 5 قفاوملا



 تايوتحملا سرهف

 لوألا لصفلا

 ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت ىف ىبرعلا رودلا
 00 ةيسابعلا ةوعدلا روهظ ىتح ناسارخب يبرعلا مكحلاو دوجولا :لوألا ثحبملا

 ا يي ةيسابعلا ةوعدلا لبق سابعلا ينبو نيينميلا نيب طباورلا ملاعم : يناثلا ثحبملا

 0 ااا تومرضحو ةدنك ءامعزي سابعلا ةقالع ١

 00 0 ]1 سابعلا نب لضفلل يرعشألا ىسوم يبأ ةرهاصم - ١

 0000000000 يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبعل سابعلا نب هّللا ديبُم ةرهاصم
 000 دز ءامعسي هذلو دقو: نينا ندابقلا نيذللا يع ةيالو اياب

 001 ]| | | ]| ]| 1| ]1 1010]ز ]1 1 1 1 سابعلا ينبل حاّبصلا ينب ةرهاصُم  ه

 00 اهنم هدلوو . .يدنكلا حّرْشِم ةئباب سابعلا نب هللا دبع جاوز - 5

 0 نييناميلاب هطباورو . . سابعلا نب هّللا دبع نب ىلع -

 000 جَحْلَمو ثراحلا ينبل . .يلع نب دمحم ةرهاصم -

 ؟* .. ةيرسلا ةيسابعلا ةوعدلا نم ىلوألا ةلحرملا يف يبرعلا رودلا ملاعم : ثلاثلا ثحبملا

 1 قلشفلا ريجب' نب ةَملّس ووو + .ةيسايعلا ةؤعدلا' ةياذب

 0000 5-5 ةيسانلا ةريغلل ىلسملا يحب ني ملاسب ةشانر

 00000 سدر ناسارخي ةيشاملا ةرهدلا جازكلا ةقلسلا وكت

 0 ناسارخب ةوعدلا ْثِب نأشب ّيلع نب دمحمب ريجب نب ملاس ءاقل

 ناسارخل يرسقلا دسأ ةيالو ىف ةيسابعلا ةوعدلا قافخإ

 ا وا نا وا نيقرتخملا ىريشلا هلا ةنالوو

 1 ا ولا اقام 210 هلتقمو باذكلا شادخ ىلع سبقلا أبن

 000 ناسارخب ةوعدلا باطقأو ريثك نب ناميلس نع دسأ وفع أبن

 ل يرسقلا دلاخ مايأ ةفوكلاب هسبحو يناسارخلا ملسم يبأ ربخ ةيادب

 4 ةيسابعلا ةوعدلا نم ةيناثلا ةلحرملا ةيادبو . . يرسقلا دلاخ ةيالو ءاهتنا نيب ام
 ٠ ري

 )ملا
0 
0 
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 يبرعلا رودلاو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلل يرسلا ميظنتلا ةلحرم : عبارلا ثحبملا

 ا يعازخلا ناميلس ةسائرب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت يف يناميلا

 01101011111 هتادايق رايتخاو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنت نيوكت أبن

 ا 1 1 ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا ميظنتل يعازخلا ناميلس ةسائر

 اا 1 11 ةيسابعلا ةوعدلا راهظإو . .ميظنتلا نيوكت نيب ام

 0 ديلولا ةفيلخلا لتقو يناميلا بضغلاو ةيبصعلا ءادتباو يَرْسَقلا دلاخ لتُفَم

 ناسارُحب ةيسابعلا ةوعدلا عاستاو ةيناورملا ةفالخلل ةينميلا ةضراعملا

 اناا ّيعازخلا ناميلس ةساترب

 0 07 ةيناميلا ةضراعملا تاكرح ملاعم :ًالوأ

 00001011 00 ةيضايفلا ةرضاللا ءانآو ناسارخم ةثامبلا ةعرافملا“ انا

 00000 ] ] 000 ناسارخ ورم ىلع ةيناميلا ةضراعملا ةرطيس

 ا اهيلإ ملسم يبأ هيجوتو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا طاشن عاستا

 0 ا ملسم يبأل ةحيحصلا هتيصوو مامإلا ميهاربإ ىلع ةبوذكملا ةيصولا

 00 امهقافتا مث يناسارخلا ملسم يبأ لوبق يعازخلا ناميلس ضفر

 ملسم يبأ رود ةقيقحو ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا راهظإ ءابنأ

 00 اا برعلاو ريثك نب ناميلس رودو

 اهترطيسو ةيسابعلا ةروثلا قالطنا يف يبرعلا رودلا :سماخلا ثحبملا
 3 00 ناسارخ دالب ىلع

 . .ورم ميلاقأ ىلع ةرطيسلاو . .ةروثلا قالطنا يف يبرعلا رودلا :ًالوأ

 1 مو اة للا ا و جل رهنلا ءارو امو

 ةيسابعلا ةوعدلا يف ينامركلا ةماعزب ةيناميلا ةضراعملا ءاوضنا

 ا ]11 ورم ميلقإ ىلع ةرطيسلاو

 0 ةيسابعلا ةوعدلا شيج ىلع يئاطلا ةبطخُق ريمأت

 ا ناجرُجو ناسارخ ميلاقأ يف يئاطلا ةبطحق راصتتنا :ًايناث

 ريبكلا هراصتناو ناريإ ميلاقأل يتاطلا ةبطحق حتف :سداسلا ثحبملا

 ااا ناهفصأب ىناورملا شيجلا ىلع

 ا ع ناريإ ىف ىئاطلا ةبطحقل ريبكلا رصنلا . . ناهبصأ ةعقوم ءابنأ

 1 ناريإ ىلع هترطيس لامكتساو دنواهن ىف ةبطحق راصتنا

 0 ا ا ا ]| ] ] ]ز] ]1]ز]ز]1] قارعلا ىلإ ةيطحق ريسمو . .دنواهن حتف نيب ام



 15 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 9714

 ا ا ةيسابعلا ةفالخلا يف رصمو ماشلاو قارعلا ءاوضناو لصوملاو قارعلاب

 اا ااا ناولُحو نيسامرق ةبطخق لوخد

 0 ااا لصوملاب روزرهش يف ليعامسإ نب رماعو نوع يبأ راصتنا

 1 ةفوكلا ميلقإو تارفلا ىلإ ناولخ نم ةبطخق فحز

 ا اي ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروث

 00000 تارفلا ةعقوم يف ةريبه نبا ىلع ةبطحق راصتنا

 01 ا ا ا ع مل ةبطحق نب نسحلا ريمأتو . .ةبطحق ةافو

 )10100000 بازلا يف ناورم مازهناو . .نوع يبأو ناورم نيب برحلا

 000001 1 ةيسابعلا ةفالخلا يف ماشلا ءاوضنا

 ليعامسإ نب رماع ديب ناورم لتقمو . .ةيسابعلا ةفالخلا يف رصم ءاوضنا
 10181 ا قا ا طل لاما نعال لاو دو نؤلا  هال 1لا ضمعاو نا حروب اولا ٌيجحذملا

 يناثلا لصفلا

 يسابعلا رصعلا يف نميلا ةيالول نويناميلا ةالولا
 0000000 ءاعنص تناك اهتمصاع نإو نميلا ةيالول يفارغجلا قاطنلا :لوألا ثحبملا

 811 ا ول دع نام م نييومألا ءافلخلا رصع ىف نميلا ةالو ءامسأ

 ةدا4: + فدرتيع لاسر ىسانفلاربصتلا' ىف نينا ةيالولاةوتامبلا هلرلا:يانلا تيسقلا
 ا نميلا يلاو . . يثراحلا ديز نب دمحم ١

 ا 0 0 0 00*22 يثراحلا ديزي نب دمحم ريمألا

 ا ا 2000 يثراحلا كلام نب هللا دبع ريمألا
 اللا يي ا الب انو يع نميلا يلاو . . يثراحلا عيبرلا نب يلع - 4

 ا م عيبرلا نب يلع دهع يف ءانبألا نيبو برعلا ءاعنص لهأ نيب ةموكحلا أبن

 ال و ا ا وا نميلا يلاو . .يثراحلا عيبرلا نب هَّللا دبع -

 اة ل مج فس هوو دمام وب امو لوس 1 ا لا

 ا دهعلا كلذ ملاعم

 ا م وس ىاداتاا نميلل عيبرلا نب , هللا دبع ةيالو ءاهتتا دعب ام

 اة تارم عبرأ نميلا يلاو . .يثراحلا هللا دبع نب عيبرلا -

 0 ااا عيبرلل ىلوألا ةيالولا :ًالوأ



 تايوتحملا سرهف 19

 1غ*ش 000 نميلا ىلع يئراحلا عيبرلل ةيناثلا ةيالولا اياك

 ا عيبرلل ةثلاثلا ةيالولا :ًاثلا

 را يثراحلا عيبرلل ةعبارلا ةيالولا :ًاعبار

 1ظشه** نميلا ايلاو . .ملاس نب تارفلاو . .روصنم نب جاجحلا 17

 اللا مالو اتم املا همكم نميلا يلاو . . ٌيرّيْمِجلا روصنم نب ديزي

 ل ل ا ا ا م ل ا نميلل روصنم نب ديزي ةيالو دهع

 0 دا كا . عبثز نب حت نب ءاجر - 4

 ل لو اطال جيل كود نمل اح هج عابُتز نب حْوَر نب ءاجر فالسأ :ةلوأ

 2” نميلل عابنز نب حْوَر نب ءاجر ةيالو :ًايناث

 1000 يريمحلا روصنم ةيلوتو ءاجر ةيالو ءاهتنا نيب ام :ًاثلاث

 ٠ - نميلا يلاو . .ّيريمحلا ديزي نب روصنم 11

 ١ - نميلا يلاو . .يثراحلا ديزي نب ناميلس 00111111

 212 15 و0: تا 8146 66 6 176 ورال ف1 12 تا فزل ل ودل زق ق0 7204 رو نو اد هريس وع درو طه ج1 كينشرلا نوراه مأ

 اذ كيشرلاو يداهلا مأ نارُرْيخلا ءابنأو 5 .هفيرطغلا ةايسأ :ًالوأ

 210 ا ا ا ا ا ا ا نيل ارج . يناسغلا مصاعو .. يثراحلا عيبرلا- 4

 2201110110107 كلام نب هللا دبع ةيلوتو . . عيبرلا ةيالو ءاهتنا نيب ام

 . .يعازخلا هللا دبع نب دمحمو نميلا يلاو . .يعازخلا كلام نب هللا دبع 6
 هيل ل نميلا يلاو

 ثلاثلا لصفلا

 لوألا يسابعلا رصعلا يف ةماميلاو زاححلل نويناميلا ةالولا

 0 ا ةماميلاو زاجحلا يلاو . . يثراحلا هللا كيبع نب دايز : : لوألا ثحبملا

 ما ودا مارس هل عاام ع دق عا هه هر قف ههه هاهو ةيسابعلا ةفالخلا لبق يثراحلا دايز ءابنأ : الوأ



 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا رح

 حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف زاجحلل يثراحلا دايز ةيالو :ًايناث

 روصنملا رفعج ىبأ ةفالخل ىف زاجحلل ىثراحلا دايز ةيالو :ًاثلاث

 ... ةرونملا ةنيدملا ىلاو . .يرُّسَقلا دلاخ نب دمحم : ىناثلا ثحبملا

 هال ها طا هول قم اعت ةنيدملل هتيالو لبق دلاخ نب دمحم ءاينأ :ًالوأ

 70 ةدهع ءانأو ةزوتملا ةيدملل دلاخت نيددمحم ةبالو :اننأث

 ةكرح ىلع ءاضقلاو دلاخ نب دمحم ةيالو ءاهتنا نيب ام :ًاثلاث

 ا ب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم

 220110111111 ديلتلا يراضخلا نيبلا جيراك دلا> نيددوحي مدع

 ةرونملا ةئيدملا يلاو . .يئراحلا عيبرلا نب هَّللا دبع : ثلاثلا ثحبملا

 هم 64 د ننام ع هنا هع ه6 © ©

 هر سنو ساو ع سف ظاه ساعات ا #

 همم ءي مرر ممم مع هاي

 11010010 1 ةرصبلا يلاو مث ةكم يلاو . . ىكتعلا ةيواعم نب مثيهلا : عبارلا ثحبملا

 ظل ةمركملا ةكمل مئيهلا ةيالو أبن

 20070 ها ل ا دالي هريس فييلا ةيالو اس

 عبارلا لصفلا

 اهقراشمو قارعلا ميلاقأل نويناميلا ةالولا

 مهخيرات ملاعمو يسايعلا رصعلا يف
 521 ةرصبلا يلاو يبلهملا ةيواعم نب نايفس - ١

 0 نايفس دلاو . باهل ب , ديزي نب ةيواعم أبن

 ةرصبلاب هتروثو ةييانعلا ةرعولا نت عيليملا لآو تايفس ءاوضنا

 200 تلا ىلع ىلهملا ةايفسل نلوألا ةنالولا

 ل ةزصبلا ىلع ةيليملا تايفسل ةنناثلا ةبالولا

 عمم ممم مم م ممم ماع ل

 هيي هو نمو همة ققو _»ذا"

 نورنا هم موقع عمهم م مف

 . .يكتعلا ةيواعم نب مثيهلاو ةرصبلا ريمأ . .يرّيْمِجلا روصنم نب ديزي- ؟

 ا طاولة علاج اقل ادم تما كومة ون نون ةرصنلا ريمأ

 2آ7 ةرصبلا يلاو مث دنسلا ريمأ . . ئيأهملا متاح نب حور"

 ا ا ا و دئسلل متاح نب حْوَر ةيالو

 0 هدهع ملاعمو ةفوكلاو ةرصبلل متاح نب حْوَر ةيالو

 56 هتافو ىلإ ةفوكلل هتيالو ءاهتنا دعب متاح نب حْوَر ءاينأ

 5 هرصع ةيهادو «ةرصبلا ريمأ . .يلَجَبلا ديزي نب ريرج - 5

 هو مد دروع م هع ممم مم »

 مم مم ع سرب جمر يي عاققا#

 هوو ور رورو دم م هه ها ظاظ ا #

 مروع مم دم عع ممم ممل جم

 هود وف ممم مه م م/م!

 5 ناسارخ قيرظ كقاقو «ةرضبلا ريمأ ... ئغازخلا ىلع نب كلام
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 مل اقاوم هي ديفس ىدتالاورما يابا اناا سر يرانا ليمادتا نبت
 0 ااا نميلاب هتقطنمو ليعامسإ نب رماع ةليبق

 01 اب ا عما ناجرجو ةفوكلا ىلإ ليعامسإ نب رماع لاقتنا

 ا 1 ةيسابعلا ةوعدلا ةلحرم يف ليعامسإ نب رماع ءابنأ

 007 ناريإ ميلاقأ ىلع ةرطيسلا يف ليعامسإ نب رماعل يدايقلا رودلا

 0 لو لصوملا ةيالوب راصتنالا يف نوع يبأ عم رماعل يدايقلا رودلا

 م رصم يف ليعامسإ نب رماع دي ىلع دمحم نب ناورم لتقمو مازهنا أبن

 ا ا ولا ناورم لتقم دعب رصم يف ليعامسإ نب رماع ءابنأ

 "1 امل ه١ 61لةنس هتافو ىلإ . . طساو ةقطنمل ليعامسإ نب رماع ةيالو ءابنأ

 ااا ا ةفوكلا ريمأ . . يدنكلا قاحسإ نب ةحلط -1

 يدنكلا قاحسإ نب بوقعي هنباو ةفوكلا يلاو . .يدنكلا حاّبصلا نب قاحسإ -
 ااا 1 1 1 1 1 مالسإلاو برعلا فوسليف

 اا 0 0 ةفوكلل حاّبصلا نب قاحسإ ةيالو دهع

 ال0000 ديشرلا ةفالخ يف ةفوكلا ىلع حابصلا نب قاحسإل ةيناثلا ةيالولا

 0 ةفوكلا ريمأ حاّبصلا نب دمحم نب لضفلا أبن

 1 ا اشو ا يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي فوسليفلا ءابنأ

 ا ا لصوملا يلاو . . يعاّرخْلا مّنْيَهلا نب كلام 4
 ااا  ز ز ز ز ز ةيسابعلا ةوعدلا يف مثيهلا نب كلام ءابثأ

 ا ل ا ملا ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف مثيهلا نب كلامل يدايقلا رودلا

 6 م ملسم يبأ لتقم ىلإ يناسارخلا ملسم يبأو مثيهلا نب كلام أبن

 0 لصوملل هتيالوو . . ملسم يبأ لتقم دعب مثيهلا نب كلام ءابنأ
 11 ا ماو تملا مثيهلا نب كلام ءانبأ نم ةالولا
 و سا او راع ناو لصوملا يلاو . .يِرْسَقلا دلاخ نب ليعامسإ ٠

 0 لصوملا ريمأو ةريزجلا يلاو . .يمعُتْحلا بعك نب ىبموم ١

 0000 لصوملا ريمأ مث ناجرُج ريمأ . .يِبْلهُملا ديزي نب دلاخ- -
 ااا 1 1 1 0 ّيّرلاو ناجرجج ميلقإل دلاخ ةيالو أبن

 رولا وتمام طرا لاس اوس نعل ديشرلا ةفالخ يف لصوملل دلاخ ةيالو

 ١١ لصوُملا يلاو . .يعازخلا هللا دبع نب بلطُملا 0



 يسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 07؛؟

 0 ل ا لصوملل كلام نب هللا دبع نب بِلطُملا ةيالو ءابنأ

 5201 قرشملاو قارعلا ريمأ . . يعازخلا نيسحلا نب رهاط نينيميلا وذ - 4

 22011 ةبطخلا دعب امو . .دادغب ىف نينيميلا يذ ةبطخ

 2ظ20ا10011 1 1 11 ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ نيسحلا نب رهاط لاقتنا

 م اهقراشمو قارعلل ةيناثلا هتيالوو قارعلا ىلإ رهاط ةدوع

 1000 ناجيبرذأو لصوملا ريمأ . .ينادّمّهلا نيسحلا نب يلع ١5

 11110 ا ناجيبرذأو لصوملا ريمأ . .يدزألا سّنأ نبا دّيَّسلا 7

 000 لاا ناجيبرذأو لصوملا ريمأ . .يئاطلا ديمح نب دمحم ١

 سماخلا لصفلا

 مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف رصمل نويناميلا ةالولا
 ا ا زيه ريفا“ . يدزألا كلهلا يع نوغوبادا

 000 رصم هلوخد ىلإ ةيسابعلا ةفالخلا سيسأت يف نوع يبأ رود

 1 ا و و م اا علل رصمل هتيالو دهعو رصم نوع يبأ لوخد

 0 هتافو ىلإ رصم هتيالو ءاهتنا دعب نوع يبأ ءابنأ

 0 ايقيرفأ ريمأو رصم يلاو . .يعازُحلا ثعشألا نب دمحم - ١

 0001 1 وضم لرت نأ لق كطغألا خب لمعت ءابثأ
 »10100 ةيلامشلا ايقيرفأو رصمل ثعشألا نب دمحم ةيالو

 110 اا رصم يلاو . .يئاطلا ةّبَطْحَف نب دْيَمُح ٠
9 

 21 ا ل مل م م 2و ل را رصمل هتيالو لبق ةبطخُق نب ديمح ءابنأ

 2 255 ا ف2 هك ذا عر ف 3س قا قا شق هل كاس اق طاق كويك قه فد رصمل هتيالو ءاهتنا دعب ةيطخق نب ديمح ءابنأ

 )2271 16 رصم ىلاو . . َيِبلَهْملا متاح نب ديزي - #

 7 0 00001011 رصمل هتيالو لبق متاح نب ديزي ءابنأ

 2210 هدهع ملاعمو رصمل متاح نب ديزي ةيالو

 2 ا ا ريم نيمأ د. يللا ىنحرلا نع ىندللا ليفت
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 00 رصم ريمأ . .ٌبيِجتلا نمحرلا دبع نب دمحم 1
 0 يم واعلم ووو ءاودشجلا استون نا اما سس نشعأ . ّيمخللا َيَلَع نب ىسوم

 0 رصم ريمأ ٠ للا 0
 اا 0101 رصم ريمأ . . .يشّرُحلا ىيحي
 7 قا ل وداد ل لا وام عم هع او عم رصم ريمأ ٠ 0 ا

 000 ] ]ز] ز] ]ز]ز]1ذ1]1ذ1 1 ريضو 1 ولع يش + نصمم نا يسوم د1
 ا اما اع لا ودل طا مج مطعم ريضتق ىلاوأ 0 ١

 0 ا 3 صال ىلاودب + يلكشتلا نحن ني ةملشك د
 بلا 1 سا يوناو اوان اح قولا فكم رصم يلاو ٠ .يدزألا ريهز نب دمحم - ١

 ا رصم ىلاوو ايقيرفأ ريمأ . .مِتاَح نب ديزي نب دواد - 5
 ااا 0 1 1 1 1 1 رصف ريمأ : نيغأ نب ةمئزقاد 15

 1 رصم يلاو . .لضفلا نب ثيللا -
 11 را نو وع سدوم ووو وسلا هاهم اقرت وج رصم يلاو . . مَهْلَد نب كلام

 00 رص ىلاو : .ةُمّئْرَه نب متاح
 2101 فال و ادت سمو اس اع وا رصم ىلاو . . يئاطلا ثعشألا نب رباج 5

 10 رصم يلاوو لصوملا ريمأ . . ّيعاّرُخْلا هللا دبع نب بلطملا ١
 ا ا ا ا واسم رصم ريمأ ٠ . َيِلَجَبلا بلاغ نب ناميلس - 5

 ه1 ا ا رصمو ماشلاو ةريزجلا يلاو ٌيعاّرشلا رهاط نب هللا دبع
 000 دز رصمو ماشلل هتيالو لبق رهاط نب هللا دبع ءابنأ :ًالوأ
 ةق هدهع ءابنأو . .رصمو ماشلاو ةريزجلل رهاط نب هّللا دبع ةيالو : ' ًايناث

 ا 1 رصم ىلاو . .يلبجلا رْضَن نب ةمّئْرَه 4

 00 ل رصم ريمأ ٠ . ّيلّبجلا متاح 0

 ه1 ا ع رصمل برعلا ةالولا رخآ . .يعازُخلا نمحرلا دبع - 5

 سداسلا لصفلا

 (ىبرعلا برغملا دالب) ةيلامشلا ايقيرفأل نويناميلا ةالولا

 | يسابعلا رصعلا يف
 010 يرمألا رصعلا يف نييناميلا ةالولا نع ةذبن :لوألا ثحبملا



 724 يسايعلا رصعلا يف ينميلا رودلا 6

 511/1 ا ا وب املا اك (ايبيل) سلبارط ريمأ تباث نب عفيَوُر - ؟

 0 سوو دوس ايلا يعم روما ناحل لوا

 ا 0 0 ايقيرفأ ريمآ ىولبلا نسق نياريهز - 4

 9011 ا ا و يروا حاملا نوم نا المل ينالوخلا بهو نب نايفس 0

 000000010 ةيلامشلا ايقيرفأ ريمأ نامعنلا نب ناسح - 5

 000 ةيلامشلا ايقيرفأ ريمأ ريضل نب ئموهدال

 0 ايقيرفأ ريمأ نييصت نبت يسوم ويعللا دعوا

 51 ل و و ا ايقيرفأ يلاو . .ناوفص نب رّْشب - 4

 9101 ينال و اسما وسان حال سلدنألاو ايقيرقأ ىلاو - ناوفص نب ةلظُئَح

 ةيلامشلا ايقيرفأ ةالو لوأ لا كي عم : يناثلا ثحبملا

 910 حملا اجار داس للا يشتت دج اوشا 3 و دا يسايعلا رصعلا يف

 01 ا ثعشألا نبال يناثلا لوخدلا لبق ايقيرفأب ةنتفلا

 ه1 ا ا او ا ايقيرفأل ثعشألا نب دمحم ةيالو

 0 وااا ايقيرفأ ىلاوو سلبارط ريمأ . .راْفَغ نب قراخُملا : ثلاثلا ثحبملا

 ه1 يعل كا ا كي سلبارط ىلع هريمأت لبق قراخملا ءاينأ

 1000 ]0 ايقيرفأل مث سلبارطل قراخملا ةيالو

 921 م سل و ونما ج اح واو وسبب زي أ عيختتم ل اقم رئازجلاب بازلا ميلقإل قراخملا ةرْمإ

 ها ايقيرفأ يلاوو دنسلا ريمأ . . صفح نب رمع : عبارلا ثحبملا

 00 سلا ا سد اس جا ايقيرفأل هتيالو لبق صفح نب رمع ءابنأ

 3 0 اس اعلا اعبي هدهع ءابنأو ايقيرفأل صفح نب رمع ةيالو

 6:8 2 و ما يبرعلا برغملا يلاو . :نيلوملا عتاب ؛ ديزي : سماخلا ثحبملا

 ا م ع يامل ايقيرفأ ىلع متاح نب ديزي دعب ةالولا :سداسلا ثحبملا

 هه تسلب يوكو محرج قط دوو( طوق تس شع ام متاح نب ديزي نب دواد  ه

 21 رب وا اس م ّيبلهملا متاح نب َحْوَر - 5

 010 وم اوم قوق كادوا هود اج نم خاب نو هاو وج ةاوح ىبلهملا رضن دن بسه دال

 901011 1 ربا اا وانو سة خ1 را يد هوما متاح نب َحْوَر نب لضلا -4

 2 ا 0 يبّلهملا ديعس نب ءالعلا 4

 50117 يس 11ش 00101000 نيعأ نب ةمثره ريمألا_٠

 ة 201 .. ايقيرفأ ريمأ يكعلا لتاقُم نب دمحم ١-



 به تايوتحملا سرهف ك25

 يسابعلا رصعلا يف ةيمورلا روغثلاو ةينيمرأو ناجيبرذأل نويناميلا ةالولا
 روغتلا ةداقو ةينيمرأو ناجيبرذأل نييناميلا ةالولا نع ةذبت :لوآلا ثحبملا

 زل“ اوال 1 ا راج ل و ةوطمسلوالاو بع ال يسابعلا رصعلا لبق

 100000 ناجيبرذأ ريمأو حتاف . .يدنكلا سيق نب ثعشألا ١

 ها وا لالا ا ةينيمرأ ريمأو حتاف يرعشألا ِمْنَع نب ٍضاّيِع - ١

 ةالالا يتسع مارا اكرام وبا روغثلاو ةريزجلا ريمأ يراصنألا دعس نب ريّمع -'

 ا فئاوصلاو روغتلا ريمأ . . فوع نب نايفس - 3

 هللا سل وح فئاوصلا ريمأو ايارسلا دئاق . .يمعئخلا هللا دبع نب كلام 4

 هال ست يو ياسا هدرا اها اوون او بو مدحت اوك ةفيفرأ ريمأ . . يدنكلا ْيِدَع نب ٌيِدَع 1

 00000 ةينيمرأ ريمأ - ينارهبلا راَفَص نب قّلعم -
 ها ةينيمرأو ناجيبرذأ ريمأ . .يئاطلا ورمع نب ثراحلا -8

 ا ناجيبرذأو ةيئيمرأ ريمأ . .ّيمُكَحْلا هللا دبع نب حاّرجلا - 4

 اا ةينيمرأ ريمأ .. ىقرحلا ورمع نب ديعش ت1

 روغتلا لطبو ةينيمرأ ريمأ . .يئاطلا ةبطق نب نسحلا : يناثلا ثحبملا
 100 يالا يملا قف

 5 دمر اذكار لست نو عيمشلا ةادأ

 00 روغثلا ىف يدايقلا هرود ءابنأو . . ةينيمرأ ىلع ةبطحق نب نسحلا ريمأت
 نون اميلا ةالولاو مورلا ضرأ ىلإ فئاوصلاو روغتلا ءارمأ :ثلاثلا ثحبملا

 ااا ما ح1 ا دا ال ملا سول اا عسا ةبطحق نب نسحلا دعب

 ا يسابعلا رصعلاب فئاوصلا ءارمأ لوأ . .ي ىنارهبلا ةلظنَح نب رفعج - ١
 ا ايكرت يف ةّصْيِصَملا ةنيدم يناب . . يِلَجَبلا ىيحي نب ليربج - ١

 ا صربق حتافو فئاوصلا ريمأ . . ينادْمّهلا ىبحي نب فويعم -
 ا ةقيمرأ نتمأ + . َىِبْلْهُملا متاح نب حْوَر - 3
 ل وسو تما ايكرت يف نانس نصح حتاف . .ّيعازخلا رفعج نب سابعلا 4
 ل سلا عم ةرومطم حتافو روغثلا ريمأ . .ّيعازخلا رصن نب تباث - 5

 ل روغنلاو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ . .ّىعازخلا رهاط نب هللا دبع -
 1000 0 1 2577 ناجييبرذأ ريمأ . . يبيجَتلا ثيللا نب ميهاربإ 4

 101 0 ب و ل ل اما ا ل ا ناجيبرذأو لصوملا ريمأ . . ىئاطلا ديمح نب دمحم 4



 يبسابعلا رصعلا يف ينميلا رودلا باك

 0 ا حم نو تت ب ا وكلا ناجيبرذأ ريمأ . . يلبجللا متاح نب دمحم 1

 نماثلا لصفلا

 ىسابعلا رصعلا ىف (ناتسكاب) دنسلا دالبل نويناميلا ةالولا

 5 يومألا رصعلا يف دنسلاب نييناميلا ةالولاو نيحتافلا نع ةذبن :لوألا ثحبملا

 0 ا يدزألا ةرفص ىبأ نب تليثلاد ١

 ١ - را وس ارامل ولا عد و عا ٌيديدججلا ورمع نب دشار 1

 ''  يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع 0000

 10 ]| ّيفالعلا ثراحلا نب دمحم ريمألا

 1 ا ل ا ُيلجَبْلا ةفهط نب ليدب ريمألا

 ا ولا وس ةشبك يبأ نب ديو نما

 »100000 دقيتلا وما يليسلا ةريييش األ

 100 ااا يدرألا ديمح نب عاَدَو ريمألا 8

 21007 دنسلاب هباونو . ؛:نيقرشحلا ريمأ ىرتسقلا هللا ذيغ ني كلاختب 4

 00 نيحرلا دبع مو ديكلا نا

 ا دنسلا ريمأ يبلكلا ةناوع نب ٌمكححلا - ج

 هي ناتيحتسو دتشلا نيفآ ىلكلا نازغأ قب دهحم د1

 0 يسابعلا رصعلا يف دْنَسلا ةالو لوأ . .روهُْمُج نب روُضُنَم : يناثلا ثحبملا

 2 دنهلاو دنسلا ريمأ (َدْرَم راَزَهم) صفح نب رمع : ثلاثلا ثحبملا

 ط1” 89 صفح نب رمع دعب دنسلا دالبل نويناميلا ةالولا : عبارلا ثحبملا

 رد مو ل ج1 ةدنمل تان رو هو كني ونا: ه6 :ةرإاو و ورام ل عار هال ارق مطاع قكسلا ريفأ نيلهجلا متاح نب حور -'"

 0 اة ل ل ا ل ل او اج هال هلع 2110 1 اخ ددملا دفا .ثعشألا نب دمحم نب رصن -

 قر ب 1 1 راف 9114 و لال افق هع ب ين فق عت كسلا ويسأ . متاح نب د ليزي نب ه ةريغملا  ه

 م1 ا ا ا ل لا 3 ل ل ع ددسلا ريمأ . .متاحت نبديزي نيندواذ 1

 م1 ل ل اق وا 1ع م 43و ا وت و يعقب 18 16 8 8 4 ع 9 ع ديسلا ريمآ ىليعلا هواد ننوشي دال

 عساتلا لصقلا

 يسابعلا رصعلا يف ىطسولا ايسآو ناسارُحل نويناميلا ةالولا
 1 اهميلاقأو ناسارخ دالب :لوألا ثحبملا



 اال تايوتحملا سرهف 717

 10 يومألا رصعلا يف ناسارخل نييناميلا ةالولا مالعأ ءاينأ يدا حفلا
 00 0 001 .. ناسارخ ريمأ يثراحلا دايز نب عيبرلا - ١
 0 00011 ناسازتحريمأ نئراخبلا: عيبرلا نيدللا ليغا؟
 ااا 0 00001 ناسارخ يلاو . ٠ يدزألا ةرفُص يبأ نب :ةيليدلا و

 817 م ع اب هاو معو و يقم هاا فاو اع وموكا ناسارخ يلاو . :اسلهملا اذن نب ديزيد 5

 ا ناسارح ريمأ . بّلهملا نب لّصَمُملا 4
 ا ا ةاسا رسوب نقار ريفا .يدجليملا قي ةيزيدك

 ا ا يمس ع ب يتماا ناسارخ ريمأ يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا
 0 ناسارخ ريمأ . .ميعن نب نمحرلا دبع - 4
 0000 0 0 0ب 9 نانبارخ رتمأ ..:::ضرحلا قرهع وي ديعتم 6
 1 ل ال موا عا انمار يما يووسل هلل ديكور دنا 6

 هي ام مهدوهع ءابنأو يسابعلا رصعلا يف ناسارخل نويناميلا ةالولا :ثلاثلا ثحبملا
 00 ناسارخ يلاو . .يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا دبع ١

 ا ودلال نش جيم ام ا اع خت ايدول ناسارخ ىلاو . .يدزألا كلملا دبع نوع وبأ -

 00 1 نانتلرخ للاو .: قاطلا طق يدعي
 ا نسم هانا كم لاو ب يس رقلا ةاديلسن نير ربعتلا تأ
 ا وسما قو ناسارخ يلاو . .ثعشألا نب دمحم نب رفعج 5
 هلا ا وا ناسارخ يلاو . .َيعاْرُخْلا رفعج نب سابعلا - 1
 د ل ا ٌيشرجملا ءاطع نب فيرطْغلا -
 0 وو ناسارخ ريمأ ّيعازخلا كلئامي زو ةريكس #
 مما وح ون ور اعلا ناسا رح ىبمأ فريكحلا كيوب ني ووضون د
 0 ناتسجحسو ناسا رح ريمآ ةبطحتق نب نسحلا نب ديحم ن5

 0 ا قراشملاو ناسارُخ يلاو . .ّيعازخلا نيسحلا نب رهاط - ١
 1 ا ا ناسارخ يلاو . .ّيعازخلا رهاط نب ةحّلط - 7

 0 ا ىطسولا ايسآو ناسارُح ىلاو . .ّيعازخلا رهاط نب هللا دبع ٠
 0000000 نطسولا ابسآو ناسا ريمأ . رهاط قي دللا ديف وو رفاظا

 ٠١/ .. ىطسولا ايسآو ناسارخل برعلا ةالولا رخآ . .ّيعازخلا رهاط نب دمحم 6
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