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 2004 ةيبرعلا ةضاقثلل ةصهات لطم
 قتال 2004 اثزو نيكل تلانسادل تنوعا

 ءاعنص - ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو تارادصإ
 ميت ل



 ١ "6ه - 2004

 ءاعنصب بتكلا رادب عاديإلا مقر

 )5٠١6/415(

 رشانلا
 ةينميلا ةيروهمجلا

 ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو

 (237)-(36) .ب.ص - ءاعتص
 235113 : سكاف - 235114 :فتاه
 9)©(210 .9(©11'© : ينورتكلا ديرب

 ةمصاع اهجيوتت ماع يف . .ايوعيبع تايلخو ...ءاعنص ءاهب نم
 .اهراونأ لالجو ..ةملكلا دجم ٌءافتحالا اذه ىنتأي . .ةيبرعلا ةفاقثلل

 ..ةملكلا تناك يتاسنإلا يعولا ءدب ىف
 ..تارادصإلا هذه يتأت يئانثتسمالا ماعلا اذه تايلاعف سأر ىلعو
 لاصصحلاو خيراملاو ةفاقثلل ًاعساش َمعاضف ءاعنص ص اثتدصح

 ناشيورلا هللا دبع دلاخ

 ةحايسلاو ةفاقثلا ريزو



 هه نيسح هط ءارآ ديئفتو ةمدقُملا 5

 نيسح هط ءاراآدينفتو ةمدقملا

 نم تاوئس ةرمث وه (ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش) نع باتكلا اذه نإ

 يف نيينميلا ءارعشلا 2 خيراتو رعش نع ثارتلاو بدألاو خيراتلا بتك يف ثحبلا

 نبيبتو عمجو ميدقت ءابدألاو نيثحابلاو نيخرؤملا نم دحأل قبسي مل نيذلا ةيلهاجلا

 مهتاتش مضي دحاو باتك يف مهنم ءارعشلا رابكو لئاوأ ىتح مهخيراتو مهرعش

 هباتك ماهوأ يف نيسح هط روتكدلا عوقو يف مهاس امم مهراعشأ نم رئانت ام عمجيو

 يف نميلل له» ناونع تحت ًالصف هيف دقع يذلاو (يلهاجلا بدألا يف) ىّمسُملا

 نأ يغبني ناك امو ءارعش ةيلهاجلا يف نميلل نكي مل» :هيف لاقو («؟ءارعش ةيلهاجلا

 نيينميلا نأب ءاعدالا نيلإ كلذ يف دنتساو 9 (ءارعش ةيلهاجلا يف نميلل نوكي

 ةيرعتسملا برعلا نأ" امعازو مالسإلا لبق ةيبرعلا ةغللا نوملكتي اونوكي مل نييناطحقلا

 ءالعلا نب ورمع وبأ لاق هنا ايه مهنكلو نويناطحقلا مه امنإ

 يبأ ةلوقمب هلالدتسا يف ىتح نيسح هط عقوف .. .انتغلب رّيْمِح ةغل ام١ يميمتلا

 رعبلا اما .مهفلا أطخو 200000 ؛نيأطخ يف ءالعلا نب ورمع

 نب ورمع يبأ ةلوقم رتب مدع بجوتست يملعلا ثحبلا ةنامأ نأ يف لثمتيف فيرحتلاو

 مالس نبأ ىور دقو .٠ . "انتيبرعب مهتيبرع الو انتغلب رّيْمِح ةغل ام» : :لاق امنإ وهف ءالعلا

 رّيْمِح ناسل ام١ :لاق هنأب ءالعلا نب ورمع يبأ ةلوقم ءارعشلا تاقبط ىف ىحمُجلا

 مهتيبرع الو : :هلوق نسح هط رّعَبف "”«انتيبرعب مهتيبرع الو انناسلب نميلا يصاقأو

 اودر نيذلا ضعب بهذ دقو .ءالعلا نب ورمع ىبأ ةلوقم رتبلا كلذب فّرحف «انتيبرعب

 ةغل ؛ءيط ةغل) لاقُي امك تاجهللا فالتخا وه دوصقملا نأ ىلإ نيسح هط ىلع

 امك كئلوأ عقو دقف «كلذك رمألا سيلو .(خلإ . . .شيرق ةغل «ميمت ةغل « جحلم

 ةغل (انتيبرعو . .انتغل. .) :هلوقب دوصقملا سيلف (مهفلا أطخ) يف نيسح هط عقو

 كلذ يف ًءاوس برعلا لك برعلا ناسلو ةغل دوصقملا امنإو شيرق ةغل وأ ميمت

 )١( ص - نيسح هط يلهاجلا بدألا يف ٠م

 ص - نيسح هط يلهاجلا بدألا يف (؟) 34١

 ص ماَلَس نبا  ءارعشلا تاقبط ةروشز 4.



 2س سا بثيم بسسس سل سس سس اال اتاك 6 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 1

 ربع نيخرؤملاو ءاملعلا عامجإب ؛ةبراعلا برعلا) مه نيذلا نييناطحقلا ةيينسلا
 ةيبرعلا ةغللاف (ةبرعتسملا برعلا) نم مهريغو شيرقو ميمت لئابق وأ «لايجألا
 لبق نورقلا تارشع ذنم نميلا ءاجرأو لئابق مظعم ناسلو ةغل يه يبرعلا ناسللاو
 ُكلُيلا تاتويب الإو نميلا لئابق ىدحإ الإ رّيْمِح تسيلف «مويلا ىتحو مالسإلا
 لئابق نم ىمظعلا ةيبلاغلا امنيب «مالسإلا لبق ام روصع يف نميلا يف مكحلاو
 ؛«مهرجو .نالوخو .دزألاو (جحّذَمو «نادمهو «نالهك لئابق يه نميلا بوعشو

 نم مهريغو .معثخو «ةليجبو ءمْحلو ,ءيطو :ةعاضقو ءتومرضحو «ةدنكو
 ناسللا وه مهناسلو ةيبرعلا ةغللا يه مهتغل تناك مهعيمجو «ةيناطحقلا ةينميلا لئابقلا
 يذلا هسفن وه ءالعلا نب ورمع وبأف ؛ءالعلا نب ورمع وبأ ينعي مهايإ سيلو يبرعلا
 ؛مالسإلا يفو «سيقلا ءىرماب ,ةيلهاجلا يف هلك رعشلاب نمَحلا تبهذ» :لاق

 تباث نب ناسحبو يدنكلا سيقلا ءىرماب ورمع وبأ برض دقو «. .تباث نب ناسحب
 دقو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف هلك رعشلاب نميلا باهذ ىلع لثملا يدزألا يراصنألا
 :ًالئاق كلذ ىلإ - نيسح هط ىلع هدر يف  يعفارلا قداص ىفطصم ذاتسألا راشأ
 ةيلهاجلا يف كلذل مهجاجتحاو ينامي رعشلا نإ ةاورلا ضعب لوق يف ىرن اذامو»
 ينامي يلهاجلا رعشلا ةيبلاغو لصأ نأ ينعي كلذ نإ لوقأو ”«خيلإ . . سيقلا ءىرماب
 رجُح نب سيقلا ءىرماب لثملا برض دقو نوينامي ةيلهاجلا ءارعش ةيبلاغو لئاوأ نأو
 ربعو ةيلهاجلا ىف ءارعشلا رعشأو رعشلا ءاول لماحو ءارعشلا ريمأ هنأل يدنكلا
 هزألاو ةدنك لئابق نم نيينميلا ءارعشلا تاثم لب تارشع نم دحاو وهف «خيراتلا
 يفو مالسإلا لبق ام روصع يف ةيناطحقلا ةينميلا لئابقلا نم مهريغو ناَدْمَهَو جحْذَمو
 .مالسإلا روهظ دنعو ةيلهاجلا

 نأ ىلإ انه ريشنو «. .نميلا يصاقأو رّيمس ةغل) ءالعلا نب ورهع بأ نفسا دقو
 ةريزجو َناَمُع رافظ ةقطنمو ةّرهَملا ةظفاحم يهو ةّرَهَملا لئابق قطانم يه نميلا يصاقأ
 ءاجرأ مظعم يف ةيبرعلا ةغللا ريغ كلت نميلا يصاقأو ةرّهَملا ةغل لازت امو «ئرطقس
 لئابقلا نم مدقأ مهنأل كلذو «مويلا ىتحو يناطحقلا يبرعيلا نمزلا ذنم نميلا لئابقو
 نيذلا مدقألا ةيناميلا ةبراعلا برعلا ةمأ نم اهتاوخأو داع لئابق نم مُهف ةيناطحقلا ةينميلا
 َةَوّهَمْلا لصأ َّنإ» :رصبتسملا باتك يف رواجملا نبا لاق كلذ نعو «ةدئابلا برعلا مه
 ةريزجو رافظ لابج اونكسف موقلا ءالؤه اَجين ممألا كلت هللا كلهأ املف داع موق ةيقب نم
 ىلع لوقأو ."'':مُه الإ اهمهفي الو «مهيفو مهنم ةغل مهلو «ةريصملا ةريزجو ىَرطْقُس

 )١( ص - يعفارلا قداص ىفطصم - نآرقلا ةيار تحت 77.

 ا” ص -نيرففول ركسوأ قيقحت  يقشمدلا رواجملا نبا زاجحلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا مف



 ١4 نيسح هط ءارآ دينفتو ةمدقُملا 7

 نم يهف مدِقلا يف ةلغوم ةيبرع ةغل يه كلت نميلا يصاقأ يف ةرهملا ةغل نأ كلذ ءوض

 رافظو ةرهملا يف اونكسو ءالؤه اجن املف ةدئابلا لئابقلا نم مهناوخإو داع موق ةغل

 اوناك ةديعبلا نميلا يصاقأ يف مهنأ امبو :مدقألا ةغللا كلتب اوظفتحا ئرطقُسو نامُع

 يبرعيلا نمزلا يف ةعساشلا نميلا ءاجرأ ةيقب رئاس يف يوغُللا روطتلا نع ئأنمب

 كلت نميلا يصاقأ مكح ىلوت دقف ريمحو أبس تاراضحو لود روصع لالخو يناطحقلا

 كلت تيُمَس همسابو « رّيْمَح نب كلام نب ةعاضق نب ناَدّْيَح نب ةَرَهَما وه يرّيمح ريمأ

 دّنْسَملا شوقن يف ؟ةرهم) ظفل سفنبو مسالا اذه ءاج دقو ة ةَرَهَملا مساب اهلئابقو قطانملا

 «ناطحق نب برعي لئابق لك نم مدقأ لب رّيْمِج نم مدقأ مهنكلو ''”ةيريمحلا

 لصي دقو «مويلا ىتحو نينسلا فالآ ذنم كلت مهتاجهلو مهتغل نوملكتي نولازي امو

 نم ناَمَع رافظ ةقطنم يف نيذلا كلذ يف نمب نميلا ناكس نم ١/ يلاوح ىلإ مهدادعت

 ربع نيينميلا نم ١/ نم لقأ ىرطقُسو رافظو ةرهملا يف ًاعيمج مُهف «ةرّهَملا لئابق

 مهو «ةيناطحقلا ةيبرعيلا لئابقلا مه نميلا لئابقو ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلاف . خيراتلا

 يتلا ىلوألا ةقبطلا لئابق نأل ةيقابلا ةبزاعلا برعلا وأ «ةبراعلا برعلا نم ةيناثلا ةقبطلا

 داع تكله املف مالسلا هيلع دوه ّيبنلا ناك داع نمو ءاوداب دق داع لئابق اهمهأ ناك

 مالسلا هيلع دوه نب ناطحق ةيرذ نم تلسانتف ؛هعم نيذلاو مالسلا هيلع دوه ّيبنلا اجن

 يراتلا نيه ةمآلا يترؤمو ءانلع دجال ؛ةيفابلا) ةيراعلا برعلا مهو اطعم نكاد

 :هصن يلي ام ؛ةيلهاجلا ين برحلا مايأ) باتك يف ءاج رداصملا تارشع ىلإ ًاداتتساف

 ءمهْرَج : :لوألا بعشلا : ٍنابْعَش مهنم ٌروهشملاو . تاكجل د معبا :ةيراعلا برعلا)

 عيمج تعرفت هنمو «ةيمبلا بريخ ايما نهاوند ءاهنرعت يالا داو

 نب ناسح لاق . مالسلا هيلع ٌيداعلا دوه نب ناطحق نب برعي لئابق مهو .' "”«مهلئابق

 : هنع هَّللا يضر يراصنألا ّيدزألا تباث

 تنارازولرا يا دايباب 0

 000 ُهَل ءَيَط يذلا وْلُحْلا ٍرّمَكلا ىَلِإ

 دقو هترسأو لمكي ليبحرش كلملا مساب (*: 4069) مقر شقنلا اهنمو ةينزيلا ةيريمحلا شوقنلا )١(

 7/١594 ص كواشش وبك «ةرهمو ( محشرو « نتفيض بوعش لايقأ رابك" مهنأب شقنلا مهفصو

 -ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجللا ٠١١7 صو هيقفاب دمحم .د ةديعسلا ةيبرعلا ىف

 حرفلا دمحم

 : 1 نط عاش جلا ةيدم ياماما رح ا 0



 3 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش م

 . حودمملا ةليبق ءيط“ يبنتملا ناويدب تيبلا شماه يف يجزايلا فصان لاقف
 نيدحلا هحيحبم ىف ناتع نيا جرخأ ةقزاف ("١ ..يلا لئابق وبأ دوه نب ناطحقو
 ةدرع ةنييرعلا نم ةعيرأ' 325 علا لاقت ايبا نع يراَفِغلا رذ وبأ لأس اهنا يولا
 داع ةليبق نم يبرع مالسلا هيلع دوه َيبنلاف 5 انآ اي كيتو يعش و .حلاصو
 .ناطحق لئابق تعرفتو تلسانت «مالسلا هيلع دوه نب ناطحق) ةيرذ ْنِمو «نميلاب

 " امهلك نميلا وبأ ناطحق نأ ي ىف فالخ سانلا نيب سيلو' :نودلخ نبا لاق
 ءانبأ دع يف فالخ عقو امنإو ٠ .اهلك نميلا لئابق تعرفت ناطحق ءانبأ نم نأ يأ
 كوالا لجسلا يف تارق“ : ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق دقف .ناطحق لئابقو
 بجنأ 1 يركملا نيش يف اندون ؟. .الجر نيرشعو ةعبرأ دوه نب ناطحق دلوأ

 لئابق مهنم تردحناف ءبوصألا وهو دلو رشع ةثالث  ناطحق وهو  ناطقي
 : مهنم روهشملاو «ناطحق لئابق ةيقب مهضعب نم تعرفت مث «ناطحق

 . ناطحق نب لازأ - .ناطحق نب تومرضح -

 . بيعش يبنلا ناك مهتمو «ناطحق نب اروضح - .ناطحق نب فْلَس -
 . ناطحق نب مهرج“ . ليبع ةليبق مهو لابوع -
 . حلاص يبنلا ناك مهنمو. ءدومث مهو دوم - .ناطحق نب رفعي نب رفاعملا -

 اا اننأ ريما همكلو (**(ناطحق نب أبس) وهو (ًابيش) نيوكتلا رفس يف مهنمو
 نب برعي نب بجشي نب أبس) وه امنإو ةيبرعلا خيراتلا بتكو ليلكإلا يف ناطحقل
 : اهرهشأو ل (ناطحق

 ةَدْنَك - ءيطو جَحْذَم - ىربكلا نادمه - دزألا - أبس نب رّيمج -

 ماذجج- 2 هلماعو محل - نامنآ» ناين نويوعشألا
 يتم حالا . ناطحق ونب مهعيمجو ,ةرينك وطب لزاوعلا تلج نم تضم

 اهيف اورشتناو زاجحلا قطانم ىلإ دومث ضعبو ريمح قيلامعو ليبعو مهرج لئابق
 . ليوط نمزب ناندعو ليعامسإ لبق ام ذنم اهورمعو

 لايجألا نع اهئّقْلو «ةيبرعلاب ملكتي ناك ناطحق نأ تبث دقو” :نودلخ نبا لاق

 ."4 ص - يجزايلا حرش - ييسلا ةاوزو 1
 + /507 نم ب ريثك نبا ةياهنلاو ةيادبلا 3
 .14 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
 11144 يفد نتادمولا نمحلا ب ليلكإلا <77
 .84 ص  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا + رشاعلا حاحصإلا - ةاروتلا - ن نيوكتلا رفس 57
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 داع ةليبق مهو قباسلا ليجلا نم ةيبرعلا نَمْل هنأ يأ هيِنَب ةغل ةيبرعلا تناكف ءهلْبَق

 رديف ايرظت ههنق ةيرعتو ناحل نمر نكرر ؛ةدئابلا ةبراعلا برعلا نم اهتاوخأو

 لوأ وه ناطحق نب برعيوأ) : ًالئاق يريمحلا ناوشن كلذ ىلإ راشأ دقو «ةغللا كلت

 لئابق عيمجف "همسا نم (ةيبرعلا) مسا ْقٌتْشاَو «ةضحّملا ةيبرعلا ةغللا هلأ ف

 رداصم نع ٠ . برعلا مايأ) باتك يف ءاج دقو .ةيبرعلا ةغللا يه اهتغل تناك ناطحق

 . .ناطحق ونب مه «ةبراعلا برعلا” :نأ برعلا باسنأو خيراتب ةفرعملاو ملعلا

 نم نودوجوملاو ميهاربإ نب ليعامسإ ونب مهو «ةّيناندعلا مه ةبرعتسُملا برعلاو
 !ويميساو بقع مهل قبي ملو اوضرقنا دق نوقابلاو ليعامسإ دلو نم برعلا

 ميقبا روررا واو ياس يحتال ع حاملا ةيرعتسملاب

 مهنم ةيبرعلا هونبو وه ملعتو
 نأو «نويناندعلا ِمُه امنإ ةبراعلا برعلا نأ.. ا لوق امأ

 الو ىده الو ملع ىلإ دنتسي ال لوق وهف ؟نويناطحقلا ِمُه امنإ ةيرعتسملا برعلا
 برعلا مُه ناطحق لئابق نأب برعلا باسنألاو خيراتلا ءاملع هركذ امف «رينم باتك

 مولع ىلإ دنتسي ةبرعتسملا برعلا مهو ليعامسإ ينب ةيقب مه ةيناندعلا نأو «ةبراعلا

 لئابقو ناطحق نمز نأ اهنمو «نيسح هط اهفرعي ملو اهيلإ هبنتي مل قئاقحو فراعمو

 ةيساسأ ةيمهأ نمزللو «نورقلا تارشعب ناندع ينب ةليبقو ناندع نمزل قباس ناطحق

 .ةيراعلا برعلا مهنأب ناطحق لئابق مث ” مدقألا ةقبطلا ةيقبو دومثو داع لئابق زييمت يف

 يف ةخاسرلا ىنعمب اَمِإ ةبراعلا برعلا ليجلا كلذ لهأ ىَمَس) :نودلخ نبا لاق

 اهل ةعدتبملاو ةيبورعلل ةلعافلا ىنعمب وأ .مئاص موصو زتلا ليل :لاقي امك ةبورعلا

 مهل ةيبرعلا ةغللا تناك ملعُي اميف برعلا مدقأ يناك اًملو .. .اهلايجأ لوأ تناك اهنأل

 "ةيواعلا برعلا مهل ليقو «ةلاصألاب

 زاجحلا نم قطانم ىلإ ةبراعلا برعلا نم لئابق ةدع نميلا نم تلقتنا دقو
 مهنم تناكو ءاهونكسو اهب اورقتسا ثيح ناكسلا نم ةيلاخو ةيفاع تناك يتلا دجنو
 ضعبو ناطحق نب اروضح ةليبقو ءزاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو ةقطنم يف دومث ةليبق

 .55 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (7
 .8 ص - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش - ل

 ب ةبيتق نبال فراعملا باتك نع 6٠ م: ضدها كمحأ دمعت ب ةيلهاجلا يف برعلا مايأ )

 - يدنشقلقلل ىشعألا حبصو - هربُملل ناندعو ناطحق بسنو هبر دبع نبال ديرفلا دقعلاو

 .يريونلل برألا ةياهنو
 .8 ص - حرفلا دمحم  نودلخ- نبا خيرات يف نميلا



 ٠١ ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 10

 هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو «ءناطحق نب مهرج ةليبقو «ةماميلاو سرلا ةقطنمب رئاشعلا
 مّرحلا لابج ىلإ مهرج ةليبق رْيَس ةاةمحشل لون امم فأ ءأبس نب رّيْمَج كلملا ناك»

 دومت تناك امنيب ”'”(زاجحلاب مرحلا لبجأو فئاطلاو دجنب اوناكف . .ٌةالو زاجحلاو

 نمو ءرصمو ماشلا ىلإ ي يراجتلا طاشنلل لصو ةزمه زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف

 لبق حلاص يبنلا ناكو ؛مالسلا هيلع حلاص يناميلا يبرعلا يبنلا ناك دومث ةليبق
 هايبأ نم ذأ رتل فلاس يوبنلا 0 دقو ؛ 6 ةئيَش ةئامعبرأ وحنب ميهاربإ

 دف و لو ا و الو ار ا

 دهع يف حلاص يبنلا ناك» هنأ خيراتلا ء ءاملع ركذ دقو بلا ري

 . "”«أبس نب ريْمِح نب عسْيَمُه نب نميأ نب ريهز نميلا كلم
 ليعامسإ هنبأو رجاه هتحجورزب ميهاربإ يبنلا ء ى جيم ناك لايجأ ةلذعب كلذ دعبو

 تناكو .ةكمو زاجحلا ةيلاوو ةدّيس يه ةيناطحقلا مهرج ةليبق تناكو «ةكم ىلإ

 ّيبنلا ٌنكْسأَف عرز يذ ريغ مارحلا ؛ تيبلا هيف يذلا يداولا ناكو مرحلا نا ينباع
 مث ٠ ءامهيلع ترثعف مرحلا لابج نم مهرج تلزنو كانه ليعامسإو و ارجاه ميهاربإ

 دقو كاذنآ نميلا كلمو مهرج ةفرعمب - مارخلا كيج ماو لكامساو ميهاربإ داعأ

 ني سمش دبع كلملا دهع . يف ناك ميهاربإ يبنلا نأ) : ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ

 ا و نيكو بيرَع نب ْنْطَق نب نادي نب ثدوغلا نب لئاو

 كلملا فاطو ٌجَح دقو ." ”(ناطحق نب برعي نب بجشي د ايم رم ودمع

 ليعامسإ جوزتو «نمزلا كلذ يف نبينميلا نم ريثك كلذكو مارحلا تيبلاب سمش دبع

 اطعم نوبل رض او ير ل ا ل

 0 ل و ا ا
 ةونتسا :مهلوق نم ةروريصلا ىنعمب لعفتسا نم وهف و

 .(؟نيطلا رج رجحتساو لمَجْلا

 لوتي ملف «ناطحق نب مهرج ةليبق يف مارحلا تيبلاو ةكم ةيالو ترمتسا دقو

 ةليبق ةيالوو ةدايس لظ يف مهرج ةليبق عم اوشاع امنإو |و تيبلاو ةكم ليعامسإ ونب

 ءًائيطب ليعامسإ ينب وُمن ناكو ءًاليوط أنمز نميلا كولمب ةطبترُملا ناطحق نب مهرج

 ١/١15. ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .78 ص - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا 0)
 ١/187. ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكولا ()



 ١1 نيسح هط ءارآ دينفتو ةمدقُمْلا 11

 قبي مل مث ءأريسي مهددع ناك ناندعو ليعامسإ نيب ام ًاليج نيرشع نم رثكأ لالخف

 نم نودوجوملا ِمُه ةيناندعلا نأب صنلا فلس دقو «ناندع نب ٌدعمو ناندع الإ مهنم

 نم مث . بقع مهل قبي ملو اوضرقنا دق نوقابلاو ليعامسإ دلو نم ةبرعتسملا برعلا
 قطانم يف ايجيردت ةيناندعلا رئاشعلا تلسانت نييمهرجلا هلاوخأو ناندع نب دعم ينب

 كلت يف ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا نم ىمظع ةيبلاغ طسو ءدجنو زاجحلا نم
 يف ةعاضقو ةعازخو ءيطو ةدنكو مهرج نم ةيناطحق ةينامي تاماعز طسوو «ءاجرألا

 نميلا كولمو ةينميلا لودلا ذوفنو ناطلس ناكو ءاهقراشمو دجنو زاجحلا رئ

 نرقلا لئاوأو سماخلا نرقلا ىتح اهعيمج ءاجرألا كلت يف دتمي ةعبابتلا نييريمحلا
 لئابقلا اهترشن يتلا ةيبرعيلا ةيبرعلا ةغللا يه عيمجلا ةغل تناكف «يداليملا سداسلا
 .اهاوس دجن الو زاجحلا يف ةغل الو ةيناطحقلا ةيبرعيلا ةينميلا

 مهتيبرع د انتغلب ريمح ةغل ام) ءالعلا نب ورمع يبأ ةلوقم نييبت ىلإ دوعنو
 ناك امبل دال روح رم يبل ابابا نو ارتح لصألا يف سورالو

 لخبر جرخ)» : هنأ رهزملا هباتك يف يطويسلا ركذو ثادتلا هبتك تنركذ: نفق 0

 يريم نو الا دلا ىلإ ةيصعسم نذ ضاع واو راش رياوأ كاك يدا

 عماس ين :لاقف ,(نعقأ يأ) ْبِي :كلملا هل لاقف ؛هيلع كلملاو حطس ىلإ عِلطأف

 بولا ْنِإ «ّنعللا َتْيَبأ :هل اولاقف ؟هنأش ام :كلملا لاقف ءحطسلا نم بثو مث عيطم

 ْنَم ينأ) .رَمَح ٌرْفَظ ْنَم «مهتيبرعك انتيبرع تسيل :كلملا لاقف ءنيلعلا زازا مداك ف
 ةلوقم لص نأ كلذ نه نيسو .؟ةضاخلا ةيريمختلا تاملكلاب بككتيلف زافظ ةئيدم ىلأ

 رفظ ْنَم «مهتيبرعك انتيبرع ام' :يريمحلا ندج يذ لوق وه ءالعلا نب ورمع يبأ
 لئابقلا بلغأ ىتح اهب ملكتت ال ةصاخ ريباعتو ةصاخ تاملك رّيمحل تناك دقف ةرّمح

 ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا اهركذ دقو دل

 ؛:ريمحلا ةغللا) ظفلي

 . ةيريمحلا ةغللا 000
 قطا ةيضئاستب نفور عب نوكأ ص قلل لج تعا ف: نوأ ناك نر كنا نإكو

 ' "ةماعلا همهفت ال ام مالكلا نِم هيرزاؤُم نيبو هنيب روديلو كلملا رارسأ اهب

 ةماعلا ةغللا يف نكت مل يتلا يه كلت رّيْمِح ةغل يف ةصاخلا ريباعتلاو تاملكلاف

 ةريزجلا ةيقب يف وأ نميلا يف ًءاوس ةيناطحقلا ةيبرعيلا نميلا لئابقو ريمح نوطب ةيقبل
 ةغللا مالك سفن هنأل  ةبرعتْسُملا  ةيناندعلا وأ رازن مالك يف يلاتلاب نكت ملو ةيبرعلا
 يبرعلا ناسللا يه يتلا ةماعلا ةيناطحقلا ةيبرعيلا

 .7 /7 47 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)



 ١ ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 12

 يتلاو ةينميلا ةيشوقنلا دنسُملا ةباتكو ةغل يهو ةيمهأ رثكأ ةلأسم نييبت ىلإ يتأنو
 تا (ةيبونجلا ةيبرعلا) اهتيمست انرصع يف نيسرادلاو نيقرشتسملا ضعب عاشأ
 نيسح هط عفدناف ءروصعلا كلت يف (ةيلامش ةيبرع) دوجو مهو تحت هريغو نيسح
 ل ثحبلا نإ» :هلوق ىلإ ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعشو ةيبرعل هراكنإ يف

 داليلا هذه لامش يف ةغللاو ةيبرعلا دالبلا بونج يف ةغللا نيب ًايرهوج ًافالخ تبثأ

 دعاوق يفو ظفللا يف فالتخالا اذه تابثإ نم اننكمت صوصنو شوقن نآلا اعيدلو

 2")ٌعضيأ فيرصتلاو وحنلا .

 ةئافملا طورش م نألا كلل: هن انيق تينت آل: نضوضنلاو :شوقتلا نإ :لوقأو
 يف اهلامشو ةريزجلا بونج نم صوصنو شوقنب ةنراقملا نوكت نأ فالتخالا تابثإو
 مالسإلا لبق اه ىلإ اهدعاوق ضعب دوعت يتلا دنسملا شوقن نيب سيلو نمزلا سفن
 وأ تاياورلا وأ رعشلا يف وحنلا دعاوقو صوصن نيبو ةنس ةئامسمخو فلأ نم رثكأب

 نيسح هط مهب ىدتقا نيذلا لعف امك يمالسإلا هقفلا يف .

 : يلي ام نييبت انه مهملا نمو
 يراضحلا رودلا تبنت ةيراضح ةيبرعي ةينمي ةباتك دنسملا شوقنو ةباتك نإ : ًالوأ

 مستت ةيئاجه ةيدجبأ ةباتك لوأ يهف ؛ةديلتلا روصعلا يف ةيبرعلا ةمألل يفاقثلاو
 ددسملا سشوقنو ةباتك نإ) : نوتسيب روتكدلا اهنع لاق دقو ' (ةيناسنإلا خرا ياحب

 ةيدمببا نوكتر 1 روطتلا ةيلاعو ةزيمتم ةيصخش تاذ ةذف ةفاقثل ًايقاب ًارثأ لثمت
 ةفاضإلاب :مويلا ىتح ةيبرعلا ةغللاو فورحلا تاوصأ سفن يه افرح *8 نم دتسُملا

 ةيديلتلا روصعلا تاباتكو تايدجبأ يف سيلو :ةيشلاو ةيسلا قمل , قطتي ناك فرح ىلإ

 ناسل يهف ةدقتسملا ةقلوتورعس فحل داطلاو افلا فرب ترغلاو قرتقلا لك يف

 ةباتكلا تولسأ وهو ناسا عل ريميلا نم ككسملا ةباتك أدبتو :كتلقلا يبرعلا داضلا

 لوألا يبرعلا ملقلا)وه دنسملا نأ ىلإ نودلخ نبا راشأ دقو .مويلا ىتح ةيبرعلا

 ةباتك نأ امبو © 7ةلصفنم 1 ل نودلخ نبأ لاقو

 رقال سب لسا يق راسل لا ل علا 0: » :ليلكإلا يف ينادمهلا

 مدر قلو .نادمه فِلأ لثم ةملكلا طسوب ناك اذإ فلألا فرح نوحرطي اوناكو

 . 2؟9ناسنإو نمحر فِلأ لثم فورحلا مسر يف فحاصملا ٍباَتُك مهعبت كلذكو

 18٠. ص - نيسح هط يلهاجلا بدألا يف 6

 .5128 ص ا حرفلا دمحم ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا 22

 .5غ8١ صد نودلخ نبا ةمدقم 69
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 ١ نيسح هط ءارآ دينفتو ةمدقُملا 13

 طي تشل يشل فلكل : مولعلا نسم يف يريمحلا ناوشن:لاقو

 لك نيب نولصفي مهنأ ملغاو . .روصقلاو ةراجحلا يف ًاريثك ٌدوجوم وهو ءرّيْمِج
 يف فيألا ةروصك مهدنع رفصلا ةروصو ل يا

 .رفص وه مئاقلا طخلا نأ يأ . . يبرعلا

 تسلا كورت لام ولالا نيتك يل نارا. لدكملا ىف نلاهنمل ورا قر

 نيقرشتسملل يرثألا بيقنتلا سيلف ءثيدحلا يبرعلا فرحلاب فرح لك لباقُي امو
 معز امك اهدعاوقو دنسملا فورحو ةباتك تفشك يتلا يه انرصع يف ةيرثألا تائعبلاو
 اوركذ دق ديلتلا برعلاو نميلا خيرات ءاملعف 0 كلذ اوعاشأو نيسرادلا ضعب

 دل يل يي يملا ناوشو ىرجبلا ثنا رتل ى ذ ينادمهلا مهنمو ليصفتلاب كلذ

 ملعلاف . كلذ ةحص تبثيو دكؤي امْنِإ ثيدحلا ثحبلاو بيقتتلاف ؛«يرجهلا سداسلا

 .روصعلاو ةنمزألا ربع عطقني 00
 ماوي و ومارجلا ها ا ةعبرأ وحن ىلع روثعلا مت

 ناسوأو ريمحو أبس تاراضحو لود روصع ىلإ دوعت يتلاو نميلا ءاجرأ يف . ةيرثألا

 نوقرشتسملا اهاَمَسف «ةعبابتلا نييريمحلا كولملاو نيعمو تومرضحو نابتقو
 ةيمرضحو ةينابتقو ةيناسوأو ةينيعمو ةيئبس شوقنو تاباتك ىلإ اهومّسقو نوسرادلاو

 لئاوألا انخيرات ءاملع دنع يه امديب . (ةيبونجلا ةيبرعلا) ملطصم اهعمجيو نوم

 طخ دئسُملا) مولعلا سمش يفو (ةيرهذلا نيمح دئاسم) ايلكإلا ىف نين: ةديغاو: ةباتك

 كولم نأل كلذو 0 د ا ل
 ناسواو :ناسقو ةدعم كلامت ةكولطو اس ني زيت ةاتوين نم اوناك ام ةلوذ ويضع
 مهتالو ْنِم وأ رغصألاو طسوألا ايتمازب ركفح تاقويس نع اوناك تومرضحو

 ينب تويب نم مهتيبلاغ يف اوناك نميلا لك اومكح نيذلا ةعبابتلا كولملاو ءمهلايقأو
 يات لك دريس نمسا ططدانزا كنار ورسم اسطب ةنلادو سنو دسمان وح
 يف نوسرادلا اهاّمَّسو «ةيريمح دناسملا عيمج لكئاوألا ءاملعلا ربتعاف ءروصعلا كلت

 يف ةيرئألا عقارتلاو: زفارملا يف ةيدنملا فديتلاو اةيرثألا تانيدستلا نإ + اينان
 «شوقنلا نم تائملا ىلع روثعلا نع ترفسأ دق اهقرشو اهطسوو ةريزجلا لامش

 انهو .دنسملا ريغب دحاو صن ىتح اهنيب سيل «دنسُملا فورحو ةغلب ةبوتكم اهعيمجو
 : ليصفتلا نم ءيشب ركذن

 ؟ىتود) دجو) ىلع داوج .د ركذ امكو  زاجحلاب نددلاو ىرّقلا يداو عقاوم يف -أ

 )١( ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش 578.
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 اهذختا دقو هنكيلاب ةيردكملا ةراجخحلا نم اريبك اددع:ئزقلا داو ةيئازخنب يف

 فيحلاب تارك ىلع ا ةهرخلا) يف: دم امك >ءانبلا ناجحا نم راجعا ناكرملا ””
 (توبت ءاميتو فئاطلا ,يف دنسملاب تاباتك) ىلع روثعلا ىلإ دمحألا يماس .د راشأو .

 ةريزج طساوأ يف دنسملاب تاباتك ىلع رِثُع' يلع داوج دكأ امكو  كلذكو - ب

 ىلإ اهلسرأ دنسملاب شوقنو راخفو راثآ ىلع اهيف ؟,يبلف) رت . .اهتطابو برعلا
 . © ؟يناطيربلا فحتملا

 انتربخأ دقو. . ١ - سنامكير كاج ملاعلا لاق  اهقراشمو دجن قطانم نعو - ج
 ةيبرعلا ةباقكلا نأ دوققلاو ةيراكذتلا بصُنلا ىلع ةبوتكملا صوصنلاو شوقنلا
 7 ييرعلا ةريووعلا ارش لامش ةيقب يفو ءاسحألا يف تمِدخٌتسُأ ةيبونجلا

 برك يبأ" ءاحسأ انهيف قلاكت اب شوقن دجنب حمجُجلا لسام روخصو عقوم يفو -د
 ل يل ول ل ا لا

 هيلع بوتكم هنأ ؛,وكسفورتويب) نكذب ٌشقنو :ىتوزألا د (ذسأ) ى(ةدنك)' ءامشسأو

 ةطبر يذ صخشل توحنم مسر) ةباتكلا قوفو ؟ندَج وذ ةعيحل . . .ميمتا مس
 . ”(همازتح ين رجتخسو هدي يف احمر لمحيو هيذخف لوح ةططخمم

 نيرحبلاب جاث عقومو 16:1 اننه ةقطنم يف روثعلا مت  جيلخلا عقاوم يفو  ه
 5ع زق هل نمصامتس يف يس نتباكلا اهرشن ددشملا :نثوقت ىلع

 سول نلع (نيومو روك) رثعو . . . 553165معمل. 320 عةوطتع 10ه 1922)

 ىلع جدت عقوم يف روثعلا متو . .فيطقلا لحاس برق نورات ةريزج يف دنسملاب
 , *تيوككلا نيمآ ةزوخس ف ناك دنسملاب شقن

 ةعساو ةيرثأ تابيقنت ترج دقف دجنو ةماميلا ةقطنمب ؛وافلا /ةَيَرَق) عقوم يف امأ -
 روثعلا نع ترفسأو «ضايرلا ةعماج نم يراصنألا نمحرلا دبع .د فارشإب
 اهعيمجو .ةيرثألا تادوجوملاو روبقلا دهاوشو ةيشوقنلا صوصنلا تائم ىلع
  يراصنألا نمحرلا دبع .د ركذ امك - اهنمز دتميو (ةيبرنجلا ةيبرعلا) دنسملاب

 "ا ورق ةتس يلاوح)

 )١( ص - يلع داوج .د  مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ١/١59 + ف ؟8/1١١.

 .م15/1/ وينوي /؟8م ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم سنامكير كاج  مالسإلا لبق نميلا ةراضح هيف
 ااا حرفلا دمحم - ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا ©)

 .5 ص  دمحألا يماس .د  ةيرزجلا تاغللا (4)
 -١؟- 8/4084 ددعلا  ةلجملا ةلجم . يراصنألا نمحرلا دبع .د . (رافلا /ةّيَرَق) تافشتكم (6)

 .ماا/



 ١1ه نيسح هط ءارآ ديتفتو ةمدقُملا 15

 لكف «ةيلامش ةيبرع) همساأ ءيش دوجو مدع ةقيقح ىلإ هلك كلذ نم يهتننو

 يبرعيلا ينميلا دنسملاب ةبوتكم ةماميلاو زاجحلاو دجن يف تاباتكلاو شوقنلا

 ءاجرألا كلت لئابقو ناكس ةيبلاغ نأو .ًافيرصتو ًادعاوقو ًاظافلأو ًافورح يناطحقلا

 نع هريغو نيسح هط هب مهوأ ام ًاحيحص سيلف . نييناطحقلا نييبرعيلا نم اوناك

 شوقنلا هيلع لدت اهلامش يف ةغنللاو ةريزجلا بونج يف ةخللا نيب فالتخا دوجو)

 اهتغل ةيبرعي ةيبرع لئابق عيمجلاف (نييلامش برعو نييبونج برع) نع وأ (صوصنلاو
 كتميو .دنسملا فيراصتو وحنو ظافلأو فورحب ةبوتكم يهو ةينامي اهشوقنو ةدحاو

 نيتس وحنب مالسإلا لبق ام ىلإ يأ ؛«يداليملا سداسلا نرقلا ىتح دنسملا شوقن نمز

 سفن فيراصتو وحنو ريباعت نيب امنإو ةيلامش ةيبرعو ةينامي ةيبرع نيب سيل هنكلو

 ةباتكلاو يلهاجلا رعشلا صوصن يفو ةهج نم دنسملا شوقن يف ةيناميلا ةيبرعلا ةغللا
 رو يح سا فام ةطرخلاو

 يف ةيسدف تاذ ةيرهد ةباتك ناك دئّسُملا نأ يف لثمتي فالتخالا ببس نإ : املأ

 يف اّلِإو ءايرالا ةياتكلا روجتالف اهنيزصتو اهوحن دعاوتو اهريباعتو اهنورحي كت

 دوصقملا وه كلذ نأ وول «ديلختلاو ءامسلاو ةيلالاب ةليغ :تاذ داعم روما

 ليلكإلا باتك يف ينادمهلا نسحلا فصو ىف تدرو يعلا 4 .ةيرصد لئاسم) ةملكب

 «ةيرهدلا اهدئاسم ءكراقو ( 1 يرهبلا رصن يبأ 1-7

 رهدلا ةكسملا#

 :اهتيرهد رهاظم نمو «ةيرهد ةباتك دنسملاف

 ةنمزأ ذنم لدبتي ملو ريغتي مل دنسملاب ةياتكلا بولسأو دنسملا فورح لكش نأ. 1

 رشع يداحلا نرقلا ىلإ دوعت ىتلا ةينيعملاو ةيريمحلا ةيئبسلا دنسُملا شوقن

 ةعبابت ةلود رصع شوقن ةنمزأ ىتحو داليملا لبق عساتلا نرقلاو رشاعلا نرقلاو
 نم رثكأ دادتما ىلع يأ «داليملا دعب سداسلاو سماخلاو عبارلا نرقلا يف ريْمِج

 :ةيزهد اهنآل كلذو «ةنس ةئامنيسكو هفلأ

 داري امو ديلختلاو ءامسلاو ةهلآلاب ةلص تاذ دنسملا صوصنو شوقن لك نإ -

 ةسمخ نع ديزت ةدوجوملاو اهيلع روثعملا دنسملا شوقن لك نإف كلذلو .هديلخت

 ةيهلإلا ةيامحلاو ةيسدّقلا ءافضإل ةيدقنلا عطقلا ىلع ةبوتكم وأ «ةيروبق دهاوش
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 ةدليرللو .ًايرهد نوكي نأ دب ال دنسُملاب هتباتك زوجي ام نأل كلذو «دوقنلا ىلع
 نع يلع داوج .د لاق ثيحب كلذ ىلإ انرصع يف نوسرادلاو نوقرشتسملا

 رعش نم ةيبدألا صوصنلا نم ولخت تاباتكلا نإ. . ١ دنسملا ةباتكو شوقن
 رف ًاعطاق امكيتس كح انآ يطتستال انيكلو :ًابيرغ ودبي دق رمآ هو. وكنو

 اينرغ نيل نمآلا نإ لوقا ١ ...رفكأ (شوقنلا نما ادبلا “لسير ول انف اذه
 ةماعلا رومألا نم ءيش يأ الو ٌرعش اهب بتكُي نأ زوجي ال ةيرهد دنسملا ةباتكف
 تناك هتيسدقو دنسملا ةيرهد نإ لب ٠ . قئاثولا نم ةقيثو ىتح الو تالسارم الو

 ايلع تاهجن نم ةدإب.الإ دنسملاب ةياقكلا زوجي نكي ملق كلذ نم دعبا ىلإ تمت
 ةيدنسملا ةباتكلاب ينيدلاو يكلملا ضيوفتلا اويطعأ ْنَم الإ اهب بتكُي نأ زوجي الو
 نبا لاق ثيح نودلخ نبال ةماه ةرابع يف هسملن ام وهو : . كلذ يف اوصصختو

 نوعنمي اوناكو ةلصفنم اهفورح دئْسُملا ىّمَسَت ةباتك رّيمجل ناكو.. ١ :نودلخ
 ةملك نأل ايلعلا ةينيدلاو ةيسايسلا ةطلسلا نذإب الإ يأ «"'”«مهنذإب لا ايولقت و
 .ةلودلا اهب داري (رّيمج)

 ريغب ثدحتت ال شوقنلا لكف .ةيرهد دنسُملا بيلاسأو فيراصتو وحن دعاوق نإ -
 كلذكو ءملكتملا ريمضب ثدحتت نأ زوجي الف «عمجلا وأ درفملا بئاغلا ريمض
 فيراصتلا مدقأ يه اهبيلاسأو اهفيراصتو «يضاملا لعفلا ةغيصب الإ ثدحتت ال
 نق وأ ةماعلا ةنسلأ ىلع يرجي امم بيلاسأو فيراصت ىلع اهؤاوتحا ردنيو

 ءايشألا نم مِظْتْسا اميف نولوقيف ءاهلاب نومْحُفُي اوناكو . «:صرشلاو يرعشلا تدألا

 قطنلاو ناسللا يف وه امنيب .(خلإ . .قدصمي .معئهي) هميخفت نوديريو

 /رمش [/وهنبو /معنهُي رسل نكرشتلا قف كلذ لاكفو .(خلإ ٠ .قِدَصَي . .معني)

 /مملصأ /موا /لعب /نوهث /هقم لإ /وينقه /نديرذو /أابس / يكلم / شعرم

 /يدع /رفظ /نرجهو / ندير / تنين / ف /وصفن 0 /مدمح /مبهذ

 . /برم /نرجه

 هلإلا اونقأ :نادير يذو أبس يكلم شعرُي رّمش هنباو معني رسايلا قطُنلا يف وهو
 نم (اولصو) اوصفن (موي ةبسائمب) مويب ًابهذ ًامالصأ ؛ماوا («بر) لعب ناوهث (هقملا)

 :1 ترافق (ةنيدم) رجه ىلإ رافظ (ةنيدم) رجمهو نادير (رصق) تيب

 فرح نوبتكي الو . يضاملا لعفلا ةغيصبو بئاغلا ريمضب ثدحتي شقنلاف

 /نادير /رساي) قطنلاو (. . /رفظ /ندير رميا لدمدملكلا طسوب ءاج اذإ فلألا
 تاملكلا يف ركذلا فلاس يدنسملا صنلا يف ذ ءاهلاب ميخفتلا ءاجحو .(برأم /راغظ

 .سيقلب مرحم /ك4١ مقر شقنلا () .518 ص - نودلخ نبا ةمدقم )١(
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 معنهي امأ» :ليلكإلا يف ينادمهلا لوق كلذ دكؤيو .(اونقه .نوهت ٠ . شعرهي . معنهي)

 نولوقيف [ ءايشألا نم رهظ اميف نوغلابُيو ءاهلاب نومحفُي مهنأ الإ «معني وهف

 يف ءاجو ' . .ءانبلا رثوهيو ءةلمحلا ودعلا قدصهَيو ءلاملا قفنهي وأ معنهي وه

 (اذكو اذك . .هلإلا ىنقه) يأ (ىنقه) درفملا ةغيصب شوقنلا يف وهو (اونقه) شقنلا

 .[48 : مجنلا] * ّىقَأَو ٌىْعَأ وه منول :ىلاعت هلوق يف (ىنقا) ينآرقلا ظفللا سفن وهو

 ةيبرخلا' ةينميلا ةغللا يف (لا) فرحتي فيرعتلا هرجو مالعن لوقلا عاش دقو

 «:نادجع .نادير) لثم ةملكلا رخآ يف (نآ) ةفاضإ 5-8 فيرعتلا ةادأ نأو (ةيبونجلا

 امنإو فيرعت ةادأ تسيل كلت «نآ) امئيب . (خلإ . .نمحر .نالوخ .نادمه .ناراث

 يف امهريغو ٠( . نابت همجي لن يوخ باجل, هيلطعتللا ةهاكلا لع هج

 اذإ الإ دنسملاب بتكت نأ زوجي ال اهنكلو ةدوجوم تناك (لا) فيرعتلا ةادأف .نآرقلا

 دنّسُملا شوقن نأل (حرشل رشلا) لثمو (هقملا) لثم هلإلا هب داري وأ ةهلآلا مسا يف ناك

 . ةيرهد اهتباتكو

 داوملاو زنوربلا وأ راجحألا ىلع اهتحنب الإ دنسملا ةباتك زوجي نكي مل كلذكو

 تاتوحنمو ليثامتو ةيرجح عطق ىلع ةبوتكم دنسملا تاباتكو شوقن لكف «ةبلصلا
 فويسلاو ةيبهذلاو ةيضفلاو ةيندعملا دوقنلا وأ زنوربلاو ساحنلاو راجحألا نم

 تناك دنسملا ةباتكب اهيلع بتكي ىتلا ةادألا نأ ىنعي كلذو .روبقلا دهاوشو ىناوألاو

 1 ْ :ةيرهذ اشنأ

 ةيبرعلا) وأ ةينميلا ةباتكلاو فورحلا يه دنسملا ةباتكو فورح نكت مل عبار

 ةنامكلا :يقشت ةماع ةييزع ةندم ةناتكو فورخ اهناجم 316 نقف «ةديحولا (ةيبونجلا

 وأ «تابنلا قرو نم ُعئِصُت قاروأ ىلع اهعباتك ئأ د اهربز متي «ةّيريمحلا ةيربزلا

 ةّيربزلا ةباتكلا كلتبو ميفحلا نب ةعوتصم حاولا ىلع وأ «دولجلا نم قاروأ ىلع

 اهوحن دعاوقو اهظافلأ رثكأ تناكو .ةماعلا رومألاو بتُكلاو تالسارملا بتكُت تناك

 تناكو «يلهاجلا رعشلاو ةماعلا ريباعتلاو ةغللا يف دعاوقلاو ظافلألا سفن اهفيرصتو

 فورح يهو دنسُملا فورح نم ةموزجملا ةّيريمحلا ةيبرعلا فورحلا يه اهفورح

 نيتباتكلا دوجو ركذ دقو .''”ثيدحلا يبرعلا طخلا ءاج اهنم يتلا يبرعلا طخلا

 ةعماجلا ةريسلا يف ءاج دقف ؛لئاوألا ءارعشلاو ءاملعلا يربزلاو يدنُسَملا - نيطخلاو

 : عت دعسأ لاق» هنأ يريمحلا ناوشنل

 روبزلايفانمايأانبتكو رافظ يفًادناسمانبتكو

 ١ الإكليل  ص  ينادمهلا نسحلا .

 (ةاودلا) ربحلا يف اهسمغ متي ةيربم ةبصقب ربرلا ىلع ةباتكلا تاملكو فورح مقر متي (؟)



 18 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 18

 :رغصألا عّبُت وهو ناسح نب ورمع لاقو ..

 'نيتيرقلامورقهأرقيس |ٍدجم روبز رافظ يفانربز
 : يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما لاقو

 ٍناَمَيِبيِسَع يف ٍروُبْرطخَك يناَجَضف هتْرَصِنأ لْئْطْنَمِل
 :ًاضيأ سيقلا قرما لاقو

 ٍناَبْهُر يحاصم يف روُبَر ْطَخَك ثحبصأف اهيلع يدعب ٌجججح ْتَنأ
 : يلهاجلا يرماعلا ديبُل لاقو

 كفا اهنرعم هيف ةئو يناكك لوكطلا نع لزينسلا الجو
 : يلهاجلا يلذُهلا بيؤذ وبأ لاقو
 َيرَيْمِحلاْبِتاكلا ُهْرْبْرَي ٍةاَوَدْلا مُقَرُك َرايدلا تقارتع
 يِدُهلاةهدزملااهعيشمب تفرخزامك ٌّيشوومفَرِب

 ٌيِحسُم باتك ثرإ نيهيف اعاني لاك قديس ىف عتتكف سا ع مس مسخ 000
 يلهاجلا رعاشلل تايبأ ةسمخ (ءارعشلاو رعشلا) باتك يف ةبيتق نبا دروأو

 : ةبيتق نبأ لاق مث ءهل تعقو ةبكن يف هباحصأ ىلإ اهلسرا واملاك .نيمالا نكقرحلا

 يأ 2 '”:ةيريمحلاب ٌُبتكي ناكو لْحَّرلا بشخ ىلع تايبألا هذه شقّرَملا بتكو»
 قذلاو ماعلا رز نيرهلا>ر ىريمجلا ىورالا طخلا) يه يتلا ةيريمحلا ةيربزلا ةباتكلاب

 وا والا ولو ةريكلا ىلإ قمحلا ف
 لإ ةلوجوو نيرعلا يريمسلا طعتلا كللذو ةياتكلا كلت ةودلخ قياذركذ 0
 :هصن يلي ام ةمدقملا يف نودلخ نبا لاق ثيح دنسُملا ةباتك بناج

 ةلود يف ٍةَدوجلاو ٍناَقْثِإلاَ ماكحألا َنِم ُهَعِلاَبَم ًاغِلاب ٌيبرعلا عقلا ناك ذك قو"
 اهني لقتل .َيِريْمِجلا ْطَخْلاِب ىّمَسْملا َوُهَو ٍفَرَتلاو ٍةَراَضَحلا ّنِم ْتْعَلَب اَمِل ٍةَعِباَبَلا
 كْلْمِل نيِدَدَجملاَو ٍةَيِبَصَعلا يف ةعبابتلا ء اي وراتعلا لآ ٍةَلْوَد ْنِم اهب ناك اَمِل ةريجلا 9
 ٍةَعبابتلا َدْنِع ناك اَمُك ةّداجإلا ّن 6 ْمُهَدْنِع ُطَخلا نُكَي ملو «قارعلا ضرأب برعلا

 را كر ا 0 تدار 0

 ءةرذس نب لنا نماعذخأَو ةئعأ نب ثترح لابو نما د كايتس نك ا

 ص ب ةبيتق نب ص وي )١( ص - نييلذهلا ناويد 54/١. ص ب ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟] 5١١؟/١.
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 لوف واو“ قارعلا لما دايإ ني اهرملعت هلا ىلإ: تنقذ نتي ثدثاو وكمت لوقوُهَو

 نم طحنلاو والا ني مهنأش ىلع اولازي ملف يقارعلا ةحاس اولزن إو داي نأ «ٌديعب

 َنِم ُةَرْيِحلا اَهَتّقْلو ةَريجلا َنِم اَهوُُقُل امّنِإ زاجحلا لهأ َّنأب ٌلوقلاف . ةّيِرَضَحلا عِئاَبَّصلا

 ةلِصفنُم اَهُفوُرُح دما يس هباتك ةيلحل ناكر لاوقألا نب يللا وه يمحو ايلا

 +” اةيبرعلا ةباكلا دم تكلفت ةتخ هروب ةينذابالا اًهيلعت قم نوت اوتاكو

 نبا طبر  بيذلا رينم لاق امكو هنأ ىلإ انرصع يف نوسرادلا راشأ دقو

 ريا لال مبا نم راس هيلا تار رعملا ئيرعلا طخلا راكتبا نودلخ

 لب طقف نودلخ نبا سيل هنأ عقاولاو .''* شيرقو فئاطلا لصوو ةرذانملا دهع يف

 نإ :ليق دقف «ةقيقحلا كلت ىلع اهرهوج يف قفتت تاياورلاو لئاوألا ءاملعلا رئاس

 رابنألا يف يبرعلا طخلا فورح اوعضو ءيط ةليبق ْنِم نالوب ينب نِم دارفأ ةثالث

 نم ترشتنا يتلا ةروهشملا ةينميلا ءيط ةليبق نم ةثالثلا كئلوأف .مزجلا طخ هوُُمَسو

 اوئوكي نأ نكميف نييريمحلا ةعبابتلا ةلود رصع يف ةريحلاو رايثألا ىلإ نميلاب فوجلا

 .ةريحلا مث رابنألا نم ةعامج اهنم ملعتف رابنألا ىلإ طخلا كلذ لخدأ نم لوأ مه

 0 ا را

 ةلودو ةعبابتلا دونجو موق نم مه ء ءيط ةليبق نآل كلذو ةريمحو ةعبابتلا نم ةريحلا

 دجعنو ة ةريحلا قطانم يف ترشتن هنأ يتلا ةينميلا لئابقلا نم اهريغو ةدنك لثم ريمح

 فشلا مهتباتك اولمعتساو . ماشلا ينادأو زاجحلا يلاعأ يف لدنجلا ةمودو داعلاو

 هركذ يذلا ماعلا ّئبرعلا يريمحلا يربُلا طخلاو «ىرشلا دفشملا ةاهيلكمي ةييرعلا

 مساب نورخآ هركذو ؟ىريمحلا طخلاب ىتقفلا . نرعلا ظطغلا# ظفار نودلع ونا

 عطقلا يأ - مزجلاب طخلا اذه يمس" هنأ يسكت يرذالبلا ركذ دقف ؛مزجلا طخ)

 "؟يريمحلا طخلا نم ٌعطتقم هنأل

 ءارعشو ءاملع هركذ امب اوذخأي مل انرصع يف نيسرادلاو نيقرشتسملا نكلو

 يبرعلا طخلل يبرعلا ينميلا لصألا نعو ةغللا ةيدحاو نع لئاوألا برعلا وخرؤمو

 ةيبونجلا ةيبرعلا ةغلو ةباتك دعاوقو ريباعت نيب يرهوج فالتخا دجوي هنأل كيلحلا

 حالص ركذ امك هنألو «نآرقلاو يلهاجلا رعشلا دعاوقو ريباعت نيبو ؛دنسُملا ي

 يأ  ''*”؟يريمحلا طخلاو يبرعلا طخلا نيب ريبك فالتخا دجوي. . هي

 طخلاب ىَمَسُملا يبرعلا طخلا7 نيب نودلخ نبا زييمت ىلإ نوسرادلا هبنتي ملو  دنسُملا

 )١( ص - نودلخ نبا ةمدقم 5418.
 /رشاعلا ددعلا  ةينمي تاسارد .م  بيدلا رينم  يبرعلا طخلاو ةيبرعلا ةيدجبألا (؟) ١987م.
 ) )5يع د يرد ةقلقلا ىتقعألا بيضا 9/7 ١  0رع يوتا تادبلا حرت 1
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 صوصنلا عيمجف ."خلإ ٠ .دنْسُملا ىَمَسُت ةباتك رّيْمِجل ناكو» :هلوق نيبو ؟يريمحلا
 ةيرهدلا 0 ةباتك ريغ - ةيريمح ةينمي ةباتك نع ثدحتت انهنإ نكذلا ةقلاو ناعشألاو

 يفو (روبزلا يف انمايأ اتبتكو) يريمحلا عّبُت دعسأ لوق يف ةروكذملا ةباتكلا يهو
 ىلهاجلا بني ز3 ئبأ لوق يفو ؟ٍنامي بيسع يف روبز طخكا سيقلا ءىرمأ لوق

 ..«ةيريمحلاب بتكي شقرُملا ناكول :ةبيتق نبا لوق يفو «يريمحلا بتاكلا هربزي.. ذ
 : ءارعشلا دحأ لوق ا

 ٍلباذ ببع يف ةيريمجلاب اهرابخأ رّيْمِج ُربَر وأ

 مولع ثراو) هنأب يريمحلا يرهيلا رصن ابأ هذاتسأ ينادمهلا نسحلا ٌفَضَوَو
 ممألا خيرات يف يربطلا ركذو ( .ةيربرلا اهبتُكو ةيرهدلا اهدناسم ءىراقو ريمح

 ةورع لاق هنأو قيقعلاب لبج يف ةميدق ةباتك هيف رجح ىلع روثعلا ربخ كولملاو

 نم ٍروبزلاب بتكي نم ىلع رجحلا ضرع هنأ يقرّرلا يراصنألا ميِلَّس نبا نع ريبزلا
 دوجو ًاضيأ دكؤيو قطني اذه يربطلا ٌصئف '”«دتسُملاب ُبتكي ْنَمو نميلا لهأ
 ةيربرلا ةباتكلا فورحف . .ةيريمحلا ربُزلا ةباتكو ةيرهدلا دنسملا ةباتك ؛؟نيتباتكلا
 يبرعلا طخلا فورح لصأ يه اهريباعتو اهفيراصتو اهوحن دعاوقو ةينميلا ةيريمحلا
 ُبتكُتو ةماعلا ةنسلأ ىلع يرجت يتلا ةماعلا دعاوقلاب بتكت تناك يتلا يهو ثيدحلا

 .ناعشألاو تالسارعلا اه

 نولهجي نيسح هطو نوسرادلاو نوقرشتسملا ناك يتلا ةباتكلا كلت نإ : :اسماخ
 يتلا قئاقحلا دكؤت اهب ةروبزم ةيبشخ داوعأ ىلع نميلا يف روثعلا مت دق ءاهدوجو
 ةروبزملا ةيبشخلا داوعألا كلت نم نيتنثا ىلع روثعلا ءدبلا يف مت دقو ٠ .اهركذ انفلسأ
 يف (سنامكير كاج) يسنرفلا ثحابلا اهيلإ راشأ دقو ةيبزعلا ةينميلا ةّيريمحلا ةباتكلاب
 ةيروهمجلا يف ةيرثأ ثايرفح ثفشك.. ( :هصن يلي ام ًالئاق م1541 ماع هل ةسارد
 لك ىلع ء«ريبكلا اناقاه راجيس مجحب بلصلا بشخلا نم نيبيضق نع ةينميلا ةيبرعلا
 0 ل عةقدب ةروفحم ًارطس رشع ةعبرأ اهنم دحاو
 ىلإ ًارخؤم ثلحذُأ موتا اله م ىرخأ نابضق كانهو . . شوقنلل ةيبونجلا ةيبرعلا
 اذهب نيبيضق ةباتك كف لوغلا دمحم ذاتسألا عاطتسا دقو . .ءاعنصب ينطولا فحتملا
 لاكشألا نم ةلسلسب ةرم لوأل امهبولسأ اندوزيو «ناتصاخ ناتلاسر امهو . .طخلا
 "”«بطاخملا غيص ؛ااكشأ نع ةديدج ةلئمأبو ملكتملا غيص يف

 .7/؟4 ص - يربطلا . كولملاو ممألا خيرات (')
 .م1941/ وينوي - 18 ددعلا  ةينمي تاسارد .م  سنامكير كاج - مالسإلا لبق نميلا ةراضح 00
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 كلت نيف ةشازو هللا كيع دمعت نوب: هةودلزتلا همه ةاكيألا ننقلا دقو

 طخلا» اهنإو ءاهب ةروبزملا ةيبشخلا داوعألا ضعب نيماضمو اهفورح لاكشأو ةباتكلا

 طخ نع هل ًازييمت كلذو «يريرحتلا يبعشلا دنسملا طخ» وأ «يريرحتلا يريمحلا

 ةيرهد ملاعم نييبتو ةيرهد ةباتك ناك دنسملا نأ نييبت انفلسأ يتلا  دّئسُملا ةباتكو

 اهرشن يتلا تاساردلا يف اهملاعم نمف ةروبزملا ةيبشخلا داوعألا هذه امأ  دنسملا

 0 و اح

 درت نأ لق .ةديدج ريباعتو تادرفمو تاحلطصم يوتحت صوصنلا نإ.

 وأ درفملا بئاغلا ريم ريغي ثروحعت نأ ززقي دتسملا شوقنف .دنسملا شون يف

 ملكتملا ريمضب ثدحتتف ةيبشُحلا شوقنلا هذه امأ . .ةرركتم ةيطمن اهريباعتو عمجلا

 يرجي امم تادرفمو تاريبعت ىلع اهيف رثع دقو .رمألا لعفو عراضملا لعفلا ةغيصبو

 ١١ .ةيموي تالماعمو ةيصخش لئاسمب ىنعُتو .ةماعلا ةنسلأ ىلع

 نع ةدئاف لِقَت ال اهيناعم نأ ملعن امدنع ةيمهأ ةيبشخلا صوصنلا هذه دادزتو

 9 ةيستلا ةغللا ييزادل ةيسلاب ةريقع ةيمانقم امه اها دعمنا «ايدتا

 يسرادل ..» لاقُي نأ بوصألا لعلو .(ها) «. .ةميدقلا بقحلا كلت يف ينميلا

 نأ ةينارذلا كيك دقو . (ةميدقلا بقحلا كلت يف خيراتلاو ةيبرعلا ةباتكلاو ةغللا

 اهضعب نمز دتميو .م.ق يناثلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي ةيبشخلا داوعألا كلت ىدحإ
 سماخلا نرقلا ىتحو ةيريمحلا ةلودلا رصع يف نييداليملا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ىلإ

 .دنسملا ةباتك بناج ىلإ اهدوجو كلذ دكؤيو 0

 مث لسرُملا مساب أدبت لئاسر نع ةرابع ةيبشخلا داوعألا هذه مظعُمو . .

 اريخأو «ةلاسرلا نم ضرغلا مث «ءاعدلاو ةيحتلا كلذ ولتيو . سكعلاب وأ هيلإ هد

 نم هرجأتسا ٍلَمَج ءاركب ثعبي لجر «ًالثم ءاهنمو . .ىرخأ ةرم ءاعدلاب متتخُن

 ةكربلاب هل ءاعدلاو ةيحتلاب هلهتسي هل بيرق ىلإ ابوتكم لسرُي رخآ لجو حام

 ةيقبب هملعيس بوتكملا لماح نأ هربخُيو ةبيط ةيده بوتكملا لماح عم هل ثعبيو

 ىلع ٌتحلا مث ةيحتلا نمضتت ةلاسر ضرألا يف هئارجأل ثعبي رخآ ٌلجرو . .رابخألا

 ليصاحملا ضعب ركذيو «تافورصمو جارخ نم هعفد بجوتي امو تاقحتسملا عفد

 (يدنهلا رمتلا) رّمُحلاو «مسمسلا) نالجلجلاو (سدعلا) نسلبلاو رتعلا لثم ةيعارزلا

 ءانها] 4: ليضاحملا نم قلذ زيفو تيتقتلاو ةفلحلاو

 دنسُملا ةباتك فورح نم ةيربزلا ةينميلا ةباتكلا كلت فورح عطق وأ مزج مت دقو

 امئيب ٍليمي الو فطعني ال  ةدمعألاك ميقتسم لكش تاذ دنْسُملا فورحف .ةيرهدلا

 امك ئأد هتاملك فورح طبر نكمي يقفأ هبشو لئام لكش تاذ ةباتكلا هذه فورح
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 8 نم ةيربزلا ةيريمحلا ةباتكلا فورح نوكتتو .- ثيدحلا يبرعلا طخلا ةيادب يف
 . ض) فورح كلذ يف امب ثيدحلا يبرعلا طخلا فورح تاوصأ سفن يهو افرح

 يف ةدوجوم يه امئيب اهريغو ةيطبنلاو ةينايرسلا يف دجوت ال يتلا (ذ 00
 نم ةباتكلا متتو ..برعلا ةغلو ةباتك امهنأل ةيريمحلا ةيربزلا ةباتكلاو دنسملا ةباتك
 زوجي الف (لا) فيرعتلا ةادأ لامعتسا دنسملا شوقن يف ردنيو . .راسيلا ىلإ نيميلا
 . «حرش لا) لثم هلإلا دارملا ناك اذإ وأ (هقملا) لثم ةهلآلا ءامسأ يف الإ اهمادختسا
 وه اهلكشو «فيرعت ةادأك ىتأت (لا) نإف ةروبزملا ةيبشخلا داوعألا صوصن يف امأ
 ْ نوعا برقا طعما نق (دا> نكس نس

 دنسملا فرحلا لكشو (يريرحتلا) يربزلا يريمحلا فرحلا لكش يلي اميفو

 نم امهلباقي امو «يرهدلا /يمسرلا)
 انك  تيدتتلا نرعلا طغلا ىف كورحلا
 نسر هدر لوملا هيمو ه ةيارق قف

 داوعألا طخو صوصنل هّللا 00

 يبرعلا يريمحلا طخلاب ةروبزملا ةيبشخلا
 (يريرحت) حلطصمب هازيم دقو ماعلا

 (يمسر) حلطصمب دنسملا فورح ازيمو
 ماعلاو وسم ةقسفلا نأ توضصألاو

 دوجو توبث وه انمهي يذلاو «(يرْبُر)
 ءهفورحو ماعلا يربزلا يريمحلا طخلا
 يف امك فورحلا لكش درون كلذلو

 ىهو «ةيريمحلا ةيبشخلا داوعألا ةسارد

 1 .انه روشنملا لودجلا يف امك

 ةيبشخلا داوعألا دوجو نإ
 ةيريمحلا ةباتكلاو فورحلاب ةروبزملا

 ءىطخت ال دهاش وه ةيربزلا ةينميلا
 هَبْرُت تناك ىتلا ةباتكلا اهنأ ىلع هتلالد
 تاليتاريلاو ةماعلا لئانسلا اين تدر
 : يمال ةفييزافلا نضوضتلاو بنكلاو
 نم ةعونصم قاروأ ىلع ُرَبْرُت تناك دقو
 نم قئاقر ىلع كلذكو تابنلا قرو
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 «فلتلل ةلباق ةيدلجلا قئاقرلاو قاروألاو بتكلا كلت نأ امبو  ةيسيئر ةفصب  دلجلا

 اهنم ريثكلا ناك دقو «ةيربزلا بتكلا كلت نم ءيش ىلع انرصع يف روثعلا متي ملف

 نم ريثكلا ةياورو لقن مت اهنعو نييرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا ىتح ًادوجوم لازي ام

 يرهيلا رصن يبأ ةزوحب ناك هنأ ىلإ ليلكإلا يف ينادمهلا راشأ دقف راعشألاو رابخألا

 يف ينادمهلا ه هركذ ام عيمج نأو ( (ريمح ربَر ثراو) هنأو ربُرلا نم ريتك ىرستلا

 لقن هسفن ينادمهلا نسحلا نإ لب «يرهيلا رصن يبأ نع وه ريْمِح خيراتو باسنأ

 يرفتخلا نابأ نبا لجس» نعو (ربزل ١ ضعب) نع راعشألاو رابخألا نم اريك رهو

 بتكا نعو ؛ةدعصب ميدقلا نالوخ لجس» نعو «ةيلهاجلا نم ثراوتملا يريمحلا

 ثلاثلا نينرقلا يف ينادمهلا نمز ىتح ةدوجوم بتكلاو ربا كلت تناك دقو «نادمه
 نميلا ءارعش رعشو دئاصق نم تارشعلا رعشو خيرات رداصم يهو «نييرجهلا عيارلاو

 .باتكلا اذه يف ةيلهاجلا يف

 يف نميلا ةباتكو ةغل ةيبرع يف كيكشتلاو كشلا ىلإ نيسح هط .د عفدنا دقل

 ال وه امنيب «ةيلهاجلا يف رعش نميللو نيينميلل نوكي نأ راكنإو ىفن ىلإو ةيلهاجلا
 ةباتك نعو ةيرهدلا دنسملا ةغلو ةباتك نع اهنييبت انفلسأ يتلا قئاقحلا نم ًائيش فرعي
 امأ .اهلك ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةغللاو ةباتكلا امهو «يريمحلا يربّرلا طخلا صوصنو

 يف نيشمبلا ءازيغسلا نخ اهعيمج تيراثلاو هيدألا يدك زك امم نسج هلم فكري

 يف نميلا ءارعش نع لاق ثيح بجعلا بجعأب نيسح هط ىتأ دقف ةيلهاجلا
 نر ةطرجلا هفقزنل لوقت ل [ هيك اوستن هال قه وس تقل الك اززم 3 2 كه احنا
 نميلا ءارعشل ناكتإلاو  نيققرلا كف وان« فلقز ينعم هلق ." ”راكنإلاو ضفرلا فقوم

 ملو مهنم ةرشع نع ىتح ًائيش فرعي ال وه امنيب (ًاعيمج) اذكه .ًاعيمج ةيلهاجلا يف

 ءارعشلا رابكو لئاوأ نم ًارعاش نيرشع رعشو خيرات نع ىتح بدألا بتك يف ثحبي

 مل نيسح هط نإف يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرما ءانثتسامف .ةيلهاجلا يف نيينميلا

 هنأ ىلع كلذ لديو «سيقلا أرما الإ كيكشتلاو راكنإلا لجأ نم ىتح شقانيو ركذي

 عمجي ملو «ءارعشلا تائم نيب نم دحاو رعاش نع الإ ثحبي ملو أرقي ملو عِلطَي مل

 ثارتلا بتك تاهمأ يف دوجوم وه امم ليلقلا َّلَقأ ىتح هثحب عوضوم  ةداملا نم

 . هنم ليلقلا لقأب ىتح طيحُي الو رعشلا كلذ رادقم فرعي الو «بدألاو

 نيسح هط كيكشتو كوكش نع ىعفارلا قداص ىفطصم ذاتسألا لاق دقلو

 كشلا هلخدي ال ًاملع ُمَلْعَيَل - نيسح هط  ةعماجلا ذاتسأ ْنإ' يلي ام: نلهاجلا ىلا

 ام الو ءاهرثكأ ىهتنا الو ءاهتلمجب انيلإ هتنت مل فلسلا بتك نأ ءهب ىهابتي يذلا

 )١( ص - نيسح هط  يلهاجلا بدألا يف 18١.
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 ليطتسملا ملعلا كلذ نم لمحت تناك امب انيلإ أتت مل ةياورلا نأ «ريثك هنأ هيف لاقي
 هنأب ةيلهاجلا رعش ىلع مكحي نأ هل زوجي فيكف ءدقنلاو رابخألاو راعشألا نم
 ال وهو .ةلومحم ةعوضوم هنم ةقّلطُملا ة ةرثكلا وأ .هلهأ ىلع لومحم وأ عوضوم
 2 هرثكأ نع ًالضف هلقأب طيحُي الو «هراذقم ام فرعي ال وهو ءرعشلا اذه يوُرَي
 تداك ةخسانتم انامزأ اهنع اولقن ْنَم مث ةيلهاجلا نيبو اننيب نكلو» : : يعفارلا لاقو
 ءاملعلا ملعو ةاورلا لاوقأ اهيف تبهذو بتكلا رثكأ داب دقو ءًانرق رشع ةسمخ يفوت

 نيب ناك نم نئاكل زوجي الف «هب اوعسوتو هيف اوحماست امو وضياع رخو هوققح امم
 اذه نأل ؛ نيمدقتملا نع صنب الإ صقنُي وأ ديزي وأ ركنُي وأ تبني تبثي نأ ضرألا يبطق
 نرقلا لومم نفل كالا ىلع يصب نأ الو. نلقلا ابنا قلع ميسي ذأ نكمي آل ءلغلا
 ال ثيحب اهفارطأ نم ةداملا عمتجت نأ دعب ءيجي امنإ جاتنتسالاو سدحلاو نيمختلاو

 ل ا
 هنم تأي مل نإ نظلا ةبلغ اهب ققح 0 يرغلا ةرفارتنلا ىرخال يضرب هع انعتيألا
 يش ا تلوح لس لا (ن ع زمر ةطفاجما ذاك دي يف رمال ا : زيقملا

 علطي نأ هنكمي وه الو ءاهبعوتسيف بتكلا نم بهذ ام دري نأ عيطتسي وه الف كلذ
 ىلع علطا وه الو ؛بعذت مل يتلا بتكلا نم ايندلا اياوز يف رثعبم وه ام لك ىلع
 هط  ذاتسألا نوكي نأ بجع هلثم سيل يذلا بجعلاف ٠ ءابدألا يديأ هلانت ام لك

 خيرأت يف ةيملعلا ةقيرطلا ىلإ وعدي هنأ معزي مث هلك صقنلا اذه ًاصقان نيسح
 طورش صخأ نإ . .كاشيو نكويو ,يفنيو ٌتبْنَبو «ققحُيو صخمي هنأو «بدألا

 يف بتُكو ليق ام لك خرؤملا بعوتسي نأ هتباتكو خيراتلا سرد يف ةيملعلا ةقيرطلا
 20و .ءيش كلذ نم هتوفي ال / يغرم وأ نوحشيرا ةيداحي نان هه وصوم

 تاباؤر نإ:لونقلا نمي يغفارلا اهيلإ رابثأ يتلا "سسألا كل ىلإ ًادانتساو
 يف ًاراعشأ تايصخشلاو كولملاو ءايبنألا نم ديدعلا ىلإ تبسن دق محالملاو صصقلا
 ةيهزأ يهو داليملا لبق يناثلا فلألاو ثلاثلا فلألا ىلإ دوعت يتلا ةيندقلا ةيفزألا
 ةنمزأ يف تليق امنإ راعشألا كلت نأ نظلا بلاغو «يلهاجلا رعشلا نمزل ةقباس
 لئاوألا ءاملعلا نم ديدعلا راشأ دقو «كئلوأ نيمدقألا رابخأب فيرعتلا ليهستل ةرخأتم
 يف ةبوسنملا راعشألا كلذكو .هلهأ ىلع لومحم وأ عوضوم رعشلا كلذ لثم نأ يلا
 فلألا يف نييريمحلا ةعبابتلا أبس كولم روصع ىلإ اياصولاو كولملا :رابخأو: ةريتسلا

 نوكت ال دق اهنأب نظلا ةبلغل باتكلا اذه يف اهيلإ قرطتن ملف داليملا لبق لوألا
 سبدألاو ركفلا لاجرو ءاملعلا هتحص ٌقَقَحو هاور اميف ثحبلاب انيفتكاو .ةيلهاج

 )١( ص - ىعفارلا قداص ىفطصم - نآرقلا ةيار تحت ١4١ و ١4.
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 «خيراتلاو بدألاو ثارتلا بتك تاهمأ يف ةيلهاجلا ءارعشو رعش حيحص نم لئاوألا
 يف نميلل نكي مل هنأ نم هب سانلا مهوأو نيسح هط مّهوت ام ريغ ةقيقحلاب اذإف
 نأو «نميلا نم ًاعيمج نييلهاجلا ءارعشلا ءامدقو لئاوأ نأ ةقيقحلاف .ءارعش ةيلهاجلا
 ًاضيأ ناك امنإو طقف سيقلا ؤرما نكي مل نييلهاجلا ءارعشلا رابك نم نميلا ظح
 نورقلا نم ليجو نرق لك نإو .هدعبو سيقلا ءىرما لبق ءارعشلا رابك نم تارشعلا
 ةرشعو لقألا ىلع ةنس ةئامتس ىدم ىلع نيينميلا ءارعشلا تارشع هيف ناك لايجألاو

 يف نهماهسإ نهل ناك تايلهاج تارعاش ًاضيأ نميلا يف ناكو لب «لقألا ىلع لايجأ

 .روصعلا كلت يف ةيبرحلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا
 ىهو ديلتلا ىبرعلا انخيراتل ةيساسأ رداصم ةثالث ثلاث وه رعشلاو بدألا نإ

 رعشلا ناك دقف «ةيرعشلاو ةيبدألا صوصنلاو ةيربُرلا تاباتكلاو ةيرهدلا دئسُملا شوقت
 ملاعمو مهقالخأو مهبورحو مهمايأب قطني يذلا برعلا لئابق ناويدو برعلا ناويد وه
 روهظ ىتح ةنس ةئامعبس ءاهز دتمي يذلا حيحصلا يلهاجلا رعشلا نمز لالخ مهتايح

 0 «ةيبرعلا ةغللا لوصأ نم ريبك لصأ وه يلهاجلا رعشلا نأ امك .مالسإلا

 .ءيط ةغل) لئاوألا هيمسي ام وهو اهب زيمتت يتلا اهتادرفمو اهتاجهل ةيبرعلا لئابقلل
 0 (خلإ . .شيرق ةغل .ميمت ةغل . ةدنك ةغل .ريمح ةغل . . جح لم

 ىه ىلهاجلا رعشلاو بدألا ةغل تناك امنيب «فيراصتلاو تادرفملا ضعبو تاجهللا

 رعشلا لوقي وهف رعاشلا ةقطنمو ةليبق ةجهل تناك ًايأف «نيبُملا حيصفلا يبرعلا ناسللا
 وه كلذ لازي امو «رعشلا فيراصتو وحن دعاوقبو حيصفلا نيبملا يبرعلا ناييبللاب

 عجرُي اًمم وه يلهاجلا رعشلا نأ امك ؛مويلا ىتح يبرعلا نطولا لكو نميلا يف عقاولا
 يذلا حيصفلا نيبُملا يبرعلا ناسللاب لزن هنأل ميركلا نآرقلا يناعمو ظافلأ مهف يف هيلإ

 تائمب نآرقلا لوزن لبق ام ذنم رتاوتملا حيحصلا يلهاجلا رعشلاو بدألا ناسل وه

 نب هللا دبع لاق دقلو . ةريثك لايجأب شيرق ةليبق دجوُتو نوكتت نأ لبقو «نينسلا

 ملو ٠ . يلهاجلا رعشلا ىلإ اوعجراف نآرقلا يف ءيش مهف مكيلع ٌلَكْشَأ اذإ) ٠ : سابعلا

 دعاوقو ناسل وه نيبّملا يبرعلا ناسللا نأل كلذو 2. .شيرق ةغل ىلإ اوعجرا) لقي

 . شيرق ةليبق دوجو نم مدقأ وهو يلهاجلا رعشلا فيراصتو وحن

 تماق دق تناك فيرشلا رهزألاو رصم ءاملع رابك نم ةنجل نأ ىلإ انه ريشنو

 ًاباتك ءاملعلا ةنجل تعفرو رصم ىف هرودص دعب نيسح هط باتك صحفو ءارقتساب
 : ةيلاتلا ةرقفلا انه هنم فطتقنو ةيرصملا ةموكحلاو رهزألا خيش ىلإ

 راكنإل هرهاظ يف عِضُْو . . ؛يلهاجلا رعشلا يف) ىّمَسُملا نيسح هط باتك نإ '
 مدهل 00 رفكلا مئاعد نم ةماعد هذجي ًاليلق لمأتملا نكلو «يلهاجلا رعشلا
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 هّنِإف ءاهلوصأ ْنِم اهيلع يتأيل الإ عضو ام هّنأكو «يمالسإلا نيدلا ةصاخبو «نايدألا
 لبق رثنلاو رعشلا نم ةيبرعلا ةغللا لويصأ نم نيبك لضأ راكتإ ىلإ ثحبلا اذهب عّرذت

 .”ةيقيدحلاو نآرقلا مهف يف هيلإ عجرُي اّمِم مالسإلا

 يف هيلإ عجرُي اّمِم وهو ةيبرعلا ةغللا لوصأ نم ريبك لصأ وه يلهاجلا رعشلاف
 ةيبرعلا اهتّمأو نميلا خيرات رداصم نم ريبك ردصم هنأ امك .ةيوبنلا ةّنَسلاو نآرقلا مهف

 ةيبلاغ مهو ةبراعلا برعلا مه نوينميلاو ةبورعلا دهم وه نميلاف .روصعلا كلت يف

 مهتغلو مهتباتكو «نامزلا كلذ يف دجنو زاجحلا كلذ يف امب ةيبرعلا ةريزجلا ناكس

 داليملا لبق لوألا فلألا ىف ةينانويلا رداصملا تركذ دقلو .ةيبرعلا ةغللاو ةباتكلا ىه

 سماخملا نرقلا يف يئانويلا سنودوريه ركذو (ةديعسلا برعلا دالب) اهنأب نميلا دالب

 ينانويلا سديس رئاغأو ستودوريه ركذو «برعلا دلب هنأب نميلا داليملا لبق
 ةيبرعلا بوعشو ةراضحب نابتقو نيعمو ريمحو أبس بوعشو ةراضح سوميلطبو
 اهنأو نميلا ةبورع تركذ ةيداليملا نورقلا يف ةينامورلا رداصملا لك كلذكو «ةديعسلا

 يبرعلا نيينميلا رعشو ةغلو نميلا ةيبرعل نيسح هط راكنإ سيلف «ةديعسلا برعلا دالب
 نيسح هط رودقمب نكي ملو .خ خيراتلا نم ءيشب هتفرعم مدع ىلع ًاليلد الإ يلهاجلا
 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعشلو ديلتلا برعلا بدأو خيراتل ةحيحص ةيؤر ِمّدَقُي نأ

 ءاملعلا دحأ لاق امك - هّنأل ًاضيأ امنإو بسحف ثحبي ملو فرعي ال هنأل سيل

 هحارفأو همالآ اهّنأك هنطو حارفأو مالآب ٌسحي يذلا خرؤملا ثحابلا نإ» :- نييبوروألا

 .؟هنطو خيراتل ةحيحصلا ةياورلا مْدَقَ نأ عيطتسي يذلا هدحو وه ةصاخلا

 : نييلهاحعلا نميلأ هنأ رحش ءامدقو لثاوأ

 يف ثحبلاب امنيب (ءارعش رعش ةيلهاجلا يف نميلل نكي مل) هنأ نيسح هط معز دقل /

 ءاملع اهححصو اهدمتعاو اهّقَّقَحَو اهرشن يتلا خيراتلاو ثارتلاو بدألا بتك تاهمأ

 اوناك نييلهاجلا ءارعشلا ءامدقو لئاوأ ىتح هنأ نيبتي خيراتلاو بدألاو ركفلا لاجرو

 «باتكلا يل مكرمو عي ورا حارا امج ا رخقلا تارك عضو «نميلا نم

 انه ريشنو «بدألا بتك تاهمأ يف ذ مهدوجوب نيسح هط ةفرعم ىلع لدي ام دجوي الو
 : مهنم نأ ىلإ - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع -

 رعشلا) باتك ىف (ءارعشلا لئاوأ) ةبيتق نبا لهتسا :دْهَن نب ديز نب دْيَرُذ ١)
 ثودح دنع اهلوقي ةليلقلا تايبألا اَّلِإ ءارعشلا لئاوأل نكي مل" :ًالئاق (ءارعشلاو
 : دْهَن نب دْيَوُذ لوق رعشلا ميدق نِمُف «ةجاحلا

 ةنبللا لي مهزلللا ناك تا هيئات ل دسيَودل ىئتنت ءوجلا

 )١( ص - يعفارلا  نآرقلا ةيار تحت ١178.
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 يعاَضُملا ذنهن نوت ديز نب ديود وه اذه ديودو .' ”«تايبألا رخآ ل ف

 دقو .نميلا يلاعأ ةاَّرّسو ةدعص ةقطنمب دْهَن ةليبق تالاجر لئاوأ نم وهو 5006

 شاع اهرخاوأ يف يتلا داليملا لبق ام نورق ذنم دهن ةليبق ةيخيراتلا صوصنلا تركذ

 ةئامعبرأ شاع هنأ تاياورلا ىف ءاج ىتح هرمع لاط دقو لهن قف كنز نما كيود

 لبق تامو ؛«ةنس نيسمخو ةئام شاع هنأ كلذ لصأ نوكي نأ نكميو «ةنس نيسمخو

 نم وهو .(جحذن نب دج نب ةلغ نب بعك نب ثرحلا) وه :بعك نب ثرحلا - ؟
 نم دنسم شقن يف اذه بعك نب ثرحلا مسا ءاج دقو «ءارعشلا ءامدقو لئاوأ

 ام نورق ىلإ دوعت يتلاو سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن

 د ل .مرجو عَمبَن يتليبق نم ةعامج عم رمع نب دْؤّسو بعك

 نبا لاق” ثيح هرعش يف هسملن ام وه دويقلاب ليبكتلا كلذو ' دويلات هيعك

 :اميدق ناكو بعك نب ثرحلا لاق : ينسق

 اريبك ًاْحْيَش ٌتَحَبطَأو ءاوُناَبق ْمُهُثْبَححاَص َنيِلُهأةثالث

 نا ِصَق يوطخ دْيَقل كة 0 ءماَيِقل ! ةعفع ءماعطلا ليلق

2 

 هيل“ كنس ني رثع بعت د ترحل ناكر هنأ يلامألا باتك يف ءاج دقو

 0 يتلا داليملا لبق ام نورق يف ناكو ( مدهم يذ نب بيعش يبنلا وهو - (مالاسلا

 نأ :ًاضيأ كولملا اياصو باتكو يلامألا باتك يف ءاجو  سيقلب مرحم دناسم اهيلإ
 00 .مالسلا هيلع حيسملا رصاع هنأو حيسملا نيد ىلع ناك بعك نب ثرحلا
 بعك نب ثرحلا وه حيسملا داليمل لوألا نرقلا يف ناك وأ حيسملا رصاع يذلا

 : لئاقلا وهو) : يناغألا باتك

 لحود زل روت دج لَبَههيفئَئْغدق ٍمْوَي ٌبْراي

 ّ *(لَجح وأ َفْوَع علا يف هنأك

 هنأ كلذ لصأو (ةنس نيمبسو ةئامتس يملكلا لْبَغ شاع) هنأ ةياورلا يف ءاجو

 .ماج تربلأ  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (5) ١.1٠١5 ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 0
 77/517 ص - ىناهفصألا  ىناغألا (©)
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 ةيريمحلا ةيعاضُقلا بلك ةليبق نم وهو . .ةنس نيعبسو ةئامتسب مالسإلا لبق شاع

 ةاَرَّسو ةدعص ىلإ ترشتنا مث .ْبِإو عفاي اهنم يتلا (رّيْمِحوْرَس) ةقطنم نكست تناكو
 رعاش ّيبلكلا لّبَه نب ٍباَئَج نب ريهُز) :يناهفصألا لاق هديفح نعو «نميلا يلاعأ

 ©7(هنم كولملا دنع هجوأ الو بطخأ الو عجشأ نميلا يف نكي مل «يلهاج

 نب ماذخ نب سيقلا ؤرما يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه :ماَّدخ نب سيقلا ؤرما - 4
 ماذخ نب سيئقلا ؤرما اذهو » : نودنخم نبا لاق «ىردكلا اح نب ةدييعا وب انما

 .رايدلا يف ئكب ْنَم لوأ وهو .. 0 : ةبيتق نبا لاق 00ش رت رثد ,ميدق رعاش

 :هلوقب يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما َّنَع يذلا وه :ةديبع وبأ لاقو

 ماذخ نبا ئكّب امك رايدلا يكبن انّلَعَل ٍليِحُملا ٍلَّلْطلا ىَلَعاجوُم
 ليلق ماد نب سيقلا ءىرما رعش نم ةاورلا هكردأ يذلاو» :يدمآلا لاق

 .ميدق رعاش هنأل كلذو ؟”أدج

 ؛مارحلا تيبلاو ةكمل نييمهرجلا ةالولا رخآ وه : يِمُهْرُجلا ثرحلا نب ورمع

 نب مهرج مث ناطحق نب مهرج ةليبق مكح يف ةيخيرات ةيمهأ ؛ناتيمهأ هلو
 لازت ام مهرج تناكو ةنس فلأ نم رثكأ مارحلا تيبلل مهتيالوو ةكمل بجشي

 هوفألا يلهاجلا رعاشلا نمز ىتح زاجحلا نم اهيلإ امو ةكم مكحتو نكست
 لوألا نرقلا يلاوح يف  ةينيسلا هتديصق يف كلذ هوفألا ركذ ثيح يِؤألا

 اهيحاونو ةكم ىلإ برأم نم ةينمبلا ةيدزألا ةَعارخ ةليبق تلقتنا مث  يداليملا
 ةكمل نييمهرجلا ةالولا رخآ وهف ثرحلا نب ورمع اهسيئرو مهرج ىلع تبلغتف
 يف رعشلا لاق نم لوأ وه نوكي دقف ةيرعش ةيمهأ ًاضيأ هلو .مارحلا تيبلاو
 - ماشه نبا ركذ امكو  ةعازخ تبلغت املف ةعازخ عم برحلا يف كلذو «ةكم

 ام ىلع اونزحف «نميلا ىلإ مهرجج نم هعم نيذلاو ثرحلا نب ورمع قلطنا»
 :ثرحلا نب ورمع لاقف «ًاديدش ًانزح اًهكلُمو ةكم رمأ نم اوقراف

 ٌرِجاَحملا اَهْنِم عْمّدلاِب تفرش ْدَكَو ٌرِواَبُم ٌُبُكَس ٌعْمَّدلاوٍةَلِئاَقَ
 ٌرِماس ةُكمبْوُمْسَيْمَلو ٌسيِنأ اًفّضلا ىلإ نوُجَحلا َّنْيَب ْنُكَي ْمَل ْنأك

 لاقو :قاحسإ نب دمحم لاق» :ماشه نبا لاق + ةديصقلا رخآ ىلإ -
 . .ًاضيأ ثرحلا نب ورمع

 وقع ا يناغألا 00(

 11 اا ع اقل زان يرق ربما 2 ل وام قيمألا د فلتؤملا 5
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 اًنوُريِسَت ال مْوَي َتاذاوُحِبْضُت نأ ُمُكَرْصَق ْنِإ اوُريِس ُساَّنلا اهّيأ اي

 مال وا اًهِتّنِزَأ ْنِم اوخرأو يِطملا اوُنخ

 نأ رعشلاب ملعلا لهأ ضعب يئئّذَحو» : ماشه نبا لاق مث  تايبألا رخل ىلإ د
 ملو .نميلاب رجح ىلع ةبوتكم تدجُو اهنأو «برعلا يف ليق رعش لوأ تايبألا هذه
 ةديصق امأ .اهب لْئَمَت امنإ هنأو ثرحلا نب ورمع نم مدقأ اهنأ يأ . ("”«اهلئاق يل ٌمَسْي

 مالسإلا لبق هنمز ناكو «ثرحلا نب ورمعل يهف «. .ُرِداَبُم ٌبكس ٌعمدلاو ةلئاقو»
 .نميلاب داّرُم ةقطنمب تامو ةنس ةئامعبرأب

 تيبلاو ةكمل نيينميلا نييعازُلا ةالولا لوأ وه : َيِعاَّرُخلا ثراح نب ورمع - *
 لاق .زاجتحلاو ةكم ىلإ رعشلا اولخدأ نيذلا لئاوأ نم وهو «مهرجج دعب مارحلا
 : لئاقلا وهو . . ) :يربطلا

 هَشخخَوو ُهُْرِسِيط ُماَرَح ِالَو

 5 ا ام ةحالا سف
 ْذِإ .ةنس ةئامعبرأ وحنب مالسإلا لبق اذه يعازخلا ثراحلا نب ورمع نمز ناكو

 ةئامثالث ةعازخ يف تيبلا ةيالو تناك» :تايهللا جورم يف يدوعسملا لاك امك د هنأ

 ةفميلا ةغاذخ ةليبق كناك دقف ءرعشلاو ةغللا ىلإ دعمت ةيخيرات ةيمهأ كلذلو "”0ةنس
 نم مارحلا تيبلاو ةكم ةالو ناكو ءزاجحلا نم اهيلإ امو ةكم يف ةيسيئرلا ةليبقلا يه

 0 «نورقلا كلت يف ةليبق ىتح تحبصأ دق شيرق نكت ملو ةعاّرخ

 نم اهريغو شيرق رئاشع مكحت يتلا يه ةعازخ تناكو ؛ةينامي ةينرع تناك ةدايسلاو

 نبا لاقف نورقلا كلت يف شيرق لاح ءاملعلا ركذ دقو ءاهيحاونو ةكم يف رازن ينب
 ٌمْرِصو لولُح كاذ ْذِإ ٌشيَرَُو « (مهرُ دعب) . .ٌتيِبلا ْتَيِلُو ةعاّرخ نإ مث :ماشه

 ًارباك كلذ نوثراوتي ٌتيبلا ةعارخ تيِلّوف .ةناتك ينب نم مهموق يف َنوُقرَتُم ُتاَنوُيُيو

 «نيميقُملا تاعامج :لولحلاو .مزِصو ٌلوُلُخ كاذ ذإ شيرق تناك دقف « ''”«رباك نع
 نوثراوتي ٌتيبلا ةعازخ تلوتو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .ةعطقتم تاعامج :مرصلاو
 اهيلإ امو ةكمو مارحلا تيبلا خيراتف . . ؟27ةنس ةئامثالث نم ًاوحن ءرباك نع ًارباك كلذ
 رهشأ نم ناكو .ينمي بدأو خيرات وه اهرعشو اهبدأو نورقلا كلت يف زاجحلا نم

 ةالولا عبار وهو يعاَّرُحلا يحل نب ورمع تيبلاو ةكمل نيينميلا نييعاَرُشْلا ةالولا
 يف هلعفو هلوق ناك يحل نب ورمع نأ» : يليهسلا ركذ دقو :ريثك نبا لاق «نييعازخلا

 ١١7 ١/1١78. ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا )١(
 7/١99. ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)



 30 ةيلهادلا ىف نميلا ءارعشو رعش ا

 ءَةنَدَب فالآ ة ةرشع جيجحلا مايأ حبذ امبر ناكو «مهيف هفّرَّشِل «عَبّتملا عرشلاك برعلا

 نمسلاب ندحلا ميل سيحبر ترعلا ميطزر هني لك ين ةلحفالا ةرشع ايكو

 َرَحَب نم لوأو ةبعكلا يف ليثامتلا َبَّصَن نم لوأ يحل نب ورمع ناكو ''”:لسعلاو
 ةكمب ءارعشلا لئاوأ نم ناكو :نيدلا .يف ءايشأ مهل عدتباو «ةَبئاَسلا َبِّيَسو «ٌةَريِحَبلا

 : يعاَّرُخلا يل نب ورمعل لاق «ينامي مهرُج ْنِم لجر نمزلا كلذ يف

 مارح ٌدلَب اهّنِإ َةَكَمِب ملظت ال ورمعاي
 ''مانألا مَرَمْحَُت كاذكو ْمُه نيأ ٍداَعب لئاس

 ةبعكلا لوح مانصألا بضَت ْنِم ّىَحل نب ورمع َرَثْكأ املو: :يدوعسملا لاق
 : يمهرُجلا فّلَخ نب ةّئْحش كلذ يف لاق . .اهتدابع برعلا ىلع َبَلْغَو

 اباصتأ تيبلا لوح ةكمب ىَّنَش ةهلآ تثدحأ دق كنإ ءورمعاي
 ””ابابرأ سانلا يفهل ٌتْلَعَجدقف ًادبأّدحاو ٌبَر_ تيبلل ناكو

 نب ورمع نأل ةكمب ءارعشلا لئاوأ نم ًاضيأ يمهرججلا فلخ نب ةنخش ناكف

 نميلا ةلود ذوفنو ناطلس لمش هيف يذلاو يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف ناك َىَحْل

 نبا خيرات يف ءاج كلذ نعو يريمحلا ناشلم عَبُت ةماعزب زاجحلاو دجن ةيريمحلا

 كو «فارصنالاب مهو زاجحلا ي ىف راسو م ةريزج عّبُت ْحْوَد انما هنأ نودلخ

 هل اوناَدَف «يدنكلا ورمع نب رارُملا لكأ رجح 0 دَعَم ينبو زاجحلا ىلع

 نييدنكلا ةالولاو نييريمحلا ةعبابتلا ةلود راطإ يفو 00 نسحأ مهيف راسو

 ناك ىتح رباك نع ًارباك كلذ نوثراوتي مارحلا تيبلاو ةككمل ةعاّرم ةيالو تلصاوت
 ةوغ اوم جا هيلا 1 هاوس قو ياس هون زيلح-١ ب ريثك نبا 00 00

 َيشيرّقلا بالك نب ّيَصُق هتنبا جوزل ةيالولاب يعازحلا لْيَلُح ىصوأف (ب ها ةضخ

 ةليبق ةعازخ لزت ملو الإ نمل ةساالام رح مالسإلا لبق يرق ةرئلو كلييتكا دن

 . مالسإلا روهظ ىتح ناسرفو ءارعشو ءاسؤر اهنمو اهيحاونو ةكم يف ةماه

 لمش يتلا ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ وهو : :يريمصملا 000 0 0-0 + انساب 00 0

 مث دقو « يداليملا عبارلا نرقلا يف ةريزجلا لامشو قرشو نميلا لك اهمكح

 شاملا د 2 0 كانو.( !بدزي وذ سلع ] نودلخ نب | خيرات يفو (ترب يذ

 .5 /ا ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا(١)

 .؟ /ها/ ص - يدوعسملا  بهذلا جورم 7

 ١/65 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟*ز
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 َنَدَج اذ بّقَلَو .رّيْمِح كولم نم ُكِلَم وهو .نَّدَج وذ سلع وه :يناهفصألا
 :لئاقلا وهو «نميلاب ىّنَعَت نم لوأ هنإ لاقيو «ءتوصلا :ندجلاو .هتوص نْسَحِل

 باَضِغْمُهَئاَك ارّرَخ ِباَبرباِيبَِلهأَلاَباَم
 "0نالكلامهنودّرهتو اوُدِوأ كلنفغأ ترين

 :لئاقلا عّبُت وهو .يفوت اهبو «ءاعنص ةنيدم هدهع يف ةمصاعلاو هّرقم ناكو

 سزولاك ءارفص اهبورغو ةَيِفاص ةضيباهتولطو
 سْمّنلا يف توملا ٌماَمِح يرجي امك ءاهسسلا ليبك ىلع ئربخت
 سنا هنانخت كتم مكر هاريس او ملا وبك

 هلو «لئاوألا ءارعشلا ءامكحلا لايقألا نم وهو 1 يمل 9 بفكتو رف ينضنأ كا سس أ

 يلهب اهاورو يا ةيرعشو ةيرثن ةيبدأ ةعطق

 هي ل ع ا اعل اع كال كا

 نأ فيخو انَحاَشت ىتح فرشلا اعزانت نْيَعُر يذ نب بَوَتَم نب مئيمو  ندج وذ
 8 !. .امهنيب حلْصُيِل امهرضحأف دْنْرَم امهيلإ ثعبف ءّرش اًمهييح نيب عقي 7 7 000 ا 1

 : كلذ ىف هلوق هرعش

 اًمأشأٌرشلا َنِمًاموياهّبقاوع امكيلع ٌرُجَت ابْرَحايِنجَت الو
 2 بو 8 م 5 م ساي 700 . تامر ملا

 را ل

 ةظفاحمب) 0 ا ناك امو لكم ةيدمب ايما اقام ( نول

 . يداليملا عبارلا نرقلا طساوأب ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف (ايلاح ء ءاضضيبلاو رامذ

 ةيزاعم نب ورمع مام نازملا لكأ - رجخ) وه :يدنكلا رارُملا لك رص» 3

 ةداق نم ًادئاقو تومرضحب ةدنك ةليبقل ًاسيئر ناكو (يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا
 دجت ىلإ ةيريمحلا ةلودلا كلم ناشلم عِّبَت اههيجوتو اهتدايقب ماق يتلا تاللمحلا
 بت هالو مث ةلودلا ذوفنو ةدايس طسبلو ةيراجتلا قرطلا نيمأتل ن نيرحبلاو زاجحلاو

 زاجحلاو دجنل نييدنكلا كولملا ةالولا لوأ راّرَملا لكآ رجخ ناكف اهيلع ناشلم
 دقو .يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ ذنم مهتيالوو مهكلم شوقنلا تقغبثأ نيذلاو

 )١( نصح يلاقلا يلع وبأ - يلامألا )0 .5 /"ا ص - يناهفصألا - يناغألا 1/57:



 32 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ا

 «زاجحلا يف راسو برعلا ةريزج ُعّبُت خْوَد امل" : هنا كوللخ نبا خيرات يف داج

 نب رارملا لكآ رجح ُهَمأل ءاعأ 0 0و دعف ىلع نوَْلَو «تفارصتالاب م مهو

 . .دجنب برعلا كلم راّرملا لكآ رجخ ناك) :نيثألا نبا نانو" '”«يدئكلا ررمع

 ىلع اوبلغ دق ركب ني ا ل هوا يكل امو

 ا ءاكلم مهيلع كّلَمُي نأ اوبلطو .نيملسلل ءافلكلا ةلددنب تردلل

 : لئاقلا وهو ةارعاس راوخلا نكأ زوي ناكر" . .رارملا لكأ ورمع نب رجح

 ْروُرْخَمِلِهاَجْلِدْئِهدعَب شع ءاهسسشملا كغ نيف ذإ

 ةيفنعلا اهتم نجا يش لع رصو «ثيدحلاو نيعلا ٌةولح

 نيعبس ءاهز زاجحلاو ًادجن رارُملا لكآ رجح مكح دقف ةريبك ةيخيرات ةيمهأ هلو

 تام املف” :ريثألا نبا لاق . مم اع يلاوح ىلإ) يداليملا عبارلا نرقلا يف ةنس

 هوخأ ناكو ءروصقملا ورمع وهو يباع اهييرارملا» لكأ رجح نب ورمع راص

 دجنل نييدنكلا ةالولا كولملا عباتتو : اةماميلا ىلع اكلم نوجلا وهو ةيواعم

 دعسا دهع يف يدنكلا ورمع نب ثراحلا مهمهأ ناكو ةريزجلا قرشو زاجحلاو

 مث ا نبا لاق 1 نيفاحلا نرقلا 0 نميلا كلا 2 65

 اسما رس ربت سا القمل 10 ةريحلاو

 : نسيقلا قرما لاق هتعو «قارعلاب ةريحلا ميلقإ ىلإو
 "ِناَمُعىلإيقارعلاُكْلُمُدَل ورْمَع نن كلل تراجلا قنا

 نيتس ةريحلاو ًادجن َكَّلَم يدنكلا ورمع نب ثراحلا نأ رداصملا تركذ 0

 ِةَمَّلَر فضزا

 ل طرح ني قل ةريزجلا قرشو زاجحلا نم اهالاو امو ًادجن مكح مث هنس

 د و ل سان علا ا روم

 نر - مكح دقو لكلا رد ني ندقلا نع ردأ د يشل وسادات و نو

 3 َ .م05* ماع
 (ةيرق) ةنيدم نأ ءدجن يف (ةيِرق) ةنيدم عقوم يف ةيرثألا تابيقنتلا تتبثأ دقو

 ١75. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 21)

 ا ني نقألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 7

 12107 نفاع رسيقْلا ءىرما ناويد قو



 ةثالث زاجحلاو دجنل ينميلا يدنِكلا مكحلا ةمصاع وأ ةدنك ةكلمم ةمصاع تناك

 يف كانه يرثألا بيقنتلا جئاتن صن اندروأ دقو يداليملا يندانسلا نقلا ئتحن نورق

 اهماكحو اهبدأو اهشوقنو زاجحلاو دجن خيراتف .رارملا لكآ رجححب صاخلا ثحبملا

 نتج يبخح هلخ هيلعرت امل دوسي ذاق ري المحن نامت يع د كلذ نك ءاهلئابق بلغأو

 ضعب يف عاش ام ىتح الو (شيرق) نعو (دجن ةغل) نعو (ةيناندعلا) ةريزجلا لامش
 ءاج دقو . : ةيلهاجسلا يف برعلا نيب شيرق ةماعزو ةناكم نع مالسإلا دعب ام تاياور

 ىلإ نميلا نم ةدنك دفو يف يدنكلا سيق نب ثعشألا مودق) أبن ةيوبنلا ةريسلا ىف

 تاو يازخلا لكا وير ورفم للا كروسان : سيق نب ٌتعشألا لاق» :هنأو (ي بنلا

 نب سابعلا ِبَّسّنلا اذهب اوُبِساَت» :لاقو يلع ِهّللا لوسر: ناسا .راَرَملا لكأ نبا

 اذإ اناكو نيرجات نيلجر ةعيبرو سابعلا ناكو .#«ثراحلا نب ةعيبرو بلطملا دبع

 «كلذب َناَرَّزَعَتُي ءراَرْملا لكآ ونب نحن :الاق ءاَمْه ْنَّمِم اَلئُسَق برعلا ضعب ىف اعاش

 ةموعزملا ةناكملا فانم دبع ينبو شيرقل تناك ولف . ””أكولم اوناك ةدنك نأ كلذو

 - شيرق تويب ربكأ نم امهو  ثراحلا نب ةعيبرو بلطملا دبع نب سابعلا ززعت اّمل
 أوناك ةدنك نآلو ةدنك نم ةدج امهل نأل نييناميلا نييدنكلا راّرُّملا لكآ ىنب نم امهنأب

 ةدايس راطإ يف يداليملا سداسلا نرقلا ىلإ عبارلا نرقلا نم زاجحلاو دجن كولم زربأ

 نب رجح نب سيقلا ءىرما مايأ ىتح ةعبابتلا اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا ذوفنو
 . يدنكلا راّرملا لكأ رجح نب ورمع نب ثراحلا

 مايأ يف نادمهو دشاح ءارعش ءامدقو لئاوأ نم وهو : يدشاحلا يرابكلا ةراَمع ٠

 ناكو «ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف (ليكبو دشاح) نادمه كلم برم نب ديز

 هيجوتب برم نب ديز ماقف «يدنكلا ورمع نب ثراحلل ًارصاعم برم نب ديز
 مهمزهف دارج ةقطنمب مهلتاقف دجن يف ةعيبر نم ةدرمتم ةليبق ىلإ ةلمح ةدايقو
 ررمع نب ثراحلا كلملاب مهاَرْسَأ يف اولسوت مث» مهنم الجر نيعبس ّرَسأو

 مهقلطأف ءمهيف برم نب ديز ىلإ ثراحلا دفوأف «برم نب ديز ىلإ يدنكلا

 :- اهنم ًاتايبأ - يرابكلا ةعيبر لاق كلذ يفو «مهيلإ ّنَسْحَأو

 اعّرَدُمو اهب ًافوشكم برحلا حر مهتاَوَرَس ْنِم نيعبس ىلع تراَدَو. .

 (9اعّيَشو ةّنِم لضفلاب مهَتْبُثو ٍةَدذْئِكة ياعرَذيز مهقلط ًاطأف

 ةبكوك يدنكلا ورمع نب ثراحلاو برم نب ديز مايأ يف نيينميلا ءارعشلا نمو
 :مهو «باتكلا اذه يف مهب ةصاخ ثحابم يف مهراعشأو مهرابخأ انركذ ءارعشلا نم

 )١( ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 2 ./5 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 57/٠ .
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 برم نب ديز بحاص مداق نب يقيذحلا - عّبُت دعسأ لماع يِمُهِنلا دبع نب لاَعَج -
 يدزألا يرجحلا ورمع نب داده- يدزألا يرجحلا كلام نب برطملا -
 يدشاحلا ينادحلا ورمع نب ديز- يماّيِشلا ةليود يبأ نب ةليود -

 ينالوخلا ديز نب ورمع - ينارهبلا دارق نب دْيبَع -
 يثراحلا نطق نب ناّيدلا- 2ينالوخلا يناَوْيَحلا ديزي نب فوع-
 يدنكلا ثراحلا نب برك يدعم - ْ ئدنكلا تراحلا نب ل

 : نييلهاجلا نيينميلا ءارعشلا رابك
 يف هلك رعشلاب نميلا تبهذلا : لئاوألا بدألاو ملعلا لاجر ضعب لاق دقل

 «ينامي رعشلا نإ ةاورلا لمع :يعفارلا ركذ امك وأ 2. . سيقلا ءىرماب ةيلهاجلا
 ءىرماب لثملا اوبرض مهنأ يأ ' . .سيقلا ءىرماب ةيلهاجلا يف كتذل اوجتحاو
 ينميلا رعاشلا هنأ ال ءارعشلا رابك رعشأو ءارعشلا ريمأ هّنأل ةيلهاجلا 'يف سيقلا
 ءىرمال مالكلا نم ءيشب نيسح هط ضّرعت دقف . :ءارعشلا نايك نييديخولا ىلهاجلا
 نييلهاجلا نيينميلا ءارعشلا رابك نم هريغل ضرعتي ملو هراكنإو هيفن لجأ نم سيقلا
 ناك امنإو ديحولا سيل يدنكلا سيقلا قرماف تجي مالعأو تنرعمب مد د نب اع
 يتلا خيراتلاو بدألا بتك تاهمأ يف مهرعشو مهركذ ّقلأتي رابك ءارعش نميلا يف
 مهراعشأو مهرابخأ ائْفَّقَحو انركذ دقو .لئاوألا خيراتلاو بدألاو ركفلا ءاملع اهَقَّقَح
 ىلإ - سيقلا ءىرما نع ثيدحلا لبق - انه ريشنو .باتكلا اذهب مهنم لكل ثحابم يف

 ل ا ا

 ركذ دقو «نميلا يف شاعو أشن ريبكو ميدق رعاش وهو : : يجحْذَملا ّيِدْوألا هوفألا -
 هٌوْعَن يداو» : لاقو نميلاب (جحْذَم وْرَس) يف دؤأ ةليبق قطانم ينادمهلا نسحلا
 ةيحانب هّوْعَن ؟ ىداو ةقطتم نم. وهف ' ””(يدوألا هوفألا طهر مهو .دؤأ ْنِم ِهّبَنُم ينبل
 يناغألا باتك يف هنع ءاج دقو ايلا ءاضيبلا ةظفاحمب َناَقْيَمُح لآ رهازلا
 «ةيلهاجلا يف ءامدقلا ءارعشلا زابك قش ئدؤألا هوفألا ناك» : : هنأ ليلكإلا شماهو
 نع الإ نوردصي ال اوناكو ؛مييبورخ يف محاناتو (جحُذَم) هموق دّيس ناكو

 ناك» :هنأ تاياورلا ىدحإ لوقت هنمز نعو 0 ”«(جروغلا ءامكح ْنِم ُدَعُيو : لأ

 نأ ينعي اذهو .؟جحذم عيمجو دوأ ىلع يدوألا هوفألا ّرّمأ راعذألا قىذ قب عب
 ذاتسألا يقارعلا ثحابلل ةسارد يف ءاج امنيب «داليملا لبق ام نورق يف هنمز

 )١( ص - ينادمهلا  برعلا ةريزج ةفص (؟) .777 ص - يعفارلا - نآرقلا ةيار تحت 186.

 ) )9ص - يناغألا 47/١١ - ص - ليلكإلاو 7١؟/١1.
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 هترصاعم ىلإ ةراشإ هراعشأو يدوألا هوفألا ناويد يف نأ :ناعطلا

 رابخأو راعشأو دئاصق هلو ؛يداليملا لوألا نرقلا يف هنمز نوكيف 0

 هلو .ةغللاو بدألاو خيراتلا ءاملع بلغأ اهنم تايبأب دهشتساو اهركذ ةرتاوتم

 ا ا ا

 رعشلا باتك يف ةبينُق موجب .اتيب 48 يهو (يدوألا ةوفالا ةيئارا اهلوأ

 ناتكسم تويوزشلاة ايو ا ا دع

 رابججبواًئِيلا امفلظ ُةناَكِئَلَعْرْهَدلاَءَقَح

 :اهلوأ «برعلا رعش َدْيَج نم ةديضقلا هذهو.- ةبينق نبا لاق -

 ""راوئاهيفٌةْلَخ ٍياَوَشو ٌعَرِئهِيف ّيِسأر يرد
 : لئاقلا وهو» :ًالئاق ةبيتق نبا اهركذو .أتيب ”5 يهو (يدوألا هوفألا ةينيس) ةيناثلاو

 سوُحُنلا يلايل ُهَدِسْفَت ٍدْعَّسلاب ةلْيَلهل خِلْضُئامُءْرَّملاو

 (سوُمّسلا ٌحْرَض ِهيِنْفُي ال ُرَّشلاو هيءاَغِتَبا يتأيال ٌرْيخلاو

 نِم امهو دهاعملا يف ناتيبلا» : ةبيتق نبا شاحب تاقادحلا يضاقلا لاقو

 "”«هردانو رعشلا زيزع ْنِم ٍةديصق

 50 يدوألا هوفألا ةيلاد ةئلاثلاو

 اوُداَع اوُدَسْمَأ ام ْمُهُمْوَق ئكَب نو ُمِهِمْوَقِلاوُنْبَيْمَلُرِشاَعَماَئْيِ

 اوُداَس ْمُهلاَهَجم اذإ ةاَرَسالو ْمُهلةاَرَسال ئَضْوُق ٌسانلا ُحْلْضَيال . ٠

 داقتت زارسشألادبق كلو نِإَف ْتَحْلَص ام يأرلا لهأب روُمألا ىَدْهُت

 ةيرّيُمحلا ةيعاّضقلا بلك ةليبق نم سيئرو رعاش وهو : يبلكلا بانج نب ريهُز - ؟

 نميلاب ةعاّضق لئابق ةسائر هل تعمتجاو .نميلا يلاعأ ةاّرّسو ةدعص ةقطنمب

 نب ريهُز» :يناهفصألا هنع لاق .ةعبابتلا نميلا كولم دهع يف زاجحلا قطانمبو

 نيف مهدتاقو بلك نب ءهتساناكو «نيرتشتلا نحأ ركون «يلهاجت رعاك تاع
 ْنِم كولملا دنع هجوأ الو بطخأ الو عجشأ نميلا يف نكي ملو .. . مهبورح

 نب ريهُز ناك» نونألا نما لانو ع" ”(هبأر ةحصل نهاكلا ئَعْذُي ناكو (رْيِهَز

 ناكو . .ةنس نيسمخو نيتك شاعو . .ةعاضُق هيلع تعمتجا نم ٌدحأ باََج

 )١( ص - ةدارج دمحم - نميلا يف ةفاقثلاو بدألا 77.

 ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟) 77.١ ) )7الأغاني  ص - يناهفصألا 57/7١.
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 يتئامب مالسإلا لبق ناك هنأ بوصألاو - . 0 لا ون رطل هاجت
 ورمع نب ثراحلاو 0-0 تداولا ناسح اا « ةنس 00

 ا د دوب اي
 ؛اَرَج دّقَف َتْلَعَف امب َكيِلَع ىَئْنأ ْنَم ْنِإَو ءَكِيِلَع يِنْنُي وأ كيِزْجَي

 ةيعيبلا نيذهب لفمتت ةشئاع عمَس ل هللا لوسر نأ يرهزلا مامإلا ىورو
 هل ءاعدلاو هيلع ءانثلا الإ ءازج هل دجي ملف ةعينص هيخأ ىلإ عنص لج املأ : :لاقف

 .؟مأفاك دقف

 : اًهلّوُأ ةليوط ةديصق يبلكلا بانج نب ريهُز رعش دج ْنِمو
 '”ُقَوْشُملا ُبيِرَعلا ٌفِئَطلا َنَمَت دَتَو ٌقرؤملا ٌلاَيَخلا اذ ىَمْلَس لآ ْنِمأ
 ُقُفْحَي ضرألا ِهَّمْهَم ْنِم اهنود امو اة ا اي فدوسا ناو
 ْقَلطُي ٍلْبكلا َنِم ه يناعلا اهب ْلَعَل ًةّيِحَتاَنيِدوَز انَع تييخف..

 ةلمح يف لئاقلا وهو . .يناغألا باتك يف ًاتيب رشع ةعبرأ ة ةديصقلا هذه نمو
 :دجن تاهج يف لئابقلا ىدحإ ىلع ةيبرح

 "””انادبأ عقلا تحت ضيبلاب َنْفْلْفي ةلءافكال ٍدزَوِيمهيلعاتلب
 اًناَبْطِح ِماّهلاب يلتخن امئأكا أمَدِق مُهَماَه اَنْوَلَع اوُنَحَجرَأ اذإ

 :اهّلوأ ءرعشلا دّيج ْنِم ةديصق ْنِم ناتيبلاو

 اناريج ةازخملا َنِم ُتْعَنَم له مأ ي كيب ةيدرررخ تع هيما رلاجب

 كاولملا ضعبو ماشلاب ةنساسغلا كولملا ضعب ىلع باَتَج نب ريهُز َدْكَرو
 ناكو «ىّراَرَْخ موبو نالّسلا موي ةعقوم دهشو «ةريحلاب ءامسلا ءام ينب نم ةرذانملا

 لبق يهو ىلوألا ىَراَرَح ةعقوم تناك اذإ الإ «ةنس ةئام وحنب مالسإلا لبق ىَراَرْخ موي
 :هرّبك يف لاقو :ًاليوط ًارمع باَتَج نب ريهُز شاع دقو .لايجأ ةّدعب كلذ

 يئاسم مأ يحابص يف يِفْمَحَأ يلابأالىمح ُتْرْمُعدقل
 ءاهزاذاعمج ٍنالُسلابو ىّراَرَخ ىلع َنيِدِقَوُملا ُتَدَهَش
 ءامشسلا ءام شب :ةدسغمو ووصتع لا م كولانولا_كثتمداتو

 000 هس سلا

 . ناسرفلا ينعيو «ليخلا :ولراولا 9
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 توملا ىنمتو هرمع لاط امل هنإ لاقيو .ةرتاوتم ةريثك ٌراعشأ هربك يف هلو

 سس رماع نب ثيرخ ىلهاجلا رعاشلا هدافحأ نمو تام تح افرغ يشلا برش

 مهركذ نيذلا ءارعشلا نم هريغو «بانج نب ريهز نب سيقلا ءىرما نب ثراحلا

 . مالسإلاو ةيلهاجلا يف يناهفصألا

 يقرا 1 ا ب 00 سوأ نب الا

 0 8 0( عاشلا 1 8 0 نم قراب) 00 راي . .دزألا

 وبأ ركذ دقو ؟ةفاولا لويسلا»# ءاَنْعَش لآ ْنِمَأ) اهرهشأ «راعشأو دئاصقو رابخأ

 :اهيف هلوق يركبلا ةديبع

 م ٍرْعَبْلِل تدي امك 0 الل رار ف مانو

 امّنإو سوا نايفس همساو ءَارَقَعُم َيْمْس د كيلا اذهب : ةديبع قون لاق مث

 نير ؛ميرادثو هل ْعَتْضَت يهف دوُلَوْلا نم جوّرلا ىلع ةَلاد لقأ اهنأل دفاعا مخ
 :اهلّوأ ءأتيب نورشعو ةعبرأ يو «هرداثو رعشلا دّيج ْنِم يه ةديصق نم تيبلا

 ٌرِعابألا ُلِيَبُق تَلاز ْمأ ليلا َعَم ”كارخلا لوهشتا ءاقتتت لآ نبأ

 0 كلذ ٍموياَهْيَلَعسْيَلَ ٍةَكْيَأو يام يف ئَمِيَلُس تْلَحو
 ْرِفاَك ٍرِيَدلاو ٍناَرَجَن ىَرُق نيبو اهثيب سيل نأ دارولااهّربُحو

 ٌرِفاَسُملا بايإلاب ًانْيَع َرَقاَمَك ىَوّنلا اَهب ٌرَقَتْساَو اًماَصَع ْتَمْلأِف

 نب يلع لتقم ربخ اهاتأ امل قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع تلّقمت تيبلا اذهبو

 ١ .روصعلاو لايجألا ربع سانلا هب ٌلثمتي تيب وهو بلاط يبأ
 ةيعاَضُفلا دْهَن ةليبق نم يلهاج ينمي رعاش وهو : يدفَتلا نالجعلا نب هللا دبع 4

 :يناهفصألا هنع لاق «ريسعو نارجن نم اهيلي امو ةدعص يف ةّيريمحلا
 هلَثَق ْنَمو ءارعشلا ْنِم نيمّيَتَملا دحأ ؛ٌيلهاج رعاش يملا , هللا دبع)

 هموق يف اديس نالجعلا نب هللا دبع ناك" : يدع نب مئيهلا لاقو ' للا

 يف راعشأو رابخأ هلو '””ألام دهن ينب رثكأ هوبأ ناكو مهتاداس نم دّيس نباو

 اهيف لاقو (دنه) اهمسا دْهَن ينب نم ةاتف جوزتو ٌبحأو .ةيسورفلاو ٌبحلا
 جوزتيو اهقّلطُي ْنأب هوبأ هيلع ّحَلَأَ دلت مل ًاعبس نينس هعم تثكمف ءاراستقا

 ١/١58. ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش 000
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 ةيلهاجلا يف نمييلا ءارعشو رعش

 0 ( ةيع 0 اهيبأ ىلإ تداعف اهنلط ىقح بالزب مل فريم

 د هللا رع را نم نأ يناغألا باك ىف

 ْتأَن ُنِإف ىماَلَس ًادئمج اًعِلَبُأ الأ
 ٍةعاس ٍفقوم دعب ًادْئِهرأ ْمّلو

 ْثَّسَم ْذِإ ٌسَياَمَت ٍباَرُ ا

 :هلوقو . . «تايبألا رخآ ىلإ -

 يِبَرُط ينّداَعو يقوش لاط ْذَق

 اهتروص لالهلا لثم ةاّرغ

 ل ٌرادلا اهب ل ل ىبلقف

 فلعل نهتم نه وأ امتلأ بينك

 بيتل ةيسيرت ريح رلااب

 او .ةطيت ويضرب لرئاعتل لارسبلا صك يف تناك قو ؛ةسيئكلا : ةعيبلاو
 دّيَج نمو ءاهيف ًاراعشأ نالجعلا نب هللا دبع لاق ءرماع ينب نم ًالجر دنه تجوزت
 :اهلوأو «ةيتاهلا هتديصق رعشلا

 امر ا اهرورٌتو اهّبْضَن يِنْيَع ةَواَعَأ»

 01 ري هنو نا ووتر انيناك تلعن دق كيما اذا ةأ
 .نامزلا كلذ يف ماعلا ينميلا يريمحلا يربزلا طخلا : : يناميلا روبزلاو

 انتكو) ناسحب نن عّبت دعسأ لاق هيفو ,نويزملا باتكلا روطس يس و هكر ةهيكفرو
 . (ِناَمي ٍبيِسَع يف ٍروبز ُطحَتك) :سيقلا ؤرما لاقو (روبزلا يف انمايأ
 ينب نم «(ثراحلا نب ةيواعم نب دوسألا نب ربج) وه : يثراحلا دوسألا نب رْبَج  ه

 ىَمَسُيو» :ينادمهلا لاق نأ نصير فرجلا ةفظتمي: نيجحدلا بك ني ترحلا
 نب ثراحلب نم فارطألاب نوكي نم رثكأو .طارفألا نارجنو فوجلا نيب ام
 كلذل ًاَدوَسُم ًادّيَس ناكو ةيواعم نب دوسألا ناك مهنمو .''”ةةيواعم ونب بعك
 يئراحلا نَطَق نب نايذلا مايأ ًادئاقو ًارعاش دوسألا نب ربج ناكو :دوسالا هل لاقي
 وسلا ءىرمأ مع - يدنكلا ثراحلا نب ةملَسَو ناسح نب عَبَت دعسأ رصاعم
 : اًهْلْوَأ ,يلهاجلا رعشلا قيمع نم ةديصق يثراحلا دوسألا نب ربَجِلو

 02: ءثال اًهِلاَلطأ ىلع َتْرَرَم ٍةَكْنِو ّيِفاَنأ فرغت مل كَدِجأ
 0 ُكْلّسلا ُهَئاَخ ّطمِس َكُنوُقُج امّنأك ىّنح ٌعْمّدلا ئَماَدَتُم ءىَلَب

 )١( ”؟ ص يناهفصألا - يناغألا ٠٠/ . 1صاد ياديسلا ماجرملا 2 ةلع 590.

 ) )0.ميقت :جرعت .ناكم ةراجح : ةنمد يفاثأ . كنم ٍدجب له  ميجلا رسكب - كدجأ

. 
 مكحلم ريغ : جرمم . . كلسلا وهف رزخ اهيف نكي مل اذإف قلؤللاو رزخلا هيف ُمَْنُي يذلا طيخلا : : طمسلا
)5( 



 »هب نيسح هط ءارآ دينفتو ةمدقملا 359

 (9١)م موس ره < 20 . 00 0

 جموع ازرع نيددلا يب حيو هناك لارت ال نتن ننام

 "خرا ٍلْيْنلا َرِجآ ِكْسِم ُهْراَقَو هر لراس

 اة 1 ملا فاطن اود اًَهِباَضُرةْرَبَواَماَياَمن َنأك

 ُحِشْنَيو ٌصْعَي ٍفوُذْحَم ُةَُلْيِقَع ةهَيِدَحْرَص ٌةَقاَرْفَرِوِبحَسُن

 يف يلهاجلا ينميلا رعشلا تالوطم نم يهو تيب نورشعو ةتس ةديصقلا هذهو

 . ةيسورفلاو بيسنلا

 يِفْعُج ةليبق نم ريبك يلهاج ينمي رعاش وهو :َيِفْعُجلا ناَرْمُح يبأ نب رّعْسألا -
 5 اول .هوبش ةظفاحمب َناَدْرُج يداو يف ةيجحذملا

 َبَّقَل ءيلهاج وهو يِفْعَجلا نارمُح نب دّنْرَم همساو ُبَقَل ٌرَعْسألا” :يلآللا

 :هلوقل رعسألا

 ””ينيلاو تيبلع عشا هلانأ ف[ كلام وج وخشب ىنزق ع ذت الن
 .اهَدّقوأ :برحلاو ّرانلا َرَعَس' :طيحملا سوماقلا يف يدابأزوريفلا لاقو

 لئقلل ًارصاعم رعسألا ناكو (©«رعاشلا َيِفْمُيلا ارم يبأ نب دّكْرَم بقل ُرَعْسألاو

 ءىرمال قباسلا ليجلا نم وهو تومّرْضَح لْيَق يرّيمجلا برك يِدْعَم نب بحرم يذ
 « ليخلا يفاصو دحأ وهو ءًاسرافو ًارعاش رعسألا ناكو «يدنكلا رجح نب سيقلا
 ؛هرعش ْنِم ًالثم راص اممو .كلذ ريغو ةيسورفلاو ليخلا فصو يف ةريثك راعشأ هلو

 كلذ لاق نم لوأ .ُعُمئَيو ٌرُضَي ام ةَجاَجْللا نيا :لاثمألا عمجم يف يناديملا لاق
 :لاقف ءٍبَطَعُف ميرك هل رْهُم ىلع َنَماَر ناكو يفعجلا رعسألا

 ””(ُعَقْنَيو ُرضَيامٍةَجاَجْللا َنِمو ٌةَجاَجَل َناَمّرلا يف يِرْهُم ُتُكَلْهَأ
 ليخلا ينتقي ناكو «هراعشأ يف اهركذ ةروهشم لويخ ةسمخ رعسألل ناكو

 : لئاقلا وهو ءاهُمِصَيو
 ئىَرُقلا ُرَدَم ال لْيَخلا ٌنوُصُحلا نأ ىَدّرلا ىِبْتَجَت ىلع ُتْمِلَع ْدَقْلَو

 فوجس .مسجلا ةنسح ةأرما :جهوع .ةقطنم مسا :نيثدلا يذ .نطبلا ةصيمخ ةأرما :جيمه )١(

 .هتحئار : كسملا ةراق .ردخلا راتس :ردخبلا

 ةرمخ :ةيدخرص ةقارقر .هب جزمُتو طلخُت :هب ٌجشُت .بْذَع :جرشح .يفاص ءام :فاطن ًاوده (1)

 .رمخلا ءاعو وهو َقّزلا :فوذحملاو .اهفدص يف ةرد :ةليقع . ةئلألتم

 ١/45. ص - يركبلا ديبع وبأ - يلآللا طْمِس (9)

 ١/5٠. ص - يدابآزوريفلا - طيحملا سوماقلا (4)

 .رمألا يف يدامتلا : ةجاجللاو - 75/8٠ ص - يناديملا  لاثمألا عمجم (4)
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 يهو يلماجلا رعشلا ردانو زيزع نم يه رعسألل ةديصق ْنِم تيبلا اذهو

 تاهمأ نم امهريغو ديرفلا ردلا يفو تايعمصألا يف ةروكذم يهو تيب 00

 2ماقيفا عار , ٌتْيِْنَع ْدَقَلَو ل

 1 هرم نر تا رع يح مما ا
 ارتفلل ًاَنَعِوِتَبْحٌَصِب ئَّمَكُف لد وشل :ث ملام ٌمَهلاو

 نذالة ايتو ةقلخ نوصَتَو همر ا ل يع اقل

 ئرَتْشُيال هباَمَدَدْعَب ضزِهلاو © ُهُرْيَع ْىَرْشُيَمث ُقَلْخَي ٌبوُنلاو
 ةدعص ةقطنم يف نالوخ نب راس ينب نم وهو : يراَحسلا ديز نب ةْمَقْلَع

 نزي يذ نب فيس كلملا دهع يف نيينميلا ءارعشلا رايك ةحأ قفو «نميلاب
 نادمُغ رصق يف نزي يذ نب فيس يدي نيب اهاقلأ ةردان ةديصق هلو « يريمحلا

 يلاعأ نم ةعاضقو نالوخ تالاجر عم اهكلس يتلا قطانملا اهيف فصو « ءاعنصب

 ةديصق ينادمهلا نسحلا دروأ دقو «لبإلا روهظ ىلع ءاعنص ىلإ ةدعصو نميلا
 لو ؛ًاتيب نوعيرأو ةعبرأ يهو ةمقلع

 رس 0

 رب َنُهَلْيَسراَوَسُوُعو ٌةوعُر ٍنْيَتْلْهَجلاِب اللط ئَقَس
 0 يملا ابني تاق اَهَتَدْهَع نْيَصْحلا أ ْنِم ٌلِزاَكَم
 "هدوُرَيَو اًبّصلا ٌرْضَع اهب َسوُنَي ىَوَهلا اع ياج يهو اهارأ اًمْدَقَو
 ني وج ِفئاَطَعلا لاثمأ ُبِئاَكَر اب ْتَّصَخَش اهِتْيَب ْنِم يتلا لوقت
 الل نر ّتْفَلُك ندا ىلع رجه حْشكلا َتْيَوَط َكاَأ
 دودج ُهْنَمُن ضخم ِكِلَم ىلإ ًةلْخِر لِمؤأ ينِإ :اهلْتْلَمَف
 00:32 ثاموكوللا ىف ةذنؤ انو ُهَلَكٌموللادقْعُي ْمَل ٍتِبَط ىلإ
 هيمو قدي دابا دنع اقر ٌهّيِبأ ٌسْفَنءاَيْلَعلا ىلإ ُهاَمَن
 ُدوُسأو لبس ورمعءائنأْنِم اَهَدُذِإَناَمْيْغ َمْوَيِديِلِإَذَمَو.

 ونجم نّهئاكةعَقَوُم ًايئاكر َنْرِس ِنْيَجاتلا يذ نبا َكِيَلِإ .

 .ًاليل يرست ٌبِحُس :راَوَس رَرُغ )١(
 .(ُبَذْيَّذَت :سونت) يريمحلا ناوشن لاق (؟)

 :بئاكرلا . تجرخ : تصخش ()

 ا!ذهو . عالضألا تحت ام : حشكلا (4)

 .رفسلا لوط نم تايئحنملا : فئاطعلا - لبإلا

 .اهتببحأ :؛اهب تفلك .اهرجه ىلع مزعلا دقع هنأب هيبشت
 . ميرك هنأ ينعيو .رانلا هنم ٌعِرقُي يذلا :دنزلا . شوشب ايحملا قلط يأ :قلط . صلاخ : ضحم (5)
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 اهركذ انيفوتسا راعشأو رابخأ مهلو َناَمْيَغ موي ةعقوم يف شابحألا ىلع ءاضقلا برح

 يريمحلا حاّبَصلا نبا يرّيْمجلا ةعرُز نب رجح -

 ينالوخلا يفوعلا ديزي نب ورمع يباهشلا تلّصلا نب ريثك -

 . يثراحلا ناّيدلا نبا ناَدَملا ُدْبَع -

 ينب نم «ريبك ٌيلهاج ينمي ٌرعاش وهو : يثراحلا ةَءاَلَص نب ثوُعَي ٌدبع - 6
 ني ةش ركب ديغ اكل ناي هعألا هلعدلا :فارعتب هس نلعب ثرحلا

 :ركجاولا لاقو "6 يوكل ادت اسراق ةةيلفاجلا ءارهق وت [ فاش مذاق
 اَنْسِق اذإ انأ كلذو «ءثوغي دبعو دبعلا نب ةَفّرط نم بجعأ ضرألا يف سيل
 يف امهراعشأ رئاس نود نكت مل امهب توملا ةطاحإ دو نا اههواعلا ةدوج

 ني نيمو ةادجلا نع. نيني ديو فوق ننس ناكر" ةييهافؤلاو ومالا لاح
 ميمت ىلع ةراغب اوماق  ةداقو ءارعش ةعبرألاو - يمْرَجلا ةلغَوو يئراحلا ربوه

 كلذ اوأر املف ءاهفالحأو ميمت لئابق مهيلع ترئثاكتف دْجَن يف باّلكلا ةقطنمب

 ناسرفلاو ةداقلا نم امهعم نمو يمرجلا ةلعوو نادملا دبع نب ديزي بحسنا
 ادي نأ د ريشا نعوم ةَقلَش .ًاريسأ عقو ىتح لتاقُي ثوغي دبع ثكم امنيب
 ”يدابلا :تديصلا توحي هع لاحق «هسفنب وجنيو بحسني مل هنأل هنامولي هريغو

 : اًهْلَوأ تيب نورشع يهو ءاهتدوج ىلإ لحاعملا زابشأ يتلا ةروهشملا

 اًيلاَلو ٌرْيَخمٌوُللا يفاَمُكَلاَمَق اَيباَم َمْوَّللا ئَمَك يناَموُلَتال الآ

 'اِلَمِش نم اخأ يِيْوَل امو «ليِل اَهْعْفَت ةَمالَملا َنأامَلْغَت ملأ
 ايتالتلا نارخت ةيفانادك“ ةهلتت ةيفوفاكا ايكاواكت

 ؟”مامبلا تون اغا يتتو انيدلع نيمقتالاو بركاب

  0الأغاني  الأصفهاني  ص 59/ ١15.
 .7/718 ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا 0

 . ىقلخو ىقالخأ :ىلئامش يأ :ايلامش ()
 ةارحت ىلإ حت ىف ةناننلا حيف ليج للاب رهو ضياعلا ليج تيتا 4 : تيفرعاابإ (4)

 ْ : نيمداعتلا ءاننلكلاآ +: ىفارلنلا «عرفبلاب
 .يثراحلا ضيبألا نب حيسملا دبع مهيألاو «ثراحلا نب ةمقلع نب مهيألا امه نامهيالا (©)

 . يدنكلا برك يدعم نب سيق ثعشألا وبأ وه :سيقو
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 ()َيِلاَوَملا َنيِرَخآلاو ٌمُهَحِيِرَص ا
 ("اَيِلاَرَت دايِجلا وخلا اهّمْلَخ ْىَرَت ُةَدْهَن لْيَخلا َنِم يِنْنَجْن ٌُتْئِش ْوْلَو
 اًيِماحُملا َنْمِطَتْحَي ٌحامُرلا ناكو للك ران يرش سيعمر

 فالخمب ةّيرّيْمِحلا ةيعاَضُملا مْرَج ةليبق نم وهو : يمْرَجلا هّللا دبع نب ةَّلْعَو 4
 ناك» :ىناهفصألا لاق .ةماميلا ىلإ نميلا ىلاعأب ضراعلا لبجو ةدعصو نارجن
 اهمالعأو اهداجناو ةعاضُق ناسرف ْنِم ةَلْغُو نب ثراخلا هئباو يموجلا ةلغو
 ةقطنمب ميمت لئابق ىلع ةراغلا يف ثوغي دبع عم ةّلْعَو ناكو . '"'اهئارعشو
 ا ا ا ا .دجُن يف بالكلا

 لاقف .ناسرفلاو ةداقلا ةيقبو نادملا دبع نب ديزيو هعم نيذلاو َهَّلْعَو بحسنا

 :اهلوأ ةديصق هتاجنو هباحسنا دعب َةّلْعَو

 ٌرئاَج رختلا ةرغث ْنِم يِنَعَزاَتَت ًاسِعاَقُم 5

 ةتاك نكت نقع تانغ تاك لطم ياش يب دل ةاتعنل تركت ١
 هتلتقو ًاريسأ عقوف ةاجنلا ىَبأ يذلا ثوغي دبع فقوم ضيقن ةلعو فقوم ناكف

 .ةكرعملا يف يثراحلا ربوه نب ديزي هلتق يذلا ساسج نب نامعن اهسيئر نع الدب ميمت
 ثراحلا ينب ناسرفو يئثراحلا ن نيصحلا عم ةلمح يف كرتشا يمْرَجيلا ةلعو نإ مث
 ميمت نم اوُرَسْأو اوباصأف دججُن يف ةعصعص نب رماع ينبو ميمت ىلع ٍمْرََجو جحْذَمو

 : برك يدعم نب ورمع لاق كلذ نعو .توّرملا موي يف ىرسألا تائم اهفالحأو

 ٍدْرُموطْمش ججبدُمٍ فلاب ميم ىلع هايملا اودَرو اوُمُم
 ٍدْهَن نبالو نيَّصحلل ْمَسَقُي افلأ توؤملا يذب اوُدَحأ ْمُمَو .

 نتن نس زج ةلجل ىرز اجي ىلع لونج نع دارا مرا 1ر7 عش دنج ندد
 : دجنب مهريغو ريمُن

 ٍطْلُخلا ٍةَريجلا نيب ُقَّرَفُتابرح اَهَل ٌتيِنَج ْلَه ِمْرَج َرواجُم ٌلِئاس
 ٍطْرُملاو لهسلا نيب ٍلهاوّصلا مج  ُبَبَل هل ٍرارججب ٌتْوَمَس ْلَمو

 طبقلاب ندقو تشي رادلا ةعاس ون ةيحانش حلا اس تكرت ىتح ٌ ا# بهم هاس

 )١( (ءافلحلا انه يلاوملاو . مهصلاخ ينعي « مهحيرص) : :يلاقلا يلع وبأ لاق ٠
 .اهّفَحأو ليخلا ربصأ 7 «ةرضخلا ىلإ برضت يتلا :ليخلا نم ّوحلا .ةعفترم :ةدهن (؟)

 نم وحلا قبست يسرف نأ :ىنعملاو .ليخلا مدقتت ةفيفخ هسرف نأ ءاهعبتت يأ : اباونلا هلوقو
 . (يسرف ينتجن ٌتئش ولف دايجلا

 .19/164 ص يناهفصألا  يناغألا (0)
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 .ريثكو يلاع : لهاوصلا ّمجو .شيج وأ ٌريثك ٌممج يأ (ٌبجل هل رارج) هلوقو

 :دّربُمْلا سابعلا وبأ لاق .ةفترملا ماكآلا : طّْرُفلاو .ليخلا ةرثك نع ةيانك «لهاوصلا
 َنْسِتَي دق ّنهنأ امهدحأ ؛نابراقتم نالوق هيف «طّبْعلاب ندقوتسي رادلا ةحاس يف :هلوقولا

 ٌّنُهَعَتَم دق لب :هريغ لاقو . يعمصألا لوق اذه . ًابطخح َنُهَبِكارم َنْلَعَجَف ليحرلا ّنِم
 ؟ءانبطلا ككارم ما طيقلاو تاجا نم فاوخلا

 ًاسيئر ناكو «ءارعشلا ءاسؤرلا رهشأ نم وهو :ناّيدلا نبا ناَدَملا دبع نب ديزي 1٠١
 هوبأو (نايدلا) هذج ناك كلذكو :؛نارجن فالخمل ًامكاح ًاريمأو جحْذَم لئابقل

 نيل ا ل ع ذيع
 ةلوك هنادملا دبع ب ديري حش دج مج نمو .نزي يذ نب افيس

 ٍنَمَيْلا ةْرُع ْمِهِيَلِإ ٍنونألا ٌمُش تلت ناّيدلا بي يع قلتدإ
 ٍنَرَِي يذل الإاو نبق الا ِهَّبَش ْنِم ٍناَّيدلل ساَّنلا يف ناك اَم

 ةئْمَج نب ثراحلا ىَلَع ّنادملا دبع نب ديزي َدَقَو' هنأ يناغألا باتك يف ءاجو
 يف رعش هلوا.. ةريرم ىلع ةةيلخا و.:ةفركأفاب .(ماشلاب برعلا كلم) يناسغلا

 يف ثوغي دبع عم ديزي ناكو .ةريجلا كلم رذنُملا نب نامعنلا يفو ةّْمَج نب ثراحلا

 تا يع واو هواي ماك . كاذنآ بحسناف «بالكلا ةقطنمب ميمت ىلع ةراغلا

 يف ًارواجم هوخأ ناك مشُج ينب نم لجر هيلإ ىتأو .رفظلا اهيف مت نزاوهو ميمت ىلع
 دنع ريسأ هنأو هيخأ ةصقب هربخأو نادملا دبع نب ديزي ىلإ ىتأف .هورسأف ميمت

 ثعبأس :ديزي هل لاقفا هاخأ يدفي نأ ديزي نم بلطو «ميمت ديس مصاع نب نبق

 ينيقتي ىتح هيلع ُتْرَغأ الإو هتْرَكَش كاخأ يل َبَمَو وه ْنِإف مصاع نب سيق ىلإ
 مهن تيركفا :كارجتني ميت يتب نم ويسأ لك كيلا تعقد الو اهكلي نإن «كيخأب

 قلطُي نأ هلأسي مصاع نب سيق ىلإ ديزي ثعب مث ""«اضرلا اذه : لجرلا لاقف . كاخأ

 ةقان ةئام نادملا دبع نب ديزي هاطعأف ءهّرَسَأ يذلابو يمشججلاب هيلإ ثعبف ؛يمشجلا
 ىف ناوشن لاق .هرعش نم ةغللا ةايلغةب ديدفتسي اممزو ..ةحارت قلطأو يعجل هادف

 قلعت ةلوانردت ال ىآ ذك قم نسي الو نت ءاجشلا ١ لييعبلال + مولفلا ست
 :نادملا دبع نب ديزي لاق

 "سععبم تْوَصب لْيَخلا هر .ثالَوْلَو ام اذإ ليحخلا ٌسراف

 ١/١7١. ص  دربُملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا ()
 .17/17 ص  يناهفصألا  يناغألا (؟)
 .7597/١و 7١5 ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش (9)
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 :نادملا دبع نب ديزي لاق . .» برعلا ناسل ىفو

 مَّنَزُملا بر ِنْيَتْرَّقلا ٍةَّبْعِش ىَدَل 9 اوُنَيَبَت ىَّنَح عمجلاِب اوُرَعَش امو
 مّرْمَّرَعلا سيمخلاب ٌتاَرَمَدُدَل  ِهِسْأَر ٌمِفار ساطعلاهب 0

 .(شيجلا :سيمخلاو .تاوصألا :تارمذلاو . .نادملا دبع

 بدأ سلاجمو مركلاو ةيسورفلاو برحلا يف ةدومحم فقاومو ةريثك رابخأ هلو

 . باتكلاب هثحبم يف اهركذ انيفوتسا ةدّيج راعشأو برطو

 «نييلهاجلا نميلا ناسرفو ءارعش مالعأ ْنِم وهو :يعداولا كلام نب عَدجألا
 عدجألا» : مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاق .ةيئادمهلا ةعداو ةليبق نم وهو

 :ىنادمهلا نسحلا لاقو 208. .ًارعاش ًاعاجش ًاسراف ناكو . .ةعداو فارشأ نم
 هتحت تناكو ءهرصع ىف اهرعاشو نادمه سراف يعداولا كلام نب عدجألا ناك»

 : عدجألا لوقي اهلو  ورمع تخأ - يِدْيَبُرلا برك يِدْعَم تنب ةشبك
 امتد كيدجتلاو «ةيشتتك- يققت) ىنشتي ةانشف ةيلطناالا
 (0مئالبلاهب بوطخلا يف ُلَكوُي ينمٍلوقلاًوْهَجو َةَلَعْلَْعُم

 : مْدَّرلا موي ةكرعم يف لاتقلا فصي هلوق عدجألا رعش دّيج نمو

 عائلكف مهَتْئِسْأاوُضْفَخ ْمِهِئاَدَعَأ ْنِمو يِمْوَق ْنِم نالْيخ

 عاردألا ّنِم لل يف َنوُضْمَي اوُقَساوَتف مهنيب ةّنسألا اوضّمخ

 ةديج ةديصق نم امهو ليلكإلاو ةديبع يبأل هيبنتلا يفو تايعمصألا يف ناتيبلاو
 يناثلا تيبلا يف هلوق اهنم هب دهشَتْسُي امو .ًاتيب رشع ةعبرأ اهنم بدألا بتك ثظفح
 .ٍبِلَّقَف .هبحاص مد ىلإ ناشطع يأ (عئان) دارأ» بولقملا يف بوقعي لاق (عان لكف)
 يف ناوشن لاقو .؟02ُتَيَعَن ْنِم لعاف وه اَمْنِإ ههجو ىلع وه لب : يعمصألا لاقو

 : عدجألا لاق : عيبلل هَّضَرَع اذإ :ءيشلا عابأ» :مولعلا سمش

 (؟يءاَبُمب انداوج سيلفاسرف غبي من هيجتعلا ءالا تيضرف

 .ةيلهاجلا يف نميلا ناسرفو ءارعش رابك نم وهو : ينادمهلا ميرَح نب كلام
 اهسرافو نادمه ٌرعاش ميرح نب كلام» :ليلكإلا ىف ينادمهلا نسحلا هنع لاق

 5 ن0 8 إي دهام 0 . عءاورلا 5
 نم دعيو ( ليخلل برعلا يفاصو دحأو « ليخلا رد وهو ءاهيزاغم بحاصو

 .595/١و 58 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش )١(

 .550 ص - يركبلا ديبع وبأ - هيبنتلا (”) 5١/ ٠١. ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 ١. م55 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (4)
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 يِفَي امك ىئَسَعِب يِفَي ناكو .ٌةَرِرب ٌبقانمو ةّمج رابخأ هلو «ءارعشلا لوحف
 مامث بآل ةسامحلا ناويدو ينابزرملل ءارعشلا مجعم يف راعشأ هلو ,"1(ْمعَتب

 ةسامحلا ناويد يف مامت وبأ دروأو .ليلكإلاو يناغألاو يلاقلا ىلع يبأل يلامآلاو

 : اًهّلوأ ءأتيب نوثالثو ةسمخ يهو ةينيعلا ميرح نب كلام ةديصق
 ؟0ئْوَوَف باَبَّشلا يَعْبَر َتاَف دقو

 6 نان ايدخ ناك رب ب ٌراَوص

 .قالخألا مراكمو ةمكحلاو ليخلا فصوو ةيسورفلا يف رعشلا دّيج ْنِم يهو

 :هلوق يف ليخلل هفصو ىلجتيو

 ِرّيْمِج ِوْرَس ْنِم لْيَخْلا انْبَْلَج ٌنحنو
 اهتاورسةايسملا ناجزاب ذوقي

 اَعَرَجَم بْيَشلا ْنِم عّرجت ْملو تعزج

 ةنأك ٍدوس يف ضايس حالو

 (؟)اًعمَجَأ َمَعْنَح ضرأ ائيطو نأ ىلإ

 «*0اًعْفْدَم َنْعْفْدَيِل وأ أرثو َنْمَقْنَيل

 اهسأر ضْفْنَت ءاعورلا ةرهملا ى 0

 ف يلام ل نمي ل

 ََذُهَن ُةَريِغُملا لْيَخلا يب ُدَّهْنَتو

 مص < ع -> 2 ” يع يكل

 اعَتلَب َنْلَهْسأ مث افتح َْرَواَجو
 ةثافع [بتونازف كتم تود اذا

 : لئاقلا وهو

 اًداَجِيلا ٍبِرَتْغاف ٍفْوَجلا ِكْلَمِب اَنَرتْنأَكْشْفَت كئلأساذإ

 اًئاَيِجَةَمَّوَسماهُووقُت كش نودةررقلاباَقاّرَق

 0| فاقت رو فايا صالد ضاَّمْضُف لنك اش
 اًدَرَعةلباقُمهِلَفمْسَأِب ٌنيِعَم ُتَّمادام فوجلا يمححَئَس سا

 :نودلخ نبا لاق . ةقيرعلا ةينميلا ءيط ةليبق نم وهو : : لِهْلَهُم نب ليلا دْيَر - 3

 ىف ءىط قطانم تناكو :ةهنلا نقرا ىف شلا لكيت ءيط تناك»

 ىلاغاب نقانكف تك ىلإ قوجلا فاو: قيام انو نيقازب ةفيدن نه تقاوفملا

 )١( الإكليل  نيف ينادمهلا 11

 .ةلوجرلا مث بايشلا ينعي هّنأكو ؛هارطش :هاعيرو .هلوأ :بابشلا عير (؟)

 : ةّوحلاو) يلاقلا يلع وبأ لاق . شحولا رقب نم عيطقلا  مضلاب  راوّصلا ()

 .بإ ةظفاحمب ىطسولا ةقطنملاو عفاي قطانم :ريمح ورس (4)
 .لويخلا اهب ُداقت يتلا لابحلا :دايجلا ناسرأ (6)

 :ٌبص .بثوو همئاوق عمج :سرفلا ربض .عفترت :دهنت (5)
 .ةقاربلاو ءاسلملا عوردلا :صالدلا . عساولا :صضافضفلا 00

 ١178. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4)

 - (ةرضخلا

 5 ردحتنا
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 : يئاطلا ديزي نب ناملس وبأ لاق) ةفصلا يف ينادمهلا لاق” كلذ نعو . توم رضح

 نكفانكف سك ربكلا ىداو دوام ٍشِقاَرَب ررصق يف ان َنِيوُأر

 2500. . شحاوفلا ةانُدلاب اوسيل ُليِلاََب 0
 اجأ يلبج ةقطنم تنكسو «دجنو ةماميلا ىلإ فوجلا نم ءيط لئابق ترشتن

 قارعلا ىلإ ينميلا يراجتلا طاشنلا يف ماه رود اهل ناكو 0

 ناسرفلاو ءارعشلا مالعأ نم ناكو ؛ةيراجتلا لفاوقلا ةيامح يفو ماشلاو سرافو

 اسراف ليخلا ديز ناك : ين اهقصألا هنعتالات .لهْلَهُم نب ليخلا ديز نييناميلا نييث ئاطلا

 ديز ناك» تان زوجلا لات '' '(. .ةيلهاجلا يف تيصلا ديعب ًاعاجش ًارَّفظُم ًاراوغم
 ةرثكل ليخلا ديز يمس دقو 2. .نيدودعملا مهناسرفو ةيلهاجلا ءارعش دحأ ليخلا
 اهنم ةريثك ليخ هل تناكو .ناسرّفلاو سرّفلا الإ برعلا نم ريثكل نكي ملف هليخ
 ابأ ىَّنكُي ليخلا ديز ناكو . .لويخ ةتس ىهو هرعش ىف اهركذ يتلا ةفورعملا ةامسملا
 ديز راغأف ءدجن يف لفاوقلل عطقتت ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع ةليبق تناكو . .فنكي
 : كلذ نع هلوق هرعش ديج نمو .مهبيدأتب ماقو مهيلع ليخلا

 رباودلا َدْمَع دش دق فنك وبأ اَدُعاذإ نوفرغت له ٍرماع ينب

 رتاوسلا اك دي مكألا قرد ِهِتارَجَح يف ُقْلُبلا ْلِضَت شيجب

 ٍرداوبلا عيرسِهيلاوَت ريثك ئَغولا سجترُم ليلا ٍلثمك عْمَجَو

 نإف عردلا رباود دقع ديري .رباودلا دقع دش دق :هلوق» :دربُملا سابعلا وبأ لاق
 ال هترثكل يأ (هتاربَح يف ُقْلْبلا لضت شيجب) :هلوقو .كلذ لعف يمح اذإ سرافلا
 .هيحاون : : هتارجسحو .هينول فالتخال رظنملا روهشم قلبألا ناصحلاو قليلا ةيف رب

 اهقصلُت ىتح ّمكألا ٌنحطُت شيجلا ة ةرثكل يأ (رفاوحلل ًادجس هنم ّمكألا ىرت) :هلوقو
 سجترم) هلوقو ٠( . قفألا هداودم ٌدُسَي ٌداكيف ةرثك يأ : ليللا لثمك عمجو) . ضرألاب

 (هيلاوت ريثك) :هلوقو (. ا ا و هقوبص تقلا احر (ىغولا

 ةريثك عقاومو رابخأ ليخلا ديزلو '* . . ُهَعَبَتا اذإ هولتي هالت :لاقُي . قحاوللا : يلاوتلا
 . باتكلا اذه يف هب صاخلا كخيلا ىف اهركذ انيفوتسا دقو «ةديج دئاصقو راعشأو

 كولم نم ناك دقو «نميلا كلم يريمحلا عِّبُت دعسأ وه :ناسح نب عّبت دعسأ - 5

 لوألا عَبَت دعسأ وهو (برك يَكْلَم نب دعسأ برك وبأ) لئاوألا ةعبابتلا نميلا

 .178 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا كلل

 .2/١ا/7 ص رجح نبا  ةباصإلا (9) ١17/45. ص  يناهفصألا  يناغألا ()

 ١. /7”ه8 ص - هربملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا ع
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 نب عّْبُت دعسأ نيبو هنيب تاياورلا تجمد دقو .داليملا لبق ام نورق يف ناكو

 سماخلا نرقلا طساوأ يف اذه عّْبُت دعسأ امنيب مسالا هباشت ببسب «ناسح

 دجن ىلع سيقلا ءىرما دج يدنكلا ورمع نب ثراحلا ىّلو يذلا وهو يداليملا

 ةريثك ًاراعشأ ثارتلا بتك تركذ دقو «همايأ ىف ًاعئاش رعشلا ناكو ءاهقراشمو

 يف يريمحلا ناوشن لاق . .اذه عْبُت دعسأل اهنأ ىلع نئارقلا لدتو ؛ عب دعسأل
 كلذلو «برعلا ءارَعُش ٌحصفأو ةعبابتلا مظعأ نم عّبُت دعسأ ناكا : مولعلا سمش

 ّنِم ٌرِعاش هيلع َمْدُم ام كلذ الولو هرعشب عَّبُت كلم بهذ :ءاملعلا ضعب لاق

 سانلا ملعأ ناسح نب عّبُت ناك» :هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو .١2"(برعلا
 ىلع َكّلَمَف .نوكيو ناك امع ًاثيدح مهرثكأو «هنامز يف ملعُي نم لقعأو «مجنب

 شيج يف يدنكلا ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ثعبو «برعلا هتَباهو ءرَيْمِج
 يلع هالواو دعت دذلب ىلإ ميظع

 اهعلطم يف «ليلكإلا يف ينادمهلا اهدروأ ةليوط ةيئار ةديصق هرعش لئاوأ نمو

 : "7عّبُت لعسأ لاق

 رصقيدقءرملافّرصًقمَتو ٌرِجْهَينكيْملْنَمّرجِهتأ

 رظنملاٌيوهلئنِمينيدو ًايهال ئىَشضَماميفٌثتنكدقو

 (يلتتررل ءيناوغلا وو

 ةلذخاَمَحلاقوفخ لكو
 ليبجنزلاو فقارقلا ْنأك

 0 ٌبعاكلا ينئبلختو

 ك0 دشنت انها كتم داكي

 «ةزيدعلا 1 تنسي ايتام

 ع ا ايفاعشتل - .ئرذكلا نت اهفيبايتاح نشب

 ها اةسئفاتجتنماقك لاش ًالاح دنا ندلدجو

 ففيه ةللااابلا جايهلامويو نيملاعلااححَر يفكب ٌريدأ
 ) 3 ٠

 ا لوسمخ يهو

 كوست كولقلا نه ئجتدللو

 ٠ عِبُت دعسأ لاقا : مولعلا سمش يف هرعش راتخم نمو :

 .ا١ 1” صض - يريمحلا ناوشن  مولعلا

 .7 /788 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (7)

 : .اهلاخلخ :اهمذخم .ةريدتسم قاس تاذ : :ةلدخح .,نطبلا ةرماض :اشحلا ةقوفخ (:)

 :يشملا
 رس مدل آلا: ةوشلا دعس قت + رت .ذيبنلا نم عون وهو فقرق عمج :فقارقلا (5)

 .اهّمف ينعيو اهنانسأ :اهباينأ

 نع لقثت : ربثت
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 ؛..يدودُج ٌسيِمَل نِمو سْمَشَو ٌسيقلبك ٌتاَجْوَقُمَءاَسِنو
 هلو .ةفلاسلا دوهعلا يف نميلا تاريمأو تاكلم نم سيملو سمشو سيقلبو

 يف ركذ مهل سيل كولم مهنيبو «لئاوألا لايقألاو كولملا ركذ يف ةريثك راعشأ

 ءدعسأ رعش عم قباطتت مهئامسأب شوقن ىلع روثعلا مت دقو ءًايئاهن ةيخيراتلا تاياورلا
 0 ءرعشلا ةحص دكؤي كلذو

 ٌرخفملاو دجملاىهتناهيلإ كولملا سأرناراثمعنُو

 ءدنسملا شوقن يفو دعسأ رعش يف الإ ركذ هل سيلو معني ناراث) كلملا وهو

 ءامسأ ىلع ةليوط ةديصق هلو . .مهريغو (قدصهُي رساي) و (نافهن ناهلع) كلذكو
 :هلوق اهنم .ةريحلا ضرأو ةريزجلا قرشو لامش ىلإ هتالمح نع موجنلا لزانمو

 ريسملانمّيبانريس يف ٌيدجلا مؤن قدص ريسم انرس مث
 روهمجلا لفحجلا يف اوراسو ليخلا اوبكر ٌمُه اذإ ٍلاجرب ..

 روهشم دّروسسم عرد لك اهيلع باغدسأك ىداهتت

 : اهلوأ ةديصق عْبُن دعسأ رعش دّيج نمو .اتيب نيثالث نم رثكأ يهو

 ٍلَتاَقُم نيديلا ضايف لك نعو ٍلئامشلا ضحم لك نع يِرَبْخُت يِلَس
 ٍلراَثْمْلا يفض ىف انرإ كينيعي هيوطنت را كلقلا كيرا قريبتي

 دقو ؛هب صاخلا ثحبملا يف اهانركذ ةرئاوتم ةريثك ةحيحص راعشأو رابخأ هلو

 . ءاعنص بونج ناميغ يف هئفد متو م8ا/ا/ ماع اذه دعسأ يفوت

 - ٍمُهِن ةليبقو ةقطنم نم يلهاج رعاشو ريمأ وهو :يِحُهِنَلا دْبَع نب لاَعِج
 يف ينادمهلا هنع لاق . . عْبُت دعسأ كلملل ًايلاوو ًارصاعم ناكو - ءاعنص ةظفاحمب
 . .ةبيجع رابخأ هعم هلو «ليكب ىلع ُهَكْلَمو ءعَبُت دنع ًائيكم لاعِج ناك" : ليلكإلا

 : لئاقلا وهو

 ُقِفَتْحَت ٌحاورألااهب ايرّلا دنع ٍةيبار يفارشأ ىلع انيوتسا ىتح
 ُقَلَغاننوه بابل ٌنوكيالو هُقِلْعُت نيح أباب ٌسانلا ٌحتفيال
 (. .اوُقِلَخ ائَيْحَت ْنِم ْمُهو ٌءامسلا نحن 2مهقوف فقسلا نحنو ضرأ سانلا

 [ليلكإلا_ !١5/ ٠١ ص]

 يف ناوشن لاق . ةيرعش ًازاغلأ وأ ةاجاحُم ْعَبَت دعسأو يمهنلا لاَعِج نيب تناكو

 : يمهنلا لاَعجل عَبُت دعسأ لاق « ليوطلا يظعلا لبجلا :فِرْشُملا» :مولعلا سمش

 ةَلِماَح َتْنأ يذلا لّْمَح ْنَع ٌرجْعَيو ُهْلْمَح ٌليِفلا ٌرج ُرِجْعُيام لِماَحاَمَف
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 اةناخ ةنطل "ين ترش بل
 [بختنملا - 560 ص]

 «نميلا يف عبت دعسأ نمز رهظ زاغلألاو ةاجاحملا ب

 نمز دعب صربألا نب ديبُع نيبو هنيب سيقلا ءىرما ناويد
 .نمزلا كلذ ىف بدآلا نم نوللا اذه دوجو كلذب زز

001 

 ناكو كي ىلإ الار ناَكَو «ميدق لهاا نا يد نب فراججلا

 يف ًادئاق ًاريمأ ةليود ناكو ينادمهلا يمابشلا ةليود يبأ ؛ ةليود ريمألل ارهاعُي

 يبرغ لامش ملك 75 وحن دعُب ىلع عقت يتلا نابكوك ماب يهو نايقأ مابش ةقطنم
 رفظف هوثدحأ ِثَدَح ببسب دجن يف بلغت ةليبق ىلع ةليود داقو «ءاعنص

 نب روس سرس و سي حاس .مابش ىلإ داعو ءمهب

 3 ِء 1 م

 دأ نأ ىلع كلذ لديو

 رعش ىف ًاضيأ هْذَجّن ام وهو

 دو ا دعَشا

 اهنم ةديصق

 0 ةعفقو - دنع يِلَحَرو يناّثأ

 21 0 ساو يبا 2

 "ماي لك زارجأ اهٌمِحْفُت اهتاكل ةتأبق بِلْغَت ىلإ

 مايق تاذ كالمألاو حلوو دارا رم لك يلح هاك

 كلذ يف ءارعشلا رابك نم ناك هنأب كولملا ىلإ هلاحرتو ةديصقلا كلت لدتو

 . نمزلا

 نمز يف نييلهاجلا نميلا ءارعشو ءاسؤر نم وهو :ينالوخلا ديز نب ورمع
 ديز نب ورمع ناكو  سيقلا ءىرما دج  يدنكلا ورمع نب ثراحلاو عبُت دعسأ

 :ينادمهلا هنع لاق .هتسائر رقم ةدعص تناكو ةعاضق رئاسو نالوخ لئابقل اسيئر

 يف ءاجو يلا ىلع يملا «هرصع يف ةعاَضُق دّيس ديز نب ورمع)

 )١( الإكليل  ص ب ينادمهلا نسحلا ١97/ ٠١.
 . سأرلا مدقُم : ةيصانلاو «يصاونلا ةربغم :يصاونلا ثعش .هوجولا تاريغتم :سباوع ()

 .ءيشلا طسو :زاوجألا .نوطبلا تارماض :ٌّبق

 .5771 ص - يماشلا دمحأ  نميلا يف بدألا ةصقو - ١/7517 ص  ليلكإلا ()
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 عمجُملاو هموق دّيس ناك ءروهشم َيلهاج ٌرعاش ديز نب ورمع» : :سدألا ةصق
 . .يبلغتلا موثلك نب ورمع دج باّتع َلَتَق هيفو (ٌرُئجلا) موي هلو . .هتساير ىلع
 ْنْذِإَو . .ًارعش كلذ يف لاقو هرثأ َنَسَحَف (ًأَزاَرَخ) - ةعقوم  ديز نب ورمع دهشو
 هيلع لوسرلا ةثعب لبق يأ حيسملل سماخلا نرقلا لئاوأ يف شاع دق نوكيف
 ناك «ةعاضقو نالوخل هتسائر مايأ يفو ©7(ةنس نيسمخو ةئامب مالسلاو ةالصلا
 نب دعس ينب نم ٌلجر مهنم بطخف «نالوخ تاتويب ربكأ نم نالوخ نب يحونب
 رثكأ كلذل تبضغف . .ُهوّصَخ مهيلع لأ املف «هوعفدف «مهتانب ىدحإ نالوخ
 : اهنم اتايبأ كلذ يف ديز نب ورمع لاقو . .نالوخ

 ٍسِباَي لعفب ًاراع مهناوخإ اودَّلَق يح لآ ْنِم ةاوغلا نإ
 سراف ٌرباَبَجأموياهتأيمل ًةَتساوءاجواَئِلَكَأباولكم
 («سهاو ليلذ نكر يف ريخال امكيخأل ابضغاف ةعاّضُق ينب اي

 ليخلا عمجو «ةدعص دالب نم جورخلا نالوخ نب يح ينب ىلع ضرف م
 ىلإ ارحبو 8 ةدعص نم ة ةرجهلاو جورخلا ىلع مهربجأ ىتح مهتبراحمل ناسرفلاو
 :ديز نب ورمع لاق كلذ يفو .رصم ديعصب اوقحلف ءرصم

 '"”لكالك وبحت دوطلا لثم َنعرأب ٍةيِل ِنْطَب ْنِم ٍلْبَخلا قاتع اَنبَلَجج
 "هٌلباَقَف ُرْعَفْنخ مهنم َرَمْقَأو اوذج اب نيعسلاب اع تقتل
 ًارِزاَوُم نميلا نم ةعاضقو نالوخ ناسرفب راسو «ديز نب ورمع ةسائر تلاطو

 هلو ءدجنب ىّراَرَح موي ةعقوم يف - سيقلا ءىرمأ مع - يدنكلا ثراحلا نب ةَمْلَسِل
 نب لَلْعَي هديفح ناكو : .ليلكإلا يف ينادمهلا اهدروأ ىَراَّرخ موي يف ةليوط ديصق

 .نزي يذ نب فيس دهع يف ءارعشلا ءاسؤرلا نم ديز نب ورمع نب دعس
 نالوخ نِم «ريبك يلهاج ينمي دئاقو رعاش وهو : يفوعلا ديزي نب ورمع 6

 نب ورمع ناك» :ىنادمهلا نسحلا هنع لاق .نميلا يلاعأ ٌةاَرَّسو ةدعص ةقطنمب
 (4). .نالوخ ناسلو «فوع ينب دّيسو «دلبلا ةّمُحو برعلا سراف يفوعلا ديزي
 هعم رضحو نزي يذ نب ظشظظظش7 ورمع مدان» : هنأ بدألا ةصق يف ءاجو

 لانيو نزي يذ نب فيس بورح رضحي نأ عيطتسي ال هنأ كش الو . .هبورح

 .؟75 ص - يماشلا دمحأ - نميلا يف بدألا ةصقو - ١/7917 ص - ليلكإلا )١(
 .لبجلا :دوطلا .شيجلا :نعرألا .نميلا يلاعأ ةارّسَو ريسع يف ةّيِل يداو - ماللا رسكب - :هْيِل (5)

 .ردصلا وهو لكلك عمج : هلكالك

 .ةدعص ةئيدم برغ. لامش .يف.لبج. : رعت .()

 590١. ص  يماشلا دمحأ  نميلا يف بدألا ةصقو - ١/77١ ص - ليلكإلا (5)
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 ةايحلا براجت هتلقصو ءركبملا بابشلا نس ىطخت دقو اّلِإ ةناكملاو ةوظحلا هيدل

 نم ديزي نب ورمع ناك دقو .''”«ةيداليم 04٠ ةنس يلاوح دلُو هنأ يأ . .رعشلاو
 ىلع اهيف ىضق يتلا ناميغ موي ةعقوم يف نزي يذ نب فيس عم ناسرفلا ةداقلا
 دهش") :ينادمهلا لاق .يفدصلا كلام مهزربأ ناكو مهعم نيذلاو شابحألا

 ىمرو ًاديوز هسفن لَّقَعَف «نزي يذ نب فيس عم - برحلا ديزي نب ورمع
 : كلذ يف هرعش نمو . .هلتقف يفدصلا اكلام

 اديدعرالواقرَئًاشئاطال اهظَحَل َعَجارت اذإ ًءامكلا ئَشْعَأ

 انيالسص بدهم تَقآ مكْلَو ًاكِلاَم ٍبْمَذُملا جاتلا اذ ٌتلتقو

 ناكو ءةدعص ىلإ ديزي نب ورمع عجر مث م01/ا ماع ناميغ موي ةعقوم تناكو
 ماقو . .فئاطلا موختو نميلا يلاعأ ةاَرَّس يف ةيعاضقلا دهن ةليبق ةقطنم يف طباري

 لاقف لويخلاب نزي يذ نب فيس هذمأو «ةيدجنلا نزاوهو ِميِلُّس لئابق ىلع تالمحب

 : كلذ يف

 مجَّسلاةفقثملابمكيلإ ىَماَرَت اندايج اَنْبَلَج ٍنادمُع لفشأ ْنِم

 مْهَنىَئفلَكب اهَيلَجْناَنِإَف اهقيلعل اورّبصاف اَموُمُكاَتَمْلَع
 :فيس هل لاق) تاونس دعب نزي يذ نب فيس كلملا ديزي نب ورمع راز املو

 ٠ :ورمع لاقف . فوع ينب اخأ اي يدعب َتْبِش

 ٌبورحلا يسأر تّبّيَشنكلو يلثمتاَدِلُبيِشُيُرَبِكاَم
 (كييلف ايلا ناعما . تاكل ناعم امرلا]طرسسو
 نب فيس دعبو مايأ ةاّرّسلاو ةدعص ثادحأ يف ةريثك راعشأ ديزي نب ورمعلو

 :هرعش دّيج نمو ..نزي يذ

 تيلسع انكتا تلطنت ىتاوقر# دفن ونيل ”ىناه ننوع

 ايش ايش كو ا اهاظل ٌثيمح ُدإ رهملا ٌتْلَمَح

 لجس نع ينادمهلا اهركذو اهلقن دئاصقو راعشأو ةريثك فقاومو رابخأ هلو

 .ةدعصب ميدقلا نالوخ

 ةينادمهلا مهن ةليبق نم يلهاج ينمي رعاش وهو :يمهنلا ةَئاَرَب نب ورمع 9
 يف رابكلا كيلاعصلا ءارعشلا دحأ ناكو (ايلاح) فوجلاو ءاعنص ىتظناحمب

 ناعم نسراف:ةتازك ني رزمجلا :لبلكإلا يت: ىتادسملا ةحغ لاقو: : ةيلهاجلا

 )١( الإكليل  ص ١/ا”/ ١ - ص  يماشلا دمحأ  نميلا يف بدألا ةصقو 75١.
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 5 .برعلا دنع ةروهشملا ةملكلا بحاص وهو ءاهدجتو هرصع يف اهرعاشو

 هيل يبرعلا كل كديح نم يهو روهتسملا ةيميملا ةديصقلا ا يأ

 : ةقارب نب ورمع لوق اهنم «ليلكإلا يف

 ٍةَمْلَعِل فرقت ١ ىَمْيَلُس لوقت
 هلام لج ْنَم لْيللا ماني فيكو

 ْعَدَي مل ًةّهيِركلا ٌضَع اذإ ضوُمُع
 ْمُهَمْوَن كيِلاعَّصلا نأ يِمّلْعَت ملأ

 همرجت تَرَهْنْكاَو جدأ ليللا اذإ

 هُتاَبِلاَع ىّركلا باحصأب لاو

 ًامراصو ّيِكذلا بلقلا عَّمْجَت ىتم

 انقلاب عّئَمُملا َلاملا ٍبْلْظَي ْنَمو

 مِهّتْوَرَغ يِنْوَرُغ ٌموق اذإ كيكو

 ُمِئاَن ِكيِلاَعَّصلا ٍلْيَل ْنَع َكُلِيَلو
 ْمِراَص ضي حلملا نولك ماسح

 ُمِزاَلَم نيسملا ٌعْوط ٠ اسيوط هل

 ْمِلاَسُملا ٌيِلَخْلا َماَئاذإَلِيِلَن
 (9ةْئاَوَج ٌموُب ٍطارفألا ْنِم حاصو

 مِزاَح ةقيثولا رم ىلع ينإف

 ُمِلاَظملا َكْبِنَتَِجَت ًايِمَحأَمْنَأ
 ُمِراَخََملا ُهُْمِرَتَخََت وأ ادِجاَم شِعَي

 ٌمِلاَظ ةادش لاف يف انأْلَهَف

 نم اوذختاو يعامتجالا ماظنلا ىلع اوجرخ ةعامج كيلاعصلا ناكو «عبارلا تيبلاو لوألا
 ثلاث ةقارب نب ورمع ناكو ؛ (يرجلا) ودعلاب اورهتش او شيعلل ةليسو مهتاراغو مهفوبس

 رهشأ اوناكو «ةقاّرَب نب ورمعو ارش طبأتو «ىرْمْتَّسلا مهو «ءالمز كيلاعص ءارعش ةثالث
 ثحبملا يف ةقارب نب ورمع راعشأو رابخأ ركذ انيفوتسا دقو «مهنمز يف كيلاعصلا رابكو
 . ةئاملا دعب يناثلا ثحبملا وهو باتكلا اذه يف هب صاخلا

 ةليبق نم «ةيلهاجلا يف نميلا ءارعش رابك نم وهو : : يدزألا سوأ نب تباث ئىَوَفْئَّشلا *؟

 وه ناكو . رخو يلاعأاا رنا ج اتسم قا اا ردع ةنعمو

 مث ءاينغألا ىلع هباحصأ عم ريم ا ا ل و

 :روهخبلا هديست عريش رشا رايك ةاَرَسلا تاباغو لابج ىلإ يوأي

 اهنا تتوب مزتق ىلإ يزل. . عدم زرعت ىلا يح
 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا ٠١/١95.

 اهايإو . :طارفألا نارجنو فوجلا نيب ام ىّمَسُيَو» :ةفصلا يف ينادمهلا لاق .ماكآلا :طارفألا (؟)
 .ةقارب نب ورمع ينعي

52 

 ها ا ورمع ناكو .٠ ًاتيب رشع ةعست يهو
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 013 ا تت يووم يح و لا ا ا

 ليخزارااياطم يتابايل تديقو .  ةيثث لدللاو تاحاحلا حققت

 ُلُرَعَتُم ىَلِقْلا فاخ نَمِلاهيفو ئذألا نع ميركلل ىَأْنَم ضرألا يفو

 ")لاي ءافْرَعو ءُلوُلْمُر طّقزأو 2 ءُسلَمَع ٌديِس :نولْهأ مكتود يِلَو .
 َلَذَحُي ْدْحُي ٌرَج امب يناجلا الو «ْمِهْيدَل ٌعئاذ ٌرِسلا ٌعَدْوَتْسُم ال ٌلهَألا ُمُّه

 ليك اشو ئذل الإ ةبنا تانك ل يا

 لَّوَحَتْأام َتِئَراَلِإمْيَّصلا ىلع يبٌْميِقْئالَةَرْحَأسْفَتنكلو
 :لئاقلا وهو

 ْفُصرأو شيِرأاَمِماِهَتْزْيَخَت ةَلأَضَو ِناَمّيروثأمب ُتْدَرَو

 «ةيلهاجلا يف ُىَرَمْتَّشلا تامو شاع دقو «ةديج ةديصق نم ًاضيأ تيبلا اذهو

 ٠١7 مقر  ريخألا ثحبملا وهو هب صاخلا ثحبملا يف هراعشأو هخيرات اندروأ دقو

 .باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا يف

 يف نميلا ناسرفو ءارعش رابك نم وهو : : ٍيدِيَِبْرلا برك يِدْعَم نب ورمع ١"

 ديبع وبأ هنع لاق معلا يف ة ةروهشملا ةيِجَحْلملا دْيَبُر ةليبق نم وهو ,ةيلهاجلا

 :نفلا كييع قنا هلاك . ”نميلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك» : يركبلا

 انيق (رعابكو ةعاجشلاب اروهتكل «برعلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك»

 :هلوق هرعش نم نسحتسُي اَمِمو

 ٌعيِطَتْسَتامىلإُةزواجو ُهمَدَكًاَعيش عِطَفْسَت ملاذإ
 :هلوأ ةةدتاصقلا تايهتلت ةن اذهاورهكو

 0(عوجُم يباحصأو ئتفرإلي عيمسلا عادلاةناحير ْنِمأ

 بورحلاو ةيسورفلا يف ةروهشم فقاومو ةريثك راعشأو عئاقوو رابخأ هلو

 ِفْيَف موي ةعقوم يف ةيئاحلا هتديصق يلامألا باتك يف هرعش راتخم نمو «ةعاجشلاو

 نم يهو ؛ةّيدجنلا نزاوه ةليبق ىلع جحذم ناسرفو وه اهيف رصتنا يتلا حيّرلا

 :اَهْلَوُأ «دئاصقلا تالوطم

 حارُملاو ٍبْرَعُملا ٌسْعَداَهب كمل هلل

 :لأيج ءافرع . سلمأ :لولهز .رمتلا : طقرألا .عيرس :سلمع .دسألا :نيسلا رسكب ديس )١(

 عبضلا ىثنأ

 ١5/754. ص - يناهفصألا  يناغألا (؟)

 .؟/١07 ص - يبطرقلا ربلا ديع نبا  باعيتسالا ()
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 "”حاَض تنأ مأ ىوققلا كَيَلاَغغ يباَّحِص يناَتاَئْفاَهِب ٌتفقو
 :ةيلادلا هتديصق اهنم «ةيلهاجلا يف ةديج دئاصق رشع نم رثكأ هلو

 ادزهج ٌتيِوُرْذِإَو مل هاَف رزئمب لاييسستتا وسلا

 اديك ةيترزا ثنناتفو, .:نزإؤعيت لاس عملا إ

 :هلوقب اهمتتخا رعشلا دي ْنِم ةليصق يهو

 اذن: فيستا هيا تتنرب تينت ا يللا ند
 ءارعشلا تارشع ْنِم ٌدحاو وهو ؛مالسإلا برك يدعم نب ورمع كردأ دقو

 .تاحوتفلا اودهشو كي يبنلا ىلإ اودفوو مالسإلا اوكردأ نيذلا نييلهاجلا نيينميلا
 قارعلاب ةيسداقلا حتف يفو ماشلاب كومريلا ةعقوم يف ةلساب فقاومو تالوطب هل ناكو
 ةيلهاجلا يف هراعشأو هخيرات اًئْقَّقَحو انيفوتسا دقو .ناريإ يف دنواهن حتف يفو

 ةعبس نع ًاثحبم نيتسو ةعست مضيس يذلاو باتكلا اذه نم يناثلا ء ءزجلا يف مالسإلاو .
 . مالسإلا اوكردأ نيذلا نيمرضخملاو نييلهاجلا نميلا ءارعش نم نيعستو

 نم لوألا ءزجلا يف ًاضيأ نييلهاجلا نيينميلا ءارعشلا رابق نع نأ ىلإ انه: ويشتو
 : باتكلا اذه

 يرفنخلا ةعرُز نب رجح - يماّبّشلا ةليود يبأ نب ةليود-
 يمْرَجلا ةّلْغَو نب ثراحلا- يناَوْيَحلا ديزي نب فوع-
 ناّيدلا نبا َناَدَمْلا دبع- يثراحلا رغصأ نب عفان -

 نادملا دبع نب ديزي- يثراحلا مّرْخم نب ديزي-
 يئاطلا هللا دبع نب متاح-

 رابك نم(" ' ) ءالؤهو مه نوكيف ءارعشلا رابك نم ١" فلس اميف انركذ دقو
 مهو ءركذلا يفلاس ءارعشلا ءامدقو لئاوأ ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيلهاجلا يف نيينميلا ءارعشلا
 «ةنمزألا كلت يف نميلا ءارعش مالعأ نم مهءامسأ انركذ نم ريغ «ءارعش ةرشع
 يتئام ءاهز نيب نم ًارعاش نيسمخ نع مهددع ديزي ءارعشلا رابكو لئاوأو ءامدقف
 . ةيلهاجلا ةنمزأ يف نيينميلا ءارعشلا م العأ نم رعاش

 : ةيلهاجلا يف تاينميلا تارعاشلا مالعأ

 يف نميلل ناك لها :ًالئاق نيسح هط هيف لءاَسَت يذلا تقولا يف هنإ لب

 ١57/". ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا 0
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 - ةيلهاجلا يف نميلل ناك هنأ ًاضيأ دكؤت بدألاو خيراتلا بتك ْنِإف ؟ءارعش ةيلهاجلا

 : ةيلهاجلا يف تاينميلا تارعاشلا مالعأ ْنِمَف .ًاضيأ تارعاش اَمّنِإو  طقف ءارعش سيل

 دقو .ةدعص ةقطنمب (نالوخ نب ّيح) ينب نم يهو : ةينالوخلا ديز تنب ُةَرْمَع-١

 قطانم سيئر ينالوخلا ديز نب ورمع رعاشلا سيئرلا ديز تنب ٌةرمع ترصاع
 سماخلا نرقلا لئاوأ يف شاع» هنأب تاساردلا ضعب لوقت يذلا ةعاّضُقو ةدعص

 ينمزلا ريدقتلا كلذ ىلإ ًادانتساو 2'”اماع نيسمخو ةئامب ةثعبلا لبق يلا
 نكلو ,خيراتلا يف ةيلهاج ةينمي ةرعاش لوأ امبرو مّدقأ ديز تنب ةرمع نوكت

 طساوأ ناك ديز نب ورمع نمز نإو ريدقتلا كلذ ةقد مدع ىلع لدت عئاقولا ن نئارق

 ال تارعاشلا مّدقأ ْنِم ديز تنب ةرْمَع نوكتف ؛داليملل سماخلا نرقلا رخاوأو

 ةيثراحلا نطق هند ةايذلا كك يِماذخ) نهِمّدقأ ءاهلْبَق تارعاش دوجول  َنهِمَدُقَأ

 ْنِم دحاو تيب اهلو ؛ ءربخلا قدص يف لثملا اهب ٌبَرْضُي يتلا يهو (ةّيجحذملا

 اهاخأ تيبلا كلذب ترذنأ دقو «ًالثم راص اهلوق نأل لاثمألا بتك هتركذ رعشلا

 اولزنف «هعم اوجرخ بعك نب ثرحلا ينب نم ةعامجو نطق نب نايدلا سيئرلا
 لئابق نم ًاضيأ مهو - هتليبقو جالح نب سطاع مهيلإ راسف ءءام ريدغ نم برّقلاب

 ناكم نم بيرق ناكم ىلإ اولصو املف ءيلَبُق ٌعاَرِي مهنيب ناكو - تارجنو فوجلا

 يهو - اطَّقلا تراطو تهبنت - ريدغلا نم برّقلاب ثراحلا ينبو ناّيدلا لوزن

 ترذحف ءاطَقلا نايدلا تنب يِماذَح ثأرف  راهنألاو ريدغلا هايم دنع نوكي ٌريط

 :تلاقف ءاهوُفَدَصُي ملف «سطاع ةليبق ءيجمب ثراحلا ينب

 اًماتلاليلاطقلاكرثؤلُك :اودِئِسَو اوُلَجَتْرااَنَمْوَق ايألا

 ُكِرُت ولف» : تلاق نم لوأ نايدلا تنب يماذح نأ لاثمألا ةرهمج يف ءاج دقو

 و م رولا ©هلئم اهلوق راصف ماكل ًاليل اَطَقلا

 ونقيأف سطاع ةليبق اوأر اوحبصأ املف رخآ ناكم ىلإ اولحتراو اوضهنف اهوُقَّدَص
 لانو دعس .قدصلا يف لثملل ًابرضم ثراصو يِماَذُح قدصب

 0 برعلا لاثمأ نم ًالثم (اًماَنل اليل اطَقلا َكِرُث ول) اهلوق ةروريصل تيبلا كلذ

 اهتديصق ليلكإلا يف ينادمهلا دروأ دقف (ةينالوخلا ديز تنب ةَرْمَع) ةرعاشلا امأ

 )١( ص - يماشلا دمحأ  نميلا يف بدألا ةصق 175.

 ) )0ص - يركسعلا لاله وبأ  لاثمألا ةرهمج 195.

 )*( يمْرَجلا ةلْعَو نب ثراحلا يلهاجلا ينميلا رعاشلا لاق كلذ لثمو :

 يزيشكال ريطلا تايب ةجنت علؤلو .اطقلا هت نشك مكانا ويلا
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 جارخإو ءالجإ ديز نب ورمع سيئرلا دارأ امدنمأ (نالوخ نب ّيح ينب) ىلع ءانثلا يف
 :اهنم ةديصق ديز تشب ةّرمع تلاقف «ةدعص نم ّىح ىنب

 ُلِبَتْنَت ٌحامرألاو ءحئاوجلا ىدحإ ْكْلَرَن اذإ يح ينب ٍلْثِمَك اذ ْنَم
 ل ل ا ا ل

 . .اولزن ىدِْلِل ٍفْسْح مك ىلعالو ا نك يا را
 ”هثل]

 ينادمهلا نأ ىلع 6 لاديو تيب رشع ةسمخ يعوا

 لْيَقلا اهجوز ناك «ةيلهاج 008 ةينمي ءارماق يهو م 0
 ةينزيلا ةيئدجلا ةقطنملاب نييرّيمَجلا لايقألا راب نم ْنَدَج يذ نب دْنْرَم نب ورمع
 لبق يأ يداليملا سداسلا نرقلا لئاوأ يف شول :لا هتركذ دقو (ًايلاح نيبأو ةوبش)

 : هنأ بدألا ءاملع لئاوأ نع يلاقلا يلع وبأ درإبأ دقو «ةنس ةثام يلاوحب مالسإلا

 ناسح هيوخأو ةمَقْلَع اهنباو دّنْرَم نب ررمع اه موز يثرت ناَفَه تنب ْقِئْرْج تلاقلا

 9 ججلاٌةِفآو ءةاَنُعلاْوُس ٌمِلْهَنيذلا يسون ْنَدَعِبَيال

 ٍرْرالاَدِقاَعَمَنوِبيطلاو كِرَنُه هد
 . يلامألا باتك يف رعشلا تاراتخم للم يهو - ””ةديصقلا رخآ ىلإ -

 ةقطنمب ةيريمحلا ةيعاضٌقلا مائر ةريشع نم ةيلهاج ةرعاش يهو : ماثر تنب ٌةليوُخ - ق

 اتريشع تردغ امدنع يلامألا باتك يف ليوط ربخ اهلو «نميلا قرش يف رخشلا
 .مهل سرُع يف ىراكُس مهو مهولتقو مائر|بابش نم نيثالثب بعانو نهاد

 :اًهلَوَأ ةديصقب رْخِشلا ةقطنم لماع ةوغلُ نب يواَضْرَمِب ةليوخ تدجنتساف
 ٍبِلاط ُكَرْذأو ءيصكتم ٌرعأو أَجْلَم ٌمكمأو لَمَتْعُمَرْيَخاِي

 بياحل ءامْغُملا قوف اهدار وسب ُليلَتْمَت ىلاَكّنلا ٌةدِفاو كنءاج

 ماقف ' ”يلاقلاو يعمصألا اهحرش ةيوغل دل,طاوش اهيفو تايبأ ةرشع يهو

 ءيشلا ذخأ :سيهلا .ةداس :ةحجاحج .بلغأ عمل :بلُع .فيرشلا ميعزلا :فيرطغلا )١(
 .اوبراحأ اذإ :اولصتا اذإ . عاجش :سيهأو .ةونع

 .1 /787” ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 000
 . مركلا نع ةيانك ا هو ؛حئابذلا نم ُرْرَجُي امو مئغلا :رّزَجحلا
 00 ؟ ١58/ ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا )
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 .ماثر ينبو ةليوخ فصنأو «مهيف عجوأف «بعانو نهاد ةريشع ىلع ةلمحب يواضرم

 رعاشلا برك يدعم نب ورمع تخأ يهو :ةّيديبّرلا برك يِدْعَم تنب ةَّشْبك 3

 نم وهو ينادمهلا يعداولا كلام نب عَدجألا رعاشلا ةجاوزو ءروهشملا سرافلاو

 اهلو .ةدعصب عدجألا اهجوز تيب يف ةشبك تناك كلذلو ةدعص يف ةعداو ةليبق

 هللا دبع اهيخأ لتقم ربخ اهاتأ امدنع بدألا بتك تاهمأ يف روهشم رعشو ربخ

 ىلإ اوراس نزام ينب نأو ءمهدنع فيض وهو نزام ينب نم ناركس لجر دي ىلع
 كْذَي نحنو «ناركس هيفس اَنِم ّلجر هّلَثَك) :هل اولاقو برك يدعم نب ورمع

 ينتباصأ يدي ىدحإ :ورمع لاقف . .ةّيدلا ذخأت نأ مِجّرلاب كلأسنف ءكدضَعو
 تلاقو ٌةشبيك تبضغف :ءابشأو اليإ ةيدلا اخي ديل ريو ورع ليك 0

 :اهلوق اهنمو «نزام ينب نم رأثلا ىلع مهنحّتو مهبتاعت ةدعص نم ًاتايبأ تعب

 ئَيذ تهل اولكت الا ةسوتق ىلإ هّموي َناَحْدِإهَّللا دبع 2

 ملظُم ةدعصب ٍتيب يف ُكرْثَأو ًاركبأو ًالاَفِإ مُهْئِم اوذخأت (نأو)

 (")ملَصُملام اعلا ناذآب اوُشُمُق اوُمُكْيَدَناو اولْثْمَت مل ْمُهَنأ إف.

 '"”مدلا َنِم َنُهَباقعأ ْتّلِهْنُأ اذإ مكتاسن لودُعُف ال[ اويبوشكألو
 ا لا ل لا ل

 نم ليخحرلا ىلإ مهرطضاو نزام نتن ن: نم هيشأ راك ورمع لخأأف للا ..مهيف ٌعَجْوَأف

 : هيف لوقت «ةغللا بيرغ باتك يف دحاو تيب ًاضيأ اهلو «ةشبك رعش ببسب مهتقطنم

 ُدوهْسَم ٍساّنلا يِصاَوُن نم عَمجم يف هب نيقطاّتلا ٌَتْيَمَك 56 مو

 (نييِرّيْمَحلا لايقألا دحأ) جاع لْيَقلا ةجوز يهو : ةّيعاَرُخلا مجألا تنب ةمطاف
 :اهلوق اهنم «يلامألا باتك يف يلاقلا اهركذ 0

 يحاض ٌدّرْجَأِب ئَحْضَأ ينّئكرتف ِهْلِظِب ٌدولأ ًالَّبج يل ٌتئُكدق

 20 حاّرلاب يملاظ ٌعْقدأو ؛ُهئِم يقتأو ليلذلل ٌعّضخأ ٌَمويلاف ..

 حاَّبَص ُتْوَعَد نَئَُف ىلع موي يا ل رس تحال

 . ؟7نقلك ىبنلا ةافو دعب ةشئاع اهب تلثمت تايبألا هذه» :ديرد نب ركب وبأ لاق

 «ةيلهاجلا يف تاينميلا تارعاشلا مالعأ ةسداس يهو : ةيثراحلا ناّيدلا تنب ةيرام  ؟

 . «متخطلت يأ :تلمترا اذإ» ىورُّيو (؟) . يشحولا رقبلا : ماَعَّنلا )١(

 . (؟ /؟ ص - ىلامألا)- ةحوارُملا :حارلا (4) 7/1١5١. ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (6)
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 دهع يفو لبق نارجن فالخمو جحذم سيئر نايدلا نبا نادملا دبع تنأ يهو

 يف لفاوقلا بهنل تاراغب ةيدجنلا ناليع سيق رئاشع ضعب مايق ببسب بعك
 تلاقف «ربنعلا نب ةَءالَص اوذخأو يثراحلا ناهاع نب ةّرُم اولتقف «فارطألا قطانم
 نيصحلا ابأ يثرتو مهضّرَحُتو ثراحلا ينب سراوف بتاعت نايدلا تنب ةيرام
 : اهنم ًاتايبأ ناهاع نب ةرّم

 )١( 5 هي وك_كرس م من ءراو 6 ف نوب اال سم 1"

 رّبْنَعلا نبا ةَءاَلَص َنْيِمِلْسَملاو ْمُهَءاَرَو نْيَّصخلا انآ نيكراتلا

 َبْعَت ْمَلنَأ َتِْبَلَو تْرِبَك ىّنَح  ٌةَبْقِح َكِباَبَش ىلع ُتيكب دَقَلو
 ىنب ناسرفو نايدلا نبا نادملا دبع مايق ىلإ تذدأ اهنكلو «تايبأ ةتس ىهو

 .دجن ىف ناليع سيق لئابق دض ةمراع ةيبيدأت تالمحب بعك نب ثرحلا

 نب ةّرم ىثرت تلاق ءبعك نب ثرحلا ىنب نم ةأرما يهو :ناهاع نب ةرم ةحئان -/
 نإ :ةديبُع وبأ لاق ءأرعش هتلتق يتلا ةيسيقلا رصعأ نب ةلهاب ةريشع وجهتو ناهاع
 :اهلوق نم يناثلا تيبلا وهو «مهب ترْغص اهنأل هلثمب اوجُم ام' ةلهاب

 اًناَك ْنَمِرْيَغْنِمُهَلَتاَق اكول اًَناَماَعِنْبَةَرَمل ْيعَب نْيَعاب

 ذات نا لق ةلفافا زعل تشع وذ امو ةلئاف ناك ول

 .بدألا ةنازخ يف ناتيبلاو

 دعب اهتلاق بدألا ةنازخ ىف تايبأ اهل «ةيلهاج ةرعاش ىهو :ناهاع نب ةّرم ةنبإ

 : يثراحلا ناهاع نب ةّرُم

 نفاخ ايهم سفالة: اكن وسلا نب لم او انا

 ناش افدقنا سب نفر اذن دوهلب بتم عير شلت زد
 نم «نايدلا تنب ةيرام ةرتف سفن ىف ةيلهاج ةرعاش يهو : ةيثراحلا بشان مأ - 4

 ٍلْيِلَد ِرْيْعِب ُهاَسْعَت ٍلْبَللا ىَرُس بشان ٌءَأاومَّشَج ًاموق ُهُللااَحَل

 ٍلْيِوُط مارّملا ٍبْعَص مْلَع ىلإ يتبكر َنوُد ٌصِلاَف يبوثو ٌترظن
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 داَرُم ةقطنمو ةليبق نم ةيلهاج ةرعاش يهو :يدارُملا رشب نب ورمع تخأ ٠

 :هيف تلاق ءرشب نب ورمع اهيخأ ءاثر يف رعش اهل .نميلاب

 ٍداَعّصلا ِكَرَئْغَمِبِهِعَرْضَمو ومع دخت ييبمت فيلابالا

 ِداَدّسلا ِبّرَّللا يف ف سانلا ْتْيْغَو ذا تلده دف يفيبعلا خانم

 مهركذ يتأيس نيذلا نيم نميلا ءارعش نم ةبكوك داّرم نم ناك دقو
 عابنزو ؛ثراحلا نب بتعك :مهنم ةماعكلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف مهرعشو

 نب ورمعو «كيسُم نب ةورفو ء.حوشكم نب سيقو «يدارملا حاّونلا وبأو دارا
 يدارملا سيق رق نب ورمعل نيتيب ءارعشلا مجعم يف ينابّرْرُملا دروأ دقو «يدارملا سيق

 :امهو «ىَدْعس هتأرما ءاثر يف

 اًَهْيِف يذلا َلُك ٌةَيِصْخُم ٍتْسَّلَق 0
 اًهْيِقآم ىَّدْعُس ىلع ٍءاكّبلا ّنِم 2 ْتَحَرَق دق ضْوَرلا ِءاَبِظَك ب منَأَم يف
 لاجرلا نم نهبراقأل تارعاشلا ءاسنلا نم نكي مل ءاثرلا نأ نك قلد نذوب

 . .مهتابيرق وأ مهتاجوز ءاثر يف ًارعش نولوقي ًاضيأ لاجرلا ءارعشلا ناك امنإو بسحف
 نميلا مكح تلوت دقف «بدألاو خيراتلا يف ىلجتت ةناكم نميلا يف ذ ةأرملل ناك دقف
 :هلوق يف عّبت دعسأ نهب رختفا تاريمأو تاكلم ةدع

 يدودججب ٌسْيِمْل ْنِمو «سمشو سيق بك تانيوسم ةاسنتو

 كلملا مأ ىربكلا سيمل ةكلملاو ىربكلا سمش ةكلملاو سيقلب ةكلملا ينعي

 تنب تومرضح ةكلم كلح كالم» ًاضيأ نهنمو «يريمحلا رانملا يذ نب سيقيرفأ

 ةكلملا ةريمألاو .دنسُمملا شوقن يف ةروكذم يهو «نادير يذو أبس كلم نافهن ناهلع

 رعاشلا لاق «طعان ةنيدم يف سيمل رقم ناكو «يريمحلا عَبُت دعسأ تنب سْيِمْلا
  يريمحلا نذج يف نب املا

 ِرَبْرَب ٌُبحاص ّجرَخلا اهيلإ يبجي 2 ٍطعان ةَباَوُذ يف تناك ٌسْيِمَلو
 «برأم ةنهاك ةفيرط نهنم «تاروهشم تانهاك ةدع ًاضيأ ءاسنلا نم ناكو

 يتلا نادمه ةنهاك ئمْيْلُسو «ةيعاَضُقلا ماثر تنب ةليوخ ةرعاشلا ةبحاص ءاربز ةنهاكلاو

 : يمهنلا ةقاّرَب نب ورمع لوقي اهل

 ٌمئان ِكيلاعصلا ٍليل نع َكْلْيَلِو ٍةَفْلَتِل ضَرَعَتال ىَمْيَلُس لوقت
 طاشنلا عاونأ ةفاك يف ةأرملا ةكراشم عقاول ساكعنا وه تارعاش تابيدأ دوجوف
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 ءاهز نم تارعاش رشع فلس اميف انركذ دقو «نميلاب ىبدألاو ىعامتجالاو ىسايسلا
 .ووضعلا كلت ىف ينمي. هرهاشو ةنيدأ قيرشع

 نعو ءارعشلا ءامدقو لئاوأ نعو ةباتكلاو ةغللا نع فلس ام لَمَجُم نم نيبتتو

 دهم نميلا نأ ةيلهاجلا يف تاينميلا تارعاشلا مالعأو نييلهاجلا نيينميلا ءارعشلا رابك
 ناكو «ةصاخلا اهدعاوقو اهريباعت ةيرهدلا دناسملل ناك هنأو .يبرعلا ناسللاو ةبورعلا

 يف ىلجتت يتلا هدعاوقو هريباعت رعشلل ناكو «ماعلا اهوحنو اهبولسأ ةيربزلا صوصنلل
 لاكشأ ةثالث روصعلا كلت يف ينميلا يبرعلا ناسللف «ةيلهاجلا ةينميلا راعشألا كلت

 ةغلو ءربرلا ةغلو «دنسُملا ةغل ىهو «تاغل ةباثمب اهرابتعا نكمي ةيسيئر بيلاسأو

 رعشلا كلذ وه يلهاجلا ينميلا رعشلا دعاوقو بولسأو ةغل ةفرعم ردصمو ءرعشلا
 سفنب رعشلا نولوقي اوناك نميلا قطانمو لئابق لك نم تارعاشلاو ءارعشلاف ؛«هسفن
 «مالسإلا روهظ دنعو مالسإلا لبق ةنس ةئامتس دادتما ىلع دعاوقلاو بولسألاو ةغللا

 ارعاش نيعبسو ةئام نم رثكأ راعشأ قطنت هبو «حيصفلا يبرعلا ناسللا يه رعشلا ةغلف

 دقو حيصفلا ناسللا يه رعشلا ةغلف ؛باثكلا اذه يف نييلهاجلا نمل ءارعش نم

 .روصعلا كلت يف زاجحلا لهأ ةيبلاغ اوناك مهنأل زاجحلا يف ًاضيأ نوينميلا هرشن

 : نيسح هط ماهوأو . . سيقلا ءىرما عم ةفقو

 برض هب يذلاو ءارعشلا رعشأ يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرما عم انه فقنو
 نيسح هط لاق دقف .هلك رعشلاب تبهذ نميلا نأو ينامي رعشلا نأ ىلع لثملا لئاوألا
 - :هصن يلي ام لاق اميف

 فيكف . .ةغللا يشرق هرعشو ينمي - ةاورلا ثيداحأ ْتَِحَص ْنِإ- نسيقلا ارخآ نإ"

 ل ل ؟زاجحلا لهأ ةغل يف هرعش ينميلا رعاشلا مّن
 ا «ينمي هنأ ىلع لدي لوقلا ءاحنأ نم ًاوحن وأ ًابولسأ وأ أظفل سيقلا ءىرما رعش

 عضوم يف لاق لب ءًاحيرص ًاراكنإ سيقلا ءىرما دوجو نيسح هط ركني ملو

 اميرو مصل وردا لج علا و ا :لاقو ادجُو هنأ ٌحَجرُت' :رخآ

 ' . .ًاضيأ سماخلا نرقلا لبق شاع

 نب نمحرلا دبع خيراتو سيقلا ءىرما خيرات نيب ةنراقملاب نيسح هط ماقو
 :لاق مث «ةميلس ريغ ةنراقم يهو «يدنكلا ثعشألا

 ثّدحت دق يتلا سيقلا ءىرما ةايح نأ حَّجرُت نأ لب ضرفن نأ ريسيلا نِم سيلأ)

 ةفدحتسا ب فعشألا نبا نمحرلا دبع ةايحل' ليثمتلا نم انول الإ تسيل ةاورلا اهب
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 ليْلَصلا كلملا مسا هل اوراعتساو «قارعلا يف ةينميلا بوعشلا ىوهل ءاضرإ صاصقلا
 نع ٌفرعُت مناك راشألا عاق سف ةفئاطل ًالالغتساو نانا م ةنمأ حتت لادسعلا ءاقلإ

 ردا يح نم تامل كالجلا اذ
 ٌحَجرُي ةرات وهف «ريبك ردق طبختلاو امرا نموت نيس مك نإ لوقأو

 را لال داو عضوب يف جرن «ًادوجوم ناك سيقلا رفات

 هط ماهوأ ديدحت نكمي «طبختلا ىدم ناك ًايأو . .صاَصّقلا هثدحتسا ثعشألا نبا

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا رومألا يف اهنع ةقيقحلا هجو نييبتو نيسح
 دنع ةاورلا ثيداحأ فحص نإ ب سيقلا ارم قإ) :هلوق ىف لفمديو. :لوألا رمألا

 .«زاجحلا لهأ ةغل يف هرعش ينمبلا رعاشلا مظن فيكف ...ةغللا ْيَشرُق هرعشو نمي -
 مهوت امنإو .«ةغللا ٌّيشرُق هرعشو . ." لقي مل ةاورلا نم أدحأ نأ ةقيقحلا امنيب
 لهأ ةغل نيسح هط هاّمَس امب هرعش سيقلا ؤرما مظني ملو .. كلذ نيسح هط قلتخاو
 لهأ ةغل) همسا ءيش ةغللاو بدألاو خيراتلا بتك لك يف دوجو الف زاجحلا
 ءامدقو لئاوأ رعش دعاوقو بولسأو ةغل سفنب هرعش سيقلا ؤرما مظن امنإو .(زاجحلا

 «نميلا قطانمو لئابق رئاس نم  ركذلا يفلاس - نييلهاجلا نيينميلا ءارعشلا رابكو
 يهتم ؛لايجأ ةدعب وأ نينسلا نم تائم ةدعب سيقلا ءىرما لبق ءارعش مهنمو

 .يدوألا هوفألا «يبلكلا هللا دبع نب لّبَه ءدهن نب ديز نب ديوُد «ءبعك نب ثرحلا
 تا ند نعل «قدقاحلا ىراتكلا راع: سكي نب ىيخلا دن 2: عنزي وذ ناشف
 نب دعسأ «ينالوخلا ديز نب ورمع .«يفعججلا رعسألا ؛يئراحلا دوسأ نب ربج
 ١ .نمبلا ءارعش نم مهريغ كارشعو «ناسح

 لب «نيينميلا ءارعشلا ءامدقو لئاوأ نمز يف تنونكت دق شيرق ةليبق نكت ملو
 ةعاّرخ ةليبقو «ناطحق نب مهرج ةليبق مهنمو «نوينمي زاجحلاو ةكم لئابق ةيبلاغ ناك

 شيرق نوكتت نأ لبق زاجحلاو ةكم يف ءارعشلا لئاوأ ناك مهنمو :ةيسبلا ةيدؤألا
 فلخ نب ةنحش « ىمهرجلا ثرحلا نب ورمع :مهنم انركذ دقو «ةريثك لايجأب

 ؛مارحلا تيبلاو ةكمل نييعازخلا ةالولا لوأ يعازلا ثراحلا نب ورمع ؛يمهرجلا
 .ةنس ةئامثالث رباك نع ًارباك كلذ نوئراوتي ةكمو مارحلا تيبلا ةعازخ تلوت دقو

 ةقيقحلا يه كلتف .رازنو ةناتك ينب يف نوقرفتم ُثاتويبو ٌمْرِصو ٌلوْلُح كاذ ْذِإ شيرّقو

 . خيراتلا بتك اهب قطنت يتلا

 اهرشن يتلا يلهاجلا ينميلا يبرعلا رعشلا ةغلب هرعش مظُن دق سيقلا ؤرماف
 راشتنال ماشلا ىلإو قارعلاب ةريحلا ىلإ ةريزجلا قرشو دجنو زاجحلا يف نوينميلا

 .؟1هو ؟ا/١ ص - ىعفارلا  نآرقلا ةيار تحتو  نيسح هط  يلهاجلا بدألا يف 09
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 كلت رئاس يف مهدناسمو يفاقثلاو يراجتلاو يسايسلا مهذوفنو مهتطلُسو نيينميلا
 رجح :مهو «ءءارعش ةالو كولم ةثالث سيقلا ءىرما فالسأ نم ناك دقلو .ءاجرألا

 نب برك يدعمو «يدنكلا ورمع نب ثراحلا نب ةَّمْلَّسَو «يدنكلا رارملا لكآ
 .سيقلا ءىرما اًمَع - برك يدعمو َةَمْلَس  امهو «ثراحلا

 ال نيقباسلا ءارعشلا نم دحاو رعاش بولسأب هرعش يف سيقلا قرما ىدتقا دقو

 ّيريمحلا ٌيعاَضقلا يبلكلا ماذخ نب سيقلا ؤرما يلهاجلا ينميلا رعاشلا وهو «ريغ
 هنأ ةديبع وبأو يدمآلاو ةبيتق نبا ركذ دقو «لالطألا ىلع فقو نم لوأ ناك يذلا

 : هلوقب يدنكلا سيقلا ؤرما ىَنَع هايإو «رايدلا ىلع ىكب نم لوأ»

 (0)ماّدخ نبا ىَكَب اَمَك َراّيَّذلا يكْبَت اَنّلَعَل ٍلْيِجُملا ٍلّثُطلا ىلع اَجَوُم

 لاق كلذ نعو .سيقلا ءىرما نمزل نيسح هط ديدحت ىف لثمتيو : ىناثلا رمألا
 ةنس ةئامثالثو ًأفلأ نأ نظن اممو» :هصن يلي ام يعفارلا قداص ىفطصم ذاتسألا
 خيرات نييعت يف (نيسح هط) ةعماجلا خيش لوق «ءابدألا روبق ٌرهي ًاكحض هنم كحضت
 اميرو «سداسلا نرقلا لبق شاع هنأ - نحن لمأت  ٌنحن ىرن يذلاو) : سيقلا ءىرما
 ليلقتلل اهنإ اهيف لاقُي يتلا امبرف ١5١( ةحفص) (. .ًاضيأ سماخلا نرقلا لبق شاع

 نرقلا لبق شاع هنإ هيف لاقي يذلا نأل «ةنس ةئامب ينيسحلا خيراتلا باسح يف يه
 نرقلا لبق شاع امبر هيف ليق اذإف م١٠35 ةنس ىلع مدقتي نأ نكمي ال داليملل سداسلا

 ةضايرلا ءاملع نم انأ امو م١٠ ةنس مدقتت نأ نكمي ال هذه ًاضيأف ءاضيأ سماخلا
 . 7(. . طلخلا اذه صيلخت ىلع ةوق يلقع نم ٌدِجَأف

 شاع امبرو سداسلا نرقلا لبق شاع هنأب سيقلا ءىرما نمزل نيسح هط ريدقتف

 هنأ ىلعو «هيف عقو يذلا طلخلاو مهولا قدم ىلع لذي ءاضيأ سماخلا نرقلا لبق

 رسيأب ىتح ةيارد الو ثحب الو ملع نودب ءارعشلاو رعشلا ىلع مكحيو ضرتفي
 نرقلا ىف شاع امير هنأ ىنعت «سماخلا نرقلا لبق شاع امبر» هنأب لوقلاف ءرومألا

 سيقلا ءىرما ةرصاعم تركذ دق بدألاو خيراتلا بتك لك امتيب يداليملا عبارلا
 ةرصاعم كلذكو ةريحلا ةرامإ ىلع ناورشونأ ىرسك هالو يذلا ءامسلا ءام نب رذنملل

 وهو ماشلاب برعلا كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا كلملل سيقلا ءىرما

 رداصملاو تاساردلا يف ةفورعم كولملا كعلوأ ةنمزأو «يناسغلا ةلّبَج نب ثراحلا

 :نودلخ نبا لاق .م078 ماع يلاوح مكحلا ناورشونأ ىرسك ىلوت دقف «ةيخيراتلا
 نإ» :ةبيتق نبا لاقو .«ناورشونأ كلُم نم ةنس نيعبرأو نيتنثال ِةِلَك يبنلا دلوم ناك)»

 ال ص - يعفارلا  نآرقلا ةيار تحت (؟) . ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا )١(
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 اذه يناسغلا ثراحلاو 5 روطا ربمالا دعب بقل ىلعأ وهو 2طقن1ةعط 2204 1

 ءامسلا ءام نب رذنملا ةبراحمل معدلا الئاس ؛همايأ رخاوأ يف سيقلا ؤرما هيلإ راس
 هيلإ راسو هب رصنتسا يذلا وهو ناينتسوج رصيقلا دنع هل طسوتو ثراحلا هل بتكف

 سداسلا نرقلا ىف ذ اوناك سيقلا ؤرما مهرصاع نيذلا كئلوأ لكف ٠ «سيقلا ؤرما

 (يداليملا نيساشلا نرقلا لبق شاع امبر) هنأب نيسح هط لوق نإف يلاتلابو , يداليملا

 نأ نظي يعفارلا لعج طلخلاو ماهوألا يف طارفإ وه - يداليملا عبارلا نرقلا يف يأ -

 نمز نأ ديكأت انه انمهيو :ةاردألا ووبق ديو اككع هن ككيخت ةنم اةناتالكو فلآ
 وهو ءاماع نينامثب ةيوبنلا ةرجهلا لبق سيقلا ؤرما يفوت دققف ءفورعم سيقلا ءىرما

 لبق) م17 ماع يلرجدلو هنأ ىلع تاساردلا قفتت كلذلو .هرمع نم نيسمخلا ىف

 0 نرقلا طساوأب يفوتو ةنس نيسمخ ءاهز شاعو (ًاماع نيثالثو ةئامب ةرجهلا

 ةحيحص ريغ هنمز نع نيسح هط معازمف م0450 ماعو 1م نواف يددابكلا

 اقلطُم دجت ال كنأ اذه نم ُبجعأوا : نيسح مط .لوق يف لكمتن: : ثلاثلا رمألا

 هنأ ىلع لدي لوقلا ءاشنأ نه اوت وأ ايولسأ وأ اظفل.:نيتينقلا ءىرما رعش يف

 رعش لك نأ ةقيقحلاف .ةحصلا مدع يف ٌقِرْعُم اذه نيسح هط مالكو (ها)(ينمي
 لوق اهدينفتل يفكي «. .ًاقلطُم دجت ال. .” ةملكف .ينمي هنأ دكؤي سيقلا ءىرما
 : سيقلا ءىرما

 نوتات هشيفالا ةرخو . ةرشن اكول ردنا لوانطتا

 "نوُبِحًئاَنِلْهألاَكَنإو
 ءاج دقو .تومرضح ةظفاحمب ةدنك ةليبق ةقطنم يف ةديلت ةينمي ةنيدم َنوُمَّدو

 جحذمو ةدنكو أبس بارعأ ريبك ندج نب بلات دعس" مساب دنسُم شقن يف اهركذ
 شقنلا ركذيو .«تنامُيو تومرضحو ريمحو أبس بارعأ لكو ءلإ دزو ملهبو ميرحو
 كلملا اهب هفلك ةمهم نم هتدوع ةبسانمب هلإلا دبعم ىلإ ٍنابرق ميدقتب ماق بلات دعس نأ
 نم هَجّوَّتو .ميرت . . ” اهنم قطانمو ندم ةدع ىلإ اهلالخ راس ربهي يلع رمذ يريمحلا

 )١( ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 1١5.٠ ) )5ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ".

  0ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 1١5.
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 ةدع اهيلتو ءميرت ةنيدم راوجب نومد عقتو ؟(بيلك ّرعو /هطشمو /َنوُمَد ىلإ ميرت
 اهيفو تومرضح ةلفسم ىلإ اهنم ٌردحنملا ردحنيو ىرق ةدع مث ةطشم ةئيدم مث ىرق

 «نيميدق نيردصم يف ةروكذم نومد ةنيدمف .ةرهملا ىلإ دتمي داو يف بيلك ينب رع
 راشأ دقو .سيقلا ءىرما رعش امهيناثو يرهدلا يريمحلا دنسُملا شقنلا كلذ امهدحأ

 يلي اهم. نمتلا لابج نم ةَدْنَك دالب» :لاق ثيح رعشلا كلذ ىلإ نودلخ نبأ

 . ''”هرعش يف سيقلا ؤرما اهركذ َنوُمَد مهتدعاقو كولم اهب مهل ناكو ءتومرضح
 ناكو .نومد مهكلُم ةنيدمو «نميلا يقرش ىف ةدنك دالب» :ًاضيأ نودلخ نبا لاقو

 نسحلا لاقو ؟9«زاجحلاب ناندع نب دعم ينب ىلع مهنولويو مهنورهاصي ةعبابتلا
 . . ةميظع ةنيدم لَدْنَع اهنم . .تومرضح ضرأ نم ةدنك دلب» :ةفصلا يف ينادمهلا

 ورمع نب كلملا ثراحلا ىلب نومد نكاسو + َنومَدَو ءنودهو «نودوجو

 لَدْنَعو نوُمَد يفو . . » :ليلكإلا يف لاقو ؟”«يدنكلا رارملا لكآ رجح نب روصقملا

 : سيقلا قرما لوقي

 (©وِلَدْنَعِب ًاموي تاراغلا ٍدّهشأ ملو هرم ويف ةيزعخرا وحل تاك

 نبا كلملا ثراحلا ىنب نكسمو رقمو ةدنك ةسائر ةدعاق نومد تناك دقل

 ةهدجو همامعأو هسآَو سيفلا ءىرما ةنيدم ىهف « يدنكلا راّرملا لكآ رجح نب ورمع

 بارعأ لكو . .جحذمو ةدنكو اف بارعأ ريبك) هنأ - ركذلا فلاس  ندج نب بلات

 لئابق لك نم نيينميلا بارعأ لك ريبكو دئاق وهف (تنامُيو تومرضحو رّيْمِجو أبس
 هلج نأ نيبيقلا ءقرما رغش انل بفشكيو. : نشقعلا كلذ نمز ىف.:رميلا فيلاكمو

 :ثراحلا هدج داجمأ ركذي سيقلا ؤرما لاق دقف . .ناك كلذك ورمع نب ثراحلا

 يف الإ ركذ ةفصلاو ةبترملا كلتل سيلو «مهلك نيناميلا بارعأ رمأ هل ناك دقف

 كلم املو هنأ ةيشيراعلا تاياورلا تزكذ دقل .:دتسملا نفوقنو ننيقلا قوما رغبش
 ميظع شيج يف يدنكلا ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ثعب هرّيْمِح ىلع ناسح نب عب

 . ©«ناسح نب عّبُت هالو دقو «ةريحلاو دعم دالب ىلإ ثراحلا ءاجف . .ٌدعم دالب ىلإ

 .يلاهك 7١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف )١(
 .5537و 1١84 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 ١7١. ص - ينادمهلا  برعلا ةريزج ةفص ()

  2١الإكليل  ص - ينادمهلا 7/15”.

 .187؟ ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (5)
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 بارعأ) مه ثراحلا عم راس يذلا شيجلا كلذ نأ حضوُي سيقلا ءىرما رعش نكلو

 راس دقو .دنسملا شوقن يف ةفصلاو ةبترملا كلت دوجو عم كلذ قباطتيو (نييناميلا
 اوراس اهنمو اوشاعو اوأشن اهب نميلاب َنوُمَد يف اوناك ؛هدالوأ نم ةعبرأ ثراحلا عم

 موخت ىلإ نيرحبلاو راع كد رع نطل ىلع رابعا مهالوف ؛ءارمأ ًاناسرف
 ةالو اوناكف سيقلا ءىرما دلاو رجححو «برك يدعمو «ةَمَلَسَو «ليبحرش مهو ؛ةريحلا

 دلاو رجُح ةيكولم رقم دجن يف (ةّيَرْق) ةنيدم تناكو .اهلئابقو قطانملا كلت ىلع ًاكولم
 ةدنك ةيكولم ةمصاع تناك (ةّيرق) ةنيدم نأ ةيرثألا تابيقنتلا تدكأ دقو . سيقلا ءىرما
 اهيف شاع دقو . .اهتئيبو اهخيراتو اهراثآ لكب ةينمي ةنيدم يهف «دجنو ةماميلا ميلقإ يف

 ىلإ هداعأف «ةيلزغلا هتارماغم نم هوبأ بضغ مث «هبابشو هتلوفط نم ةرتف سيقلا قرما

 هذعبأ ه هوُهَلو سيقلا ءىرما ثبع داز امل هنأ عماجلا باتك يف ءاج كلذ نعو نوُمَد

 . ''”هرمع نم نيرشعلا وحن يف وهو هتريشعو هئابآ نطوم تومرضحب نومد ىلإ هوبأ
 نم نيرشعلا وحن يف وهو الإ أدبت مل ةيرعشلا هتيرقبع نأب سيقلا ءىرما رعش لديو
 .رعشلا نويع هل تقتفتو «ىلجتت هتيرعاش تأدب نميلا يفف «هرمع

 يف رججزيو رمأي «نينس سمخ ءاهز تومرضحب نوُمَد يف سيقلا ؤرما ماقأ دقل
 ةايح ىلإ قوتي ناك دقف َنوُمَد يف هيلع ليللا لواطتو . ٍلَدْنَعِي تاراغلا دهشيو نوُمَد

 ليللا هيلع ىخرأ امو ءنوُمَد يف ًاحاتُم كلو نكي علو «ةعتملاو لزغلاو ديصلاو وهللا

 وُرَس) حابصب ليللا ُدَدَبي «نميلا قطانم نم نوُمد ريغ ىلإ قلطنا مومهلا عاونأب هلودس

 (ةشين) قف (ةلاّبث) نايدو يف ةعرمملا نطاوملا داتريو «رّيمح - لايقأ مداختو (رّيمح

 ءاهريغو (طعان) و (ركَم) يف ةخماش تناك ندم ليئامتو روصقو لالطأ لمأتيو

 رادحناو رطملاو ليخلا فصيو (سارغلا مابش مورك) نم بارشلا سوؤك هيلع ٌرادُّثو
 دقف .هراعشأ اهب قطنت يتلا نميلا يف هتايح ملاعم نم كلذ ريغو «لابجلا نم لويسلا

 وحن يف وهو َنوُمَد ىلإ هوبأ هداعأ ذنم نميلا عوبر يف ًاماع رشع ةسمخ ءاهز شاع

 .ًابيرقت هرمع نم نيثالثلاو ةسماخلا ىتح هرمع نم نيرشعلا
 :يتمي هنأ ىلغ لدي ام: سيقلا ءىرما رعش يف دجوي ذل هنأب نيسح»هط: معو دقل

 «نميلا يف هتايح ملاعمب قطنتو هتينمي دكؤت سيقلا ءىرما راعشأ نأ ةقيقحلا امنيب

 يف ةدنك ةسائر رقم َنوُمَد تناكو «نينس سمخ ءاهز اهب ماقأ يتلا (نوُمٌد) نم ًءادتبا

 (ةشبك نب ديزي) هلاخ ناك امك «ةدنكل (ُالْيَف)ًاريمأ همامعأ دحأ ناكو «تومرضح

 :سيقلا قرما لاق امهيفو . تومرضح يلاعأل ًايلاو

 يِماَمعأُهَْطْهَرَو ديزي وُبأو ُةناكَم َتْمِلَعْدَك َةَسْبَك ُنِبا يلا

  4١١الجامع  ص - فرطماب 95.



 شقن يف ا تاوص 0 ١ ينادخأو ةدنت ريس أر هنأو (ةشنك ند للي 0 مسا ءاج دقو

 مكح دقو 5 ملا رشم كلم ند .يذ عْفْيَمس سس برك يدعم) كلملا ركذي دنسُم

 ؛نمزلا كلذ يف نميلا نم يقرشلا فصنلاو رج قطانم عفيمس نب برك يدعم

 هيفو .ُنَيِبَأَو ة ةوبش قطانمن ظابق اريثأ 1 يم ىذ - ليِبضَوَشس نب 97 +: م) هيخحأ نبا ناكو

 : سيقلا قرما لاق

 لَمْرَقلًاديبعوعذئالٌنحنْذإو اَئّبرَرْيَُخلا َدَئْرَموُعْدَن ٌنْحنْدإَ
 يذ نب ريخلا دئْرَم ئَعْذُي لقي سيقلا قرما لزن: هنأ يناغألا باتك يف ءاج دقو

 لايقأ ْنِم :ريخلا دّئْرَم : ناويدلا يف ءاجو . (0ةبارق امهنيب تناكو يريمحلا نَدَج

 ذب قريع نبا قزق ممارس ا ل نريمج

 ©”0َرَبْكَأ َرَبْكأ َدَجَملاو ىَلُعلا اَنْنِرَو ٍلَمرَقِةَوْرَع زبئاس كفو
 . (ريمح رزَس) ني نْيعُر يذ قطانمب نْيَعُر يذ لآ نم ًاَْق اكلم لمرق ناكو

 ىلإ ( عفاي) نم لتميو مهلقاعمو رّيْمِح لايقأ قطانم بصخأ رّيمصع وْرَسَر ناكو

 ًايلاخ 3 ةظفاحمب اهريغو ؟نادعب « ميري ( ةردانلا « رعشلا «رامع) نيعر يذ فيلاخم

 لاق ٠ (ًايلاح رامذو ءاضيبلا يتظفاسمب) سنع ةيحانو عادر يف (ركِه) و (لكوم)» ىلإو
 : ينادمهلا ميرح نب كلام

 اًعْمَجَأ َمَعْمَح ضرأ اَنْئِطو نأ ىلإ ٍرَيْمِح وْرَس ْنِم َلْيَخْلا اَنْبْلَج ُنحنو

 اَعَفْذَم َنْعْفْدَيِل وأ ًارثو َنْمَقْنَيِل ل

 اَعَدَقُملا َتْيَمكلاو .ًانْيأو الالُك اًهّسأر ضفْنَت ءاَعْوَرلا ًةَرْهَملا ئ

 ارّيْمِج ٍوَْس ْنِم ليللاب اًجّدلا ءيِضُي ٍقراب َءْوُض ىَرَت لَه يِلِيِلْخ ْرَّصَبَت
 ,20بلا دالب يلاعأ :رّيمح ورس ) : :ناويدلاب ةيببلا شماه ىف ءاج لقو

 يذ فاالخعمو علاضلاو عفاي اهنمو .نميلا طسوو بولج ٠ :ريمح ورس »نأ باوصلاو

 لايقألا مهو ريمح لاوقأ دنع ةماقإلا ُرِثْكُي سيقلا ٌؤرما ناكو . هبإ ةظفاحمب نيعر

 دمحم  ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلاو  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف )١(
 . حرفلا

 .8 ص - يناهفصألا - يناغألا )0

 .85 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختنملا (7)
 5١. ص - سيقلا ءىرما ناويد (4)
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 رومخلا دوجأ مهيدل ْذِإ بارشلا يف مهمدانُي ناكف «مهقطانم يف كولملاك اوناكو

 ءىرما لوق يف كلذ ىلجتيو .ليخلا قابس وأ (ةلّيخملا) يف مهكراشيو «ذيبنلاو

 : سيفقلا

 ركَسلاو ةلّيبخملا الإ اَهِلاَوُقَْو رّيْمِج ٌطْسَو يِنَرَس نإ ام ٌكْوْمَعَل
 :انيلاوفأر: :ةزيبنك ةعببا لق رجلا : ناويدلاب تيبلا اذه شماه يف ءاجو

 :نكشلا .ناطلسلا يف هيلي يذلا وه وأ كلملا ةلزنمب مهدنع لْيَقلا نأل اهكولم

 نَدَج يذ نب ريخلا دْئْرَم كاذنآ رّيْمَِح لايقأ نم ناكو 54[  ص] ؛ركسُملا بارشلا

 ىلإ نيعُر يذ فيلاخمب نْيَعُر يذ نب لالك دبع لآو ءْنْطَق نب ورمع نب لمرقو
 نب لالك دبع لآ ناكو .(بإ - ميري) بايرإ يف يريمحلا شئاف وذو (زعت) رفاعملا

 دقو «نابهزو سئانك مهقطانمبو ةيحيسملا ةنايدلاب نوئيدي شئاف يذ لآو نْيَعُر يذ

 :لوقي ْذِإ نابهرلا ىلإ سيقلا قرما راشأ

 ٍناَبْهَُر فحاصم يف روبزطخنك 2تحبصأف اهيلع يدعب ٌحَجبِح ْتَنأ

 :ناوشن لاق يريمحلا نيعر يذ نبا لالك دبع يفو

 حاَّسَملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا ٍلاَلُك دْبَع َنْيأ مأ

 يداليملا عبارلا نرقلا يف ةعبابتلا نييريمحلا نميلا كولم نم لالك دبع ناكو

 نييريمحلا كولملا ءامظع ضعب نع سيقلا ءىرما لوق يف روكذملا (َنْدَعَُر وذ) وهو
 : ءامدقلا ةعبايتلا

 الاَجرلاٌمِهَتْلَيِدْهَعلاَلوُبُخخ ُلْوَعَرْمَدلا نأ َكْئِرْحَي ملأ

 الاَمرلاو ًةَنوُرَحلاَكَلَمْذَقو ٍشاَيِراذعْئاَصَملا َنِم لازأ

 الاعزلا انيفراكمت ىلإ قاشو ابيع نادال طخ 1و

 انين فتة كو نر نيك ةةيفادملا فاحت
 :ينادْمهلا لاقو «ةعبابتلا نميلا كولم دقنأ وه :شاير وذ" ناويدلا ققحُم لاق

 دِشْنُي كلذ لوقي نمو «شاير وذ لاقُي دقو . .ددش يلإ نب شئارلا وهو ثراحلا"

 ش : سيقلا ءىرمأ تيب

 ""الاَمِرلاوةَنوُرَحلا َكَلَمْذَقو» ٍشاَيِراذعِناَصَملا َنِم كا

 اذوب نيقركلا ذو :نقلازلا شرب كابر اذ: دوستملا كلت ين نييقلا قربا يكف دقو

 7/07 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 نميلاب وهو ةديصقلا كلت سيقلا ؤرما لاق دقو - ابلاغ - ساون وذ وهو داّرَّزلاو نيعُر
 ىلغأب ٌحوفت رّيْمِح لايقأ سلاجم تناكو .رّيْمِح لايقآ سلاجم نم سلجم يف امبر
 اهينتقيو ءاهب نورجاتيو نوينميلا اهعنصي ناك يتلا ةيريمحلا ةينميلا روخبلاو بويطلا
 ىتح سيقلا ءىرما رعش قطنيو .ءاسنلا ضعب اهب ٌبيطتتو ءايرثألاو لايقآلاو كولملا

 رعشو دنسملا شوقن امه طقف نيردصم يف ةروكذملا روخبلاو بويطلا كلت ءامسأب
 ْ : سبقلا قرما لاق ١ سيقلا ءىرما

 اَرقْدأ ِكْسِملا َنِم ِكوُرْفَمِب ُصخُت ٍةيِرَيْمِح ةّقحم يف انس خيرو
 ارتقفلا ءايكلاو يتبلو ادلزو ١ :اينك اينكاذ نيبلا نب ايولاو ناتو
 :ةيحلا فيولا :ةكورتنملاو دوس از: يؤيطلا ءاهر :ةيزيمحلا ةقضلا)

 عاونأب ةمئاق نيتيبلا نيذه يف) :هيقفاب دمحم .د لاق . (ةهكنلا ديدش :رفذألاو

 هتيب يفو ٠ .مهرايد لك يف اهب اوفرُعو اهيف اورجات وأ نويناميلا اهعنص يتلا بويطلا

 ئتلاو ندع فحتم يف ةيرثألا رخابملاب انناركذُي نيذللا (ييللاواو (دنرلا) ٌدِجَن يناثلا
 روخبلا ءامسأ ء ءيجمف . ل 5 :يه دنسُملا طخلاب ظافلأ اهيلع تَرِفَُخ

 نم سيقلا ءىرما رعش يفو ةيريمحلا ةيرثألا رخابملا ىلع شوقنلا يف ةينميلا بويطلاو
 دحأ امف «سيقلا ءىرما رعش ةينميو ةقارع ىدم ىلع اهتلالد ءىطخت ال يتلا دهاوشلا
 :هلوق شماه يف ءاج دقو :ظاقلألاو ءامتسألا كلت ركذي نأ ٌفرْعَي ناك مالسإلا دعي
 نم برعلا كولم رثكأ نأل ةيريمحلا ةّقخلا ٌصخ دق) هنأ ةارعذلا 'ةيريمح ةّقخ)
 ريم لايقأ ٌسِلاجُي ناك ًاضيأ هنأل :لوقأو . ؟بويطلا بيطأب ُصَخُن مهتّمٌحف ءرّيْمَح
 نم اهريغو (رّيْمَج ورس) ضرأ يف مهفيلاخمو مهقطانم ىلع كولم ةباثمب اوناك نيذلا
 ركع اهنهو ءاهيف تارتف ميقيو اهداتري ناك يتلا نميلا ءاجرأ

 هيلعو «ةرمح ىلإ ضيبأ لبج ىلع سنع دلبب ركه” :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 : عْبت دعسأ لاق ءركه رصق

 دِجُجْفألااَلَو نو َهِراَدِب ٍكوُلُملاٍراَيِدْنِمُرْكَماَمَو
 :سيقلا ٌقرما لاقو

 ””(زكم ىَمُد ضْعَبك ٍنْيَرْدْوُج ىَلَع ٍةَلاَبَتِءاَبِظْنِم ناَتَيْبظاَمُه
 .نميلاب ٌةبصخ ٌةنيدم ٌةَلاَبَت : سيقلا ءىرما ناويدب تيبلا اذه شماه يف ءاجو

 ةضم انيدكت اكن0] ةيقي عمبلاب يدم :ركمر وصلا ؟ىمذلاو .ةرقبلا ةلو:ووذوخلاو

 .7 /904 ص ب هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف 21
 .8/84 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 200
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 تناك كلذك لعفلابو ''”«ناسنإلا روصُي ام عدبأك ءاسنلا هبش ىلع ةتوحنم روصو ةميدق
 .نييريمحلا كولملا زكارم نم زكرمك ةديلتلا دنسملا شوقن ئف اهركذ ءاج دقو ركه ةنيدم

 : (تباث نب) ناسح لاق . .هنكست ٌريمح كولم تناك نميلاب عضوم :ُرِكَه" :ناوشن لاقو

 1 0 ا لا ل
 ند اهيدرت نب هناا ند وهو نجر يذل و ركتع كا ْنِم ْلْبَق :تاث وذو

 زكرم تناكو (رامذ ةظفاحمب) سنع ةقطنم يف ركَه عقت ل 0 رخّرش نب نميأ

 اهركذي ملو «هرعش يف سيقلا قؤرما اهركذو اهدهاش ناسنإلا اهرّوصي ام عدبأك ءاسنلا

 .ديلتلا اهِّرِع دعب الالطأ ركه تراص دقو «هاوس

 موركلا عاونأ جاتنإب ةروهشم يهو سارغلا ماَّبِش ةقطنم داتري سيقلا قرما ناكو
 عقتو .رارمحالا ةذشو ةدوجلاب ةروهشم ةرمخ نوجتني اوناك اهمورك نمو (بنعلا)

 موركلا عاونأ دوجأ جمنت لازت انوا اعني ةلافاخيمي نايشتس ياي ةيحان ىف سارخلا ماج

 ناويدلاب هل ةديصق ىفف ( ماش موركو صحت سيقلا قويا رك دقو .مويلا ىتح (بنعلا)

 :سيقلا قرما لاق

 ماد 0 ردا 0 007 ٍنَمِي يف تلت

 تاظفاححم يف دتمت يتلا هع 06 نادمه للام هب ىنارللا مابش تناكو

 قطانمل ةيرادإلا ةمصاعلا (طعاث) ةنيدم تناكو «ةدعصو ةّبحو نارمعو ءاعنص

 ةظفاحم يف طعان عقتو .ةّيريمحلا ةلودلا يف نميلا يلاعأب ةعاّضقو نالوخو نادمه

 :لوقي ثيح سبقلا قرما اهركذ دقو «ًايلاح نارمع

 اِطِعان ٌرَج ْنِم ٍفاّلألا ُلِزْنُمْلا وهلا

 نانو ” ؟نادمه ضرأ نم نميلاب لبَجِإ : طعان) دل فيلا و

 مدس ككوص ماد 1212 لاق :ناوشن لاقو «بيجع انب هيف

 (*:(ِرَبرَب ُنِكاَس َجْرَخلا اَهْيَلِإ يبجي  ٍطِعاَن ٍةَباَوُذ يف ْتَناَك ٌسيِمَلو

 .08 ص  سيقلا ءىرما ناويد ()

 .17 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختنملا ()

 ١©5. ص - سيقلا ءىرما ناويد 2

 .45و ١٠١5 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختنملا ()
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 روصع لنم ةديلت نئادم لالطأ ةعاّضقو نالوخو نادمه قطانم نم اهريغو طعان يفو

 : سيقلا ءىرما لوقب انركذُت . . ةنمزألا كلت تاكلمو كولم نم اهريغو سيمل ةنمزأو أبس

 ماد نبا ئكَب امك َراَيّدلا يكب انّلَعل ليجُملا ٍلْلَطلا ىَلَعاجَوُم

 مايألا ٍثداوَح َلْبُق ٌسْيِمْلَو ءاَئَتْرُقو ٍباَبَرلاودئِهلٌَراَد
 ىدَتْقا هب يذلا يريمحلا يعاضُقلا يبلكلا ماَذخ نبا سيقلا ؤرما وه ِماَذِخ نباو

 .رايدلا ىلع ءاكبلاو فوقولا يف يدنكلا سيقلا ؤرما
 مهج يف مِهْيَج رصق وأ برأمو نالوخ نئادم لالطأ دنع سيقلا ؤرما فقوو

 .- حتفلاب  مهج كن : مولعلا سمش يف ناوشن لاق . . برأمب رفزح يذ رصقو ؛قدرصو

 نب يح نب ري 0 ل «عضوم مسا : مُهْيَج

 : سيقلا ؤقرما لاق . ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ

 ًَوُفْرَحِبَنْلَعَفاَمَكه ب َنْلَعَف ٍمَهِيَج دعب ْنِم مايألا ُنَمأي ْنَمْف

 دحأ وهو رّيمح كولم ْنِم ْكِلَم ثراحلا نب ليبحرش نب رْفْزَحح وذو ..

 نب بيشقلا وهو هاتي يذلاب يمس برأمب رصق ُتْيِشَعلا» :ناوشن لاقو . 7 ”ةفماقملا
 دنسم شقن ىلع برأم لالطأ يف روثعلا مت دقو "1 م كارلف نو كاتيرق زك ف : 0

 رضق ناكو .ةعبابتلا ةلود يف ةنماثملا ءاوذألا رابك نم وهو (رفّرَخ يذ نامير) مساب

 كلذلو ءالالطأ رصقلا راصو رفزح لآ ىمتتنا مث ةديلتلا روصقلا نم برأمب رفزح يذ
 رفزح يذب يأ (اَرَفْرَحِب َنْلَعُف امك هب َنْلَعَف . .مايألا ٌنمأي نمق) : سيقلا قوما لاق

 . برأمب بيشقلا رصق بحاص

 ةاَرَسلاو فوجلاو برأم ىلإ تومرضح نم هريسم يف عطقي سيقلا ؤرمأ ناكو

 ةبيتق نباو (لاثمألا عمجم) بحاص ركذ دقو (راّمح فوج) هل لاقُي ًارفقُم ًاعساش ايداو

 : يدوألا هوفألا لاق» هنأ

 (ًراَمِج َقْبَي ْمَْلو ٌفْوَجالْخْدَق ًاميِدَق يعبلاو روجلا مؤشبو
 هتقرحأف ءًامشاغ ًايغاب ناكو «علْيَوُم نب راّمِح ىلإ ٌبوسنم ءرامج فوج وهو

 نكسي نأ دجأ ءىرجتسي ال ناكو يداولا كلذ رفقأف ءءامسلا نم ٌقعاوص هتقطنمو وه

 دارُم فوج وه» :ةبيتق نبا لاق . «رامج فوج ْنِم ىلخأ» ”لجلا هيحركر هيف
 : هلوقب سيقلا ؤرما ىَنَع هايإو «مويلا

 ٍلّبَعُملا عيلجلاك يوْمَي ٌُبْمَّذلاهب ٌةَُبْعْطُق ِرْفَق ٍرْيَعلا ٍفْوَججك ِداوو
 ,امككو ؟الو "9: ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش نم بختتملا )000
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 لئالدلا نم وهو «ءسيقلا ءىرما ةقلعم نم تيبلا اذهو (ها) ؛رامح فوج دارأ

 0 ا

 ل افي تس اه ل تل

 ٍلئمأب َكنِم ُحاَبْطإلا امو حْبَصِب ىِلَجْلا الأ ٌليوطلا ٌليللا اهّيأ الأ

 :هلوق ىف روكذملا وه ليللا كلذ

 ةوتاّسيف تتفق نإنوكت ٠ نوفداييلم ايلتا لؤانطت

 (رْيْمِج درس) قطانم دايتراب ليوطلا ليللا كلذ ديدبتب سيقلا ؤرما ذخأ دقو
 فوجك ٍدارر) :هلوق نأ يل ودبي ناك دقو .نييبتلا فلس امك نميلا ءاجرأ نم اهريغو
 ٌتدجو مث «ةرفقملا ةعساشلا تومرضح كايدو ىدحإ ىنعي . . (خلإ ٠ 00 فك رْيَعلا

 مولا يلا نا ريد ارك اورو (راَمِج فوج) هنأب ةبيّتُك نبا نييبت يف نيقيلا ًابنلا

 نإ اني «راّمح فْؤَج هل لاقي يذلا وهو ناَدَمَه هنكست نميلاب داو ٌفوجلا» : ًالئاق

 لهأ نو ةللا اخ ن2 يال تلعق و ارتاهو نوور شل ةاقاو ديال ند عفن ننام

 لّثَملا ٌبرعلا هب تبرضف .فوجلا ىلخأو مهاتفأ ىّتح فوجلا لهأ لتقف «فوجلا

 ٍلاخ عضوم ُلَكِل لاَقُيو» :ًاضيأ ناوشن لاقو 20ةراّمِح فوج نم ىَلَخأ وه :اولاقف

 فوجلاب ناك ِدْزَألا نم لجر وه ليقو .هب ٌعفتنُي ءيش هيف سيل هنأل ريَعلا فوجبك وه
 "0 فوجك وه لاخ لكل ليقف ؛ مهنم فوجلا ىلخأو مهائْفأ ىتح هلهأ لمَ

 وهو نادمه هنكست . . ١ :ناوشن لاق امنيب «مويلا دارم فوج وه» :ةبيتق نبا لاق دقو

 نم ًاعساش ًامسق ناكو ؛مويلا ىتح لازت امو فوجلا نم قطانم نكست نادمهو

 ىلع ةبيتق نبا ٌّصْن دقو ٠ (رْيَعلا يوجك) هيفو هل لاقي يذلاو (رامح فوج) ىمسملا

 :هلوقب سيقلا ؤرما ىنعي هايإو . .دارُم فوجو» : هنأ

 "0لّيَعُملا عيلخلاك يوْعَي ٌبئذلاهب هّتْعطَق مق رفق رْيَعلا فؤجك ٍداوو

 لت اهل تنك نإ تفل ليلق  ”اهناش نإ[ ئوع اشكل هل ثلقف

 ,ال39و 11 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختتنملا 000

 :لّوَمت امل .كلاحو يلاح يأ :اننأش ؛لايعلا وذ :ليعُملا .هودرطو هلهأ هعلخ يذلا :عيلخلا (؟)
 .الاع ست اكل
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 (' لْزْهَي كِئْرَحو يِئْرَح ْتِرَثْحَي ْنَمو ةئاَنأأاعيش لاًئ ام اذإ انالك
 :لاق مث

 لَكِيَهِدِباوَألادْيَقِدرَجْنُمِب اَهِتاَنُكو يف ٌرْيَطلاو يِدَنْعَأ دقو
 فصو يف هلوق يف ينعي . .ٌدباوألا َديَت ْنَم لوأ : سيقلا ؤرماو . . ” : ةبيتق نبا لاق

 ريصق سرفلا وهو ءريسلا يف يضاملا : درَجْمُملاو “”(. .دباوألا ِدْيَق ٍدرَجْنُمِب) سرفلا
 سرفلا اذه نإ :ٌديري . مسجلا ميظعلا سرفلا : لكيهلاو . شوحولا : دياوألاو ءرعشلا
 :لاقو هليخ فصو يف سيقلا ؤرما ئّضَمو .دّيَّقلا لزنمب اهل ٌريصيف دباوألا ٌقحلي

 ٍلَع ْنِم ُلْيَسلا ُهْطَح ٍرْخَص ِدوُمْلجَك ًاعَمِرِبْذُمِلِبْفُمٌَرَمِيُرْكِم
 : ِلَع ْنِم .مصألا رخصلا :دوملجلاو .ٌرفلاو ٌركلل ٍدواعم يأ :رَِم ٌركم) هلوقو

 وأ تومرضح لابجو تاعفترم نم ردحني امدنع ليَسلاف . (عفترم ٍلاع ٍناكم ْنِم
 سيقلا ؤرما هيبشتف . مصألا رخصلا هرادحنا يف ٌعفدي رّيْمِح وُْرَس وأ فوجلاو برأم
 فوج ًاعطاق فوجلا ىلإ هليخب هريسم نمو ةماع ةفصب نميلا يف عقاولا نم ءاج
 ةفصب  فوجلاب ةرماعلا بادمولا بحرأ قطانم يهو (فوجلا بحرأ) اغلابو (راّمِح
 ش : سيقلا ءىرما لوق يف ىَلججَتُي ام وهو - ةصاخ

 الاَيَص ٍِفْوَجلا َبْحَر َرْيِهاَمَج ىلإ ضرح ىلإ بارقأب ُدوُقَأ ذَهَو

 ريثك ةرفجلا عساو ًاسرف ُدوقأ ينعي ب 7ناويدلاب تيبلا اذه شماه ىف ءاجو

 دور و ,ةقلعملا يف (ةمملا ءٌركِملا «لكيهلا ءدرجنُملا)هسرف وهو "”(لاهصتلا
 وبأ لاق » : ليلكإلا يف ءاجو . (فوجلا بحرأ) يهو (فوجلا بحر) ىلإ هب يدتغيو

 : مهطُم نب مه
 هًبَحْرأو اَقْشن يوجلا نطب ٌتقرافو

 [ى٠ ١١5/ ص)

 ضعب ةقلعملا يف سيقلا قؤرما ركذ دقو .فوجلا بحرأو «فوجلا قشُن
 لاق توك عج كن ضرانخاو ها مسلم

 ىلإ هايإ هيبأ ةداعإو داعبإ يف ببسلا تناك تايمارغلا كلتف «نميلاب وهو ةديصقلا

 :ريطلا تانكو .كلعفو يلعف لعفي :كئرحو يثرح ثرتحي .هيلع صرحي ملو ُهَعاَضَأ : هّتافأ (0)
 .ةئك اهتدحاو ءريطلا عقاوم

 ©١٠١5. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟)
 .دوسألاب روهشم نميلاب داو :ةشيب .فورعم رجش :لثألا - 7154 ص - سيقلا ءىرما ناويد ()

 . (ناويدلا) . ضارعألاب ٍداو : ميمغلا
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 ليللا) امأ .هتبابص مايأ تايركذ نم اهُّنأل ةقّلَعُملا هتليصق يف اهركذف نميلاب نوُمَد
 (لاهَصلا . .درجنملا هليخ) و (ردحنملا ليسلا) و (فوجلا يداو عطق) و (ليوطلا

 .نميلاب هتايح ةرتف يف ناك كلذ لكف

 ةاَرَس قطانم نم نارجنو فوجلا يلي ام داتري ناك هنأ ًاضيأ هرعش نم نيبتيو

 يتلا تاناويحلاو راجشألاو ةبيصخلا نايدولاو ةعرمملا نطاوملا تاذ نميلا يلاعأ

 لبج ضارعأ ىلإو فئاطلا موخت ىلإ دتمت يتلا ةشِيَبو ةلاّبَّت قطانم يهو ةفيثك ةفيشك تناك

 :هلوق فلس دقو .ةماعتلا نر نازك فالخم رخاآ نم تقفل ىضفراعلا

 (؟. :ةلابث ءابظ نم ناكيجظ امنع

 داتري ناك كلذكو .«نميلاب ةبصخ ةنيدم :ةلابت» ناويدلاب تيبلا شماه ىف ءاجو

 :لاق تح دبل ؤرما هركذ دقو «تاناويحلاو تاباغلاو راجشألا يذ ةّشْيَب يداو

 ('اَرّوُضَعِب تادماع ِمْيَمُعلا نوُدو ٍةَسْيَب ٍنوُد ْنِم ضاّرعألا ّنِم لاك

 فئاطلا نامخاتتو ًالامش نميلا ضرأ ّذح ىهتنم ضارعألاو ةشيب تناكو

 .زاجحلا نم ةكمل ةعباتلا قطانملاو

 زاجحلا نيبو نميلا يلاعأ ةارّسَو فوجلاو تومرضح نيب قيرطلا يف ناكو
 اهداتري ال ءام نيع اهنم برقلابو سانلا اهنم يقتسيو ٌبرشي ءام ةعيرش اهيف ةحاو
 ءاملا ةعيرش ةحاو بنجتت ةيشحولا رمحلا تناكف «(جراض) هل لاقُي ناكم يف سانلا

 ْفَصَوَو «سيقلا ءىرما مايأ كلذ ناكو «جراض نيع ىلإ ريستو ةامّرلا ماهِس نم ًافوخ

 نإ نعيلا مس دفَو قيرطلا كلذ كلسو ءءاملا ةعيرش ترئدنأ مث .هرعش يف كلذ

 .جراض نيعو ةعيرشلا كلت نع سيقلا ءىرما رعش نم نيتيبب هللا مهايحأف هك يبنلا

 نب ثعشألا مع - برك يدعم نب فيفع ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقف
 َدْهَو هيلإ لبق ذإ دك هّللا كوعير نع ندا امنا :لاق - يدنكلا برك يدعم نب سيق

 1 سقلا يرما وفك مم قيس هللا انايخأ دقت هللا -لوسو اي ةاولاقف ميلا م

 6 يبلا نوديري نمبلا نم وف لب :هنأ يبلكلا نرباز يكف نبا يعن يف هاجر

 ُيبارعأ لبق كلذك مُه امكيَبو . .ءاملا ىلع نوردقي ال ًاثالث اوثكمو «ٌقيرطلا الفت

 :دِشْني مهضعب عمَس يأ  موقلا ضعب َدَشْنَأو «ريعب ىلع ٌبكار
 ىتناذ اييصقارف نم فاتتلا نأ اهُمَمَةَعيِرَّملا َّنأ ثأراَمَن

 .دوسالاب نوهشم نمبلاب داو :ةشس .:هفورعم رجش : لالا 888 ند سيقلا ءئرفا ناويد )١(

 .(ناويدلا) . ضارعألاب ٍداو : ميمغلا
 .7 /487 ص - ينالقسعلا ربح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)



 يِماط اًهْضَمْرَع ُلّظلا اهيلع ٌءِيِفَي جراَض دنع يتلا َنْيَعلا ٍِتَمْمَيَن
 تدك اههللاو لاق": سيفلا قرا“ ارلاق ةرمسلا اذه لوفي رق : بكارلا هلاقن

 لظلاو ءضَمْرَعْلا هيلع اذإو ءُقِدَع ٌءام اذإف هوتأف «هيلإ مهل راشأو .مكدنع ٌجراض اذه
 0 اوُمَلَب ىّبح اوراسو .اوكلهل كلذ الولو ءاوَّوَتْراَو هنم اوبرشف «هيلع ءيِفي
 ايلاف وربخأف سيقلا ءىرما رعش نم نيتيبب ُهّللا اًناّيحأ دقل هللا 000
 تذارآ امل ةيقحرلا رثشلا نأ يا (::اهشع اهّمَه ةعيرشلا نأ ثأر ال١ سيقلا ءىرما لوقف
 عةامدلا نم تفاخ يأ (يماد اهصئارف نم ضايبلا نأ) تكردأو ءءاملا ةعيرش
 ىمدت نأ رمَحلا تفاخف ,عزفلا دنع نادعترت فتكلا ضغن دنع ناتمحل : صئارفلاف
 ىلإ ةيشحولا رُّمَلا ٍتلوحتف .ءاملا ةعيرش ةحاو تداترا اذإ ةامرلا ماهسب اهصئارف
 يهو بلاحطلا تاتابنلا ّلِظ اهيلع ءيفي ٌةنمآ تّبرشف جراض دنع يتلا ءاملا نيع
 قيرطلا كلت موقلا كنلوأ َكَلَس امدنعو .عفترملا بلحطلا تابن يأ «يماطلا ضَمْرَعلا
 ل ع ا ترا ايلا ءان ةعيرتتلا ناكم يف اودجعي حل نيهيلا نم مهربسم يل
 اولءاستف ءيراض دنع يلا نيعلا دصقت تناك ٌَرّْمَُحلا نأب سيقلا ءىرما رعش اوركذف
 «ناكملا ىلإ راشأو «جراض اذه : يبارعألا مهل لاقف ءجراض ئيمسملا ناكشلا نع
 نم:اويرشف هيلع يطغيو ٌءيفي عفترملا ضمرعلا هيلعو ءاملا نيع اودجَوُف هيلإ اوراسف
 ا كلذ لد . سيقلا ءىرمأ رعش نم نيتيبلاب هّللا مهاّيحأف ءاووتزاو ءاملا
 . مالسإلا روهظ ىتح سيقلا ءىرما راعشأ نووريو نوظفحي اوناك نيينميلا

 يف هتايح ملاعمب قطنت سيقلا ءىرما راعشأ نأ فلس ام لمجُم نم نيبتيو

 اهنايدوو اهلايقأو اهكولمو اهلالطأو اهروصقو اهقطانمو اهندُم :نميلا نأبو «نميلا
 كلذ لك ءاهربرو اهتباتكو اهروخبو اهبويطو اهرمخو اهتاناويحو اهلويخو اهلويسو
 شاع دقو «سيقلا ءىرما رعش بلغأ روحم نميلاف سيقلا ءىرما رعش يف قلأتي
 نم ةعامج دي ىلع يدنكلا ثراحلا نب رجح كلملا هيبأ لتقم ربخ هاتأ نأ ىلإ نميلاب
 ةسماخلا وحن يف سيقلا ؤرما ناكو «ةيداليم 57١ ماع كلذ ناكو دج يف دسأ ينب
 ًاراغشأ كلذ نع لاقف «تومرضحب َنوُمَد يف وهو ربخلا هاتأ دقو ءهرمع نم نيئالثلاو
 يرو 1 ير رار حر .نومد يف لازي ام وهو

 0 ءام نب رذنملا ىلإ مهتيقب بوره ىتح مهعبتتو «مهنم تاعامج لتَقو دسأ ينب دراطو م مكحلا ةمصاع يف رمألا ىلوتف ,ندج يذ نب دْئْرَم
 ةئرما رعش ناكف ؛نذنملا 0 علدنا مث «قارعلاب ةريحلا ميلقإ كلم
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 كلُم ةداعتسا لجأ نم براحُي ينامي ميعز رعش دجنب ةلحرملا هذه يف ىتح سيقلا
 ةئيب طسو ءدجن يف نيينميلا ءيط لئابقو ءاسؤر دنع ميقيو لقنتيو «هدادجأو هئابآ

 يناسغلا ةلّبَج رمش يبأ نب ثراحلا كلملا ىلإ راس ىتح كلذك لزي ملو «ةينمي

 ناينتسوج رصيقلا ىلإ ثراحلا هل بتكو هّهجوف «ماشلاب برعلاو ناسغ كلم يناميلا
 رصيق ىلإ هريسم دنع لاقو .هكلَم ةداعتساو ةريحلا كلم رذنملا ةبراحمل ةوقب هّدمَيِل

 اًَرَصِيَمِبٍناَمِجالاَّنأ َنَقِئأو  ُهَئَوُد ٌبردلا ئأر اّمَل يِبِحاَص ىَكَب

 ارذغُتَفُثوُمَئؤأًأكلُملواَحُث اَمْنِإَكْبْيَعِكِبَتال :ُهَلُّسلقف

 «ةيداليم 65٠ ماع وحن قفاوملا ًاماع نينامثب ةرجهلا لبق سيقلا ؤرما تامو

 .مويلا ىتح ًادلاخ لازي ام هرعشو هخيرات نكلو

 يف سيقلا ءىرما نع نيسح هط ماهوأ ةورذ لثمتتو : نيسح هط ماهوأ ةورذ
 لاق . يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نيبو سيقلا ءىرما نيب ةحيحصلا ريغ هتنراقم

 اهاَمَنو - سيقلا ءىرما ةصق يأ  ةصقلا هذه أشنأ يذلا نأ ّنظلا ربكأو . .» » : نيسح هط

 لوألا نرقلا رخاوأ ىلإ ةيمالسإلا ةايحلا يف ةدنك ةليبق هتلتحا يذلا ناكملا كلذ وه امنإ

 نب ثعشألا هسأر ىلعو لو يبنلا ىلع َدَكَو ةدنك نم أادفو نأ ملعن نحنف . .ةرجهلل

 «نامثعل ًالمع ىلوتو «سرفلا برح يف نيملسملا عقاوم ٌثعشألا ٌدهشو . . .؟0رسيق

 . "”(نيَفِص يف ميكحتلا 00
 رجف يف سيق نب ثعشألاو ةدنكل ةريبكلا ةناكملا نأ ىلإ زاجيإب انه ريشنو

 يدنكلا برك يدعم نب سيق ناك دقف «مالسإلا لبق اهتناكمل ًادادتما تناك مالسإلا

 ةدلاوو «سيق نب ثعشألا هنبا هدعب ةسائرلا ىلوت مث نميلاب تومرضحو ةدنكل ًاسيئر

 دْقَوَو . يدنكلا ثراحلا نبا - سيقلا ءىرما مع  ليبحرش نب ديزي تنب يه ثعشألا

 نم قلطناو (م119) ه4 ةنس ِك ِهّللا لوسر ىلإ ريبك دفو يف سيق نب ثعشألا

 رابك نم ناكف تاحوتفلا ىلإ تومرضحو ةدنك ناسرف نم فالآلا سأر ىلع نميلا

 ناجييبرذأ دالب حتتفا يذلا وهو باطخلا نب رمع ةفالخ يف سرافو قارعلا حوتف ةداق

 ثعشألا ناك دقف ( . نامثعل ًالمع ىلوت) : هنأ نيسح هط لوق امأ .نامثع ةفالخ يف

 ةباحصلا رابك نم ناك مث (ما"ه _ ؟4) نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأ ةيالول ًايلاو ًاريمأ

 نب ةعيبر نب يِدَع نب ةَلّبْج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا) وه ثعشألاو (1)

 ءاَسوِرَو تومرضحبب ةدنك راع هقالسأو وه ناكو يللا 5 نيمركألا ةيواعم

 راهم دق
 .174 ص - نيسح هط  يلهاجلا بدألا يف (؟)
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 ميكحتلا ىلع قافتالا يف مساح رود هل ناكو نيْمِص يف يلع مامإلا عم ءارمألا ةداقلاو
 يا ل و ا

 ةفوكلاب ثعشألا رقتسا ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجاو ّيلع تام املو (هغيكال)

 .هلا# ماع ةفوكلاب هتافو ىتح برعلاو نميلا مالعأ نم لزي ملو

 ناك ثعشألا نب دمحم هنبا نأ ملعن نحنو) :لاق دقف نيسح هط مالك ىلإ دوعنو
 ٌيِدَع نب رجح ذخأ هايعأ نيح دايز دمتعا هدحو هيلع «ةفوكلا تاداس نم اديس
 هباحصأ نم رفن يف هايإ ةيواعم لْثَقو اذه يِدَع نب رجُح ةصق نأ ملعن نحنو ؛ يدنكلا

 يف لجرلا اذه َنّثَم ًاقيمع ًايوق ًارثأ ةصاخ نيينميلاو ةماع نيملسملا سوفن يف تكرت دق

 دمحم نب نمحرلا دبع وهو سيق نب ثعشألا ديفح نأ ملعن نحن مث ؛ديهشلا ةروص
 صاخ عونب سيقلا ءىرما ةصقو» :لاق نأ ىلإ ؟ ) . .كلملا دبع علخو جاجحلاب رأث دق لق
 ًابلاطم سيقلا أرما انل لّْثمُت يهف «ثعشألا نب دولا ةدبط هج ةريدك وجورورم هل
 . يدع نب رجحل ًامقتنم الإ خيراتلا نوهقفي نيذلا دنع نمحرلا دبع راث لهو عهيبأ رأثب
 هنأ ىري ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك دقو «كلُملا يف ًاعماط سيقلا أرما انل لّثمُت يهو
 سيقلا أرما انل لثمُت يهو . هب ٌبلاطُي ناك يذلا كلملل ًالاهئتسا ةيمأ ينب نم لقأ سيل
 لثمُث يهو .قارعلاو سراف ندم يف ًالقنتم نمحرلا دبع ناكو «برعلا لئابق يف الّقنَتُم
 ىلإ ًائجال نمحرلا دبع ناك دقو هب ًانيعتسم رصيق ىلإ أثجال سيقلا ءىرما ربخ انل
 داك نأ دقي رصف هي ردع نق نييقلا قوما ريخااتل لتمت ىهو .هب ًائيعتسم كرتلا كلم
 ءجاججَسلا لسر هل داك نأ دعب نمحرلا دبعب كرتلا كلم ردغ دقو ءرصقلا يف ٌّيدسأ هل
 . كقو :مورلا دالب نم ًادئاع هقيرط يف تام دقو سيقلا أرما كاذو اذه دعب انل لثمُت يهو

 . ؛كرتلا دالب نم ًادئاع هقيرط يف نمحرلا دبع تام

 نأ ريسيلا نم سيلأ» :هصن يلي ام ًالئاق ةنراقملا كلت نم نيسح هط ىهتناو
 ًانول الإ تسيل ةاورلا اهب ثّدَحَت دق يتلا سيقلا ءىرما ةايح نأ حجرُت نأ لب ضرفن
 يف ةينميلا بوعشلا ىوهل ءاضرإ صاّصقلا هثدحتسا نمحرلا دبع ةايحل ليثمتلا نم
 ًالالغتساو «ةيحان نم ةّيمأ ينب لامعل ءاقتإ ليّلُضلا كلملا مسا هل اوراعتساو «قارعلا
 ونا دوور ةيجيرب لدحلا هاجر صوب ورع كا كارا 07

 نم ًانول الإ تسيل سيقلا ءىرمأ ةايح نأ ضارتفا ريسيلا نم نمل : لوقأو

 ءاهوألا يف ًاطارفإ الإ كلذل نيسح هل حيجرت سيلو . .نمح نمحرلا دبع ةايحل ثمحلا

 هجوأ نأ امك ءايرذج ًافالتخا فلتخت امهنم لك ةايحو خيرات ةصقف . . ةئطاخلا ءارآلاو

 نم مظعأ ًاردق لهاجتتو ةقدلا نم ريبك ردق ىلإ رقتفت نيسح هط اهركذ يتلا هبشلا
 . ةيخيرأتلا قث ةئاقحلا
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 ةدنك نم نيينميلل ًاسيئرو ةفوكلا تاداس نم اديس: قعشألا ني دمحم ناك ذِّقل

 ةافو ذنم ًاسيئر دمحم ناكف «تاحوتفلا دعب ةفوكلا ةيالوب اورقتسا نيذلا تومرضحو

 هط لدتسا دقو «قيدصلا ركب يبأ تخأ يه ثعشألا نب دمحم ةدلاوو ه57 ةنس هيبأ

 نينوهش لح ايضا نيحلابر قيما ندر لق: درك يف هناك ناش نيدح
 تالاجر مالعأ نم يِدَع نب رجحُح ناك دقف ؛ءىطاخ لالدتسا وهو (يدنكلا يدع
 ثعشألاو وه ناكو تاحوتفلا يف مهاسو «ةفوكلاب اورقتسا نيذلا نميلاو ةدنك

 ناكو .عيمجلا هعياب ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا امل مث «ّيلع مامإلا عم امهريغو

 لماع دايز ريمألا هباحصأ نم ةعامجو وه ضراعف قحلا لوق يف ًاحيرصو ًاملاع رجُح
 علخ ىلإ ةوعدلاو ةعاطلا نع جورخلاب دايز همهتاف ه١ ماع ةفوكلا ىلع ةيواعم
 نيسح هط مالك ىلع يعفارلا َبّقَع دقو . هيلع ضبقلل ةلمحب ماقو «ةيواعم ةبراحمو

 نب رجُح ذخأ يف ثعشألا نب دمحم ىلع دمتعي مل نايفس يبأ نب دايزو : ًالئاق

 را م :دمحمل لاق لب ءيدع

 لاقي اذه لثمفأ . هلهمأ مث ءابرإ ًابرإ كعطقأ ىتح ينم ملست ال مث ءاهتمده الإ

 نأ كحضملاو ل (دايز دمتعا هدحو هيلع) هيف

 امقتنم الإ خيراتلا نوهقفي نيذلا دنع نمحرلا دبع راث له) كلذ دعب لوقي مث
 ميعز ةنأل فعشألا نب دمحم دده دايز ريمألا نأ باوصلاو 000 (يدع نب رجحل

 دقو .ةدنك رايد ضعب يف ًائبتخم ناكو ءهمع ةبترم يف ناك يدع نب رجح ّنألو ةدنك '

 ام ىنغلب دق :هنأب ثعشألا نب دمحم ىلإ يدع نب رجح ثعب) :هنأ يربطلا ركذ

 مث كموق نم ًارفن عمجاف ءهرمأ نم ءيش كّتلوهي الف دينعلا رابجلا اذه هب كلبقتسا
 عمجف ٠ .هيأر يف ىريف ةيواعم ىلإ يب ثعبي ىتح ينئّمؤي نأ هلأساف هيلع ل اقعد

 تب قراحلا نب هللا دبعو يلجبلا هَّللا دبع نب ريرج (يباحصلا) ثعشألا نب دمحم

 هنمؤي نأ اوبلطو هوملكف دايز ىلإ اولخدف ءامهريغو  يجحذملا يعحلا رتشألا يخأ
 ىلإ اوثعبف .هل نامألا مهاطعأو دايز لعفف .هيأر هيف ىريف با
 هنأ نيريس نب دمحم نع يربطلا ركذو ؟«. .دايز ىلإ رجح جرخف لل ار ردك

 ثعب مث 7(. .ةعاطو ٌعمس نكلو ال :لاقف هوعنمي نأ يدع نب رجح موق دارأ »

 عومجلا هيلإ عمجو ةعاطلا علخ هنأب ةداهش هيلإ بتكو ةيواعم ىلإ ًارجُ دايز ريمألا

 نم رفن عم رجح لتقب ةيواعم رمأف . .نينمؤملا ريمأ برحو علخ ىلإ مهوعدي

 )١( ص - يعفارلا  نآرقلا ةيار تحت 785.
 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات فش 4/".
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 ًاقيمع ًايوق ًارثأ تكرتو ًاعساو ءايتساو ًابضغ رجُح لتق ةميرج تراثأو . .هباحصأ
 ببس ىقلأو ءرجحح لتق ىلع مدنت هسفن ةيواعم نإ لب نيينميلا سوفن يف ةصاخو

 0 0 ل ات ىلا

 لحي ىلإ ةرغدلا ةعيردر ئدما نر رجم لقا نير نس نجت ةرديهلا لبق كجتت' ىلع

 نيعبرأو ةئام ءاهز نيتعقاولا نيبف «ةنس نيسمخو ىدحإب ة ةرجهلا دعب ةفيلخلا ةيراحعممو

 ةفوكلا ةداس نم ناكف ةفوكلا يف ثعشألا نب دمحم ةسائر ترمتسا دقو . .ةنس

 ه4 ةنس ريبزلا نب ِهّللا دبع مايأ لصوملا ةيالو ىلوتو «قارعلاب نيينميلا مالعأو
 ةيسسار هذال ةنس ىلقتلا ديب نب راتخملا ةنتفل يدصتلا يف يدايق رود هل ناكو

 لتقم ناكو ؛هرمأ ىهتناو راتخملا لِتُق نأ ثبل امو يفقثلا راتخملا براحي وهو دمحم
 هنبال ةسائرلا نم هتبترم تراصو (م587)ه517 ةنس ثعشألا نب دمحم ةافوو

 .ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 انفلسأ يتلا سيقلا ءىرما ةايح نع ًايرذج ًافالتخا فلتخت نمحرلا دبع ةايح نإ

 نمحرلا دبع دلو امكن امنيب ءاماع خ نينامثب ةرجهلا لبق سيقلا قرما تام دقف ءاهملاعم ركذ

 ني يع تبن نإ رمش مأز نع نمحرلا دبع ةدلاوو ءًاماع نيثالث وحنب ة ةرجهلا دعب

 نب دمحم نب نمحرلا دبعلو .ةفوكلاب مث نميلاب نادمهو دشاح ةليبق سيئر (سيف

 : نادمه ىفعأ رصاشلا لاق تبعشألا
 سكول ههألا طي دس يذلاناجهلاٌمرِقلااَهَيأاي

 :نادمه ىشعأ لاق اضيأ نمحرلا دبعلو

 ييسر سب سلال هدخف نت : دجملا تلاسادأو

 "ةولومللو هدلاول خب خب ٌخِذاَب سيق نيبو ٌجشألا نيب

 :يتادمهلا يدشاحلا سيق ني ديعس هلاخو ثعمألا نب دمحم هببأ نب يأ

 نمحرلا دبع شعي ملو .نمحرلا دبع وهو امهنم دولوملل ًائينه ىنعمب (خب خب) و

 ةايح شاع امئإو ءارعاش ناك الو سيقلا ءىرما لثم بارشلاو لزغلاو وهللا ”ةايح

 :خيراتلاو بدألاب ًافراع ناكو ةّيوبن ًاثيداحأ ىوزو عمشو.نيدلا مولع يف هقفتو ملعلا

 املو .هااآل ماع ذنم قارعلاو ةفوكلاب نيينميلا ءاسؤرلا مالعأ دحأو : اعادت ًاسرافو

 ةيراحم ةدايق كلملا دبع هالو هال ةنس ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ عمتجا

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا ١45/ 0.
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 نادمه ىشعأ لاقف“ .مهيلع نمحرلا دبع رصتناف «ّيرلاو زاوهألا يف جراوخلا
 :ةليوط ةملك يف ثعشألا نب نمحرلا دبعل

 رِتادلابٌركذلاوانثلا سيل 2 ُةهَّسْئت ال كِزاوهأٌمويو

 مليدلا دواي يرلا ماقول ًاريمأ ثعشألا نب نمحرلا دبع حبصأ هال“ ةنس يفو

 ةعقوم يف سرلاو مليدلا نم ةلودلا ىلع نيجراخلا مزهو براحو «ناريإ لامش)

 نادمه ىشعأ لاقف ؛نادمهو ةدنك نم نمحرلا دبع دنج ةيبلاغ ناكو يرلا
 :هل ةديصق يف نمحرلا دبعل

 ٍدِقاعاًنِعمَج ْنِم لفحجب بيكن يحلل ىذا ةفقوو

 ىلإ اهيلع ًاريمأ ثكمو مليدلاو يرلا دالب يف ةلودلا ةطلس نمحرلا دبع طسبو
 ىلع يفقثلا فسوي نب جاجسحلا ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىَلَو امنيب .هالال ةنس
 ميلقإ ىلع أريمأ ريسملاب نمحرلا دبع ىلإ جاجّتحلا بتكف ها/د ةنس اهقراشمو قارعلا

 (دنسلا ىلإ ناريإ قرش بونج يف) نامرك ميلقإ نمحرلا دبع ىلوتف هال ةنس نامرك

 .رفظو ءدنهلاو دنسلا دالب ضعب ىلإ ازغو «تايماحلا رشنو ءاهيف نيدرمتملا مزهف
 همزهو هبراحف ناتسجس ميلقإ ىلع ة ةركب يبأ نب , هللا ديبع ىَلو دق جاّجحلا ناكو

 نوصحلاو قطانملا ليبتر حاتجاو «ناتسناغفأ تاهجو ناتسجسب كرُّدلا كلم ليبتُر
 الإ مهنم جني ملف نيملسملا دنج بيصأو اهيلع ىلوتساو ناتسجس ىف ةيمالسإلا

 ىلإ شيج هيجوتب هرمأو هل نذأف «كلذب كلملا دبع ىلإ جاّجحلا بتكف .ليلقلا

 ىلإ داعف ثعشألا نب نمحرلا دبع ناتسجس ةرمإو شيجلا ىلوتي نأ ررقتو «ناتسجس

 قارعلاب نيذلا برعلا ناسرفلا نم ًافلأ نيرشع ىلع ةيالولا جاجبحلا هل دقعف «ةفوكلا
 ماع لئاوأ يف ناتسجس ىلإ هشيجب نمحرلا دبع قلطناف «نميلا نم مهتيبلاغ ناكو

 حتتفاو ازغ مث ءاهيلع ىلوتسا دق ودعلا ناك يتلا ناتسجس قطانم رّرحف ءهل4

 لاق .كرتلا دالب تاياورلا اهيمست يتلاو ةيمالسإلا ريغ ليبتز دالبو ناتسجس قطانم
 لخأو . .اهذخأف كرتلا دالب لوأ لح عب تيعألا نب نمحرلا ديع راس” :يربطلا

 ىوح املك ثعشألا نبا ّىفطو .انصح ًانصحو ًاقاتسر ًاقاتسر ضرألا عدي (ليبتُر)

 نم زاح ىتح . .ناكم لكب حلاسملا عضوو . .ًاناوعأ هعم ثعبو ًالماع هيلإ ثعب ادلب
 فيعشالا نب ةيحرلا كيقهسراجا': ىدوهيملا لاقرب, "يطع اقرا كرتلا نقرأ
 دنهلا كولم نم دالبلا كلت يلي نم َبراحو ..عاونأ مهو كرتلا ممأ نم كلانه نم
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 امو ناتسجس هل تنادو ًاميظع أحتافو ًاريمأ نمحرلا دبع ناكف . ؟؟7هريغو ليبتر لثم

 يف سانلا نمحرلا دبع سبحلا مث ه٠ ةنس ةديدع ءاجرأ حتفو كرتلا دالب نم اهلوح

 ءىرتجيو اهفرعن ىتح مهدالب نم هانبصأ امب يفتكن :لاقو «كرتلا دالب يف لوغولا
 يف كلذ رخآ مهلتاقن ىتح اهءارو ام لبقُملا ماعلا يف وزغن مث ءاهقرط ىلع نوملسملا
 ايفا فعالا وي قيخرلا دف تكوين 00 مهكلهي ىتح مهنوصحو مهدالب ىصقأ
 : نادمه ىشعأ هل لاق امك ناكو «ةعساشلا ناتسجس دالب ىلع

 دغارلا كشيع يفأثكتم اهلوحامو ناتسجس يبجت

 دراجلا عم ضرألادرجتو ةسسماينيأاو ريتكتتلا نييهرنتال

 هتيالوو هتاحوتف ىلإ هدلوم ْذنم ثعشألا نب نمحرلا دبع ةايح ملاعم يه كلتف

 ىلإ هدلوم ذنم سيقلا ءىرما ةايحب هبش يأ اهيف سيلو ةيرجه 8١ ةنس ناتسجس دالبل
 دجن يف يدنكلا ثراحلا نب رجح كلملا هيبأ لتقم ربخ نميلاب ِنوُمَد يف وهو ُهاتأ نأ
 .ًاماع نيعستب ةرجهلا لبق هكلُم ةداعتساو هيبأب رآثلل هريسمو

 نبك نب تعشألا ديف نأ: د نيس هلك لؤق ىلإ :قييشلا كلذ دعي نتآنو
 لْثَمَت ١ -سيقلا ءئرما ةضقؤ +. كلملا دبع علخو جاجّبحلاب راث دق نمحرلا دبع وهو
 الإ خيراتلا نوهقفي نيذلا دنع نمحرلا دبع راث لهو ءهيبأ رأثب ًابلاطم سيقلا أرما انل
 ناك دقو .كلُملا يف ًاعماط , سيقلا ًأرما انل ُلُثَمُت يهو . يدع نب رجُحل ًامقتنُم
 نك يدل فات ميال نم لقأ سيل هنأ ىري ثعشألا نب نمحرلا دبع

 نمحرلا دبع ناكو «برعلا لئابق يف ًالقنتم سيقلا ًارما انل لثمُت يهو .هب بلاطي
 .(ها) «قارعلاو سراف ندم يف ًالقنتم

 ليثمتلا ىف طلخلا نم انبجع ىهتني سيل» :ًالئاق كلذ ىلع يعفارلا ّدر دقو

 ءرعاشب سيل ثعشألا نباف ءسيقلا ءىرما ةريسو ثعشألا نبا ةريس نيب ةلباقملاو
 مل ثعشألا نباو .سيقلا ءىرماك رأثلا بلطي جرخف هوبأ لِتُق الو «كلم نبا الو
 لجرلا اذه نوكي نلف لجرب صاصتقلا هلباق اذإف «هبحاصك أشحفتم هتريس يف نكي
 شففلاو :ءاسلاو نمللا فو اهتابؤذو: ترعلا كيلاغيصل هغاطقلاوهلطبت يف نسقلا ًارئا
 :هيبأ رأث الإ سيقلا ؤرما بلط امف ءكلُملا بلط دق ناك نإ ثعشألا نباو .اهوحنو
 ندم يف لقنتي مل ثعشألا نباو .. هكلُم ينلّمَح لقي ملو همد ينلْمَح لاق اذهلو
 ناك لب «برعلا لئابق يف سيقلا ؤرما لعف امك ًاشيجتسم ًارصنتسم قارعلاو سراف

 . ”' ”«شيجلاب لزنيو شيجلاب لحري ًابراحم
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 نب نمحرلا دبع راث له :هلوقب ماهوألا يف طرفأ دق نيسح هط نإ :لوقأو

 نأ ةقيقحلا امئيب « . .يدع نب رجُحِل امقتنُم الإ خيراتلا نوهقفي نيذلا دنع ثعشألا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروثو ه0 ١ ةنس ةيواعم نمز يف ناك يدع نب رجح لتقم

 ركذ انفلسأ دقف «يدع نب رجح لتقمل ًاماقتنا نكت ملو «ةنس نيثالثب كلذ دعب تناك

 حتتفاو كرتلا دالب يف لغوأ املف هتاحوتفو ناتسجسل ثعشألا نب نمحرلا دبع ةيالو

 نم هانحتف امب يفتكن) :لاق  دنسلا تاهجو ناتسناغفأ دوصقملاو  ةعساو ًاضرأ اهنم

 ام لبقُملا ماعلا يف وزغن مث ءاهقرط ىلع نوملسملا ءىرتجيو اهفرعن ىتح مهدالب

 هنأل ٍجاّجَحلا ىلإ كلذب نمحرلا دبع بتكو «كلذ عيمجلا بوصتساف (. . اهءارو

 تاحوتفو تاراصتنا هتظاغف ًادوسح جامّسحلا ناكو .اهقراشمو قارعلا ريمأ

 دالب نم هيلي ام وزغي نأب هرمأي هيلإ بتكف «ةيلاعلا هتناكمو ثعشألا نب نمحرلا دبع

 م لوغملا داليو ناتسناغفأ يصاقأ لا يأ - مما ىصقأ ىلإ كرتلا

 ضرأ يف مهب لوغولا ليجعتب هرماوأو جاجحلا باتكب مهربخأو شيجلا نمحرلا دبع

 نإ :اولاقف (متيبأ اذإ يبآو ؛متيضم اذإ يضمأ مكنم لجر انأ امنإ) ةلاكو «ردلعلا

 ْكْلَه َكَلَم نإف سرف ىلع كدبع لمحا) :لوألا لقاقلا ىآر اه الإ انين غريتام جاجحلا

 نباو يربطلاو نودلخ نبا لاق . .ةداقلاو يأرلا لهأ نم ددع ملكتو :(كلف اجت نو

 :مهلئاق لاقو . . عيطن الو جاججحلا هللا ودعل عمسن ال :اولاقو سانلا راثف» :صنألا

 ئلا نسانلا يقوو . :حيمحرلا دبع رتنآلا اوعيابو جاججحلا هّللا ودع اوعلخا

 ناكف «. .هل ةرصنلا ىلعو قارعلا نم هيفنو جاّيحلا علخ ىلع هوعيابف نمحرلا دبع

 نايغطو دادبتسا اهنم ىرخأ بابسأ دوجو عم ةروثلل رشابملا تسلا وف كلذ

 ةماقإ ىلإ حومطلا اهنتمو «ءةيومألا ةرطيسلاو ةسايسلا ىلغ ةمقثتلا اهنمو «جاججحلا

 يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ نسح يجان روتكدلا لوقي كلذ نعو .ةيناطحق ةيئمي ةفالخ

 :قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف دادغب ةعماجب

 مظعُم نإو اًمِّيِس ءرَضُم ةرطيس نم صلختلل ةّيدج ةلواحم ثعشألا نبا ةروث تناك#

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نإف اذهلو . . ةيناطحق تناك قارعلا يف ةيوقلا ةيبرعلا لئابقلا

 0 عملا ريما نبق نكشو نا وزن دو كلملا دبع علخ ُهَعْمَج مظع امنيح

 نبا ةروث تناك اّمَل» :ةفوكلا يف رعشلا ةايح باتك يف ةفيلخ فسوي .د لوقيو

 - قارعلا ىلع هيلاوو ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا دض اهنارين لعشأ يتلا ثعشألا

 ىلإ هيحانج َدَشَْف . .عزانم نودب ةروثلا هذه رعاش وه نادمه ىشعأ ناك - جاّجحلا

 عارصلا ناديم يف ُقَلَحُي ىضمو ءامدقلا نميلا كولم ليلس ثعشألا نب نمحرلا دبع

 )١( ال ص  نسح ىجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا ١.
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 رطيسُت ىشعألا سفن تناك دقل . .ًابرغ قارعلا ىلإ ًاقرش ناتسجس نم دتمُملا حيسفلا
 ليلس هميعز ّنأِبو ميدقلا نميلا دجمب هروعش هيف اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرأ ةعزن اهيلع
 الثمم الإ نكي مل اذه يف وهو . .دجملا كلذ ةداعإل لمعي هنأو ءامدقلا نميلا كولم
 فئاوطلا عرسأ اذهل اوناكف ةيوازلا هذه نم ةروثلا ىلإ 0 ةيذللا ةيئامبلا نوهت
 ف ثعشألا نبال ةباجتسا

 «ينادمهلا يدشاحلا ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع وه نادمه ىشعأو
 ناك :ىناهفصألا لاق .قارعلاب ةفوكلا ىلإ نميلاب دشاح ةقطنم نم لقتنا دق ناكو
 ذيل قاهعتلا يباحصلا هنع لاقو «مهسرافو ةفوكلاب نميلا لهأ رعاش نادمه ىشعأ
 جورم يف يدوعسملا لا *”ةيتاسلو نميلا رعاش نادمه يشع : يراصنألا ريشب
 نبا يدي نيب جاجّسحلاو كلملا دبع علخ نم لوأ َناَدْمَه ىشعأ ناكو' :بيهذلا
 :هل تايبأ يف لاقو . .ناتسجسب ثعشألا

 اببخهيلعٌتِيتَجدَق َيلأجاجَخلاغِلِبُمْنَم
 يمد مألاماذإرْلجج ءىرمافق يفُتْفَقَصَو
 7 نفق عيرس او يشل راني
 ايه نناعلا ىلاعأ كنار. يسرا نشا 'لصيسولا تيفأ
 نياتو ييرزب عضم ير قل نر حملا دار كاسل

 ءىرما ةصق نإ” : نيسح هط لوق امأ . يِدَع نب رجُحل ماقتنالا اهْنأ خيراتلا نوهقفي
 ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك دقو ءكلُملا يف ًاعماط سيقلا أرما انل لثمن : :نميقلا
 يعفارلا در دقف . ؟هب بلاطُي ناك يذلا كلملل ًالاهنتسا ةّيمأ ينب ني َلْثأ سيل هنأ ىرب
 الإ سيقلا ٌقرما ٌبلط امف ؛ :ٌكلُملا بلط دق ناك نإ ثعشألا نباو" : الئاق كلذ ىلع
 رأث سيقلا قرما بلطي ملف نيسح هط هيلإ راشأ ام باوصلا نإ انه لوقأو . ؟هيبأ رأت
 هيبأ رأثب ذخأ نأ دعب هّنِإف كلذلو ءًاضيأ هيبأ كْلُم دادرتسا ٌبلطَي ناك امنإو . طقف هيبأ
 كاكتحالا ىلإ ىدأ امم ة ةريجلا ةكلمم موخت غلب ىتح دج ْنِم ىضم ءدسأ ينب نم
 نم قطانم ىلإ دتما دق هذوفن ناك يذلا ةريحلا كلم ءامسلا ءاع نيدودتملا عم لاتقلاو
 بلط يف رذنملا َحْلَأ) : يلي ام يناغألا باتك يف ءاج دقو ءدجنو ةماميلا يصاقأ
 ناورنج ربا يرتك هذفأو ,خوُتتَو ءاَرفبو دابإ ْنِم هبلط يف شويجلا هّجوو سيقلا ءىرما

 مو نم ونا ا دور جلوك ب رض اح

 .0 ١١9/ ص  يناهفصألا - 00
 هر يدوعسملا  بهذلا جورم *
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 ا ا 2 م د د سمسا لا 109 يو

 نمو نيف نيبقلا ءىرفا: نعاد تقّرَمَتو .هبلط يف مهحّرسف «ةرواسألا ْنِم شيجب
 ءام نب رذنملا نإ» : ةبيتق نبأ لاقو 2؟7نادُملا لكأ ينب نم ةبصغع ىف اَجَنَف «هعم ناك

 مث .برهف ؛مهعم لئموي سيقلا قرما ناكو . .مهنم باصأف ةدنك ازغ ءامسلا

 وأ ًارصنتسُم دجن يف برعلا نم اهريغو ءيط لئابق نيب لقنتي سيقلا ؤرما ذخأ
 بلطي ناك هنأ هرعش دكؤيو «رصيق ىلإو ماشلا ىلإ راس مث . .نينس ةدع ًاريجتسُم

 :لوقي ذِإ هيبأ كلُم دادرتسا

 اًرَصِيَمِبِناَمِحالاْنأَنَقِئأو ُهَنوُد َبْرّدلا ىأر امل يبحاص ىَكَب

 َرَدْعُتَقٌ ثرمَئوأ أكلم َلواَحُت امَئِإَكْئْيَعِكِبَتال :ُهَلُّدلُقَف

 ”ةَرَوُزَأ َقِناَرَملا ُهْئِم ئرَتريسب ًاكْلَمُم ٌتْعَجَر نإ ٌنيِذَأ ينإو
 هيبأ رأث الإ بلطي مل سيقلا أرما نأب نيسح هط ىلع يعفارلا در نإف يلاتلابو

 سفن سيل هنكلو «نيسح هط لاق امك كلملا بلطي ناك هنأ باوصلاف « حيحص ريغ

 هيبأ كلُم ًةداعتسا بلطي سيقلا ؤرما ناك دقف ءكعلشألا عن ةدرلا ليغ ديني ناكأام

 كلذ نم مظعأ ديري ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك امنيب ءدجن ةقطنم يف هفالسأو

 نأو ةيمالسإلاو ةيبرعلا تايالولاو: دالبلا لكل ةفيلح نركي نأ ديري ناك دقف ةرويثكي

 ماشلا مث ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلاو قارعلاو ناريإو دئِسلاو َناَتْسِحِس كلميو مكحي
 ل ا ل يع

 نب نمحرلا دبع لتاقو راث يذلا يمالسإلا ملاعلا مكحو ةفالخلا نيبو هتداعتسا

 مه لدأ سيل هنأ يري ناكا»  لعفلاب نيسح هط راشأ امك وهف «هليبس يف ثعشألا

 :نولوقي ضعبلا ناك دقو . ةفالخلا يأ مب بلاطُي ناك يذلا كلُملل ًالاهثتسا ةّيمأ ينب

 : هنأ يربطلا ركذ دقو : ا ا ل لل

 ام هّللاو ءاقرزلاب نورّيعي ناورم ينب نإ الأ : ثعشألا نب نمحرلا دبع لاق..

 نو «شيرق ةَضِنَب ْثَِقُف يّنَعَف شيرق يف رمألا اذه ْنُكَي نإ . 0_0 , مُهَل
 بني وبا ثعبشالا نبا 'انأت .برغلا لانك

 ناك اذإف . .ءاقرز اهل لاقُي ةيراج لسن نم مهنأب نوُمَّذُي اوناك ناورم ينب ْنأ يأ
 نأل كلذو - «شيرق ةضيب ْثْئِقُف ينعَف» شيرق يف ضعبلا لوقي امك ةفالخلا رمأ
 ناكف .فانم دبع لآ ناك مهنمو ةّرُم نب بالك ونب مه شيرُق تويب فرشأ

 ؟امتنأ نَمِم الْيسُق برعلا يف اعاش اذإ ثراحلا نب ةعيبرو بلطملا دبع نب سابعلا

 )١( الأغاني  الأصفهاني  لئام: :روزأ .دسألا :قنارفلا .ٌليفك : ٌنيِذأ (م) .//18 ص .
 ص ب ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 4ك ١١7.  22ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 7/.
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 ةدج ِةك# يبنللو» : سانلا ديس نبا لاق .ةدنك ىلإ نابستني هراّرُملا لكأ ينب نِم :الاق
 نب سابعلا بستني اهيلإ ناك يتلا يهو ''"ةّرُم نب بالك ّمأ يه ةدنك ْنِم
 يّنعف» :نمحرلا دبع لاق كلذلف .مالسإلا ليبق ثراحلا نب ةيعبرو بلطملا دبع
 .«سيق نب ثعشألا نبا انأف» برعلا يف ةفالخلا رمأ ناك اذإو «شيرق ةضيب تئقف
 :نودلخ نبا لاق .نييئبسلاو نييدنكلا برعلاو نميلا كولم ليلس ثعشألا ناك دقو
 نب بجشي نب ددأ نب ةّرُم نب ثراحلا نب يِدَع نب رْيَمُع نب روث همساف «ةدنك امأ)

 مهنمو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيِرع
 ناورم ينب يف نوكت نأ بجي ةفالخلا نإ ضعبلا لاق اًملو .76"2سيق نب ثعشألا
 لاق «نميلا نم يدنك وه امْنِإ ثعشألا نب نمحرلا دبع نأو شيرق نم مهنألا ةثمأو
 هنأ ًادكؤمو نمحرلا دبع ًابطاخم ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث رعاش نادمه ىشعأ
 : ةفالخلاو كلُملِل ًالاهغتسا شيرقو ةيمأ ينب نم رثكأ

 دومثلآَلْبَق كل مروجو ءدمحمم نيدّرعو .ُهلإلا ئَبأَي
 هوبس فورم يسيح رالي ْمُهِقوُرُع َنيِمَمَذُمَك اوبَسِنَت ْنأ

 يي د العلا ْىَدَم َلاَئَت نأ كب ُْتَرّصَف ام

 دالبلا لك ىلع كْلُملاو ةفالخلا لاَتَت نأ :(العلا ىدم لائت نأ) :هلوقب ينعيو
 .دهعلا كلذ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تايالولاو

 نييشلا ارمما اهل لثمت ١. سيقلا ءىرما ةصق نإ هلوق يف نيسح هط أطخأ دقو:
 در دقو ديوب ادم حرا كج ار «برعلا لئابق يف ًالقنتم
 ًارصنتسم قارعلاو سراف ندم يف لقنتي مل ثعشألا نباو. .) : :ًالئاق كلذ ىلع يعفارلا
 ا لا ا كلا
 دقف ءامهنم لك ةريسو لقنت نيب هبَش دجوي الف «حيحص يعفارلا مالكو . ؛شيجب
 نميلا يف يريمحلا ورمع نب لمرقو يرّيْمِحلا نَّدَج يذ نب دّنْرَمِب سيقلا ؤرمأ رصنتسا
 شويجلا ءامسلا ءام نب رذنملا هيلإ هّجَو املو هدجنت ىلا ةينور للا ززوب نكن للا
 سيئر يئاطلا ىلَعُملا ىلإ لقتنا مث * .هراجأف دايإ دّيس يدايإلا بابضلا نب دعس ىلإ أجل
 : كلذ يف لاقو «هدنع ماقأف ءاجأ لبج ةقطنمب ءيط لئابق ىدحإ

 ماَمَش ْنِم ْخْذاَوّبلا ىلع ُتْلَرَن نال ىلع تلا حلاك

 .؟ /" ٠8 ص  سانلا ديس نبا  رثألا نويع )١(
 15, ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 25
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 يساشلا كيكبلا ةلوردعمتسا ىلقتلا اع قازعلا كلن اوت

 ةرتف مهدنع ماقأف ةيئاطلا لَعُت ينب ةليبق ىلإ لقتنا مث . ىلعملا دنع ةرتف ثكمف

 ةليبق ىلإ لقتنا مل «مهدنع هتماقإ ةرتقو لعق ينب يف ةريثك اراعشأ لاقو . ةلبإ دخن ةليولك

 : الئاق هترسأو يئاطلا يناهبنلا سوُدُّس نب دلاخ اهسيئر ىلع ىنثأو «ةيئاطلا ناهبن ينب

 اَسوُدُس ينب ِتْيَب ٍلْثِم ٍتيبب رزجاتئًارختففق تئمككاماذإ

 اَسْيِرُملا انها اونا هاك داون ناستل زاشنا تك

 ثراحلا كلملا ىلإ راس نأ ىلإ مهدنع ًاميقُم ءيط لئابق يف ًالقنتم لزي ملو

 . كانه تام مث مورلا رصيقو ماشلاب يناسغلا

 «َناَتْسَْجِس دالبب (جنرز) ميلقإ يف عيوبو راث ثعشألا نب نمحرلا دبع امتيب
 يهو - («هئاول تحت اهلك ناتّسَْجَس دالب توضناف «اهيف عيوبف (تسب) ميلقإ ىلإ راسو

 (ناميه نب ضايع) وهو هتداق دحأ ىلوو دنسلا موختو ناتسناغفأ ىلإ ناريإ قرش

 نم نمحرلا دبع ئضّمو لقتناو «(جنرز) ىلع رماع نب هللا دبعو (تْسَب) ىلع
 ؛دنسلا لحاسو بونج ىلإ ناريإ قرش بونج) ناركمو نامرك ميلقإ ىلإ ناتْسَجِس

 ترعلا ةوتجلاو ناسوفلا نم 1 روان ار تطال نب وحلا دع يالا

 املف «سراف فالآ ةعبرأ نامركب ناكو. .» :يربطلا لاق . ميلاقألا كلتي اوناك نيذلا

 نابضغلا نامرك ىلإ هجو دق يفقثلا جاَجسَحلا 7 . ادعم اولفجنا ثعشألا نبا مهب ّرَم

 بطخف نامرك يف - رجلا ناينمتلا ةييفت ' :يدوعسملا لاق . .يرثعبقلا نبا

 ير .«هرمأ يف ثعشألا نبا عم لخدو وا د كح

 قاحسإ ابأو يدبعلا طيقل نب ورمع نامرك دالب ىلع ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ميلاقأ ىلإ نينمؤملا رصان ثعشألا نب نمحرلا دبع ىضمو لقتناو .ينادمهلا يعيبّسلا

 : الئاق زجتري نادمه ىشعأ هيدي نيبو فيثك شيجب نكلو «يّرلاو زاوهألاو سراف

 نمحرلا دبع فيرطغلادّيسلاب ٌناَتَملاروفكللانوَمَساَنِإ

 نادي نبا ءانه لتعم قو َناطحَق ْنِم ىَبّدلاك عْمَجِب َراَس

 ناَدْمَمو جَحْذَمعْمَجِلتبثي ناطيشلا ّيلو جاجحلْلُقَف
 نرد نيتسكسللو ناقيشلا ساو رت ا جتا

 زاوهألا تاهجو سراف ميلقإ ىلإ دونجلاو ناسرفلاو لويخلا جاجحلا ثعبو

 «لويخلاب هيلإ جاجّححلا ثعبو» :يربطلا لاق كلذ نعو .ثعشألا نبا ةبراحمل ٌيرلاو

 : ثعشألا نبال نادمه ىشعأ لوق كلذف .اهمّرَه اّلِإ ًاليخ ىقلي ال لعجف

 اينزدك اير ةئات بابل سان برود ثبات نإ
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 0 تادف تو كو لويخلابةيطع ٌتعباف

 رمأ يف سانلل ادب يزال تدعشألا ند نسج لا تعب ولا اغيل + نودلخ نبا لاقو
 :- يربطلا لاق - «: .نمحرلا دبع اوعيابو «سانلا هعلخف . ا يل

 ىلع نوعياَبُت : هتعيب تناكو «هوعيابف ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ سانلا بثوو. .
 لاق .«عياب .ءمعن اولاق اذإف . .ةللضلا ةمأ علخ ىلعو هلوسة هللا بانك
 ةفوكلاو ةرصبلا يلي امم لابجلاو ّيرلا لهأ هتعاط ىلإ داقناو .. :يدوعسملا

 0 ا ا

 (”)«ماوقألا ٌرِعارعو «ئّرعلا ٌرجش :هئاول تحت راسو ؛كولملا: علخ
 را نان ريشي 4 ؛عطقنت ال ناورم نب كلملا دبع ىلإ جاَجسحلا ُبْتُك تناكو

 . (هاثوغاي) لوقيو «هعابتاو هشيج ةرثكو ءهوعياب سانلا يأو «لزن ةروك يأ «ثعشألا
 نحو . .(كيبل اي) لوقيو ماشلا نم ناسرفلاو دونجلا هيلإ ثعبي كلملا دبعو
 ءاجرأ يف كلملا دبعو جاجحلل نيلاوملا دنُجلا ىلع رصتنا ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ةاهّدلا ناعجشلا ةداقلا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك» :يواجبلا لاق .سراف
 ىّمَّسو» :نسح يجان .د لاق . . 20:ناتسجسسو نامركو سراف كلم هل مت دقو
 ميلاقأ ءاوضنا لمتكا امدنع كلذو - (نينمؤملا روضات ةسفنا كتعشألا نب نمحرلا دبع
 ناتْسَجِس ميلاقأو تايالو هناطلس لمشف - اه/١1 ةنس بجر ىف - هئاول تحن سراف
 يلي امم ناسرفو ةداق هيلإ قفدتو «لابجلاو يّرلاو زاوهألاو سرافو ناركمو نامركو
 :يربطلا لاق .قارعلا موخت ىلع وهو نامُعو نيرحبلا لحاوس نمو ةفوكلاو ةرصبلا
 ّْنِم موي لك جاّجحلا ىلإ نولصُي ماشلا لهأ ناسرف ناكو «ةرصبلاب جاجحلا ماقأو»
 روك نم يهو ذابقتسر لزن ىتح ة ةرصبلا نم هشيجب جاّجحلا راسو .. .كلملا دبع لبق
 نبا ظفاحلا لاق .«رهن انكتنيو ركشت لردف ثعشألا نبا لبقأو .اهب ركسعف زاوهألا

 ليق ىتح بناج لك نم ثعشألا نب نمحرلا دبع لوح نوفتلي سانلا لعجو» :ريثك
 لاقو ؟؛**(لجار فلأ نورشعو ةئامو سراف فلأ نوثالثو ةثالث هعم راس هنإ
 بورح هل تناكف «هيلإ ثعشألا نبا راسو .ةرصبلا ىلإ جاجحلا راس» :يدوعسملا
 ةمدقم فرعبو :نرفشت لوثو «ةرصبلا نم جاجحلا راس» :نودلخ نبا لاق . ؛ةميظع

 )١( ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات 8/94.

 ءيش لك ةرعرعو .ماوقألا سوؤر :ماوقألا رعارع .رجشلا نم عونو .ضرألا هجو :ءارعلا (2؟)
 . هالعأ

 .478 ص  يواجبلا  مالسإلا يف برعلا مايأ (*)
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 كلذو «ريثك عمج مهنم لتقو «ديدش لاثك دعب فعشألا نبا باحصأ مهمزهف « ليخلا

 ه١ ةنس ةجحلا يذ رهش نم ةفرع موي يف يأ - ؟نينامثو ىدحإ ةنس ىحضأ يف

 ؟ةرصبلا ىلإ ًامزهنم جاجحلا لّبفأَف . . ” :يربطلا لاق

 لاقتناك سيل هنكلو «قارعلاب ةرصبلا ىلإ رّئْسَت ْنِم ثعشألا نبا لقتناو ىضمو

 راس امنإو ءأئجالو ًاريجتسُم لعُت ينب ةليبق ىلإ يئاطلا ىّلَعُملا ةليبق نِم سيقلا ءىرما
 :نادمه ىشعأ هنع لاق رارج شيج يف ةرصبلا ىلإ ثعشألا نبا

 ناندع نباءاج دعم نمو ناطخخَم ْنِم ىَبَّدلاك عمجب راس

 اني رددت نتا ركل كفؤ ندألا اينرتكل ديم يتلا دارضلا راهم تارسأ ةىبنلاو

 ناكو .«لجار فلأ نورشعو ةئامو سراف فلأ نوثالثو ةثالث هعم راس) هنأ نم ليق

 دحأ لاقف .اهيف اوزكرمتو ةرصبلا ىلإ رتْسُت نم اوبحسنا دق هشيج عم جاّجحلا
 :يركشيلا ةزلح نبا وهو ثعشألا نبا باحصأ

 ئَجْئُماَنِمجاََحايَكَلاَم اَجْنرَرْنِم َلْيَخلا اَنْبَلَج نحن
 :نييرلا وبأ لاق «ةنيضبلات ليجد رهن دنع جاجحلا شيج نم ةقرف تناكو

 مهلويخ ٌسانلا ْمَحْفْأَق «ناكملا اذه نم مهيلإ اوربعا :هباحصأل ثعشألا نبا لاقف. .

 جاجحلا تثتأو . جاّجحلا ركسع اوباصأو اومزهف .هب مهرمأ يذلا 0

 نبا لويخ مهتعبتو ءاولحتراف «ةرصبلا ىلإ اولحتري نأب رمأف ءبطخي وهو ةميزهلا
 ىلإ - ًامزهنم  ةرصبلا نم ٍجاَجحلا ىضمو .هولتق ًاذاش مهنم اوكردأ املكف ثعشألا

 ؛ةيوازلا ىلإ اهنع رخأت مث ءةرصبلا ىلإ جاّجحلا لفجأ” :نودلخ نبا لاق ؟. .ةيوازلا

 لاق '. .اهيحاون رئاسو اهلهأ هعيابف «ةرصبلا ثعشألا نب نمحرلا دبع لخدف

 كلذيو .ا[ه١48 ةنس ةجحلا يذ رخآ يف ةرصبلا نمحرلا دبع لوخد ناكو” :يربطلا

 ةيالو يحاون تناكو «ثعشألا نبا ءاول تحت ةرصبلا ةيالو يحاون لك توضنا

 ثعشألا نبا ىلإ ىتأو ءَناَمُع ىلإ جيلخلا ةقطنمو دجن قرشو ةماميلا لمشت ةرصبلا
 نب ةبقع يباحصلا مهنم ناكو «هوعيابو ةكمو نميلاو نامع نم ناسرفو ةداق

 فحزو .بلطملا دبع نب ةعيبر نب سابعلا نب نممحرلا دبعو «يدزألا رفاغلا دبع
 بحسناو .ه١ ارفض يل حاشا ضيع ارمرولا نازل ىلإ ثعشألا نبا شيج
 ىلإ ثعشألا نبا راس مث ..ةفوكلا ةيالو لامش يف ةّرق ريد ةقطنم ىلإ عاجلا

 لخدف «نادمه هب ْتَّمَحَو «ةفوكلا لخدو «هدونجو جاجسحلا لماع ٌرَسأف ؛ةقركلا

 ثعشألا نبا لخد) :نولك خنناالاق هدرا حش عير ىلا سانلا هعيابو «ةفوكلا رصق

 ىلإ سائلا لخد)» :ئربطلا لاقو .؟ثعشألا نبا وعباتُم رّثكو . .اهلهأ هعيابف ةفوكلا

 حلاسملا هيلإ تضوقتو «هوعيايف ةفوكلاب ةرامإلا راد يف ثعشألا نب نمحرلا دبع



 يف نادمه :نيشعأ لاقو «ءاهتار راصتنا ةورذ ةروثلا تغلب 0006 تا

 هل ُثَدَسَخةِهيركلاعَد اذإو

 مهّنأك ديدحلا ٍقَّلِح يف نوشمي

 اولَمَجأ ةدذْنِك لآ يف اعد اذإو

 مهفويس َنأك ةدسأم بابشو

 هر قه تارا تيعتت ناَرفَف
3 

 ع

 ٍدوُسَمو ديس قدص ٍلوهكب

 دوعر قوربةمحلم لك يف

 ماخلا ليج نورا ردح اة ةاورم نيب كلاملا هع ني علل ةنس رخاوأ يف مث

 ىف ةريبك ايازم ماشلاب ةزيبتميلل ناكو ماشلا ةينامي نم مهتيبلاغ ناكو ءايلعلا روغئثلاو

 00 رثكأو روغتلاو ماشلا لامعأو ميلاقأ ةداقو ءارمأ مهنم ناكف ةيمأ ينب ةفالخ

 ريبك رمأ ْنِم نوكي امو «ةفيلخلا سلجم ردص مهلو ءءاطعلا يف ةريبك ةدايز مهلو

 شيجلا كلملا دبع هو اًملو .ناورم نب كلملا دبع أودّيأف .«مهعم رواشتو ىروشبيف

 ةكرعم تعقو قوس ندحرلا ده ميرا امو ففعالا نم نمعرلا كوت لاعنل

 شيج بلغتف  ه/17 لوأ عيبر يف  مجامجلا ريد ةقطنم يف نيقيرفلا نيب ىربك
 رقهقتو .ثعشألا نب نمحرلا دبع باحصأو شيج ىلع ناورم نب كلملا دبع
 ةرطيس تداعو «ةرصبلاو ةفوكلا تطقس نأ ىلإ اولتاقو .ةرصبلاو ةفوكلا ىلإ نوريثك

 فالآو ةداقلا تارشعو ثعشألا نب نمحرلا دبع بحسنا امنيب «قارعلا ىلإ جاَجَحلا
 ملف ٠ ءاهيلع ةرطيسلاو ناسارخ ةيالو ىلإ ريسملا اودارأو اوعمتجاف سراف ىلإ ناسرفلا
 نب نب ديزي نايا رح ىيفأ لاتق يف نمحرلا دبع بعغري

 داع تست يننماا ق :ريسملا نع مهاهو «تلهشلا نم
 نسب ديزي ناسارخب نإ

 ليبتز ناكو «ليبتُر دنع أئجال ماقأف «ناتسكاب لامشو ناتسناغفأ تاهجب ليبتُر تلولا
 هيلإ ِمْلَس اذإ ةريتك روماب هنغوت ليقر ىلإ جاجمحلا بتك تعباتتو . .همركيو همظعي
 ةنس تلخد مث" :يربطلا لاق .هب نذدغلا ليِبتُر ليبأف قل ب را نبع
 .(ثعشألا نب نمحرلا دبع كاله ناك اهيفف نينامثو سمخ

 ثعشألا نب نمحرلا دبعو سيقلا ءىرما ةياهن نيب طبرلا نيسح هط لواح دقو
 ناك دقو هب بح رعبا نا أئجال ٍسيقلا ا لا نإ) :الئاق

 لقو سيقلا ءىرمأ ربخ

 نمحرلا دبعب كرتلا كلم ردغ دقو ؛ :رصقلا يف يدسأ هل داك نأ دعب رصيق هب رّدغ
 نم ًادئاع هقيرط يف تام دقو سقلا أرما انل لثمُث يهو . . جاجسحلا لسُر هل داك نأ دعب

 ,(هأ) ا كلرقلا دالب نم ًادئاع هقيرط ىف نمحرلا دبع تام دقو .مورلا دالاب

 58 ةيلهاحلا ىف نميلا ءارعشو رعش ملء

 ضيفو فزانط ةمكش قاومعأ كوت وشل سا را
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 كلي هاورتسال هب انييكتمو ريم مورا ريفتق لإ ناس نسبفلا ارمان لإ ةلرقأو
 يتلا ةينامورلا ةلودلا كلم ناينتسوج وهو  رصيقلا هدعوف «هئادعأ ةبراحمو دجن يف هيبأ

 نب نمحرلا دبع امنيب ؛ماشلاو مورلا نم شيجب هّذمي نأب اهريغو ماشلا مكحت تناك
 دعب هيلإ راس امنإو «هترصانم ًابلاطو ًانيعتْسُم يكرتلا ليبتر كلملا ىلإ أجلي مل ثعشألا
 ىلإ أجليس رفظي مل اذإ هنأب ليبتر ىلإ بتك دق نمحرلا دبع ناكو ؛هبورحو هتروث ءاهتنا

 .هدهعتي ليبتر ئفوو «ليبتر ىلإ نمحرلا دبع أجلف . كلذب ليبتُر هدعوف «هدالب
 ا يال ا ا يك سلا دمار ١.. :يعفارلا لوقيو

 - امإ :نينثأ دحأ هكاله ببس ناكف نمحرلا دبع امأ ؛هرظنمب حصألا ىلع وأ هلزغو

 نار نعم اذار .جاّجحلا دنع ادي هل ذختي نأ كرتلا كلم ةبغر اًمإو ءلسلا ضرم

 .هسفن لتقي ملو هدالب ىلإ هقيرط يف لجرلا تمي ملف «ّيوق اهناهربو «لسلاب توملا
 ةتيم نم اذه نيأو . .رصق قوف نم بثو هنإ اولاق دقف هقيرط يف تام هنأ حص اذإو

 . (ها) «؟ارثن همحل ترثن ةمومسم ةلح يف سيقلا ءىرما

 يعاسمل باجتسا ليبتر كلملا نأ معزت ةياورب نيسح هط ىفتكا دقل :لوقأو
 «ةعامج عم هلسرأو هلقتعاف «ثعشألا نب نمحرلا دبعب ردغلا ىلإ هايإ وعدو احلا

 هعبمو ريغ حطش ىلإ ع نمحرلا دبع دعص (جَحّرلا)هل لاقي ناكم ىلإ هب اولصو املف

 لمار“ ًاعم اتامف هعم سراحلا طقسو رصقلا كلذ نم هسفنب ىقلأو ها رك سراح

 يبأ نب ناميلس نع يربطلا ركذ دقف (يوق اهناهرب)نأ يعفارلا ركذ يتلا ةياورلا نيسح هط

 اللا لوقت بعععألا نيب مسا ليغالا رقأ تدك كير كل تمس لاق دقو

 ظفاحلا ركذو . (ها) هباصأ دق لسلا ْنأك ءيذخف ىَلَعَل هّسأر نإو نمحرلا دبع تامل

 تام :نودلخ نبا لاقو (ديدش أضر نضره دق ثعشألا نيا ناك 3 هنأ ريقكا نبا

 دالبب جحّرلا ةنيدم يف وهو ًاديدش ًاضرم ضرم هنأ كلذ نم نيبتيو (لسلاب نمحرلا ديع

 دقو ؛هتآرما ذشف ىلع هسأرو تامو ضرملا هب ٌدَْشاَف ءاهب اتجال ناك يتلا ليبتُر كلملا

 نب نمحرلا دبع تام دقف ضرملا ناك ًايأو « لسلا ضرمب بيصأ هنأ هتأرما تّئَظ

 قرما امنيب .مال* 6 قفاوملا ه80 ةنس كلذو .جحّرلا يف ديدش ضرم دعب ثعشألا

 ماع وحن قفاوملا ةرجهلا لبق 8١ ةنس  اماع نيتسو سمخو ةئامب كلذ لبق تام سيقلا

 رعشأ وهو سيقلا ءىرما نع نيسح هط ماهوأ نالطب كلذ لمجم نم نيبتيو - م٠
 ل ا ا ا ب

 قلوسلا هلااو ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش نع هعون نم لوألا باتكلا

 هد يب و

 م١٠٠1 5 ريمفون  ءاعنص
 م6١٠٠ سرام
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 ذو 101 111 ا ا ل وو. وال11 1 كك ككل حت حش

 ثحيملا ١١(

 يِدؤألا هوفألا
 ؛ةيلهاجلا ىف نميلا ءارّعش رابك مدقأ)

 58 كرو ا را ل ال

 1 0 لا ل ا

 :ءارهشلاو رسشلا بانك ىف ةنيتق نبا لاق «ةيلهاظا ىف ءارعشلا رابك ءامانق' نه وهو

 : لئاقلا وهو «ةعيبر ابأ َتَكُِيو ءجحُلَم ْنِم ءورمع نب ةَءالَص وه يدؤألا هّوفَألا»

 اوُناَسُْهلاَهَج اَذِإًةَرَسالو ْمُهَل ةاَرَسال ئَضْون مولا ُحْلْضَي ال
 ةاقققزادشالاتف تلوت نإف تخلص اما ئأرلا لغأب روُمألا ْىَدْمُت
 : هلوق يدوألا هوفألا رعش دّيج نمو

 1 ب لك دما حج نق ةينطح قع

 :يسراةب تاس لل ةتاانكي_ عه نيقنما مخ
 :اهُنَرَأ «برعلا رعش دّيج نم ةديصقلا هذهو .ُرَدَه :ُراَبُجو .لطاب :فلظ

 )كار اهيفٌةَلَخ ياَوَضو حّروئهيف ّيِسأر ْيَرَتْذِإ
 : لئاقلا وهو

 و ُةَلْيَلهلخِلْضتامُءْرَملاو
 (07ليوُمَشلا ٌحْرَض ِهيِنْفُي ال ٌرُشلاو هبًءاغعِتْبا يتأي ال ٌرِيَخلاو

 ةعامج ىوشلا .ةهبجلا يبناج نع سأرلا مدقُم راسحنا : : عّرتلا» نأ ةبيتق نبا شماه يف ءاج )١(
 ةلوزهم : ةلخ .سأرلا ةدلج :ةاوشلاو ؛يتاوشو» بابللا ةياورو . سأرلا انه هب دارأو «فارطألا
 .«محللا ةليلق

 يف ءاجف سوُمَّشلا امأ .شوقنلا يف تءاج ةميدق ةينمي ةملك يهو عفدلاو ةيحنتلا :حرضلا )١(
 دق سومشلا نإ لوقاو وفك "ا حمج سخن اذإ يذلا باودلا نم وه :نيتوهشلا) شماهلا

 سمش) ى (فونت سمش) يهو ةينميلا شوقنلا يف (سمش) اهمسا يتلا ةهلآلا عمج نوكي
 .ديلتلا نمزلا كلذ يف نيينميلا تادقتعم يف (ةيلاعلا ل رضغ



 . ١ ٌيِدْوألا هّوقَألا 01

 ةديصق نم امهو «دهاعملا يف ناتيبلا) : شماهلا يف ركاش دمحأ يضاقلا لاقو

 كلت ةبيتق نبا اهنم ركذ يتلا ثالثلا دئاصقلا صن يتأيسو ' "هردانو رعشلا زيزع نم

 .هردانو رعشلا زيزعو برعلا رعش ميدق دّيج نم يهو تايبألا

 . نميلاب هتقطنمو . . يدوألا هوفألا ةناكم

 رابك نم يدوألا هوفألا ناك" :لاق يبلكلا نبا نع يناغألا باتك يف ءاج دقو
 نوردصي اوناكو ؛ميبورخ يف مهدئاقو هموق دِّيَس ناكو ؛ةيلهاجلا يف ءامدقلا ءارعشلا

 كلذ يفو «ءاهوشلا سراف ورمع هيبآأل لاقي ناكو" :يناهفصألا لاق ؟. .هيأر نع

 :هوفألا لوقي

 '* هدْئاَع ُدَجلاِب َلاَم دِإ ئَعَولا اَدنَع كلام نب وُرْمَع ِءاَمْوَّشلا ٌسِراَف يبأ

 خرؤملا يضاقلا لاقو «صيصنتلا دهاعم يف امك «ءابهشلا سراف) بوصألاو

 سراف كلام نب ورمع هيبأل لاقُي ناك" :ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم
 :هوفألا لوقي كلذ يفو .ءابهشلا

 ٌرِئاَع ٌدَجَملاب َلاَمْذِإ ىَغَّولا ةاَدَص كلام نب ورمع ِءاَبِهَشلا ٌسِراَف يبأ

 يف مهدئاقو هموق دّيس ناكو ةيلماجلا يف مارعشلا ءامدق نم هوفألا ناكو

 اهيأر نع نوردصي اوناكو مهبورح

 رابك نم) _ يناهفصألاو يبلكلا نبا ركذ امك هنأ يه يدوألا هوفألا ةناكمف
 نم وهف (ةيلهاجلا يف ءارعشلا ءامدق نم) تقولا تاذ يف هنأو (ةيلهاجلا يف ءارعشلا

 نب ريهزو يدنكلا رجم نب سيقلا ءىرما لاثمأ نييلهاجلا ءارعشلا لوحفو رابك ةقبط
 ةدعب انمز مهنم مدقأ هنكلو «ءارعشلا رابك نم مهريغو «ىشعألاو «ةغبانلاو «ىملُس يبأ
 مهل سيل ءارعشلا لئاوأو ءامدق ناك دقو (ءارعشلا ءامدق نم) هنأ ْدِإ نورق ةدعو لايجأ

 ةليلقلا تايبألا الإ ءارعشلا لئاوأل نكي مل" :ةبيتق نبا لاق كلذ نعو «ةليلق تايبأ الإ
 : ٌيعاَضُقلا دْهَن نب دْيَوُد لوق رعشلا ميدق نِمَف «ةجاحلا ثودح دنع اهلوقي

 ُهُمْيَلِباىْلِبرهّدللناكؤل ُهُفْيَبِدْيَرُدِلْئىَئْبُيِمْوَمْلا
 اجو ''”"ًاميدق ناكو ّيِجحُنَملا بعك نب ثرحلا .." رعش كلذكو ؟. .خلإ

 يفو «مالنسلا هيلع بيعُش يبنلا نيد ىلع ناك بعك نب ثرحلا نإ :يلامألا بانك يف

 .1؟84 و 7؟7” ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا ()
 ”١١/547. ص  يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()

 ١/77١. ص  عركألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (
 ٠. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 0(
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 ءامدق نم يدوألا هوفألا ناك دقو .«مالسلا هيلع حيسملا رصاع" هنأ اياصولا باتك
 لايجألا تلقانتو تظفحو رعشلا ريثك ناك هنككلو بعك نب ثرحلاو دْيَوُذ لثم ءارعشلا
 ببسب لاقي ناك امنإ رعشلا رثكأو ًايبرح ًادئاق ناك هنأل كلذو هدئاصق نم ديدعلا
 ةغالبلا نمو عئاقولل ليجستلا نم هيف امو هرعش ةدوج ىلإ ةفاضإلاب . . مايألاو بورحلا

 .ةيلهاجلا يف ءارعشلا رابك مدقأ وه هوفآلاف «خيراتلاو مكجللاو

 راعذألا يذ نب عّبُت ناك" هنأ ةيلهاججلا .ةيبرعلا بورحلا خيرات باتك يف ءاج قو
 كلملا رصاع هوفألا نأ يدعي ايم" ”«جحُلم عيمجو دؤأ ىلع يدؤألا هوُقألا َرّمْأ
 يذ نب ورمع ني.٠ ازين كلم ديف نيساي) كلدلا وهو (ناعذألا يد: نو عّبت)

 لبق يأ ٠ 26 ق عساتلا نرقلا يف ناميلس هيجلاو سل د ملا اعين ناكو (راعذألا
 هركذ ام ىلإ ليمن كلذلو ءًادج ميدق نمز وهو ''”ةنس ةثامسمخو فلأب مالسإلا
 يف ناعطلا مشاه ذاتسألا يقارعلا ثحابلا ركذ :هنأ نم ةدارج ديعس دمحم ذاتسألا
 ءارعشو ةيبدألا تاقارطلا نمض هناويد يدوألا هوفألا» نأ ءارعشلا ءامدق نع ةسارد
 يف شاع هنأ يأ ٠ "”«حيسملل ًارصاعم هنوك ىلإ ةقيقد ريغ ة ةراشإ هيفو «ةينارصنلا

 أذهو افا نيسمخو ةئامسمخ يدم مادبا لمتالاو يداليملا لوألا نرقلا

 فلأب مالسإلا لبق راعذألا يذ نب عّبُت رصاع هنأب لوقلا نم بسنأو نرقأ ويدقتلا
 لوألا نرقلا يف حيسملا اورصاع نيذلا نميلا كولم رصاع امنإو «ةنس ةئامسمخو
 . ةيلهاجلا يف ءارعشلا رابك مدقأ كلذب وهو يداليملا

 يف شاع يدوألا هوفألا رعاشلا اذهو» :ةدارج ديعس دمحم ذاتسألا لاقو
 .نادمهلا نسحلا اهركذ دق ةيجحذملا دوأ ةليبقو هوفآلا ةقطنم لوقأو ””؟نميلا
 يف رشدنت دؤَأةليبق رئاشعو ءايحأ تناك ثيح (جحذم وَْس) قطانم يف ليصفغلاب
 دقو ةّوْبَصو ةنيثدو نيبأو ءاضيبلا تاظفاحمو قطانم يه يتلا حسب ور مانع ءاجرأ

 امك  اهنمو ليصفتلاب ءاجرألا كلت يف جحذم نم مهريغو دوأ قطانم ينادمهلا ركذ
 مهو ءدوأ نم سيق ينبو فيّتُك ينب ةوخأ مهو هّبَنُم ينبل :ةوخن يذاوا د ىنادمهلا لاق
 ةيحان يف وهو موبلا يع همم طلي هرج يداو لازي امو . (*”(يدوألا هوفألا طهر

 ءاضيبلا ةظفاحم ةقطنم نم يدوألا هوفألاف .ءاضيبلا ةظفاحمب ناقُيَمُح لآ رهازلا
 ةعبابتلا كولملا دحأ  ُهَرْمْأ" ثيح «جحذم لئابق عيمج -و دؤأ ةليبقل ًادئاق ناكو .نميلاب

 )١( ص - قاحسإ نب دمحم  ةيبرعلا بورحلا خيرات 45.

 :١/8 صد حرفلا نيسح دمحم ا ا

 4١0. و ١ ال ص  ةدارج ديعس دمحم  روصعلا ربع نميلا يف ةفاقثلاو بدألا ()
 .186 ص ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (4)



 لو ٍيِدْوألا هَوفألا 53

 لئابقل ماعلا دئاقلا يأ ؟مهبورح يف همرق دئاق" وه ناكف ؟جحذم عيمجو ةزآ ىلعم

 ةوبشو رامذو نيبأو ءاضيبلا تاظفاحم جحذم لئابق قطانم لمشتو .اهعيمج جحذم

 ةارسلاو نارجن ىهتنم ىلإ نميلا يلاعأب ةاَّرّسلاو نارجن فيلاخم نم قطانمو برأمو
 .نميلا يلاعأ ىهتنم يهو دجنو ةماميلا موختو فئاطلا موختب

 : همايأ لبق ام نع هوفألا رعش

 لاقف «جحذم لئابقو جحذم وْرَس يف هوفألا لبق ًادئاق هوفألا دلاو ناك دقو

 :هيبأ مايأ ركذي هوفألا

 , نباح دَجلاب َلاَم دل ىغَولا هد َكِلاَم ُنْب وُرْمَع ءاَبْهَّشلا ُسِراَف يب 1
 كا

 0 د َدِيَذ امك 1 0 يف ساشلا 0 ةأدغ

 قرف 7 0

 رجا ولع ثا 0

 رو ا اولا ْتَحَّرَص سائلا ىَلَع ُلْخَك اذإ يِمْوَقَو

)00 
 ٌرجاوَت َيِجَرْرُخلا لْختُك الق : د

 .”وفاَو ضرملاو «لاؤألا اهل اا ٍَرِيِزَع (فزرحخ ْلُك ًاماَيِنأ َناَكَو)

 لا وفا اهبلغ يفي ةَبْرِسَو ٍفاَنْطلا َلْهَأ اوُسبَص وُحَّبَص مه

 سرف هل ناك اميرو ؟ءاهوشلا سراف) يناغألا يف ءاجو .كلام نب ورمع ناصح مسا :ءابهشلا ()
 :ءامرصلا) نأو (ءامْرَّصلا سراف) فئارطلا باتك يف ءاجو «ءاهوشلا همسا سرفو ءابهشلا همسا
 .ءرملا ظحب يأ (ٌدجلاب) هلوقو .برحلا ةادغ يأ (ىغولا ةادغ) هلوقو ,(هوفألا سرف

 يف) هلوقو .سماخلا مويلا يف الإ ءاملا ٌدِرت الف شطعتو ءاملا نع داذت «قوتلا :سامخلا (؟)

 ,.(مهيترجح) عضوم يف تراد ةعقوم موي يف يأ (مِهْيََرِجَح

 .حمرلا :اَنَقلا .هذفنو ماهسلا درص نم ةباصإ :دارصإ .مسجلا سأر :ماهلا )

 تابث ْفِصُي هنأل بوصألا وهو (برحلا هتزمغ امف) فئارطلا يفو (برحلا هترمغ امف) ىوريو 2

 .ْنَهَو الو فْعض الو :راخ الو .برحلا يف هيبأ
 (ُتَحّرَص سانلا ىلع لْحَك) اذإ هموق اهيف فصي ةطبارتم تايبأ ةئالث هدعب ناتيبلاو تيبلا اذه (0)

 :تويبلا ءارذإو .(تبدجأ :تحرص) ىنعمو «بْذَج ةنس ىهو لك ةنس تعقو اذإ يأ
 :فرحلا .ةذشلا مايأ يف ةاّشلا حبذ : ًامايتأ . تضرع اذإ قوسلا يف قفاونلا :رجاوتلا .اهفارطأ

 نع ةيانك لاومألا اولذب كلذ عقو اذإ هموق نإ لوقي .رافسألا اهتلزهأ اذإ ةيضاملا ةبيجنلا ةقانلا

 .بدجلاو ةدشلا تاونس يف مذلاو ةقافلا نم ءيش مهسمي ال ًارفاو مهْضْرِع لزي ملو مركلا
 .بوصألا هلعلو .؟ةريزغ سْلج لك ىماتي تناكو' تيبلا ردص ىوريو

 :ثعششلا .فئاطلا تاهجب امبر ةقطنم مسا :فافطلا .ةيبرحلا ةراغلاب اوحّبص يأ :اوُحْبَص (1)

 .دوريغملا نوزرابلا نوضاملا :نوتلصملا .لويخلا



 04 ةيلهامجلا يف نميلا ءارعشو رعش 0

 هن يحرم افاقك ءانش..٠ هيلا تنخت كدذل( ذاكجلا ذآ
 روصعلا يف برعلا دنع روهشلا نم رهش مسا :رجانو .ريطلا نم عون : مامسلا

 «لوأ دحألا :ةيلهاجلا يف مايألا يمسُت ٌبرعلا تناك” :يدوعسملا لاق «ةميدقلا
 ؛ةبورع ةعمجلاو سنه سيمخلاو «رابد ءاعبرألاو «رابج ءاثالغلاو ,نوهأ ةيتالاو

 مث «قيلط مث « ليقث رمصو «قتان مرحملا :روهشلا نومسُي اوناكو دامت ةيبشلاو

 هدم وذ وهو سعت « فرح عدلي .رهأز ( عسك «كلحأ , حيمأ . خلسأ ءرجان

 روهش 0 دأ - يناثلا تي 0 رجان رهش نإف كلذ ىلعو

 0 ناكو و يذ) يح ادق ميدقلا يرّيمحجلا نيم

 . ةراحلا ظْيَملا وأ فيصلا

 برأم لاقيو" :يلي ام ليلكإلاب برأم ةنيدم نع هثيدح يف ينادمهلا لاقو
 : يدؤألا هوفألا لاك .ةيراعلا برعلا نم بيرمو

 "!(اَهْنوُهُسو اًهْنْزَح رسَح سِئاَرِب 6 برأمو ٍبْيِرُم ْيِّبَح اَنِب لِئاَسُم
 دعس لئابق نيب ةميدق ةكرعم نع يدوألا هوفأآلل تايبأ ةعبرأ نم تيبلا اذهو

 برأم ضرأ يف ة ةديلتلا بيرمو برأم يتليبق نيبو ةهج نم ةيجحُنَملا ة ةريشعلا

 نارجنو فوجلا قطانمب نيعم ةلود يف ةيوضنم جحذم لئابق تناك دقو «ةيكسلا

 لاقف ءأبس براكم مكح زكرم برأم 06 تناك امنيب جحذم ورس يف نابتق ةلودو
 :ةكرعملا كلت نع يدوألا هوفألا

 9 َيْلْوُدَح (ِءالَسلا) يف اقَح كي ْمّلو رم ىلا ؛ب اَمْنَعَد

 اًهُلِوُهسَو اًهُنْرَح رجح سئاَرب ٍبِرَأَمَو بْيَرُم ْيَِيَح ٌيَيَحاَنب ٍلِئاَسُف

 4: يلقي ةانتسلا سنرلا عتدم لد. سياج ءاجظنا# روح انئنأت
 هُويُد صالقلا َفاَرْطَأ حّسَمُت ُدِئاَرَخ ًةاَشُملا ًطْيِراَضَعلا يغائت

 برأم يتليبق دوصقملا نوكي دق (برأمو بيرم يِّبَح انب لئاسف) :هلوقو

 7/7١7. ص  يدوعسملا  بهذلا جورم ()

 .8/48 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )
 ةينميلا شوقنلا ىف ءاج امنيب ٠( .بالشسلا ى رف اقح كي ملو) تاياوزلا يف تيبلا زجع ءاج (؟)

 ْ . ظئافحلا يأ (ءالسلا يف) بوصألا نوكيف ظفحتسا ىنعمب (الس)
 .اهبابرأو اهنايعر اهعم لبإلا نم عيطق : لماجلا ()
 .اهباوثأ فارطأ :اهلويذ .راكبألا ءاسنلا :دئارخلا .عابتألا : طيراضعلا . يجانُت : يغانت (0)
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 لئابق ءامسأ ىف ءاج دقو نيينميلا ءامدق ْنِم يأ ةبراعلا برعلا نم امهو «بيرمو

 لوأ ناراف نإ فران ينب لعلو :ناراف نب برأم١ مسا ةديلتلا ةيناميلا ةبراعلا برعلا
 يّبح انب لئاسن: :هلوقب دوصقملا نوكي دقو .تيَمُس مهبو برأم ضرأ نكس نم

 مساك («بيرم) ركذ ءاج دقو «برأمو بيرم يتقطنم لهأ وه امنإ (برأمو بيرد
 وهف «شوقنلا تائم يف (برأم) مسا ءاج امك ةيئبسلا شوقنلا دحأ يف ةقطنمو ةنيدم

 تاعفترم يأ (ةيلوئسر ايدزخا : لاق كلذلو برآمو بيرم يتقطنم ناكسو لهأ ينعي

 : رجح ,سئار) نأ ضعبلا مهوت دق ( يبس سنارب) :هلوقو .برأمو بيرم لوهسو
 ةسائر نمز يف وه ؛رسح ,سنارب) هلوقب دوصقملا امنإو كلذك سيلو «عضوم مسإ

 يف هتبسانمب شقنلا نيودت مت يذلا رمألا عوقو شوقنلا نم ديدعلا ركذت ثيح رجح
 لهأ نأ ركذي فوجلا يف شقارب نم دئسُم شقن كلذ لاثمو «نالف ةسائر دهعو نمز

 /انجب /مرعت /ةفحص /رواصتو /ىنبم /لك /دوو /رتثع /الس) اوظفحتسا نارمض

 لجي رْهَش / تارت /نيعم يكلم رشي عفيلا /هنباو /لإ هقو /نسارمت ع /لثي

 (ريواصت) ليثامتو ينابم لك ّدوو رتثع ةهلآلا «الس» اوظفحتسا يأ ؛نابتق كلم /بحرهُي

 عفيلا هنباو لإ هقو سأرمب» ةسائر دهع يف لثي ةنيدمب مرعت يف مهكالمأ ةقيثو وأ ةفيحص
 لبق يناثلا نرقلا يف كلذو ؛نابتق كلم ٍبِحِرْهُي لجي رْهَّش سأرمبو «نيعم يكلم رشي
 ةسانر مز ف ا سأرمي يأ (رجح سئارب» هوفألا لوق وه كلذكف . ؟"”اليملا

 لثم ءديلتلا نمزلا يف لايقألاو كولملا نم ددع مسا رجح ناك دقو ءرجح كلملا

 .لايقألاو كولملا نم امهريغو (َنْيَعُر يذ نب رججُح) و (عفيأ رجُح)
 ام  نارمع ةظفاحمب  نادمه ةقطنمب مائر دبعم نع هثيدح يف ينادمهلا لاقو

 :هلوقب نميلا ضرأ نم اهريغ مأ يدوألا هوفألا ينعي هذه مائرأ يردأ الو» يلف

 "””عَرجألا اَهاَرَغ ْدَقَو مار ْتَّبْعَص هقاولب يذلاِوهؤأونَباَمِإ

 ًاتيب رشع ةعست اهنم رداصملا تركذ يدوألا هوفألل ةينيع ةديصق نم تيبلا اذهو
 : يهو

 مدل م فام
 عمجمجحيمسي ظبي أر صفْنَي َناَك ْنَم ْمِهِيَأَرِب سمأ ُتْدِهَع ّنيذلا َبَمَذ

 ص

 (©َعَدْفَملا َنْيأ َنوُفِرَتْعَت َكاَُهَف 1

 .8/5ا ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟) .مقر شقنلا )١(

 . هلقع يف هل دازُي : عتمتسي (9)

 ىلإ ةراجلا روما اكاعتار دولا# اذإ يأ .أجلملا : عزفملا .تلكتشاو تطلتخا :تهباشت (5)

 يأرلا بحاص يأر
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 0 د داّيجلا ىلإ ٌداّيجلا هيف تَلَهْلَمَو راق توملا حاَجَع اَذِإَو

 "عدمت جبل يف ُجَعْمَت ٍباَرْسأ لااطّقلا ُبَصَع اهّنأك َنْيِعِراَّدلاِب

 "فت مهبل هب عاجطلا ي اذ اَتَداذإٌنيذلااَهَسِراَوْفاَنُك

 'ئَممَي ٍضْعَي قوق ضفَب بنَ اَهئكلونجَل َسِراَوْئاَنُك
 | هيتس ين يوت نفت نْيْمِف ةلشءاش نكلو

 "ير ئ5ٍبِيِلَق ىَلَعِالُدلامْكَو ةَفْلِعُبِناَذَملا انييناعناكو

 "ةيْوِجلاءاَقْشلا يِفاَهْيَلإيِرأَي ٌةَئْفَجٍفْرَعِنْبَةَبْلْعَكِلاَنِيِف
 "عَقْرُتاماَهِجْيِشت َدئِعْءاَْوَس ٌةَئْفَجوُراَعَفْسُتاَم ٌبِناَذَمَو

 0 انزل بو مشل ناب لك يف

 تا بولو ةريحلاب يمال رمان دقي معبر ل
 ها ول ءومُهوَمُهَف اوُلُبْذَق ٍلاَجِر نِم َةَماَلَملا الإ

 .ْتْلَمَح يأ (تلله) نوكي دقو .ثتنَد :تلهله .ةكرعملا رابغ :توملا جاجع 2

 جعمت ٠ .هايملا دع وكر ةيلط :اطّقلا . تاعامجلا : بصخغملا .عوردلا باحصأ :نوعراذلا كيلا

 يف اطقلا بارسأب عوردلا يوذ ناسرفلا اهيلعو اهئابثو يف لويخلا ِهِّبَش .عرسُت :عزمتو
 .هايملا دراوم اهدورو دنع اهعارسإو اهضاضقنا

 ُتْيِعُث :عزفن .برحلاو ةراغلا ةحباصم ءادن :حابصلا يعاد (26)

 ديزي :عفشي .مادقإلاو ةعاجشلا يف ضعب ىلع اهضعب ولعي بتارم :بتزر .ةعاجش :ةدجن (4)

 . نرتقي وأ فعاضتيو

 هب ضهنت :هب ىمنت .هئابآ نم ىضم نم ةّئسو ةقيرط ىلع ةقيرط ىعسي نم لكل ::ةئس عاس لكل (5)
 . ىعسملا ميرك نكي مل اذإ هعزنتو هب عدبُت وأ «ىعسملا ميرك ناك اذإ

 .ولد عمج :ءالدالاو .ءالدالا اهب ٌدْشُت يتلا ةيدلجلا رويسلا :مّذَولا .هايملا لياسم :بناذملا (1)
 .هايملا ةريثك رئبلا : بيلقلا

 .ريبكلا ماعطلا رْذِق :ةنفجلا .دوأ نب ِهَّتُم نب ثراحلا نب فوع نب ةبلعث ونب :فوع نب ةبلعث (0)

 .اهنايلغ توص :اهجيشن (4)
 شوقنلا يف ءاجو .ةضفلا ةينا :فيرصلا ةينآ .ءاتشلا يف مهيلإ يتأي نم يأ :ىسشي ناك نم (9)

 . ةضفلا نم ًامنص يأ (ًافرص ًاملص)

 .رطملا اهيف ليختت ةباحس :ةليخم ()

 : مهنع هلوقب ةديصقلا أدب نيذلا يأرلا لهأ نم أوتامو اوبهذ نيذلا يأ :مهدعب قبي مل كندا

 ُمِجيْهَتْسَي هير صقْنَي ناك ْنَم ْمهيأرب سمأ ٌتْدِهَع نيذلا بهذ

 .نويعلا هب ٌرقت ام :نويعلا هب مينتست ام
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- 

 0 |صَكُق 007 ًارِئاَكُمَراَسَمْوَيَنمَيَتِهبو
  ننملاو سيئئلا نبا ل ُسِيِئَولااَبِم ءاّبُحلا ٍتْلْلَحَت اًذِإ ٌنوَكَئْدَقَلَو

 5 الا َةَلِعاَف أر يف رو يام لل جال رفخلاو
 0 هدم ا ثؤعا  م و 5

 0 اهازغ 0 ىدصتو 0 1 رصاع  دؤأ ةليبق دج  (بعص نب دؤأ)
 عّبُت وه نمو ؟عرجألا وه ْنمف .عّبُت نميت هبو عّبت كلملا عم دوأ ناكو «مائر ىلإ

 نب ليكب نب ةعيبر نب ناروس نب عرجا» وه عرجألا ليقلا نإ ؟دوأ هرصاع يذلا
 نب ةعيبر دلوأ» :هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو «. .ناريخ نب مشجج

 نب عرشو «ناروس نب ورمعو «ناروس نب ناملُع :ناروس دلوأف .ناروس :ليكب
20 

 «اوكلم دقو ناروس ينب رفن ةعبرأ .محسي رصق يناب نآروس نب عرجأو «تكاروس

 :لايقألا ءامدق ضعب ركذي ندج يذ نب ةمقلع لاقو
0 0 2 

 مدحت هي املا ييحلا رضلاو 00 ا 2

 اهنم «برأمب سيقلب مرحم يف ناروس ينب مساب شوقن ىلع روثعلا مت
 يذ عبر ليكب بعش لايقأ /ناروس ينب /دازأ دمحأ /هيخأو /ماوأ دعسال 000 ناشقن

 لزايو ٌبْضَخَي حْرَّشلإ نب نادير يذو أبس كلم نمأي بركاشن ةداق /نامهسو ةدير
 لايقأ نم ناروس نب دعري» لْيَقلا مسا هيف ءاج دنسم شقنو «نادير يذو أبس يكلم

 اوناك ناروس ينب نأ شوقنلا نم نيبتيو '””6بضحي حرشلإ نب سمش دعس كلملا
 ةقطنمو «ليكب لئابق نع ناجوسو ةليرديد ةقطنمب مه نيذلا ليكب لئابق عبر لايقأ
 ليلكالا يف ءاج دقو. .ًايلاحب نازمع: ةظفاحمب اهعبتي ناك امو: ةدير. ةيخات يع ةديو يذ
 فراخ ةيحان يف محسي رصق عقومو .«محسي رصق يناب وه ناروس نب عرجأ» :نأ

 .هب عنقيو ىضري يذلا : عنقملا ل مهمهد

 عبرأ اهتعفر : عبرأ اهتمن .ليوط خماش لبج سأر :هلعاق سأر .باقُعلا ىثنأ مسا :ةوقل (0)

 . لبجلا نم تايوتسم وأ بتارم

 رسنلا ىثنأ نأ يأ .عنمتو يمتحت : ٌعْنَمَت .لبجلا خماش يف يوقلا عدصلا :ليجرلا عدصلا ()
 . خماشلا لبجلا كلذ ىف ىهو ىتح توملا اهكردي باقعلا

 #٠١/1. و ”١١ ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .478 ص - حرفلا دمحم - ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا (0)
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 ونب ناك دقو «ةميظع ةعلقو ًأارصق ناك هنأ ىلع لدت هلالطأ لازت امو نارمع ةظفاحمب

 كاذنآو .نادير يذو أبس كولم بضحي حرشيلإ ينب دهع يف كولملاك ًالايقأ ناروس
 دقو «نادمه مائر ريغ يهو ةيجحذملا ةيريمحلا مائر ةقطنم ناروس نب عرجألا ازغ

 يف عادر ةقطنم ماير اهلعلف (ريمح نئادم نم ةنيدم : ماثر) شماوهلا ىدحإ يف ءاج

 ةيريمح ةوق نأل نكآاروس نب عرجألا ىلع مائر تبعصو تعئتماف جحذم ورس

 نمر 018105 ىدرتر .موجهلا تدصو اهنع تعفاد بعص نب دوأ ةدايقب ةيجحذمو

 حرشيلإ ينب :؛ سمش دعسو بركاشن) ةيكولم نمز يف ناك (بعص نب دؤأ)
 يريمحلا علا كلملا ءاول تحت عيمجلا ىوضنا نأ ثبل ام مث (ادير يذو أبس كلم

 :يدوألا هوفألا لوقب دوصقملا وهف (نادير يذو أبس كلم لوألا معني رساي)

 عّبُت لهانملا ُصَّتْقي سانلايف ًارئاكُم َراَسَمويَنمَيَئهبو
 لبق ام نورق يف ناك  دوأ ينب دج -(بعص نب دوأ) نمز نأ ىلع كلذ لك لديو

 «جحذم ورس ةقطنم يف مهرئاشعو مهنوطب ترشتناو دوأ ونب رثاكتو لسانت مث «داليملا

 : هوفألا لاق امك ثيح ةلودلا وأ جحذم لئابق مهتدايقو مهتسائرب عنقت ةداق ءاسؤر مهنم راصو

 ؛متقَم | سيكئرلا نبا ٌسيئرلا انه

 وه هوفألا حبصأ مث «هوفألا دلاو (ءابهشلا سراف ورمع) مهرخآ نم ناكو
 هنأ هراعشأ لقانتو ظفح يف مهاس امم لعلو 0 لكو دوأ ينب دئاقو سيئر

 هوفألا بسن ركذ فلس دقو ء«ديلتلا خيراتلا يف دؤأ ينب نم ةداقلا ءاسؤرلا رخآ ناك
 ءابآلا رهشأ ركذب ءافتكالا بسنلا طئارش نم نأل راصتخاو راصتقا هيفو يدوألا

 .ليلكإلا يف ينادمهلا كلذ ىلع صن امك دادجألاو

 : هتمكحو هاياحسو هوفألا ةسائر

 جحذم لئابق ةدايقو ةسائر تدقعنا نييريمحلا ةعبابتلا نميلا كولم دحأ نمز يف

 هنأ ليلكإلا شماه ىفو ىبلكلا نبا نع ىناغألا باتك ىف ءاج دقو «يدوألا هوفألل
 :هبار نع نروديفي ارتاكوب «هبورح ىف: مه ذقاكو موق دست قذوألا هوفألا ناك
 يذ نب عّبُت ناك :اهلوقب تاياورلا ىدحإ تدرفناو .«اهئامكح نم هّدعت ٌبرعلاو
 مدقأ راعذألا يذ نب عّبُت نمز نأ نم مغرلابو «« جحذم عيمجو دوأ ىلع هرّمأ راعذألا
 دحأ نم تناك هوفألا ريمأتو ةسائر نأ ىلع لدي كلذ نأ الإ نورق ةدعب هوفألا نم
 لوألا نرقلا نيب ام هوفألا نمز ىف  راعذألا يذ ةلالس نم امبر  ةعبابتلا كولملا
 امنإو طقف دوأ ينبل ًادئاق ًاسيئر هوفألا نكي ملو .ًابيرقت يداليملا لوألا نرقلاو .م.ق
 :هوفألا لوق كلذ ىلإ ريشي اممو (جحذم عيمجو دوأ)

 ٍدْسأب نوب ٍباَعَفِيِفَحَّيَلِإ اوُباَئَلْعُهُتْوَعَدْوَلُدْعَسَو
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 هّللا سوأو «ديبرو «دوأ :مهو «جحذم نب ةريشعلا دعس لئابق مه :دعسو

 نوطب وأ لئابق سمخ «جحذم نب دعس نب مكَحو «جحذم نب دعس نب ىَمْعُجو
 :ةريبك ةيحيشلل

 يهو جحذم لئابق ةيقب لمشت تاذلاب ةيبرحلا هتدايق وأ هتسائر تناك كلذكو

 يفو .جحذم نب دارمو «جحذم نب دْلَج نب ةَلُعو ,جحذم نب سنع نوطبو لئابق
 :هوفألا لاق كلذ

 ارّرُك ةميدقلا ىَرْذ ُميِرَكلا انأو اهُماَئَّسَو جحْذَم ٌةَباَوُذ يْنِإ

 رتاوتملا امنيب (جِحْذَم) هنأو جحْذَم يف ءاحلا رسك رداصملا بلغأ يف عاش دقو

 حتفب (جخذم) وه مويلا ىتحو لايجألا ربع نيينميلا لكو جحذم لئابق ناسل يف
 نأ يدوأللا هوفألا ةسائرو ةناكم ولع ىلع لدي اممو .باوصلا هنأ دب الو «ءاحلا
 رامذو ءاضيبلا يه تاظفاحم نامث يف دتمت ركذلا ةفلاس جحذم نوطبو لئابق قطانم
 ةفيلح جحذم تناكو .ريسع ةارسو نارجن فالخمو فوجلاو برأمو ةوبشو نيبأو

 ىلإ ريشيو .نميلا ءاجرأو تاظفاحم ةيقب بلغأ يف اهقطانم دتمت يتلا ريمح لئابق
 ١ :هوفألا لوق كلذ

 انكي لست نأ عجم دخ زا ٠ بحذف لشن نأ رشح رككلاب

 :هوفألا لاقو

 ٍفاَنُص ْنِمَنَمَِأ ٌيماَنْعَكَو ىّنَح َناَدِيَم ْنِم َلْيَخلا ائْبَلَج
 نب ناديغ ىلإ بسنُي «نميلاب عضوم :َناَدْيَغ" :نادلبلا مجعم يف ءاجو

 اهنم هوفألا بلج ىتلا ناديغف .؟لبج مسا :فانصو .يريمحلا نيَعُر يذ نب رجح

 ةظفاحمب رامعو ةدسلاو ةردانلاو ميري اهنم يتلا ةيريمحلا نْيَعَر يذ ةقطنمب يه ليخلا
 :هوفألا لاقو .ةيريمحلا ةلودلا كولم رقمو ةمصاع رافظ تناك اهيفو بإ

 عملية لنوم باَسحأو هجم لَم ٍنْيَضْوَخُدلاِب ال
 50 2-22 7 1 سا سوا رعد ري 2 72 8 مكس 01 5 سام لس ع
 حاجواهيفاهنوتم ناك ضييبوةللذم ساّرفأو

 روكذملا تيبلاب دهشتساو ؟دلب :ناَضّرخُدلا" نادلبلا مجعم يف لوألا تيبلاو
 يداو يف امبر .ءجحذم ورس يف هوفألا ةسائر زكرمو ةقطنم يهو :يدوألا هوفألل

 لقاعملاو ندملا نم رثدنا اميف ترثدنا اهنأو ءاضيبلاب ناقيمح لآ رهازلا ةيحانب ةوعن

 . ةديلتلا

 .سلمألا افصلا :حاجولا 7 .ةقماس ةعفترم :حامط )١(
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 :دوأ نب ب بعك نب ذولأ ينب ةقطنم يهو (ذاولألا) ركذي هوفألا لاقو

 يِذلَةَئِمٌرْوُهفِملا هَوَدَعَو ٍهِدْهَم يف ٌدكاَش ضاَر للا

 ذاوتلألا ىنقتانط ايمو 115: نونا اة هن زدخ ةلعلا

 نب ذولأ ينب رايد ينعي امنإو .لبجلا بناج وهو ذول ٌعمَج ذاولألا نإ لاقُي دقو

 ينب نم نييذولألل نايداو :ناكوشو ةماّصُحخ» ةفصلا يف ينادمهلا لاق .دوأ نب بعك

 ةماصحو . مويلا ىتح ءاضيبلاب ةرماع ةيرق لامرت لازت امو . اذولأل :لامرتو . .دوأ

 باحسلا بديه ركذي  هوفألا لاقو .ةبيصخلا نايدولا نم ءاضيبلاب نايداو ناكوشو

 5 - رطملا رامهلاو

 اب اعطال ها قرت > ةلكسلو ةعقوو ناذ تهديق هل

 3 ْءمَتاَهِيِف ِءاَملا ٌتاَئَب تَحْضأو 2 ٌهَئْرُم َنْحَبْنَي حلا ٌباَلك ُتَناَبَق

 لاق هنعو ءرشب الو هيف رطم ال ِرْفْثُم داو دتمي ناك فوجلا نم ةقطنم يف امنيب

 : يدوألا هوفألا

 (؟)و) م هلا اما هز #2533 يبا م 1 2 007 7
 رامج َقِبَي ملو فوج الخ دق ًاميِدَق يْغَّبلاو رولا مؤُشِبو

 ناكو تاع موب ينم ,علْيَوم نب رامح ىلإ بوسنم ءرامح فوجاوهو

 ناكملا كلذ رفقأف ءءامسلا نم قعاوص فوجلاب هتقطنمو وه هتقرحأف ءامشاف انشا

 رولا وو .هيف نكسي نأ دحأ ءىرجتسي ال ناكو فوجلا ضرأ نم

 :هلوقب سيقلا ؤرما ىَنَع هاّيإو «مويلا داّرم فوج وه :ةبيتق نبا لاق . ؟رامح فوج

 ٍلّيَعُملا عيلخلاك يوْعَي ُبْئْذلا هب ُهَتْعْطَق رفق ٍرْيَعلا فْوجك ِداوو

 فطعنت فوجلا يصاقأ نم ةقطنم هنأ كلذ نم نيبتيو (ها) ارامح فوج دارأ

 . فوجلا يف ةيجحذملا داّرم قطانم نم ناكو تومرضح يلاعأ نإ

 ىف ءاج ةمكحلاو قالخألا مراكمو هاياجس اهيف ىلجتت يتلا هوفألا راعتما نمو 7

 : يدرألا هوفألا لاق» ةيبدألا فئارطلا باتك

 تنايشالا يدنا نقاشا. .ةةقيلف ردة لا تعال ىلإ

 : ليقو . ةفيطقلا ٍبْذُع لثم ونديو ىّلدتي يذلا باحسلا : بديهلا- 5 صةيبدألا فئارطلا يف ناتيبلا ()
 . طويخ هنأك ٌقْدّولا دارأ اذإ هنم بّدهت ام باحسلا ٌبديه : يرهوجلا لاقو . هليذ : باحسلا ُبَدْيَه

 . بلقتتو ىولتت : جعمت .ءاملا ريط نم عون : ءاملا تانب .ءيضيو رفْسُي : جلبتي . توصلا : ةّجَللا

 زجع ىورُيو (ًاميدق مشْعلاو يْعَبلا مؤشبو) لاثمألا عمجم يفو نادلبلا مجعم يف تيبلا ردص ءاج (؟)

 . (رامح فوج نم ىلخأ) لوقتف لثملا هب برضت برعلاو ؛رامح ّقبي ملو فوج الخ ام” تيبلا
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 ٌُبسانملاو ْمُهُقاَرعأ ْتَمُرَكْنِإو ةَرِعَأ ٍلاجر نِم يقخ ذآ

 :يدوألا هوفألا لاقو

 'رذعلامُهَقَتَماَمأِرْدَع دانس لارحت ال ةستالحجسلا نإ

 نويعو نيدلاو ايندلا بدأو فرطتسملاو صيصنتلا دهاعمو ةيبدألا فئارطلا يفو

 : يدوألا هوفألا لاق) : ديرفلا ردلاو رابخألا

 ٍلاَثَوٍلِيِق يِةًَرْيْعَرَأملف نذف دشن انارف ساكلا توب

 ” اع 1[ ميلاو ًالْؤَه َّدَشأ بوطُحلا يفَّرأ ملو

 لولا ةدهاونلا :ىسنانستلاا ةيط ءايستالا ]غ2 توام

 امل ةعماج ةثالثلا تايبألا هذه :ريبزلا نبا لاق صيصنتلا دهاعم بحاص لاق

 لا كاف
 : يدوألا هوفألا لاق) ليمكتلاو لييذتلا ىفو

 1 00 كة 1 هاما م6 0

 :لاقو

 (هانقت نأ كفل املا ناو , يس اة ةفرفا انما

 . مالسإلا اهّرقأ يتلا برعلا ديلاقت :باب يناتسرهشلل لَحّنلاو للملا باتك يفو
 0 0 لاق ( مهاتوم نولسغيو ةبانجلا نم نولستغي برعلا ناكو)

 سر 1 ما 0 7 رفا“ 8-  عا 0 َ 0

 220 8 20 ما” م 0ث 6. مرا م ؟ 54

 ضل صِخَشْدَكَر يلاَصْرأُلِصاَفَ تدب دقو ئتاسأ ىنيدجي تلخ امو

 (ه) 0. 7-2 5 5 رم

 'رَقَبلا ِنَّطَعلا ىلإ ْتْفَز اَمَك ًافْيِفَ ٌةَرَمأ ريغ ْنِم ىلا ٌءاَسْي َءاَجَو

 :فرطتسملا ىف ()

 نادهرتا ة انادي سويه "جنو ةدقا بوطخيللا هذا همر"
 .؟ ١5١/ ص - يسابعلا - صيصنتلا دهاعم (؟)
 الو ُقاَفَش ينيِدجُي ُتْلِج امو) لصألا نوكي دقو . هقفش : قافَش دن نأ رك دا دووم 00

0( 

 (يتاسأ.. ) فئارطلا ىف امك بوصألاو (..يبايث ينيدجي. .٠ ) لجّتلاو للملا يف

 . يتاساوم
 مك اَرمأ ريغ نم 0 . ةيبدألا يو جاي ب اذه (5)
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 ىننولسغي دراي ءاَمب اوؤاَجَو
 6 اًسُعْنِم َكَلاَيَف

 : ىلوألا ةثالثلا تايبألا دعب ةيبدألا فئارطلا يفو

 َةَلْسِغبَو ِدِراَبِء ءمباوؤاججَو

 ٌةَسْرَد حْوُنلِلَو يكبت ةحئاتن

 اَهَهجَو ٌشْمَحلا َقّقَش ْدَق ْنَم ٌنهْنِمو

 وثيجشتو اول ةةلاوتدف

 ٍِهيْعَسِب اَهْيَلِإ يِوُأَيةَرْم رفع ىلإ

 ًاسبايو أابْطَر َبْرُثلا ِهْيَلَع اوُلاَهَو

 0 0 دق يذلا لاَقَو

 ضارب دس م ع

 ربع هعبتتس لسع نم كل ايف

 0 ا ا ووعبت انيل كو

 يل شخ لسمذف ٌةَبلَسُم

 نيقنقا ِهِبَراَثو ُتاَنِرُم َّنَّرو

 ةئشلاو ٌفْوّضلا ال قَحلا ْتْيَب كلذف

 2 ل نو امو ررش لكالا
 ةلطرو رنات ل
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 ْرَكَذُي َنْيِح حِلاَص ٍرْكِؤَو ٍبْرَقَب كيج ْنِما
 0 ثالمحلا يف هوفألا راعشأ

 يتلا ةيبرحلا تالمحلا يف جحذم تالاجر ناسرف دئاق يدوألا هوفألا ناك دقل

 يف ةيراجتلا قرطلاو زكارملا نيمأتل وأ اهذوفن وأ اهتدايس خيسرتل ةلودلا انهيجوت

 كلذ رمأآلا مزلتسا اذإ زاجحلاو ةماميلا تاهج ضعبو دجنو ضورعلا لئابقو قطانم
 امير ىتلا هتدايقو هتسائر ةرتف لالخ ةيبرح ةلمح نيرشع ءاهز يدوألا هوفألا داق ثيح
 نإ هلم عضو .هراعشأ ىف تالمحلا كلت هوفألا ركذ دقو «ةنس نيعبرأ ءاهز تماد

 نم ةعيبر رايد" :ًالئاق ةفصلا يف ينادمهلا نسحلا اهيلإ راشأ دجنو ةماميلا ضورع
 ىلإ) نيطيشلاو «نيملغتلاو «ءبيرجلا نطبو . .تادراوو «بئانذلا :دجنو ضورعلا

 : ةعيبرل جحذم ل يا 0 لاق . :(بينكلا

 ودعا ءويلا يف نْعّشلا ٌةاذَغ بالِصِةَفَقَكُم امزأب

 يلا َةَباَبَجلا تاّرضو دس ار مهل

 .نزحلا ينعيو ءاكبلا :رّبَعلا . شدخلا :شمخلا . سردني مث تقو يأ : : ةسْزَد حرنلل (1)
 . حاونلاب تحاص اذإ ةأرملا َتْنَرَأ لاقُي : ُتاَّنِرُم َنَر ()

 ."رفن هب راث" نوكي نأ زوجيو . هنامثج اولمح يأ :رفنلا هب َراث
 .بوصألا وهو «. .كاذ ىوس ام" فئارطلا ىفو (ربتجي كلت ىوس ام. . ) لحئلاو للملا يف )
 ماكآلا يأ (. .ةبابجلا تاّرض) هلوقو .77؟ ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (4)

 .دجن يف ةبابجلا ةقطنمب تالصتملا

 ومعي تساف ةغاضا وفق

1 

1 
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 :نيلوألا نيتيبلا دعب ةسامحلا ناويد يفو ء«دجنب ناعضوم :بيضهلاو ةبابجلا

 () ٍبِيسَحلا ٍبَسَحلا يف ِءاوُلُعلا ىلع ٌدججَموهبَلنوُصَئَرِعاَتْل
 "”ٍسِيِعشلا يف ٌعِراَوَش ٌحمامرأو اياَئَملا َنوُئُحَيٌناَسْرْفو

 ”بيرضلاة شا ايئاتك ناك كني كلنا ناله ربعي

 بورحلاوةهيركلامويىلإ ْمُضاَعَتاذإ حْيِرَّصلا َنوُبْيِجَي
 ٍبْيِضَملاو ٍةَباَبجبلا ٍتاَرَّضو ٍدَجن يطب مكيلع اودس مه

 رص اخ -

 يملا زلط ا هير قزم عابلا ليوط ىتَف لك

 فئارطلا يف ها هاينز انس ا كرب قطانم ىلإ 0*2
 :يدوألا هوفألا لاق» : ةيبدألا

 * ِباَعُّملا ٍددعلاب ٍتْوَملا ضاَّيِح يلاَوَعلااَبَش َنوُدِروُملا ٌنحنو

 (''(ٍباَتَجلا موي ِكِحاَض ِةَقْرْبب مُهْئَعوانعارِجاخخ ُلِئاَسُف

 :- ناسللا ىف تايبآلا :نسفن نود

 ا ا لَح مَ ا م دود

 56 0 نالّسلا ةقطنم ىلإ ةيبرح ةلمح يدوألا هوفألا داقو

 )١( هترثكل بسحي فرش وهف فرشلا ةرثك :بسحلا .دجعملاو فرشلا ىهتنم ىلإ عافترالا : ءاوُلُعلا .
 .هيبشت وهو نوعطملا نطب نم ليسي ام :بيعشلا .تادراو تاعرشم :عراوش (؟)

 هيبشت وهو «بيرضلا يداو دوسأ :بيرضلا دسأ..ًاطاشن اهِيجُلِل تاغضام : مُجّللا تاكلاع ()
 .دوسألاب ناسرقفلل

 لاملا نم هبيصنب ئْخس :بيصنلا رضتحم .قلخلا ةَدِش :رشألا .دوجلا يف قرخلم :قرخ (؟)

 ١ ١ :ةييعلاو
 . عمتجملا :بائثُملا .حامرلا ّدحو فارطأ :يلاوعلا ابش (5)

 ةقرُب «ةينميلا ءىيط ةليبق زكارم نم ديف تناكو دجن قرشب دْيَف نم برقلاب ناكم مسا :رجاح (7)
 . بائجلا ةلمح موي : بائجلا موي . يدع ينبل ةماميلاب : كحاض

 دسأ ينبل ءام عضوم :باتعلا .جحذم ناسرف نم ةيماح هيف تزكرمت امبر عضوم مسا : ةبانجلا 0)
 .ةيجحذم ةيماح هيف تناكو «ةنيدملا قيرط يف

 نبللا اهيف عضوي يتلا شاركألا :باذولا .كحاض ةقربب هوفألا مهبراح نيذلا يأ :نيبراه اولو (8)
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 ءاج دقو «ةيرازنلا ةيعيبرلا بلغتو ركب ينب نم لئابق ىزاّرَْخو نالّسلا نكست تناكو
 هوفألا َرَّمأ راعذألا يذ نب عّبُت ناك» هنأ (بلغتو ركب :ةيبرعلا بورحلا) باتك يف
 كلت نيب ةياورلا بحاص طلخ مث .« ىزاّرْخ موي جَحْلَم عيمجو دوأ ىلع يدوألا

 نمز لبق هوفألا نمز امنيب «بيلُك مايأ ىَزاَرَْح ةعقوم نيبو هوفألا مايأ برحلاو ةلمحلا
 مايأ ةميدق ًابرح ُىَزاَّرَحو نالّسلا ةقطنم تدهش دقف «نورق ةدعب بيلُكو ىَزاَرَخ موي
 هيجوتب برحلاو ةلمحلا كلت تناكو جحذم ناسرفو هوفألا اهيف رصتنا يدوألا هوفألا

 مويو نالّسلا ةعقوم امأ (راعذألا يذ نب ع هنأب هيلإ راشملا هوفألا مايأ نميلا كلم
 دلاو رجح قيقش يدنكلا ثراحلا نب ةملَس مايأ ىرخأ برح يهف بيلك مايأ ىزاّرخ

 نرقلاو لوألا نرقلا نيب ام راعذألا يذ نب عبتو هوفألا نيبو هنيبو «سيقلا ءىرما

 . هيبنتلا مزل كلذل «نينسلاو لايجألا نم سماخلا

 ةميدقلا ىلوألا ىَزاّرْخو نالّسلا يف جحذم ناسرفو هوفألا راصتناو ةلمح نعو

 :يدوألا هوفآلا لاق» :هنأ ةسامحلا ناويدو ةيبدألا فئارطلا يف ءاج

 (90نسبُتلا َمُظَع دَكَو ةيعاش ليشلاو» . :دهشم اثم نالبلا ٍةَضوَربو

 ©”0ئّلُكلا ْمِظَتْنَت نْعّطلاِب اًنُحاَمِرَو اَئُفوُيس ّفُكلاو َمِجاَمَجلا يِلْخَت

 © ِدلطّللا ىَلَع جاهلا ىَدلٌةامكلا هيف امّنأكواَبَّشلا ٍبِرَذ ْعِضْوم يف

 ل زا للا امئأكو

 (00ئّودلا ة ها ًالَلَع اوّوَتْرا ىَن مُهفالْسأ ْتَقَمْس تفقتساو ةَواَتِإلا اوُقاَع

 بانج نب ريهز يلهاجلا ينميلا رعاشلا لاق ءدجن يف ىَراَّرَح لبج ءازإب ةقطنم :نالّسلا ةضور )١(

 : يبلكلا

 اع اة انتسنس ةودادناتبرل :قئارخ يديه يقول تكف

 :دامرتلا ب وكلا بو نع : ىلا ا ةحتاف : ةيحاش

 لاعصرلا «ةاييكلا ,ةذجو ييسلا فرط «ايشلا هانا 506 ل ىوريو (م)
 . صلاخلا ُبَهّللا : ئَظْللا . برحلا جايه :جايهلا .ناعجشلا

 عون وهو ءاتهلاب ةّيلطَم :ةؤُّنْهَم . . كلذ ريغو عهرد نم 0 -- 00

 ىورُي : مهفالسأ ايد جر ا لاملا وأ ولا ةلودلا ىلإ ةليبقلا هيدؤت 000

 بوُنُذ عمج : :ةبنذألا . ةيناثلا ةبرشلا :نلّلَعلا ٠(ةدحاولا ةورعلا تاذ مالدلا يهو ٠ و

 عفد مدع ناك ةلمحلا بيس نأ تيبلأ اذه نم ودبيو .توملا : ىدرلا . هواعملا ولدلا وهو

 . ةواتإلا
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 ةيفعلاو نايبلا يف ةديصقلا سفن نك
 : يدوألا هوفألا لاق) ظحاجلل

 لل رع ع جام هل
7 2600 

 ىدعلا مْوُقلا ٍةَّيحَتِب ْتَمُهَجَتو

 "”ىدت دقام ىََت مال اّمِم كيِفكَي اهلإد كافر يتسع يقول

 : فئارطلا يف امهدعبو

 ئّعملا يواط اذو عّبِش وخأ اذه اًَرَواَجَتَي ْنأ ٍناَراََجلا يوتسيال

 اميف ةعصعص نب رماع ةليبق ىلع ةلمح هيجوتب يدوألا هوفألا ماق ةرم تاذو

 ةثأ الإ هسفنب ريسملا يوني ناكو «كلذ بجوتسا ام عوقو ببسب ءدجنو ٍفئاطلا نيب

 3 ىتح هوفألا ماقأو «يدوألا ثراحلا نب ديز ةدايقب ةلمحلا هّجَّوَف ا ديدنت انو نطو

 ذ ءاج امك امنيب هعجو نم قافأ

 اضت تاللك وأ تعك ري فءاحو عِراَضُت يف ةعصعص نب رماع ينب يقل
 ىتح يدوألا ثراحلا نب ديز ىضم”- تاياورلا يف

 مهيلعو عر
 ناك انبصأ امف انودناس :رماع ونب مهل لاقف 00 نك لل

 نم لجر بيصأ دق ناكو - انتلتاطب دخلات: نيع هللاوأل :دوأ ونب:تلاقف « « مكنيبو انئيب

 وأ يتلئاطب ٌنذخأتل ِهّللاو دوأ ينب اي : :لاقف دوأ نم لجر وهو لوتقملا وخأ ماقف - دوأ

 لاقف ءًاريثك امنغم تباصأو دوأ ترفظف رماع ونيو دوأ تلئتقاف . يفيس ىلع نيِحَتنأل

 : كلذ يف يدوألا هوفألا

 ٍبيلَصلاٌَمويِرِماعَلِئابق يبات تدهش رل ٍفْيَلايالآ

 ” ويرسل ءاجا نجي واع اَمْيَنِإبْعَكث ةةاَنَع

 ٍبيِهللان ٌعراَصُت يبجي ىلع ُفاَفِح ٌضْيِباَهَعْمَج هْوَجَو
 سلاو ٍةَميِرِغلاِد داجباك اَهاَغَويفاَنْوأَرْنأاملق

 "ابيجؤولا َنِم ٍتاَعِياخلا ٍلعِفك اَهاَرُذ يفاوُلام ٌمُتاوَعاَدَت

 ٍبيعققلاو رام لاك 1 قذِص ٌفالشأ م مهنِم اَبْلَمَم

 وق نطبب ماَعّئلاك اوُراَطو

 :اهرورس اه 0
 ١/1194. ص . ظحاجللا  نييبتلاو نايبلا ()
 ٠ )ىوريو .(«بئالج)و (بئالح) و (..فئالح) ىوري (5)

 . ةيرحلا برواس :بيرحلا .طئالخلا :ءانفألاو

 ةمجألا :بيجحلا .فتلملا رجشلا :فيرغلا (5)

 .فوخلا نم توص :بيجولا .عابّضلا :تاعماخلا (8)
 .ةاجنلا بلط :ةلّءاوُملا .عضوم مسا :ّوق 0

 و ) ءانبأ نيب
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 رس لل لس س33 3 ا ا سس

 مهنإ ليقو - ةيراجت ةلفاق اوناك امبر  ًةعامج وأ الجر رماع ونب لتق ةرم تاذو

 ْنَم تايد مهاطعأ مث «دازو مهنم باصأف :رماع ىنب ىلع ةلمح هوفألا نشف «دوأ نم

 لثمي يذلا يدوألا هوفألا رعش نمو :ةدارج ديعس دمحم ذاتسألا لاق . مهنم لتق

 :رماع ينب نم هالتق تايد عفد نيح هلوق اهفارعأو ةيسورفلا قالخأ
 000 . 00 0 ا ا 007 م ا م[ م” ٠ ااا وا 505 ىلإ 37 00

 اين ةيرشت ىيصلاب تليق امك اكياس دنع يشملاةاطبانإو ) مر همه 2 8 5 7 0 5 0 9 0 8
 البجع ٌىوّشو ًاحضاو ادْيِج ُبْلَقُث  ٍةَرْيِيَس لك دنع َىَراَيغ لظن 09 ست ل 0 1

 اذلاّمع مد نود ماتسن امف ئبادو انئامد نود لاملا يطعتل انإو قا ياا سل يار رج )سم < 5 9 5 2 07 م ِ

 لاق) نامّصلا ةيحانب ليجحلاو ةئيفدلاو حئافصلا تاَراَد عضوم ىلإ ةلمح نعو
 : يدوألا هوفألا

 لْيوصلالَسآلاب لْيَّسلاَءاَدَغ ْمُهْنَعَواَنَعاَنَعْمَج كا
 ”لُيُدلاِءاَجْرأ ٌتَخَتًاموُمجُج ىَماَيَعمُهَناَرَس كرعن ملأ م 5 1 0 لاا او 5 5 ا ا 5 ساما <

 لْيِصَتلاو حِئاَفَصلاِتاَراَدب  يلآملابلِمَرآلاَهْيَكَبَت ت١ 2 ه0 - 1 7 5 ب 1 ل
 (لْيِجَحلاو ةَنْيِفَدْلا عام ىلع اَنِمٍبْرَخلا ةاّمك ثّرم دقو 700 1 2 1 97 5 يو ع اش م سمس 2

 : يدوألا هوفألا لاق)_ دجن نطب امبر  نطبلا ىلإ ةلمح يف جحذم ناسرف نعو

 (8رسفّشلا ٍلْجَرَتَلْيَبُْقٌرْمُذ (مُهَموُجُو) ٌنأك ٍضِيِي (ٍبِناَقَمِب)
 ير تقر د يف جاوبم ا 1» . وتحب كلا دس كاوا

 .لاخلخلا : لجحلا 000

 .هبان بقثُي امدنع ريعبلا وهو ءلزاب عمج :لزبلا 00
 .ةّيدلا :لّقُعلاو .ءىلتمُملا :لبعلا .فارطألا :ىوشلا .ةروتسملا ةأرسلا ةريتسلا 0
 5٠. ص - ةدارج ديعس دمحم  روصعلا ربع نميلا يف ةفاقثلاو بدألا ()
 .نّبلل ىشطع : ىمايع (0)
 عضاوم :ليصنلاو حئافصلا تاراد . حاوتلا دنع ةأرملا اهكسمت ةقرف- يهو ةالْئِم عمج :يلآملا 00

 .نامصلا ةيحانب
 .نامصلاب امهرخآ ناءام : ليجحلاو ةنيفدلا 2
 ّنأك) مث .ليخلا نم ةعومجم يهو (بناقم) بوصألا ىرنو (بقانمب) فئارطلا يف تببلا لوأ 7

 (اههوجو) ناك اذإو ناسرفلا مهف (مهعرجو) ناك اذإف (اههوجو نأك) ًاضيأ ىوري «(مههوجو
 .ةقرشم ةرّين :رْهُز . ليخلا يهف



 يِدؤوأل ٌأ هوفأل ا

 "ودخل نو م لجأ ىلإ ثطخ ةيئداشع لاح اهيتادنقو

 و١١

 لَمْزَعَو ةماميلا بيثكو لبئجو دّهج تاَراَد د ةقطنم ىلإ ةلمح يف ٍداّيِجلا نعو

 2 أ

 اَهْنأكُداَيِجلاو ْمِهْيَلَعَدَوُف

 لبن ِتاَراَصِب وأ ٍدْهَج ِتاَراَدِب

 :هوفألا لاق» ةيبدألا فئارطلاو نادليلا مجصعم ىف ءاج

 "لجسم 4 | ّيِوُه يِوُهَي ٌبِراَس اطَق

 "لع ْزَعَو بْيِيَك ْنِم ْتْلَح ٌثيح ىلإ

 رخفي ناك ًالجر نأ اهنم ودبي يدوألا هوفألل ةقرفتم ًاتايبأ بدألا بتك تركذو

 : ىلي امك اهانبتر دقو تايبألا كلت هوفألا لاقف هتناكم غولبل ىعسي وأ هيلع

 ةَعَمءعَسبّتْسشلْنَمدْحَن انراثآىَلَع يِعاَسلا اهب

 ةعرشم يلاوعلل يلاوعلاو .انكتتا كطضت خريجة نكت

 ”ةَعَصْعَضاَهِيِف ِراَدلا ٍلمألو ىَرِبْلا عْمَل نع ُضِيِبلا يِدْبُت َمْوَ
 ةَعَسَوْبخْرٍفْيْضْلِلاهدنع ىَرُيرائْئَرِقْلِلاَكْيِفعُم
 0 َرْثَم يباوَجلاكٍناَفِجحوو ٍةَيِساَر نمت كاف وروجتتلا

 ا اَهئَعيِهومْوَي لك يف ٌفايضألاو ُةَلاَعلا ُرُدْضَت

 : ثالثلا يدوألا هوفألا تاقلَعُم

 تاقلعملا نم مدقأ اهنأ الإ تاقلعملاك يه دئاصق ثالث يدوألا هوفأللو

 يدع لاق يتلاو ©: . عر هيف َيِسْأَر ْيَرَت َْنِإ) ةديصق يهو «ةيمهأ رثكأ امبرو ةروهشملا

 ةديصقلاو . أتيب نوعبرأو ةيئامث يهو «برعلا رعش دّيج نم ةديصقلا هذه» : ةبيتق نبا

 نبا شماه يف ركاش دمحأ يضاقلا لاق يتلا (ُسومُشلا ُ ُحْرَض يفي ال رشلا د ةيكيسلا

 ُحْلْصَي ال) ةديصقو .ًاتيب نوثالثو ةعبرأ يهو ؟«هردانو رعشلا زيزع نم ٌةديصق اهنإ» : ةبيتق

 كلذلو .لايجألا اهتلقانت يتلا دئاصقلا رهشأ نم يهو (. مل ةيسل لعمر أ رقلا

 . .رشاعم انيف) ةيلادلا هوفألا ةقلعم : : يهو «تاقلعملا ةباثمب يه ثالثلا دئاصقلاف

 يهو «يلاقلا يلع يبأل يلامألا باتك اَهّقَدْأو ءبدألا بتك بلغأ اهتركذ دقو

 اب د تناشد :يدوألا هوفألا لاق» يلامألا يف امك

 )١( شحولا رقب نم عيطقلا يهو لجإ عمج :لاجآ .
 . ءاضيب اهمئاوق ثلث وحن يتلا : ليخلا نم لجحملا (؟)

 . لبج مسا :لبنجو .لبجلا يف ٌتبانم تاراصلا : لينج تاراص ()

 :ىبزلا . بارطضا :ةعصعص .فويسلا ةلاقصو ةيارب ناعمل : ىّربْلا عمل .فويسلا :صضيبلا (5)

 . نامجلا :يباوجلا .ةيبار ةرفح يهو ةيبُر عمج



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 ْمهدِشْرُمل اًْوَعْرَي نلو َنوُدْشْرَي ال
 هتريشع يف ورمع نب ِلْيَقَك اًوَحْضَأ
 هعبات نيح رادّقك هذعب وأ

 دفع هنألا يتتتب ال كيبلاو

 اوُداع اوُدَسْفَأ ام ْمهُّموق ىئب نإو
 ٌداعيم ٌيَعلاو ا مهنم لهجلاف

 ٌداعاهل ىَدَس يذلاب 5 ْذِإ

 ()وداب دقف ٌماوقأ ةياوّغلا ىلع

 (”داتوأ سرت ملاذإٌدءامعالو

 اوُداك يذلا َرُمَألااوُعلَب ٌيكاسو 2 ٌةدمغأو ٌداتوأ غعْئَجَ نإف
 ؟©(ةاطْضُم دشُؤلاب ُمُهَرْمَأ ةاطضا بّسسخ وُوُذ ُماوقأ َعَّنَجَت نإو)
 اوُداسْمِهُلاَهجج اذإًةارَسالو مهل ًةارَس ال ىضوف سانلا حُلْصَي ال
 (0ةَقئَترارشألابف ٌتْلَّوَن نإف  ْتَحَّلَص ام يأّرلا لهأب ُرومألا ىَقْبَت
 اوُدادْراف موقلاٌرمأ كاذ ىلع امن ٌمُمَرْمْأموَقلا ٌةارَس نعلم اذ
 ٌهاتكأ ٌُتانذألاو 0 8 رب ألا يذل ُميمجلا يقلي نأ ّيَعلا ٌةرامأ

 000 ٍداتْرُمل ٌحالَص اودُعَي ْنِإو موق ىلإ ليحرلا ٌناح
 ةليمو ها منو ضرألا دعب لّعجأ فوسف

 2 ٌداعبإ ّيَعلاَدَجَأ نم ٍرَمْئاذ ّتنكام اذإءاجنلا َّنِإ
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 :وهو تيب اذه كعب يرابنألا نب ركب وبأ اندازو : ىلع وبأ لاق

 00(ة[امُّلَق هنم ٌكِيِفكَيٌرُشلا و هةناييقلامهنف دادرت ةريخلاف)

 :- عبارلاو ثلاثلا تبيبلا - يرابنألا ركب وبأ ىورو» : يلاقلا يلع وبأ لاق )١(
 نه تزل نق ماب ثيكرما ذإ هتريشع يف ٍمْيَقْل لثمك اوناك
 «اوداي دقف ٌماوقأ ةياوغلا نى يلع هعواط نيصح رادقك هدعب وأ

 . اودابف ةقانلا رقعو داسفلا يف هوعواط نيذلا دومث موق نم رادو . .داع نب نامقل نب ميقل وه ميقلو
 . (داتوأ سرت مل اذإ دومع الو) :يرابنألا ركب وبأ ىورو (؟)
 هتياورب درفنا تيبلا اذه نأ يأ .(تيبلا اذه يرابنألا ركب وبأ انداز) يلاقلا يلع وبأ لاق (*”)

 . يرابنألا

 ىَدِهُت) يناهفصألاو ةبيتق نبا هاور كلذكو (. .رومألا ىَدْهَت) : يرابنألا ركب وبأ ىورو (5)
 .(رومألا

 ناح :ديرد نب ركب يبأ ىلع تأرقو : : يلع وبأ لاق .(ليحرلا نآ) :يرابنألا ركب وبأ ىورو (0)
 م ىلإ َنّلَحْرأل :ىوريو .ليحرلا

 .رانلا ججأتت امك هراعتساو هجيجأ : يغلا ةجأ (5)
 .؟ ج 770 - 774 ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا (0)
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 نب دمحأ نع يناغألا باتك يف ءاج ام ةديصقلا كلت ةناكم ٌولع ىلع لدي اممو

 يل رمأو هتفالخ يف كلملا دبع نب ماشه ينمدقتسا :لاق يرّمعلا ينثدح :لاق مثيهلا

 :يدرألا هوفألا ةديصق يندشتتنا هيلع. تلخداملف يئس ةلصب

 اوداع اودسفأ ام مهموق َتَب نإو مهموقلاونبيملرشاعمانل

 . "”اهايإ هتدشنأف

 ؛هدشنتساف#  ملسم يبأ ىلع لاقُيو  حافسلا سابعلا يبأ ىلع ةاورلا دحأ لخدو

 : هلوق ىلإ غلب املف «مهموقل اونبي مل رشاعم انيف : يدوألا هوفألا لوق هدشنأف

 ٌداقنترارشألابف تلّوتنإو تحلص ام يأرلا لهأب رومألا ئدهت

 ("”ىمانلا هب ٌداقتت يذلا كلذ انأ :لاق

 : ةيئارلا هوفألا ةقلعُم

 :هلوق يدوألا ردد شل يؤمر : ةبيتق نبا لاق

 ٌراَعَبْسُم ٌبْوَت ِءْرَملا ٌةاَّيَحَحو ةعئممْوَُفةهَمْغَِتاَمْمِإ

 ٌراَبجءائملانامَّفَلَظ لااَنِئَلَعْرْهَتلاَعَقَح

 :انهلوأ «برعلا رعش دّيج نم ةديصقلا هذهو .ُرَدَه :ٌراَبجو . لطاب فا

 "'ناَرُداِهيفٌةَلَخ ٌياَوَّس عَرَئهيف يعسار: وست نإ

 : بدألا بتك يف لوألا فيلا ةعو

 ٌراَبِمَعاكاذ يفو ٍناَئْوَل يهو ٍدِجاو ٍنْولِدْعَب ْنِم ثَحَبضأ

 ””نيلاو انت را اهيكةنلص يفاجأ يف وهدا فْوددَصيت

 اوُراَعْفاَهَنِمِةَّرُهِيِفاَوَوَهْذِإ اًهِئاَيْلَغ ىلع ٌسانلاامنيب

 رزاعتسي نوت ءريعتلا ةاينخكو ةقفمموقةمعِنامإ

 ني ك5 7 كش شن 8 7 دخلا لالالا هديت اينلو
 ا 0

 ل ال 5 ْثَرَكا 17 ةركف هيل ةايتللا يع

 )١( صد يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ٠١/١15 ص و 5/1١5١5.

 .ةهبجلا يبناج نع سأرلا مُدقُم راسحنا :عزنلا ”5١7 ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟)

 .ةلوزهم محللا ةليلق :ةلخ .يسأر ةدلج : يتاوش

 . ةهجّتم يهو يأ (هئابطأ يف. . ) ىورُي .هقابطأ يف (

 . شيشحلا عطق :ءالتخالا . هلأ. ءاهتادحتاو . ُباَرِحلا :لالإلا (4)

 . لتفت :راغت . لبحلا تاقاط نم ةقاط :ٌةوُق (0)



١٠ 

 هتأئيلعرهدلاوتحخ

 للا ىف ادعت نقطلا وخلع
 ئَطَرَملا وُدْعَت ٍلْيَخلا بوكو
 فهيزك ايام تناك امذغت

5 

 تدم مح اعف نتحاع

 وذ َعموي لك يفهلف هلي 6 0 58 م. ى.0-خ 0 .
 0 ب 6 خل .

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 0 و ب لان البل

 ُراطَمَراَط ءىرْمال اَهْنَع ّسْيَل
 (>!ِغو ّقْوُف ّنُهْنئِمًأمُهْرَج

 اح ي ٌفْرَطلاو مأللا ٌءاَرْذاَو
 (42.يخاهيفٌدَجَئاهالَعْذَف

 ُراَمَحلا ْنِهْيِف َف ركب ٌةَناَع

 «هازاججُتو اًنِم َفْضُنلا اوُمْوْرَت نأ
 (0ذافّصلا لتحمي ثّيخ ئبابذو اعمز افيرخ عُلُكْذُملو يل 8 روب و ا 20 1 سما نيدو سا ما م و 9-6

 مف 2520 .٠ ك4 م 97 2 . ل ما .٠

 يف موق هسنرب سمل دقو نزي يذ نب ةعرُر نب رْيَمُع ربخ ليلكإلا يف ءاج دقو .رودهم :رابج )١(

 .ريمع سنرب

 مهرج ةليبق بتاعيو «ناندع نب دعم نب رازن لئابق نيوكت ءادتبا ركذي رعشلا اذه هوفألا لاق )١(
 هلوقو . .برحلا ةلآ ناندع نب دعم ينب اوملع مهنأل - بجشي نب ةيناثلا مهرج يهو - ةينميلا
 .مهسلا نم رتولا لخدم :قوفلا .شيرلا هيلع قزلأ :مهسلا شّير :لاقي (ُالْبَ مرح نشير
 .ءيش لك نم ّدحلا :رارغلا
 تيبلاو ةكم ةيالو تناكو ةكم ةميعز لازت ام تناك مهرج ةليبق نأ ىلع رعشلا اذه لديو

 .عوردلا : مأللا .فويسلاو حامرلا لامعتساو داشختا مهوملع يأ :اذعم نعطلا اوملع 699

 . عجري :راحي .اهذاختاو اهسبل :اهعاردإو

 . ليخلا ودع ةدش نم مد هيف ُقَّرَع يأ :رارمحا هيف .قّرَعلا :دَجتلا .ديدشلا ودعا : ةطرملا 5
 حامرلاو فويسلاو عوردلا لامعتساو ذاختاو ليخلا بوكر نائدع نب دعم رئاشع تملعت دقف

 . ةيناطحقلا ةينميلا مهرج ةليبق نم
 ميهاربإ نب ليعامسإ ةدلاو مسا :رّجاهو .راجتسُت ينعي دقو ملظُن : راجت . فاصتنالا :فصنلا (0)

 دقو . ليعامسإ مأ رجاه مساب صنو ركذ مدقأ اذهو . ليعامسإ وب :رجاه ولبو مالسلا هيلع

 نب ورمع نب ضاضُم نب ثراحلا ةكمب ناطحق نب مهرج سيئر مايأ يف ليعامسإ ناك

 نب رمش دبع نب راوصلا) كاذنآ نميلا كلم ناكو .يمهرجلا ّيب نب ّيه نب ملاظ نب بيقرلا
 نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيِرَع نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو
 ٠ (مالسلا هيلع دوه يبنلا نبا ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس

 لثم ةَبْيَوُذ :رافّصلا» تيبلا شماه يف ءاجو .نيعبات وأ بانذأ ىتعمب :ىباَنُذو .ًاعابتأ :اعَمَز (1)
 . (عارضألا لوصأ يف نوكت داّرُقلا

 - «رامتثا مهعم مكل سيل . .ناطحق ينب ةرامإ تحتو فنك يف يأ :ناطحق ينب نم لحمم يف ()



 ٍيِدوألا هولا

 8 62 6 2 هما.

 2 روج د ا و كو 1

 نبا كيس فذقلل !هنانيبكك

 م 8 ها اسم م 5 م

 اوُلَعَفاماَدِإلْعِفلاَمْرَك

 كيفن ال تتلا لابشطلاو

 جحخ دك ااتقتزو ةقعش

 7و ناوُسْعا ايف اليخت

 راوغلاو كتف ٌرَكلاِوْيَلَعَف

 0 برحلل همك يف ٌسِراَف

 هاني ان ع يس خل
 "كابُحلا َراَط اذإ َحْمْولا ٌبِضْخَي

 رابغت نيتامكلا يفٌراجنو

 اورائّتسا الإْمِهِمْوَق ْنَعّرَشْعَم
 تي
0 

١1١ 

 رازي نسانلا يف ينسني نأ لكن

 ةكم ةالو بجشي نب مهرج ينبل مث «ناطحق نب مهرج ةليبق نم ناطحق ىينبل ةيالولاو ةرامإلاف -

 ش .يداليملا يناثلا نرقلا ىلإو يدوألا هوفألا مايأ ىلإ تيبلاو

 )١( لغبلاو رامحلا جسنم :ءاسيسلا .
 اهاري يتلا بهشلا نأ هوفألا ملع نيأ نمف ” :ًالئاق اذه هوفألا رعش يف كيكشتلا ظحاجلا لواح (0)

 - 52/88ص] ؟. .؟نوملسملا الإ طق ّدحأ اذه عّدي ملو ؛«يلهاج وهو «مجرو ٌفذق يه امنإ

 امنيب «بهشلاب نيطايشلا مجرب ماهيإلل (مجد) ةملك ظحاجملا قلتخاو فاضأ دقو - [ناويحلا
 بهشلاو بكاوكلاو موجنلاب عساو ملع نميلا يف ناك دقف «فذقلا باهشك) لاق امنإ هوفألا

 ال يتلا رومألا نم وه ران ىلإ اهاياظش لوحتتو رياطتت وأ فذقت بهش دوجو ةفرعمف ةيوامسلا

 نإ لب .ةفرعملا كلت ىلع ليلد وه هوفألا رعشو «ةينميلا ةراضحلا ىف ةفورعم تناك اهنأ دب

 :ةماعلا ةيناتنإلاقزاحملا نم ناك نيش درخو
 هتدعص . . ) قوريو .مس اهب نأك اهتعاس نم لّثْفَت :ةمومسم .ةيوتسم تبنت ةانقلا :ةدعصلا ف

 , (ةروهشم

 . اراقو لهجلا نع برحلا يخأل.. 7ىوريو
 دعس نب بعصلا نب دوأ ُدَلَو مهو «نميلا نم يح :ُدْوَأ 'مولعلا سمش يف ناوشن لاق

 .خلإ . .هّنِس ٍدوألو ُدوأ ُنحن :لئاقلا وهو رعاشلا يدوألا هوفألا مهنم .جحذم نب ةريشعلا

 .[بختملا /ه ص] ؟تيبلا

 نيوكتو جحذم نمز نأل ءرازن ينبو رازن قلُخُي نأ لبق يأ :رازن سانلا يف بسنُي نأ لبق

 نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ديز نب ددأ نب جحذم ونب) مهنأل ميدق نمز جحذم لئابق

 ةلالس ةيقب مه رازن ينب امنيب «ليعامسإ نمزل ىتح قباس جحذم نمرف (بجشي نب أبس
 تلسانت هنمو. ءّدعم نب رازن بجنأف (ناندع نب دعم)الإ مهنم قبي ملو اوضرقنا نيذلا ليعامسإ

 «نازن رئاشع
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 "'ناَيِخ ِدْؤأ ينب ْنِماَنوُبأَو لوأٌامَلكْلماَبَكْلُم كلم
 ("»:ادحملا ضرألا ىلع ْثَلاَج اَمَلْثِمع يِبييأتًأدغس ٌعئأامىَتَمْف
 95 داسألا ني ُنْهَف ٌقَمْحَقف ُهُحْيِر ثءاج ٍباَعلا ٍفيِفَح يف
 نب 2ك ل كش ء ءالقألا ُنَدش تل ىَّنَح لْيَخلا انْدَق نحسن

 نب لا حيا ٌرِوططو ءالِغلاةاَدّروِمَك َءاَدْوَُف لك

 ٌراَغ ضرألا لعب ْنِمىَئُسِهِيف ًالزئمائتئكرئائّرب املك
 (ةلاَمئَس َنأَةَقِئنِيَع يأَر اراثآ نا ينييطحلا قو
 و ىطظطلتت ٌموججْلو و ٌوِبَهِدهُيِف« ٌقَرْوأ ءلمَخَج

 هورس مح هبات يسحب سال احلا
 دانسإو ءاينكمسا اًهْيِفَدَع ْمهبالشأ نع ءادعألا عرفي

 5مل ميول 3 اكيكشخ نع اتقدم الاوت

 '"”راَمّطِإ ّنِهْيَف ٍضْيِبْلا حَفِصِب اًبَشمويًأبَف ٌباَحْضأ نحن
 .ةعبابتلاو نييريمحلا أبس كولمو ناطحق ينب كلُم ينعيو «هريغل نيدي ال يذلا ؛ميدقلا : حاقللا (1)
 نب بيرع نب ديز نب ددأ نب جحذم نب ة ةريشملا ةيبب تاتو لئاج ردي :ًادعس عدأ ام ىتم (؟)

 .ديبزو ءنزامو «ىَمْعُجو ءدوأ : : مهنمو ءأبس نب نالهك

 .شاطعلا ُلبإلا :ًاضيأ ٌرارجلاو .دوُس ةراجح تاذ ضرألا يهو «ةّرخ عمج :رارجلا
 توصل فصو (ُْنْهَق) لعلو . راد ٍداسألا نم َىهَف ٌةمخف» يلاتلا ليكشتلاب تيبلا زجعع ءاج ()

 1 ١ ١ تناشلإ فرت
 .هّمأ نع ىنغتساو يوت ْنَم رفاحلاو ٌفُلاو فلظلا تاوُد دلو نم وهو «نداش عمج : :ندش (8)

 . تاهمألا نع تعطقنا ىتح ءالفألا ىلع دايقلا لاط يأ .مطُق اذإ رهُملا وهو ءولف عمج : : ءالفألا
 .رومض :راروقا .ليخلا ركذ :ٌرِمِطلا .يمّرلا :ءالغلا . ليخلا يأ :ءادوق لك (4)
 روسنلا نم رويطلا نأ ينعيو .اهارت ثيح يأ : نيع يأر .رامثو اهماعط يقلتس : امته (1)

 وكت مولا أل رم رامتر اهدنا نال 1 كلارا فرات - راثآ ىلع ريطت اهريغو
 ةغبانلا هب ىدتقا مث ٠ . ىنعملا اذه ركتبا نم لوأ هوفألاو ا نيسسمب ىذا نرزطلاز ايفل اناعط

 .ءارعشلا نم هريغو ةيئابلا هتديصق يف ينايبذلا

 .رفاظلا يزاغلا :قروألا .لويخ هيف اذإ الإ كلذ نوكي الو ريبك شيج : لفحج (1)

 (ىظلتت موجن) هلوقب ديري هلعلو .ءاوهلا يف عطاس ناخدلا هبش رابغلا :ءابهلاو .ةرْبَغلا :ةوُبَهلا
 .فويسلا قيرب

 .تاوصألا ريثك :تاوصألا لجز (4)
 .رامدلا هريصمو الإ انمكح ٌدحأ عفدي ال «ديرن امب ءادعألا ىلع مكحن يأ (9)

 تامتيب . ةيبدألا فئارطلاو مدألا ةنازخ ىف (اَبَش موي ًابش باحصأ نحن) اذكه تيبلا ردص ءاج )٠(



 ١ ٍيِدوألا هولا 113

 ارو ولت 0 ار مهل انك ا انن ناقلة
 د رِئاَث 6 8 ا ع . يل 4 7 و

 5 هاما 8 ها سر 8 م0 هدم ساو م
 " لهن ليلا حَضْفَي او ٌجحْذَم اَنِإ !ضرألا يف ٌمُكْنَع

 8 راَدِتَباو 0 اَهْيِلَوَعِل (ةَرِجُح)يفاَئَفِقْوَمىَرَنو

 ني -وِيِفْبكل مكش طرا 0 :انَمَفِرْعَي : فك قوم

 ا” ا مل دقْفّرَْمَع يِيَباياوبْيِنأَف
 ""راَجُم هيف ٌمُثْرِج ْنِإ ْمَكَلاَم ٍلووكخبائِماوُثَيفَأو

 . "كتيب نوعبرأو ةتس يهو ةديصقلا تهتنا

 شوقن يف (ةَأَبَس /اًبس) ةملك تءاج دقو . اابّسلا موي اَبّسلا باحصأ نحن: لصافلا يف ءاج -

 فرط : ٌةابَّشلا اهتدحاو : ًابَش» تيبلا شماه يف ءاجو . (ةوزغ ازغ) اهانعمو ةينميلا دنسملا

 نميلل موي : ابَش موي 9 تيبلا شماه يف ءاجو امش هكر عم موي يأ (ايش موي) امأ هدو فِيَسلا

 (دجن يف لئاو نب ركب) تسيل (ركب) نإف يلاتلابو . (نميلاب ضرأ هذه ابش) نأو ةركب ىلع
 نميلا يلاعأ ةاَرَس يلاعأب اوناكو ةناليع سيق نب ورمع نب َناَوْدَع نب ركشي نب ركب » مه امنإو
 .فئاطلا راوجب

 امئيب (راهنلا . . ) يلاتلا دعب تيبلا يف كلذكو (رارفلا. . ) تيبلا اذه رخآ ءاجو .ّنيِح :ّتال )١(

 . (. .لا) ةفاضإ نودب ميقتسم نزولا

 رابغ نأ ينعيو (ادع اذإ سرفلا رضتحاو . .باودلا وْذَع نم برض :راضحلا)ناسللا يف (؟)

 .نيبراهلا دراطت يهو ليخلا ىَّدعَم غلب (عقنلا) ةكرعملا
 اهيف بطاخي هيلت يتلا تايبألاو تيبلا اذهو :نضرألا ىف:ازبوعا نينعب :ضرألا يف مكنع (9)

 لئامي (راهنلا ليللا حضفي ًاديور) هلوقو .ريخألا لبق تيبلا يف نيروكذملا ورمع ينب هوفألا

 . (ريمح بئاتكو ةدنك ناسرف نع اهاجد مكل فشكي ًاديورف) دسأ ينب دعوتي سيقلا ءىرما لوق

 شيجب ١ ليخلا ديز لاق . (ٌةرجحح) نوكي دق هنأ ىرنو (ُةَرْجُح) اذكه ليكشتلا ءاج :ةرجح (:)

 ١ .اهحامر :اهيلاوع . هيحاون :هتارجسح .. هدربُملا لاق ِتارَبحَح ىف ُنْلْبلا ُلِضَت
 «راوبلا ُبرحلا . . 0 يلاتلا تيبلا رخآ يف كلذكو «رايخلا. . تيبلا ةيفاق يف ءاج :رايخ ()

 ١ . (لا) نودب ميقتسم نزولا نأ ىرثو

 يأ (رْمَع : :ةّرمع ميخرت ” نإو (ورْمَع ينب اي) ًاضيأ ىوري (ٌرُمَع ينب اي ) هلوقو .رارقإلا : ةبانإلا (0)

 امو فئاطلا تايجس نيينزاوهلا ةعصعص نب رماع ينب مأ يناوُذَعلا رماع ةئبا ةرمع ينب) ينعي هنأ

 نب رضمم نب ناليع سيق نب ورمع نب ناَوُذَع) ةليبق ينعيف (ورمع ونب) امأ .دجن رايد نم اهيلي
 . فئاطلل ةمخاتملا نميلا يلاعأ ةاَرَس يلاعأ نم فئاطلا تاهجب مهو (رازن

 .اوعنقاو اوضرإ :اوُقْيَفا (0

 فئارطلا :اهمهأو «بدألا بتك تاهمأ نم ديدعلا ىف اهضعب وأ اهلك ةروكذم ةديصقلا هذه (4)

 اهعمج دقو .ةسامحلا ناويدو «بادآلا بابلو «صيصنتلا دهاعمو «بدألا ةنازخو «ةيبدألا
 .اتيب 48 يهو يدوألا هوفألا رعش ناويد يف ينميملا
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 : ةينيسلا يدوألا هوفألا ةديصق

 نيتيب ةبيتق نبا دروأ دقو .تاقلعملاك يه يتلا يدوألا هوفألا دئاصق ةثلاث يهو
 :لئاقلا وه يدوألا هّوُفالاَو) : : ًالئاق اهنم

 سوحُتلا يلايل ُهْدِسْفَت ٍدْعَّسلاِب ُهَلْيَلهلخِلَصضت ام ءرملاو

 اٌسوُمَسلا ٌحْرَضِهيِنْفُيالُرُشلاو ٍوبَءاَعِقبا ينأيالُرِيَخْلاو
 ءدهاعملا يف ناتيبلا” :ةبيتق نبا باتك شماه يف ركاش ع يضاقلا لاقو

 باتك يف ةلماك ةديصقلا هذه تدرو 0 امردانو رعشلا زيزع ْنِم ةديصق ْنِم امهو

 نم امهريغو يرتحبلا ةسامح يفو صيصنتلا دهاعم يف تايبأ اهئمو «ةيبدألا فئارطلا

 دعب ةديصقلا هذه لاق يدوألا هوفألا نأ انل ودبيو ..ةغللاو بدألاو رعشلا بتك
 ينب) امإ مهو نرمتلاب (ةرشع يهل ايف رز يتلا ركذلا ةفلاس ةيئارلا هتديصق
 نب ناليع سيق نب ورمع نب َناَوْذَع) هو (ورمع .ينب) وأ (يناودعلا رماع تنب ةرْمَع
 : ًالئاق مهيلع هب َمكُح يذلا مكحلا اولبقي مل اذإ ُهوفألا مهرذح دقو , (رازن نب رضم

 راَوْبُبْرَحاَهِقاَسْنَعْتَنْمَك ذَقْفَرْنَعِيِيَباِياوُبْيِئَأ
 زاك هيف لاين[ عكلاف ٍلوأ مكب اًئاوْفِيفاو
 داقف «برحلل ةيرازنلا رَضُم ةليبقو رئاشع مهعم اوعمجو :مكحلاب اوُنِيقي ملف

 ينب تْبْخ) يف مهيلع رصتناو مهبراحف َجَحْذَم بئاتكو دوأ ناسرف يدوألا ُهوفألا
 ضن يلي اميفو . .ةينيسلا ةديصقلا هذه نم ٌتايبأ هعئاقوب قطنت ام وهو (ناوُدَع
 رعش رثكأ حبصأ يأ (رْعَّشلا ٌسْلَخَأ) راص نأ دعب يدوألا هوفألا اهلاق دقو ةديصقلا
 :هوفألا لاق . .هرهظ نامزلا نّئخَأو (ًاضيأ ةسأر

000 
 , سوؤم نياكبلا يذاواتز شام وسب رز يسير يرن ابنا

 يسر نوير علما اطَملا َةاَنَق ينم ل
 0 ى اًنّملاعَقَّودْنِع ىدفأدقف هلا ماَقَملا (َدْنِع) هَعدَأَو 5 :ّقلا كم د” و اعكفأ ل 2
 ١77. ص - ةبينق نبا  ءارعشلاو رعشلا

 .عيرس :سوؤم .عطاقلا ّدحلا :ساملا )0
 م (رْعَّشلا سلخأ) لاقي «هضايبو هداوس ىوتسا :سيلخ نول .رهظلا :اطملا
 يثراحلا ديوس ينميلا رعاشلا لاق ٠ هضايب نم رثكأ هداوس ناك اذإ كلذكو «هداوس نم رثكأ

 كتل قربا سأرلا يف ٍةَسْلْح ىّوِس هَهْجَو ُنْسلا سْيغُتامل َلْبَك ىَتَف
 - فئارطلا يف تيبلا زجع ءاج و . .(كاَذِف نحن) يل نولوقي «ىّدَنأ ٌتنُك دقف يأ :ىَّدَقأ دقف ()
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 ثتجخأ اذإَّرفمألا جوف 3و

 اسي اَنْسُم لَجْوَهْلا غطفأو
 ا اا ا ماما

 يَ كك خلضت ام ٌءْرَمْلاو

 هب ةانغتلا ىتاي آل ٌرَيَخلاَو

 ِهِفْرَص ىَلَع ىَقْبَيالُرُهَّدلاو
 اهقوف ْنِموُرْيّطلا اهنود ْنِم

2 
 َنُقَأ

 "ير فكق فوج ل 000

 ياللا ِنْوَلَك ًانول ِهْيْوُذ ْنِم

 *!سْؤَحُنلا يلايل ٌهْدِسْفُت دعك

 توما حْرَ”ض ةينفي ال ٌرَسْلاَو

 0002 ٍقِلاَخ يفٌةَرِفْغُم

 "سيلفا جك جيلا فمان
 (2ُكسوُمّشلا َماَع ِبْذَجْلِل وأ بْرَحْلِ

 "'سوُب َلُك ْنِم ٍسْفْنألاو لاملاب
 ماقمل ..تيبلا ميقتسيل اهانفضأف (دنع) ابلاغ يهو ةملك تطقسف (سيئبلا ماقملل ىعدأو) --

 .رمألاو فقوملا دادتشا دنع ينئوعدي : يأ «ديدشلا اقملا :نسكلا

 يف لثملا :ُنرِقلا» ناوشن لاق ءَنْرَق عمج : :نارقأ سيدخل بلضلا تاكجلا :نسووشلا ()

 . «نارقأ عمجلاو نالف ل 0 الاقي «ةعاجشلا

 انه لجوهلاف ءةطيشن ةقان :ةناريع لجوه .ةبعصلاو ةرفقملا ض

 0 :نسرتع . ةقانلا

 .رضخألا ناسليطلا :سودسلا .رحبلا :ءامأدلا (*)

 بيترت يف 7 تيبلا وه امنيب .ينميملا ةعوبطم يف عباسلا تيبلا هنأب تيبلا اذه بيترت ءاج (4)

 .ءيشلا ةيحنتو ْعْفَد : حرض (0)

 .اذكو اذك حرضي نأب سمشلا

 هلإ ىلإ ءاعدلا ىف دنسملا شوقن ىف (حرض) ةملك تدرو دقو

 . (رقتسي مل سْخّن اذإ يذلا «باودلا نم)-نيشلا حتفب - (سومشلا) شماهلا يف ءاج : سومشلا

 يهو  مضلاب - (سومشلا) دوصقملا امنإو «رشلا عفدت ال باودلا نأل كلذ سيل دوصقملا نأ ىرنو
 . ىنفي ال رشلا نكلو رشلا عرضتو عفدت (سمش) اهمسا ةهلآ ةدع شوقنلا يفف (سمش) ةهلآلا عمج

 . سلمأ :سيرمرم .خماش لبج :قلاح .لبجلا نأض يه :ةرِفْغُملا (5)

 ناك ءاعنصب ٌرصق ٌسيِلَّقلا» :مولعلا سمش يفو .لحنلا :سِيِلّقلا .صخشو ٌمسج :ثج (0)

 . (رّيمح كولمل

 اذه نظأو .(رطملا ةلقو بدلا ماع سومّشلا ماع) نأ تيبلا شماه يف ءاج :سومّشلا ماع (8)
 هلوق نييبت فلس دقو . .تيبلا يف (سومشلا ماع) لبق (بدجلا) ةملك دوجول ءاج ىنعملا

 ةهلآلا ٌعمج : سومشلا امنإو «باودلا سومّشلاب ينعي ال هنأب (سومّشلا حرض هيئفي ال رشلاو)

 نم ثاض نيمشلاو . مَئَص مسا ُسْمّشلا ليقو» : : مولعلا سمش يف ناوشن لاقو . (وستلا

 و اهعمجو «ٍدئالَقلا

 . (هيحاون :ءيشلا تارجسح) دربُملا لاقو ؛مارحلا وهو رججحلا يف ةغل :ُرسَحِلا» ناوشن لاق (4)
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 ”سح < ٍنْرِق لَك ْدَرَت دقو اّقلا ٍراَسَكلا َدْنِع ْمُهَل يِسفن
 3 سْيِبدْرَّدلاِب َلْيذلا اَنْ يلَعتّرَج ةَوْئَهاذإ اوُدْعَمْنأ لَهْلاف
 "يود زلازل ىلع يزف نت نحت تاناناتوةةزاآ ة تتح ادن
 © لموُدَعلا فالدزاك ًافالِدزإ يِشْمَت َةَجاَرجَر تْبُخلاِب ا وسال ْذِإ
 و أ سئس ْن نم 00 لع ايف ٌناَوُدَع ُتَعْمَج ذِإ
 يالا ِءاَسْملا َرْيَع هر (اوُكرغب) ْمَل ءاَرْمَحلا ٍرَضُم يف
 0 اونَتَئاَفْمِهِلْهَج ا وْدْعُهَرْعْدَق

 (سوُمَخلا) ٍباَهّئلاِباَنْثفَو ءاَنَغ ًةيِماَعَنٌموَقلالَمجأو
 001 ٍةيَرَكَب ٍقِتاَعوأ ةضال ءاسمنتلت ليك ننف
 (نيوَطْلَع هِلْبِإ يف مّرْقِمْوَأ ةَئوُبْلَم هةزجٍةَرخزأ

 .(سأب لك نم) انه دوصقملاو . .[بختنملا ١١/ ص« وبلا ثنيفخت :ئسوبلا» تاون لاق : : سون -

 ناوشن لاق امنيب (ليتقلا : سينحلا) نأ تيبلا شماه يف ءاجو  ماكيرحلا ىف لئاعملا :نزقلا )١(

 .؛معطملا ُيَحَّسلا : ساَحسحلا» عواعلا: نست يف

 .هيهاد : سيبدرد دة : ةوبه (؟)

 .جحذم ناسرف وأ جحذم ةليبق : : جحذم . تفعض الو تزجع ام : تانأن ام (")

 .ةجارجر بئاتك : ةجارجر .ناوُدَع ينب تْبَح انه دوصقملاو «ضرألا نم نئمطملا :تبخلا (:)
 ةينمي ةيبرع ةملك ةسورعلا ىنعمب ؛ نتورعلا نأ قلغا اذه: لَدَيَو ةسورعلا :سورعلا ٠ ةكرحتم يأ
 . لجرلا سيرعلاو «ةأرملا سورعلاف « ةميلق

 نب ورمع نب ناَوُذَع ونب مهو ءرنظم نم يح : :ناوْدَع .تبخلا يف يأ :اهيف ناَوْذَع ٌتعّمَج (0)

 ةارس راوجب ناودع ينب دْلَب نأ ةفصلا يف ينادمهلا ركذ دقو .راَّزِي نب رَضُم نب ناليع سيق
 .ةعصعص نب رماع ىينب ّمأ : يه يناوُذَعلا رماع تنب ةَّرْمَعو (؟08 ص) فئاطلا

 ةريثك نوطب مهو (ناندع نب َدَعَم نب رازن نب رَضُم) لئابقو رئاشع نم يأ :ءارمحلا رضُم يف (1)
 ام :ةراّدُغلا ( . .ةراَدُع) هلوقو . .ميمتو ناليع سبق نوطبو 0-0 ؛ةميرخ نب ةنانك : وتم
 يأ :ُدْدُغَو . ءيش نم َرِدْغَأ

 .مئانغلا يأ ءيفلا نم :انئق .ًابورهو ًانْبُج ماعنلا لثم : اعنا ”اويرهو اونفتإ :موقلا لفجا (0)
 مئانغلا ا

 .ةمينغلا سمخ انه هرقل 0 000 هل توغلا :ةسعلا) منح يف
 نيومطتق .ناَوُدَع نب ركشي نب ركب نم :ةرركب .ةميرخ نب هلابك يس نم : ةينانك (8)

 ةْيَيَف قلحخلا

 نارمح يبأ نب رعسألا رعاشلا ناك دقف «ليخلا ينعي هلعلو «نبللاب َتيْذُْع يتلا : ةنوبلملا (8)

 :رعسألا لاقف «نبللا هيقسُي نأ (ىلعملا) هسرف ٌدّوع دق يفعجلا
 انمي ْنَبْللا ضاَيَب ئئَلَعُمْلا َقاَرَو ٍنزاَم ينمي ءاسمد ُدِيِرَأ
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 ا اع ل قا شب لقا ابٍقّنْوُمْوَأ

 ؟ُسِيِعَولا رْئِعَبلا َيْشَموُدَق يف ًامِلْسَكْسُم لبإلا َلاَلِِي يِشْمَي
 نستالايةسصاع شطر لوز ليش :ةادح ل اييحلاخ#

 4 ييزثب ةلدِئِفاَمو «ٌٌسح هن وسند الات وة كقستم

 0 ”سيِنَألا ٌضاَيِح اَماَياََرالو انيناغاوب اختل اًعرْفُيال

 (0ُسوُنُفلا َتَب ماها ِبْرَضِب سْمَأ ان :اَذمفِوزأ يِبَب غلِنأ

 م لل دي عر رك عئرزأوذَكًوِيتوخأالو

 6 تظن فاتكوت :اهلاكت اب ةييواشلا ئقشت)

 5 ”سِيِمَج ٍفوَج مد ْنِم ٍءىِناَقَب ةصييسسيت ةيييحشلارداججما

 ١ ””ُسْيِمَخلا ىَلْوأ نوُشْحَي ْمُهَمامَأ اوقفوتَساَو ةكوبشلا ُمُهوُفَك

 2( 7 5 رم 1 عإ م < 5 سا 9 جما هام
 سومغ ىّرف َءالصججن مكب ججح ده نع ةريهتا ااوششكو

 هلصأو .ءايلا نع الدب ماللاو «سومطيع اذه يف لصألاو .ةمخضلا ةديدشلا ةقانلا :سيمطلعلا -

 .قنعلا ةليوط وأ «ةليوط يأ :ءاطيع
 يأ :سايإلا نم وهو «سئاي :سيئتسم .غوبدم ريغ دلج نم ّذدَقُي ُرْيّس - فاقلا رسكب  دِقلا )١(

 . عمطملا عاطقنا

 .هريس يف برطضملا :سيعرلا (؟)
 هيف تيبلا اذهو .دحاو برحلا يف مهرمأ ةحلستم .ةعامج :لَضْيَه .ةءادع ةبيتك يأ :ةءادع (")

 .ةديصقلا نم ريخألا عطقملا يف نوكي دق هبيترتو .دوأ تاسرفل فصو

 :ريخلا نم ءينكلا : سيسرلا .ةالف :همهم (5)
 ىلإ ءاملا لمحت اطقلا :اهاياور .اهباثذ :اهُناَحْرِس . يشحولا رقبلاو زعّملاو مئغلا راغص :ةمهبلا (5)

 ا .اهخارف

 .سنوق اهتدحاو «ديدحلا ةذوخ ىلعأ :سونقلا ()

 تحت تلعجج يأ «سردنُملا : سيردلا .رضخأ هضعبو رفصأ هضعب جئاه ٌُتابن :سيلخلا (0)
 .سردي يذلا قيرطلاك مادقألا

 . ؛اهلاثمأب ديمالجلا يمري» هلوق يف هوفألا ةراجحلاب رفاحلا هّبَش نم لوأ) : يركسعلا لاق (8)

 . هفيفخ محللا ليلق سرف :سيهن . .ليخلا نم يقاسلاو عارذلا ُقَدَْسُم :فيظولا

 .سباي : سيمج .نعطلا فصو يف هوفألا هلاق تيبلا اذه نأل (ةثجلا) وأ :ةبججلا رداغت (9)

 . شيجلا : سيمخلا .اومدقت :اوفعرتسا . سرحلا ةكوش :ةكوشلا (8)

 .محللا يف تسمغنا :سومغ .محللا يرفت يتلا :ىّرفلا .ءالجن ةنعط لكب :ءالجن لكب )١١(

 :قبسألا تيبلا لبق هناكم نأ ودبي تيبلا اذهو

 (سيمج فوج مدنمءىناقب ًةررمحمةّبججلا ٌريلغف)
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 (سيِطولا َماَرِطْضا ٌبْرَحلا اهناّرين تمرض اَدِإرْبَّصلاب ٌنِيِدُأ)

 لخادت نيريخألا نيعطقملا تايبأ يفو ءأتيب نوثالثو ةعبرأ يهو ةديصقلا تهتتنا
 .ةديصقلا ماتخ يهو «تايبألا بيترت يف ريخأتو ميدقتو

 : يدوألا هوفألا ةيصو
 يدوألا هوفألل ةيصو (اياصولاو نورّمعملا) باتك يف يناتسجسلا دروأ دقو

 : هتيصو يف هوفألا لاقو .(دوأ ينب) هتليبقو هتريشع ءانبأو هدالوأ اهب ىصوأ

 مكؤاسلج نكيلو .ةّرضم كلذ نع ٌفكلاو ءُنْوَع ٌُبدألاو ءملع ةبرجتلا نإ»
 ٍضْفرلاو «نئاغضلا ُبَقْعُت اهّنإف ء«رارشألا ًةسلاجمو مكايإو ءاهل بلطلاو ةءورُملا لهأ

 هَمَدَهَم َدْهَم يْعلاو . ّيِعلا نم + نفل ِظَِعلا نع ٌةَرجحَم ٌمْلِحلاو .ريخلا بابسأ نم مهل
 منلسلل ةعأر ءارملا كرت يفو نسحلا ةاسللا لاجترلا هب كرفظ اماريخ نمو . ءانبلل

 «ضْعُبلا ىلإ ٌدئاق ُرْبِكلاو ءُرْبِك َبْجْعلا َنإف «هتّهج ىلإ مكنم لجر لك رظنيلف
 .20(لُذلا اوُماحّتو هَلَلَحلا اوحلصّتْساو . ميِخّولا ىعْزَملا هّنإف ءَيْمَبلا اوءوتشاو

 كولملا نم ديدعلل اياصو نيضاملا نميلا كولم رابخأو ةريسلا نبكك نمضتتو

 ةعطق ىلع ًارخؤم روثعلا مت دقو .ةريبكلا ةناكملا تاذ تايصخشلاو ءاوذألا رابكو

 نب نالهك نب ديز» ةيصو دّئْسُملا طخو فورحب اهيلع بوتكم دلجلا نم ةيرثأ
 يتدلج ءانبأو يدالوأو يئانبأ ىلإ» :هلوق اهلوأ يف ءاجو 2٠ .ةَعْرُز نب دَّدَس
 ةيصو يهو ( .بسنلاو بسحلاو دادجألا ثارت ىلع ظافحلاب مكيصوأ ٠ . يتريشعو

 نيعبرأو ةسمخ ةنس ءريمحو أبس ضرأ برأم يف» ْتَبِتُك اهنأ اهرخآ يف ءاج ةليوط
 ديدعلل ثارتلا بتك اهتركذ ىتلا اياصولا ىلع دهاوشلا نم ىهو .2'”(داليملل نيتئامو
 نب :فيرجتلاو. هيدرألا نوال مهتمو نويضحلا كل يفاةنميلا تايضختتلاو كولملا نع
 نمزلاو ةيلهاجلا يف ءامدقلا نيينميلا ءارعشلا لئاوأ نم اضيأ وه يذلا يجحذملا بعك
 .ديلتلا

 )١( ص - يناتسجسلا  اياصولاو نورمعملا 1 .

 نب ديمحلا ديع خيشلا خألا ةزوحب ددسملاب ةبوتكملا نالهك نب ديز ةيصو ةطوطخيسم لجوت مهر

 لامكتسا دعب باتك يف ةديلت تاطوطخم ةدع عم اهرشني فوسو حجار نب دئاق نب نامعن
 .ديعب ريغ تقو يف اهقيقحت
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 (؟ 7 ثحبملا

 ئجح ذَملا بعك نب ثرحلا

 (خيراتلا يف ءامدقلا ءارعشلا لئاوأ دحأ

 نب ثرحلا) وأ (جحُلَم نب كل 4 نب َةَّلُع نب ورمع نب بعك نب ثرحلا) وه

 هال ا (جحْلَم نب دْلَج نب ةلع نب بعك

 ل يفو ل ا ل يبغترملا يلامأ يف ءاجو

 000 ثرحلا لوق

 اًبّيخألنوكيال َمَُدَقُملاَذِإ ْنَمَّدَقَتَْةَبْيَبك َتِيِقْل اذإو

 انجى نقيفاينويعلاو: نقط فرجت ذإ ةفابوتا ىلف

 :انه ركذنو

 : سيقلب مرحمب يئبس شقن يف بعك نب ثرحلا مسا ءيجم
 اهيلع روثعلا مت يتلا دنسملا شوقن دحأ يف (بعك نب ثرحلا) مسا ءاج دقل

 عساتلا نرقلا ىلإ هنمز دوعي يذلاو برأم يف سيقلب مرحمب ةيرثألا تابيقنتلا يف

 (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتك يف اهَّضَن روشنملا شوقنلا نم وهو . .م.ق
 كادي ىقوت بس كلح قمرا لل باع ع# هب ترعحتلا نأ, شقتلا مه نيعيو

 زكرم يف (رمع نب دْوُس) همسا صخش عم بعك نب ثرحلا لاقتعاب كلملا ماقو

 ةيجحذملا عخن ةليبق نم ةعامج نكلو ءأبس ةمصاع برأم ةنيدمب (نفزح يذ) همسا
 ريبك عوشأر معي دئاقلا مهعمو لقتعملا كلذ اومحتقا ةيريمحلا ةيعاضقلا مْرَج ةليبق نمو

 بهو دئاقلا نأ” : شقنلا ركذي ثيح رمع نب دوسو بعك نب ثرحلا اوجرخأو أبس

 عم «نفزح يذ) نم اللست نيذللا رمع نب دوسو بعك نب ثراح ةدراطمب ماق ماوأ

 مهداعاف مارأ بهو دئاقلا مهكردأ دقو: يالا رمح مهعو مْرَجو عْحَن نم ةعامج

 اا . شعرهي رمش كلملا مهدّيس ىلإ نيلبكم

 .١/؟*+؟ ضع نضترملا ىلامآ (59 18.,  نها ةبيتق نبا -:ءارغشلاو رعشلا ()

 .- ماج تربلأ روسيفوربلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 0



 120 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش لح

 هجارخإ يف كرتشا دقف ةماه ةيصخش ناك بعك نب ثرحلا نأ ىلع هل لدي

 ينب نم ةعامجو (جحذم نب دج نب ةّلُع نب ورمع نب عشْنلا)ونب لقتعملا نم

 داعأو مهتدراطمب ماق بهو دئاقلا نكلو ا ا

 نأ دب الو .شعرهُي رّمش كلملا ىلإ دويقلاب نيلّبكُم رمع نب دوسو بعك نب ثرحلا
 .لايجأ ةثالث بعك نب ثرحلا شاع دقف :امكهح ا رس قلطأ نأ ثمل امه كلجلا

 نب ثرحلا) امهدحأ نيتيصخش دوجو انل ودبيو . جحذم لئابق ىدحإ هنم تلسانتو

 نأو «باسنألا يف امهجمد متف لوألا ةلالس نم (بعك نب ثرحلا) يناثلاو (بعك
 ناك هنأ لوقلا نكمي يذلا وهو داليملا لبق ام ةنمزأب آبس روصع يف ًاميدق ناك لوألا

 ىلع ناك يذلا بعك نب ثرحلا ناك هتلالس نم نأو «مالسلا هيلع بيعش نيد ىلع

 .داليملا دعب ام نورق يف مالسلا هيلع حيسملا نيد

 : نودلخ نبا خيرات يف بعك نب ثرحلا ونب

 نس ابعك خف مهوبأ ثرحلاف «بعك نب ثرحلا وئب امأ) : :نودلخ نبا لاقو

 ىعفألا اهكلم ناك مهنمو مهرجل مهلبق نارجن ناكو . .نارجن  يحاونب مهرايدو َةَّلُع

 ناميلس ىلإ هتثعبو نارجن ىلع نسيقلبل ايلاو سملقلا ناكو «سملقلا همساو نهاكلا

 نب بعك نب ثرحلا ونب نارجن لزن مث .هتوم دعب هنيد ىلع ماقأو نمآو قذصف

 (برأم) نم دزألا تجرخ مث .ىعفألا ينب اهيلع اوبلغف جحذم نب دّلَج نب ةَلَع

 دزألا نب رصن ينب نم مهراوج يف ماقأ ْنَم ماقأو «بورح مهئيب تناكو مهب اوًرمف

 عك مف ثرحلا ينب نم ناكو .نارجن يف ةسايرلا اومستقاو ايقيزُم نب لهذ ينبو

 نب ثرحلا ن نب دايز نب نطق نب ديزي همساو - ناّيدلاو دايز ونب نييجحذملا ءالؤه

 ل تارك ركر ضب اي حم «ثرحلا نب بعك

 : نيتيصخش دوجو 00 00 5 «ناّيدلا نبأ 0 نادملا ديع

 مكي راتبا رح رشتناو ”قالعلا ليف ام نووي الو

 فالخم ىلإو فوجلا يف شقارب ةقطنم ىلإ (ايلاح ءاضيبلا ةظفاحم) جحذم

 نم دزألا حزن املو ؛ةماعرلا مهل تراب ينحالا يح ينص اوبلعتو «نارجن

 يكل مر ل م وقل لا د

 .1754 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )010
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 ميس اسم اة ايس يئس ااا

اومساقتو نارجن فالخم يلاعأب ةاَرَّسلا قطانمب ةارسلا
 ثرحلا ىنب :ب عم ةسايرلا 

 .نارجن فالخمب

 بعك نب ثرحلا ينبل ًاسيئر راص دقو  بعك نب ثرحلا ليلس  بعك نب ثرحلا 55

نرقلا لئاوأ يلاوح ذنم نارجن فالخمل ًاسيئرو جحذم لئابقو
 دقو يداليملا عبارلا 

وأ يف نارجن اهنمو نميلا ىلإ ةيديحوتلا ةيحيسملا ةنايدلا تلخد
 نرقلا كلذ طسا

 . ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف ثراحلا ةسائر تناكو « يداليملا عبارلا

00 "0 

 :ًاميدق ناكو " ءبعك نب ثرحلا لاق رعشلا مق نيف .ةجاحلا ثودح

000 2 

 اهيا ةزيشت يالا كيقحأ
 5 موج يسعارا تيبا

 ا اخِيَش ٌتخَّبطأو اوُناَبَق

 '"اريِصُق يِوطَح ُدَْقلا َكرَث دق م
 0 :ًانوطب يرمآُبَلَق 1[

 لاق ةيصوب مهظعوو هينب ىصوأ نأ دعب رعشلا اذه بعك نب ثرحلا لاق دقو

ُق الو ٍرداغ نيمي ينيميب ٌتحفاص ام ةئس ةئامو تس ّيلع تنأ دق «َنِنَب اي» :اهيف
 تْعِي

 الز تم تايم فت كلو ؛ةنُك الو مع ةئباب توُبَص الو ةرجاف ةّلخب يسفنل

 حيسملا نيد ىلع ىورّيو) بيعش نيد ىلع يقب امو .ًاعانق ةَسِمْؤُم نع ٌتحرط

 اوظفحاو «يتعيرش ىلع اوتومف ءّرم نب ميمت ريغو يريغ برعلا نم (ميرم نب ىسيع

 مكايإو ؛مكلاح مكل حلْضُيو ءمكُمَمَأ ام مكِفُْحَي اوقتاف مكهلإو .يناَصَو ّيلع

 .رايدلا مكنم شحويو رامّدلا مكب ٌلحُيِف هتيصعمو

 ريخ زع يف ثومف ءاوُزبَت نأ لبق اوّرُبو ءَاعّيِش اونوكتف اوقرفت الو ًاعيمج اونوك

 )١( ىلامألا ىف تيبلا زجبع ءاج )

 .«ًاروهد ١ ١

 .لايجأ ةثالث يأ : نيلهأ ةثالث (؟)

 .(ًاريبك ًاخيش ٌتحبصأو اودابف) يلامألا يف ()

 ةعلاب « . .ديقلا كرت دق. . » ةبيتق نبا ةياورو ١ . .رهدلا كرت دق... » نورمعملاو يلامألا يف (5)

 هراصنأ 07 ثرحلا سبح أبن لجس دق ركذلا فلاس دنسملا شقت نأل «ةيمهألا

 .نييبتلا فلس امك كلملا ىلإ ديقلاب ًالبكم هتداعإو لقتعملا نم هايإ

 ١١5. ص ب ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (5)

 روهد دعب تيضمأولا نورُمَعَملا باتك يفو (ًاروهد روضصشال .
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 رهذدلاو .نيابت ىلإ عمج ٌلكو «نئاك نئاك وه ام لكو .زجَعو َلُذ يف ةايح نم
 سانلاو .ةرْبَع مويو ةرْبَح موي :ناموي مويلاو «ءءاخر فرصو ءالب فرص :نافرص
 ددعلا ُةَفآو ءمهّودع اوُنَكْمأ ٌموقلا فلتخا اذإو ..كيلع ٌلجَرو كل َلْجَر :نالجر
 ٌلمعو ءاهيف لوُخُد ةئيسلاب ةأفاكملاو «ةئيسلا يقي ةنسحلاب لضفَتلاو .ةملكلا فالتخا
 قوقعو .معّنلا ليزي ةمرحلا كاهتناو «ّمهلا ثروت محّرلا ةعيطقو «ءامعُتلا ليزي ءوّسلا
 دقحلاو «ةحيضّقلا وه ةحيصنلا يف فارسإلاو .ددعلا قحميو دكتلا ٌبِقَعي نيدلاولا
 نئاغضلاو «ةعفنملا بابسأ عطقي ةعّذلا ِءوُسو ءةّيِلَبلا بِقُْي ةئيطخلا موزلو ءدْفّرلا عنم
 ينأكو «ُتْرَّبَغَو اوبهذف «تبرشو ماوقأ عم ُتلكأ دق يّنِإ ؛َيِنَب اي .نيابتلا ىلإ وعدت
 دق) :لاق هنأ ةياورلا يف ءاج دقو ءركذلا فلاس رعشلا لاق مث 20( تّقِحْل دق مهب
 اه :لاق دق ناك اذإف (ةنس ةئامو تس) .بوصألا نأ ئرنو(ةنس ةثامو نوتس يلع ثتأ
 وه بيعشو مدقألا لوألا بعك نب تيرا ره ركن ا كرد ةجيغش نيك ىلع يلب
 ينادمهلا ركذ دقو .ءامدقلا نيينميلا برعلا ءايبنألا نم وهو مدهم يذ نب بيعش يبنلا
 ىلإ مئاق هدجسمو ءروضح ينب نم وهو «مدهم يذ نب بيعش يبنلا نميلاب ناك» هنأ
 بيعش ّيبنلا ليج مساب مويلا ىتح فورعملا لبجلا وهو -« روضح لبج سأر يف مويلا
 نورق يف ةديلتلا أبس روصع يف اذه بيعش يبنلا ناكو «ءاعنص ةظفاحمب ةخانم ةقطنمب
 ينب سأر يذلا بعك نب ثرحلا وهف حيسملا نيد ىلع ناك اذإ امأ ,داليملا لبق ام
 نيتيصخشلا نيب جمد عقو دقو .يداليملا عبارلا نرقلا يف نارجنو جحذمو ثرحلا
 .بسنلا ةيدحاوو ءامسألا هباشتو دوهعلا مداقتل

 هنأ ىهو نورْمَعُملاو كولملا اياصو باتك يف ةيناث ةيصو بعك نب ثرحللو
 بلّطلا لمجأ هوبلطاف لاملا اذهب مكيلع َيِنَب اي :لاقف هينب بعك نب ثرحلل ىصوأل
 ةّنج هولعجاو ماوقألا هنم اوعنطصاو ماحرألا هب اولِصَقف بهذم لمجأ يف هوفرصا مث
 هّنِإو .ةءورملا تابثو فرّشلا مامت هلذب ّنِإف مكُئَلاَق سانلا يف هب ٌنسحت «مكضارعأل
 مهنيعأ يفو ًاهيبن ًاليبن سانلا دنع نوكي ىتح هدّيألا ريغ ديؤيو ءدّيسلا ريغ دّوسُمل
 ءًاضرع هب ْنُصَي ملو ًالئاس هنم طعي ملو ًامحر هب لصي ملف الام بستكا نمو 00
 هومزلأ ًالوخدم نكي مل نإو هوكتهو هوتره ًالْخْدُم ناك نإف هلصأ نع سانلا ٌتَحَب
 : ثَعْشَأ هنبال لاق مث .هب هونَجهُي ىتح ًاميثل أقرِع هوبسكأو ةّيند

 مب
 م م ل ل اح مخ ا 3 ّّ 7 ما ما رع

 7 2 0 0 م اع هس 1

 "٠١. ص  يزوجلا نبا  نايعألا رامعإو 7١/753 5 نم م ىضتوملا تنلامألا0)
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 0 ل ا تا وجلاو ةةكطب كوشف وأ ةيئابنلا قلك

 هوب ا 0 لا لا نأ دب 03

 ايلاو 1 ع د ل م نايدلا ناكو . بعك

 - عفْيَمُسلا كلملا دهع ىلإ ناسح نب دعسأ يريمحلا كلملا دهع ذنم نارجن فالخمل

 :ىدةلبقلا سسداسلا نلإ ىنئاخلا نرقلاب م01“ ماعو 45٠ ماع نيب ام ةرتفلا يف يأ

شو ءاينأ ركذ ينأيسو ةيلهاجلا يف نميلا ءارعش نم وهو
 ينب نم هريغو نايدلا رع

 منج ترحتلا نأ ىلع ةايدلا نست لديو «مهب ةصاخ ثحابم يف بعك نب ثرحلا

 يناثلا نرقلا نم ةرتف يف شاع امبر هنأ ززعي امم لايجأ ةتسب نايدلا لبق ناك بعك

 ا ل ثرحلا نأ أياصولا باتكب رعش يف ءاج دقو «يددايملا

 نم اوناك هدافحأو هدالوأ نأو ةنس نيتسو ةئام شاع هنأب لوقلاب انك 2 ”تلجلا

 رالا رتل يف حتما معاد حن ثرحلا نمزب ةدوعلا نكمي نيرمعملا

 . يداليملا سماخلا نرقلا ىف نايدلا ل ١00 هدافحأو هدالوأ هيلي مث يداليملا

 1 ا 0 ءاضولاو ةورعمملا

 كان مم نا ع
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 «*) ثحنملا

 يدُهتلا دْيَز نب ديوذ
 (نيب ريمحلا ءأ رعشلا ءامّدق نم

 ل ١ عا يحلل هينا يا 0

 0 . 5007 ناك ْوّل ا سل لا
 انه فديو

 : ةعاضقو دْهَل ينبو . . دْيَوُذ نمزو بسن

 ا ل ل اددود ةبيثق نبا هيت نقل
 يد كج فالكاو 3 رمع لاط يذلا وهو ءدذهن نب ديز نسب ديود) هنأ قاّقتشالا

 لوقلا ذأ دب الو اي لاط يذلا وهو دهن نب ديز نب ديود) هنأ ليلكإلا شماه

 - دهن ىلإ هبسن لاصتا باب نم وه امنإ (دهن نب ديز نب ديود) وأ (دهن نب ديود) هنأب
 نب ثيل نب ديز نب دهن) :هنأ ذِإ ءاآدج ميدق دهن نمز نأل - يدهنلا ىنعمب يأ

 نب ةرُم نب ورمع نب رْيمِح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب مّلْسأ نب نب دوس

 .سيقلب نمز لبق ءامدقلا نميلا كولم نم رّيْمِح نب كلام نب ةعاضق ناك -
 نب فاحلا نب كلام مث ةعاضق نب فاحلا هنبا نعي تام نودلخ نبا لاق

 يذاحلاو فاحلا :كلام نب ةعاضق ٌدلوأ ١ + ليلكإلا يف ينادمهلا ؛ لاقو 0000
 نب ثوغلا نب ورمع تنب اننا اهمأو ءرعشألا تنب ةيكْلَم مهمأو .ةدابعو ةعيدوو

 . ةريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهُز نب بيِرَع نب ْنْطَق نب ناديج م قى

 ٠١5. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (0)
 ١. ج 777 ص  عوكألا قيقحت  ينادمهلا - ليلكإلا هيف
 ."5 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا فرق
 ١. ج 700-757 ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)
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 «ديرعو «كلامو ءملسأو «ورمعو «نارمع :دالوأ ةرشع فاحلل ناكو

 «ةعاضق نوطب مهنم ةثالث نم تلسانتف .ىليلو ءماحسو ءمشعو ء«ديزو «ديبعو

 : يلي امكو .فاحلا نب مّلسأو «فاحلا نب ورمعو .«فاحلا نب نارمع مهو

 :ريمح نب كلام نب ةعاضق نب 0 نارمع ونب -أ

 بلغت :ناولُخ دلوف .ناولُ : فاحلا نب نارمع دلوف. . ' :ينادمهلا لاق

 للوق“ .حِيِلَس وهو ًارْمَعو ءازاصتاو ءاخذامو 0 «نابرو «ءابلغلا

 ؛يلعفلاو «كقالاو حالا ووو تلا وة ابلك ريو كلوفا وير كنا را نب :بلقف
 . .ةّئِضو ًاسْبْعو ءانشخلاو بلغتو كربلاو ناحرسلاو ديّسلاو بّذلاو ؛عبضلاو ؛دهفلاو

 : هّللا عيش دلوأف . .دسأ نب هللا عْيَشو . . خونت وهو ًامهف هللا ميت :ةربو نب دسألا دلوف

 دلوو . نطب «ةخباط وهو ًارماع : :ةربو نب بلغت دلوو ٠ نطب نبقلا :رسج دلوف . ارح

 :ةانم ؤرما دلوأق «ةانم ؤرما :ةيتف دلوأف .رْمّدلا نب ةيتفو . : ايفو ملا : ةربو ني. رمدلا
 كروم سا را تلا دلوو «ةبيصع ءوبللا دلوأف «ءوبللا

 مارال يجر درع ءارب ا رعو ب انوصا كاوا ع تاو دلرو
 يمرجلا هللا دبع نب ةلعو يلهاجلا رعاشلا طهر مهو بد نب مرج

 ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع ونب دب

 «نالوخو «ناديحو ءاّيلتو ار :فاحلا نب ورمع دلوو) :ينادمهلا لاق

 تايثلا هيلا يسكت :ًاديزتو 00 ا «ةرهم : :ورمع نب ناديح دلوو ..اذولو

 : ةدَّبَع نب ةمقلع لاق «ةيديزتلا

 موكعمتايديزتلاباهلكف اولمتحاف ّىحلا لامج نامألا دو

 :بيؤذ وبأ لاقو

 ””عردألا هيون ين ةوري تيس نتاك كتاببطلا دس ىنف نركعي

 نب ورمع نب ناديح نب ةرهمو .رمح طوطخ اهب يتلا يه ةيديزتلا بايثلاو

 اوناكف نالوخو َىِلَبو ءارهب امأو «نميلا قرش يف ةرهملا ةقطنمب ة ةرهملا مه فاحلا

 : يولبلا طرق نب ملثملا لاق) برأمو ءاعنص نيب امو برأم ضرأ نونكسي

 اعماهئوُلِحَي اوناكُذإ برأمب ةطبغب اوناك ّيحلا نأ رت ملأ

 ' ”(اعرفت دق نم عرف فاح نب ورمعل  ةوخأنالوخو ءارهبو ُيِلَب

 م1185 رد ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 ةيديزتلا دوربلا قئارطب مدلا قئارط بيؤذ وبأ هبشو .لصنلا فرط : ةّبظلاو «ةّبظ عمج :تابظلا 0

 .ةرمح ىلإ برضت اهنأل
 1/5 ضد يريمخلا قاوشنا- عولعلا نمش (5)
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 : دهن مهنمو . .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ ونب - ج

 دلوف . مّلْسأ ينبا ةكتوحو ادّوَّس :فاحلا نب , مّلسأ دلوأو" :ينادملا ناقل

 فرعيو - دعس دلوف . ةليهججو ادعو ادهن 00 ا دنو كبل كلوق ثيل :
000 

 . 7 رع ا يلا م

 ءميَذُه دعس يلا ( :نودلخ نبا لاق كلذكو

 "انآ ىب' دوس :نبب كيل نب ذيز ونت + .دهتو « ةئيهجو

 : ةعاضق نوطب مهأب لودج يلي اميفو

 | ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا

5 
 مس

2 

 00 -- ني ةركب ردات نو ابر نإ ادهن نورا كتيحلا كا ع كر

 نب ديود" را ا اريح ب لا فاضل نباح ل ارمع ل داو
 ل ل لا 00 ريالا يالا

 0 ا ل واد يا داع

 ١/77 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
 .لا/ ص - حرفلا دمحم - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (')

 .515 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
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 دوعي ال (يدهنلا) دهن نب ديز نب ديود رعاشلا نمز امنيب «ءامدقلا ةعبابتلا أبس كولم
 ْ . يداليملا يناثلا نرقلا لبق ام ىلإ

 لازئت ال :دهن» :ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق

 مهنكاسمو نميلا دهن :نوطب ثالث ىلإ تعرفت دقو «ةياغلا هذه ىلإ اهمساب ةظفتحم

 نكست ةقرفو .ةريجهلاو ةنتك مهارق نمو «نارجن ئلاص امو شرجل ةبقاصم
 رئاشع ضعب لاقتنا ةجيتن لصح دق عرفتلا اذهو .؟١"(ماشلا نكست ةقرفو ؛تومرضح

 (ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ) ةليبق ترشتنا امك ىلوألا مهتقطنم نم دهن
 نم (بعك نب ثرحلا ونب) رشتناو «نارجن فالخم موخت ىتح ةدعص ةقطنم ىلإ
 نطو مايلو» :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق .(ماي) كلذكو نارجن ىلإ شقارب

 فيلخ يلاصي ام ىلإف  اهيلي امو ةراح ةيحان نم دْهَّنو ديبُر دودح ىلإ . .نارجنب
 يلي ام لاق ثيح ليصفتلاب دهن ةقطنم ينادمهلا ركذ دقو 2"! . .ننوبح يلاعأ نم مكد
 هيف دأو :كارأو «ةنتكو صصقلا تاوذ نم ةباصمو بيرط :دهن ىنب دل» :هصن

 «برغو «ملابعو «عيرمو «؛ناضيب وذو «ءشاجو ءَناَّيَرلاو :ةرارقلاو ب 9 هلازأ
 «نايراعو ءرشعو «ليبدلا ىرق يهو هالا تاذو «نادربلاو «ناتشّعلاو «ةراضحلاو

 مارحو ءفّرعُم :دهن لئابق نم دالبلا هذه نكسي يذلاو .ةريجهلا مهتيرقو .مّقّسو

 ءرخص ونبو «ضُمَرُم وئبو «ةميزح ونبو «ديَوُد ونبو «ريهُز وئبو ْ«دُهَن رثكأ يهو
 دهن رئاشع نم ةرشع اتنثأ مهو '*”(نايبظ ونبو «سنحي ونبو «عوبري ونبو «ةَّنض ونبو
 .ديود رعاشلا ةلالسو ءانبأ مه نيذلا (ديود ونب) مهنمو

 : يدهنلا ديز نب دْيَوُد ةيصوو رعش
 رعشلا الإ هرعش نم سانلا لقانتيو ظفحي ملو «ءارعشلا لئاوأ نم ديود ناك دقل

 :هصن يلي ام ًالئاق ةبيتق نبا هدروأ دقو «هتافو ليبُق هلاق يذلا

 دنع ٌلجرلا اهلوقي ةليلقلا ٌتايبألا الإ ءارعشلا لئاوأل نكي مل :ءارعشلا لئاوأ
 : ّيعاَضُملا دْهَن نب ديَوَد ٌلوق رعشلا ميدق نمف .ةجاحلا ثودح

 ُهْتْيَلِبىلِيرفَدللناكؤل ُهُثْيَبِدْيَرُدِلَْئْبْيَمْوَمْلا
 ١. ج 777 ص  عوكألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا(١)

 .نارجن فالخم يلاعأ يف هنوبح مويلا ىمسُي ام وه :ننوبح (؟)

 ةمئاق ةّيح اهمسأ لمحت ةنتكو .رمثملا لخنلا هيف دجويو همساب ظفتحي :بيرط :عوكألا لاق ()
 . (كارأ اذكو

 .707 ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (:)
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 ةهَثْيَوَح حلاص بهن بز ا ُهَتْيَّمكادحاو ينْرِق ناك وأ

 / 00و نعش ردع رو

 سوماقلاو م يبأ ةياورو .ءىلتمملا مخضلا :لبعلا» :شماهلا ىف ءاجو

 .حصأ وأ دوجأ هلعلو .ءىلتمملا نايرلا دعاسلا  نيغلا حتفب - لتخليص لقا
 نب ديز نب ديود نإ :سوماقلا يفو ٠١( ص) متاح يبأل نيرمعملا رابخأ يف ءاجو

 :اهرخآ يف دازو انه امك سوماقلا يف تايبألاو .رضتحُم وهو رعشلا اذه لاق دهن

 (هَتْيَنئ بضخُم مصغمو)

 هنأ» سوماقلا يفو (ةنس 105 شاع هنأ) متاح يبأل نيرّمعملا رابخأ يف ءاجو
 ناك هنأ وه كلذ لصأ نأ ىرنو (ها) (لقعي ال وهو .مالسإلا كردأو ةنس 15٠ شاع

 ؛ يداليملا يناثلا نرقلا طساوأ يف هنمز نوكيف «ةنس نيسمخو ةئاهعتراب مدان لبق

 (سافلالا عقوف (ديوُد) ًاضيأ همسا ناكو هدافحأ دحأ وه امنإ ممداسرلا كردأ يذلا نأو

 هنأب نظلا عقيف ءامسألا هباشتت امنإو نورق ةسمخ ءرملا شيعي نأ ليحتسملا نم نأل

 ديز نب ديود تامو ناك ةنس )56٠( ب مالسإلا لبق هنأ ىرن كلذلو ٠ « صخشلا سفن

 .ةيداليم 1١١ ماع ةيوبنلا ةثعبلا امنيب ةيداليم ١1١ ماع يلاوح كلذو رعاشلا يدهنلا

 هتوم دنع ىصوأت هنأ قاقتشالا يف ءاجو «ءانبألا نم ديدعلا ديز نب ديودل ناك دقو
 ولو ةرذعم مهل اولبقت الو «ةرثع مهل اوليقت ال «أرش سانلاب مكيصوأ :لاقف هينب
 .©«دّلبتلا الو دلجتلا .ةزجانملا لبقف ةزجاحملا متدرأ اذإو .ةّتعألا اورّضقو «ةّئِسألا

 ةدعص نيب دهن ةقطنمب مالسإلا لبق ام ذنم دهن رئاشع ىدحإ ديود ونب راص دقو

 نابر نب مْوَج ةليبق ًاضيأ كانه نكست تناكو «نميلا يلاعأ يف «ةشيبو نارجنو

 نب ورمع طهر «ةيجحذملا ةريشعلا دعس نب بعص نب ديبُز ةليبقو ةيريمحلا ةيعاضقلا
 فصو دقو «ةيلهاجلا يف ةيلبق تافالخو تاكاكتحا عقت تناكف ,يديبُزلا برك يدعم

 :لاق ثيح ةيلهاجلاب هدئاصق ىدحإ يف دهن ناسرف برك يدعم نب ورمع

 اكد رابع رات هاللاؤ وعي ما يتعود
 0و اع ريتش ١ نييدحتملا اوس سلا ذإ ةوننت

 :ليلكإلاب ةديصق يف ينالوخلا داّبع نب ملسملا لاقو

 ٍدنهنم ُنَيِبلا اند ًادْئِهايِيحالأ ٍدْهْنوأ ناّبر نب مْرَج ْنِم ّيليلخ

 ١٠١4. ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا )١(
 .5018 ص - ديرد نبال قاقتشالا باتك نع ١/١7 ص - ليلكإلا شماه (؟)

 ١/7817. ص - حرفلا نيسح دمحم هيلي لوسرلا بكوم يف نوينامي (9)
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 ١6ه و

 دب نم نّيبلا نم له دنهبو اّنب ئىّوَتلا طحشي نأ لبق ٍدنهل الوقو

 كلتب ةعاضق لئابق نم نالوخو اهغلوا انهو ًامرج ةديصقلا علطم يف ركذف
 . مالسإلا دعبو لبق نميلا يلاعأ نم قطانملا

 دمحم اهلقن يتلا ةمئاقلاب ةيلهاجلا يف نييدهنلا ءارعشلا نم نأ ىلإ ًاريخأ ريشنو
 رداصملاو مالسإلا لبق نميلا ءارعش) ءامسأب ناعطلا ماشه ةلاسر نع ةدارج ديعس
 : مه ءارعش ةعبرأ (مهراعشأ تركذ يتلا

 .578 يلآللا طمسو .ناسللا :يدهنلا نالجع نب هللا دبع»

 .؟ 46 ءارعشلا مجعم :يدهنلا ةكبحلا يذ حبعك -

 .15 فلتؤملا :يدهنلا نارمع نب ةثراح -

 ع+ فلتوملا + ىدهنلا بانج نبا نيهز ب

 يبلكلا بانج نب ريهز هنأ باوصلاف تانج ني ريغز يف نيابتلا عقو.دكو
 ءارعشلا نم امهو يدهنلا نالجع نب هللا ديع ركذ يتأيس 0 رك يتأيسو

 ١. ج 778 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 8 ص - ةدارج ديعس دمحعم . . ةفاقثلاو بدألا هف
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 («5) ثحدملا

 «نييرّيْمِحلا نييبلكلا ءارعشلا مدقأ)

 نب ةرذع نب فوغ نب. ركب قب :ةناتك نب. هللا دبع.خب. لَم ءارعتكلا ءامنق نم

 نب نارمع نب ناولخ نب بلغت نب ةربو نب بلك نب روث نب ةديفر نب تاللا ديز
 271 ني كلام ني ةعاضق نب: فاحلا

 - بانج نب ريهز دج - هللا دبع نب لّبَه شاع :ماشه لاق» : يناهفصألا لاق

 : لئاقلا وهو ءةئس نيعيسو ةنس ةئامتس

 لّبَهه يف ئئَغدق موي براي
 ٌلَدٍجَجيو روردو لاوسن هل
 "”:لججسح وأ ٌفوع ٌرعلا يف هنأك

 «(ةنس نيعبسو ةنس ةئامتس) شاع يبلكلا هللا دبع نب لبه نوكي نأ نكمي الو
 .ةنس نيعبسو ةئس ةئامتسب مالسإلا لبق هنمز ناك هنأ امإ :وه كلذ لصأ نأ ىرنو

 .- ةنس ١77 يأ  (ةنس ةئامو نيعبسو انس شاع) هنأ امإو

 يا ري رولا ناك فأجابت ناز: بح يويعسمل نملك هزه ودنا دهر
 نب ةربو َدَلوُأ» :هنأ ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو .خيراتلا

 ءدهفلاو «بلعثلاو «بئذلاو ءدسأو ءرْمّثلاو ًابْلُك : . .نارمع نب ناولخ نب بلغت

 . "”«ةّئِضو ءًأسُبيُعو ءانشخلاو «بلغتو «ناحرسلاو ءدْيّسلاو «بذدلاو « عبضلاو

 وهو ربولا ىثنأ :ةربولا» :شماهلا يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو

 . .ميملا موزجم نونلا روسكم :رمّنلاو .ًاضيأ فورعم بلكلاو «فورعملا ناويحلا

 :بدلاو .دوس طقنب طّقنم وهو رمنلا مئاوق نم لوطأ همئاوق عابسلا نم عون :دهفلاو
 فورعم وهو بئذلا :ناحرسلاو بئذلاو .دسألا  رسكلاب  دّيّسلاو .عابسلا نم عون
 :ريسلا نم عون دنع اهجيزاهأ يف برعلا لوقتو .نيينميلا رشاعم اندنع مسالا اذهب

 ١١7. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .؟١ ج 77 ص ب يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()
 ١. ج 7504 ص  عوكألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 9)
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 هدئاوع نمف ناحرس ادع نإو هبئاوذ نم ناحيرلا فطاقاي

 بلك وحن ءامسألا ّرشب مكدالوأ اومست مل ::يبارعألا شيقرلا يبأل ليقو..

 انئادعأل انءانبأ يمسُن امنإ :لاقف ؟حابرو قوزرمك ءامسألا نسحأب مكديبعو «بئذو

 :ةربو دالوأل لاقُي ناكو .مهروحن يف ماهسو ءادعألل ةدع ءانبألاف ءانسفنأل انديبعو

 .'"«عيسألا

 نب كلام نب ةعاضق لئابق نم نوطب ةدع ةريو ءانبأ نم ةعبرأ ْنِم تعرفتو
 نب دسألا دّلَوْق»ا : ين زادمهلا لاق . بلكو «رمُّئلاو ءبلغتو ءدسأ : : مه ةعبرألاو رت
 هللا ةبه يأ ءهَّللا مكش : لثم دسأ نب هّللا ٌعيشو .. خونت وهو ًامهف هللا ميت :ة ربو

 نب بلغت دلوو .نطب رْسَج نب نيقلا :رْسَج دلوف ءأرْسَج هللا عيش دلوأف .هللا ةدايزو
 ةبلعث يبأ طهر ًانيشخو مّيِتلا :ةربو نب رمُثلا دلوو . نطب ءةخباط وهو ًارماع :5 :

 :ةانم ؤرما دلوأف «ةانم ؤرما :ةيتف دلوأف ءرْمَّنلا نب ةيتفو هديل يبنلا بحاص ينشخلا

 ."'”«اهلك ٌنوطب . .ثوغلاو ةعجشم مّيتلا دلوو «ةبيصع ءوبللا دلوأف .ءوبللا

 ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك ونب :ةربو نب بلك ينب نمو
 نب لسم رغاشلا مهتمو ربك نكن مهو بلك نب روت نب ةديفو نب تناللا
 : لئاقلا وهو «ميدق رعاش وهو ةنانك نب هّللا دبع

 لّبَههيف ئنغدق موي براي
 لدجوروردو لون هل

 لجحخو فوعّرعلايفهئنأك

 .ناولخ نب نابر نب فوع) وه فوعو «ةعاضق ءاسؤر نم لجحو فوعو

 .(مَّرَج ينب ريبك ءنابَر نب مرج وخأ
 مهنمو# :نودلخ نبا لاق ءرعشلا كلذ ىوس َلَّبَه رعش نم ردصملا ركذي ملو

 نأ باوصلاو .«ماَذِخ نبا (هنأ) سانلا ضعب هيف لوقيو «ميدق رعاش لّبَه نب ةديبع

 رعاشلا وهو (لّبَه نب ةديبع نب كلام نب ماذخ نب سيقلا ؤرما» وه ماذخ نبا
 امك وهو «يبلكلا ُلّبَه نب بانج نب ريهز كلذكو .هركذ يتأيس يذلا يلهاجلا
 .ريبك يلهاج رعاشو ميعز - يتأيس

 )١( الإكليل  ج 759 ص  عركألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا ١.

 )( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا  51١ج 7.
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 ( 8 ثحيملا

 يبلكلا ماًدِخ نب سيقلا ٌؤْرِم
 «رايدلا يف ىَكَب ْنَم لوأ»

 0 و عه ا لا 8

 نب نارمع نب ناولخ نب بلغت نب ةربو نب بلك نب روث نب ةديفر نب تاللا

 ا كلام نب ةعاضق نب فاحلا

 نب سيقلا قرما رايدلا يف ىكب نم لْوأ :يبلكلا نبا لاق» :ةبيتق نبا لاق
 :هلوقب يدنكلا رجم نب سيقلا ؤرما ىَنَع هايإو ماّمَحلا نب ةئراح

 ©”(ماَمُح نبا ئكَب امك َراَيَذلا يكْبت ةَتاس َجِعاَوَئلا اَفِق ّيَبِحاص اي

 :دشنأو ماَذِح نبا وه :ةديبع وبأ لاقو» : ةبيتق نبا لاق .(ماَدِخ نبا) وهو

 )ماد نبا ئكَب امك َرايدلا يكْبَت اَنّلَعَل ليجُملا لّثُطلا ىلع اًجوُع

 نب نارمع نب ناولخ نب بلغت نب ةربو نب بلك ينب نمو» :نودلخ نبأ لاقو

 نب ةديفر نب تاللا ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك ونب : ةعاضق نب فاحلا

 (يدع ينب نمو) ميلع ونبو ريهز ونبو يِدَع ونب :نوطب ةثالث مهيفو .بلك نب روث
 لوقيو ءميدق رعاش لّبَه نب ةديبع مهنمو . ةنانك نب هللا دبع نب لبه نب بانج ونب

 سيقلا قؤرمأ ىنع يذلا (ماذخ نس سيئيفلا قرمأ) وهو ماذخ نبا سانلا ضعب هيف

 :هلوقب يدنكلا

 ماَذِخ نبا ىكب امك رايدلا يكبن

 نب لبه نب ةديبع نب كلام نب مامح نب سيقلا ٌؤرما» اذكه يدمآلل فلتؤملا يف هبسن ءاج ()

 نب روث نب ةديفر نب هَّللا دبع نب ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب هّللا دبع
 ةبيتق نبا لقْنو .(لبه نب ةديبع) لدب (ةدبع) ركذو (5 صر يف هداعأ مث( صر 4. .بلك

 نوكي نأ نكميو «. .كلام نب ةيواعم نب ماّمُحْلا نب ةثراح نب سيقلا قرما» هنأ يبلكلا نبا نع
 ةينميلا ءامسألا يف ريثك كلذ لثمف «تعنو مسا (مامُلا ماذخ) همسا ًاماذخ نأ كلذ لصأ
 .«ماذخ- نبا سيقلا ؤرما» هنأ هسفن يبلكلا نبا ماشه نع نودلخ نبا ركذ دقو «ةميدقلا

 ١78. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟)
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 "7. .ميدق رعاش ماذخ نب سيقلا قرما اذهو . .
 :رومأ ةثالث كاردإ ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام نيب طبرلا حيتيو

  ماَّذِخ نب (ةثراح) نب سيقلا ورم وه ماذخ نبا سيقلا ًارما نأ :لوألا رمألا
 أضيأ لاقيو  (لبه نب ةدّبع نبا) نأ بالدين نن ةديبع نب كلام نب  ماّمَحلا

 نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب (هاللا دبع) هَّللا دبع نب  (ليبه نب ةديبع)

 .يريمحلا يعاضقلا بلك نب روث نب ةديفر نب (هاللا دبع نب) تاللا ديز

 (نيبأ - بإ) رّيْمِح ورس قطانم قمع يف نكست تناك بلك ةليبق نإ :يناثلا رمألا
 ةقطنمب ناك (يبلكلا ورمع نب كلام) يلهاجلا رعاشلا نأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف

 ةليبق نأ ذإ . بلك ةليبق نم ريمح ورس يف يقب نمم وهف ' ”"رّيْمحل أراج" رّيْمِح ورس
 اهريغ عم اهنوطب ضعب تراسو «نميلا يلاعأو ةدعص قطانم ىلإ اهلمكأب تلقتنا بلك

 ءىطو دزألا ةرجه دنع امإ كلذ ناكو . ماشلاو زاجحلا نم قطانم ىلإ ةعاضق نوطب نم

 دنع امإو  يداليملا ثلاثلا نرقلا لئاوأب - يناثلا مرعلا ليس نمز يف فوجلاو برأم نم
 تاليود ةدع ىلع ىضق يذلا نزي يذ ناشلم عّبُت ةماعزب ةعبابتلا ريمح كولم ةلود مايق

 اهذوفنو اهمكح دتماو نميلا لك تلمش ةلود سسأو م0٠74 71/5”  ماع نميلاب تناك

 . ””يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف ماشلا موخت ىتح ةريزجلا لامش ىلإ
 ةرمتلا نلاغأو ةدعض نإ :كاذتآ بلك ةليبق نم :ةوطب ةدع لاقتتا نإ: :كلاغلا زمألا

 ماذخ نبا سيقلا ءىرما ءاكب ببس نوكي دق ماشلا ينادأو زاجحلا ىلإ مهضعب ريسمو
 يف ةعاضق نوطب نم اهريغو بلك ةليبق نوطب اهنم تلقتنا يتلا رايدلا ىلع يبلكلا

 ام ةرتفلاب ماذخ خبآ: نسيقلا ءىرمأ نمز ريدقت جاتنتسالا اذه حيتيو : عرفيلا قطانم ىدحإ

 .يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو ثلاثلا نرقلا طساوأب ما"7 9 - 76٠١ ماع نيب

 : ماذخ نب سيقلا ءىرما رعش
 ىكب نم لوأو ءرايدلا يف لئيكب نم لوألا وه ماذخ نب سيقلا ؤرمأ ناك دقل

 يذلا وهو..) :نودلخ نباو يتكملا هوب رمعم نب ةدييع: وبا لاق .2لالطألا ىلع

 مرر ع 1 0 1 9 ”

 ١١1١. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )

 ١. ج ١١5 ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .15/ ص ب حرفلا ديد تنوعا نميلا ةعبابت ()

 .هترّيغ لاوحأ هيلع تتأ يذلا : ليجُملا 7



134 
 ةيلهاجالا يف نميلا ءارعشو رعش

١6 

 :لئاقلا وه ماذخ نب سيقلا قرماو :ةديبع وبأ لاق” :ةبيتق نبا لاق
 لظنحخ فان ٍراَّدلا ٍتاَرْمَس اولْمَحَت موي ٍنْيَبلا ًةاَدَع ينأك يسر <. 0س

 «لظنح فقان هناكف ,. (مهليحر يأ)  مهلّمحت دنع رادلا يف ىكب هّنَأ دارأ
 ةّدحل ْعَمذَت هئيعف ءاهانتجاف ٌةكردم اهّنَأ ملَع ْثنّوَص نإف ؛هرفظب اهُمّقُنَي ةلظتحلا ٌفقاثو

 ىكب نيح هسفن هْبّشَف دهن نق يي ع
 "حلا نت

 نأ ىلإ بهذي ةديبع ابأ نأ - ةبيتق نبا ديري” :شماهلا يف ركاش ذاتسألا لاقو
 ؤرما هذخأف ءماذخ نب سيقلا مك رمال هلصأ «ةقلعملا يف وهو «روكذملا تيبلا
 اةنازخلا بحاص كلذب حرص دقو .رجح نب سيقلا

 نبا ىكب امب اولئس اذإ :يبلكلا بئاسلا نب ماشه لاق” :نودلخ نبا لاقو

 افق) ةروهشملا هتديصقب سيقلا ءىرما تاملك نم تايبأ ةسمخ اودشنأ «رايدلا ماذخ

 قرما اذهو .رجح نب سيقلا ءىرمال اهتيقب نإ نولوقيو «لزنمو بيبح ىركذ نم كبن
 نم ىقب امنإو اهتأدبل باتك برعلل نكي مل هنأل هرعش رْثَد ميدق رعاش ماذخ نب سميقلا

 1 ظوفحم نم باتكلا يف ةياور نم هودّيقو مالسإلا ةاور هركذ ام مهراعشأ
 :لاقو "دج ليلق ماذخ نب سيقلا ءىرما رعش نم 22 هكردأ يذلا "9! يدمآلا لاقو

 «" بلا الإ[ تهذو ةرزعش سرد"

 .178 ص - ةييتق نبا - ءارعشلاو رعشلا ()
 ١١5. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
 .45؟ و ١١ ص  يدمآلا  فلتخملاو فلتؤملا 0
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 ١ ثحنمل ك )5"(

 يمهزجلا ثرحلا نب ورم
 «برعلا ىف ليق رعش لوأ بحاص»

 مارحلا تيبلاو ةكمل مهرج ةيالوو ةساكر ءابنأو

 :لئاقلا يمُهْرَجلا ضاضم نب ورمع نب ثرحلا نب ورمع يناميلا سيئرلا وه
 وربك ال هوي كاذ اوخيطت نأ مك رتطك نإ اوديبَص سانلا هنأ اك

 اومن اعاوخفو تادملا نثق“ .:انيمنرا نساوعراو نطقت وذ
 هريرعم ا انبت تناك »ارم يقنع ني (اينانارااكك

 رعش لوأ تايبألا هذه نأ رعشلاب ملعلا لهأ ضعب ينثدحو» :ماشه نبا لاق

 . "00. .نميلاب رجح يف ةبوتكم تدجُو اهنأو «برعلا يف ليق

 ةيناميلا مهرج ةليبق نم ةكمو مهرج ءاسؤر رخآ ثرحلا نب ورمع ناكو
 برأم نم تلقتنا يتلا ةيناميلا ةيدزألا ةعازخ ةليبق دي ىلع هتسائر تهتناو «ةيناطحقلا

 وهو لاقف "”0نميلا ىلإ مهرج نم هعم نيذلاو ثرحلا نب ورمع قلطناف» .ثرحلا
 :اهلوأ يتلا ةروهشملا ةديصقلاو ركذلا ةفلاس تايبألا نميلاب

 ٌرجاحملا اهْنِم عْمّدلاب ْتَفقِرَش ْدَّقو ْرِداَبُم ٌبكَس ُعْمَدلاَوٍةَّلِئاَقو

 ْ : يهو :ةيمهألا ةغلاب فراعم كلذ لبق - انه ركذنو

 : مارحلا تيبلاو ةكمل مهرج ةيالوو ةماعز
 تسيلو «ةكم ةيناميلا مهرج ةليبق تمعزتو تنكس يضاملا يف ديعب نمز ذنم

 .بجشي نب مهرجو ناطحق نب مهرج ناتقبطو ناتليبق امنإو ةدحاو ةليبق مهرج
 .يتأيس امك ةماعزلا يف تاقبط ثالث اوناكو

 دهع ىلع ةمأ «ناتمأ امهنإ ديعس نبا لاقف «مهرج امأو» :نودلخ نبا لاق

 .كتياهنو كتياغ :يأ ءاذك كراصقو اذك كرصق :لاقُي . مكرمأ ةياغو مكتياهن يأ :مكرصق نإ )١(

 ١58 -١/179. ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (؟)
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 هوخأ َكِلَم نميلا ناطحق نب برعي كَّلَم املف ناطحق نب مهرج دلو نم ةمأو ءداع
 : يلاتلا بيترتلا رداصملا ءاصقتسا نم نيبتيو ١" . .زاجحلا مهرج

 :(ناطحق نب مهرج) ىلوألا ةيمهرجلا ةقبطلا أ

 ركذ امك  امنإو (ناطحق نب مهرج) مه «مهرج نم ىلوألا ةقبطلا نإ

 :لوقي قاحسإ نباو .ناطحق نب مهرج :لوقت ًامهرج نإلا - ليلكإلا يف ينادمهلا

 ةليبق نأ ىلإ ضعبلا بهذ كلذلف ١/١9١(- ص) «. . رباع نب نطقي نب مهرج

 نأ باوصلاو ؛ىلوألا ةقبطلا وأ ةمألا مهنأو داع دهع ىلع تناك نطقي نب مهرج
 مابا : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .«ناطحق نب مهرج هسفن وه نطقي نب مهرجلا

 رف هسرحي وباع خد ناطحق دلوأ . مالسلا هيلع دوه ىيبنلا وهو رباع نب ناطحق بسن

 يّيَح نم لوأو همالك برعأ نم لوأ هنأل برعي يمسو .«فغدزملا وهو «ناطحق

 لاق . مهرج (ةليبق) لوقبو ؟نسانلا نشكأ لوقب ناطحق نب مهرجو .كلملا ةيحتب

 :ةكم نم "'”درآلا مهتجرخأ امل يمهرججلا ورمع نب ضاضم

 ٍبِرْعُملا نيبُّملا لوقلا ءىدبملا ٍِبّرْعَيليبسك يليبس اذه

 بتئجألاريغمهرجوخأوهو بّيخُيملو للزي ملف راس
 9(يبأ ناطحق مث يدج مهرج

 وهو ..برعلا كولم مظاعأ نم ناطحق نب برعي ناك» :نودلخ نبا لاقو

 هتوخإ ىلوو «زاجحلا ىلع ةقلامعلا بلغو ءداع موق ِبّلَغَو «نميلا دالب َكْلَم يذلا
 .©(يقهيبلا ركذ اذكه . .زاجحلا ىلع ناطحق نب مهرج ىّلوو «ميلاقألا ىلع

 سأرتو زاجحلا نم اهيلإ امو ةكمب هدالوأ بلغأو ناطحق نب مهرج رقتساف

 اولقتنا نيذلا مخض دبعو ماس نب ذوال نب قيلمع ينب قيلامعلا نم كانه اوناك نيذلا
 كو ادعس «لاّيذلا :ناطحق نب مهرج دلوأف» :ينادمهلا لاق .نميلا نم ًاضيأ

 تضرشف ."هداعلاو:ةيهرستو»«دايشملاو «ناوهزو: 4 ةيحلجعو فولو *ايزايو: هريكألا

 ةرشع نم رثكأ مهنم تبقاعتف .ناطحق نب مهرج رئاشع كنئلوأ ةرشعلا مهرج ءانبأ نم

 )١ ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 14.

 ورمع نب ثراحلا نب ضاضم ريغ اذه ورمع نب ضاضم» :شماهلا يف عركألا يضاقلا لاق (؟)
 لاقو ١/١4٠0( ص) «ةعازخ ةليبق انه دزألاب دارملاو .مالسلا هيلع ليعامسإ ىلإ رهاص يذلا

 مث «اهولزنف ةكم اوتأ ىتح هعبت نمو هدلوب ناطحق نب مهرج راس» بهذلا جورم يف يدوعسملا
 .7 ج ١47 ص  يمهرجلا ورمع نب ضاضُمل هنأو رعشلا اذه ركذ

 ١. دج +١9 0و 750١و ١7/5 ص  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا

 ٠". و 74 و ٠١ ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4)
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 ا ذآذذ#أ#1أ31#301000000 00“

 نب مهرج نبا يب نب يح نب فوه نب لعنم نب لهلفملا :مهنم ناكف «لايجأ
 ميهاريإ نمز لبق ىلوألا ةقبطلا نم ءاسؤرلا رخآ ؟' ”مهرج نب دعس نب ددسي

 . ةيناثلا ةقيطلا ارصاع نيذللا . ليعامسإو

 زاجحلاو ةكمل اهتيالوو (بجشي نب مهرج) ةيناثلا ةيمُهْرُجلا ةقبطلا
 :(.م.قا ل )

 مه (ناطحق نب مهرج نم) ةيناثلا ةمألا هذه :ديعس نبا لاق» :نودلخ نبا لاق

 '”مهيف جوزتو مالسلا هلع ليعامسإ مهيلإ ثعُب نيذلا

 1 وم ل وو ا

 01 14 مهرجو ..سمش دبع وهو «ربكألا أبس :ٌبجشي

 «ةكم ىلإ نميلا نم ةيناثلا ةيمهرجلا ةقبطلا تراس بجشي نب مهرج ةسائربو

 ينب مث زاجحلا مهرج تلزن امنإ : ليقو» : يلي ام نودلخ نبا لوقب ةدوصقملا يهو

 ما ا او د كمل «نميلا باصأ طحقل «قالمع نب ركرك نب اروطق

 نبا ةياور تمعُ دقو 00 (هرمأب اوماقو هب اونمآف هتءوبنو مالسلا هيلع ليعامسإ

 البقأف نجلا نم انعظاناك ؛مع انبا امهو ةءاروطقو امه وإلا م

 الزن املف «مهنم لجر ُعَدْيَمَسلا ءاروطق ىلعو ورمع نب ضاضُم مهرج ىلعو ٌهَراَيَس

 هعم نمو ورمع نب ضاضم لزنف هه هال :ايوستم ا هويقر اه 6 دلي ن اأو دك

 دايجأب ةكم لفسأ ةاروطقب ٌعَدْيَمّسلا لزنو «زاح امف َناَعِقْيَعُقِب ةكم ىلعأب مهرج نم

 ني ليتك يف داك م ا )غ دااوب

 نب اين اوأ ها هاي 01 ا ليما

 كلثو مخض دبعو قيلامعلا ىلع هالو زاجحلاو مرحلا لابج ىلإ مهرس ( بجشي

 ءواخ ةكم يداوو مرا لاس رز مناطلا اجت ارداف .مهتواتأ نوضبقي ممألا

 0 اك 5 الدول مهل حو

 "11 يذاعلا ف رخو 0 ل ا

 : يلاتلا بيترتلا ةيخيراتلا رداصملا ىف قيقحتلا نم نيبتيو

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا 5/١ و١5 و ١9١0 جد١.

 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟) ٠١ نع و 74 و
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 يف زاجحلا نم اهيلإ امو ةكم ىلع أيلاو نميلا نم راس بجشي نب مهرج نإ -
 نب دوال يثب) ةقلاععلا ىلع ابلاو بهتشي قب هريس ناكو: ( م37 ماع يلاؤخ) بجشي نب أبس نب بركيمع كلملا دهع وأ بجشي نب أبس نب ريمح كلملا دهع
 يف ةيالولا ترمتساف ؛ناطحق نب مهرج نم كانه نمو (مخض دبع) ىلعو (ماس
 لبجأو فئاطلاو دجنب اوناكف «لايجأ ةرشع نم رثكأ هتلالسو بجشي نب مهرج
 ىلع بقاعتو .يعرلل الإ ةكم نولخدي ال أروهد اوماقأف ءواخ ةكم يداوو «مرحلا
 نب ملاظ) مث (ّيَِب نب َيَه) مث (مهرج نب ّيب) مث .ءبجشي نب مهرج :مهنم ةيالولا
 مث (دعس نب ورمع) مث (بيقرلا نب دعس) مث (ملاظ نب بيقرلا) يث (ّيه
 ّيبنلاو لئاو نب سمش دبع كلملا نمز يف ِضاَضُم ناكو (ورمع نب ضاضم)
 . مالسلا هيلع ميهاربإ

 داليملا لبق ثلاثلا فلألاب ةنمزألا كلت يف ًادوجوم ةكمب مارحلا تيبلا ناكو
 نمز يف حلاص َيبنلا هيلإ ٌجحو «مالسلا هيلع دوه يبنلا رباغلا نمزلا يف هيلإ ّجح دقو
 :يريمحلا ناوشن لاق .أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز كلملا

 حاضو رهاز ِكلَمرْيَمُزو هذعب نميأمث عسّيَمُهْلا نثأ
 حارتألا نماحرتاهب تلان ٍةقانب دومث ثكله هدهع يف

 .م.ق ثلاثلا فلألا طساوأب  نميأ نب ريهز كلملا دهع يف حلاص يبنلا ناكف
 هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ ثيح «تيبلا جح ًاحلاص نأ ْةكَك دمحم يبنلا ركذ دقو -
 «قيتعلا تيبلا نوجحي ميهاربإو ٌحلاصو ُدوه يداولا اذهب رم دقل : نبتلا لاق
 «نورق ةسمخ وحنب ميهاربإ لبق حلاص يبنلا ناكو .  'رامنلا مهتيدرأو ءابعلا مهرزإ
 ةرتفلا يف نميلا كلم عسيمهلا نب نميأ نب ريهز كلملا دهع يف حلاص يبنلا ناك دقف
 كلملا نمز يف ميهاربإ يبنلا ناك ايدي (همدق05856----5 ماع) هيبام
 دهع يف ميهاربإ يبنلا ناك" :ليلكإلا يف ءاج امك ثيح لئاو نب سمش دبع
 نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع وهو اذه سمش دبع
 نيب ناكو . .بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرع
 ءةنس نيعبرأو ىدحإو ةنس ةئامو أفلأ سدقملا تيب دجسم ناميلس ءانبو ميهاربإ
 قورعتلا :نيدقملا تيب هكسقلاناهنلبم داريا ناك كفو : يا مغ نقكلذو
 يهو ينادمهلا اهركذ يتلا ةدملا ةفاضإبو . "'اليملا لبق 409 ماع ناميلس لكيهب

 ١/187 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟) ١١90/*. ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
 1١9. - ميسك دارت - تاراضحلاو بوعشلا 0
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 )١١4١( ماع لئاو نب سمش دبعو ميهاربإ نمز نوكي ماعلا كلذ ىلإ ةنس 51١١١
 ماع يلاوح ىلإ لئاو نب سمش دبع كلملا مكح دقو «هداليملا لبق ١70ق.م.

 تيبلا ىلإ سمش دبع كلملا جحو .ةبعكلا ءانب ميهاربإ يبنلا داعأ نمزلا كلذ يفو

 رخأتم نمز يف - ليق كلذ يفو ؛مارحلا -:

 لثتميملفأدجمتدّيشو  قدملا َتْغَلَب سمش دبعايفش

 ليقف يدل ةركسش نان نيف دولا يفوق ةينتايمرتلاو

 لقتساوهبلالهلافانأ اذإىتح تللمهأو تفطو

 (”لحب اهيمرح نع تضّرقو نيقنعلا زيهم كذا ةينانشر

 (.م.ق9180١ 1٠١75 ماع) لئاو نب سمش دبع نب راوصلا نميلا مكح ىلوت مث

 . يمهرجلا ورمع نب ضاْضُم كاذنآ اهيحاونو ةكم ىلع يلاولا ناكو - اهو

 نب مهرح نمر دعب ةكشرولا ءاروطق ينيب راّوصلا نبا عدَيَمّسلا ريسم ناكو -

 نب راوصلا نبا عديَمَسْلا» لآل  ةكيم نقلا قوم رثكار نإ لايخأ رع وه تكا هيت

 0 ل لئاو نب سمش دبع
 رصن وبأ لاق» : يلي ام ليلكإلا يف ءاجو .«بجشي نب ايس عري نيلي رن عسيمهلا

 عديمسلا ينب رفن ةثالث عدرملا اذو ًاعانيو ةقلامعلا :راوصلا نبا عديمّسلا َدّلوُأ : ىرهيلا

 دلو اوسيل «ريمح ةقلامع هذهو . .قلمع ونب مهو ءاهلك نوطب راوصلا نبا

 نم - ركرك ينب عم عديمسلا ينب نم ةقلامعلا جرخو .. ماس نب ذوال نب قالمع

 لع ليصل مبأ ةكمالا اوجرخ نيذلا ركرك نب روطنق ونب مهو . . نميلا
 . .راوصلا نبا عديمسلا هيخأ ينبو سمش دبع نب روطنق ينب رثكأ يف «مالسلا

 0 ءًاعيمج اونعظ اونعظ املف «نميلاب ةدحاو ادي ريمح ةقلامعو ركرك ونب

 .""”(ةكم لفسأ يف مهولزنأف «مهتبارق اوفرعف ةكمب مهرج
 رقم ناكو ؛يمهرجلا ورمع نب ضاَضُم كاذنآ ةكمب مهرج ميعز ناكو

 مضب  :ناعقيعُقو) .َناَعِقْيَعَقِب ةكم ىلعأ يف مهرج نم هعم نمو ورمع نب ضاَضُم

 قلع اليم رقع انثأ ةكح ىلإ هلف :مارع لاق ؛«ةكمب لبج مسا  رسكف نوكسف حتفف

 نكرلا ىلع فرشي ناعقيعُت ىلع فقاولاو :يخلبلا لاقو .نميلا ىلإ فوحلا قيرط

 ةلاسرب ورمع نب ضاضُم ةماعزب مهرج تنمآو (امهنيب تلاح دق ةينبألا نأ الإ

 ثعب نيذلا مه «مهرج نم ةيناثلا ةمألا هذهو» :ديعس نبا لاق .ليعامسإو ميهأربإ

 )١( الإكليل  ص  ينادمهلا نسحلا 8/117/4.
 و 84 ص - يناثلا ءزجلا - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟) 7/45.
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 تس يل يااا سا

 ِضاَضُم نب ثراحلا جرخ» هنأ ليلكإلا يف ءاجو .«؛مهيف جوزتو ليعامسإ مهيلإ
 ةبصع يف مهرج نب ّيَب نب َيَه نب ملاظ نب بيقرلا نب دعس نب ورمع نب (ففخم)
 عيمجو ماقأف ءامهعم ماقملا يف بغرف ءرجاهو ليعامسإ اودجوف «دورت مهرج نم
 :نورخآ لاقو .ضاضُم نب ثراحلا تنب ةديسلا ليعامسإ جوزت مث . .هعم مهرج
 يف ينادمهلا لاقو «. .ئب نب ّيه نب دعس نب لهلهم تنب ةماش ليعامسإ جوزت
 ليعامسإ هنبا جوزت ؛نيرهصب مهرج يف هللا ليلخ ميهاربإ برضا" :رخآ عضوم
 لاقو .ورمع نب ثراحلا نب ضاضم :لاقُيو . .ورمع نب ضاضم تنب ًةديسلا

 نب هدسي نب مهرج نب يب نب ّيه نب فوع نب دعس نب لهلهم تنب ةماشب :نورخآ
 نب نذول نب نطقي نب رمذ تنب ةوعر ميهاربإ نب ناشقب حكنو .مهرج نب دعس
 ةيالوو مالسلا هيلع ميهاربإ رهصب ةيلاع ةبتر مهرج تغلبف .رغصألا مهرج
 تنب ةديسلا جوزت ليعامسإ نوكي نأ نكميف ضراعت كلانه سيلو .2'”مرحلا
 نب ثراحلا تنب ةديسلاو ءدعس نب لهلهم تنب ةماشو ءورمع نب ضاضم
 دغسأ تدب اذجلا :قيلامعلا نم ليعامسإ جوزت) كلذكو .ورمع نب ضاضم
 ينب)  ءاروطق ينبو ريمح ةقلامع نم هعم نيذلاو عَدْيَمَسلا لزن دقو (”2يقلمعلا
 يلي ةكمب عضوم مسا دايجأو  زاح امف دايجأب ةكم لفسأ يف - (ركرك نب روطنق
 لدبي ال فوت ىف لكر ؛انيلفنا ني ةكم لخف نم هني عييمسلا ناكو اهالعا نم ةكم لخد نم ٌرِشْعَي ورمع نب ضاضُم ناكف» :يلي ام ةريسلا يف ءاجو .- افصلا
 اوسفانتو «ضعب ىلع مهضعب ىّعَب ءاروطقو ًامهْرُج نإ مث .هبحاص ىلع مهنم ٌدحاو
 نود تيبلا ةيالو هيلإو «تبان ونبو ليعامسإ ونب ذئموي ضاضُمم عمو ءاهب كلملا
 هتبيتك يف ناعقْيَعُف نم ورمع نب ضاضُم جرخف «ضعب ىلإ مهضعب راسف «عديمّسلا
 «باعجلاو فويسلاو قرّدلاو حامرلا نم اهُتَّذُع هتبيتك عمو عديمّسلا ىلإ ًارئاس
 الاتق اولتتقاو «حضافب اوقتلاف «لاجرلاو ليخلا هعمو داّيجأ نم عديمّسلا جرخو
 - .كاذل الإ ًاحضاف حضاف يمس ام :لاقيف .ءاروطق تحضفو عَدْيَمَّسلا لتقف ءًاديدش
 يّمُس امنإ :يبلكلا نبا لاق . . سيبق يبأ دنع ةكم برق عضوم :حضاف :ترقاي لاق]
 سانلا لاقف .هب اولتقو قيلامعلا تمزُهَف «هب اوقتلا قيلامعلاو ًامهرج نأل ًاحضاف
 اولزن ىتح اوراسف «حلصلا ىلإ اوعادت ناقيرفلا نإ مث .- [كلذب يَمّسف هب اوحضتفا
 عمج املف «ضاضم ىلإ رمألا اومّلسو .هب اوحلطصاو - ةكم ىلعأب ًابْعِش  خباطملا
 ام :لاقيف .اولكأو ٌسانلا َحّبطأف مهمعطأف سانلل َرَحَن هل اهكْلُم راصف ةكم رمأ هيلإ
 خباطملا تيمّس امنإ اهنأ معزي ملعلا لهأ ضعبو «كلذل الإ ٌمباطملا خباطملا تيمُس

 )١( الإكليل  ص - لوألا ءزجلا  ينادمهلا نسحلا ١9/8 و 1١91١/١.
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 نب ضاضُم دعب دعسأ عّبُت ناكو .' ١”؛هلزنم تناكو «معطأو اهب رحن ُعّبُت ناك امل

 نب 0 ل ل يل

 ةيالو ٌرقأ مدقي اذ كلملا نأ دب الو 6 ل

 0 ا

 6 : ' . 5 5 97 داواز

 فلخا ام م.ق رشع سماخلا نرقلا طنشاوأ ق2 .م قأآوء ماع يلاوح يفو

 ا ل ل يح عا لا كا اد رح 4

 ؛ةقلامعلا كلذ تحبقتساو لاا ا ا . هنو كداب

 يضر ف مانو" *”(ماشلا ىلإ ةقلامعلا ترفنف مهّيغ يف اوججلف ءءاروطنق ينب اوعَّرَوَف

 اهتبراح يتلا ىلوألا ةقلامعلا نم رثوه نبا نأ ىلإ ساتلا نم ريثك بهذي” :هنأ ثلاث
0 55 ' 

 نمازت دقو "..ريمح ةقلامعو ركرك ونب تقحل مث «مرحلا نع اهتلحرأو ُمُهْرَج
 ثراحلا كلملا نمز يف كلذو «ماشلا ىلإ نميلا نم ة ردع حرم وكر عماشللا

 يذلا وه كولمألا ارم نأ) : نودلخ نبا ركذ فيح كرامألا نفشعباو لوألا نسنارلا

 دل رامألا نتف هبا نفيا زلا هيراجتلا نور ناكر" 0200-000-00 جرخأو راف

 تلد دقو  داليملا لبق رشع سماخلا نرقلاب - 20م.31518 - )*/١51 ةرتفلا ىف

 نييمارألاو نييناعنكلا نم ةيرشب ةجوم نأ) : ةيمادلا بوعشلاو ماشلا خيرات فاسو

 نرقلا طساوأو - . م. ماع ماشلاو ايروس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم اورجاه

 بونج ىربك ةلود مايق ىلإ دوعي كلذ نأ حجّجرملا نم نإو - . 0 شالا

 شئارلا ثراحلا ةماعزب ىلوألا أبس ةعبابت ةلود يه ةلودلا كلتو 8 ةيبرعلا ةريزجلا

 ةكم نمو نميلاب رافظ نم اولقتناو اوجرخ نيذلاو ١ حانجلا يذ كولمألا رّمش هنباو

 ١. ج ١١54 - ١55 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()
 .ُهلْلُذ اذإ : : هّنيَذ نم .مهولذأ : :اوكيد 20 .450 ص - يريمحلا ناوشن ةديصق (؟)

 .7/450 ص و 4١ 89 ص - يناثلا ءزجلا  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (4)

 ."8 ص  حرفلا نيسح دمحم  نودلخ- نبا خيرات يف نميلا (9)

 ٠١5. ص  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (5)
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 نب اروطنق ونبو ناعنك نب غيزامأ ةليبقو ةقلامعلا نم مه ةجوملا كلت يف ماشلا ىلإ
 0 اوسسأف «عديمسلا ينب نم ريمح قيلامع عم ةكمب اوناك نيذلا ركرك
 ةليإ يفو نيطسلفب تانايكو كلامم مهل تناكو - م.ق ماع ةيناعنكلا
 هد ىلا رصف نم نارا ينبب ىسوم يبنلا جورخ ىتح ماشلا لحاسو (ةبقعلاب)
 ماعو .م. ق5 ماع رصم كلم سيسمعر دوورتلا انليع ركل لاقل ءائيس
 ماشلاو نيطسلف ضرأ ىلإ اوزاجأ م انيس ير نيك ردصإ ودي نكسفا "اهو 811

 ركرك ونبو قيلامعلاو نييناعنكلا كئلوأ ماشلاو نيطسلفب ناكو «ةنس م
 :لاق مث "هب اوكلمتف ماشلاب اوقحل» مهنأ ليلكإلا يف ينادمهلا لوق فلس نيذلا
 ىسوم دعب مهبراحف نون نب عشوُي مهل جرخف «ليئارسإ ينب ىلع نوريغي اوناكو'
 1 يل ا ل يا ؛مالسلا هيلع
 هلتقف - راّرصلا نبا عديمسلا نبا  قلامعلا نب رثوه نب ةليمع نب يال نب نزام
 ميعز ناكو . .م.ق رشع يناثلا نرقلا يف كلذ ناكو ' ”امهيف ىرفأو نون نب عشوي
 نبا رانملا وذ كلملا كاذنآ نميلا كلمو «يمهرجلا دعس نب فوع كاذنآ ةكمو معرع
 0 6 م. 8 ) ةرتفلا يف مكح يذلا يناثلا نستارلا

 00 "اهريغو ماشلاو ةيبرعلا ةريزجلا هذوفنو همكح لمشو - . م.ق

 اق .ةكمب 48 ىلإ هعم نيذلاو رثوه نب عديمسلا لتقم ربخ غلب امل) هنأ تاياورلا
 : هي نب تح رجلا هعيش نب تع

 ضو نش ة ولبق ىبسمأ ةلباي رثوه نبا يقلمعلا نأ رت ملأ
 اعّرُدو نيرساحًافلأنوتامث لفاحج ٍدوُهَي ْنِم هيلع ثعادت
 اعرُفو نيدعصم ىَّتش ضرألا ىلع هذعب قيلامعلا ديداعي تحضأف
 ©”(اعدّْيمسلا كاذ لبق ءاَرَرّيملو ٍةكم ٍلاَبجَأ نيب اونوكي مل نأك

 دعس نب فوع ىلإ هتبسن متو رخأتم نمز يف ليق رعشلا اذه نأ نظلا بلاغو
 كلملا لقن دقو .م. ق رشع يناثلا نرقلا كلذ يف مهرجو ةكم ميعز يمهرجلا
 دالب ىلإ كئلوأ قيلامعلاو ناعنك نم ماشلاب اوناك نيذلا رانملا يذ نب سيقيرفإ

 امتيب « ''”ربربلا لئابق نم ىلوألا ةقبطلا مهو اهب مهنكسأف ريمح نم لئابق عم برغملا
 - ةيوبنلا ةريسلا باتك يف ءاج دقو . مهرج ةليبق يف اهيحاونو ةكم ةسائر تلصاوت
 - ليعامسإ نمز يف مارحلا تيبلاو ةكمل يمهرجلا ورمع نب ضاْضُم ةيالو ربخ دعب

 ١7 ١. ص ا روفصع نسحملا وبأ دمحم . د  ميدقلا يندألا قرشلا م خيرات ملاعم 000

 .7/45 ص و 40 - 89 ص - يناثلا ءزجلا - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا هيف
 ١١١- 15١0. ص دب حرفلا نيسح دمحم - نوعبسلا نميلا ةعبابت ()
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 ةسساااادنللل_ حك ا يك

 ماكحلاو تيبلا ةالو مهرج نم مهلاوخأو . .ةكمب ليعامسإ دلو ُهّللا َرَشَن مثا : يلي ام

 نأ ةمرحلل ًاماظعإو إو ءمهتبارقو مهتلوؤخل كلذ: يف ليعامبا نثر ميعزاجال «ةكمب

 تناك اهيحاونو ةكمل مهرج ةيالو نأل كلذكو :لوقأو ."' 7(لاعق وأ ّيغب اهب نوكي

 نيخرؤملاو نميلا ء ءاملع نم نإ لب نميلا كولمو ةلود ةطلس نم ءزج ةباثمب

 نبا لاق كلذ يفو «نميلا نم ءزج ةكم نأ نوركذي ْنَم لئاوألا برعلا نييفارغجلاو

 0 لوقي نم ءاملعلا نمو . .ةينامي ةكم :نميلا 0 لاق» :يلي ام رواجملا

 «نميلا ّدح رخآ ةكملا :ينادمهلا نسحلا لاقو .' «اهنم اهبرقل نميلا ةماهت

 نب مهرج نمز ذنم ةناثا ةيمهرجلا ةقبعلا كلت يف ترعتسا ةكم ةيألو نأ لق زعي

 نماثلا نرقلا ىتحو داليملا لبق يناثلا فلألاو ثلاثلا فلألا دادتما ىلعو بجشي

 ءاهز ًاضيأ ةثلاثلا ةيمهرجلا ةقبطلا يف تلصاوت مث (ةنس )78٠0 ءاهز كلذو - . .م.ق

 كلذ لك ززعيو - يتأيس امك - ةئس ةئامثالث ءاهز ةعازُخل ةيالولا تراص مث ةنس فلأ

 :لوقي نم ءاملعلا نمو... ةيئامي ةكم نميلا لهآ لاش : هنأ نم رواجملا نبا هركذ ام

 0 ورع ةفايت سكت

 أبس كلم عّبَت دعسأ برك يبأ نمز ذنم ةكمل ةثلاثلا ةيمهرجلا ةقبطلا ةيالو أبن
 ل سلا

 دعسأ برك وبأ" ميظعلا ميعزلا نميلا مكح ىلوت .م.ق عباسلا نرقلا يف

 يذلا وهو «تماهتو ًادوط مهبارعأو تنامّيو تومرضحو نادير وذو ايسر كال

 هيقفاب دمحم .د ركذي امك  كلذو ,«يكلملا بقللا ىلإ (ةماهتو دوطلا) مسا فاضأ

 ىلإ زاجحلا بلق يف ةبراضلاو اهفلخ ةدتمملا باضهلاو مئاهتلا مض ىلع ةلالد»

 كلت ًالماح يكلملا بقللا اهيف ءاج يتلا شوقنلا نمو ..كلملا كلذ مكح
 ةريزجلا لامش نم مدقتم عضوم يف هيلع رثُع يذلا شقنلا كلذ ةديدجلا ةفاضإلا

 ابأ 0 مقل شقنلا وهو «حمجلا لسام ىعدُي ةيبرعلا

 لمشي (ةماهت) حلطصم ناك عضوملا كلذ اراز دق ناسح هنباو دعسأ ترك

 عم نميلا 0 و ا :ةودلخ نبا لاق كايمعاولوادكم

 امو ةكم لمشي ةماهت مسا ناكف '*”«زاجحلا ةهج يف نيرسلا ىلإ رحبلا لحاس

 1/178: نحب ماده نيا ةيوبتلا ةريسلا(9)
 ."8 ص - يقشمدلا رواجملا نبا  زاجحلاو نميلا دالب ةفص  رصبتسملا باتك (5)

 1 ا نيا قئادنولا قتحتلا تجرفلاة زير ةنص (6)
 : 84 نط هيقفال دافحتما د  ميدقلا نميلا خيرات (؛)

 .8 ج ؟؟١ ص  نودلخ نبا خيرات (0)
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 :رعاشلا لاق .ًاضيأ رحبلا لحاس عم زاجحلا نم ةكم يلي امم ضفخنا
 دست ئويهلا نإ ثدَجلأ وأ ينطو ٌةَماهتف ثَمَهَنأ َذِإ

 لكف «مظعألا دوطلا ىمسُي لبج ةماهتو دجن نيب ام. ٠. ٠ :رواجملا نبا لاقو
 0 .دجن وهف هنم قرش امو ةماهت وهف هنم برغ ام
 مسا دعسأ برك وبأ فاضأ دقو .ةماهتو دجن نيب ام زجح هنأل هنيعب زاجحلا
 اهيلي امو ةكم اهيف امب ةماهت لك لَمَّش همكح نأل يكلملا بقللا ىلإ تماهتو دوطلا
 .دجعنو زاجحلا يه يتلا دوطلا قطانم لكو زاجحلا نم

 نآرقلاب ىلاعت هللا لوق يف دوصفملا (عَبُت) وه أبس كلم دعسأ برك وبأو
 عبت موق» ةيآلا كلت ريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق ديت ا فأ# :ميركلا
 اننإ ىلاعتو هتاكيس هللا نو : يلي ام ةيآلا كلت ريسفت يف يبطرقلا لاقو ”0ءأبس مُه
 - (عَبت بقل) - مسالا اذهب هفرعت برعلا تناكو «نميلا كولم ةعبابتلا نم ادحاو دارأ
 لدي اذهف هأنمؤم ناك هنإف آعبُت اوُبست ال» كي يبنلا لاق كلذلو .هريغ ةفرعم نم ٌدَشَأ
 له فلثخأ دقو : .تيبلا اسك يذلا دعسأ برك وبأ وهو : .هئيعب ًادحاو ناك هنأ ىلع
 . .ًانمؤم اكلم ناك :بعك لاقو .ًايبن بت ناك : : سابع نبا لاقف اكلم وأ ًايبن عّبت ناك
 . شيرق نم ًاريخ عيت موق هللا لعج ْذإ ةيآلا هذهب نميلا لهأ رختنا دقو : : يبطرقلا لاق
 . ”9«ةنس فلأ ةيوبنلا ةثعبلا نيبو عّبُت هيف تام يذلا مويلا نيب ناكو

 : يلي ام خيراتلا بتكو شوقنلا يف ثحبلا نم نيبتيو
 :ًاينن ناك وأ فينحلا ديحوتلا نيدب ًانمؤم ناك هنإو . .دعسأ برك يبأ نمز -أ

 ىلإ ينادمهلا راشأ دقو .داليملا لبق عباسلا نرقلا وه دعسأ برك يبأ نمز نإ
 وأ عبُت دعسأ مايأ يف ناك لباب كلم رّضُن تخب ّنِإو : :ركذ ثيح ليلكإلاب كلذ
 هيبأ عم مكح دقو هرصالوبوبن نب رصن ذخوين) وه رّصن تخبو «؟”«دعسأ نب ناسح
 شرع رصن ذخوبن ىلوت مث .ممم6 5017 ماع لباب مكح يذلا (رصالوبوبن)
 برك يبأ دهعو نمزف :داليملا لبق عباسلا نرقلا يف كلذو . .م.قا' . ماه: لباب
 دقو يئبسلا ميوقتلاب ةخرؤم هدهع شوقنو داليملا لبق عباسلا نرقلا وه عبُت دعسأ

 وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو «يئبسلا ميوقتلل 87-2088 ةرتفلا يف مكح

 ١59. ص يقشمدلا رواجملا نبا - زاجحلاو نميلا دالب ةفص رصبتسملا باتك (1)

 .ناخدلا ةروس - ريثك نبا  نآرقلا ريسفت (؟)
 .# ج ١54-١55 ص - يبطرقلا  نآرقلا ماكحأل عماجملا ريسفتلا (0)
 .8 ج ٠١١ ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)
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 هوخأو ناسح هنبا مكح مث  .م.ق عباسلا نرقلاب م68 1١١ ماع

 مكح ناك (ناسح نب .رمأ  ارذ) هديفح دهعو هدهع يفو ءدعسأ نب ليبحر ش

 لاق كلذلو (ةنس نيرشعو ةتسو ةئامثالث عبُت دعسأ برك وبأ مكح) هنأب لوقلا تاياورلا
 مل هنأ باوصلاو «ةنس فلأ ةيوبنلا ةثعبلا ىلإ عبُت هيف تام يذلا مويلا نم ناك» : يبطرقلا
 كلذ قفتيو «ةنس ةئامثالثو فلأ ءاهز ةثعبلا نيبو هتافو نيب نوكيف ةنس نيثالث الإ مكحي

 . "”داليملا لبق عباسلا نرقلا يف ناك هنأب شوقنلا هيلع لدت امو ينادمهلا هركذ ام عم

 الو ًايدوهي نكي ملو فينحلا ديحوتلا نيدب ًانمؤم عّبُت دعسأ برك وبأ ناك دقو
 يذلا ةعبابتلا كولملا دحأ نيبو هنيب نييرابخألا ضعب طلخ دقو «نيكرشملا نم ناك

 نب ورمع رغصألا عّبُت يف كلذف ءاملعلا امهركذ ناذللا ناربحلا امأ» :لاق ثيح
 ديحوتلا نيدب ًانمؤم ناكف عَبُت دعسأ برك وبأ امأ '”6نيربحلا بحاص وهو ناسح
 ناك هنإف ًاعَبُت اوُبست ال» :ِةلك دمحم ىبنلا لوق كلذ دكؤيو .ميدقلا فينحلا يمالسإلا
 ثيدحلا .«ملسأ دق ناك هنإف ًاعّبَت اوّبست ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو .«ًانمؤم
 وهو» :ىبطرقلا لاق ."”هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع هدئنسم يف دمحأ هجرخأ
 نم فينحلا ديحوتلا نيدب عبُت دعسأ فرع دقو «. .تيبلا اسك يذلا دعسأ برك وبأ

 دقو» :يلي ام يربطلا خيرات يف ءاج دقو «ءايبنألا متاخ نوكي دمحأ همسا ءيجيس
 دارأ املف هدنع ماقأف ًانهاك ناكو َيفَدَّصلا بيلك نب عفاش عَبُت دعسأ ىلع مِدَق ناك

 دمحأ . .قداص ملعو قطان ربخ يقب :لاق ؟كملع نم يقب ام :عّبت هل لاق هعيدوت

 ةفص دجي وه اذإف هيف رظنف روبزلا ىلإ عّبُت ثعبف .ءيجي نيح هتمأل ىبوط يبنلا

 روبز باتكو نميلاب رافظ ةنيدمب يفدصلا بيلك نب عفاش نهاكلا ناك امنإو نايدوهي
 نوكي دمحأ همسا ّئبن ءىجم أبن هيف دجوف دعسأ هيف رظنف رافظب هدنع ناك ميدق ينمي

 مث نميلا عوبر لك يف فينحلا ديحوتلا نيد رشنب دعسأ برك وبأ ماقو .ءايبنألا متاخ
 نيد ةدايسو روهظ شوقنلا دكؤتو . فينحلا نيدلا رشنو تلا اسكف ةكم ىلإ راس

 )١( ص - حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةيعبابت 5٠5 070.

 ) الإكليل  ج ؟١؟١ ص - ىنادمهلا نسحلا 8.

 ." ج 7714 ص  يناهبنلا  ريبكلا حتفلا ()
 ١. ج 48 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)
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 نقلا نك وريم ردت اا كا اها كيفي كبنا فرق ىلأ نيته تاديكيللا
 ىلإ هجوتلا نم ًالدبف دعسأ دهع ىلإ دوعت شوقن يف ةيديحوتلا ةينيدلا صوصنلا ترهظ

 نيدلا حبصأ دقلا :لاقو «دحاو هلإ وجت ايعرت كعب  ةددعتملا  ةينثولا ةهلآلا

 نيخرؤملا ءاملع هركذ ام دكؤت شوقنلاف .'''«ةيمسرلا ةنايدلا دعسأ دهع ذنم يديحوتلا
 يبطرقلا ركذ دقو «فينحلا ديحوتلا نيدب عّبُت دعسأ برك يبأ ناميإ نع لئاوألا برعلا

 سمش يف يريمحلا ناوشن لاقو ."ًاّيبن عّبُت ناك : سابع نبا لاق" :هنأ ريسفتلا يف
 هنإ :لاقيو . ةعبابتلا مظعأ نم ناكو . . انمؤم برك يكلم نب عبُت دعسأ ناكا : مولعلا

 :لاقف ءايبنألا ركذ دنع هركذ ىلاعت هللا نأ كلذ ىلع ىلع ليلدلاو ءهسفن ىلإ ًالسرم ًايبن ناك
 :عّبُت ريغ لوسر عّبُت موق ىلإ لطم هنأ ملعُي ملو 4( نخل للا بدك لع عي موقو»

 در كلذ نيرار ماع ةناععيسر هروهظ ريقي رع م سرع يبنلا هن يذلا وهو

 ةئامعبسب حيسملا روهظ لبق هلك دمحم يبنلاب نمآ هنإ لب - "”«لجو زع هَّللا نم يحوب

 لك يف فينحلا ديحوتلا نيد دعسأ برك وبأ ريك ربوة دارعلا نبع ماضل كرفلا يف «ماع

 ةماهت فالخم يف مث تناميو تومرضحو نادير يذو أبس يهو نميلا فيلاخم

 .نامزلا كلذ يف اهيحاونو ةكم لمشي ناك يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب

 : مارحلا تيبلاو ةكم ىلع نييمُهْرَجلا هتيلوتو ةبعكلل دعسأ برك يبأ ةوسك - ب

 لايقأ نم ًافلأ نيعبس مضي ميظع بكوم يف ةكم ىلإ دعسأ برك وبأ راس دقو
 - تيبلاب هعم نمو فاطو مانصألا نم مارحلا تيبلا ريهطتب ماقف «نميلا ناسرفو ةداقو

 رحنو ؛«ةميظع ةوسك تيبلا اسكو «تيبلا ةراهط ميلاعت َّنَسو - جحلا ةضيرف ًايّدؤم
 ناوشن لاق .هعم نمعو هنع ًايذَهو هللا ىلإ ًانابرق حئابذلاو منغلا نم ًافلأ نيعبس ةكمب

 : ةعبابتلا نع هتديصق يف يريمحلا

 محاتملاةحدِمُرٌصقّثتهيف  ٌدَعْسأ ُحّوَمُملا ُكلَملا ٌلماكلاو

 حاقلٍتانب نمًأفلأنيعبس ُهَيْذَه ِبَرَق مث ةَيِنّبلااسكو..
 عاطنألا ةاسك . .تيبلا اسك نم لوأ دعسأ برك وبأ ناك" :ناوشن لاقو

 «يرفاعملا هاسكف «تيبلا ةوسك يف دز :لوقي ًالئاق مانملا يف ىأرف «ةيناميلا ةبهذملا

 ةكمب ٌدعسأ رحنو .ّيشولا هاسكف تيبلا ةوسك يف دز :لوقي ًالئاق مانملا يف ىأرف
 . "”«طق هل انوكي مل ًاحاتفمو اباب تيبلل لمعو «ىعسو فاطو «ةندب فلأ نيعبس

 .15 و 518 صد يكسفورتويب ؛ ة- دهسا ةيحل 0

 ١/7١5. ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (؟)

 .15 ص - ةعبابتلا نع ناوشن ةديصق 97
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 اسك نم لوأ وهو 0 :بهذلا ورم يف يدوعسملا لاقو

 0 نإ. رطل 00 ".؟دوربلاو ثمل ةبعكلا

 0 0 م و 3 00

 يتأيس يبنب دعسأ برك وبأ رشبو ربخأو . ("”"ضئاحلا يهو ًاثاليم الو ةتيم الو امد

 وه برك وبأ بَل دعسأولا : : ينادمهلا لاق كلذ يلو .ةاسألا متاخ نوكي نايا ةمسأ

 :اهلوأ يتلا ةروهشملا هتايبأ هيف لاقو ٍ 0 ملو هك هللا لوسرب نمآ يذلا

 لا راب هللا قدق لوم هنأ دهسا اع ةدوسيبت

 : لاق هنأ دعسأ برك يبأ ىلإ بوسنملا رعشلا يف ة ءاجو

 سلا الا حالم لذ دع يذلا دعبلا انردمتكو

 اذوست ةهيصفاست اوشاكو. -نييمهرجلا ةقدش انترمأو

 نأ ىلإ ليمن انلعجي داليملا لبق عباسلا نرقلا يف دعسأ برك يبأ نمز نكلو

 حيحص اهنومضم نكلو ةرخأتم ةنمزأ يف هناسل ىلع تليق امنإ اهريغو راعشألا كلت
 هتوسكو دمحأ همسا يتأيس َيبنب هريشبت اهنمو دعسأ برك يبأ نمز يف تثدح عئاقوك
 ةييبلا ىلع ةيسهروشلا هعلوتو ءةكمو تيبلا يف لامعأ نم هب ماق امو مارحلا تيبلا

 روشاو لبابو ةيبرعلا ةريزجلا لك يف دعسأ برك يبأ تايار تفرفر دقو .ةكمو

 ةوسك يف دازو تيبلاب جحو ةكمب ٌرمف «ريسملا كلذ نم داع مث ءاهريغو ماشلاو

 551١ ماعلا يف هتافو ىتح كولملا مظعأ لزي ملو نميلا يف هتمصاع ىلإ داع مث تيبلا

 .م.ق519 ماع قفاوملا يئبسلا ميوقتلل

 : دعسأ برك يبأ نورا يا رول هود

 تييبلا ةنادس نييمُهْرَجلا عّبُت دعسأ ىَلَو . ١ :هنأ كولملاو ممألا خيرات يف ءاج دقل

 [7؟ /88 صل. «ضئاحلا يهو ًاثاليمالو ٌةتيمالو امد هوبرقُي ال نأو هريهطتب مهرمأو «مارحلا

 نمآو امومه ناكو «برك وبأ دعسأ مهنمولا :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو

 : ريمح ضعب لوقي كلذلف . دوُرَبْلاو عاطنألا ةبعكلا اسك نم لوأ وهو . ديو يبنلاب

 (ادورْئيَوأبص َقمَماَلَم ُهَّللا مظع يذلا َتْيِبِلا اًنْوسَكَو

 صل 55/ ١[.

 )١( نسحلا  بهذلا جورم المسعودي  ١١ ج 7.

 ج /45 و ”9 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) 7.

 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ره ٠" ماج
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 (دعسأ برك يبأ) ىلإ سيلو (ريمح ضعب) ىلإ رعشلا اذه يدوعسملا َبَسَتُف
 هسا يح ده هنا دو هوس اجب

 ادوهشهيتفاحباوناكو نييمُمْرَجلا هنذَسَبانرمأو»
 انوش افالواتنم“. -ةينلاوك قارن ال نأني اتونمأو

 ةيلوت نع كولملاو ممألا خيرات باتك صن هديؤيو حيحص رعشلا كلذ ىوتحمف

 نييمهرجلا نم ةديدج ةقبط ةيالو تأدب كلذبو .مارحلا تيبلا نييمهرُجلا عّبت دعسأ

 ةقبطلل ًادادتما مهنوك عم ةئلاث ةقبط مهنأب لوقلا نكميو ؛مارحلا تيبلاو ةكمل

 نئارقلا نم نيبتيو (يمهرجلا ضاضُم نب ثرحلا) ةلالس نم مهنأ ْذِإ ةيناثلا ةيمهرجلا
 هدعب ىلوت مث (ةهلج) همسا ناك دعسأ برك يبأ دهع يف نييمهرجلا ةالولا لوأ نأ

 . (يمهرجلا ةهلج نب مهرج)

 : ةكمب ناندع ةلالسو ناندع نمز ةيادبو . . ةهلج نب مهرج أبن

 م0555 ؟) لباب كلم رصن ذخوبن نمز يف ةكمل ايلاو ةهلج نب مهرج ناك دقل

 0 6) دعسأ برك يبأ نب ناسح- نب رسأ دارذ) كاذتأ نيميلا كلم ناكو (+ م.ق

 تاراغ رصن ذخوبن ْنشو «ةريبك ةيسايسو ةينيد ةنتف هدهع ىف تعقوو ٠( .مم.

 قالت ملا كاتفأ ل ىف فييرعلا ةريزجتلا لامك ةفانيلا ةماقتم ىلع العصا ون رع
 مهب كتفف .ناندع مهسيئر ناكو ليعامسإ يبنلا ةلالس مه نيذلا راديق ةليبقو تاهجلا

 املف لباب دالب وزغل نميلا نم (ناسح نب  رمأ - ارذ) راس دقو .رصن ذخوبن شيج

 يدعم عجرف (برك يدعم) هاخأ اوكلّمو هولتقف رات ةداقلاو لاخالا يلع يللا احا لكو

 يدعو ناكل نادت نصي سقاب مرحم يدوب لكك ةئ هلو « نميلا ىلإ شيجلاب برك

 شقنلا كلذو ' !"«ةيبرعلا ةريزجلا هبش طسو نم مدقتم عضوم يف ام ًاطاشن لوازي برك

 .م.ق0/9 ماع وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو يئبسلا ميوقتلل 12١ ماعلاب خرؤم

 رصن ذخوبن تاراغل يدصتلاب لصتي ةريزجلا هبش طسو يلاعأ يف طاشنلا كلذ ناكو
 نب ناسح مايأ يف نميلا لايقأب رّضن تخب كتف" هنأ ليلكإلا يف ءاج يذلاو لباب كلم
 كتف دقف «برك يدعم هيخأو ناسح نب رمأ ارذ دهع ىلع كلذ قبطنيو اعّبت دعسأ

 الس مه نيذلا راديق نب ةنببو ايل امو ةممبلا تاهج يف نمبلا لقب رضن تخ

 برعلا رّصنتخب ازغ# :هصن يلي ام نودلخ نبا لاقو .ناندع مهسيئرو ليعامسإ

 امهيلإ يحوأ امل ايخربو ايمرأ ناكف ناندع نب دعم امأو . .ناندع كلهو مهمحلتساو

 ١57. ص - هيقفاب دمحم - ميدقلا نميلا خيرات 9

 .4 ج ١١١ صا ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا 0
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 دا وهو هاني تناف:.ناتده ني هعم اجرهتس ذاب هللا امظومأ بزعلا نصت ووحب
 0 ا ىلا لي ا ا

 را ل اا و .نائدع
 - سرلا لهأو اروضح لصأتساو مهرومعم بّرخو مهدالب رصنتخب خود نأ دعب برعلا
 دهع يف ناك ناندع نمز نأ اهنم «ةماه فراعم صوصنلا كلت نم نيبتتو '' ةنانمبلاب
 ناطحق نب مهرج تمكح دقف نينسلا فالآ ناندعو ناطحق نيبف لباب كلم رصن ذخوبن
 رصن ذخوبن تاراغ نمز ىف ناندع ناكو «نورقلا تارشعب ناندع لبق ام ذنم ةكم

 نب دعم ذخأ متو ًاعيمج ليعامسإ ينب ةليبقو ناندع كله ثيح .م.ق سداسلا نرقلاب
 تام املف  .م.ق077 ماع -رصن ذخوبن ةافو ىتح كانه ثكمف ناّرح ىلإ ناندع

 ىلإ ناندع نب دعم ىتأف .نميلا كلم لازي ام ناسح نب رمأ ارذ نب برك يدعمو
 نب دعم نب رازن هل تدلوف ةناعم هتنبا جوزتو هفنك يف ماقأف ةهلج نب مهرج يلاولا
 ةلالس ةيادب نمز وه كلذف «ةيلاتلا نورقلا لالخ ناندع ةليبق هنم تلسانتف «ناندع

 زاجحلاو ةكم مكحت مهرج تناك امئيب .م.ق سداسلا نرقلا ذنم زاجحلاو ةكمب ناندع
 يف ةيبرعلا ةريزجلا لامشو قرشو طسو ىلإ نميلا نايدوو لوهس ًالمت ناطحق لئابقو
 .نورقلا نم هالت امو نرقلا كلذ

 : ثرحلا نب ورمع ىلإ ةهلج نب مهرج دعب مارحلا تيبلاو ةكمل نويمُهرَجلا ةالولا

 ةكم ىلوت دقف «ةهلج نب مهرج دعب ةكمل نويمهرجلا ةالولا بقاعت دقو

 نب ةليفن مث .مهرج نب نادملا دبع مث «مهرج نب ليلاي دبع) هذعي مارحلا تيبلاو

 ركذتو د ل نا وا ا ا

 وكلا ينام ةحيرالا دعب ةالزلا يقلع نوت نق جويس نررؤو حلا رد اناخلإ
 مرسلا دبع نب مهرج .ةليفن يي دبع)

 ا د را لا يل ل هسا

 مث .ةليفن نب حيسملا دبع ىلوت :هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاج دقو

 آجل ؟9”7 ص - نودلخ نبأ خيرات 0010

 20 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا مه
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 . يداليملا لوألا نرقلا يف كئلوأ نمز نوكيف 2'”((ىناثلا)  ليلاي دبع نب مهرج مث

 مث «؛ثرحلا نب ريشب مث «ضاضُم .نب ثرحلا نب ورمع) مهدعب ىلوت مث
 مهيلي مث .يداليملا يناثلا نرقلا يف كئلوأ نوكيف ''(ضاًّضُم نب ورمع نب ضاّضم

 نب قرم نب ثرحلا نب ورمع) مث (ضاضم نب ورمع نب ضاضم نب ثرسحلا)

 . ةعازخ هيلع تبلغتو هتبرامح يذلا وهو ( نييمهرجلا ةالولا رخا وهو (ضاضم

 : ثرحلا نب ورمعو مهرج ىلع اهبلغتو ةكم ىلإ برام نم ةعازخ ريسم

 ةعساشلا برأم ضرأ نم تحزنو تجرخ يتلا دزألا لئابق ىدحإ ةعازخل تناك دقل
 ضرأ حاتجيس مرعلا ليس نأو راهنيس برأم دس نأب تاعقوتلاو تاؤشتلا تعقو أمدنع

 فورعملا يدزألا رماع نب ورمع كاذنآ أبس كلم ناكو (نيدعس ايس ةلوذ نأو ةنيكحلا

 ةماخز: ثحت ةوضلا نمبلا نم ةعساش قطانم نأل اند اكلع ناكو ::ايقيؤن ىزمع

 نيران هير ا نيب ام ةرتفلا يف ةيريمحلا رهاعم ينب ةلود سيئر يريمحلا دمحهي رصن)

 لئابقب ايقيزم ورمع جرخف .©'”ةيخيراتلا عئاقولاو شوقنلا كلذ ىلع لدت امك (ةيداليم
 رماع نب ورمع جرا :نودلخ نبا لوق نمزلا ىلع لذ اممو «برأم ضرأ نم دزألا

 رصق ىلع ىلوتساو «مرعلا ليس نميلا باصأو دزألا هموقب نميلا نم ايقيزمب فورعملا
 لدي كلذف "70. .نميلا ىلع اكلم رصن نب ةعيبر ماقأو . .رصن نب ةعيبر هلعب برأم

 راص يذلا رهاعم نب دمحي رصن مايأ يف ناك ايقيزم نب ورمعو دزألا لئابق حوزن نأ ىلع

 ناكو .نميلا نم ةعساش قطانمو برأم يف ايقيزم ورمع دعب ًاكلم رصن نب ةعيبر هنبا
 اورشتناف داتعلاو حالسلاو لاومآلاو ليخلاب ةريبك عومج يف برأم ضرأ نم دزألا جورخ

 ةكم يحاون نم نارهظلا ٌرَم ةقطنم يف ترقتسا يتلا ةعازخ ةليبق مهنمو ءةريثك قطانم يف

 ناك نَّمَع عضوملا كلذ يف اهعازخنال كلذب تيُمُس «ةعازخ ٌرّم نطب اونكس نيذلا ناكا
 تيان نب ناسح لاق كلذ يفو . ._دزألا - سانلا نم مهعم

 ركاَرَك(عومج) يفائهُةَعاَرَخ ْتَعْرْخَتُرَم نطباًئطَبَماّملو
 (؟!عرتاَوَملا ٍتاَمَهْرَملاواَنَقْلا مصب  اًووتحاو ةماهت ْنِمِداو لك اوّمَح

 ١. 5 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .718- 70 ص - حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبابت (؟)
 .7 ج 017 ص - نودلخ نبا خيرات (*)

 بويأ نب نوعل رعشلا اذه نأ ةريسلا يف ءاجو 7/184 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم (4)

 - عزخت :لاقي « تعطقناو ترخأت ةائعم (ةعازخ تعزخت) :هلوقو . يراصنألا يدزألا يجرزخلا
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 سيتر ناكو رسولا ةكللذ ىلإ ةرباغلا روهدلا ذنم ةكم معزتت مهرج تبيتاكو

 نب ورمع نب ضاَضُم نب ثرحلا نب ورمع كاذنآ مارحلا تيبلاو ةكم يلاوو مهرج
 «ةكمب اوغب اوناك امُهْرج نإ) :ةريسلا باتك يف ءاجو .يمهرجلا ثرحلا نب ضاضَم

 .مهرمأ ّقَرَق ءاهيلإ ىدهُي يذلا ةبعكلا لام اولكأو ءاهلهأ ريغ نم اهلخد نم اوملظف
 مهبرحل اوُعَمْجَأ كلذ ةعازخ نم َناَشْبُعو ًةنانك نب ةاَنَم ٍدْبَع نب ركب ونب تأر املف

 مِهْوَفَتَف ءَناْشْبَعو ركب ونب مهتبلغف ءاولتتقاف «برحلاب مهوُنْذآَف ء.ةكم نم مهجارخإو
 0 يَلاَرَعِب يمهرجلا ضاّضم نب (ورمع) نب ثرحلا نب ورمع جرخف ..ةكم نم

 . © 2. .نميلا ىلإ مهرج نم هعم نمو وه قلطناو «مزمز يف اهنفدف ؛نكرلا رجحبو

 نب ليعامسإ لاق» ةكم نم ًامهرُج اهجارخإو مهرج ىلع ةعازُ بَلَغَ يفو
 اميف كلذ ركذي] سوألا نب كلام نب جرزخلا نبا ثرحلا نب ةثراح ينب ّدحأ «عفار
 :هل ةديصق يف [دعب

 1 ا ها تعش كف طب اعطتغااجلت
 "ووش 2 يح لك ىَلَع ًالباَتُق تّئّشو «ًاسيراكأ تّلَحَف

 "لاول ٍديِدَش 00 ٌرِجِب اًوّبَمْحاو ةّكَم ِنْطَبْنَعًامُهْرُج اَوَقَن
 : نميلاب نمزلا كلذ يف يمهرجلا ثرحلا نب ورمع راعشأ

 نرقلا نم لوألا فصنلا يف اهيحاونو ةكمب مهرج ىلع ةعازخ تبلغت دقل

 قلطنا»  ةريسلا باتك يف ءاج امكو - امنيب ةكم ةسائر ةعازخ تّلوتف يداليملا ثلاثلا

 رمأ نم اوقراف ام ىلع اونزحف ؛نميلا ىلإ مهرج نم هعم نيذلاو ثرحلا نب ورمع
 كلذ ىف ضاق ورمع نب ثرحلا نب ورمع لاقف ءًاديدش ًانزح اًهكْلُمو ةكم

 :ربكألا ضاّضمب سيلو

 ُرِجاَحَمْلا اَهْنِم عمّدلاب ْتَقِرَش َذَقَو ُرِواَبُمُبَكَس ُعْمَدلاَوٍةَلِئاَقو

 لويخ يف.. ) ةريسلا ىف ءاج (ركارك عومج يف) هلوقو .مهنع رخأت اذإ هباحصأ نع لجرلا ': <

 أ ةنكارقوعد ةريثكلا ثويبلا :لولحلاو (ركارك لولح يف) مجعملا ةخسن يفو (ركارك

 .عطاوقلا :رتاوبلاو .ةصاخ ليخلا تاعامج يه :ةغللا لهأ ضعب لاقو .تاعامج
 ١. ج ١76 صد ماشه نبا  ةيوبنلا ة ةريسلا 0

 «سانلا نم ةعامجلا :سركلاو «ءسرك عمج : : ساركأو «ساركأ عمج : (اسيراكأ) هلوق (0)

 .هجو لك نم اهبص اذإ هودع ىلع ةراغلا نش :لاقي : (تنش) هلوقو جل نع سيرت

 . ليخلا نم ةعطقلا يهو ؛ ةلبنق عمج وه (ًالبانق) هلوقو

 .ديسلا زيزعلا لجرلل انه ُهَراَعَتْسِإ ءقنعلاو بكتملا نيب ام هلصأو «لهاك عمج انه :لهاوكلا (9)

 . (ةريسلا - ١/٠١١١ ص) .رذ وبأ هلاق



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 اهدياو ع تت لو نسا ١ فقلنا ىلإ ةرخشلا نري نكي كانك

 ©"ةدِئاَط ِنْيَحاَتَجْلا َنْيَب ُهُجِلْجَلُي اَمئأَك يئي ُبْلَمْلاواَهَل ُتْلُقَف

 ةئئاوَعْلا ُدوُدَجْلاو ىِلاَيْللا فوُرُص اَئَلَرأَئاَهَلْهأ اًنُك نحن ىَلَب

 ِتِباَن ٍدْعَب ْنِم ِتْيَّبلا ءاَلَو اًنّكو)
 اًنكْلُمِبْمِظَع نُعَأف اَنْرَرَعْفاَنْكَلَم

 ْمكاْملَويِلَخْلا مان اَإُدْوُف

 نين اي يفيدك

 ٍةَطْبِغِب اًْكَو ًائيِواَحَأ اًنْرِصَو

 اي اَمَقْزِعِ
 (ةهرر رشاش اف 2 ْمثاَنِرْيُغ يحل ٌسْيلَف نع

 "جالا اًهيِفَوًالاَحاَهَل نإ
 ُرِداَقَملا يِرْجَت ناكل اَي «كِلْذَك

 0دماَعَو لَه ذِي ْدَعْبَي ال ءشْرَعْلا اذ
 باسو ٌدَيْمِح اهتم َلِئاَبَق
 نع 000 نوُبَحلا انتفع كلذن
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 نأ ىلإ ليمنو ؟١”تايبألا كلت يف ةدايز قاحسإ نباو ةاورلا ضعب ركذ دقو

 .ةكم لابج نم لبج :افصلاو .ةكم ىلعأب عضوم مسا  ءاحلا حتفب :نوجحلا )١(

 .هريديو هكرحي : هجلجلي : ” ف

 , ظحلا وهو لج عمج :دودجلاو .اهبئاونو اهدئادش : يلايللا فورص 2

 :امه ناتيب انه ةياورلا ىف ءاج (5)
 ٍتباث دعب نم تيبلا ةالو اشكو

 انتدعب نم تيبلا ةالو نحنو

 .دحاو تيب امهلصأ نأ ىرنو

 ريغ نع (اّنم هؤانبأف) هلوق :ماشه نبا لاقو

 . لصألا يف نكي ملو ضعبلا
 . مصاختلاو فاالتخالا :رجاشتلاو .ايندلا لّوحتت هب دارملا (ًالاح) هلوق 0

 . شرعلا اذاي : ىنعمب (شرعلا اَذأ) هلوقو .هعجضم قلقي ٌمه هل سيل يذلا : ّيِلْخلا 0)

 تناكو «دارم مه :رباحيو .نييريمحلا رهاعم ينبل كاذنآ ةسائرلا تناكو «ريمح لئابق :ريمح (8)

 . برأمو فوجلا ةقطنمب ناك ثرحلا نب ورمع نأ ىلإ ريشي كلذف .نميلاب

 .رباوعلا حصألاو .ةرباغلا يأ : (رباوغلا) ًاضيأ ىوريو ., تضقنأو تربع يتلا :رباوعلا 2

 : ىه تايبأ ةث ةنالث ةفلاسلا تايبألا دعب قاحسإ نبا نع ةريسلا ةياور يف ءاج أ لإ

 ٌُرِعاَشِملااهينفو ُنَمآ ُمّرَح - اديب ةدلبل يكبت ِنْيَعلا ٌعوْمُذ تُحَسُف»

 رفاصعلاهيفو ءاتمأهي لطم هماَمَح يِذْؤُي سيل ٍتيبل يكبتو

 د ا يلام قل ع
 ٌرِئاكملاانيدل ىظحيامفئزعب

 ا ه١

 ٌرِهاصألا ٌنسحسنو اسّنِم ُهُؤاَنِبَأَف

 نم هتدايز ثمت دق ثيبلا نأ ىرنو .قاحسإ نبا

1 
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 كلتف - سماخلا تيبلا ءانثتساب  ةمدقتملا تايبألا ىهو .تايبأ ةرشع تناك ةديصقلا

 . ةيئارلا ةديصقلا كلت حيحص يه ةرشعلا تايبألا

 اركب ركذي اضيأ ثرحلا' نب: وسع لاقر :قاكبسإ نيا لاق" :ماشه نبا لاق

 : مهدعب اهيف اوفلخ نيذلا ةكم ينكاسو ٌناَشِبُْعو

 انوُريِست ال مْوَي َتاَذاوُحِبْصُتْنَأ ْمُكَرْضَق َنِإ اوُريِس ٌساّنلا اَهُيأ ا

 انوصقت ان رشكرفاهتلا لبق ٠ :اًهيقزأ قم اوضنأو ىطملا اولخغ

 انويوكت كات تناولت يرون عن اع بيانات
  قاحسإ نبا دنع حص ام يأ 2. '"ناهنم هل حص ام اذه :ماشه نبا لاق

 : يهو ًاضيأ تايبأ ةثالث كلذ دعب تاياورلا ركذت امنيب

 انرذةل هلع يف ةهيزتلا دمع .:ةيحاشتل ئيشت ال و كفكلا ٌنإو

 /'ةانوُكسَم هللا ماَرَح يف نكْسَمِ ٌمُكَلْبَق سائلا َكوُلُم ًانامز انك

 ودبيو «دحاو امهلصأ قاحسإ نبا ةياور.ىف'ثلاثلا تيبلاو ريخألا ثيبلا اذنهف

 : يلي امك ثلاثلا تيبلا يف بوصألا نأ

 انولركت انك امنع تنانف ةعذ انرينت نفق يع اف راتناكك

 زعش لوأ ت0 نأ رعشلاب ملعلا لد نع ينثدحو» :ماشه نبأ 0 ٠

 . «اهلئاق يل ْمَسُي ملو «نميلاب رجح يف ةبوتكم تدجو اهنأو «برعلا يف ليق
 «يمهرجلا ثرحلا نب ورمع هنأب اهلئاق اوُمَس دق ةاورلا نم ضعبلا كلذ ريغ نكلو
 روهشمو فورعم هنأل اهلئاق ْمَسُي مل وأ ملعي مل يذلا ىلع ةجح مسالاب ملع يذلاف

 (برعلا يف ليِق رعش لوأ) كلذ نوكي نأ امأو .ىمهرجلا ثرحلا نب ورمع هنأب

 عكحيو ةيالو' ةياهدب' طبتزي هنأل تنرخلا هتلقاتتو رهتشا رعش لوأ هلأ كلذ لصأ لغتف
 .زاجحلا نم اهيحاونو ةكمل مهرج

  ةكم نم  ًامهرج اولجيل ةعازخ تعمتجا..» :يربطلا لاقو

 نب رماع تنب ةريهف همأو يعازخلا ةثراح نب ةعيبر نب ورمع مهسيئرو

 '”ثرحتلا نب (ورمع) سحأ املف اولتتقاف ءيمهرجلا ضاضُم نب ثرحلا

 اًرِواَقُثْ ثَسِيَلَفهئِهتِجرخ اذإ ٌةَسيلأُماَرُئال شوحُوهيفو
 .ةديصقلا يف نكت ملو اهتدايز تمت تايبألا كلت نأ رهاظلاو

 )١( ج ١؟9-8١١ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ١.

 . (يمهرجلا ثرحلا نب رماع) يربطلا ةياور يف (؟)
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 يس للا ل سس بيب ب باسل سس ل اسست

 :لوقي وهو ةبوتلا سمتلي نكرلا رجحو ةبعكلا يلازغب جرخ ةميزهلاب
 نان اسيقرخاا ميلا
 كالت خو قزمط يابتملاا

 كدالب تري عاأميبِفق مهب
 جرخو ءاهنفد مث مزمز يف نكرلا رجحو ةبعكلا يلازغ ىقلأف «هتبوت لَبقُت ملف

 : '”ثرحلا نب ورمع لاقو . .مهرج نم يقب نمب

 دِياسةَكمبْرُمسَي ملو ٌُسينَأ اًمّصلا ىلإ ٍنوُجحلا َنْيَب نكي ْمَل نأك
 ٌرِئاوَعلا ُدوُدِجلاو يلايللا فورص اًندابافاهلْهأ انك نحن نيَلُب

 :لاقو

 انوُريستال مْوَي تاذاوحبصت ْنأ ُمُكُرْضَق َنِإ اوُريِس ٌساَّنلا اهُيأ اي
 انوئوكتاتكامك ع ٌةلأافّوهد انريغُت مكئكامكأسانأ انك
 انرشقت اهاوصقو تامهلا ليف ”انهعمزا نهاوخ أو نِطملا اونخ
 ٌةعازخ تيلُو مث .ايندلا يف مكجئاوح نم اوغرفاو مكترخآل اولمعا :لوقي

 نم لوألا فصنلا يف مارحلا تيبلاو ةكمل مهرج ةيالو تهتنا كلذبو “5. .تيبلا
 .رعشلا كلذ نمز وهو يداليملا ثلاثلا نرقلا

 .7 ج ١44 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 1/7 ثحيملا

 ئعازخلا ثراحلا نب ورمع

 !مارحلا تيبلاو ةكمل نييعاَرُخلا ةالولا لوأ)

 نييناميلا نييعازخلا ةالولا لوأ يدزألا يعازخلا يِناَشُْعلا ثراحلا نب ورمع وه

 : لئاقلا وهو : يربطلا لاق . مارحلا تيبلاو ةكمل

 ٍلدِجلمو غاب لك ْنِمةَرَمْعَتِل مُهْرُج ٍدْعَب نم َتْيَبلا اَبيِلَو ُنْحَنو

 :لاقو

 "شف ئالفهتاَووحن ُهّشحموو ُهْرِيط ٌءاَرَحِإلو

 اولح يتلا قطانملاو دزألا ةرجه نع ةديصق يف يدزألا ىقرابلا ةعامجج لاقو

 اهلوأ ءاهوكلمو اهب

 ؟تاوؤروسلاف زايجسلا نعراف“ دورها ايجراقدسي ةزآألا ثلخ#

 : مارحلا تيبلاو ةكمل اهتيالوو ةعازخ نع ةديصقلا كلت ىف لاق

 تايآلوموسرلاتاذ ةبعكلا ُةَعاَرُخ ُمُهْنِم ثوتحاو»

 تتاتملعتتلا يتانفعلاب ة رع اهنم ٍبَجْشَي نب مهرج ثجرخأ

 ِتاَفَّرَع يفو ئَئِم يف ٌةودق اًهْنِمو ءاَهْنِم جيجحلا ٌةالوف

 "'"(تاراغلا نماهل ئبججُي «ٌعاب زرِملاو ءتيبلاٌةدافراهيلإو

 اتا يربطلا ركذ امك وه مهرج ةهجاوم يف ةعازخ دئاق ناكو
 نب رماع تنب ةريهف همأو يدزالا رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر نب ورمع

 يربطلا ركذ امكو مهرج تجرخو تمزهنا املف ' '"«يمهرجلا ضاضم نب ثراحلا

 تراحتلا قي ورع هلو ليخ يصف وشب لاقو :ةعيبو ننوزمع فيلا ىلو#د

 رش

 ملا كو مال رع د ول ا

 .؟ ج ١99 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )010

 .777” ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (0)
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 نم مهموق يف نوقرفتُم ُتاَنوُيُبو ٌمْرِصو َلوُلُح كاذ ذإ شيرقو «- [مهنمأ ىلوت نم لوأ
 1و وباع نع ارباك كلل ةوثراوتينتيبلا عار كيلوف ا«ةنانك يب

 «رباك نع ًارباك كلذ نوثراوتي تيبلا ةعازخ تلوت» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 نب بعك نب لوُلَس نب ةّيِشْبُْح نب لْيَلُح مهرخآ ناك ىتح «ةنس ةئامثالث نم اوحن

 ."0(يعازخلا ةعيبر نب ورمع قرف 7 3

 نب ورمع مهنم هيلو نم لوأ ناكو «تيبلا رمأ ٌةعازخ ْتَيِلُو» :يدوعسملا لاقو

 ."7(ةنس ةئامثالث ةعازخ يف تببلا ةيالو ثناك دقو . . رماع نب ةثراح ّيحل مساو سل

 :ىلي ام انه ركذن نأ ديفملا نمو

 :نييعاّرحلا ةالولا لوأ . . ثراحلا نب ورمع
 ناكو «ئعازخلا َيناَشْبُعلا ثراحلا نب ورمع وه نييعازخلا ةالولا لوأ نإ

 :هلوق هرعش نم يربطلا ركذ دقو .ارعاش

 ٍدِسْلُمو غاب لك ْنِمُهَرُمْعَتِل مهرج لعب نم تيبلااةيلو نحو

 : لئاقلا وهو
 هشقت هلف ةثالوؤوكحت ةشنخوو ةرِيط ٌةاَّرخِدلَو

 ةَقَرَع نم سانلاب ةزاجإلا :لاّصِج ثالث ةعاّر يف تيبلا ةيالو تناكوذ
 ةدافرو») وأ 020 . مّرَحلا روهشلل ءسنلاو 5 و نلإ رحنلا ةادغ ساتلاب ةضافإلاو

 لوق ىضتقم وهو ءزاجحلا نم اهيحاونو ةكم ىف ةيبرحلا ةدايقلا كلذكو «تيبلا

 : ةعازخ نع ركذلا فلاس هرعش ىف ىقرابلا ةعامج

 ٍتافرع يفو ىَنِم يف ٌةودفق اهنمو ءاهْنِم جيجحلا هالوف

 تاراغلا نماهل ئبججُي «غاب ريهتاو (فثييبلا ةذافز ايهبلاو

 نب ىصفأ نب ناكلم نب ميلس نب ناشبغ وه ثراحلا نب ٌورمع دج ناَشْبُْعَو

 .يدزألا ورمع نب ةثراح

 : ةكمل يعازخلا ةعيبر نب ورمع ةسائر

 - ايقيزم  ورمع كلملا نبا ةثراح نب ةعيبر نب ورمع وهف «ةعيبر نب ورمع) امأ
 عوقو دنع برأم ضرأ نم دزألاب جرخو أبس كلم ناك يذلا يئبسلا يدزألا رماع نبا

 . تويبلا تاعامج- لولحتلا : مرصو لولح) هلوقو ١ ج ١ / ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()
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 جرخف .دالبلا حاتجي فوس مرعلا ليس نأبو برأم دس رايهناب تاعقوتلاو تاؤبنتلا

 ناكو «برأم ضرأ نم دزألا لئابقو هدافحأو هدالوأ عم رماع نب ايقيزم ورمع كلملا

 يف ةعازخ ترقتساو دزألا لئابق تقرفتف «يداليملا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف كلذ

 تنب ةريهف ةديسلا ورمع نب ةثراح نب ةعيبر جوزتو «ةكم يحاونب نارهظلا ّرم ةقطنم
 ناكف «ةثراح نب ةعيبر نب ورمع ةدلاو يهو يمهرجلا ضاَضُم نب ثرحلا نب ورمع

 .ةكم نم اهتجرخأو مهرج ىلع تبلغت امدنع ةعازخ دئاقو سيئر وه ةعيبر نب ورمع
 مارحلا تيبلا ىلوت امنيب «ةكم يحاونو ةعازخ ةدايقو ةسائر ةعيبر نب ورمع ىلوتف
 تعمتجا مث .نيتياورلا نيب ضراعتلا لوزي كلذبو . يناشبغلا ثراحلا نب ورمع

 .نييعازخلا ةالولا يناث وه نوكيف «ةعيبر نب ورمعل تيبلا ةيالوو ةسائرلا

 : مارحلا تيبلاو ةكمل نييعازخلا ةالولا رهشأ . . نحل نب ورمع
 دي ليصل ا ناك" :يدوعسملا لاق يذلا (ّيَحْل نب 00

 نأ ةريسلا يف ءاج دقف 250. .رماع نب ةثراح يحل مساو «ّيَحْل نب ورمع ةعازخ
 يار ونه امنت 00 لوأ وه سيلو ''”(يعازخلا ةَعَّمُق نب يحل نب ورمع) همسا
 : يليهسلا ركذ دقو .مارحلا تيبلاو ةكمل نييعازخلا ةالولا مه أو رهشأ هنكلو ةالولا

 ةتلحمو مهيف هفرشل ؛ عجتملا عرشلاك برعلا يف هلعفو هلوق ناك :َيحل نب ورمع نأا
 ةرشع اسكو ةندج فالآ ةرشع حيجحلا مايأ حبذ امبر ناكو .مهيلع همركو مهدنع

 . "”«لسعلاو نمسلاب ٌسيحلا مهل ٌُسيجيو ٌبرعلا معطُْيو «ةنس لك يف ةّلح فالآ

 ديحوتلا نيد وهو ليعامسإو ميهاربإ نيد ىلع تيبلا مح ناك دقو
 هرّهطو تيبلا اسك نيح أبس كلم لوألا عَّبت دعسأ برك وبأ هددج يذلا فينحلا

 ةكم ىلع نييمهرجلا ىلوو تيبلا ةنادسو جحلا ميلاعت هيف ْنَّسو مانصألا نم
 يحل نب ورمع ةكم ىلوت نأ ىلإ كلذك جحلاو نيدلا لزي ملو «تيبلا ةنادسو
 ضرأ نم بآم ىلإ راس هنإ :لاقُيف .ناثوألا ةدابع لخدأو كلذ رّيغف ىعازخلا

 معارف (ةعاضتو نييفارآلا : تونضالاو) ىقيلامخلا لعوب اهبو .ماقلاب ءاقلبلا
 لاقف) .انرٌصْنَتف اهرِصْئَتْسَنو ءانرِطُمُتف اهرِطْمَتْسَن نإ :هل اولاقف ًامانصأ نودبعي
 ءةكم هب مِدَّقَف ءَلَبْه هل لاقُي أامنص هوطعأف . .ًامنص اهنم ينوطعت الأ :مهل
 1 يلع ا تداس سانلا رمأو ءهبّصَتُق

 ىلع برعلا ثعبو ءهلّدَبَو ميهاربإ نيد يحل نب ورمع رّيغ» :يدوعسملا لاقو

 1 اج ١ ملا ص - ريثك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا 22 آجل كمل ص  يدوعسملا  بهذلا جورم 22
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 لوقي كلذ يفو «ّيحْل نب ورمع ملظ سائلا م ْمَعَو :ٌةعاَرْخ تيوقو . .ليثامتلا ةدابع

 : ةيفيتحلا نيد ىلع ناك مُهْرج نم لجر

 مارح ٌدَلَب اهّْنِإ ةكمب ملظت ال ورمع اي
 مانألامَرًكهختكاذكو مُممهنيأ عب لئاس

 ماَوّسلا ناك اهب مهل نيذلا قيلامعلا ينبو

 برعلا ىلع َبَّلْعَو ةبعكلا لوح مائصألا ٍبْضَن نم ّيَحل نب ورمع رثكأ املو
 يمهرجلا فلخ نب ةنحش كلذ يف لاق ءاعمل الإ مهنم ةيفينحلا تحمناو ءاهتدابع

 اباصنأ تيبلا لوح ةكمب ىتش ةهلآ تثدحأ دق كنإ ءورمعاي
 ابابرأ سانلا يفهل تلعج دقف ًادبأٌدحاو ٌبَر تيبلل ناكو

 "باج تيبلل مكنود يفطيس ليتم يف هللا نأي نكرستلل
 لئابق داس يذلا ينيدلا عقاولل ًاساكعنا ناك رحل نب نيو ماقام نأ قاطني

 ةقطققو ةليبق لكل راصو ةددعحملا ةينقولا ةهلآلا7ةذابع ترشا "ظيح همبلا: ىطاتمو
 يف يف مع) و «نادمه يف (قوعي) و ؟جحاذم ىف (ثوغي) لثم صاخلا اهدوبعم

 0 (هّللا) وه يكف هلإ دوجوب لوقلا عم ىرخأ ةديدع ءامسأو «ةعاضقو نالوخ

 اهّبَصَت يتلا ناثوألاف ءّيحل نب ورمع دهع ذنم مارحلا تيبلاو ةكم يف كلذك رمألا

 ٌرمتست نأ لجأ نم كلذ ناك امبرو ءاهب ّنمؤت لئابقلا تناك يتلا يه ةبعكلا لوح
 تيبلا يف ةليبق لك هب دقتعت يذلا نثولا دوجو الولف «تيبلا ىلإ جحلا يف لئابقلا
 : ةيلهاجلاب جحلا يف لوقت جحذمو ديبُز تناك دقو .اهجبح عطقنال

 كلف نمو هتك ايش . كلل وجل ديرب الإ: قلنا كيرف أل فانيلا

 ةَبِئاَّسلا بيسو «ةَريِحَبلا َرَحَب نم لوأ َيَحَل نب ورمعو" :ريثك نبا لاق
 نبا لاق . "' ”«نيدلا يف ءايشأ مهل عدتباو ؛ يِماَحْلا ىمحو :ةَليِصَولا َلَصَوَو
 الو اهرب زكي الو ءاهريظ بكري الق 'ءابنذأ ىّشَت ةقانلا :ٌةَريِجَبلا” :ماشه

 رذني يتلا :ةبئاسلاو .مهتهلآل لمهثو ءهب قدصتُي وأ فيض الإ اهنبل ٌبرَشَي
 كلذك ناك اذإف هبلطي ًارمأ باصأ نإ وأ ءهضرم نم ءىرب نإ اهبيسي نأ لجرلا

 .اهب عفتنُي ال ْتَعَرَف ْتَباَسف مهتهلآ ضعبل ًالمج وأ هلبإ نم ةقان ٌباسأ
 اهنم ثانإلا هتهلال اهيحاص لعجيف نطب لك يف نينا اهمأ دلت ىتلا : ةليصولاو
 نهنيب سيل تاعباتتم ثانإ رشع هل ّجَتُن اذإ لحفلا :يماحلاو . .روكذلا هسفنلو
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 . "'"«اهيف برضي هلبإ يف يلو «هربو ْرَجُي ملو هرهظ بكرُي ملف «هرهظ ىَمَح ركذ

 يف عبّتُملا عرشلاك يعازخلا يحل نب ورمع هْنّس امم كلذ ريغو كلذ ناكف

 لاق .مالسإلا ءاج ىتح ةنس ةئامثالث ءاهز كلذ دحأ ٌفِلاَخُي ال ةكم يفو برعلا

 :ةلرقاو“" ”(ةنس نيعبرأو ًاسمخو ةنس ةئامثالث يحل نب ورمع َرْمْعَو) : يدوعسملا

 ؟ةنس نيعبرأو اسمك هالو تناك ءةنس ةئامو ثالث) رّمَع هنأ كلذ لصأ ْنأ دب ال

 .يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ ىلإ كلذو

 ةياهن ىلإ  ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف حل نب ورمع دعب نويعازخلا ةالولا
 : ةَعاَرخ ةبالو

 نع ًارباك كلذ نوثراوتيا مارحلا تيبلاو ةكم ىلع نويعازخلا ةالولا بقاعت دقل

 نأ لوقلا نكميف - يدوعسملاو ريثك نبا ركذ امك «ةنس ةئامثالث نم ًاوحن ءرباك

 ةَعَمَف نب ٌّىَحْلو «ةعيبر نب ورمعو «ثراحلا نب ورمع) لئاوألا ١ ةعبرألا ةالولا

 يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ ةنس ةئام ءاهز اومكح (نيَسَل نب ورمعو

 نري يذ ناشلم عّبُت ةماعزب ةيريمحلا نميلا ةلود يف زاجحلاو ةكم توضنا هيف يذلا

 ةريزج عّبُت ْخْوَد امل» : هنأ ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو .ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ

 نب راّرُملا لكآ رجُح زاجحلا ىلع ىّلَو ءفارصنالاب ّمَهو زاجحلا يف راسو برعلا
 ةعازخ ةيالو ترمتسا دقو ."”«ةريس نسحأ مهيف راسو هل اونادف ءيدنكلا ورمع
 نويدنكلا اهتالوو ةعبابتلا اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف مارحلا تيبلاو ةكمل
 ناكف يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاب م١٠ ماع يلاوح ذنم زاجحلل

 (ّيَحل نب ورمع نب ةعيبر وأ .ةعيبر نب ورمع نب ةعيبر امبر) يعازخلا ةعيبر : 0

 ورمع نب ةعيبر نب ورمع نب يحكا) مل (يعارحلا نريع وب ةميبر ني قرمعلالا مل
 لجش يذلا يريمحلا ناسح نب يناثلا عبت دعسأ رصاع هنأ ودبي يذلا ا

 «ًاضيأ ةبعكلا اسكو ةكم ىلإ راسو (م186- 550) ةرتفلا يف زاجحلاو نميلا همكح

 ناكف «يدنكلا رارُملا لكآ رجحت نب ورمع نب ثراحلا دجنو زاجحلا ىلع هبئان ناكو

 ةرتفلا كلت يفو راطإلا كلذ يف تيبلاو ةكمل ًايلاو يعازخلا ةعيبر نب ورمع نب بعك
 ْ ْ .يداليملا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلاب

 مث «يعازخلا ةعيبر نب ورمع نب بعك نب لوُلَس!ءارحلا تيبلاو ةكم ىلوت مث
 وهو «يعازخلا بعك نب لولس نب ةّيِشْبُح نب لْيَلُح) مث «بعك نب لولس نب ةّيشْبْح١
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 وذ راسأ فسوي» رصاع امبرو «مارحلا تيبلاو ةكمل نييعازخلا ةالولا رخآو رشاع
 نم لوألا فصنلاب (ةيداليم 656 - 5١8 نم) ةرتفلا يف ةيريمحلا ةلودلا كلم ؟ساون
 كلذ نوثراوتي تيبلا ةعازخ تلوت” :هنأ ريثك نبا ركذ دقو «يداليملا سداسلا نرقلا
 نب ةّيِشْبُح نب لْيَلُح مهرخآ ناك ىتح ةنس ةئامئالث نم ًاوحن ءرباك نع ًارباك

 هتنبا بالك نب ّيصُق جّوزت يذلا ءيعازخلا ةعيبر نب ورمع نب بعك نب لولس
 مث ءادبعو «ئزعلا دبعو «فانم دبعو «رادلا دبع :ةعبرألا هينب هل تدلوف «ّيبُح
 دعب يشيرقلا بالك نب ّيصق ىلإ تيبلا ةيالو تراص دقو .'“'"؛هيلإ تيبلا رمأ راص
 انضم كلذب ': ىصرأ ةيشنخ نب ليلخ نأ# ةعازخ.ءاملع ركذ امك هنأل يعازخلا لبلُخ
 ةبعكلاب ئَّلوأ تنأ :هل لاقو ءرشتنا ام دلولا نم هتنبا نم هل رشتنا نيح هب هرمأو
 ةيالولا تهتنا يعازخلا لْيَلُح تام املف ''”«ةعازخ ْنِم ةكم رمأبو اهيلع مايقلابو
 هنن مشلا ءاهز مث ىلوألا مهرج يف ةنس فلأ تماد يتلا مارحلا تيبلاو ةكمل ةيناميلا
  ةثلاثلا ةيمهرجلا ةقبطلا يف فّينو ةنس ةئامعست مث ةيناثلا ةيمهرجلا ةقبطلا يف فينو
 نرقلا نم لوألا فصنلا ذنم ةعازخ يف ةنس ةئامثالث مث - بجشي نب مهرج ينب
 ماع نم يلاوح يأ «يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ يداليملا ثلاثلا
 .ةيداليم 250 . 06

 ةئام وحنب مالسإلا لبق تأدب امنإ ةكمو تيبلل شيرق ةيالو نأ ًاضيأ كلذ نم نيبتيو
 مهنمو هدالوأو بالك نب ٌىصُق ةكمو تيبلا ىلوتف يعازخلا لْيَلُح يفوت امدنع طقف ةنس
 (يعازخلا لْيلخ تنب َّيبُح) يه فانم دبع ةدلاوو «بالك نب ّيصق نب فانم دبع
 تنب ىملس) يهو ةينامي فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع ةدلاو تناك كلذكو

 ءاعنصب نزي يذ نب فيس كلملا ىلإ بلطملا دبع دْفّوو ؛(يجرزخلا ديز نب ورمع
 نب بهل يبأ مأ تناك كلذكو «ةيداليم 01/7 ماع كلذو هك يبنلا دلوم نم نيتنسل
 نب رطاض نب فانم دبع نب راجاه تنب ئنبل) يهو ةينمي مشاه نب بلطملا دبع

 :كلذب هحدمي يشرقلا مناغ نب ةفيذح لاقف «(يعازخلا بعك نب لوُلَس نب ةّيِشِبَح
 ةفلاوقأ انزال طن وع لاو حساب تبالا
 ٍرْمّزلا اَرُذ يف ةَبوُسْنَم اهب ْمِرْكأف 2 يِمَكْنَّتو ئمذُ ٍلاطبألا أبس ىلإ
 ٍرْبَجلا وُبأو اهموق ْنِمِنَدَجوُدو كلام نب ورُمَعو مهنم رّمش وبأ

 ””«رصنلاب نِطاَوَملا كلت يف ُدَيوُي ٌةِح نيرشع ّسانلا َداَق ٌدعسأو
 ١. ج ١٠ ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (7) ,7 ج 77١ ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا (0)
 ١. ج 1١9١ ١97 ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()
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 0101 11 ا 1 022 يو ا ٠ ماا م

 < ريخلاو :اهسستلا ةصلاخ يأ د كقأو» :هلوق نأ ةزشبلا شماه يف ءاجو

 ةعساو «ربجلا وبأو «ندج وذو «رورمعو هتك ونبأ :رذ وبأ لاق :ملفلااد مضلاب

 0 يا ا 0

 00 م

 نب فوع نب بتعم يباحصلا :ةكمل نييعازخلا ةالولا دافحأ نم ناك دقو

 ورمع نب بعك نب لولس نب ةيِشْبَُح نب بيلك نب فيفع نب لضفلا نب رماع
 : 0 دهشو 00 لإ نيالا نم وهو «يعازخلا

 لاق ل

 :ينالقسعلا لاقو د 5 .ةباحصلا ء ءالضف نم نيصح نب بنارمع ناك» 0

 0 ا ا ا < ياسا

 ة 5 7 ا د يب ادع ل نات

 ةئنف هتافو ىتح ةباحصلا رايخو ءالضف نم نارمع لزي ملو ه6 ةنس ةيواعم ةفالخ

 . ةيرجه
 : ينالقسعلا لاق «يعازخلا هللا دبع نب ا فاق يباحصلا مهنمو

 د ل 0 ا

 لاقد 1 نبا لاقو 0 را ارحشلا سيعنم يف يتايزرملاو

 ا ل

 حالِطٌجَفَوهاَنئَدَسأَعْفِلَو اَتُنوُيَخ َلاَرَغ ْثْدَس ىلألا نحن

 ('(حامرو انِلْيَخ ْنِم ٍدِضَع يوذ لمخججب َنيمِلَْسملا َةاَرَوانرطَخ

 ١. ج 1١9١-١975 ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا )١(

 1 جعل 2 ص - ينالقسعلا رجج نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)

 .7 ج ١١ ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()

 ريثكلا شيجلا :لفحجلاو .انرس :انرطخ» :هلوقو #  ج ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (1)

 .(ددعلا
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 (/8) ثحيملا

 نريوذ ميز ناَشلَم عّبت
 (نميلاب َّنَغ نم لوأو ةيريمحلا ةلودلا َةعب ةَعباَبَت لوأ»

 د وخلا ذب كيذا نين كروحسلا نب .ديز قم ندخو كري ىذ ميرأ ناشلن) وع
 (عّبُت) وهو (يريمحلا ينزيلا روهمجلا ديز نب كلام نب يِدَع نب فوع نب دعس
 ةريزج خودو هيملا فئاوطلا كولم عب َبْلَع» :نودلخ نبا لوق يف دوصقملا

 روباس مايأ يف ناكو نْيَعُر يذ نب بوثم نب لالُك دبع هتمدقم ىلع ناكو . «::ترغلا

 يف ًاقرفتم راص رّيْمِج كّْلُم نإ : ليقَو» :نودلخ نبا لاق مث .سراف كلم
 نب كلاع ةلو وهند يذ : مهنم نميلا ِكّْلُمِب ماقو .روهمجلا ديز دلو نم ءاوذألا

 نب ديز نب نزي وذ سْلَع - يناهفصألاو يبلكلا نباو مزح نبا لاق اميف - وهو ديز
 (”روهمججلا ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب ثوغلا نب ثرحلا
 نب ديز نب ثرحلا نب ديز نب سلع وه» : يناغألا باتك يف يناهفصألا لاق كلذكو
 توصلا ندجلاو .هتوص نسحل ْنَدَج اذ لو (رّيمح كولم نم كلم وهو . . ثوغلا

 :لئاقلا وهو . .نميلاب ىّبغت نم لوأ هنإ لاقيو . مهتغلب

 باًضِغوهئأكًارّرَخ ٍِباَبَرواَيكلمهألاَباَم
 (0:بالكلا مهنودّروهتو انديسيسعرأ فتتتاانستما تزر نإ

 ظفلب تاياورلا يف همسا ءاج يذلا عّبُتلا كلملا كلذ نأ شوقنلا نم نيبتيو
 نتفيض بوعش لايقأ نوبك «بخليو نزيف مير ناشلم» :وه «نزي وذ سلع»
 رك و

 (شْلَم) وأ (ناقلم) قىطنت نأ نكميو (نْشْلَم» ةئيهب شقنلا يف همسا ءاج دقو

 مزجي مل امنيب .(سلع) همسا نأ تاياورلا يف ءاج (شلم) ريخألا قطنلا اذه نمو
 كلُمب ماق»  نودلخ نبا لاق امك  هنأب اوفتكاو همساب ةاورلاو نيخرؤملا نم قيرف

 ,؟ جا ك١ و ةال صد نودلخ- نبا خيرات )١(

 ىلإ لجرلا رظني نأ ُرّرَخَلا) يلاقلا يلع وبأ لاق - 4 ج 7/ ص يناهفصألا جرفلا  يناغألا (؟)

 . (هنيع رخؤمب رظني يأ .هيضرع دحأ
 7/1١78. ص - هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ”ةيبرعلا ف ()
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 وه شوقنلا يف همسال ةديتسملا فشلا * ''«ديز نب كلام دلو نم نزي وذ نميلا

 : انه ل 000 وذ ناشلم)

 : ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ . . عّبُت وه ْنَرَي اذ َْناَشْلَم نأ

 راص رّيمَح كلم نإ» :هلوقب نودلخ نبا اهيلإ راشأ ةرتف ناشلم دهع تقبس دقل

 نميلا مكح ناك هنأ ذإ 'نميلاب فئاوطلا كولم عّبُت َبَلَع» :هلوقبو «ءاوذألا ىف ًاقرفتم

 مهنم ناكو «نميلا نم ةقطنم مهنم لك مكحي كولملاو ءاوذألا نم ددع نيب ًامسقنم

 لْيَق .رهاعم يذ نب نادازلا مهنم ناك كلذكو (سرأم ضرأ نم دزألا حوزنو ايقيزم

 .نامدر ضرأب ناعبش رصقلاو جحذم وْرَس يف اكلم ناكو "نالوخو تفر يذو نامدر

 بأ عديل ناكو . ؟ةعبلا برغو ريمح وْرَس قطانمو رافظ كلم :لفإ بركا ناك امك

 .نامع رافظ ىلإ ةرهملاو رْخِشلا قطانمو تومرضحل اكلم «تومرضح كلم ناليغ

 ماع  نزي يذ ميرأ ناشلم كيلمتب رّيْمِح ءاوذأ ماقف . فئاوطلا كولم لثم كئلوأ ناكف

 ركذيو .جحذم ورسو نميلا برغو ريمح ورس قطانم هتماعزب تدحوتف مم

 ءاحنأ لك يف ةعساو تالمح داق نزي مرانه :ريبكلا نادبع شقن

 فرز
 ةكلمملا ةياهن كلذ ىلع بترت دقو . "نقرشم لكو ةرّهَم ضرأ يفو تومرضح

 رخآ وه ناليغ بأ عدي) نأ تياربلأ روسيفوربلا ركذي ثيح تومرضح يف تناك يتلا

 ماع تهتنا تومرضح ةكلمم نأ ةيمرملا زجل تارد يا اجو كور الراو

 عم تكرتشا ةدنك ةليبق نأ» نادبع شقن ركذيو .'”2نييريمحلا دي ىلع ةيداليم
 3 ل ا ل ل

 برأم كلذكو داغع راك ةرهمو رحشلا ىلإ قرشملا لكو تومرضح ناشلم

 نلاعاب ةاوسلا قلتم. نهو 6و ردا ذ ءاحنألا لك' ًاضيأ ١ شمل ركذيو :ةترجلاب

 كلملا عّبت ىنعم» :نودلخ نبا لاق 004 ميلا 0 يذ ناشلم

 يدوعسملا لاق عّبُت مهدحاو نميلا كولم ةعبابتلا :مكحملا بحاص لاقو . عبّتُملا

 .5 ج 5١ و هال ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 .7 1١18/ ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (1)

 0157717 هلعلا + ديب تانارو ةلحمإو ريبكلا نادبع شقن (9)

 ةئسلا / ددعلا  ليلكإلا ةلجمم  ةيسنرفلا ةثعبلا - نميلا يف ةيرثآلا ثاحبألا نم تاونس سمخ (8)

 .ما6 م
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 مه ةعبابتلا نأل  هيقفاي دمحم .د ًاضيأ ركذ امك وه كلذ رهوجو 1 يالا
 بقلب رهتشاو « عّبُت نزي يذ ناشلمل ليق كلذلو . (نميلا ديحوت اوققح نيذلا كئلوأ

 كولم ناك دقو .(عّبُ) مساب الإ هركذت ال رداصملاو تاياورلا بلغأ نإ ىتح (عب)

 أبس كولم نم ًاكلم 57 وحن مهو ةعبابت مهل لاَقُي نميلا لك اومكح نيذلا أبس ةكلمم

 وبأو شعزُي رّمشو سيقلبو نينرقلا وذ بعصلا مهنمو شئارلا ثراحلا مهلوأ ةعبابتلا
 مث ةعبابتلا أبس كولم نم مهريغو نآرقلا يف روكذملا عّبت وه يذلا عّبت دعسأ برك
 فئاوطلا كولم ىلع بلغتلاب نزي وذ ناشلم ماق نأ ىلإ نميلا يف كلامملا تددعت
 وحن مهو ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ وهو عّبُت بقلب رهتشاو ب هل ليقف نميلا ديحوتو

 يد نب فيس نب برك يدعمو نزي يذ نب فيس مهرخآو ناشلم مهلوأ اعّبأ
 : ريشب نب نامعتلا لاق ةيريمحلا ةلودلا ةغبابتو ف ةزباق 595 9 م

 مجاعألا اهْنِم جرخلاب مهل ثعاطأ ًاعّيُت نوعيس ناطخخَم ينب ْنِم انل

 ٌمراضخلا روحبلا كلت ٍنزيوذو 2شعرُيو مهنمنيبعِشلاوذناسحو . .
 ماع هتماعزب نميلا ديحوت ذنمو م7175 ماع ذنم نزي يذ ناشلم عّبت مكح دقو
 ىلع عَبُت بلغت" :هلوقب نودلخ نيا هركذ ام عم كلذ قفتيو م"7 ماع ىلإ م
 نب لالك دبع هتمدقم ىلع ناكو . .برعلا ةريزج خّودو نميلاب فئاوطلا كولم
 يذلا سراف كلم روباس وهو د (ها) ؛روباس مايأ يف ناكو «نيعر يذ نب بوثم
 عبارلا ثرقلا نم لوألا فصنلا يف (م5"1- )٠7 نيطتطسق ينامورلا كلملا رصاع
 ا ةريزجلا لكو نميلل ًاميعز ناشلم عَ هيف حبصأ يذلا يداليملا

 : ءاعنص يف ناشلم عّبت رعشو : .ةلودلل ةمصاع ءاعنص ذاختا

 نزي يذ ناشلم عّبُت ةماعزب ميدقلا عساولا اهلولدمب نميلا ءاجرأ لك تدحوت امل
 نادمُع رصق ميخفتو ةيلعتو ديدجتو ةيريمحلا ةلودلل ةمصاع ءاعنص ةنيدم ذاختاب ماق
 نميلا ةلود ةمصاع ءاعنص تراصف « يداليملا عبارلا نرقلا علطم يف كلذو «ءاعنصب

 سداسلا نرقلا رخاوأ يف نزي يذ نب فيس دهع ىتح ةعبابتلا اهكولم ٌرقمو ةيريمحلا
 ةئيدم لوأو هاا 5 ةعبابتلا ةدعاق : ءاعنص7 :نودلخ نبا لاق ثيحب يداليملا

 : ليلكإلا يف ءاجو ' (. .مهتغلب ةيلزألا نم لازأ ىمست تناكو «نميلاب تطتخأأ

 .7 /47 ص  هيقفاي دمحم . د  ةديعسلا ةييرعلا يف ()

 .4 /777 ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 انيطفسلا هيودلو هن ال قار" ”«لازأ ءاعنص تيّمَس همساب ناطحق نب لازأ..

 أبس كولم نمز يف ء ءاعنص تيمّسو اهطاطتخا ديعأ مث ٠ ا
 يف ةيسيئرلا روصقلاو ندملا ىدحإ نادمُع اهرصقو ءاعنص ةنيدم تناكف ةعبابتلا

 اهيلت تناكو « برأم ةنيدم ةمصاعلا تناك امنإو ةمصاعلا نكت ملف أبس كولم روصع

 ةوبش ةنيدم مث نميلا برغو ريمح قطانم زكرم نادير اهرصقو رافظ ةنيدم ةيمهألا يف

 يف ةعبارلا ةيسيئرلا ةنيدملا ةباثمب ءاعنص تناكف «قرشملاو تومرضح قطانم زكرم

 ذنم نييريمحلا ةعبابتلا كولملا رقمو ةمصاعلا يه ءاعنص تحبصأ مث ءروصعلا كلت
 ءاعنص 7 : : نودلخ نبا اهنع لاق ثيحب يداليملا عبارلا نرقلا علطم يف ناشلم عْبُت دهع

 رصقو ةلودلل ةمصاع ءاعنص ناشلم عّبُت ذختا اًملو . امالسإلا لبق ةعبابتلا ٌةدعاق
 : هنأ يزارلا خيرات يفو ليلكإلا يف ءاج يذلا رعشلا لاق آّرقم نادتع

 :كلذ لوح امو نادمٌّعو ءاعنص ٌفصي بت لاق
 ِراَدروِيخاَنْراَتوودَعِْم اماًضِقما ماَرُثاَمْراَدلا انُراَد

 نيبوةيزبْنِيب ا*#(راَحب) "عاق هاماجف :ناطخبف نإ

 ٍراججشألا بّيط فانصأو ع رّزلاو لخنلاو موركلاب ْتَقْطُن

 راهجالا شتم الا تتم انه انهيت ةركفشلا يس
 2( 53 5 2 1 5 50077 هو ران

 رارتقا ٍناَمَر يف ّرقلا الو رحلا جهواهب مهيذؤي سيل

 راهئلاكٌبّيطَمَلْيَلِوَم ونلاو ءاملاو ماّعطلا اهيف َباط
 ل تل اية الالي نال نع [هنواجتا ذا 000 34 2 نك 04 8 و 2 , ل

 00 مي نو عا د اوما

 : مالسإلا لبق 000 ل

 الالخم َكْئِم أراد َناَدْمْع سأر يِف ٌاَقِفَتْرُم ُجاّنلا ُكِْيَلَع ًائيِنَه ْبْرْشاَف١

 الائيذلاَلناتًادحأ رت لهف  ِنَرَيوُدُلْيَقلا َكوُبأٌهاَئبْرَصَق

 ١/7١54. ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
 .4 7/777“ صد .نودلخ نيا خيرات 000

 .ناطحق نب لازأ وهو ناطحق نبا ىتعي (اهاني ْدِإ ناطحق نإ) هلوق 0

 انه راحبلاب دارملا نأ وأ فيحصت هلعلو (راحب نيب. . ١ يزاولا , خيراتو ليلكإلا يف اذكه (4)
 .راحب اهل لاقي ناكو ةريزغلا لويسلا

 :ديدعلا ةربلا قنا 690
 اج ١7 صد يئادمهلا نسحلا - ليلكلاو - 76 ص يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرات 000
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 (3”«الاثمت هنم نكر ّلُك ىلع ئرت هلدازتْسُملا ماخٌرلاب ًاقطَتُم

 نم فيس ناكو «نزي اذ ناشلم» ىنعي «نزي وذ ُلْبَقلا كوبأ هانب ٌرصق» :هلوقف
 رصقل نزي يذ ناشلم ءانب ىلع لئالدلا نِم رعشلا كلذو .هيبأ ماقم هماقأف هتلالس
 .ميظعلا نادمغ

 ليلكإلا يف ينادمهلا اهدروأ يتلا هتزوجرأ يف يعادرلا ىسيع نب دمحأ لاقو
 : ءاعنص نع ةفصلاو

 يسقي فعس اهرأ * لسيف نكن لع كلل ذالع

 ٌيفرلا ةدجتتلاوذام هاجت“ .ٌشسيلقلاو نادم اهي ضرأد»

 "”ُسيبلتهبامٍقدِصلْوقب ٌُسيقلبْثَكَبو ءِكْلَمٌّعَبَت
 رصقل ناشلم عّبُت سيئرلا ءانب ينعي (ِكَلَم عْبُت سيئرلا ةدجنلا وذ اَمُهاَنَب) :هلوقف

 روصعو ةنمزأ ذنم ًادوجوم رصقلا ناكو نادمُع رصق ةيلعتو ديدجتب ماق هنأل نادمُع

 ةروريص دنع ناشلم عّبُت دي ىلع عافترالاو ةمظعلا ةورذ غلب هنأ الإ ءامدقلا ايش: كولم
 نب عيبر لاب كدا حي «هدهع ذنم ةعبابتلا كولملل أرقمو ةلودلل ةمصاع ءاعنص

 : يلهاجلا يرازفلا عبض

 ابكاوكلا يذاحُيًادييشتوًءاهز ُهَلْئمرْضَق ال نادمُغ ُدِإناَدْمعَو

 قطانم لكل ًازكرمو ةمصاع ةينزيلا نادبع ةنيدم نزي وذ ناشلم عِّبُت لعج دقو
 تومرضحو ةوبشو ءاضيبلاو نيبأ لمشي اميف لمشي يذلا نميلا نم يقرشلا فصنلا
 ناَدَّبَع يداو يف نادبع ةنيدم عقتو "”(يرطقس) يدركسو (نامع) نلكأسو ةرهملاو
 رقم (ْنَرَي) رصقلا نادبع ةنيدم ىف ناكو (ًايلاخن ةوش ةظفاحم يف) قلاوعلا ةقطنمب

 نوكي دهع لك يفف «نميلا نم يقرشلا فصنلا كلذ ماكح مه اوناكو نيينزيلا ءاوذألا
 ةمصاع رافظ ةنيدم تناك امتيب . قرشملاو نادّبع مكحي نزي يذ لآ نم ريمأ كانه

 لمشي اميف لمشي يذلا نميلا نم يبرغلا فصنلاو رْيَمِح وْرَس قطانم لك زكرمو
 مسقلا كلذ مكحي ناكو ءرمحألا رحبلا ىلإ ةماهتو ندعو جحلو زعتو بإ قطانم
 ماكح نيعر يذ لآ ءاوذألا رقم رافظ ةنيدم تناكو طلع يصار نيل ءارذألا
 .. ني ةبوثم نب لالك ديغوه ناشلم عيت دنهع ىف منهلوأ ناكو نميلا نم مسقلا كلذ

 )١( ص  ةعبابتلا خيرات نع ناوشن ةديصق ١57.
 4١08. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
 يذ لمكي ليبحرش دهع شوقن يف (ىدركس) مساب ىرطقسو (نلكاس) مساب نامع ركذ ءاج ()

 . لمكي ليبحرش نب عفيمس دهعو نزي
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 ريمتلا يتلاو ةدايلاو ةلودلا ةهيضاع» ءاعنص يف ميقي ناشلم عبث ناك امنيب (نْيَعَر يذ

 ها اهبطقو نميلا مأ يه ء ءاعئص ةئيدملا :ًالئاق ينادمهلا نسحلا هركذ

 . 3( قاينغلاو دجنا ضرأ نم نميلا ّدح نيبو اهنيب امك ندع نيبو اهنيب ام ءاهنم

 : كلذ يف هراعشأو . .زاجحلاو دجنو نيرحبلا ىلإ ناشلم عّبَت تالّمَح

 وهف «ةيبرعلا ةريزجلا ةيقب هين ديضرتل نمبلا نو هناك نيجي ناشلم عجل قلطلا كلر
 هريرج ردو نميلاب ةيتئاوطلا كرلع عج : بلع :نودلخ نبا لوقب دوصقملا عبت

 مايأ يف ناكو «نيعُر يذ نب بوثم نب لالك دبع هتمدقم ىلع ناكو ..برعلا

 ىلإ ازغ امل عّبُت ةمدقم ىلع لالك دبع ناك" هنأ ليلكإلا يف ءاج كلذكو « . .روباس
 ميلقإو دجنو ةماميلا ميلقإ ناشلم عبت تالمح وأ تاوزغ تلمش دقو « . .ةماميلا

 خيراتلا بتك تركذ دقو .ماشلا موخت ىلإ زاجحلا ضرأو (جيلخلا ةقطنم) نيرحبلا

 ركذت مل اهنكلو «كلذ نع (عّبُت) اهلاق ًاراعشأ تركذو «كلذب (عّبُت) مايق ةيثارتلا
 مايق ةفرعمو ديدحت يف اندمتعا دقو ءدكيابخلا نم ودع ىلع كللذ قرح كبح متفا

 : ةيلاتلا لئالدلا ىلع دوصقملا عّبُت هنأو كلذب ناشلم
 روباس يسرافلا كلملا وهو .(روباس مايأ يف ناك) لالك دبع هدئاقو عَبُت دهع نإ-أ

 يف مالا"”7-5١5 نم مكح يذلا لوألا نيطنطسق ينامورلا كلملا رصاع يذلا

 لدي يذلا سرا نإهلم اديه نمر وشو يدااوملا ىارلا ةوقلا نم لوألا كفتلا

 فصنلاب (م775- 59450) ةرتفلا يف هدهع ناك ثيح ريبكلا نادبع شقن هيلع

 روباسو مورلا كلم نيطنطسقل ًارصاعم ناكف «يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا
 شزاف كلم

 يتلا تالمحلاب ناشلم مايق ىلع يداملا ليلدلا انيطعي ريبكلا نادبع شقن نإ -

 هكا نكقنلا قف ذ ءاج دقف «ةرتفلا كلت يف اهب عَبُت مايق ةيث ةيئارتلا تاياورلا تركذ
 هؤاتبأ ىلوت امك - ىلوت ميرأ ناشلم نأل - شقنلل هقيقحت يف هيقفاب دمحم .د ركذ

 ينل دق افخم هاجس يف نينيلا جراح ةميبإو ةالمعتةدا يدعو عت

 نيرحبلا ىفو «دجن فارطأ يفر: :ةماسيلاب: فرعي ناك ام يف ةصاخ .ةريزجلا

 ناشلم تالمح نأ شقنلل نابور قيقحت يف ءاجو .“" ”( ميدقلا عس اولا اهلولدمب

 ضرأ نيب اجس رابآ اهنأو« ناسغ ضرأو رازن ضرأ نيب هجس ا تغلب
 .ماشلاب ناسغ ضرأ نيبو زاجحلا نيب يأ ." 72 ناسغ ضرأو رازن

 8١. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص(١)
 .م19/1 ربمتبس ١ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم - هيقفاب دمحم . د  نوبنزيلا(0)

 .7 ١78/ ص  هيقفاب دمحيم . د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (؟)
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 ماع  يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف ناشلم عّبُت تالمح تقلطنا دقل ظ ٠١م -

 نيرحبلا ميلقإ ىلإ مث قارعلا موخت ىلإ دتمي ناك يذلا ةماميلا ميلقإو دجن فارطأ ىلإ
 نكست تناكو «ًايلاح يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي ناك يذلا ميدقلا عساولا هلولدمب

 دسأو ريمنو ميمت اهنم ناندع نب ذعم ينب نم رئاشعو لئابق ةماميلا ميلقإو دجن
 دزألاو مهرجو ءيط نم ةيناطحق ةينامي رئاشعو لئابق كلذكو ةيسيقلا رئاشعلا ضعبو

 دزألا نم لئابقو سيقلا دبع اهمهأ ةعيبر نم لئابق نيرحبلا ميلقإ نكست تناك امنيب
 نب دعم نب رازن نم رئاشعو لئابق هنكست تناكف زاجحلا امأ «دزألا نب رصن ونب مه

 يف ناشلم عّبُت لئابقلا كلت ضعب تدّيأ دقو .ةيعاضقو ةيدزأ ةينامي لئابقو ناندع

 ءاهعضخأو تالمحلا اهيلع ّنْشف رئاشعلاو لئابقلا ضعب تمواق امئيب دالبلا ديحوت

 ةيلاتلا تايبألا اهلاق ًاَعّبُت نأ ثارتلا بتك ركذت يتلا راعشألا يف ءاج اممو :

 يدبُنومهيفٌدِيِعنًأنامز ليخلاب ةماميلا ئرق اًئَحطو
 دج نياعلا ايلف انانجو ًاضرأ رقَشملاَب ٌتئثدحأمت

 : لاقو .نيرحبلا ضرأ يه رقْشُملا ضرأو

 العافأ سيقب يليخ ْتَلَعْفامم يعئاقو يتوم دعب يموق ركذيس

 الئاوو 55 اهيف تحّبصامو  اَنّقلاب ةماميلا ضرأ تخّردامو

 : لئابقلا كلت ىلع هضرف ام ركذي لاقو
 يلدا عضوو لاعنلا وذَحو دورّبلا كوَحل ٌتلعجأريمُت

 ْبلَسلالئَفورويسلاديقو |غابدلاهيلع ناك ةميزخ
 بصقلا فصرو لاصنلاذحشو حادقلا يربل ٌتلعجًاميمت

 برقلازرخو ءايعلا جسنل زاجحلا ضرأب ُتلعج (ًانَشو)
 بهقلا اهنف ةنانك تانك: . مازبلا تخنل تللعج ًاليدع

 بركلااهيلعءالدلا حْئمو رائثبلارفحل بابرلا تلعج

 اهنأل امبرو هتدّيأ اهنأل امبر ًائيش ءاجرألا كلتب ةيناميلا لئابقلا ىلع ضرفي ملو
 مشو هيلا نين راجت قر اقلاو نقولا هبا محتل را يراجع طكاننتلل نمر ةزمف

 ةهج نم هي ماشلاو زاجحلاو نميلا نيبو ةهج نم سرافو قارعلاو نيرحبلا
 نيذلاو ناشلم اهداق يتلا ةيريمحلا تالمحلا نأ ريبكلا نادبع شقن ركذ دقو .ىرخأ

 يف زاجحلا ركذ ءاج دقو «ناسغ نضراو نادل ضررا ني اجس رابآ ىلإ» تغلب هعم

 اهيحاونو ةكم معزتت ةيدزألا ةعازخ ةليبق تناك دقف .«رازنو دزألا .ضرأ» اهنأب شقنلا

 ةليبق تناكو .«زاجحلا يلاعأب اهيحاونو برثي معزتت ةيدزألا جرزخلاو سوألا ةليبقو
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 ماشلا يهف ناسغ ضرأ امأ «زاجحلا نم قطانم ةدع نكست ناندع نب دعم نب رازن

 نيب (اجس) عقتو «ةينامورلا ةلودلا راطإ يف ماشلاب برعلا ىلع ًاكولم ةنساسغلا ناكو

 ديحوت ةيلمع تلمتكا اجس رابآ ناشلم عّبُت تالمح تغلب املو . ماشلاو زاجحلا يلاعأ

 يدنكلا ورمع نب رارُملا لكآ رجب هعم ناكو ةريزجلا لامشو قرش لئابقو قطانم
 لكآ رجح ةرسأو ةدئك ةيكولم تأدب كلذبو ل ل

 51 ماع يلاوح) يداليملا عبارلا نرَقلا لئاوأب ة ةرتفلا كلت ذنم زاجحلاو دجنل راّرملا

 ام كلذ نع نودلخ نبا خيرات يف ءاجو ةيئارتلا خ ةيرانلا بدك ترك يقرأ( دهدانم

 ىلع 10و «كارضنألاب مدي ناهتعلا يف اشو توعلا دالب عّبت ناسح خود املا ل

 راسو هل اونادف يدنكلا ورمع نب راّرُملا لكأ رجح هّمأل هاخأ اهلك نائدع نب دعم

 نوُنْعَيَو (عْيُت ناسح» تاياورلا كلت لوق يف سابتلا عقو دقو . نسحأ مهيف
 نب ناسح ناك) هنأ ليلكإلا يف ءاج يذلا (أبس كلم دعسأ برك يبأ ن نب ناسح) هب

 كولم روصع يف ميدق دعسأ نب ناسح نمزف 0 هلا ا يخي دو لف هيا
 ىلع لدي امم يداليملا عبارلا نرقلا يف ناك راّرَملا لكآ رجدُح نمز امنيب «ةعبابتلا أبس

 ّمَهَو زاجحلا يف راسو برعلا ةريزج (ناشلم) عَبُت خود امل” وه باوصلا نأ
 لكآ رجح هّمأل هاخأ اهلك ناندع نب دعم لئابقو زاجحلا ىلع ىَلَو فارصنالاب
 لزي ملو ءاعنص ىلإ زاجحلا نم ناشلم عبُت فرصنا دقو . ؟يدنكلا ورمع نب راّرُملا

 . هتافو ىتح ًاميظع ًاميعز

 :هراعشأ رخآو هتربقمو ءاعنصب ناشلم عّبَت ةافو

 : هنأب ةيثارتلا رداصملا هركذت يذلا رعشلا ناشلم عّبُت راعشأ دوجأو رخآ ناك دقل
 عْبُت لاق

 يسنتال نبع نساهعولطو: . .سنستلا تلقق ءاقنبنا كَم

 سْزرَولاك ءرفص اًهبورغو ٌةَيِفافصًضيباهّعولطو
 سفّتلا يف توملا ُماَمِح يرجي امك ءامسلا ٍدبك ىلع يرجت

 (سمأ ٍهِئاَضَق لضَفب ىضمو هبةيجيامٌملغأًمويلا

 ميوقتلاب 5717 ماع يلاوح ءاعنص ةنيدمب ندجو نزي وذ ناشلم عّبُت يفوت دقو

 يهو (جزأ) يل ريم قلاب ًأطّنحُم - هنفد متو ةيداليم ١" ماع قفاوملا يرّيمحلا

 ا ءاعنص لهأ ضعب , رفح دقو ..بادرس اهيلإ يدؤيو ضرألا تحت عنصُت تناك ٌرباقم

 .176 ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 9

 .68 ج ١١١ ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)
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 ناورم نب كلملا دبع وأ يومألا ناورم ةفالخ نمز يف ناشلم ةربقم ىلع رثعف ًاريفح
 نب دمحأ» نع يناهفصألا ركذ دقف (يداليملا نماثلا نرقلا) يرجهلا لوألا نرقلا يف
 يبلكلا نبا نع حاّبصلا نب يلع نع دعس يبأ نب ادا دي نع رامع نيمللا نيف

 نع يبحرألا ءىناه نبا نايس نع ينادمهلا راعشملا ئذ نب ميهاربإ نب ليعامسإ نع

 هل جزأ ىلع اوفقوف ناورم نمز يف ًاريفح اورفح مهنأ ءاعنص لهأ نم لجر نع هيبأ
 بهذ نم متاخ هيلع ؛لاجرلا نم نوكي ام مظعأك ريرس ىلع لجرب ٍمُه اذإف باب

 وذ وأ] ندج وذ سلع انأ : هيف بوتكم بهذ نم حول هسأر دنعو بهذ نم ةباصعو

 ةنس ةئام نبا انأو ٌتكردأف تبِلط ؛ ؛ليؤلا يم.يودعلو لبنلا يتم يليلخل ليقلا نري
 جورفلا تاوذ يعردو فكلا وذ يفيس اذهو يتوصل نذأت شحولا تناكو «يرمع نم

 يذ ةعنص نم رشح ةئامثالث اهيف رشلا تاذ ينرقو ءاوجفلا يسوقو يربزهلا ّيحمرو
 007 كلذ عيمج اذإف انرظنف لاق . يتناخف ينع توملا عفدل كلذ ثددعأ ءرمث

 اذه» :ةيادبلا نوكت نأ دب الو «نسابعلا اهيت ختاون ةناورلاو جوللا ةءارق نا كشالو

 نبا وهو توملا هكردأ» هنإ مث «نقرشمو نتفيض لايقأ ريبك ندجو نيف ميرأ نشلم
 نأ دب الف «رمن يذ ةعنص نم رشح ةئامثالث اهيف رشلا تاذ ينرق» ةرابع امأ (ةئس ةئام

 .رمل وذ هيتك ءاعنص يف ةئامعيرأو ثالثو اذك فيرخب اذك رهش يف تام١ اهلصأ

 مهنأ وأ . «ءاوجفلا هسوقو يربزهلا هحمرو جورفلا تاذ هعردو فكلا وذ هفيس اذهو
 ةباتك هيلعو ًاربش رشع انثا فيسلا لوط ناكو) يبلكلا نبا لاق .هدنع كلذ اودجو
 نوكي دق ناورم نمزب دوصقملاو . (جزألا) ربقلا ف هودجو ام لك اوذخأف . (ليشتلاب
 .ةيرجه ١١ ماع دمحم نب ناورم

 )١( الأغاني  الأصفهاني  ج اا/ ص 4.
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 (47 ثحبملا

  يدنكجل دكلا رارملا لكأ رجخ

 زاجحلاو ةماميلل نييدنكلا كولملا لوأ»

 (ةيريمحلا نميلا ةلود ةعبابت رصع ىف

 «يدنكلا ثراحلا نبا نيمركألا ةيواَعُم نب ورمع نبا  رارُملا لكآ رجح وه

 : لئاقلا وهو

 رورغملِهاَجلدئِهدعب ءيشبًءاَسِيلا هّرعْنَمْنِإ

 ٌريمضلااهنم َنَجأ ء يش َلُك ٌرُمو ءثيدحلاو نْيَعلاٌةولح

 "نوعتيخاهّبح ٌبُسلاة يآ اهنم كل ئدب ْنِإَو ئَمْنُأ لك
 نب رجح نب سيقلا ءىرما ريبكلا رعاشلل ىلعألا دجلا وه رارملا لكآ رجحو

 ةدنك ةيكولم خيرات بستكيو . . «يدنكلا رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا

 :انه ركذن كلذل «مالسإلا لبق برعلا خيرات يف ةريبك ةيمهأ زاجحلاو دجنو ةماميلل

 : ةعبابتلا أبس كولم نمز ذنم ةدنك ةليبق نع ةذبن
 همساف «ةدنك امأ» :نودلخ نبا لاق .ةقيرع ةيناطحق ةيئبس ةينامي ةليبق ةدنك َّنإ

 نب ديز نب بيِرَع نب ديز نب ددأ نب َةَرُم نب ثراحلا نبا  ّيِدَع نب ريَفَع نب روث
 ينب نم زاجحلا ةيداب ىلع مهل ناك كلّملا نأل كولملا ةدنكب فرعُتو - أبس نب نالهك
 اهركذ يتلا نومد اهنمو تومرضح يلي امم نميلا لابجب مهدالبو ءركذن امك ناندع

 ع ثراحلا نب ريمُع نب روثل بقل ةدنك :ديعس نبا لاقو . .هرعش يف سيقلا ؤرما

 ىلع مهنولويو مهنورهاصي ةعبابتلا ناكو . .نميلا يقرش يف مهدالبو . .ددأ نب ةّرَم
 . © («. .زاجحلاو ناندع نب دعم ينب

 يدنك دلوأف ءًايدنِك يِدَع نب ريفع دلوأ» : ليلكإلا ىف ىنادمهلا نسحلا لاقو

 ًاعئرم يدنك نب ةيِواَعُم دلوأو كشاكجلاو نوكنلا : نسرتفا نلوأف را ةيواعم

 .''”(فِدَّصلا وهو ًاكلامو ةدنك وهو ًاروث عترم َدَلوأف ءورمع وهو

 ١. ج ”:7 ص ب ريثألا نبا  لماكلا )١(
 .184 و ١5١ ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
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  ةيواعم نب عئترم ورمع نبا روث همسأو  ةدنك : نه هديك نأ قلل نفع ةيشو

 نب ديز نب ددأ نب ةّرُم نب ثراحلا نب ٌيِدَع نب ريفع نب (يدنك) ةدنك نبأ - ربكألا

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيِرَع
 لئاوألا أبس كولم ةنمزأ ىلإ دوعيو ميدق ةدنك نمز نأ ىلع بسنلا كنها

 مرحم ىف ةيئبسلا دنسملا شوقن يف ةدنك ركذ ءاج دقف لعفلابو «ةعبابتلا أبس كولمو
 :اهنمو «داليملا لبق رشاعلا نرقلا ذنم أبس ةمصاع برأمب سيقلب

 حْرَش ِلإ) دهع نمو مساب شقن وهو :سيقلب مرحم نم ماج ةالا يقر ر شقنلا -أ

 2 هلإلا يا ار م يت تارجج

 مفوع نب ينيفلا 7 ل ورا كحد راكم تراحم ل ةدنك

 يدع /برأم نرجهب ةدنك تربكاو مككلم توه اوذخأو /نتصاصخ كلم
 ينبو وهورب ةدنك بعش نم مقثوأ اوبهوو /سيقلا ءارم نملغ توهو ءابجه

 701 تايجر ويكرر سيرت نيتتالوور هكا ترفخ وبهو ةدنك تربكاو سأرم

 اوذحأل :لزايو بضحي حرش لإ نيكلملا ني كلذ ىنعم هيقفاب ه5 نككيو

 هاجت كلام هَنَمَض نامضب اولخأ مهنأل ةدنك ةليبقو ةدنك كلم كلام (اوزجح)

 كاذ كلام اوذخأف «؛ةصاصخلا كلم فوع نب سيقلا ءارم نع نيكلملاو هقملإ
 نئاهر اوطعأو سيقلا ءارم مالغلا كلذ اورضحأ نأ ىلإ برأم ةنيدمب ةدنك رابكو
 هقملا (ةمارغ) ةرافخ اوبهو ةدنك رابكو .ءاسؤر ءانبأو مهدالوأ ةدنك ةليبق نم

 طساوأ يف بارعألا نأ رهظي» :هيقفاب لوقيو .«لامجو ةبوكرو ًاسارفأ نيكلملاو
 راكتبا ا كولملاب ادح امم اهلفاوقل اهتز اديب جاعزإ ردصم اوخيضأ ةريزجلا

 كلت يف نمألا ظفح ىلع دعاسي - صنلا اذه يف هرهاظم ضعب ىرن  نهيعم ماظن

 ىلإ هراضحإ بجوأ امم سيقلا ئرما نم ردب اذام صنلا ركذي ملو .قطانملا
 بضحي حرش لإ كلملا ماق» :ينايرألا رهطم ذاتسألا لوقي امنيب ."'”(نيكلملا
 نع الدب هشرع ىلإ قباسلا اهكلم داعأو «ةماميلا يف ةدنك ةكلمم ىلع ةلمحب
 ةنيدم 5 نئاهر مهلاجر رابك نم هذخأ نم مهنم لسرأو ( ةوبصن ل

 ةريزجلا طسو مكح تلوت ةددك ةليبق نأ نقلا كلذ ننف نيكو .' 730( تران

 رشاعلا نرقلا يف أبس ةكلم سيقلب دهع ىلإ دوعي امبر ديعب نمز ذنم ةماميلاو

 هاك مقر شقنلا - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(

 .7 1 ص  هيقفاب دمحم . د  ميدقلا نميلا خيرات (؟)

 .554 ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئنسم شوقن ()
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 كلم فوع نب سيقلا ًارماو ةدنك كلم (مككلم) كلام مهنم ناكو .م.ق
 فلتخي يذلا «أبس كلم بّضحي حرش ِلإ) دهع يف (نتصاصخ) ةصاصخ
 هنأ ةيشوقنلا نئارقلاو ةيثارتلا ةيشيراتلا رداصملا لدتو «هنمز ديدحت يف نوسرادلا

 ضعب مهوت امك داليملا دعب سيلو داليملا لبق عساتلا نرقلا لئاوأ يف ناك

 ناوشنو ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ امك سيقلب ةكلملا لبق الو نيقرشتسملا

 ناكف ."'”داليملا لبق عساتلا نرقلا لئاوأ يف سيقلب ةكلملا دعب امنإو يريمحلا
 .نميلاب مهتقطنم يف ةدنك ةيبلاغو ةريزجلا طسوو ةماميلا يف ةدنك ةليبق نم عرف

 بركبأ) دئاقلا مساب شقن وهو :سيقلب مرحم نم ماج 88 مقر شقنلا - ب

 شقنلا يف ركذيو (. .أبس كلم رتوأ مارعش ةداق رابك دحأ .ميلع نب سرحأ

 ىلإ ءملهك تاذ ةّيرق» ىلإ رتوأ مارعش كلملا اهب هفلك يتلا ةمهملا نم هتدوع

 .د لوقيو 72. .(ةّيرق) ةنيدملا بابرأو «ناطحقو ةدنك كلم روث يذ ةعيبر
 شوقن يف ةراشإ مدقأ وه (570 ماج) شقنلا اذه يف ءاج ام لعل» :هيقفاب دمحم

 ركذ فلس دقو "2. .ةريزجلا طساوأ يف تماق يتلا ةدنك ةكلمم ىلإ دنسملا
 اهركذ نوكيف (بضحي حرش ٍلإ) دهع نم (01/5 ماج) شقنلا يف اهركذ ءيجم

 شوقن يف صن مدقأ يناث وه (رتوأ مارعش) دهع نم (5725 ماج) شقنلا اذه يف

 كاذ ذإ اهكلم ناكو ةريزجلا طسوو ةماميلا مكحت تناك اهنأو ةدنك نع دتسملا

 اهتمصاع تناكو (ةماميلاو ةريزجلا طسوب  ناطحقو ةدنك كلم روث يذ ةعيبر)

 رساودلا يداو يف (وافلا) مساب ًايلاح ةفورعملا يهو (ملهك تاذ ةّيرق) ةنيدم

 ةنيدملاو ميلقإلا كلذل اكلم (روث يذ ةعيبر) ناكو .ةماميلاو ةريزجلا طسو ميلقإب

 يف (نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش) دهع يف أبس ةكلمم راطإ يف (ةّيرق)
 يف ينادمهلا ًاضيأ هددح يذلا نمزلا وهو داليملا لبق عساتلا نرقلا طساوأ

 3” ةينانعلا ايس كولح نوصعل ةيشوقتلا نئارقلا هدكوتو. كلملا فلذا ليلقألا

 معنهي رساي) دهع نم دنسم شقن وهو :سيقلب مرحم نم ماج 556 مقر شقنلا  ج
 /ندج نب بلات دعس) دئاقلا مساب (تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم

 أبس بارعأ لكو /لياديزو ملهبو ممرحو جحذمو ةدنكو /انب كلمنا زعأ نييك

 بقل ماج شقان دقو. .» هيقفاب دمحم .د لاقو ('تناميو تومرضحو ريمحو
 :نيمسق ىلإ هفارشإ تحت اهنأ ركذ يتلا لئابقلا َْمّسَقَف ءبلات دعس بارعألا ريبك

 )١( ص - حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبابت ك355”  00"5,

 و 778 ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟) 158.
  0و ١١م ص  هيقفاب دمحم . د  ميدقلا نميلا خيرات 6
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 لهابو ممرحو جحذمو ةدنك :يهو ؛ماج رظن يف ةيمهأ لقألا مضيو لوألا
 : يهو ةيمهأ رثكألا مضيو يناثلاو .(أبس كلم بارعأ) جاتلا تاكلتممو لياديزو
 نشقنلا ىف واس ام: انلمأت اذإ اننكلو : هيقفاب لاق :ةدشيو ترومرضتو رزيمجو ايف

 بارعأ اهب يتلا قطانملا رصحل ةلواحم ناك امنإ بلات دعس هلعف ام نأ دجنس
 ةطيحلا يف «دايزإ مل  ةيمهأ لقألا تسيلو ةزرابلا لئابقلا َرَكّذَف ليصفتلاب أدبف

 ريمحو أبس بارعأ لكو :لاق بارعألا ىلع هفارشإ ةيلومش ديكأت يف ةبغرو
 . '"”(يكلملا بقللا اهنم نوكتي يتلا قطانملا لك بارعأ يأ . .تومرضحو
 .داليملا لبق نماثلا نرقلا وه شقنلل حيحصلا نمزلاو

 كلم لوألا دعسأ برك يبأ دهع نم حمجلا لسأمب زئامكر هم مكر ناقلا يو

  ةماميلا ميلقإب حمجلا لسأم يداو روخص يف توحنم دنسم شقن وهو : آسف

 ابأ نأ شقنلا ركذيو»  ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف ضايرلا نم ملك 515 دعب ىلع
 تناميو تومرضحو نادبر يذو أبس يكلم نماهي نايس هتباو. دعسأ تارك
 بارعأ نم بكر يف - حمجلا لسأم - عضوملا كلذ اراز «تماهتو دوط بارعأو

 نأ» ركذيو حمجلا لسأم روخص يف زنامكر 504 مقر شقنلا كلذكو ل
 دوس لئابقو ناسرف هعمو عضوملا كلذب رم ايش كلا دغشأ توك انأ
 - تومرضحو ريمحو أبس بعشأ ناسرف لكو . .ةدنكو (87815) ح لو (5787)
 ربطت تشييذأ» ءايلكألا نفقا نتادمبلا نيسحلا سد دقو "10.ىدعم اوناك نيذلا
 عم كلذ قفتيو «©دعسأ نب ناسحو عب دعسأ برك يبأ مايأ يف ناك لباب كلم
 برك يبأل حيحصلا نمزلا نأب ةيشوقنلا ن نئارقلاو ةديدجلا تاساردلا هيلع لدت ام
 حمجلا لسأم ةقطنم تناكو «داليملا لبق عباسلا نرقلا وه أبس كلم لوألا دعسأ
 ةماميلاو ةريزجلا طسو يف ةدنك اهمكحت تناك يتلا ةماميلا ميلقإ نايدوو ىرق نم

 نيعم كولمو أبس براكمو ةعبابتلا أبس كولم روصع رئاس يفو رصعلا كلذ يف
 ع

 رثأ ةثعب تماق دقو :دجنو ةماميلا ميلقإ يف ةدنك ةمصاع (وافلا /ةّيرق) راثآ -
 ا ضايرلا ةعماج نم يراصنألا نمحرلا دبع روتكدلا 0<

 .د عم ةلباقم (ةلجملا) ةلجم ترشن دقو (وافلا) ًايلاح اهمساو (ةّيرق) ةنيدم

 )١( ص - هيقفاب دمحم . د  ميدقلا نميلا خيرات ١١8 و 165

 ص ب هيقفاب دمحم . د  ميدقلا نميلا خيرات مه ١59,

 .زنامكر 504 شقنلا - يكسفورتيب . د  دعسأ ةمحلم (*)
 ,/مثاج ٠١١ نط د ىنادنمهلا نسحلا - للكإلا ؟9)
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 ام لاق ثيح (وافلا /ةّيرق) تافشتكم نع م1941 ماع يراصنألا نمحرلا دبع
 ةمصاع تناكو ءاهرصع ىف ةيخيرات ةنيدم ربتعت (وافلا) ةّيرق نإ) :هصن ىلي
 ير كاووعكملا' «ةميدقلا نفرقلا « ةزيفك فللذ ىلع نهاوشلاو كدت ةلوذل
 نأ لبقو .ةمصاعك ةيبرعلا ةريزجلا ةقطنم ىف ةدايسلا رود تبعلو . صوصنلا

 ةميدقلا ةيبرعلا تانطرتنستلا نه ةنظوتستك يويطلا رودلا اتعل ةيصصاغ نوكت
 نيب يراجتلا قيرطلا ىلع يجيتارتسا عقومب عتمتت ثيح ؟ةينمي ةينيعم ةنطوتسم)
 برأم ىلإ ندع نيب ام لفاوقلا رمم تناكف مو ركاب احل

 اهعقومب وافلا تناكو «يراجتلا ةجاجزلا قنع يهف رساودلا يداو ىلإ مث 3 نارجنو

 ةراصت -قاوفلا ةراهق ا
 نيتيخيرات نيتلحرم ىلع ةلصتم نورق ةتس يلاوح وافلا ةراضح تشاعو .ماشلا

 لبق ام ةرتف اهب دصقيو  (ةينيعملا ةرتفلا) اهانيمس ىلوألا ةرتفلا :نيتزيمتم
 ةيرقو .- داليملا دعب ام ةرتفو  (ةيدنكلا ةرتفلا) اهانيمس ةيناثلا ةرتفلاو  داليملا

 يفو .م/0 00 رتموليك ” اهلوط ءرصعلا كلذ روظنمب ةريبك ةنيدم وافلا
 راصتخاب اهنإ .ابيرقت ةنس ١/ لبق ضايرلا ةنيدم نم ربكأ وافلا ةنيدم تناك اهتقو

 0 : ةيراضحلا رصانعلا لك اهيف تلثمت «ىخيرات نآنك هناذ: ةئيدم

 «ةداعملا تةيوديلا تالوكشملا ةفوصلا + تاباثكلا»ريرخلا .«هعاوتاب حلا
 اندجو .اضيأ ةريبك ةيداصتقا ةوق تناك اهنأ ىلإ ريشي امم دوقنلا اهيف تبرضو
 ةكرح ءةددعتملا تانايدلا ءلاملا «ةريثكلا دباعملا «ليثامتلا نم ةعومجم اهيف
 رباقم «يليكشتلا نفلا يف ةروطتم ةكرح «نيكاكد .ةمخض قاوسأ «ةيوق ةيراجت

 «ءالبنلا رباقم «ةيكلملا رباقملا :رباقملا نم جذامن ةثالث اندجو ثيح ةزيمتم
 قو « نقدلاو زييجتلل ايرغ ةعومحم هع ةزابع ةريقملاو' :نةيعشلا ةفاغ رياقف
 دهاوشف «لايجأ ةثالث نم ةرسأ ىلإ ةصاخ ةربقم لالخ نم فرعتن نأ انعطتسا
 هذه يف تنفد ةدحاو ةرسأل ةنس نيعست لسلست ىلع انتلد ةربقملا هذه يف روبقلا

 ثيح ناكسلا ةيعون ىلع فرعتن نأ انعطتسا رباقملا هذه لالخ نمو .ةربقملا
 لثم ةيبرع ءامسأ امنإو ةيبرع ريغ ءامسأ يأ دجن مل «ةيبرع لئابق ًاعيمج مهنإ

 ”«ناطحقو ميمتو دسأ

 بوتكم ينمي شقن وهو (معفه نب لجع شقن) كانه اهيلع روثعملا شوقنلا نمو
 نب لجع) شقن رشنب ماق نم لوأ لعل” :ينايرألا رهطم ذاتسألا هنع لاق .دئسملاب
 روتكدلا وه «ةماميلا ضرأ نم (وافلا) ةقطنمب (ةيرق) لالطأ يف دوجوملا (معفه

 .م1981/- 1١7 - 8/408 ددعلا  ةلجملا ةلجم (')
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 /ةيرق) ةقطنم ىلإ ضايرلا ةعماج اهتبدتنأ يتلا ةئعيلا سيئر يراصنألا نمحرلا دبع
 :يلي امك وه شقنلا ىوتحمو . .كانه ةيرثألا تابيقنتلا ضعب ىلع فارشإلل (وافلا

 هدالوألو هل وهو .أربق مع فه نب لبيبر هيخأل ئنب مع فه نب لجعا
 رتثعو هالو لهكب هذاعأف .ناولغ لآ نم رئارحلا مهئاسنو مهدافحأو اهدالوأو هتأرماو

 رطمت نأ ىلإ صقتنم لك نمو «أدبأ نهترمو راشو تيعتعو يوق لك نم قراشلا
 | ريعس ضرألاو اهذ هلمسلا

 رتثع) هلإلابو (0ال) هلإلابو (لهك) هلإلاب ربقلا معفه نب لجع ذاعأ دقو

 ىلإ هذه («ةيرق) ةنيدمب صاخلا هلإلا مسا اذه لهكل : ينايرألا رهطم لوقيو . (قراشلا

 وهف ©0ال) امأ "2. . (لهك تاذ ةيرق) شوقنلا يف لاقيف هب فرعت ًانايحأ اهنأ دح
 ركذت ملو .ةيريمحلا ةيثصبلا شوقنلا يف ةروكالملا ةهلآلا نم .قراشلا رتثعو (هّللا)

 هلئاوأ يف تأدب يذلا يداليملا عبارلا نرقلا ىلإ دوعي هنأ ىرنو شقنلا نمز ةساردلا

 .ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف (ةيرق) ةئيدمل ةيدتكلا ةلحرملا

 : ناشلم عّبُت دهع يف زاجحلاو ةماميلل ةدنكو رارملا لكآ رجح ةيكولم
 ثرحلا نب نيمركألا ةيواَعَم نب ؤرمع نب رجتخ) وه.رارملا لك ارجل نإ

 رغصألا ثرحلا نبا :نيمركألا ةيواعم نأ :باعيتسالا باتك يف ءاج دقو (يدنكلا

 نب ةّرُم نب يِدَع نب ريفع نب روث نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثرحلا نبا
 ءاج دقو .تومرضحو ةدنك ءاسؤر نيمركألا ةيواعم ونب ناكو '”(يدنكلا ديز نب ددأ

 امدنع نييريمحلاو نزي يذ ميرأ ناشلم عم تناك ةدنك نأ» ريبكلا نادبع شقن يف

 عةيداليم 55١ ماع كلذ ناكو (اهيلع ىضقو تومرضح ةكلمم ناشلم حاتجاو راح

 لك تلمش يتلا ةيريمحلا ةلودلا يهو رّيْمِح ةعبابت ةلود ناشلم ةماعزب تماق ثيح
 ةماميلا بونج نيربي ىلإو ًاقرش َنامُع زوافم ىلإ ميدقلا عساولا اهلولدمب نميلا ءاجرأ
 . ًايونج يبرعلا رحبلاو اير نييسألا ريصلاو ًالامش

 ناشلم عَبُت ماق  ةيداليم ١١" ماع يلاوح  يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يفو

 نم نيبتي ثيح زاجحلاو دجنو نيرحبلاو ةماميلا ىلإ ةعساو ةيريمح تالمح ةدايقب
 تالمح ةدايق ىلوت ميرأ ناشلم نأ  هيقفاب دمحم .د ركذ امكو - ريبكلا نادبع شقن

 فرعُي ناك ام يف ةصاخ ةريزجلا هبش نم ةفلتخم ءاحنأ يف نميلا جراخ ةعساو

 تغلب هنأو ” "«ميدقلا عس اولا اهلولدمب نيرحبلا يفو دجن فارطأ يفو ةماميلاب

 .م19/87 ربمتبس ١7 ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم  ينايرألا رهطم  معفه نب لجع شقن )١(

 ١. ج ٠١9 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا  باعيتسالا ()
 .م19417 ربمتبس ١7 ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم - هيقفاب دمحم . د  نوينزيلا فر
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 ليلدلا شقنلا كلذ انيطعيو ''”ناسغ ضرأو رازن ضرأ نيب اجس رابآ ىلإ ) تالمحلا

 خّود امل” : ًالئاق نودلخ نبا اهنع مرت اهو ةرئارخلا ةيزاتلا ينك هوت ام ىلع يدابلا

 ناندع نب 520000 فارصتالاب معو راجحلا يف راسو برعلا دالب عب (ناسح)

 ناسح) مهلوق يف سابتلا عقوف "ايسدكلا ورمع نب ناؤملا لكأآ رجح همأل هاخأ اهلك

 رجح ناكو «ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ وهو (ناشلم) هنأ شقنلا نم نيتي فريح ( عت

 ةريزجلا ديحوتل تالمحلا كلت يف هعم ناكو هّمأ نم ناشلم عّبُت قيقش رارملا لكآ

 . ةيبرعلا

 . .دجنب برعلا كلم رارملا لكآ رجح ناك" :هصن يلي ام ريثألا نبا لاقو

 قيقلا لكار اههاقك ع يعد 7 ءاهفس ناك هنأ دجنب برعلا مهكلم ببسو

 نم فيعضلل ذخأي اكلم مهيلع اوكلمي نأ اوأرف مهرمأ يف ءالقعلا رظنف ؛فيعضلا

 هعيطي هنأل مهنم كلملا نوكي نأب ميقتسي ال اذه نأ اوملعو ؛برعلا مهاهنف «يوقلا

 ءافلخلا ةلزنمب برعلل اوناكو نميلا ةعبابت ضعب ىلإ اوراسف .نورخآ هفلاخيو موق

 رارملا لكأ ورمع نب رجح مهيلع كْلَمُف ءاكلم مهيلع ِكّلمُي نأ اوبلطو «نيملسملل

 نم نييمخللا يديأب ناك ام ةماع عزتناف ركبب راغأو ايصال

 (. . ركب ضرأ
 : يلي ام شوقنلاو ةيثارتلا اليا واج ني قالا يوما

 يف قارعلاب ةريحلا ميلقإ كلم ناك يناميلا يمخللا ورمع نب سيقلا ًارما نإ -أ
 يمخللا ورمع نب سيقلا ءىرما كيلمت نمز (نوتسيب) ددح دقو ةيسرافلا ةلودلا راطإ

 ١5 تماد يتلاو م1517 ماع مورلاو سرفلا نيب مالسلا ةدهاعم دعب تءاج هتيالو نأب)

 هسفن فصوو نيرحبلاو ةماميلاو دجن ىلع ورمع نب سيقلا ؤرما رطيس دقو . ة)«ةنس
 - جاث ىلإ ىرسأ يذ مهلك برعلا كلم ورمع نب سيقلا قرما” هنأب ةرامنلا شقن يف
 تناكو «نيرحبلا ميلقإ يف ةيخيراتلا ندملا نم جاثو . ؛رازنو نييدسألا عمصحا)

 (خيبتبلا هزآلا نم نم لئابقو رازن نب ةعيبر نم لئابق ةماميلا ىلإ نيرحبلا ميلقإ نكست

 . . برعلا كلم . .» هنأ شقنلا ىف ءاج ثيحب ورمع نب سيقلا ءىرما مكح اهلمشف

 تامو ماشلا ىلإ همايأ رخآ يف ورمع نب سيقلا قرما أجل دقو . 'رازنو نييدزألا كلمو

 خرؤم وهو ةرامنلا شقنب روهشملا هربق شقن ىلع روثعلا مت ثيح ةرامنلا يف كانه

 7/1 ص - هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا ىف ()

 1١. 1 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 ١. ج 7١5 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()

 .م9586١ ربمسيد ١4/ ددعلا  ةيتمي تاسارد ةلجم  هيقفاب دمحم . د  نيرحبلا ميلقإو رازن مه
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 همكح نأ ودبيو مآ ماع لبق ناك ةرامنلا ىلإ هءوجل نكلو م78 ماعل قفاوملاب
 ةريحلا ميلقإ عضخأ امبر يذلا يناثلا روباس يسرافلا كلملا دي ىلع ىهتنا دق ناك
 هتايح ةيقب يمخللا ورمع نب يينيقلا ةرما يضف كلو .تقولا نم ةرتف يسرافلا مكحلل

 ةيداليم "78 ماع هتافو ىتح ةيروسب ةرامنلا يف

 عّبُت ىلإ اوءاج نيرحبلاو ةماميلاب ةيعيبرلا لئاو نب ركب ةليبق ءاسؤر ْنِإ - ب
 كْلَمُف اكلم مهيلع كّلمُي نأ هنم اوبلط'  ريثألا نبا ركذ امك  ثيح نميلا كلم
 نباو ينادمهلاو يبلكلا نبا ركذ امنيب 2. .يدنكلا رارملا لكآ ورمع نب رجخ مهيلع
 :ةماميلا ىلإ هشيجبو هسفنب راس نميلا كلم ْاَعَبُت نأ' : نيخرؤملا نم مهريغو نودلخ

 حاتجاف م5515 ماع مورلا كلم نيطنطسق رصاعم يناثلا روباس وهو  !سراف

 هايإ ركب ةليبق ءاعدتسا عم كلذ ضراعتي الو «نيرحبلا ميلقإو دجنو ةماميلا ميلقإ عْبُت
 حايتجا كلذ مزلتسا دقف ءًاكلم مهيلع كلمُي نأو نميلا ةلود ىلإ مامضنالا مهبلطو
 ةريحلا ةرلمب طبتري اهضعب ناك ىتلاو :تاهجلا كنتي ئرخألا لئابقلا عاضخإو
 عزتنا رارملا لكآ ًارجح نأ :ريثألا نبا ركذ دقل .ةيسرافلا ةلودلاب نيطبترملا نييمخللا

 ءريكلا ناديع.شقن اهوكذ ققلا تالمحلا كلت يف «ميرأ ناشلم» وه يذلا نميلا كلم
 ةيريمح ةراغ نع ثدحتت ةرقف نادبع شقن يف)  هيقفاب دمحم .د ركذي امك - ثيح

 لكك هايملا رداصمب ةينغلاو «لامرلا نم رحب يف ةقراغلا ةحاولا كلت يعي ا(تنعلب

 نيرحبلا ميلقإ ةدعاق رجه اهنم ىرخأ نكامأ ىلإ ةلمحلا تقلطناو :: ةقطتملا تاخاؤ
 لقتناو ءجرخلاو وج تفدهتسا ةراغ - شقنلا كدي اتارعفلا ىدحإ ىفو 55

 وه امك جرخلاو .(ذعم نم رئاشع) و مسالاب اتركذ نيتليبق اوبراحيل نوريغملا

 لامر امهلصفت «نيرحبلا ميلقإل برغلا نم داحملا ةماميلا ميلقإ عضاوم نم فورعم
 ًادحاو ًاميلقإ ًاعم نالكشي  نيرحبلاو ةماميلا  ناميلقإلاو .ةبصخلا اهيعارمب ءانهدلا
 اهتّئش ةراغ نع هتارقف ىدحإ يف ريبكلا نادبع شقن ثدحتو . .ضورعلا ميلقإ وه

 ضرأو رازن ضرأ نيب ام] - ناسغ ضرأو رازن ضرأ تغلبو دعم ىلع ةيريمح تاوق
 ضرألا هذه ددحي ام ىلع ءورقملا ءزجملا يف يوتحي ال شقنلا نأ عمو  [ناسغ

 ةركن ينبو نش ةريشعب) كانه تمدطصا ةيريمحلا تاوقلا نأ ركذي هنأ الإ «ةحارص
 مهف اهلوح نوباسنلا فلتخا امهم نوطب وأ لكابق اهلكو (سيقلا دبعو . . .ينبو
 ميلقإ ةبحاص (تاذلاب ةعيبر) اهنأ ىلعو «رازن نم «ةعيبر نم اهنوك ىلع نوقفتم

 ,1 6 ص - حرفلا نيسح دمحم - نوعبسلا نميلا ةعبات(١)
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 مل نييريمحلا لعل» :هيقفاب دمحم .د لوقي شقنلا كلذ ىلإ ًادانتساو 2”. .نيرحبلا

 ىلع اهذوفن طسب يف ةيدنكلا رارملا لكأ ورمع نب رجح ةرسأ حاجن نع نيديعب اونوكي
 ام وه كلذ نأ عقاولاو . "”«ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف ةلغوم قطانم يف ةّيدعم لئابق

 يف ناشلم عّبُت عم ةدنك ناسرفو رارملا لكآ رجح ناك دقف ةيبرعلا خيراتلا بتك هتركذ

 دقو «زاجحلا ميلقإو نيرحبلا ميلقإو دجنو ةماميلا ميلقإ تلمش يتلا تالمحلا كلت

 نع قباسلا ثحبملا يف اهضعب انركذ يتلا عَبُت راعشأ يف ًاضيأ تالمحلا كلت ركذ ءاج

 : عْبُت لوق يف ريمن ونب مه نش ينبو ةرمن ينب وأ ةركن ينب ةريشعف (ناشلم عّبُت)

 ٌبليلاعضوو لاعنلاوذححو دوُربلا كوخل تلعجًريمن

 ُبَرِقلازرخو ءابعلا جسنل زاجحلا ضرأب ٌتلعج (ًانَّشو)

 يهو (ٌوج) ىلإ (نيربي) نم ةماميلا ميلقإ ءاجرأ ىلإ تالمحلا شقنلا ركذ دقو

 يهو (ْرَجَه) ىلإ مث نيرحبلا ميلقإ دودح يف عقت يتلا (جرخلا) ىلإو ةماميلا ةنيدم
 :لاق ثيح عّبَت رعش يف كلذ ءاج دقو «نيرحبلا ةدعاق

 يدبثتومهيفُديِعُت (انامز» ليخلابةماميلا ىرُف اَنَحَطَو
 فدع ساد هال انافشو ايفرارتت نايك دا مف

 :يهف «رقشملا ضرأ يهو نيرحبلا ضرأ انلمجأ اذإ) :ينادمهلا نسحلا لاق
 ترطب هنو يضاوإلا لعشوا .تاتيالا و قون طفلان( عيدتعلا ودب ىدحعلا كيد رك
 ؛عماج يبأ يداوو «ةدوسلاو «ةريقئلاو ءرثب ةحلسمو «ةمظاكو «ناوفس . .اهب

 رقشملا ضرأ يهو نيرحبلا ضرأ نأ كلذ نم نيبتيو "06. .ناتنرقلاو «ةبرشلاو

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ًايلاح يه ىتلا) يبرعلا جيلخلا ةقطنم لك لمشت تناك

 موخت ىلإ (ةمظاك) تيوكلاو نيرحبلاو رطقو  ةيدوعسلا قرش  ءاسحإلا ميلقإو
 ءملحُم اهرهن لجأل نيرحبلا تيمُس نيرحبلا ضرأ نإ » :ينادمهلا لاقو . (قارعلا
 :رقشملا» ”"لاقو  ؟"ةلابف هيلع لو اعتق لاق «نيرحبلا رجهب ًاميظع رهن ناكو

 نأ ليلكإلا شماه يف ءاجو اهلوصأ ءاملا حربي ال لخن هبو ءْرَجَه وحن نيرحبلاب
 "”«(نيرحبلا ةدعاق ْرَجَه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو «ميظع نيرحبلاب نصح :رقشملا»
 : هلوقل رَمَّشُملا نصح ءانبب ماق يذلا وه ناشلم عْبُت نأ ودبيو

 يدعب سانلااهلحت ًانادجو ًاضرأرقشملاب ٌثثدحأمث

 .ما1985 ربمسيد ١4/ ددعلا  ةيئمي تاسارد ةلجم  هيقفاب دمحم . د نيرخبلا ميلقإو راآزن 2غ(

 .م197' ربمتبس ١7/ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم - هيقفاب دمحم . د  نوينزيلا (؟)

 .50 و وا7”7١ ص - ىنادمهلا نسحلا . برعلا ةريزج ةفص (9)
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 نكي مل ام «نمزلا كلذ ذنم نيرحبلا ميلقإل مكحلا زكرم رقشملا نصح ناكو
 نمو . .ةبراعلا برعلاو ريمح ةغلب ةيرقلا :رَجهلا» : ىن اب «كلذ لبق ادوجوم
 عبُب تالمح شقن يف (ْرَجَه) ةنيدم يهو .7'2«نيرحبلا رجس ةميدقلا برعلا قاوسأ
 ةينامي ةيريمحو ةيدزأ لئابق نيرحبلا ضرأ نكست تناكو . ديرحبلاو ةماميلا ىلإ ناشلم
 دزألا نأ. .» :يبتوعلا ركذ دقف .«سيقلا دبعو لئاو نب ركب اهنم يتلا ةعيبر لئابقو
 :كلذ نع ناشيج نب ناسح لاقو 2”(نيرحبلاو ءاسحإلاو نامع ىلع مهترطيس اوطسب

 رقشملا نضرأ نعب نامق نقزأو هلك فيسلاو نارحبلا اهل دزأو

 ةديفر ينب ضعبو ةيريمحلا ةعاضق نم تالللا ميت ت تراس» :نودلخ نبا لاقو

 اهب ناك نم اولجأف ءرَجَه اولزنو نيرحبلا وحن نييرعشألا نم ةقرفو مهنم
 فيس ىلإ نيرحبلا ىلإ ةماميلا نم لئاو نب ركب رايدو» :ينادمهلا لاق ولو
 - نيسلا رسكب - فيس ىنعمو تيوكلا لحاس وه ةمظاك فيسو '"«رحبلا ىلإ ةمظاك
 .رحبلا لحاس

 ةماميلاو نيرحبلا ميلقإ ىلع يدنكلا ٌرارملا نك ارح ناشلم عَبُت ىلو دقو
 نيب ايس رابآ) غلب ىتح ةماميلاو نيرحبلا نم ناشلم عّبُت راس امل زاجحلاو دجنو
 اًمل) هنأ ذإ . ماشلاو زاجحلا يلاعأ نيب اجس رابآ ةقطنم يهو (ناسغ ضرأو رازن ٍضرأ
 لئابق ىلع ىلو ؛«نميلا ىلإ فارصنالاب م مهو زاجحلا يف راسو برعلا ةريزج عّبُت خود

 نب رارُملا لكآ رجح هّمآل هاخأ (نيرحبلا عم ةماميلاو دجنو) اهلك ناندع نب دعم
 . يداليملا عبارلا نرقلاب م"”١ ماعو ٠ ماع نيب ام كلذ ناكو .«يدنكلا ورمع

 :زاجحلا يلاعأب ةلوبه نب دايزو رارملا لكآ رجح * هيب نادربلا ةعقوم أبن

 املا يهنو لهو ةاطتلا "نافيا رهلا كا ا رسخ نانقلسوتت يتراكل
 ةقطنم امبر) زاجححلا يلاعأ ةقطنم يف هباحصأ نم ةعامج رارملا لكأ رجح فلختسا
 ميلقإ ىلإ هعم نيذلا ةعيبرو ةدنك ناسرفب رجح راسو «هتلئاع كانه كرتو (اجس رابآ
 دقو ءاهنم مهجرخأف سرفلا لامُم نييمخللا ديب قطانملا ضعب تناك ثيح نيرحبلا
 نييمخللا يديأب ناك ام ةماع عزتناف ركبب رارملا لكأ رجح راغأ» :ريثألا نبا لوق م
 ةقطنم ىلع ماشلافارطأ كلم يمعجسفلا ةلوبع نب .ذابز راق كاذنا .اركب ضرأ نم
 نإ «نادربلا موي ثيدح نم ناك» : لماكلا باتك يف ءاج امك ثيح زاجحلا يلاعأ

 )١( و 817 ص - ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص 77٠و 4
 ص  رمع قوراف. د  ينامعلا خيراتلا رداصم - يبتوعلا  نامع خيرات (؟) ١7.
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 نب نارمع نب ناولح نب حيِلَس نم ناكو ماشلا (فارطأ) كلم ةلوبهلا نب دايز

 تاكو «دجن برع كلم  رارملا لكآ  ورمع نب رجح ىلع راغأ ةعاضق نب فاحلا

 رجح لهأ ىلإ راسف مهربخ ًادايز غلبف «نيرحبلا ىلع ةعيبرو ةدنك يف راغأ دق رجح
 ميرحلا ذخأف «ةروكذملا مهتازغ يف مهتالاجرو فولخ مهو مهلاومأو ةعيبرو
 ةأرما  يدنكلا ةيواعم نب ثرحلا نب بقر زيا مئاط جايب دنع منن ير اوصف

 يف اوراسف مهوزغ نم اوداع دقو «دايز ةراغب ةعيبرو ةدنكو رجح عمسو «  رجخ

 منغ دبع نب عيلصو نابيش نب سودس رارُملا لكأ رجح لسرأف . .ةلوبهلا نبا بلط
 اليل هركسع ىلع الخد ىتح اجرخف «دايز ركسع ملع ناملعيو ربخلا هل ناسسجتي
 ءاج نم :دايز ىدان ٌسانلا لكأ املف أنمسو أرمت سانلا معطأف عمشلاب ءيج دقو

 رمت نم نيتردف اذخأو بطحب عيلصو سودس ءاجف «رمت ةردق هلف بطح ةمزحب

 .رمتلا هارأو دايز ركسعب هربخأف ءرجُح ىلإ عيلص فرصنا مث «هتبق نم ًابيرق اسلجو
 دنهو ؛نولوقي ام عمستي سلجو ؛ يلج رمأب هيتآ ىتح حربأ ال :لاقف سودس امأ

 نمسلاو رجه نم رجح ىلإ ّيدهأ رمتلا اذه نإ :دايزل تلاقف دايز فلخ رجح ةأرما

 نآلا كنظ ام :اهل لاقو اهبعادو اهلّبقف رجح ةأرما نم دايز اندو .. لدنجلا ةمود نم

 روصق نياعت ىتح كبلط عدي نل هّللاو هنإ نيقي هنكلو نظ وه ام :تلاقف ؟رجخب
 ديددت رخو ؛هنورمذيو مهرمذي ةدنكو نابيش ينب نم سراوف يف هب ينأكو ماشلا

 ًاعمجو ًاثيثح ًابلاط كءارو نإف «ءاجنلا ءاجنلاف ءًارارُم لكأ ريعب هنأك هاتفش دبزت بّلكلا
 كبح نم الإ اذه تلق ام : : اهل لاقو اهمطلف هدي عفرف ءًابيلص ًايأرو ًانيتم ًأديكو ًافيثك

 ًامئان هنم مزحأ ًالجر تيأر الو .هل يضغب ًادحأ تضغبأ ام هّللاو :تلاقف ءهل
 :لاق هيلإ لخد املف ًارجُح ىتأ ىتح راسف هلك كلذ سودس عمسف . .ًاظقيتسمو

 نيقيلاب كتئجو شهد ىلع بيغرمأب نوفجرملا كاتأ

 رعشي الو ًابضغ هنم لكأيو رارملاب ثبعي رجح لعجف .عمس ام هيلع ٌصق مث
 ال ةزارحلا ديدش فيت نارملاو -«ناوملا لكأ كقمور ندشلا «نتضنلا ةدبق نم هلكأي هنأ

 اولتتقاف دايز ىلإ راسو بكرو سانلا يف يدونف رجح رمأ مث .اهلتق الإ ةباد هلكأت
 ًادنه هتجوز رجخ ذخأو ًاعيرذ ًالتق اولتقو ماشلا لهأو دايز مزهناف (ًاديدش ًالاتق

 :اهيف لاقو «تتام ىتح امهضكر مث نيسرف يف اهطبرف

 ٌرورغملهاجلٍوئِهَدْعَب ءيشبةهاسنلا هرغ نمد
 ٌريمضلااهنم ّنجأ ءيش لك ٌرُمو ثيدحلاو نيعلاٌةولح
 ةرضيخل ايد ييصملا لا ءاديدنو كان ىددت نرو نمسا نك



 1032 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش م85

 اذهو ماشلا كلم يحيلسلا ةلوبه نب دايز نإ ءاملعلا ضعب لاق) : ريثألا نبأ لاق

 ىلإ نيطسلف نم ربلا يلي امم ماشلا فارطأب اوناك حيِلَس كولم نأل حيحص ريغ
 كولمل ًالامع اوناك مهلكو ءدالبلا هله ناسغ تذخأ مهنمو مورلل دالبلاو نيرسنف

 لقأو ةنس ةئامسمخ حيلس دعب ماشلا فارطأ ناسغ تكلم دقو . .لالقتسالاو درفتلا .
 رخآ دايز نكي ملو حيلس دعب اوناكو «ةنس ةرشع تسو ةنس ةئامثالث هيف تعمس ام
 ةازغلا هذه ىلع برعلا ةاور تقبطأ ثيحو . .ىرخأ ةدايز ةدملا ديزتف حيلس كولم

 ناك رجحل رصاعملا ةلوبه نب دايز نإ :هيف ليق ام حلصأو ءاههيجوت نم دب الف
 . 372. .ماشلا فارطأ ضعب ىلع ًابلغتم وأ موق ىلع ًاسيئر

 نم ترجاه ةيدزألا ناسغ ةليبق نأ ةيخيراتلا رداصملا يف ثحبلا نم نيبتيو
 ناكو «يداليملا ثلاثلا نرقلا لئازأ يف ماشلا فارطأو ماشلا ةيدابب ترقتساو نميلا
 :مورلا بناج نم ماشلاب برعلا لئابق ىلع ًاكولم نويعاضقلا نويحيِلَسلا معاجضلا ونب
 معاجفلا كولم اهَبَلاَط ماشلاب اهلوذت"لوأل ناسف :تتاكو» .3 :نودلخت با لاق

 ةواتألا تّدأو ناسغ ىلع ةرئادلا تناكف ءاولتتقاف ءناسغ مسنات ,ةواتألاب
 مهكلم ناكو معاجضلا حيلس ينبو ناسغ نيب برح تعقو مث ("”0. .معاجضلل

 ناكو يحيلسلا يمعجضلا ندا دواد نب رذنملا نب ةطبس وهو ,(ةلوبه نب ةطبس)

 ناسغ سيئر ناكو .مورلا هكلم دقو ماشلا نم اهيلإ ناك امو ءاقلبلا ضرأ ىلع اكلم

 بلغوا : :نودلخ نبا لاق .يناسغلا ثراحلا نبا دلاجملا نب ورمع نب عذج

 «ءاوقتلاف «دواد نب ودتملا نب ةطبس مهسيئرو حيلس لاجر يناسغلا قرمع نب عذج

 يف ماشلاب برعلا لئابق ىلع ناسغ ةسائر تأدب كلذنو * "”(بهتداقأو ابيع ميت

 - ةلوبهلا نب ا ل را لكلا 0 دولا تاو

 فيسلا ىقبأ نم ' ةلويه نب دايز 0 2003 3 لاق . يناسلا هو ورمع نب ب

 ا نايه ناكر فلل تلمتكات تا ا
 ا وول لماعي ةلثمم ةيريمحلا رول دا نيل ؛ماشلاب

 لوألا نيطنطسق كلملا كاذنآ مورلا كلم ناكو ةرتفلا كلت يف ماشلاب ةنساسغلا ةلود

 ١. ج ١54 - "07 ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماككلا (0)
 .؟5 ج 758١ ص و 4 ص  نودلخ نبا خيرات هه
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 نبا ركذ امكو  ثيحب مورلاو سرفلا نيب رومألا تدسف مث (م١١5 ماع ىلإ) ةنس

 فاخف «سرافو مورلا نيب ناك داسف دنع كلذو ماشلا كمر ةساببعلا حرمت ه١ :نودلخ

 نب ةبلعت ذئموي مهسيئرو ؛«مهاندتساو مهيلإ بتكف ءًاسراف هيلع اوئيعي نأ مورلا كلم

 نيعبرأب مهذمأ ٌرمأ مهمهد نإ هنأ ىلع باتكلا مهنيب اوبتكف ورمع نب عذج وخأ ورمع

 كلذ ىلع مهكلم تّبنو . افلأ نيرشعب ناسغ هتّدمأ رمأ همهد نإو «ةيرلا نم انلإ

 كولملا لوأ -قورمع نب عذجو ةبلعث وخأ  يناسغلا ورمع نب ةننضااكو "رو

 كلُم ةيادب ةرتفلا كلت تدهش كلذكو «قشمد قّلج ءانبب ماق يذلا وهو نييناسغلا

 ءىرما نب نامعنلا) كيلمتب سرفلا كلم روباس ماق ثيح قارعلاب ةريحلا ميلقإب ةرذانملا

 نإ :يدوعسملا لاقو .قنروخلا بحاص «ةقيقشلا نبا نامعنلا وهو .ورمع نب سيفا

 وهو ؟رصن نب ةعيبر نب يدع نب ورمع نب رذنملا نب نامعنلا وه قنروخلا بحاص

 ىلع هبئانو ةيريمحلا نميلا ةلود ميعز ناشلم عّبَت دهع يف كلذ لك ناكو . بوصألا

 . يدنكلا ورمع نب رارملا لكآ رجح زاجحلاو نيرحبلاو دجنو ةماميلا

 ا وا ةمتاخ

 ل هتيمهأ نكلو ءأرعاش ناك هنأ ةفرعمل ىفكت ىتلاو
 اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا رصع يف زاجحلاو نيرحبلاو دجنو ةماميلا ميلاقأل نييدنكلا

 نييدتكلا كولملا ةمصاع يه ةماميلا ميلقإ يف ذ (وافلا) ةّيرق ةنيدم تناكو .ةعبابتلا

 دهعلا كلذ دبم ةدنكل ةمضاعك (وافلا / رق نود ةبواع يضم وحتو: ةنادبلا ميلقإب

 عبارلا نينرقلا يف دتمي يذلاو (وافلا /ةيرق ةنيدم يف ةيدنكلا ةرتفلا) خيرات أدبو
 0 رق) ةنيدم تغلب دقو يداليملا سداسلا نرقلا لئاوأ ىلإ نييداليملا سماخلاو

 .هنييبت فلس يذلا يراجتلاو يسايسلاو يراضحلا وأشلا (وافلا

 اه نإ نودلخ نبا لوق فلس دقو ؛ةليوط ةرتف رارملا لكأ رجح مكح دقو

 0 ا ل اره «فارصنالاب مهو زاجحلا يف راس امل

 هنأب يهنأ هركذ مث 7 (. .ةريس نسحأ مهيف راسو «هل اونادف ءاهلك ناندع نب دعم لئابق

 ةليوط ةرتف مكحم هنأل كلذو «زاجحلا ىلع ةعبابتلا يلاو :ورمع نب رارُملا لكآ رجح »

 ليبحرشو عبت نب ورمع هئانبأ دهع مث م"؟5 ماع يفوت يذلا ناشلم عبت دهع لمشت

 كلم نيعر يذ بوثم نب لالك دبع كلملا دهعو م50 ماع ىلإ برك يدعمو

 .5 ج 58١ صا و ١95 ص  نودلخ نبا خيرات 000



 154 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش كم8

 نيعبس وحن رارملا لكأ رجح مكح ماد دقف . ةيداليم 779 ماع ىلإ مكح يذلا ريمح
 نفذدو تثام د ريثألا نيا 5 دقو 0 0 يلاوح نم كلذ نوكيف ةئس

 ةيواعم نب ةعيبر نب يدع :همع نبا ناك دقو "٠ اذاوب نب لكي رايذ.نم لقاتع نطنن

 ةلودلا راطإ يف نميلاب تومرضحو ةدنك ىلع أكلم يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا

 ةدنك ةقطنم امهادحإ تمكح نيترسأ نيمركألا ةيواعم ىنب نم تعرفت دقف «ةيريمحلا
 تمكحو  نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدع ونب :مهو  ؛«نميلاب تومرضحو

 نب رارملا لكآ رجح ونب مهو  زاجحلاو نيرحبلا ىلإ دجنو ةماميلا ةيناثلا ةرسألا

 : ىلاتلا لودجلا ىف امك نييدنكلا كولملا

 يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا ةيواَعُم

 ورمع ةعيبر

 ظ ٍ
 رارملا لكآ رجح ظ

 د 1
 نوجلا ةيواعم روصقملا ورمع هَلْبَج

 رضخأ  ورمع ثراحلا ةيواعم 2دوسأل

 ليبحرش ناسح ليبحّرُش ُهِمْلَس | رجحن برك يدعم برك يدعم

 ةيواعم ديزي 2رجح نب سيقلا ؤرما سيق ١ ليبحرش
 ءارعشلا ريمأ

 (ثعشألا لاخ) نامعنلا ننيق نب ثعشألا

 ىشعأ ىلهاجلا رعاشلا لاق «نيمركألا ةيواعم ىنب نم ًاعيمج كولملا كئلوأف

 ) 2١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١4" ج ١.
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 تومرضح كلم يدنكلا برك يدعم نب سيق كلملا اهب حدم ةديصق يف سيق

 : ةيلهاجلاب

 ْممألالاوط ءٍباَبِقلاٌماَطِع نيهرفألاةَيواَعمَّنِإَف

 ْمجْريَعمهللِيَخكِتأت هب وُوُخلاءاقللمُهُمْدَتىىتم
 0 يد دعا وا واحات ّيِشعلاباوْسلج ٌمُهاماذإ

 املف» :ريثألا نبا ركذ امك ثيح ما" 8٠ ماع ىلاوح رارملا لكآ رجح تام دقو

 ناكو «روصقنلا ىزهع وهو: «هيبأ دعب اكلع نارملا لكا رج نا قرمع راض كتاف

 ف اكلم لاري انك ووضقنلا نرد ةاكو 7 7ةفامبلا :نلع اكان نودبلا رهو ةيداضع وضعا

 كلا يب ةرتفلا يف مكعح ياللا يويمحلا نانيغ يد جب ناسح عّبت دهع

 ناس ةنرو: ناس ةكبا روصقملا ورمع ما تناك :ةغمادلا حرش يف ينادمهلا

 نب ثراحلا وه ناّسح تنب همأ تناك يذلا نأ بوصألاو .«نيرحبلا نصح رقشملاب

 نب روصقملا ورمعل ناسح تنب تدلوف. .» :يربطلا ركذ امك ثيح روصقملا ورمع

 ورمعو ةماميلاب اكلم رجح نب نوجلا ةيواعم ناكو ف7 [نرعص كر هفراسللا هخ

 ردنا يف تادوز ات ركل نو حار وح نيرتتلرروقشلالا اكن طخ نو ووصل

 ناك ًاضيأ ةبقحلا كلت يفو : م50 ماه ناسعس تام نكو ناميخ يذ نب ناسح دهع

 .نميلاب تومرضحو ةدنك ىلع ًاكلم يدنكلا يدع نب ةلبج
 عيمج هتباهو ءرّيْمِح ىلع ناسح نب (دعسأ) عّبُت ُكّلَم مث» :نودلخ نبا لاق

 يل ا ل ثراحلا هتخأ نباب ثعبو «برعلا

 ايم يا دقو  («..اهالاو امو ة ةريحلاو (دجن) دعم دالب ىلإ ميظع

 ل ا

 ورمع نب ثراحلا اهيلع ىّلوو ءاجرألا كلت يف ةلودلا ذوفنو ةوق زيزعتو ةداعإل

 ةرتفلا ىف ناسخ نب عّبت دعسأ دهع ناكو «يدنكلا رارملا لكآ رجح نب روصقملا

 لاق علا ةريحلا ميلقإ ىلإ ورمع نب ثراحلا مكح دتما دقو (م1177/- ةا/ نم)

 .مهؤاسؤرو موقلا تاداس :ممألا) نأ ىشعألا ناويد شماه يف ءاج (ممألا لاوط) هلوق )١(

 .ةماقلا :ممألا لأ توصالار .(ْمَأ :دحاولا

 نم وهو :مجأ دحاولا :مجلا .حلسم ريغ وه نم ناسرفلا نيب , دجوي ال يأ (ْمُج ريغ) هلوقو
 .هعم حمر ال :

 .اهيدل امب دوجت يتلا ديلا :مضهلاو .ميدق مهملح نأ يأ (داع مالحأ) هلوقو

 ١. ج ١5 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

 4١4. -1/55 ص  حرفلا نيسح دمحم هيل لوسرلا بكوم يف نوينامي ()
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 مظعو :هتاطو تدتشا دجتو دعم ىلع ورمع نب ثراحلا يّلُو امل» :يبلكلا 5

 نب ثراحلاب اوؤاج» ةريحلا برع نأ :نودلخ نبا ركذو .«ةريحلا كولم َعْراَو فلسا

 ءام نب رذنملا ناكو .«برعلا نم هلتاق نم ىلع َرهظو فم الكافر .ووكلمف: قرويغ
 ناكو «ذابق يسرافلا كلملا رذنملا ٌدمتساو «ًأريغص ًاباش ناكو ةريحلاب اكلم ءامسلا
 نئبأف «ةيكدزملا نيد ىلإ رذنملا اعد ذابق نإ لاقُّيو .هّدمُي نأ ئَبأف ؛ ًافعضُم ذابق

 نم ٌّقحأ تنأو يموق ريغ يف نأ :ورمع نب ثراحلا ىلإ رذنملا بتكا 20 . رذنملا
 ذابق فرتعا مث ٠ .(ًادنه هتنب ثراحلا هجّوزو «هيلإ لّوحتف «كيلإ لوتم انأو يِنَمَض

 هؤانبأ ىَلو دقو ةريحلا ميلقإ ىلإ ثراحلا لقتناف «ةريحلل اكلم ورمع نب ثراحلاب
 ىلع اكلم ثراحلا نب ةَمَلَس ىَلو» ثيح نيرحبلاو دجنو ةماميلا لئابقو قطانم ىلع
 يدعمو «بابرلاو دعس ينب ىلع أكلم ثراحلا نب ليبحرشو .بلغتو لئاو نب ركب
 دسأ ينب ىلع اكلم ثراحلا نب رجحو :ةنانكو سيق ىلع أكلم ثراحلا نب برك
 ًاكولم هدالوأو ةريحلل اكلم ثراحلا ثكمف .«دجن يف بابرلاو ميمت نم فئاوطو
 دعسأ دهع ذنم زاجحلا نم قطانمو نيرحبلاو دجنو ةماميلا لئابقو قطانم ىلع
 (مد515-16) نميلا كلم راسأ فسوي دهع ىلإ (م41ا/ )151  ناسح نب عّبُ
 مكحلا ىلوت ذابق تام املو ءم61/ ماع يلاوح سراف كلم ذابق دهع ةياهن ىلإو

 ناورشونأ ىرسك ناطلس يوق املف» :يبلكلا نبا لاف ذاق نب ناو رشوتا ىريسك

 نب ثراحلا هيلي ناك امو ةريحلا ىلع هكّلَمَف  ءامسلا ءام نبا  رذنملا ىلإ ثعب
 بلك رايد ىلإ ةريحلا نم جرخف ًازوجع ًاخيش راص دق ثراحلا ناكو .«ورمع
 .م0785 ماع يلاوح اهب تامف

 ةعقوم يف التاقتو ثراحلا نب ليبحرشو ثراحلا نب ةملس نيب عارص عقوو
 قرشو ةريحلا تاهج نع ةدنك مكح رسحناو ليبحرش لِتْمَف «لوألا بالكلا موي
 دال را ا نال ير ارد رجا كي دل امن فاجمل

 ةدنك ةقطنمب نوُمد يف رجح نب سيقلا قرما هنبا ناكو (م٠057 ماع يلاوح) ديفا رب
 ؛هيبأ رأثب ذخأو دسأ ينب دراطو مكحلا ىلوتو دجنو ةماميلا ىلإ راسف نميلا يف
 نب ثراحلا نب رجح نب سيقلا ءىرما راعشأو ءابنأ يف هلك كلذ ليصفت يتأيسو
 ةماميلا ميلقإ ىلع نييدنكلا كولملا رخآ وهو يدنكلا رارملا لكأ رجح رجح نب ورمع
 نب برك يدعم مكحلا ىل نلرتجنت كاك نقيلاب تره رجولك اةلقم ىفاابإأ «دجنو
 ماع يلاوح ىلإ مكح دقو ًاميظع أكلم ناكو برك يدعم نب سيق مث ةلَبج نب ةيواعم
 نيقباسلا نميلا كولم نم وهو يدنكلا برك يدعم نب سيف نب ثعشألا مث م6

 (م519) ه4 ماع بيهم بكوم يف ةنيدملاب ِِلَو دمحم يبنلا ىلإ راسو مالسإلا ىلإ
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 ميلقإ ريمأو حتافو سرافو قارعلل يمالسإلا يبرعلا حتفلا ةداق رابك نم وهو
 : رعاشلا لاق ةيفو ''”ناجئيزذأ

 ٌميطفوهوداسدقًمالغج  اتلاب بَّصعُملا ثعشألاك َتْسَل

 ٌميظع ٌبطخ كولملا يفدهيطخ شسيقو «رارُملا لكآ هدج
 نم ددع ثحابم نم ىتأيس اميف كولملا كئلوأ نم ديدعلا ءابنأو ءامسأ قلأتتو

 ةناغ ةنيغت ةييونكلا كولملا ركذ انس انكرأ انهتوي ةناشانلا ىف ةريبشملاهنمتكلا
 .ديلتلا يراضحلا رصعلا كلذ يف مهخيراتو مهنمز ملاعمب ةفرعملا لماكتل

 )١( 76ه ص - حرفلا نيسح دمحم - هيي لوسرلا بكوم يف نوينامي 1١5ق4,.
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 المبحث٠١١(

 يريفجلا فكذي نب رّيخللا دئؤم
 !نييرّيمجلا ءامكحلا ءابدألا لئاوأ ْنِم)

 يِدْعَم نب دمحلا ةبيش ليبخَرُش نب فوني فكي نب رْيخلا دّنْرَم) لْيَقلا وه
 نب ديز نب كلام نب حبصأ يذ ثراحلا نب ورمع نب (يِجْضُم) حبصم نب برك

 لايقألا نم ريخلا دئرم ناكو ''( يريمحلا  رغصألا ريمَح نب يفيص نب سيق
 نب لالُك دبع مايأو نْدَجو نزي يذ ناشلم عّبُت نمز يف نميلا لئابقو قطانمل ءاسؤرلا
 ةنيدنم نمكتن خب , ريخلا دثرم ةلايقو ةسائر رقم ناكو ءامهدالوأو نْيَعُر يذ بَّوَتُش

 - اناقلا وهو ًاميكعم ارعاش ًانيدأ ناكو «لكؤَم

 نافاةةلئاوي ايوة اهتفاره ةنيكيلم ةن اوع ايهضتألو
 يقفل نام أل امنع ممن ةضْرُع نْيَحلل برحلا ةاَنجُج نإف
 نب لالُك دبع همأل هوخأ عّبُت دعب لَم ' هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاج دقو

 نب ةعيلو مث «ةنس نيعبرأ لالك دبع نب دئرم َكَلَم مث . نوير

 نب ةهربأ َكَلَمو هيلع جراوخلا ترثكو هةلس ةينالكو اعنينت لالك ني عي ةقرم

 . ” ”صصقو و ُرّيِس هل تناكو «دثرم نب دمحلا ةبيش ىعدُيو ةعيهل نب حابصلا
 كلذف 2”(فكني نب ريخلا دئرم نب ةعيهل نب ليبحرش نب حاّبَّصلا نب ةهربأ) ينعي
 .يداليملا عبأرلا نرقلا يف ناك هنأب ريخلا دئرم نمز كاردإ حينُي بسنلاو بيترتلا

 امهدهع ناكو - نْيَعُر يذ بوثُم نب لالك دبعو نزي يذ ناشلم بت يدهع دعبف
 لآ نيب ةيرّيجلا ةلودلا مكحو ةسائر ىلع غزانت عقو ب (م"ا/*.- 5550 ةرتفلا: يف
 نزي يذ لآو نميلا نم يبرغلا فصنلاو رافظ ةئيدم لايقأ - زي قد يوت

 ماقف برحلل ناقيرفلا أيهتو «نميلا نم يقرشلا فصنلاو نادَبَع ةنيدم لايقأ ندجو

 كلذ أبن ظفح ىلإ ىدأ امم ءامهنيب حالصإلا يف ماه رودب فكني نب رْيَخلا دْنْرَم

 نع ديعس نب نكسلا نع ركب يبأ نع يلاقلا يلع وبأ هركذ يذلا ليصفتلاب

 ١. ج ١548 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
 ١. ج 9” ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا 0020
 م ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 02
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 :هصن يلي ام لاق هيبأ نع يبلكلا نب , ماشه نع دابع نب دمحم

 «مهحالصل اّبِحُم هتريشع ىلع ًابدَح ناكو هَالْيَق فكنَي نب رْيَخْلا دّئْرَم ناك"

 يذ نبا بّوْنَم نب مثيمو - دوج ردو تامر سّلَع وخأ ثراحلا نب عِيَبّس ناكو

 ىَناَمَتَيَف رش امهْيِّيَح نيب عقي نأ فيخو انَحاشَت ىتح فرشلا اعّرانت نْيَعُر

 .امهنيب حلضُيل امهرضحأف دْئرم امهيلإ ثعبف 000

 'باجْللا باقشتساو *”جاَجهلا ءاطتماو ' طْبْختلا نإ :دْئْرَم امهل لاقف
 َلْبَق امكرمأ ايْئاَلَتَ ؛ "ايلا عطقناو ةليعألا راو ههّدوَت يف وم ان ىلع امي
 ةعيشف نفاامقناو ؛ةّمهَسلا يابو «ةفلألا تئَشَتو ءدفَعلا لالجناو ' لا فاعلا
 ناك نم اَنَأ متْفَرَع دقف ؛''” ةضرْعُم ايقْبلاو «“' ةيرثُم ٌةْدَوَملاَو <" 'ةدٍطاو مدقو «ةهفار

 متفرعو ؛ + عطاقتلا ىلإ عضو «ديشرلا فلاخو «َحيِصّنلا ىَصَع نمم بَرَعلا نم مكلف
 لبق ةحّقلا اًوَقالَتَق ؛'' 'يهرومأ روُيَص ناك فيكو «مهيعس ءوس بقاوع هيلإ تلآ ام

 5 (ةوادعلا يهو ءاتحبشلا نم «انحاشت) 0 08 وبأ لاك 60030

 نانا ةكرشلا يف ساو لجرلا برك :طكشلا ركب را لاق) يقاقنا يع ير ناق 0
 .ةيريمحلا ةجهللا يف ىنعملا كلذب اهلعل لوقأو . (هريغ نم ةملكلا هذه عمسأ ملو :يلع

 , (كحمو ّجَل اذإ هجاجم لجرلا بكر :لاقي) ركب وبأ لاق 0

 .هريغ وأ جْرُخ نم هعاتم لجرلا هيف لعجي ام ةبيقحلاو .ةبيقحلا نم لاعفتسا :باقحتسالا (©)
 .لّكَم اذهو

 لصألاو ةليصألا :ديز وبأ لاقو .كالهلا :راّوَّبلاو .ةبْوججلا :ةّوُهلا) ىلاقلا ىلع ويأ لاق (؟)

 ١ ١ , (دحاو

 داعُيل لابجلاو ةّيبحألا نم ضِقُت ام وهو «ٌتكِن اهدحاو «ثاكنألاو «ضاقتنالا :ثاكتنإلا 0)

 .ةتباث :ةدطاوو .ةيهافّرلا نم «ةمعان :ةهفارو . ةبارقلا : ةّمهَسلا 0

 اذإ بارتلا تْيَرَن :لاقُي ءٌيِدَّنلا بارتلا وهو ءىَرَّثلا نم ةذوخأم «ةلصتم : ةّيِرْثُم" :يلع وبأ لاق (9)
 لا .هتلّلَب

 يِرْثُمٌمُكَتْيَبِو ينيب يذلا نإف ىَرّثلا ُمُكنييو ينيب اوُسِيوُت الف
 .مهنم رثكأ اوراص يأ «نالف ينُب نالف وُنَب كي كلب تارتك قا كب ُتيِرَث دق :لاقيو

 دقو «لاملا ةرثك :ًاعيمج ةوُزّئلاو ءارّثلاو .رْثُمل هنإو «هلام رّثَك اذإ ًءارْنِإ يرثُي .لكرلا يدلاو
 5 2 .ةلاجر ْنِم ةورث «ددعلا ةرثك ةرّرّثلا نوكت
 دق :لاقي ءاهتيحانو اهبنج نم يأ ءاهضْرُع نم ُثئكمأ دق ,ةنكمم :ةضرْعُم) ىلع وبأ لاق )٠١(
 (هِضْرُع نم كنكمأ دق يأ ءهيْراف ٌِبَظلا كل ٌضَرعَأ

 عَجْرُي يذلا رمألا :روُّيَّصلاو ءاريِصَمو ةروُرْيَص ريِصَي ٌراص : يعمصألا لاق) ىلع وبأ لاق (1)

 (هيلإ
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 تمكخَتْسا ءامدلا تَكِفُس اذإ هنإف «''”ءاوٌدلا زاوغإو ءادلا لاحْفِتْساَو يأّنلا مُقاَمَت
 ."”مخلبلا لمشو ءاقبإلا ئّرغ تّبضقت ءاحشلا تمكحتسا 0 ءءانْسَّشلا

 0ةاسألا اهئرثت ال تاّلَعلا ينب ةوادع نإ ؛كلملا اهّيأ :ريخلا دئرمل عِيَبس
 ملَع دقو ؛نطابلا ءادلا وه نماكلا دَّسَحلاو ؛ةافكلا اهب لقت الو ا اهينشتالو
 غرمَمو ءاوبراح اذإ دضعو «اوبذدجخأ اذإ الا 0 اذإ ٌءذِر مهل انآ هال قه انيبأ وت

 :لوألا لاق امك مهايإو انإو ءاوبكت اذإ

 تاو لا ل ع ولا بلو فقاواتونا اولاق ولع ايفاذإ
 ىلع َسِفَن ْنَم َّنِإ «كلملا اهيأ ريصدلا هلل رمل نزع يد نر جرام نب يخف داكن

 ةمالملاب ًافِرَق ناك «ةماركلا ليلق هيلع رثكتساو ٠ لا ف هدو ةماعلا هيبأ اذا
 اني مهلان دقو الإ ِدَيِب مهل ُدَتْعَئ ام  هّللاو - اّنإو ؛ الا كرك ىلع انوتو
 ٌلظ انيلع مهل اتي الو ءاهؤازج مهيلإ اّنم عّلَطَت دقو الإ ةنّسَح مهل رٌكذَن الو ءاهؤامك

 .(لحفلا لثم ريصي نأ وهو ءهدادتشا :ءادلا لاحفتسا) )١(

 وبأ لاقو .حصفأ لَمْشَي لمّشو مَع :البلا َلِمَّشو .تعطقت :ْتَبَضَمَتا يلاقلا يلع وبأ لاق ()
 : اندشنأو « مشي لجش“ : ةديبع

 اوبعبت ةراتغ ءانقعلا لعكشت املوننقارفلا ىلع ىمفوس عمتك

 يعلا لاق . سأ مهدحاو ؛ءايطألا :ٌةاسألا» يلع وبأ لاق 0

 اهُموُدُمصًايهَو داَدزاَو مشع 2 .ْثْرُيْتأ ئِساطتلا يِسآلا اهشانق اذإ
 «يقار عمج : :ةاقّرلا كلذكو ."«ءاودلا : ءاسرلاو .حيَق وأ ةّذِم نم حْرججملا نم لاس ام : : ةثيثغلا

 .تاهمألا نم ةوخإلا :تالعلا وئبو .نونجلاو حايرلا نم يفشي يذلا وهو

 نآرقلا يف ١ ءاجو .ةيريمحلا شوقنلا نم ديدعلا يف (ءدر) ةملك تدرو دقو .نوعلا :ءدرلا (6)

 .4 ينُكُدَصُي ًاذر يِعَم لِيزان»
 يف ءاج امئيب .ريخلا دئرمو عيبس نمز كلذ ىلع لدي امك ميدق ينمي رعش نم تيبلا اذه (5)

 رعاش رعش نم هذخأ هنأ ىلع لدي سوأ نمز نكلو . (يميمتلا رجح نب سوأ) هلئاق نأ شماهلا

 هرعش نم تايبأ ضعب يدنكلا سيقلا قرما لدأ يذلا ماذخ نب سيقلا روما اذن: قبسأ نحت ينمي

 . ةبيتق نبأ ركذ امك
 :ديبل لاق .ةسايرلا :ةماعّرلا) يلع وبأ لاق (5)

 مالْغلل ةماعُزسلاو أرْئوَو اعْفَش كارشألا دئادعٌرِيِطَت

 : ةمّرلا وذ لاقو ٠ هباع يأ «ٍةمَّسع دعب َرَمّسلا َبّدَج هنأ هنع هللا يضر رمع ثيدح يفو . هبأع : هَبَدَجو

 ةُبواج لْلَعَت ٍقْلَخ ْنِمو مير ٍقِطْنَمو ليسأذحل ْنِم َكَلاَيَق

 : لَهُم تيب دشنأو « سانلا نسلعملا : يعمصألا لاق . سلجملا :ٌةماقُملاو
 (ةلجملا تيلك اينلتعت ثكَساَو ثّدقوأ كدت ناتتلا نأ 1 اك لال

 .ًارطس ١5 يف هذه (فرق) ةملك يلاقلا يلع وبأ شقان دقو .ةمالملاب ًاقيلخ يأ : ةمالملاب ًافرق 0

 .(يلامألا - ١/45 - 60 ص)



 مهب الو تاهّمألا انب دُعْفَت مل مَرْفُم ٍلْحْف وُنَب نحنو 0 اولبوق دقو الإ ةمعن

 فيخَجلاو ''”نويُعلا رّرخو دودُحلا طَم ماَلَعُف ؛مهايإ الو ءوّسلا قارعأ انْعِزْنَت ملو
 وع

 مهايإو اّنِإَو ؟دّفَتْعُم لوطل ْمأ ءدْنَج لْضَمل ْمأ قده ةرتكلا © ةيكقلاو ناَتلاَو رْشُضُتلاَو
 :لوألا لاق امكل

 (4 نوُدَْخَتُف ىناّيَذ تنأ الو ىّنَع بس ىف ٌتلَضفأ ال كْمَع ُنبا هال

 ةريمعو ةاجادم وأ («ةريرق ْمِلَس وأ ؛ ةريبم تزخ : ةثالث رومألا عطاقمو

 دراوّشلا َلُقُع اوُطِشْنُت ال : بْوَتُم نب مثيمو ثراحلا نب عت رحلا دّكْرَم لاقف
 ءةلصْأَتْسُملا ةفلْثُملا اهيفف داقحألا نارين اوُثُرَؤُت الو ؛'”دعاوّملا َنوُعلا اوُحِقْلَن الو

06) 

 .اهلثم ءاَهاَوْدَش (1)

 يما دعا ىلإ لضرلا قطني نأ: ةركلاو بحار ىلعتف كنفلاو ةنلاز'طملا# ينعوبا لاق()
 :ديرد نب ركب وبأ يندشنأو .هرظنب هلبقتسي ملو هنْيَع رخؤمب هيلإ رَظَن اذإ يل رّراَخَتَيِل هنإ :لاقُي

 روع ريغ نم نيعلا تزشكمت  .ززحشخ نسي يسم ابمو ثرزاَخ اذإ
 تنسو رتخ نملك ام ليي" كش شتلا ةييمب قرا يبتتفلا

 روك
 :ندجو نزي وذ سّْلَع) ناشلم لوق كلذ نم مدقأو

 (باضغ ا ل ل تاحنز انج فحامعا لانج ابكت

 (يناغألا 4 /”/ ص)
 فيحجلا :ةديبع وبأ لاق : يعمصألل ليقو . .ربكتلا :وأبلاو .رّدكتلا : فيحجلا) ةديبع وبأ لاق (9)

 يلع وبأ ركذ مث .(الف فيججلا ماو بشان امأ :يعمصألا لاقف ءرّبكتلا وأبلاو ءربكتلا
 .(ددهتلا ىنعي , ؛فيحجلا) اهيف ءاج ديرد نب ركب يبأ نع ةياور

 نم لجر لاق» هنأ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج (كمع نبا هال) هلوقو .ميدق تيبلا اذه (4)

 («باقحألا تابسون السبق ناَسَح َلْفِم ىأَر يذلا [كنيع» هال

 ىلوأ ةيناثلاو «رجلا مال امهالوأ :ةرممال فذحنف (هلل) دارأ (هال) : هلوق) شماهلا يف ءاجو

 نبال ةريسلا - ١/١ 5ص) (كمع نبا هال) ..هلثمو .فيرعتلا مال يهو (هّللا) ةملك نم نيماللا
 .(هترهق هتوٌرخ : بوقعي لاقو ينُسوُسَتو ينرهفت : :ينوزختو) يلاقلا يلع وبأ لاق .(ماشه

 «ةملكلل يناعم ةدع ركذ مث (. .نارْفَغ يأ «ةريِفغ :هلوقو . ةرتاسملا : : ةاجادُملا) يلع وبأ لاق (5)

 .(ءيشلا ىطَغ ىنعمب :رفغ) انه دارملاو
 :هلوق امأو .اهُتلَلَح :اهّتْطَسْنَأو ءاهُّتْدَمَع :ةدّقْعلا تطَّضَن : يعمصألا لاق» يلاقلا يلع وبأ لاق (1)

 اهَحّفْلاو تلّمَح اذإ ةقانلا تَحِقَل :لاقي «لبإلا يف هلصأو «لَكَم وه امْنإف ؛نوُعلا ارحِقْلُت الو
 . تأدتبا اذإ برحلل ًالثم .كلذ برضف لحما

 .ةرم دعب ةرم اهيف لتوُق دق ناك اذإ ُناَوَع :برحلل لاقُي «بُِّثلا يهو ناَّرَع عمج :ُنرْعلاو
 - َديِكْذَت كران كد :كلذكو ءاهْمْظَع يأ «ةِرأت كّران ُرأ :لاقُي :ديز وبأ لاق ءاوُكُذُت :اوئّرَوُتو
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 دشرألا ليبسلا ىلإ اوبيناو "لكلا دالتأ لجتاب اوُمَعَو :©”ةليزآلاو ةحفاجلاو
 لاق مث ؛روُبُقلاو لْيَولاِب ُرِبِذُتو «"”رورُعلا جرئِزب ُلْقُث برحلا نإف ءدصقألا حَّهْنَملاو
 :ريخلا دّنْرَم

 امقثقو اِئَبُس ىئماهب ثوب . "*ةحيصت: يلذت َلاّرقألا نتأ لغالا
 0 لاو ندي هتف روح وو د تادقلا نأامّلغا ٌتلّقو

 7 نديفت نأ ءاببقلا ةذعلا ىلع .”ايقنأو ”قوقفلا دز اعدك كان

 امأشأٌرشلا نم ًامْوَياهُبِقوع امكيلعُرجَتًابْزَحايِنَجَنالو

 ةيكّذلا :رعبلا وأ بطحلا نم اهيلع ىَقْلُي يذلا ٌمساو ءجّيِهَتل ًارعب وأ ًابطح اهيلع قلأ يأ -
 .ثاّرإلا :ٌرانلا هب ثّرَوُت ام مساو «هلثم ًاثيرأت كّران ثرأو

 :ديرد نب ركب وبأ يندشنأ ءلا دعسالا :ةحئاجلاو . لكتلا : ةليلألاو

 اوتتفُي ملارش نإ[ ةليبالا يه. .يبلوؤبخ كلفت نإةلينألا حبق
 :ةداّيَم نبا لاق «نينألا :ليلألاو

 لديعلا نووعتنا تايزن نحت" "كدب اوجلا بيرتإت اهاوتا لولو
 ' ١. ١ نينأ يأ

 ُدلَب اهدحاو «راثآلا :دالبألا» :يلاقلا يلع وبأ لاق (ملكلا دالْبأ) هلوقو . حارجلا : :ملكلا (1)
 :ٌرداعلاو لا : سغّدلاو قانا تولقلاو ربحلاو رابحلاو سالت اهدحاو «بوذُنلا 00

 .(هأ) .٠ رثأل

 :ليلكإلاب هل تايبأ يف يريمحلا عّبُت دعسأ لوق نأ (راثآلا :رّبَحلاو) 0

 نايسيعلا  تااينضلا يلويع هم :انيناق يلودتدب :تتيسل لزق

 ْ :ناثآلا يأ ؟ . . تارّبَحلا ىلوح ديلا امنإ

 وبأ لاقو .ّيعمصألا لوق اذهو «حيرلا هُرِفْسُت يذلا باحسلا :َجِرْبُرلا يلاقلا يلع وبأ لاق (1)
 .«ةرْم هيف نوكت نأ الإ ٍجرْبِز لاَقُي ال :ديرد نب ركب

 فيحصت (ماوقألا) ةملك نأ دب الو «. .ماَوْقألا ىتأ له الأ» يلامألا باتك يف تيبلا ردص ءاج (")
 وبأ لاق .؛لواَقَملا» ًاضيأ مهو «لايقألا» وأ (لاوقألا» وه امنإو «ةعابطلا وأ خسانلا نم أطخو
 شماه يف ءاجو ١/174( ص) ؛مظعألا كلملا نود نيذلا مه :لاّيقألاو ٍلِواَقَملا) يلاقلا يلع
 وه لْيّقلاو . .لْيَق لْيق عْمج ١ :لايقألاو .لايقألا مه لواَقَملا) : يلي ام ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا

 سمش يف يريمحلا ناوشن لاقو ١( ج 55 ص١ (ريمج دنع ةبترملا يف كلملا يلي يذلا

 3 ند يني مقلع لاك .لاَوُقأ عمجلاو «ريمج كولم نم كلملا :ليَقل» :مولعلا
 نوفا ةفش انام و اقواس اولاج  ةييتاحنت 50[ رسل تيتاق

 .«ةلِقلا : َلّقلاو .ةلّذلا :لُّدلا» ىلع وبأ لاق (4)
 ا 1 .راثلا هب حدقتي ام وه :دْنّرْلا (2)

 .(ةتباثلا :ءاسْعَقلا) يلامألا يف ءاجو .ةيريمجلا ةلودلا ينعيو .ةتباثلا ةزعلا : ءاسْعّقلا ةزعلا (1)
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 ' امّْسَقُملا فاعلا اهم مِهُْوَمُ ٌةِضْرُع نْيَحلل برحلا ةاَئجج نإف
 "ةمّشُكُم َمَشألا فنألا اذ رواغُت اهنإف اهوُفِبْئَتَسَتالَف ٍراَذَح

 عيِطُنو ءكحَحضُن لّبْقُن لب ؛كلملا اهُيأ ال :ريخلا دئرمل مثيمو عيبش لاقن

 .* "ةملسلل ٍبوُثَتو «نئاغضلا ٌلُحَتو «ةرئانلا ءىفطُتو ؛كرمأ
 : ةيلاتلا ةيخيراتلا فراعملا ركذن نأ انه ديفملا نمو

 نب بْوَتُم نب لالُك دبع نب دئرم” نميلا مكحو ةيريمحلا ةلودلا ةسائر ىلوت دقل -
 ميكحتلا كلذ يف هل ًالثمُم ناك «نيعر يذ نب بوثم نب مثيُم' نأ ودبي يذلا  (َنْيَعُر يذ
 ملسلاو قافتالا نأ ىلإ ريشي امم «فكتي نب ريخلا دئرم لْيَقلا دي ىلع مت يذلا حلاصتلاو

 نب. كارل اجاعلا يكرلملا نو نأ ابا ىلع نب دق لايقل ةينرر عشب يمل ىلا

 0 تزف كلت . ' هنأ ينادمهلا نسحلا ركذ كلذكو ' , ةنس نيعبرأ لالك دبع

 ”ةيداليم ١59-558 ماع ىلاوح نم ةرتفلا يف هدهع ناكو ا سورا و يدحلا

 ةعباتلا قطانملاو لكومب ةلايقلاو ةسائرلا يف فكني نب ريخلا دثرم ةبترم ىلوت هدهع يفو
 ناكر (ريكلا كرما ب. ةغيفل نور لييح رش ١ ةئبا وأ ( تنكح ني ريشا دقرم نو ةصقلا ايل
 ةلودلا راطإ يف نميلا نم يقرشلا فصنلا:هتوخإ عم مكحي ندجو نزي يذ ناشلم ديفح
 نب ليبح رش نب حابص) اهل ةعباتلا قطانملاو لكوم ىف ةلايقلا ىلوت كلذكو . ةيريمحلا

 نأ ىنعمب (ريخلا دثرم نب هعيهل ليبحرش نب حابص) هنأ امبرو  (ريخلا دئرم نب هعيهل
 . يدوعسملا قايس يف امك ؟هعيهل ليبحرش) دحاو مسا وه امنإ (هعيهل نب ليبحرش)

 نري سوتم خي لاك دبع نيدترم و هعيلو) ةيريمحلا ةلودلا ةسائر ىلوت مث -

 نب هعيلو هنبا لالك دبع نب دئرم دعب ْنِم كَلَم . . ” :نودلخ نيا لاق .؟نيعر يذ

 نب حابصلا نب ةهربأ ٍبَّلَغو ؛هيلع جراوخلا ترثكو .ةنس نيثالثو ًاعبس دئرم
 نب نافيق وذ كلّمو :يدوعسملا لاق . . .نميلا ةماهت ىلع فكتني نب دئرم نب هعيهل

 مكح دقف '*”(ورمع نب ناسح كَّلَم مث . .ةنس ةرشع عست نزي يذ نب ليحارش

 «نيتبْلَحْلا نيب ام :قاّوُقلاو .قاّوُقلا مهيقست :مهقٌوَمُتو' :يلاقلا يلع وبأ لاق .كالهلا :نْيحلا 7
 هلوق نوكيف .؟هأ) .«طولخملا : مّشَقٌملاو ,ىرخأ بّلحي مث تكسي مث :ةلخ بلدي هنآك
 ,(طولخمملا مسلا) ىئعمب «أمشقملا فاعذلا)

 اذإ رثبلا نم جرخي ام وهو ءاهّتَتيِبَن اوجرخُت ال يأ (لْغَم : اهوُتبْنَتْسَت ال١ يلاقلا يلع وبأ لاق ؟*)
 ."عوطقم : مّشُكُمو . برحلا اوريثت ال :ديري «ترفُ

 ١. ج 475-948 ص ب يلاقلا يلع وبأ  يلامألا 7

 .47 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 7

 21١. ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش 7

 ص - حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبأبت ؛ 2
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 مكحلا مسقنا هدهع ئفو (م545 )5٠8  ةرتفلا يف (لالك دبع نب لددرم رد هعيلو)

 امك وهو (نافيق وذ) راصف لايقألا ءاوذألا رابك نم مهو «هيلع نوجراخلا رثك) ثيح
 هدالوأ ىلوتو نميلا نم يقرشلا فصنلل أكلم (. .نزي يذ نب /ليرب) شوقنلا يف
 (ةنس ةرشع عست) همكح ةدم تناكو ء.ءاعنصو فوجلا نيب ام دتمت قطانمب مكحلا

 قطانملاو (لكوم) يف أكلم ريخلا دئرم ديفح ليبحرش نب حابصلا نب ةهربأ ناك امنيب
 ناوشن لاق .هماهت ىلإ همكح دتماو  رامذو عادرو ءاضيبلا قطانم هو تاهل ةعباتلا

 ًاميظع ًالْيَق ريخلا دئرم نب هعيهل نب ليبحرش نب حابصلا نب ةهربأ ناك» :يريمحلا
 :ىدايألا ةدعاس نب سق لوقي هيفو .اداوج

 يحاش درجأ لكو نايِقلا يطعي ءهراد لكؤمب تبناك يذلا ىلعو

 يذ ورمع نب ناسح» ناك كلذكو . سنع دالب يف لبج ىلع رصق لكؤمو
 مكح عمتجا مث .قطانم ةدع ىلإ همكح دتماو ناميغ ةيئاوذأ قطانمب أكلم «ناميغ
 نم شقن ىلع روثعلا مت دقو «ةيداليم 155 ةنس ناميغ ىذ ورمع نب ناسحل نميلا

 ةيكولمو ءاول تحت لايقألا رئاس ىوضناو ."'ةيداليم 545 ماعل قفاوملاب خرؤم هدهع
 نب ليرب نب نافيق يذ ونبو «ريخلا دئرم ديفح حابصلا نب ةهربأ مهنمو «ناسح
 نب ةهربأ ثكم دقو :نيْغَر يذ نب ِبْوُنُم نب لالك دبعغ»لآو «نزي يذ ناشلم

 نب ناسح نب ّبُت دعسأ دهع يف لايقألا رابك نم فكني نب ريخلا دئرم ديفح حابصلا
 ا نيعستو ثالث حابصلا نب ةهربأ ةلايق ترمتسا دقف ماا -_ :ها/) ناميغ يذ

 نب ديبل لاق هيفو .هتايح ةدم يهو ةنس نيعستو ثالث شاع هنأ بوصألا لعلو

 : ةعيبر

 0” يرق قرف دلشي داق دق" هتيفلا يذلا ةهزبأ نْبلْعَو
 ىلإ اندرطتسا دقو 2؟*”(ميهاربإ يبرعلابو .ينايرسلاب مسا ةهربأو» :ينادمهلا لاق

 لايقأو كولم دوهع ملاعم طبارتت ىتحو فكني نب ريخلا دئرم ديفح هنأل انه هركذ

 :11/ نص  ىريمجللا تاوشن ةديصق (9)
 ص  حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبابت ()
 51٠. ص  ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش ()
 ماج 56 ص وى اج !١5 ص ب ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 ثحيملا ١١١(

 يِناَذُمَهلا ئمهيلا دبغ نب لاغج
 (ناسح نب دعسأ عّبَت دهع يف ليكب كلم»

 مهن نب برح نب مشجج نب ةعيبر نب دّبع نب لاَعِج :رعاشلا سيئرلا وه
 نبا (يليكبلا) ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةعيبر نبا (يمهنلا)
 نن ةعسر خف كديز خب كلام نبا (ينادمهلا) نادمه نب فون نب تاريخ نب مشج

 . يناطحقلا يبرعيلا بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا
 ليكب ىلع ُهَكَلَمو عَّبُت دنع ًانيكم لاَعِج ناك" :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق

 :لئاقلا وهو ءاهركذ لوطي ةبيجع رابخأ هعم هلو
 يي هتخت ْنِم همئاعد ادم ةيلابع قوفاترد را اه تت
 ا"!ُنِفَتْخَت حاورألا اهب ايرثلا دنع ٍةيبار فارشأ ىلع انيوتسا ىتح
 ةلفاس رداضابل ةركجالو هقلغُت نيح أباب ٌسانلا حتمي ال

 اوقلخ انتحت نم ْمُهو ءامسلا نحن مهقوف فقسلا نحنو ضرأ شسانلا

 اوقفتري ّيخلا روهظ نع ٍبِغْنْذِإاو ٌدحأ هب رظني ال يأرلا رضخت نإ
 ُقَمَحلا ُمُهماَدَر ذإ ةراكعلا شيج ُبمْزَههبرشبوبأ ديزي يلاخ

 77ه دي ورمعلا رخل "كيلا اذه نإ: لاقيو: اذه نع رثكأ ةديضقلاو

 (دعس دعسأ عبن) - هغمادلا حرش يف ءاج امك ا م ا
 دعغسأ برك ىبأ نمزف (أبس كلم برك يكلم نب دعسأ برك وبأ) دوصقملا سيلو

 امناو ءأبس كلم لوألا عَبُت دعسأ برك وبأ وهو داليملا لبق ام نورق يف دج ميدق

 ىلو يذلا يناثلا دعسأ عّبُت وهو يريمحلا ناسح نب دعسأ عَبُت دنع ًائنيكم لاَعِج ناك

 يف نيرحبلاو دجنو ةماميلا ميلقإ ىلع ىلع يدنكلا رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا

 ناك لاسم ني منت ركعتسا ذهع نأ ىلع نئارقلا لدنو «يدالرملا احلا نركلا ظيبارا

 عَبُت ُهَكْلَمو . .3.هلوقو ' ””يداليملا سماخلا نرقلاب م41/1/ 401 ماع نم ةرتفلا يف

 .ءاسلم «مدقلا هيف تبثت ال يذلا عضوملا :قلزلا 9

 .برطضت :قفتختو .حير عمج :حاورألاو .عفترملا :ةيبارلا ()

 ١. ج 1١97 ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا 0
 .77 ص - حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبابت (؟)
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 ةعساو قطانم يف ليكب لئابق تناكو ليكب قطانمو لئابق ىلع هالو : ينعي 2؟ليكب ىلع
 ىلإ ةدعصو فوجلاو نارمعو ءاعنص تاظفاحم نم قطانم ةيلاحلا تايمستلاب لمشت

 نم قطانملا كلت ىلع ناسح نب عَبُت دعسأل ًالماع يمهنلا لاَعِج ناكف : نارك مرحت

 .ليكب لئابق ىلع ًاسيئرو نميلا
 تاالامَح يف - مدخلا نبع ماَذَج لاعج ول ٌتَمِدَقو) :ينادمهلا نسحلا لاق

 مهو)  ددأ نس رم نب ثراحلا نس يِدَع يب مهناوخإ نيبو مهنيب تناك (تاّيِد يأ)

 كلأسن :اولاق ؟يننولأست متئج ام غلبم ْمَكو : مايل لاعج لاقف  (ماشلاب مْخَل ةليبق
 :كلذ ركذي لاقو .اهب مهل لمحف «ةئامعبرأو ةقان ىفلأ

 ِعَمْجَم َلُك يف ٌدجملا ٌريصي انيلإ اننأ ناطخق ةانفأ ثملع دقت
 رمرت مل اهمواعا تعرعت اذإ ٌةبالص اناَضَع يف ُليِبَق اّنأو

 عبرأبو ٍةقان يفلأب تلمح يتريشع ٌتيفك دق ماَذُج مويو

 ا ئارجتل لك ْنِم كلو. ”اهبتاعرزاهتيلس اهيبلكاف
 '"«عْشْخَنأ ملو لّكنأ ملو ءَيَلَع اهُتلمحلاهفعض ينولّمح ولو
 اهلعلف .كاهركذ لوطي ةبيجش رابخأ عّبت عل رست لاغجل) لأ ينادمهلا نانا دقو

 . ابلاغ زاغلألاب ةيرعش تالجاسمو زاغلأ اهنمو ىرخأ رداصم يف ةروكذم

0 

 يريمحلا ناوشن لاق

 هل ىرت روطب ًاروط لبقُمامف
 :لاعج لاقف

 ًاَقَّلْغُم ربُذُي تيبلا باب بابلا وه

 :يمهنلا لاعجل عَبُت دعسأ لوق ةاجاحملا نمو" :

 رايس نيييتر اراعيذإ ناةاذإ

 2250 عم 1 ب ع
 "جاو لوآل احوتفم لبقيو

 : مولعلا سمشب «فرش) ةدام يف ناوشن لاقو

 :لاعجل َبُت دعسأ لاق «ليوطلا ُميظعلا لّبَجلا :ٌفِرْشُملا
 ُهُلْمَح َليِفلا ُرِجْعُيام ُلِماَحاَمَف

 :لاعج لاقف

 2 ا
 ُفِرْشُم بْضْحْلا َنِم ٌدوط هب 2

 ٠١. ج ١191 ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
 ١. 5 ؟.نصاخ يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش

 فاح كلا يذلا لمح 4 نع ْرِجْعَي عبو

 5 00 6-0 ساو يع يبا # 7

 ةلفاسأ هيلع ىلوتستف اريجح 4

 ا حم ًّ سوه م عين جو ا:
 (ةلماح ٌرْيطلا ىلَيامَع هعفريف

 .06 ص اد يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش نم بختنملا



24 ( 3 1 1! 

 ناسح نب عّبت دعسأ
 ؟ةئريمحلا ةلودلا كولمو ءارعش رهشأ)

 تطلخ دقو .ةيريمحلا ةلودلا كلم ناميغ يذ نب ناسح نب عَبُت دعسأ وه
 امهنأب نظلا عقوف أبس كلم برك يكلم نب عّبُت دعسأ برك يبأ نيبو هنيب تاياورلا

 عّبُت دعسأ ىلإ ناسح نب عَبُت دعسأ راعشأو رابخأ ضعب ةبسن ّمتف دحاو صخش

 ناك يذلا عَبُت دعسأ نأ كاردإ حيتي نمزلا نكلو .أبس كلم برك يكلم نب لوألا

 أبس كلم برك يكلم نب دعسأ برك يبأ نمز نآل ناسح نب دعسأ وه امنإ ًارعاش

 تخيب ناك. . ” هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو داليملا لبق عباسلا نرقلا يف ناك

 نمز ناك دقو ادعسأ نب ناسح مايأ يفو بت دعسأ دهع يف - لباب كلم  رَّضن

 لبق سداسلا نرقلا ىلإ عباسلا نرقلا يف - (لباب كلم رصن ذخوبن) وهو  رّضن تخب

 برك يبأ نب نمأهي ناسحو برك يكلم نب دعسأ برك يبأ نمز وه كلذف «داليملا

 نم كئلوأف دعسأ برك يبأ نب نماهي ناسح نبا  رمأ  ارذو برك يكلم نب دعسأ
 روهظ نمز نم مدقأ نمز وهو داليملا لبق سداسلاو عباسلا نرقلاب ةعبابتلا أبس كولم

 كلم ناك يريمحلا ناميغ يذ نب ناسح نب ِعّبُت دعسأ امنيب «نوشملا"تياعم نسشلا

 ىلو يذلا وهو «يداليملا سماخلا نرقلا طساوأ يف ةيريمحلا ةلودلاو نميلا

 كلل يف شاد عجل نو ؟ىدمكلا نارحلا لقا نجيح نع ورم نب ثراحلا

 عَبُت دعسأ ناك” : :نيخرؤملا لوق هيلع قبطني يذلا وه ناسح نب عَبُت دعسأف قرتفلا

 :انه ركذنو ؟تانارقلا ماكحأو موجنلاب أفراع ءأحيصف ًارعاش «ًاميظع اكلم

 : رافظو ءاعنص يف هراعشأو ناسح نب دعسأ كيلمت

 4508 ماع نم ةرتفلا يف ةيريمحلا ةلودلا كلم ناميغ يذ نب ناسح ناك دقل

 ميوقتلل 01١ ماعب خرؤم هدهع لئاوأ نم دنسُم شقن ىلع روثعلا مت 3 لقو م5

 ذوفنو ةطلس زيزعتب ماق يذلا ناسح عَبُت وهو « "ةيداليح: 4146. ماق قئازيو يريصخلا

 اع 1 نسام ىتادجفلا هلا  ليلكإلا 09

 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (')
 - نوعبسلا نميلا ةعبابت + زنامكر *8٠ مقرو نايور 5080 مقر نابح يداوب رطامل عقوم شقن 7

 11١-1١75". ص - حرفلا دمحم



 000 ا 1538 ةيلهاجلا ىف نميلا ءارعشو رعش ١ هب
 نب روصقملا ورمع ةيكولم ٌرقأو يدنكلا رارملا لكآ رجح ةرسأو ةيريمحلا ةلوذلا
 اهرصقو ءاعئص ةنيدم تناكو ؟: نيرحبلاب رقشملا نصح يف هيرو ”دارُملا لكأ رجح
 :نَدَح يذ نب ةمقلع لاق هيفو ءاذه ناسح عّبُت رقمو ةمضاع ناَذمُغ

 ادتغو ابت قييشن ا رتتربف ُناَدْمْع ةباؤُد يف ٌناّسح ناكدق
 ك1 ا 2 ٌنافلأ رّيْمح ٍةاَرَس ُنِمهمدخي

 "آما عب اذإنودعبيالو ُناَئَص هيلاوح اوراس راس نإ
 اهركذ ةياور لوقتو ءمكحلا ىلع ماسقنا عقو (م157 ماع) ناسح تام املو

 كلملل نوحلصي ال ًاراغص عْبت ناسح. دلو ناك” : ي يربطلاو يناجرجلا نع نودلخ نبا
 نب لالك دبع ةعبابتلا كلم ىلع بئوف «ْنجلا هتوهتسا دف (دعسأ) مهربكأ ناكو
 دع هبال هرخأ ل نايكوع كلاما : هنأ ديعس نبا قايس يف ءاجو ..بوثم

 ""7« .رّيْمِج ىلع كلَمَف نجلا ءاوهتسا نم عْبُت ناّسح نبا عجر مث . .بوثم نب لالك
 ا ةعيسأ ىلع اقيفلت تناك (نجلا ءاوهتسا)ةلوقم نأ ودبيو
 دبع ناكو ناسح توم دعب رّيْمِح قطانم يف هكيلمت مت يذلا وهو (سابكلا نب ورمع)
 امنإو كلملا لالك دبع سيلو سابكلا يذ ورمعل ًايلاوم نيعر يذ نبا يناثلا لالك
 (لإ ربك نب ديز نب سابكلا وذ ورمع ”- ليلكإلا يف امك - وهو سابكلا وذ ورمع
 ناسح نب دعسأ كيلمت مت امنيب نميلا نم يبرغلا فصنلاو ريمح قطانمب أكلم ناكف
 ف دعس ناس «نميلا نم يقرشلا فصنلا ءاوذأ نويئزيلا هدّيأو اهفيلاخمو ءاعنص يف

 رافظ نيب سنع دالب يف ةعرش لقح ةقطنمب ايقتلاف ءسابكلا يذ ورمع لاتقل ناسح
 : ةغمادلا حرش يف ينادمهلا لاق .ءاعنصو

 هدئح تذخأو «برحلا سابكلا وذ هّبَصاَن ةعرش لقحب عّبت دعسأ راص امل
 لون الو رّيْمِح نيب مواصُت نأ نسحي ال :دعسأ هل لاقف ءامهنيب برحلا فاصم
 ٌتيوتحا كب ٌترفظ نإو مهب ٌكّلمأ ٌتنك يب ٌترفظ نإف يل زّربأ نكلو اهئامدب اهفايسأ

 ةلوج لوأ يف دعسأ هلتقف سابكلا وذ هل زربف .مد مجحم مهنيب قرهت ملو مهيلع
 ناسح نب دعسأ نأب معزلا ببسب سيلو رصنلا كلذ ببسبو ””ةرمأ ىلع ىلوتساو
 كيلمت ىلع نميلا رئاسو ريمح ءاسؤرو ءاوذأ عامجإ دقعنا نجلا ءاوهتسا نم نم عجر عب
 مث" 1 و ل ا ا . ناسح نب دعسأ

 را جنتل ني لتفاد و ءمجنب سانلا ملعأ وهو ّنجلا ءاوهتسا نم ناسح نب عّبُت عجر
 .8 ج ١7 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
 .3 جب 5975 صا و 6١ صد نودلخ نبا خيرات فرق

 .95 ص  ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟)



 1 نانسي ب سلا 159

 «برعلاو رّيمِح ا «رّيمج ىلع ْكْلَمَف ءنوكيي ناك امع ًاثيدح ممرتكأو ا

 0 عّبُت دعسأ» 0 ةفيراتلا 0 تاداوزلا ل لمتكي كلير 000

 «نوكيو ناك امع ًاثيدح مهرثكأو هنامز يف ٍملعُي نم لقعأو ؟ متي سانلا ملعأ 39

 .(«تانارقلا ماكحأو موجتلاب ًافراع :ًاحيصف ًارعاش ءاميظع اكلم عّبُت دعسأ ناك» هنأو

 عمججر مث ؛ةرتف اهب ماقأف رافظ ةئيدم ىلإ دعسأ راس سابكلا يذ ورمع ىلع رصتنا املو

 «روصقلا نم هريغو ءاعنصيب نادمغ رصقب ةرتفو رافظب ةرتف ٌثكمي ناكف ( ءاعنص نإ

 راها لئاوأ نم يهو ةديصقلا هذه ة ةرتفلا كلت يف عّبت دعسأ لاقو

 هدمقي هقودسلال ةيهقتتو َرجَهَينكي مل ْنمٌرَجهتأ

 ايهال يشم اميف تفك دقو

 «يثلت هرروك «ينا 6-2-5 ادوزأ

 ةلذخاّشَحلاقوفخ لكو

 لديبجتز لاو فقارقلا نأك

 لاخي الاج هذَا يتلذفو

 يسهل الا ايو يكن ود

 مومسلا اذهدمغ ْنِم لش اذإ

 كولسلاو .ءاوذألا ءايسأ ايمن رقتب لبلكألا نق اكعا#؛ بيبلا اذه دعو

 :لوقي مث همايأ ىلإ أبس ةكلمم روصع ذنم نييريمحلا

 رافظ > ةينم انشا مكحعت .انرفظ

 كولملارايدنمركَهامو

 ديدحلابةموهبَمَنوُنْيَبَو

 رظنملا يوهلْنِم ينيدو
 00 ٌبعاكلا ينبلختو
 0 زيف ايهدمدنشمج هاك

 ؟ترينملاو 0
 يضل ةيندكي ندملو اهقاح أ

 ردم اربغفا ٌتحيصأف

 رعسملاانأجايهلامويو

 رتبم هما صمص ّيفيسو
 تطل ةيييقيم امن د يك للا
 هرقل تع وا ظل يفر

 ردَفَظي دا افيو كك احس لاز انهو

 رَجهألا الو لاوس ناذن

 ١( ص و 55 ص - نودلخ نبا خيرات ”7/١ ج 7.

 :مذخملاو .اهتريدتسُملا قاسلا ةظيلغلا ةأرملا :ةلدخلاو .نطبلا ةرماض :اشحلا ةقوفخ (؟)

 . يشملا نع لقثت :ربثتو .لاخلخلا

 .برشلا دعب برشلا :لعيو .ذيبنلا نم عون وهو .فقرق عمج :فقارقلا (©)
 ليمي قماغ رمحأ نول ةتمكلاو .ةرفصلا ىلإ ليمي نول ةرقشلاو .سمشلا ءوض :حضلاو حيضلا (4)

 .ةرضخلا ىلإ ليمي داوسلا دتشا اذإو ءداوسلا ىلإ



 200 ةيلهاجللا يف نميلا ءارعشو رعش نيسيح

 رمحألابهذلااهفقس يفو ماخرلاب تقطندق ٌبرامو
 هفوتهلوشةهلجام .فرشمانلّرصق نادمغو
 دكسعهنودركسعهب لازأيفانركسعمرإو

 ٌيرظنمهلوةجهباهل  موركلابةفوفحم ناميغو
 ٌرِبةُناهبو ءانئابأانم ئَضَمدقْنَمُرِبقِي ناكاهب

 ٌرشحملاوكلذدعب نمو دابعلا كاذك تومي لكو..
 (”( كنتسُيتوملاالواهيف ودلخياوُرُمْعَنِإ سانلا الف

 لازت امو شوقنلا يف ةروكذم ةفلاسلا تايبألا يف اهركذ يتلا ندملاو روصقلاو
 رافظ ةنيدم لالطأ يف دجوتو .ديجملا اهيضام ىلع دهاوش اهلالطأو اهراثآ اياقب

 (ءاعنص بودج) ناميغ ىف دجوت امك دهسا ةعلقو رصق لالطأ (يلاح بإ ةظفاحمب)

 رصقلا ناكو ءاعنص ةنيدم تناكف ةيسيئرلا ةمصاعلا امأ ءدعسأ رصق وأ نصح لالطأ
 عّبُت دهع يفو ناشلم عّبُت دهع ذنم ةعبابتلا كولملل يسيئرلا ٌرقملا وه ع ءاعتصب نادمَع
 .ناسح نب دعسأ عّبت دهعو ناميغ يذ نب ناسح

 يف ةيلاع ةّمهو ةسيفن ةبغر مهل نميلا كولم نم ةعبابتلا ناك» : :نراكسلا نيادلا

 كلت تعفترا ىتح رصق ىلع ًأارصق يلعُي ناك مهنم ىلوت كلم لكو «نادمُع ةرامع
 دعسأ هب نَّتَب نم رخآ ناكو .ًافقس نيعستو ةثالث لاقُيو ءًافقس نيعبسو نينثا روصقلا
 ةدع نادمُع ناك هنإ لوقلا نكميو ."”«ةمتاخلا وهو جاجز نم ًارصق تب «لماكلا
 7” روصقلا كلت تعفترا» رواجملا نبا لاق امك ثيحب دحاو ءانف اهعمجي روصق
 نامث نم ةفلؤم ةيماخر ةبق هتمق يفو ًافقس نيرشع يسيئرلا نادمغ رصق ناكو ؛ًافقس
 نم ةعطق اهفقس ةفرغ هالعأ يف ًافتس نيرشع نادمغ روصق دحأ ناك كلذكو عطق
 ناسح نب عّبت دعسأ ينعي (لماكلا دعسأ هب ىنب نم رخآ ناك) :هلوقو .ةدحاو ماخرلا
 :لاق هنأ ىوريو «ةيجاجز ةفرغو روجايلا نم قباوط ةدع ءانبب ماق

 لئاقلاهدعيلأاف لأب هرجآولعانعفرنحت
 لقابلاةبضقلا لثم ءارضخ ةولخ هقوف جاجز نمو

 يحرصلا نبأ نع ليلكإلا يف يتانمهلا هركذ ام ع ءاعنص يف وهو ضنا ع

 ًاموي هب تّرمف ًانيكم هدنع ناكو عَبُت دعسأ ةئبا جوزت دزي اذ ًارماع نإ) : لاق يرفعيلا

 ١. اج 859٠2" ؟/7/ صا ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا

 18١. صد يقشمدلا رواجملا نبا - رصبتسملا بناتك (5)



 6 هد دولا 201

 :لاق مث ءاهبّرقف «هتنبا نم نزي يذل ٌةيتُب هروصق ضعب نم هسلجم يف
 ْنيَمريخ مويلاكذج  َنَرَييذلْيَقملاةَتِقااي
 دَلََع ىلإ اعشف نيني. .ننسبينلا ةورذينق لبخ

 دعسأ هماقأو «نزي يذ رماع نب فيس رهصلا نوكي نأ نكميو :ىنادمهلا لاق

 روكذملا ؛ركسهي مفيس نوكي دق نزي يذ رماع نب فيسو .6”2هيبأ ناكم ظفللا يف
 ماعب خرؤملا شقنلا وهو دعسأ دلاو ناسح دهع يف «نابور 5086 مقر) شقنلا يف

 ني يذ نب ركسهي مفيس) ناكو .يداليم 455 ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلل

 ىدركس ةريزجو (نامع) نلكأس ىلإ نميلا نم يقرشلا فصنلاو نزي تايئاوذأل ًامكاح
 ثاديع ةنيدم ىف نور رضقلا ناكر فانمس ني دعما نيضو اذان نوع نكح( ىرطتم)
 يف روحأ رصق كلذكو نيينزيلا ءاوذألا رقم ةيبونجلا قلاوعلا ةقطنم يف نادبع يداوب
 :رعاشلا لاق هيفو «رحبلا لحاس نم برقلاب نيبأ

 (نزيوذ لْيَقلا أ نيبأ رصقو)
 نب يناثلا لالك دبعو نميلا نم يقرشلا فصنلاو نادبع ةنيدم يف نزي وذ ناكو

 يمهنلا دبع نب لاعجو نميلا نم يبرغلا فصنلاو رافظ ةنيدم يف نّْيَعُر يذ نب بيرع

 ءاوذألا زربأ مه نارجنو جحذم يف يئراحلا نطق نب نايدلاو ليكب يف ينادمهلا

 .ناسح- نب عْبُت دعسأ دهع يف نميلا قطانم يف ماكحلا

 نو تي و

 : ناسح نب عّبَت دعسأ دهع نم ةسداسلا ةنسلا يف ةعيبرو نميلا فلح أبن

 دعسأ دهع يف نيينميلاو نميلا عم ةعيبر ةليبق فلح أبن خيراتلا انل ظفح دقو

 قطانمو نيرحبلاو دجنو ةماميلا نم قطانم نكست ةعيبر ةليبق تناكو «ناسح نب عب

 نب طساق نب لئاو نب ركب :مهرهشأ نوطب ةدع مهو «قارعلاب ةريحلا ميلقإ نم
 نب ىصفأ نب سيقلا دبعو «ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ىمعد نب ىصفأ نب بنهر

 نب بنهر نب ورمع نب رمنلا نب بلغتو «ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ىمعد
 نب ريذن نب سوأ نب ةعنم نب نزامو «ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ىمعد نب ىصفأ
 .ةعيبر نب دسأ نب ةزنعو «ةعيبر نب سمحأ

 نميلاو ةعيبر هبجومب نوكت نميلا عم فلح دقع ىلع ةعيبر ةليبق ءاسؤر عمجأف
 ةعيبر هوجو نم صخش ةئام مضي دفو ىتأف .ًادحاو ًافرط  ناطحق لئابقو ةعيبر وأ -

 فارشأ نم ةعيبر نب فوع مهيف ناكو «فلحلا دقع اوبلطو ناسح نب عّبُت دعسأ ىلإ

 ١. ج 505 ص - ىنامدهلا نسحلا  ليلكولا 250
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 عّبت دعسأ ىعدتساف . ةعيبر ةداس نم رشعم نب عيمس و «نابيش نب لهذو «لتاو نب ركب

 «نادمهو .,تومرضحو «هدنكو .جحذمو «ريمح نم) ناطحقو نميلا لئابق ءاسؤر
 تلأس امب مهربخأف (مهريغو .ءيطو .ةعاضقو «نامع دزأو «ةارسلا دزأو ةنامتأو

 : ةغمادلا حرش يف ءاج امك  ذئدنعو . . فلحلا دقع ىلع اوعمجأو اوقفاوف «ةعيبر

 اعد مث هموق رايخ مدو همد نم اهيف دصفف بهذ نم ةنفجب ناسح نب عّبت َرَمَأ)

 ءًأرئاد مهاقسو برش مث أرمخ مدلا ىلع بص مث رايتاجو دوب دعما ةعورب

 نم زَجو ءمهلجرأو مهيديأ رفاظأ اومْلَقَف مهرمأو «هيلجرو هيدي رفاظأ مَلَق مث

 عم) ةضف توبات يف اهلعجو ًاعيمج كلذ طلخ مث (مهسوؤر رعش نم يأ) مهيصاون

 ىلع رحبلا نم اناسل ٌرَسْفو ل هللا ل اهنند نا فلسا كاك ب هذ
 : مهنيب ناسح نب عّبُت دعسأ هبتك يذلا فلحلا باتك نم ةخسن هذهو .توباتلا ناكم

 ءاوس ىلع اوفلتحا «رازن نب ةعيبرو نميلا هيلع فلتحا ام اذه . مهللا كمساب)

 هيوري افلح ..ادغو حرم حارامو ءاذح لجر اذتحا ام ءاخإلاو رصنلا ىلع «ءاوسلا

 . .دبألاو رهدلا رخآ رابكلا نع راغصلاو رارشألا نع رارشألاو رايخألا نع رايخألا

 .ريغصلا و ؤشديو ريبكلا مرهي كلذ ىلع ىسنُي الو مهملا ىسنيو سيو ملا كنب

 موجن تعمل امو «تبرغ امو سمش تعلط ام ّيلعلا رمأب ظوفحم ىكزُم اذه مهفلح

 «ناسنإل مهنود لصاوت الو «نالذخ الو شغ ال ةيهدلا رك ردصانعلا“ و .ٌتْلَقْأ امو

 لايعلا هيلع طلخيو :عارلا هيلع يعرب عدلا يع يع «قيثو كلذب مهيلع دهعلا

 مهعمجو رمأ ىلع مهرب ْكِلَم َنإف . لايللاو مايألا فلتخا ام «لاملاب لاملاو ؛لايعلاب

 لماوحلا مهدالوأ اذه ىلع لمحت .. نيلصاولا ةلص مهلو نيهراكلا نوع هلف مثإ ىلع

 .دشرلا هنم مهلأ مهللا .دمص كيلم دقع هدقعو عةف ذأ هللا . .لباوقلا هيلع مهلبقتو

 نإو ءهنم لبقُي مل دسفُم َدَسْفَأ نإو «هلمع لبق ٌحلصُم حلصأ نإ . .دحأ هضقن عيطتسي ال
 .تامملاو ايحملا اذه ىلعو ءدصقلاو اجحلا لهأ اهب ذخاؤي مل دمع ىلع ضقان ضقن

 . "2«ناسح نب عَبُت كْلُم نم تس ةنس رجان رهش يف بتكو
 ل ا ل ا اا :ينادمهلا لاق

 0 امهنم موقلا فيلحو .دايإ

 ةنس يهو ا ب جل ماشا ضل سد اك

 ةئام وحنب مالسإلا لبق كلذو «ةيداليم 457 ةنس قفاويو يريمحلا ميوقتلل
 يف فلحلا باتك يف يلعلاو هللا مسا دورو لوح لؤاستلا ريثي امم «ةنس نيعبرأو

 رمأي ىكزُم اذه مهفلح . .دشرلا هنم مهلأ مهللا . .ةي نأ هللا . مهللا كمساب » : هلوق

 5١5 -8١5. ص - ينادمهلا نسحلا ب ةغمادلا حرش (0)
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 هللاب نونمؤي اوناك هموقو ناسح نب عَبُت دعسأ نأ دكؤت شوقنلا نإ :لوقأو ٠« . ىلعلا

 خرؤملا (نابور همم مقر) شقنلا يف (ن ل ل هللا لل ما دقو ؛ يلعلا نمحرلا

 يذ هللا) يأ (نيمس يذ /ن ل ل ) ةغضب دعسأ دلاو ناسح دهع يف م65 ماعب

 وهو (نيمآ . .نمحرلا نكرابيل» ظفل (هيذح يذ ميمت) دئاقلا شقن يف ءاجو (ءامسلا

 ليحارش شقن يف ءاجو م14 - م1/8 ماع ىلإ دوعيو (زنامكر 51 مقر شقنلا
 ةمتاخ يفو(«. ضرألاو ءامسلا هل يذ(ن ه ل ) هللا نكرابيط يلي ام نزي يذ

 هينا در ياا طمعا ١ نشر ناجل جا نهب طر اص .» يلي ام شقنلا
 0 74 هيد يذ ميمت هغاص .نمحرلا مساب مّدُقو رطُسو غيِص

 . .يلعلا رمأب ظوفحم ىكزُم اذه مهفلح» نأ نم ةعيبرو نميلا فلح باتك يف
 .(دمص كيلم دقع هدقعو .هب نذأ

 : كلذ يف هراعشأو ةريزجلا لامشو نيرحبلا ىلإ عّبَت دعسأ ريسم
 ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا قلطنا ريسي دمأب ةعيبرو نميلا فلح دقع دعبو

 نيرحبلا ميلقإو دجنو ةماميلا ميلقإ ىلإ نميلا لئابق ناسرفو (ةلودلا) رّيمِح شيجب
 ميلاقأل نييدنكلا كولملا ةالولاو ةيريمحلا ةلودلا ذوفنو ناطلس ةيوقتو زيزعت وأ ةداعإل

 ورمع نب ثراحلا ريسملا كلذ يف دعسأ عم ناكو «نيرحبلاو دجنو ةماميلا

 َكْلَم امل هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاج يذلا يدنكلا رارُّملا لكآ رجح نب روصقملا

 نب ثراحلا هتخأ نباب ثعب «برعلاو ريمح هتباهو ءرّيْمِح ىلع ناسح نب عّبت
 دعسأ عم ناك كلذكو ©"”(دعم دالب ىلإ ميظع شيج يف يدنكلا رجح نب ورمع

 ليبحرش نب حابصلا نب ةهربأو ءنْيَعُر يذ نب يناثلا لالك دبع ناسح نب عَبُت
 دئاق يريمحلا عالكلا وذ ديزيو «يجحلملا ثراحلا نطق نب نايدلاو « يريمحلا

 :دعسأ لاق هيف يذلاو شيجلا ةنميم

 اديزيعالكلااذبرحلااخأ  ىنمُيلا ةبنجملا ىلع انلعجو

 ىلإ ضراعلا لبجو نارجن فالخم قيرط نم لئابقلاو شيجلاب دعسأ راس دقو

 نيلص وني ) ةماميلا ضرأ نم ةزاجملا ىلإ ضراعلا لبج قطانم نكست تناكو . ةماميلا

 :ينادمهلا لاق ؛(ةيريمحلا ةيعاضقلا نابر نب مرج نم مهو «ريبك ونبو حيبص ونبو

 نم جرخ نم ضراعي مايأ ةرشع داقنم لبج وهو . .مايأ ةريسم لبج هماميلا ضراعو)
 ىصقأ وهو ءيقفلا عطقي ىتح ناسنإلا يشامي لازي الف لحارم عبرأ نارجن

 )١( مقر شقنلا ١١8 ص  هيقفاب دمحم . د  ميدقلا نميلا خيرات + ماج 0-1175 114.

 )( لك ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا ١.
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 ضعب عضخأو ءدجنو ةماميلا ميلقإ ىرقو قطانم ءاجرأ يف دعسأ انيق“. 9029 ةسانشنلا

 يف ًايراجت ًازكرم وأ ةيراجت ةنيدم ءانبب ماقو (دعمو سيقو ميمت نم) لئابقلاو رئاشعلا
 ..ٌوج مث رجح :ةماميلا ضرأ نم» نأ ةفصلا يف ينادمهلا ركذ دقو «ءاحلملا

 اهل لاقُي ةيرق هبو َناَرُق هل لاقي رخآ داو كلذ قوفو . .ةماميلاب داو وهو ضرعلاو
 . .ةزاجملا ىرُق رخآلا ةماميلا بناج نمو . .ةّيَرُق اهل لاقي ةيرق كلذ قوفو ءناّرق
 . .- ميمت رايد نم - ىوزح يهو ةيسودسلاو «ةعلتو . .بقنلاو . .نابنبو ..ناوامو
 . .دنبوعلاو «ةريقنلاو «سيق ينبل جرخلاو «سبق ينبل ءاحلملاو «ءسيق ينبل ةعيبضلاو

 مكحلا زكرمو ةمصاع (وافلا /ةيَرُق) ةنيدم يه (هّيِرُق اهل لاقي) يتلا ةيرقلاف .؟00١خلإ
 هلوقب ينادمهلا اهركذ يتلا ءاحلملاو - نييبتلا فلس امك  دجنو ةماميلل يدنكلا

 ةنطوتسم وأ ةنيدم ءانبب عّبُت دعسأ ماق ةيلبج ةقطنم يه (سيق ينبل ءاحلملاو. .)
 :هصن يلي ام رواجملا نبا لاق ثيح ءاهيف ةيراجت

 نإ جرخي نأ دارأو زاجحلاو فاقحألا دالبو تومرضحو نميلا عبت 5 َكِلَم اًمل»

 رفحف ًاميظع ًابْرِس هيف رفحو :ميظع بج رهو لطلب ل ا نرد يل

 اذه رفح املف ءردحنُم ٍلفستُم «؛كلذ نم رثكأ وأ خ خسارف ةثالث ةريسم ضرألا تحت

 ةلباقتم نيكاكدب ًاميظع ًاقوس حصألاو ًاميظع أدلب برسلا رخاوأ يف رفحي نأ رمأ ردقلا

 نوذلا نيكاكدلا ءارو نم رقنو «ناكد فيلأ :نادقم انه حاز :طيقب ىلع ةناعضم

 نمو ةمعطألاو ةعتمألا نم ًافنص نيكاكدلا نم ناكد لك الم هلمع ّمت املف .كالمألاو
 (0(. .ضرعلاو لوطلا يف ًاقيمع ًاعساو ًارثب قوسلا طسو يف رفحو ريقاقعلاو جئاوحلا
 ىلإ ذفنت اهادحإ «قرط ثالث» هنم عرفتت اقيرطو ًاقفن هرفح مت يذلا برسلا ناكو
 (7(ديف ةيرب ىلإ ذفنت ةثلاثلاو «ءاحلملا لبجب ىهو ىطسو قيرط ةيناثلاو «ظاكع قوس

 ءيط ةليبق نم ةيوق رئاشع ديف' نكست تناكو. «قارعلا ىلإ قيرطلا يه اليف ةيوبو
 .سرافو قارعلا نيبو نميلا نيب يراجتلا طاشنلل لصو ةزمه ءيط تناكو «ةينميلا

 نييبت فلس يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ ىلإ عّبُت دعسأ راس مث
 قيرحبلا نكست تتاكو «يبرعلا جيلخلا ةقطنم مساب نآلا فرعي ام لك لمشت اهنأ
 رهن) هل لاقي ناك ميظع داو ليس نيبو جيلخلا رحب وه حلام جاجأ رحب نيب عقت اهنأل
 رهن مَّلَحُمو .نيرحبلا رجه مّلَحُم رهن» :ينادمهلا لاق .ًاتارف ًابْذَع ناكو (مّلَحُم
 دق نيرحبلاب ملحم رهن دنع لزن يذلا عبو : 93لايق هيلع لزق ايت نإ < لاقي ,ميظع
 راس دقو (م456 ماع) تاسح نب دعسأ عبت 5 نوكي دقو (م"١٠ ماع) ناشلم عّبت 5 نوكي

 مربعا : ويعا 2 1 ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةمص ()

 .77/ ص - يقشمدلا رواجملا نبا  رصبتسملا (؟)
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 دتمت تناك يتلا نيرحبلا ميلقإ ىرقو لئابقو قطانم ءاجرأ لك ىلإ ناسح نب عّبُت دعسأ
 رحبلا طسو يف ةريزج لاوأو» لاوأ ةريزج ىلإو (ًايلاح تيوكلا) ةمظاك فيس ىلإ
 ةقطنم ىلإ مث ءاسحألاو فيطقلا اهنمو رجه ةقطنمو ةنيدم ىتحو 2'”(موي يف موي ةريسم
 زكرم وه ربه ةقطنمب رقْشُملا نصح ناكو «لحاسلاو نامُع نم اهيلي امو تارامإلا
 نب عّبُت جرخ#» : يقل يي ام كيلا حرس امام يارا دلو نيرحبلا ميلقإل مكحلا

 يدنكلا ورمع نب ثراحلا هتخأ نبا بت كر لَمَق املف هتاوزغ ضعب يف ناسح

 رجح نب ورمع نب ثراحلا ناسح نب عبُت دعسأ ةيلوت نع ةيانك كلذو 0 ”ةلملاب

 دجنو ةماميلا ميلقإ ىلع دعسأ هالو دقف كلذكو نيرحبلا ميلقإ ىلع يدنكلا رارملا لكآ
 نيرحبلا ميلاقأ ىلإ ريسملا كلذ نم دعسأ داع مث .قارعلاب ةريحلا ميلقإ موخت ىتح

 ءامسأ ىلع ريسملا كلذ اهيف ركذ ةديصق لاقف  ًاضيأ زاجحلا امبرو  دجنو ةماميلاو
 ناك» :هصن يلي ام يمهرجلا ةيرش نب ديبعو يريمحلا ناوشن ركذ ثيح موجنلا لزانمو
 باحصأو موجنلا لهأ ىلإ لسرأ ليوط رفس يف وأ وزغلل جرخي نأ دارأ اذإ دعسأ عّبُت

 مهعامجإب اوقفتيل مهرمأي ناك امنإو «موجنلا ملع فرعي ًاضيأ ناكو ؛ملعلاب ةفرعملا
 نميلا ىلإ هتدوع دنع ريسملاو وزغلا] كلذ يف لاقو .ماكحألا نم هدنع ناك ام ىلع
 :ةديصقلا هذه [موجنلا لزانمو ءامسأ ىلع ريسملا كلذ ركذي

 ريسملاو حن ياوه يناعدو يفحن تركذتامل يليل لاط
 روهمجلا لفحجلا يف اوراسو لس ”ايخلااوبكر مه اذإلاجرب

 روهشمدّرسمعردلك  اهيلع باغدسأك ىداهتت
 ل يا ًابيحر ًاشمك عومجلا تشمكف . .

 37 ريق نكت اهك ةلبل تناكفانبيقتلا (ةقهلاب)وت

 تقوم لك تينفا تحبلا ىرن يتعطل ةكعلانربت

 وديتزتلا تاذ 0 مهيلع ثرأبزا ةربزلابمث

 )١( ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ١١" و 7098و ١5".

 ١175. ص ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟)
 .ميمت نم سان اهنكسي ناكو ةماميلا ضرزأ نم يهو (ةقوعلا) فيحصت اهلعل :ةقهلا ()

 .نيرحبلا ضرأ لئاوأو ةماميلا ضرأ ىصقأ يف تناكو (رثبلا ةحلسم) يهو (رثبلا) اهلعل :رثثلا (5)



 ةيلهاججلا يف نميلا ءارعشو رعش

 روسسج مرسق لكو اسكس امدق ليخلاب ترس رفغلاب مث

 ساهر ال دير مكر ورسم انلزنماعنلابوانرس مث.

 يرورس كاذناكو عومجب  يداعألاانضرتعا ةدلبلاب مث
 (10وحتلا ىف اهب ىَّدُملا تعضوو دعس ءانبأ ٌتحبذدعسبو

 (”روسنلاتارقنُممهتعلب ًاموق ٌترمد عولبلاٍدعسبو
 ()يريرس ماقتساو كلُملا ىوتساف يدج دِعشْسَأ .دوعسلا دعسبو

 روبحمجوتممْزِق لك يلوح ولدلا مدقم غرفلاب مث
 رفضت نيون اتلاعنإ دعي: ”انردض ىذا ربحا عرشلاب وت
 روكذلا فويسلاو جيجانعلاب يداعألا ٌثيوح دق توحلاب مث
 رورطفم قلذعفم نرسقي س تلا يح ع مع

 روعولاب يلتعن جيجانعلاب دعم نقرأ نطسلاب انكطوو

 روجيدةملظوعقنموي  انرثفايرثلا ىلإانعجرو

 عريتس دعا اذإ ًالييحسو, . ةلففملا كح نيزرسعلا يلاباال
 يروبحو يتمعن يف يماقمل ًادصق فدرلاةرهز ٌتْيَّمأ مث
 سييطظت الب ايتسمت ابننلو يريغلموجنلاةّرّيطامنإ

 ووسؤتلا ف اعيفاب اهيشكو رافطظ ىف ادنانسم [ةيفك ادق

 روصتملا لضافلل يكلم نإ ينيحل نوكي يذلا تركذو

 ام ركذي عبُت لاقو» :هيرش نب ديبع لاق

 موندعب قرؤمَعَهَّبْر

 ادهج ناك ىلإ (نفدشو

 . يظح لعسأ يأ :(يدج دعسأ) هلوقو . موجن اكتم :دوعسلا لعسصس و , عولبلا كلعسو 6 كعس 2230

 :دالبلا نم اهريغو دعم ضرأب عنص

 دجبنكلو لطابامريغ
 دعمب ٌمتلعفام ينّرس
 دنته حئافصاهل متيضتناو

 يدنج ةنانك ىلإ تفاوتف
 دكو ٍناوه ىلع رهقب د

 دهع ريغ نم جْرَخلاب اوًرقأدق
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 ادصق لك يف قيرطلا نودشري ةاله رازن ينبانلعجو

 نب دْيَبَُز نب هبنُم نب ةعيبر نب نزام ينب ينعي (دعس سراوف نزام ينب اي) هلوقو

 ل ع سررت ري ا حو ةريشعلا دعس نب بعص نب ثراحلا

 مث ةريزجلا لامش ىلع  سيقلا ءىرما دج  يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةيالو

 : دعسأ دهع يف قارعلاب ةريحلا ميلقإ

 نب ورمع نم هتنبا جّوز دق عّبت ناسح ناك :يربطلا لاق» :نودلخ نبا لاق

 ورمع نب ثراحلا ناكف ءورمع نب ثراحلا هنبا هل تدلوف يدنكلا رارُملا لكآ رج
 ةثارولاب ثراحلا ةيكولم نكت ملف (70١دعم دالب ىلع هثعبف ءاذه ناسح نب عبي عم
 ورمع نب ثراحلا ةأشتو كل وف ناك امئثإو «رارملا لكأآ رجح نب ةريصقملا ورحع هبا

 دعسأ عم راس امدنع تومرضحو ةدنك ةقطنمب ءاسؤرلا لايقألا نم ناكف قميلا ف

 0 را ىلع درا نيوسا و اجنر هنااا ىلإ م ب ناس ني

 َبْتَر َلَمَق املف هتاوزغ ضعب يف ناسح نب عّبُت جرخ# هنأ ةغمادلا حرش يف ءاج

 0 :نودلخ نبا لاقو (١؟56ص) «رقشملاب يدنكلا ورمع نب ثراحلا هتخأ

 ىلإ ميظع شيج يف يدنكلا رجح نب ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ناسح نب عب
 ورمع نب ثراحلا ءاج :يبلكلا نب ماشه لاق» :ًاضيأ نودلخ نبا لاقو '”هدعم دالب
 راتبا رحبلا كري ماا ناسح نب عبُت هالو دقو ة ةريحلاو دعم دالب ىلإ يدنكلا

 «هباحصأ مزهناو هتيب لهأ نم ددعو نامعنلا لتقف «هلتاقو (ةريحلا كلم) نامعنلا هيلإ

 اه ورمع نو تراجلا كلمر كاملا لا فللت ثفقتور» هفاشستلا ني ىدنملا كلفأو
 نبا وه ثراحلا هلتق يذلا نامعنلا نإ : يبلكلا نبا هد .هنوكلمي اوناك

 نس زوريف مايأ يف اهنم ةنس نيرشع كلَ . سراف هتريسأ يذلا وهو نامعتلا نبا رذنملا

 011 تحس ذات مبوب را درجدزي نب شوالي مايأو نينس رشع درجدزي

 مث (م١150 - 8"5) ةرتفلا ىف يف رجدزي نب زوريف هنباو سراف كلم درجدزي مكح ناكو

 اههنيب كفقوو اههنيب ةيسرافلا ةيرؤطازبمالا تمينقلاو ذاتك شوالي سرفلا مكح عزانت
 دعسأ بئان . ورمع نب ثراحلا ذوفن دتما امدنع ًافيعض اكلم ذابق ناك كلذلو بورح
 ةلودلا راطإ يف قارعلاب ةرذانملا ةكلمم ضرأ وه يذلا ةريحلا ميلقإ فارطأ ىلإ - عْبُت

 ةريحلا برع نأ عبّتُملا ماظنلا ناك» :نيمأ دمحأ ذاتسألا ري ام تر

 اومحي نأ مهيلعو .مهسفنأ نم ًاريمأ مهيلع يّلوُي وهو سراف كلمل ةعاطلا نومدقي

 ,ةراتألا عفد نم مهنوفعي كلذ لباقم سرفلاو :مهيحاون نم ريغُم لك نم سراف

 .5 ج ه8 ص  نودلخ نبأ خيرات ()
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 لق روبلع ع ادواسلا ل ا را يلا و
 نآكو 71+ تمي. لصأ نم ةليبق يهو مخل ةليبق نم ًاريمأ بَّضنُي نأ سرُقلا كلم داتعا
 - 451) روج مارهب يسرافلا كلملا دهع يف لوألا نايحتلا قير دنعلا كللعلا هنيبن
 - 57/) درجدزي نب زوريفو درجدزي مايأ يف نامعنلا نب :رلتعلا خب 0
 اّمَل :يناغألا باتك يفو» :نودلخ نبا لاق . .رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا مث 1
 ةقيقشلا نبا نامعتلا نب ندنملا ىلع ثبرعلا تبثوت «كلملا فيعنض ناكو ابق كلم
 ناكو مهيف رغصألا رذنملا هنبا كرتو ءدايإ يف تام ىتح مهنم ابراه جرخف «هوجرخأف
 هل اودشحو لئاو نب ركب ىلع هوكلمف يدنكلا ورمع نب ثراحلاب اوؤاجف ءهدلو ئكنأ
 كلملا - ذاَبُق ئّبأو .- ةريحلا برع  برعلا نم هلتاق نم ىلع رّهظو هعم اولتاقو
 ورمع نب ثراحلا ىلإ بتك كلذ رذنملا ىأر املف شيجب رذنملا دمي نأ - يسرافلا

 هيلإ لوحتف . كيلإ لوحتم انأو ينّمَض نم ّقحأ تنأو يموق ريغ يف ينإ :يدنكلا
 ىلع نارامل ورمع نب ثراحلا نإ :دمحم نب ماشه ريغ لاقو . ًادنه هتنبأ هجّوزو

 نب رذنملا ذئموي مهيلعو ة ةريحلا كولم عزانو هسأب مظعو هتأطو تدتشا هيبأ دعب برعلا
 ئبأف «هيأر ىلإ رذنملا اعدف ينام يأر ىلع ًاقيدنز دابق ىرسك ناكو «سيقلا ءىرما
 حيحصلا امنيب .'"”«ةريحلاب هلزنأو برعلا ىلع هكلمَف ورمع نب ثراحلا هباجأو ؛هيلع
 نبا هنأل ةنس ةئام نم رثكأب ثراحلاو ذابق نمز لبق لبق تام سيقلا ءىرما نب قدي نأ
 ذابُق نمز امنيب ةيداليم 778 ةنس ةرامنلا يف تام يذلا يمخللا ورمع نب سيقلا ءىرما
 نمز يف الإ (يكدزملا) يقدنزلا بهذملا ذابق قنتعي 2 رملو ةيداليع 518: ةنس دعب ثراحلاو
 نيرشع وحنب كلذ لبق ام ذنم ةريحلل ًاكلم حبصأ دق ثراحلا ناكو «هدهع نم رخأتم

 كلم ذابق عم قدنزتي نأ ئَبأ ورمع نب ثراحلا نأ" هسفن نودلخ نبا ركذ دقو «ةنس
 يف ةديبع وبأ ًاضيأ ركذ دقف ةريحلا ميلقإل ثراحلا مكح ةيلومش ببس امأ . ا
 ىلع ةعيبر تيثوف ٠ ءكلُّملا فيعض سراف كلم دابق ناك" :هصن يلي ام ضئاقنلا باتك

 رلتملا ةوءزدعملا ةطا كرتو «دايإ يف تام ىتح مهنم ًابراه جرخف هوجرخأف رذنملا
 رارملا لكآ رجُح نب ورمع نب ثراحلاب اوؤاجف ةعيبر تقلطناف «هدنع هدلو ْأَجْرَأ ناكو
 ضرأ نم نكست برعلا تناك ام ىلع َرّهظُف هعم اولتاقو هل اودشحو ه هوكّلمف يدنكلا
 نب ثراحلا ىلإ بتك رذنملا كلذ ىأر املف « شيجب رذنملا ّدِمُي نأ دابق ب ءآو .قارعلا

 هيلإ هلّوحف «كيلإ ٌلّوحتم انأو ينفنتكاو يِنُّمَض ْنَم ُقحأ ٌتنأو يموق ريغ يف يْنِإ :ورمع
 : نودلخ نيا لاق قدنكلا ورم ني ثزاحلا ثنب'ةئهيهو +" "«اذنع هتنبا ةجْوزو
 ذاق هيلإ ثعب نامعنلا لآ كّْلُم ورمع نب ثراحلا كَلَم املو :دمحم نب ماشه لاق)

 .” ج 757 و 754 ص  نودلخ نبا خيرات (0) ١7. ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (1)
 .١١ا/" ص ب يركبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا 0
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 برعلاب زواجتي ال نأ ىلع هحلاصو ثراحلا هءاجف .ًافعضُم ناكو هءاقل ٌتلطي

 نيبو هنيب حلصلا دقعناو ةريحلاب برعلا ىلع ثراحلا َكَلَم : يربطلا لاقو . .تارفلا

 ةنسلا وحن يف كلذ ناكو .''”«مهنيب ًاذح تارفلا نوكي نأ ىلع سراف كلم ذابُث
 . ةيداليم 5717 ةنس يهو ناسح نب عْبت دعسأ دهع نم ةرشاعلا

 : كلذ يف هرعشو قارعلا داوس ىلإ عَبُت دعسأ ةوزغ

 يسرافلا كلملاو يدنكلا ورمع نب ثراحلا نيب حلصلا ربخ عّبُت دعسأ غلب امل

 ادج فكارفلا' نوكي نأ ىلع» وأ (تازفلا:سرعلاب فزاتسلا زراجبتي الانأ ىلع) ذاق

 :ناسح نب عَبُت دعسأ لاق ؟مهنيب

 قارعلا داوس يف ليخلا ضكرت مل نإ يناميلا عّبُتلاب تس

 قطانم تناكو قارعلا نم ةلجدو تارفلا قرش ةدتمملا قطانملا وه قارعلا داوسو

 ذيفنت يف ورمع نب ثراحلا أدبف .(داوسلا) اهل لاقُي ناك كلذل ةفيثك راجشأ تاذ ةبصخ

 امك فيج( قارغلا ةاوشلا تارقلا قربك حايتجاو نيرجت ةطخن ني ناو ةلرتسلا وديان

 نامعنلا لآ كْلُم ورمع نب ثراحلا َكّلَم امل :دمحم نب ماشه لاق“ :نودلخ نبا ركذ

 زواجتي ال نأ ىلع هحلاصو ثراحلا هءاجف ءًافعضُم ناكو هءاقل بلطي ْذاَبُق هيلإ ثعب

 هلأسف . تارفلا ءارو داوسلا يحاون يف ةراغلل برعلا قلطأف هفعضتسا مث . تارفلا برعلاب

 هعطقأف .لاملا الإ مهطبضي ال هنأو برعلا ظاظشأب هيلإ ثراحلا رذتعاو «هنباب ءاقللا ذاب

 ىلع ثراحلا َكَلَم امل :يربطلا لاق» :نودلخ نبا لاقو 200. .داوسلا نم ًايناج دابق

 . مهنيب ًاذح تارفلا نوكي نأ ىلع سراف كلم ذابُق نيبو هنيب حلصلا دقعنا ةريحلاب برعلا

 طبض ىلع ردقأ ال :لاقف «كلذ ىلع ْذابُق هبتاعف «تارفلا قرش ىلع برعلا راغأ مث

 نم ةيناثلا ةلحرملا كلذ تلت مث ''”«داوسلا نم ًادالب ذابُق هعطقأف دنجملاو لاملاب الإ برعلا

 ثراحلا بتكو» : يلي ام يربطلا نع فلاسلا صنلا دعب نودلخ نبا ركذ ثيح . . ةطخلا

 نبا ركذ كلذكو . «مهازغف ءذابق رمأ فعضو سرفلا كلم هيرغُي ناسح نب عَبُت ىلإ
 نميلا كلم ىلإ ثراحلا ثعبف# :يلي ام دمحم نب ماشه نع فلاسلا صنلا يف نودلخ

 راسو عومجلا عَبُت عمجف :مايكلت فعضب هربخيو يدان قرح هضهنتسي ناسح نب عّبُت

 . يَا ىلإ هعبتاو هلتاقف ذابق ىلإ حانجلا اذ رمش هيخأ نبا ثعبو «ةريحلا لزن ىتح
 :وزغلا كلذ نع عبُت دعسأ لاق# هنأ يمهرجلا ةيرش نب ديبعو يريمحلا ناوشن ركذو

 لئاهلا بكوملاقارعلاىلإ اورَمَش يذلا شيجلا وبأ انآ
# 

 .؟ ج ا5١الاو "5 ص  نودلخ نبا خيرات
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 لهانه يغب ْنِمُدعسأو ْرَمُشِرَيْمِح ْنِمِمُهُمِدَقَي
 ٍلهاجلاك ٌربْخَملا ٌملاعلا ام انليحوم لئاشلاةعببااج
 ٍلباولا ضراعلاكاهّمُمَدو اهقْلُب ا دعأفلأنوعست

 يلئاص لطب ٍمْرِق لسكب اكبداغت ُْرجلاو ُتْمكلاو

 ؛لحاربلع ْنِماهرخآ ُبِراَش مزمز ْنِماهسلَوأ
 تارفلا قرش داوس نم سرفلاو دابق بحسناو «قارعلا داوس حايتجاو وزغ ّمتف

 تاوزغ نيبو كلذ نيب راعشألاو تاياورلا تطلخ دقو .سراف تاهجو نئادملا ىلإ
 ايسآو سراف دالب تلمش يتلاو أبس كلم برك يكلم نبا لوألا دعسأ برك يبأ
 ذابُق مايأ اذه عّبُت دعسأ ىلإ تاوزغلا كلت اوبسنف داليملا لبق عباسلا نرقلا يف نطسولا
 دعسأ وهو اذه عّبُت دعسأ ةوزغف زييمتلا بجي كلذلو «يداليملا سماخلا نرقلاب
 كلملا ناكو «قارعلا داوس زواجتت ملو ةيداليم 559 ةئس تناك ناسح نب يناثلا
 ءدرجدزي نب شوالي هيخأ نيبو هنيب برحلاو ماسقنالا ببسب ًافيعض ذابث يسرافلا

 ملسُي نأ ىلع نيفرطلا نيب دقعنا ًاحلصو ًاقافتا نأ ىرنو «داوسلا نم ذابُق بحسناف
 ةرامإ ىلإ اهّمض متو :برعلا ىلإ توضازفلا7 قريشا ةاوشلا نقرأ نم ىطانم ةانق
 نيذلا كانه عَبُت دعسأ َنطوأو ,يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةيكولم ىلإو ةريجلا
 نم أموق ةريحلاب عْبُت - نطوأ يأ  َففّلَخ# هنأ يربطلاو نودلخ نبا ركذ دقو . مهنطوأ
 بعك نب ثرحلاو دايإو نوكسلاو ٠ بلكو ءيط ْنِم سان مهيلإ عمتجاو ةعاضقو دزألا
 مث . .ةكم مِدَق ىتح عّبُت راسو» يبلكلا نبا لاق . ''”؛ماطألا اونبو كلانه اوماقأ
 . ؟نميلا ىلإ ئضم

 نيرحبلا لئابقو قطانم يف مكحلا يدنكلا ورمع نب ثراحلا ءانبأ ىلوت دقو
 ىلع ًاكولم هدالوأ يدنكلا ورمع نب ثراحلا َقَّرَق» :نودلخ نبا لاق ءدجنو ةماميلاو
 ينب ىلع ليبحرشو .دسأ ينب ىلع  سيقلا ءىرما دلاو ارح كْلَمَف .دعم لئابق
 :لاقتو .ةئانكو سيق ىلع برك يدعمو .بلغتو ركب ىلع ةمّلسو هاف اولاو قم
 باتك يفو «بابرلاو ركبو دعس ىلع ليبحرشو .بلغتو ةلظنح ىلع ةمْلَس ناك لب
 دسأ ينب ىلع رجححو .ةلظنحو لئاو نب ركب ىلع ليبحرش هنبا ىلو هنأ :يناغألا

 ينب ىلع ةمَلّسو . سيق ىلع برك يدعمو . ا
 .[7 /؟54 ص] . «انم ديز نب رمتلاو طساق نب رمنلاو بلغت

 ةرشاعلا ةنسلا ذنم ةريحلا ميلقإ ىلع ًاكلم يدنكلا ورمع نب ثراحلا ثكم امنيب

 ,.7 ج 590١و ١554 ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 ذنم قارعلا داوس ىلإ همكح دتماو (ةيداليم 5517 ماع) ناسح نب عّبُت دعسأ دهع نم
 يذلا رذنملا نب رذنملا عم مكحلا ثراحلا مساقتو (م454 ماع يلاوح) دعسأ ةوزغ

 اديب .داوسلا ةقطتم نذنملا ىلوتف «ءامسلا ءام نب رذنملا وهو ثراحلا تنب دنه جوزت

 ىتحو دعسأ ةافو دعب ىتح كلذك رمتساو «اهقطانمو ةريخلاب اكلم ةراخلا ثكم

 .''”ةنس نيتس ءاهز ورمع نب ثراحلا مكح ماد دقف ةيداليم

 مت دقف يريمحلا يدهبرلا ةيذح يذ ميمت دئاقلا ًاضيأ عّبُت دعسأ ةالو نم ناكو

 (ةيذح وذ ميمت) مساب دنسم شقن ىلع دجنو ةماميلا ضرأب حمجلا لسأم ةقطنم يف روثعلا

 يف احمر لمحيو هيذخف لوح ةططخم ةطبر يذ صخشل توحنم مسر» شقنلا راوجبو

 شقن ىلع روثعلا مت امك  هسفن ةيذح يذ ميمت مسر وهو  '"”(همازح فلخ ًارجنخو هدي

 نارجن نيب ام ةيركسعلا تايماحلل أدئاق وأ ًايلاو ناك هنأ ىلع لدي امم ''”نارجنب ةمحلا رئب
 ندج يذ مخري ةعيحل دهع يف مث دعسأ دهع ذنم اهيلإ امو حمجُجلا لسأم ةقطنمو ةماميلاو

 نم : نأ ينادمهلا نسحلا ركذ دقو .- ةيداليم ه5١- 554 ماع يلاوح ذنم يأ  هدالوأو

 لسأمو «ةارقملاو «حضوتو «لموحو «لوخذدلاو ,معينألا. . ١ دجنو ةماميلا ضرأ

 ةيحان لوخّدلاو . .ةمزهلاو ةماميلا نم ىرقرُقو . .» :لاقو "”2. . لجْلُج ةرادو ءحمجلا

 : هلوقب سيقلا قؤرما ئّنَع امهايإو ء« حضوتو ةرقرقو ةمزهلا

 اهمسر فعي مل ةارقملاو حضوتو

 يفو حمُجلا لسأم مث» :ًاضيأ لاقو "”«ريمُت نم ةّئِض ينبل حمجلا لسأمو. .
 نهل لاقي رمح تابيضه امهئارو نمو .ةلمرلاو دارج اهل لاقي ءارحص اهعرف

 وه ةيلح وذ ميمت ناكف (©90تانمسلا بضصه اهل لاقي بضه نهناميأ نعو 2« تاريجم

 كلتو حمجلا لسأمب ناسح نب عّبت دعسأ دهع يف ةيريمحلا ةيركسعلا تايماحلا دئاق

 .ميدقلا عساولا اهلولدمب ةماميلا نم ءاجرألا
 اة

 ان 1

 ءام نب رذنملا ىلإ ةريحلا كلم ٌدرف ناورشونأ ىرسك هنبا ىلوو ذابُق تام مث» :نودلخ نبا لاق )١(

 هكلمف رذنملا ىلإ ثعب هرمأ دتشاو ناورشونأ ناطلس يوق امل :يبلكلا نبا لاقو . .ءامسلا
 بلك ينب رايد يف تامو ةريحلا نم ثراحلا جرخو . .ورمع نب ثراحلا هيلي ناك امو ةريحلا

 .م059 وأ م5148 ماع يلاوح كلذ ناكو «ًايتع ربكلا نم غلب دقو
 .(1.4. )٠١0 و «زنامكر 505 و 507" ماقرأ شوقنلا يكسفورتويب . د- لماكلا دعسأ ةمحلم (؟)

 ,559 و 71١١ و 595 ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()
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 : هلع دمحم يبنلاب ريشبتلا يفو كلذ يف هراعشأو ةكمو برثي ىلإ دعسأ ريسم

 يفو تاياورلا يف ذ ةريبك ةيمهأ ةكمو برثشي ىلإ عَبُت دعسأ ريسم ةصق بستكت

 دقل» : يكسفورتوبب روتكدلا لوقي .اهيلإ ةبوسنملا راعشألاو دعسأ اهلاق يتلا ناعيكألا
 ةيوبنلا ةريسلا يف قاحسإ نبا ةياور :يه تاياور ثالث ةلمحلا هذه نع انيلإ لصو
 ةيرش نب ديبع رابخأ يف ةثلاث ةياورو يناغألا باتك يف يبلكلا نب , ماشه ةياورو
 0 تاياورلا عيمج - يف قباطتي ثادحألا روحيم نأ ظحالملا نمو . . يمهرجلا

 عانتم :لوآلا ا هليل يسد روببو نع كراش تنير وول نمل . ليصافتلا يف
 0 «نييريمحلل عوضخلا برثي لهأ ضفرو
 يف (جرزخلاو سوألا) راصنألا ةدعاسم : : يناثلاو .نييريمح ًادونج مهلتقو لماكلا
 يف امأ .ديبع رابخأ يف ساسألا وه بيسلا اذه نأ قدمو: ةيوك درهي عم ميغاربم
 :دعسأل ءادغأ 5 ةروفنلا ايميبتف دعما راعشأ

 تدب نييلا لعد اهتاقر

 مهليخن نغلبت ًادهع ٌتفلحو

 : هلوقو

 اليخ برثيوحن ُتهجو مث

 دوسألا مسب اهيقامأ تلهحك

 12 ا نادين ىف تقبلف

 يدعبنولحياهب طيبنل
 (”(يدرت لواَقَملاب جيضانعلا ل يخلاب برشي ماطآانمدصف

 يف فلتخت ال يكسفورتويب اهيلإ راشأ يتلا ثالثلا تاناورلا نإ :لوقأو
 ةياور تطلخ دقف .نمزلا ينو عتانولا يف ذ ًاريبك ًافالتخا فلتخت امنإو طقف ليصافتلا
 كولم ةثالث مه امنيب ءًادحاو اكلم مهترّبّتعاف ةعبابت كولم ةثالث رابخأ نيب قاحسإ نبا
 : مهو ةدعابتم ةنمزأ يف

 ركذ ىلا وهو, برك يكلم نب أبس كلم لوألا دعسأ برك وبأ :لوألا
 يفو عّبت دعسأ دهع يف ناك لباب كلم  رصن تخب نإ» : ليلكإلا يف ينادمهلا
 رصن دخوبن) وهو رصُت تخب نمز ناكو - 8/1٠١١[ ص] ؛دعسأ نب ناسح مايأ
 برك يبأ نمزف ءداليملا لبق سداسلا نرقلا ىلإ عباسلا نرقلا يف - (لباب كلم
 لاق .فينحلا ديحوتلا نيدب ًائمؤم ناكو هدداوملا لبا عاملا لوقا نه دنا
 دعسأ برك وبأ وهو : يبطرقلا لاق . . ابن عّبُت ناك : : سابعلا نبا لاقو» : يبطرقلا
 ةيوبنلا ةثعبلا نيبو عّبت دعسأ هيف تام يذلا مويلا نيب , ناكو . .تيبلا اسك يذلا

 )١( ص  يكسفورتويب . د  لماكلا دعسأ ةمحلم ٠١9 - 1١١.
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 يذلا وهو ءدعسأ برك يبأل ميدقلا نمزلا كاردإ حيتي كلذ لكف 2)(ةنس فلأ

 ةبعكلا اسكو «ةيركسع ةيماحو هموق نم رئاشع اهيف نطوأو برثي ةنيدم سسأ

 نمزلا كلذ يف ِِكَك دمحم يبنلاب رشبو «تيبلا ةنادسو ةكم ىلع نييمهرجلا ىَّلوو

 يفو ؛ةعبابتلا أبس كولم نم وهو (نميأ 500 ءورمع عَبُت : 0

 ل ا ل جل ا ل ا

 جرخف «ضرمب بيصأ راصحلا ءانثأو «برثي نصح ىف دوهيلا ةيقب رصاحو «دوهيلا

 . ةيدوهيلا ةنايدلا قنتعاف ةيدوهيلا ىلإ هايعدو هتجلاعمب اماقو هيلإ دوهيلا رابحألا نم نانثا

 نم ءاملعلا هركذ يذلا باوصلاو (دعسأ عَبُت) هنأ قاحسإ نبا ةياور تمعز دقو

 : ةعبابتلا نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق هيفو (ورمع عّبُت) هنأ نيينميلا نيخرؤملا

 «ةيدوهيلا نيد اذه ورمع عَبُت بجعأ مث» :ةغمادلا حرش يف ينادمهلا لاقو

 .امهركذ ناذللا ناربحلا امأ» : ليلكإلا يف لاقو ) + مهدد ف نيرصعلا عم لكان

 ىلإ نيربحلاب ورمع عَبت ىتأ دقو ' ”(نيربحلا بحاص وهف ورمع عّبُت يف كلذف ءاملعلا

 نصرت لواحفب نميلا ىلإ داعو ةبعكلا اسكف كلذ نع ه ءايهتخ ةبعكلا مدع ةارأو ةكب

 لبق عب ناك» هنأ تاياورلا ضعب يف ءاج يذلا وهو «نوينميلا لايقألا هلتقف ةيدوهيلا

 . «ةنس ةئامعبسب مالسإلا

 رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا ىلو يذلا ناسح نب دعسأ عب : ثلاثلا

 نبا ركذ يذلا دعسأ عّبُت وهو «داليملا دعب سماخلا نرقلا طساوأ وه هنمزف (يدنكلا

 جرزخلاو سوألا ةرصانمل ناك برثي ىلإ هريسم نأ يمهرجلا ةيرش نب ديبعو يبلكلا
 لقنو» :نودلخ نبا لاق .(ةلْيَق ونب) مهل لاقُي جرزخلاو سوألا ناكو .دوهيلا ىلع

 .دوهيلا ىلع ةلْيَق ءانبأ ةخارصتسا يه امنإ هذه عّبُت ةازغ نإ :ةبيتق نبا نع يليهسلا

 ضقنف طورش ىلع نميلا نم اوجرخ نيح دوهيلا عم  برشي  اولزن اوناك مهنإف
 ةلْيَق ءانبأ هحرصتسا يذلا نإ ليق دقو . : كلل كل دو محب ارتاقتسال دريل هيلع

 نالجع نب كلام هب ءاج ءماشلاب ناسغ كولم نم ةلّبَج وبأ وه امنإ دوهيلا ىلع

 )١( ص - يبطرقلا  نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفتلا ١51/ 7.
 ص - ينادمهلا  ةغمادلا حرش (؟) ١7١ - والإكليل  ص - ينادمهلا 8/17١.
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 دهع نع ديعب نالجع نب كلام نمز نأ اذه دضعيو . . ةنيدملاب دوهيلا لتقف يجرزخلا

 نب كلام مهسيئرو ةلْيَق ينب راصنتسا نيب عقاولا يف ضراعت كلانه سيلو *١٠( عب

 لبق - قباس نمز يف دوهيلا نم اوثكن نيذلا لتقب همايقو يناسغلا ةلبج يبأب نالجع

 مالسإلا لبق - ناسح نب دعسأ عبَتب ةلْيَق ينب راصنتسا نيبو - يب ءلايتكاب مالطإلا

 امكو امنإو نالجع نب كلام دعسأ عْبَتب رصنتسا يذلا نكي ملف - ةنس نيعبرأو ةئامب
 جب داما .راجنلا ينب نم ةلطلا نب ورمع ةلْيَق ينب سيئر ناك» - نودلخ نبا ركذ

 دوهيلا عضخف 2'(دوهيلا َلَئاَقَف «برثي ىلع هقيرط لعج - قارعلا داوس - قرشتملا نم
 ردوا هل رق نييناميلا نييدزألا جرزخلاو سوألا - ةلْيَق ينب ةماعزل

 ينادمهلا ركذ دقو .نميلا ًادصاق ةكم ىلإ برثي نم عّبُت دعسأ داعو ربيخ ىلإ برثي

 : عْبت دعسأ لآ ضعب لاق» هنأ ةفصلا يف

 رس َنيعِراَد ْنِمْأِبْرُساْوَنأ اوُعُدَنِإلئابق اّنِم برشي يفو
 ربيخ ةحاسب اهنم ٍلزعم ىلع اوحبصأف دوهيلا اهنع اودرط ٌمُه
 (رصْيَق ضرأ اووح دق يعاسملا مارك 2(مهفويس يف مهّزع يح ناسغو

 كلملا تاكو نام رفرااد ماشلا موخت ىلإ دتمي ةيريمحلا ةلودلا ذوفن ناكو

 كاذنآ مورلا رصيق ناكو ؛ «ينفجلا ثراحلا نب ةلّبج وه دعسأ دهع يف ماشلاب يناسغلا
 (م197 )81/0  نونيز كلملا مث كولم ةدع مث (م401/ )55١ سونايكرم كلملا
 مهنأل ةنساسغلا عم ةيوق تاقالعو مورلا عم ةديج تاقالع ةيريمحلا ةلودلل ناكو

 . ةخسار جئاشو نميلاب مهطبرت نوينامي

 نم ٌرفن ةكم نود هيقلو برثي نم دعسأ عّبَت ئَضَم» هنأ تاياورلا تركذ دقو
 دارأف «(روذنلا يهو)  زونكلاو رهاوجلا نم اهيف امو ةبعكلا لامب هورغأو ليذه
 اسكف «ةكم لخدو ؛«نييلذهلا نم رفنلا لتقف .كلذ نع ىهتنا مث ءةبعكلا مده دعسأ
 ةبعكلل دعسأ برك ىيبأ ة ةوسك نيبو كلذ نيب قاحسإ نبا ةياور تطلخ دقو «ةبعكلا

 يف حيحصلا امنيب .نينسلا تائم لبق نيربحلاو ورمع عْبُت ربخ نيبو ميلا نمزلا يف
 هايإ نييلذهلا ءارغإ نع مدقت ام وه ةكم ىلإ  ناسح نبا اذه عبُت دعسأ ريسم ربخ
 اهاسك امك ةبعكلا اسكف ؛ةكم لخدو «دعسأ مهلتقف ءاهيف ام ذخأو ةبعكلا بارخإب
 ناسح نب عْبُت دعسأ نمز يف مارحلا تيبلاو ةكم ةالو ناكو . لوألا كعسأ ترك وبأ
 لاق هنأ دعما ىلا بوسنملا رعشلا يف ءاجو .ةيناميلا ةعازخ ةليبق نم

 دمعأ مل يذلاك الاهبارخل اننا كيدفلا ةنيربسلا ل

 .”الاو "6 ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا )١(



 دبعألارمأٌتمرف نوحّصنتي ٌدّبعألْيَذُهنميناتأامل

 دجسملا بارخ نع عفدي هللاو هنود يبر لاح أرمأ تدرأف

 دهشملا لهأل ًالثم مهتكرتو منهي نيف ثيلمأ ام ةيودرف

 دّرجتملا مكْشْملا بصعزارطو ةبغر يناميلا طيرلا هتوسكو

 دقومم ميحج نم رح راذحو ةفلز يبر دنع كلذب وجرأ

 ديحوتلا نيدب ًانمؤم ناك امنإو نيكرشملا نم ناك الو ًايدوهي دعسأ نكي ملو

 يبأو سيقلبو نينرقلا يذ روصع اهنمو ةقباس روصع ةدع يف نميلا داس يذلا فينحلا

 تارتف يف ىتح هب نمؤي نم ىَقْبَي فينحلا ديحوتلا نيد ناكو «لوألا دعسأ برك

 دهعو ناسح دهع يف يسيئرلا نيدلا وه فينحلا ديحوتلا ناكو «ةددعتملا ةهلألا ةدابع

 تادقتعملا ةيرح راطإ يف ىرخألا تادابعلاو نايدألا را عقب ناد ب كعمل ا

 تاسح نب يناثلا عّبَت دعسأ كلدقو: لوآلا دعسا بنك وبآ ريخاو يك دقو ةينيدلا

 ءاملغلا هلقاسي ناك رئارتن هلع مز فاينألا' يتاح نوكي دمحا همنا ضايس نيتي
 دجو دقو .لوألا دعسأ برك ييأو نيئرقلا يذ بعصلا ةنمزأ ذئم نوفراعلا ةنهكلاو
 دنع ناك مدقأ ينمي روبز باتك يف دمحأ ةمسا ايش نيتي ريشبعلا دعس نساك قدأ

 ةرفعماوب يظن دعما ترك وبا .رشنف وافلق ةئيدمب يفدصلا بيلك نب عفاش نهاكلا

 مهاود نود كولملا ضعب دنع ةظوفحملا ةرويزملا بتككلا صضعب يف كلذب ةفرعملا

 عّبُت دعسأ نأ ىلع ةيثارتلا خيراتلا بتك تعمجأ دقو «ناسح نب عَبُت دعسأ نمز ىلإ

 يبأ نم ريشبتلا عقو دقو ءايبنألا متاخ نوكي دمحأ همسا يبن ءيجمب ربخأو رّشب

 عُّبَت دعسأ هلاق 0 نوخرؤملا ركذو «ناسح نب عّبَت لعسأ نمو لوألا دعسأ برك

 رعشلا لئاق نإف ءرعشلا ةنمزأ نم مدقأ لوألا دعسأ برك يبأ نمز نأ امبو .كلذ يف
 يبلكلا عباد ةيرش نبا ركذ دقف «ناسح نب يناثلا عّبُت دعسأ وه امنإ فرن امعفاح

 : عت دعسأ لاق» : هنأ ريثك نباو يريمحلا ناوشنو ينادمهلاو يدوعسملاو يربطلاو

 تسلا يوان هللا نه لؤشمر هحلإ يوفي ياكم ثاني

 مهو ةحمر»ل عبس نب ءاكسر دف
 هدم نكارافحل اويةوةةشيوكتا“ موصل ىلا فوضت لوا

 ْمجَسَعو ٍبَرَع نم ضرألا ىلع نم اك هسا تنفوحلاو

 راصنألا هثراوتت رعشلا اذه لزي | ملو :يليهسلا لاق” :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هنع هّللا يضر يراصنألا بويأ بأ دنع نأكو مهنيب هنوظفحيو (جرزخلاو سوألا)

 عّبُت دعسأ راعشأ نم هريغو رعشلا كلذ نوظفحي نم نميلاب ناك كلذكو . ''”ماضرأو

 )١( ص - ريثك نبا  ةيراهنلاو ةيادبلا ١15 ج 7.
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 .ةنس نيعبرأو ةئام الإ تسيل ةيوبنلا ةثعبلا ىلإ عّبُت دعسأ نمز نم ةدملا نأل

 د 3

 : عّبت دعسأ راعشأ يف لئاوألا نميلا كولم ركذ

 ةعبابتلاو ءامدقلا نميلا كولم ركذ عّبُت دعسأ راعشأ يف ةماهلا رهاوظلا نمو
 سانلا ملعأ ناسح نب عّبُت ناك” :نودلخ نبا لوق ركذ فلس دقو «لئاوألا ءاوذألاو
 ءامسأ عّبُت دعسأ راعشأ يف ءاج دقو . (ها) ؛نوكيو ناك امع ًاثيدح مهرثكأو «مجنب
 مهنوركذي الو «ًائيش مهنع برعلا ةاورلاو نوخرؤملا فرعي ال ءاوذألاو كولملا نم ريثك
 ةروكذملا ءامسألا نأ نميلا يف اهفاشتكا مت يتلا شوقنلا نم انل نيبت امنيب «كولملا نيب
 امم ءديلتلا يراضحلا نميلا خيرات روصع يف ءاوذأو كولم ءامسأ يه دعسأ راعشأ يف

 : عّبت دعسأ لوق اهنمو «هراعشأ نم ريثكلا يف ىلجتي ام وهو .ناك

 يدودج سيمل نمو «سمشو سيشل تاجوتم ءانهنو

 يذلا شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا ةدلاو سيمل ةكلملا يه سيملو
 يناثلا نرقلا وه سيقيرفإ نمزف «ىسوم يبنلا رصاع هنأ ةيئارتلا خيراتلا بتك تركذ
 وهو «سيمل نصح 7 ركذي برأم نم يئبس شقن يف سيمل مسا ءاج دقو .م.ق رشع
 نرقلا ىلإ هنمز دوعيو «برأمب (ماوأ دبعم) سيقلب مرحم نم («يلاهك ” مقر) شقنلا
 أبس كلم لوألا دعسأ برك ىبأ تنب سيمل ةريمألا ًاضيأ سيملو .م.ق رشع يداحلا
 سمش ةكلملا :نهادحإ ناتكلم «(سمش) مسا تلمح دقو  .م.ق عباسلا نرقلاب -
 - .م.ق رشاعلا نرقلاب - سيقلب ةكلملا دعب مكح يذلا قدصهي رساي كلملا ةجوز
 نرقلاب  روشآ كلم ريسالب تالجت شقن يف ةروكذملا برعلا ةكلم سمش : ةيناثلاو
 رشاعلا نرقلاب  ناميلس يبنلا ترصاع يتلا أبس ةكلم يهف سيقلب امأ  .م.ق نماثلا
 رعش مدقأ وه دعسا رعشو «خيراتلا بتك لك يف رتاوتمو فورعم اهمساو .م.ق

 :ًاضيأ دعسأ لاق ثيح اهمسا ركذ هيف ءاج
 يدج سمشلا علطم لان ْنَمو ٌسيقلب ٌركذت نيخ ريخلا يتدج

 معنُي رساي كلملاو نينرقلا وذ بعصلا كلملا وه سمشلا علطم لان يذلاو
 ةلالس نم أبس كولم بلغأ ناكو .لئاوألا ءامدقلا ةعبابتلا أبس كولم نم وهو

 سيقلب كلذ ىف امب بسنلاب (نويريمح) كولملاو (أبس) ةلودلاف ءأبس نب ريمح
 مل نيذلا ءاوذألاو كولملا نم ديدعلا ءامسأ عَبُت دعسأ ركذ دقو . .أبس كولم بلغأو
 ةديصقلا كلت ينادمهلا دروأ دقو .مهنوفرعي الو برعلا ةاورلاو نوخرؤملا مهركذي
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 :عّبت دعسأ لوق ةحيحصلا اهتايبأ نمو «مدقألا هرداصم نع ليلكإلا يف

 ٌرَكْنُيالْلِضفلافرعمهب اجحلالهأرّيْمج نإ الأ
 ٌرشعممهناينبلانامف الع ىتح دجملا اودّيشاومه

 م اير وج لرب اقللادتع قدّصضهَي ناكو . .

 راسمهلوهفدجملائّئتَب لئانوةدجْم هي ناكو

 ملو سيقلب دعب مكح يذلا نادير يذو ب كلم قدصهي رساي وه قدصهيو] -
 يف اهيلع روثعملا شوقنلا مث دعسأ رعش الإ قدصهي همسا كلم دوجو دحأ ركذي

 نب نادير يذو أبس كلم دمحهي رّمش مساب شقن ىلع روثعلا مت د كلذكو ءانرصع

 :نعسأ لاقت [قدصهي رساي

 رمخيدقفهورمختسا اذإ يبس فحيلا حرش يلإ ناكو

 ةتكذا دق نافح نانهكلسو ”كولحشلاربش كعوت رككو

 سسكألا شارل انننيهلتفاوا نفقد همادعم ادتنك انما.

 ريستعمتلا وصول ءابآو ”ةشتت الق ىلع ريما ذو:

 ةيهشمل اذإ ارادت كلحيصشستو :ةتورتحتلا راق عسا ناك كنكو

 ٌرخفملاو ددجملاىهتناهيلإ كولملا سأرنارائٌمِعْنَيَو

 قلأتت نيذلا ةعبابتلا أبس كولم نم ةقباسلا تايبألا يف مهركذ نيذلا كئلوأف
 0 ل ا ب ا يطول و را

 يلع نوثحلا مث دقن :ةيرثأل متاوجلا نم اهقريعو نسيعلب ضرع ساب روهشملا

 مساب شوقن ةعبرأو 0 ا ما مسأي شوقتلا تارشع

 نأب نيباسنلا نع هلقن ام ليلكإلا ىف ىنادمهلا ركذ دقو 172. .أبس كلم نافهن ناهلع»
 ينارملا مكلع يبأ لوق ركذ مث ءناصخش وأ نافهنو ناهلع ناوخأ :نافهن ناهلع

 امثإ» : ا نب .تايفس) ينب نما مهنأب مهبست يف نيينارملاو

 لوقت امك ناناهلعلا لوقي نأ هنكمي مل املف يناثلاب ًادحاو فرعُي نأ دارأ امنإو
 ةرصبلا يف ناترصبلاو نارّمَصلاو «نابجرلاو ءرمعو ركب يبأ يف نارمعلا برعلا
 تبثت انرصع يف اهيلع روثعملا دنسملا شوقن نكلو .''”نافهن ناهلع لاق «ةفوكلاو

 شوقن باتكو ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن باتك يف ةروشنم شوقنلا بلغأ )4١
 ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم

 ٠١. ج ه١ ص - ينادمهلا نسحلا :ليلكإلا 2
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 دق نافهن ناهلعو) عّبُت دعسأ لوق ةقدو باوصو «لعفلاب دحاو مسا نافهن ناهلع نأ
 هنداملا ودا باكا علا ةطمإرا يردك «ةعبابتلا أبس كولم نم هنأو (ٌركذأ

 نيرشع وحن ىلع روثعلا مت 3: امك .ليلكإلا يف هبسن هيلع لدي يذلا نمزلا ًاضيأ وهو

 دقو ."2(خلإ ٠ :تادير ا رمشا دهع نمو مساب 5

 ءاهلاب نومخفي اوناك مهنأل يدنسملا ميخفتلاب ( شعرهي رمشا شوقنلا يف همسأ ءاج

 رمش ناكو .(خلإ . .شعريو معنُي) وه قطنلاو (خلإ . . شعرهيو معنهي) نوبتكيف
 ناكو ءدعسأ لاق امك (كولملا ريخ) لعفلاب وهو ةعبابتلا أبس كولم ءامظع نم شعري
 : نينثا يناث شعري رمش

 ربكألا شئارلاامهلبقو لنئاضمدق نم دجم اددج امه

 وهو (يلع رمذ) همسا أكلم ةعبابتلا كولملا نع ةيثارتلا تاياورلا ركذت ملو
 نوقن ةدع ىلع نوقعلا مت 7 دقو « . .هسنت الف ىلعرم اذو» دعسأ لوق ىف روكذملا

 نع اع وهرب بقللا ل + ناديوب ضنو ايس كال دوو اع ومال وهو هوملاب
 الو ةيثارتلا خيراتلا بتك ركذت مل كلذكو .ءاعنص فحتمب دوجوملا يزنوربلا لاثمتلا
 (ناراث معني) وأ (معُني ناراث) هةعشا ةماه ةيضخف وأ كلم ةرعو باسسآلا تك ننح

 :لاق ثيح كولملا ءامظع نم هنأ عّبت دعسأ رعش يف ءاج امنيب

 رخفملاو دجملا ىهتناهيلإ كولملا سارناراثمعنُيو

 قلأتي ةيدنسم شوقن ةدع ىلع روثعلا مت دقو «. .كولملا سار معنُي ناراثو» وأ

 شقن اهنم «تناميو تومرضحو نادير يذو بس كلم معنُي ناراث» :هبقلو همسا اهيف

 .نوئيبو سنعو رامذ قطانم يف تاقرطلل ةعساو فصرو قش لامعأب همايق ركذي

 ترام دس تاشتم ديدجتب:همايق زكذي شقنو + ةقيظع ا ا
 يزنورب لاثمت هلو كولملا جاتو كولملا سار لعفلاب معني ناراث ناك دقف «ميظعلا

 .ةعبابتلا أبس كولم ءامظع نم وهو م م
 :هنأ رداصملا نم هريغو ليلكإلا ىف ءاج ام دعسأ راعشأ نم هب دهشتّسُي اممو

 ْ ني ردلا اذ نقلي عد دعينا لاق
 دجمألامامهلا ونب ةةمحلا نحن ددؤسلاو ئلعلا ووذ كولملا نحن

 دعجسال نسوفحلا ىقرش نأ ديال علاوط د ةرفسلاو ليعشا ةحتحم

 دنفم ريغ ضرألا يفالعأكلم ُاملْسُم يّدج نينرقلا وذ ناك دق. .

 شوقن باتكو - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن باتك يف ةروشنم شوقنلا بلغأ )١(
 . ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم
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 دف يشلاب و ةيق دوت طالقاو> نناز فيم تسع لذأ دنقلا

 همايأ تمكحأو رومألا مكح

 ةوقهنعّرودقملاعفديمل

 هماهسو ىدرلا نع ٌديحي اذ ْنَم
 ةجتاعت ورمألا صد ردع ا هيللاو

 دصقياًّملو ردق ىلع يرجت
 دتحملا فالتتا الو نونملا دنع

 لق ْنأكو هداتوأ ىلع يضقت

 دصرمب مانألل ةّينملا لعج

 ةئام ىلإ تلصو ىتح ةريثك أتايبأ ةديصقلا كلت يف نييرابخألا ضعب داز 3و

 قيسرفلا يذ نع ةفلاسلا ىلا اهحصأو «ًاتيب نيرشع وحن الإ اهنم حصي الو تليف

 ''ولعلا سمش يف ةروكذملاو نينرقلا يذ نع هتايبأ ة ةيقبو

 : يهو لوألا دعسأ برك يبأ ىلإ ا 0

 هنيرظفُت وأ كْلُملا كيرأ يربسو

 اهل كا كيج ناطحف وذ كيرأ

 ريجيم سورا انا ىيحقيستللا

 ٍمَضَم ْنَم ةمورأ انأ ينقيتست دو

 ْمَدَئ ملف ًاًرُط دجملا ءانب انْبَجسَح
 اهكولم خودن ملدالب ّيأف..

 نسدنرعدايقلا بعص قليفانل

 ايوا ا

 ٠ هتافوو :

 لتاَقُم ٍنيديلا ضايف لك نعو
 ٍلواَقَملا ميمص يف أثرإ كينيعب

 لدانجلاب ٌتّمكحح اروصق اهوبأ

 لضافأ ٍكولم نم دودج مارك
 لهاجكورمع مأ ايٌرباخ امو

 لزانل لحم نِمانبجح دقامب

 لسالسلاب دٌّقن مل ميظع ّيأو

 ٍلجار ريغ ًابكار ًافلأ نونامث

 لواتعسلا دي ”فايرقلا ناك

 :اهيف لاق ةديصق بت دعسأ 00 رخآ نمو

 يلزنمو رافظ يف يرصق ناديرو

 بصحي ضرأ نم ءارضخلا ةعقبلا يفو
 ٍدفحمريخ يف نادم يف ثيسمأو

 انلوق قدصت ضرألا يف انرثآم

 هديدج َلْبَي فوس يكلمب يملعو

 الهاتملاو انرود يدج ٌسَأاهب

 كاس ةانلا فذقت اكس نوناعت

 الجآملا اهاذح نم اعتصو ًاعينم

 الئالدوًادهاشانبلط اماذإ
 الحام نوللا فساك أكلم عجريو
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 الئاز سيل هركذ قاب رهدلا ىلع انكلُمو ىلْبَي سانلا عيمج كلّمو

 ينادمهلا اهركذ دقو «ناسح هنبا اهب ىصوأ ةيصوب عّبُت دعسأل ةديصق رخآ نرتقتو

 ناكو أبس كلم لوألا دعسأ برك وبأ وهو - برك يكلم نب عّبُت دعسأل اهنأب ليلكإلا يف
 انلعجي داليملا لبق عباسلا نرقلا يف دعسأ برك يبأ نمز نكلو  نماهي ناسح هنبا مسا

 هل ناك امبرو «يريمحلا ناميغ يذ نب ناسح نبا يناثلا عبُت دعسأل ةديصقلا نأ ىلإ ليمن
 : ةيلاتلا تايبألا ةديصقلا نم نإف رمألا ناك ايأو ءًاضيأ ناسح همسا نبا

 ناشح اي كسبنا ةافو:تنتاح

 ادب ٌنِإف نامزلل ًافورص رذحاو

 امبرو ليلذلازعامبرلف
 ةليبق لك نأب ّينُبملعاو

 يحمس ةيزانع ةنعأ يبه

 اهراطقأ نع ضرألاانكلم اهيف

 هيكومف ةداكس اذا نا طمع

 ارك امنا نويعست اهقادكعو

 اذإ وطست ججدُم ٍفلأ فلأبو

 ٍدئاقب حانجلا يذ رمشب تبصع
 تقرحأف قارعلا يف يمس ٌتخفنو

 اهكولمو رّيْمِح لواَقَم يعمو..
 ْمَعُّنَح فراطغلاو ةعاضق يعمو

 اهلاعووة رجع سرارك يعمو

 ٌرَّيْمَِح نطاوملا يف يداؤف تّرَس
 ل

 ريك يظطعأ هللا كيناثوستكو
 0 ا ا

 اهميظع كولملا نم نبيغَيل
 ًامئاق ينوربقا :رّيْمِحل يلْؤَف..
 اًهّمالك ّنإف يتنهاكل نطفاو

 انانأ هانا لاق ناهيك لعشأ نق نأ ريحألا تيبلا اذه لد *:قادنولا لآق

 :هلوق يهو ناميغب هربق نأ ىلع لدت

 ٌنامز نامزلاف كسفنلرظناف
 نامأ يل امن نوودكلا انيهسنن

 ناسستإلا ذكور هتيوعتلا لذ

 نانطحت انهن تهت نإ لذعتم

 ٌناصْفَألا اهلوصضأ لوطل تخش
 نايم هه رشم شن فيقأ)

 نارقألااهءاقل باهت بلغ

 نابقتعلا انهنأك ثؤوطتبلا بف

 ناوعألا اهعمج فدرأو تبضغ

 ناوعستتلا هكا طوس قمت ناني
 نازيحلا اينما نكاسم نيصقا
 نايسسفو ةءةرصخسم ةزأ ةزألاو

 ٌُناَهْلأ ىلعلاووذو ةليجبو

 ٌناَدْمَه ئرذلاو ٌجَحْنَم َمشلاو

 ندلبينك نغوتلا داسسأ ههمفنشو
 ٌنالذج ينشتاو داؤفلا جلت

 ٌسمحرلا محريو باوثلا وجرأ
 ٌنادمُغ ُتلِطُتو ٌرافظ ينم

 ناجتيشلا اهفيلخ نَدَقْفَكَلَو

 ٌناجيتلاو ٌتالبحلا يلوح ْنِم

 ٌناميغانروبق نإوٌقح
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 رظنم اهلو ةجهباهل  موركلابةفوفحم ناميغو
 00 يو ايفان يع - ينشف نبت ان دل ناك اوع

 قيقا ويحل وعلل 5947 ماع يلاوح ناسح نب عّبُت دعسأ تام دقو

 يف لازت امو «ءاعنص ةنيدم قرش بونج عقت يتلا ناميغ يف هنفد متو ةيداليم ةا/ا/

 .مويلا ىتح ةخماش دعسأ ةعلق لالطأ ناميغ

 ردصم يف ءاج امنيب «يناجرجلا لوق يف ةنس 7 عَبت دعسأ مكح ةدم تناكو
 لاق ثيح ةنس نيرشع دعسأ مكح ةدم نأ يلهاجلا مناغ نب ةفيذح رعش وه مدقأ

 :مئاغ نب ةفيذح

 ©دضَنلاب ِنِطاَوَملا َكْلَت يف ُدّيؤُي ٌةبِح َنيرْشِع سائلا َداَق ٌدعشأو
 /451  ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلل 047 5/7 ماع نم همكح ةدم نوكتف

 وذ) هل لاقُي يذلا «ندج وذ مخري ةعيحلا هدعب مكح هنأ كلذ دكؤيو ءةيداليم لال

 هدهع نم شوقن ةعبرأ ىلع روثعلا مت دقو «ثالث وأ نيتتس وحن مكح دقو (رتانش
 (54.1030) مقر شقنلا اهنم .نارجنو ) حملا لسأم يف (هيذح يذ ميمت) دئاقلا اهبتك

 ه17) مقر شقنلاو 2. .نزيو ندج وذ مخري ةعيحل ىوتقم /هيذح وذ ميمتا :هصنو

 ندج يذ انكلم ءانبأ نمحريل» :يلي ام هيف ءاجو (هيذح يذ ميمت) مساب (زئامكر

 : ةدعاس نب سق لاق هيفو 0 . نمحرلا

 حاّرلاب ىَقَتَي دئرم نباورمع يدلوم كردأو ِنَدََج اذ ٌتحفاص

 يف هدهع نمو همساب شقن ىلع روثعلا مت دقو «لمكي ليبحرش) هدعب مكح مث
 كلذف .'؟”ةيداليم ا ا ا عقوم
 نم يناثلا فصنلا يف ةيداليم 49/ 4517 نم ناك ناسح نب عّبُت دعسأ دهع نأ دكؤي
 :يراصنألا تباث نب ناسح لاق هيفو .يداليملا سماخلا نرقلا

 ُرَهْفُي سيل خماش ِكْلُْمِب ْمُماَوَح توين كحك ناعلا ناك دعسأو

 00 ا هقارشا ترك ذاذإ» اهلك ةئربلا فاريفأ خيفارت

 .8 ج 776 _ 7؟7 ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا()

 ١. ج ١947 ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا (؟)
 .ةيذح يذ ميمت شوقن - يكسفورتويب - دعسأ ةمحلم (”)

 .م١060 48١ نم لمكي ليبحرش مكح دقو حلمأ نرق 8.4069 مقر شقنلا (4)
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 ثحبملا )١(

 يدشاحلا مداق نب يفيذمخلا
 (نادمه كلم برم نب ديز رصاعملا 1

3 

 كرا م رع ا 0 را را
 : نافيق يذ نب ةمقلع كلملا

 هلطاب كقحل تبثيملوٌرحف هسأرقرُفَمريعلا سرضَّمّمّيف
 ينزيلا ساسأ نب ليبحرش نب نافيق وذ ليرب) ناك هنأ انه ركذن نأ ديفملا نمو

 مل همسا نأ بوصألاو (ةنس ةرشع عست نزي يذ نب ليحارش نب نافيق وذ ورمع

 (قبني بعش) عقوم يف همساب شقن ىلع روثعلا مت 5 لقو ا ال درعا نك

 ؟نقرشمو نتفيضو محثر بوعش لايقأ ريبك .بغليو نزي وذ ليرب) ل ل
 نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن هركذ دقو (نافيق يذ) بقلب «ليرب» رهتشا دقو

 :.لاف ةكيسب هد ريمجتلا كاوا
 حابصإلاو دهرا كيا حّبضأ وذ وأ َناَمْيَق وذ نيأ أ

 وذ) ل لياكتلا يف 1 1( ساتسا 4 ليحل نب نافيق وذ) وه لاق مث

 نب ناميق وذا ' نودلخ نب خيرات يثد 0 يذ نب نمانسأ نب ليبحرش نب نافيق

 ك1 0 ةرتفلا يف كلذو (ةنسس ةرشع عسل مكح دقو انرحو نري قذ ناخلم

 اكو . (يريمحلا ناسح نب عَبُت دعسأ) دلاو ناسح كلملا دهع لبق كلذو م4545 -

 وذو «ناطبس وذ : :مهو هدهع يف نميلا نم قطانم اومكح دالوأ ةثالث نافيق يذ ليربل

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا ١١7 ج ٠١.
 .87 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
 . قبني 78 مقر شقنلا - هيقفاب دمحم . د  ةديعسلا ةيبرعلا يف ©(

 .7 7707 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 7 ال4 ص - يريبخلا اوشن ةنيصق (1)
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 - (ناطبس رصق) يأ  (ناطَّبَس تيب) يمس (ناطَبّس يذ) مسابو .حْيَب وذو «رعاد

 مسا لمحت لازت ام يتلا (ناطَبَس تيب) ةيرق ًايلاح رصقلا ناكمو ء«ءاعنص يحاوضب

 .كولملا ءارمألا نم (نافيق يذ نب حْبَب وذ) ناك كلذكو .مويلا ىتح (ناطبس تيب)

 ءاعنص لهأ مالك يفو .مهفرشو موقلا ةريخ وذ :حيب يذ ىنعمو) :ينادمهلا لاق

 سمش يف ناوشن لاقو ''«مهريخو مهلمكأ يأ موقلا حْيَّب وه :ريْمَح مالكو ميدقلا
 :رختفي ةفرط لاق .فرشلاو زعلا :حيبلا” :مولعلا

 حوُيُبلاو ىغولا توص نم رّيمِح اننا انرواح ْنَم بسحي

 كلم مسا : حبب وذو . مهلاومأو مهددع ةرثكو مهفرشو مهزعل رّيْمِحِب هموق ِهّْبش

 يذ نب حْيَّب وذ وهو .ةزعلاو فرشلا وذ يأ كلذ نم ذوخأم .ريمح كولم نم

 ."' «ليبحرش نب نافيق
 ناكو» :ينادمهلا لاق .رغصألا نافيق يذ نب ةمقلع :حْيَب يذ دلو نمو

 تناكو ءرصبلا ريرض ةمقلع ناكو .نوبلا ضرأ نم نارمعب اكلم نافيق يذ نب ةمقلع
 ..دوز يذ نب برك يدعم نب برم نب ديز هميدن ناكو «هتيشاحو هسرح نادمه

 يحاونب] نزاوه لئابق ضعب نم ةواتألا اوذخأ دقو نافيق يذ نب ةمقلع ةابج تّرمف

 ةقطنمو فوجلا ةقطنمب] مهِنو ركاش مهل تضرعف ءاهب هنوديري اوفرصناو [فئاطلا

 مهولتقف هنود ةابجلا تلاحف «لاقعلا كلذ ضعب اوبلطف ء:ةصمخم يف اوناكو [مهن

 يأ  ةّيلأب ىلآو ًاديدش ًابضغ كلذل بضغف نافيق يذ نبا كلذ غلبف .لبإلا اوذخأو

 مهنو ركاش ناّيحلا َلّبْقأَف .هيلع مهتأرجل ًاركب نيعبس نيّيحلا نيذه نم ّنّصتقيل - ٌمَسْق
 تنأو انديس تنأ :هل اولاقف '''دُوُر تيبب رهاظلا يف هلزنم يف وهو برم نب ديز ىلإ
 ىلآ دق هنإ :لاقف .كل اَنَع حفصيلف هلأساف «ملعت امب ئلآ دقو هسيلجو كلملا ميدن
 اولجعت ال :لاق .انيلع ككلمن نحنو هلتقاف ئَبأ نإف :اولاق .هتّيلأ يف عجري الو

 ركذ ىرج ةمقلع عم سلاج ديز امنيب مث .اوكسمأف .ًاعضوم كلذل ىرأ ىتح اولهْمأو
 ٌتيبأ :ديز لاقف «لثملا هب برضي يدادجأل فيس يدنع :ةمقلع لاقف فويسلا

 ناك لاقي . .ةروبزم ةباتك هيف اذإف ًأديز هلوان مث ءهب اعدف .هيلإ رظنأل هب عداف «نعللا

 :هيف بوتكم ناك ليقو (. .ريخلا فيس ريعلا سرض) هيف بوتكم
 ِناَمَينيمي يف نيميركذ براضُم فكب ركذ ىلع ركذ

 )١( الإكليل  ص - ىنادمهلا نسحلا ”٠7 9/ 7.

 .أ١ اج 6٠08١ ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش (0)

 نم مث دشاح نم يهو «نآلا ىتح اهمساب ةظفتحم ةرماع ةدلب : هيناثو هلوأ مضب :دوُز تيب (0

 .نارمع ةظفاحمب ميرص ينب نم عيبسلا
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 ىلع يذلا جاتلا هوسبلأف نادمه تبثوو .هلتقف هب هبرض مث هدي يف ديز هرهف
 مداق ينب نم وهو يقيذحلا مهرعاش لوقي كلذ يفو .مهيلع ه هوُكْلَمو نافيق يذ نبا

 : هل ةديصق يف

 هّلطاب كقحل تبثيملوٌرحف هسأر قرفم ريعلا سر َّمَمَيْف
 هلئالحوُهَجات ًاديز ثّروو هينيبجرخلوبكي هرداغو

 (0هلحاور ئدحُت نوب لِمادغةادغ (ًايكاب) رثكأ ناكًأمويرأملف

 "70هلواصت ةادغ بابغأك دوهش مهنم كلذ مويديزل تنادف

 نم يناثلا ءزجلا يف ةروكذملا تايبألا كلت ىوس يقيذحلا رعش ْنِم انلصي ملو
 .ليلكإلا

 لئابق مهو اهعيمج ديز نب نادمه قطانمو لئابقل اكلم راصف برم نب ديز امأ
 برم نب ديزل نادو» لاقو «برعلا يف ديز رمأ مظعو» :ينادمهلا لاق . ليكبو دشاح

 نم ةماميلا ضورع َنَكَّس نمو نالوخو دهنو مرجو جحذم نم برعلا نم ريثك
 ةيلادبلا تايمشللا لفيشت ةعياش قطاحملا اكلم راج هنأ كلذ' قدؤمو... "عيب

 ريسعو نارجنو فوجلاو برأمو ةدعصو ةجحو تيوحملاو نارمعو ءاعنص تاظفاحم

 ةماميلا ضورع ةقطنم مث ةماميلا ميلقإ موختو فئاطلا موخت ىلإ نميلا يلاعأ ةاَرّسو
 هنأل ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف برم نب ديز ةيكولم تناكو .دجنو ةماميلا ميلقإ نم

 58 ةرتفلا يف نميلا كلم يريمحلا ناميغ يذ نب عَبُت ناسح كلملا رصاع

 يف نيرحبلاو دجنو ةماميلا ميلاقأ كلم يدنكلا ورمع نب ثراحلا رصاعو (م؟ 51

 . يداليملا سماخلا نرقلاب (م41/ا/ )451  ناسح نب عبُت دعسأ دهع

 .ءاعنص لامش نارمع ةظفاحمب ةعساش ةقطنم مسا نوبلاو .نوبلا نم يأ :نوب لم )١(
 .رحبلا جاومأ :بابغألا 17)

 1١: ج 50 نص - ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا )
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 »ثحبملا :5 ١(

 يدشاحلا يرابكلا ةرامغ
 ايدنكلا ورمع نب ثراحلاو َتّرَم نب ديز رصاعم )

 نب فيس نب رابك يذ ورمع ينب نم .يلهاج رعاش .يرابكلا ةرامع وه

 دشاح نب مشج نب كلام نب ةيواعم نب بعص نب عيس نب عيبسلا نب ورمع
 : لئاقلا وهو .ينادمهلا يدشاحلا

 اعدجأريغهبأفنأاهتوخإو ةعيبرلعدن ملدارج مويو
 اعّلَض هنع ينثني ىتح رخصلا ىلع هَشاَّشر وفقي ريطلا ل ظي برضب
 برعلا نم ريثك هل ناد ) : نادفع كلم وم نم ديز كلملا نأ كلذ أن ناكو

 ينب ىلع ناكو .ةعيبر نم ةماميلا ضورع نكَس ْنّمو نالوخو دهنو مرُجو جحذم نم
 ىلإ بلكت يرةرعو تنال «تامف ديز دهع ىلع نميلا كولم نم كلم كلانه بلغت
 نب رباج هيلع ميَق يذلاو .هموق نم ًاكلم مهيلع كّلمُي نأ هولأسف برم نب ديز

 1 لوي نسبا ني دهر يدع كل ءمهنم فارشأو ورمع نب يدع نب يح

 «ركسف هعم نمو +ىناه برش قيرطلا ضعب يف اولزن املف .مهعم راسف .ءىناه
 يف رباج ذخأو .مان مث .حبصت ىتح اهلاََع ْنُك :رباجل لاقف ؟كتقان لقعت :هل اولاقف
 ملف اهويلط اوحبصأ املف «تبهذف ءاهمامز نع ىلخف «مونلا هبلغف دعقو اهمامز
 لُخَر يف بكرأل ٌتتك ام :لاقف .انلحاور ضعب بكرإ :ءىناهل اولاقف .اهودجي

 هولتقف هيلع اودشف. .هريغ بكري نأ ئبأف «هودشانف ءارباج بكرأ ينكلو يبلغت

 :كلذ يف رباج لاقو مهموق ىلإ اوعجرو
 قوشلا سامع ام هعقان لبتقو:. . .ةعقان نادههئذ لبق ىنفلك
 ٌقوبسم قوبسملاو لمحلا هتردب هب ٌمَهناكدق يذلا ٌثفرعامل

 "”قُوُقلاو شيرلا هنع بّيغت ًامهس تدرش ْدِإ نادمه يخأل نكأ ملو

 سأرتو ءّدعم ْنِم مهيلي ْنَّمو ةعيبر ْنِم ةماميلا ضورع نونكسي نيذلا دّرَمَت مث
 نب منع نب ورمع نب بّيَبُح نب ركب نب مشج نب ريهز نب ثراحلا نب ةعيبر مهيلع

 ءافلا مضب  قوفلا ”:شماهلا يف ءاجو . (ًقوُقلاو شيرلا هنع تبيغت ًامهس ١ :لصألا يف ءاج )١(

 . امهسلا يف نوكي شيرلاو .رتولا عقي ثيح مهسلا سأر قش وهو - واولاو
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 نمو نادمه نم لئابق ةنرم نب :ديز رفيتساو . ليليموز بيبلك و «يبلغتلا بلغت

 ذئموي مهيلع ناكو ّدعمو ةعيبز نم مهعم نيذلاو بلغت ينب ازغو :ريمحو جحّلَم

 دارو برع نبت عيدتللو لهلهمو بيلك وبأ - ريهز نب ثراحلا نب ةعيبر

 مث ٠ . الجار نيعبس رسأو ءمهنم لتقو يل ًاديدش ًالاتق برم نب ديز مهلتاقف»

 هيلإ دفوأف برم نب ديز ىلإ يدنكلا كلملا ورمع نب ثراحلاب مهارسأ يف اولسوت
 يراكيلا ةرامع لاق كلذ يفو .مهيلإ نسحأو ءمهقلطأف «مهيف

 اعدجأريغهبًأفنأاهتوخإو ٍةعيبرل عدن ّملٍوارجب مويو
 اعّلُص هنع ينثني ىتح رخصلا ىلع هَّشاَشَر وفقي ريطلا لظي ب برضب
 اعّردُمو اهب ًافوشكم برحلا ئحر مهتاوّرَس ْنِم نيعبس ىلع ترادو

 '"لعّيشوهنم لضفلاب مهتّبثو ةدئكةياعرديزمهقلطأف
 نإ لاق ثيح دجنو ةماميلا ضرأ نع هثيدح يف دارج عقوم ينادمهلا ركذ دقو

 ءةارقملاو ء.حضوتو «لموحو «لوخّدلاو «معينألا. . :دجنو ةماميلا ضرأ نم
 ةمزهلا ةيحان لوخّدلاو . .ةمزهلاو ةماميلا نم ىرقرُف. . لاقو 4«. .حمججلا لسأمو

 حمجلا لسأم مث :لاقو ©«. .ريمُت نم ةّئِض ينبل حمججلا لسأمو . .حضوتو ةرقرقو
 يداو نأ 7 :يكسفورتويب روتكدلا ركذ دقو “0. .دارجج اهل لاقُي ءارحص اهعرف يفو

 ءارحص نأ كلذ نم نيبتيو ””«ضايرلا نم رتموليك يتثم دعب ىلع عقي حمججلا لسأم
 .ةيبرعلا ةريزجلا لامش قرشب دْجّنو ةماميلا ضرأ نم مدقتم عضوم يف عقت دارج

 :هلوقو

 اعّلُض هنع ينثني ىتح رخصلا ىلع هَشاَشر وفقي ريطلا ّلظي برضب
 . (ًاعبس ةلئاملا  ماللا ديدستو داضلا مضي - اعّلضو . . عبتي : وُهقي)

 لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلل ًاريدقت نيعبسلا ىرسألا برم نب ديز قلطأو
 ثراحلا ناكو .يدنكلا ثراحلا نب رجح نب سيقلا ءىرما دج وهو يدنكلا رارملا

 ناسح نب عَبُت دعسأ دهع ذنم ةريحلا ميلقإ ىلإ ةماميلاو نيرحبلا ميلقإل أيلاو اكلم
 يلاتلابو «ةيذاليم 5٠١ ماع دعب ام ىلإ اكلم ثراحلا رمتساو (م41// 40 إ/ ماع)
 ةعاضقو جحذم قطانم نم اهيلي امو نادمه كلم برم نب ديز نمز كلذ نم نيبتي

 ةلودلا روصع نم نامزلا كلذب هدهع يف نيروكذملا ءارعشلاو ةماميلا ضورع ىتحو

 . ةيريمحلا

 ٠١. ج 5١ ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (1)

 .5؟59 و ١١” ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)

 .0/8 ص - يكسفورتويب . د  لماكلا دعسأ ةمحلم قفز
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 (١ه) ثحيملا

 يرجحلا كلام نب بّرطملا
 «ىدنكلا ثراحلاو برم نب ديز رصاعم)ا

 نب ورمع نب رجحلا نب ةانم ديز نب داذه نب ةزنع نب كلام نب بّرطُملا :وه

 لاق .نميلا يلاعأب ةاّرّسلا يف ةءونش دزأ ةقطنم نم «يلهاج ٌرعاش .يدزألا رماع
 نب رجحلا دلو مهو ةكرألا هع ميلا نم م ةليبق :رجحخلا) :ي

 تدك رباع نب 1 ل ا : ينادمهلا

 يف ًابلاط كلام نب بّرطملا هيلع دفوف منهم ربك كرما رصاو هلله وتلا اتاكد

 لالا وحن نادم تع دشأ دقو> .:يقليلح ليقفلابىنتدوةولف
 ليوا رفلا بيم اذ يقلا» هيويكما عبار امره كارخاا]
 اناا نوت ماسلا مارك ةدجن لهأ مهنم ًاديز ٌبراحي

 *يلاح نعطلا عن عنمأ مذ تو يملا ئدص يسد اتا ادع رشدأر
 اع و نخب ةادع ناكر ' «. .داده مهيفو مهارسأ برم نب ديز قلطأف

 .نامزلا كلذ يف نميلا

1 

 ئدْنلا يذو لاعفلا يذ ٍديز َكْنمْلا نول

 ايلاعملا ٌمورأ ينأاوملعي يكل
 للا لعق افنان دولت وم / 3 َ ٠ ' 2 سا

 ١. حج 6 ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش (

 :كولملا هرم ةضايس نمو تاقكلا - ضصانملاو قس : كيو+ :هفرشلا 4 ةدؤتملا 0

 .حامرلا :يلاوعلا .هوحن تبوص :تعرشأ .ةجوزلا :ةليلحلا )

 ىكاحلا :ىدصلا . لئاذرلاو حئابقلا :ءىواسملا .

 نب رجحلاو ةءونش دزأ ةقطنم ينادمهلا ركذ دقو - ٠١ ج 5١ ص  ىنادمهلا نسحلا : ليلكإلا (5)

 يلاعأ ةاَّرَس ةقطنمب يهو 7١٠١ ص برعلا ةريزج ةفص باتك يف ليصفتلاب رماع نب ورمع

 .ريسع تاورس اهنمو نميلا
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 ثحيملا 5١"١(
 و ب ربع سس

 يي0تببطتبب

 يرخحلا ورمع نب داذه

 (ىدنكلا ثراحعلاو برم نب ديز رصاعملا

 نب ةانم ديز نب داده نب نام نب ورمع نب ِداَدَه يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 نرجس يلاعأب ةاَّرَسلا يف ةءونش دزأو رجلا ةقطنم ْنِم .رماع نب ورمع نب رجلا
 ةؤنش دزأ ىلع يتادههلا كلملا برم نب ديز راغأ امدنع ًاريسأ ورمع نب داَدَه عقو
 نم ئرسألا عم داده ذخأ متف ٠ . هيلع ا أوناك ْثَّدَح ببسي ورمع نب رجحلاو

 كلملا رقم (ليكبو دشاح) نادمه دالب يف نارمع ةنيدم ل[ ةرغبلا يلاعأ ةأاّرَس دالب

 :داده لاقف . برم نب ديز

 (نؤٌ مهنيعأ ءادعألا اهب ًادالب 2اهّذو بابسأو ئملَس ْنِم ُتلدبت

 ل ُْمْرَحُماهيف مونلا يلع دالب
 ا””ةجزلا اهُهِنْهَتُي ال ٍلاجر ٌريشع ل ٍليكب ْنِم ينودو 5-7
 ٌرِهّزلا مجنألا اهلوح ايرثلا موجن ايداع ٌرغألا دالوأ نودوقي
 لا ةفمملا اهنا هيلع يي جورل ديز اعد اهاذإ

 49ه انموق ْنِمناذآلا يففوعدأو اهُبيِحُتُف ٌدِشاَح ًاليكب وعدتو
 :داده لاقو» :ينادمهلا نسحلا لاق

 اذ ران يك ركل ىرأ يّنِإ عَمَط ىلع ٌقافشإ كب نعلوُيال
 2 ب داوطألا ىلع ٌداكت هيف فاك اقوي ديساح انل تذكأ

 ا اًئَقَلاماذإنولكنيال ةرّوْفُمَلاطبأ نينارعلاٌوش

 :نزي وذ ناشلم وهو نزي وذ سلع لاق .ًاربك دحاو بناج نم رظنت يتلا نويعلا :رزخلا )١(

 . حامرلا : رمسلا ةفقثملاو .برحلا : عورلا 9 .هرججرو ههعدر :ههنهن (0)

 .فوخلا :قافشإلا (5) .عمسلا لقث :رقولا (5)
 .لابجلا يهو دوط عمج :داوطألا (5)
 ىلع نوعجري ال :نولكتي ال «فونألا « نيئرع عمج : نينارعلاو .ولعلا نع ةياتك : نينارغلا عضال

 . فعضلا :روخلا . باقعألا
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 يف ًاعفاش برم نب ديز ىلإ ًاضيأ يرجحلا كلام نب بّرطُملا رعاشلا ىتأو
 ذئدنعو «برم نب ديز حدم يف اهركذ مدقت يتلا تايبألا اهنم ةديصق لاقو ىرسألا
 - مهاّبخحو «مهنم ذخأ ام مهيلع ٌدرو «داذه مهيفو وبما برم نب ديز قلطأ»

 . '7(ةعاطلا هل اونمضو - ءاطعلاب

 :نادمهو برم نب ديز ىلع ىنثي داده لاقف

 ُقِفَتْحَت ٌتايارلاو ةريظحلا موي اورفظ ىلألا ناَدْمَه سراوف ْغِلْبَأ

 (2ُقَكَعلا ءىطبتسا ام اذإ نيمِدقُّملاو مُهَّلَقْعَم طّخلا حامر نيلعاجلا
 قدحلا تّرمحا ام اذإ نوؤشلا ىلع ًةيحاض ضيبلا قاّقر نيلماحلاو

 قوسلاو كد اينرهن ءاوحت انقيرزا ىن لايف ويرد وعنا

 "0ُقِلَتْأَت ضيبلا اهيلع َجاّيّهلا ىلإ َةَمِلْعُم ناسرفلاب قْرَخلا كلاسلا
 «قلعلاو فوجلا عيجن اهيلع يرجت اهُرباود ًابوكنم َلَّيَخلا دئاقلاو
 (؟0ُقِسَّتُم ٌردلااهيلع حاقإلا لثم اهكحضُم ءاضيبلا ةنيقلا بهاولاو

 (21ُّْنَرْلا ٌبرشُي ام اذإ بوطخلا موي 2 ةلكئام قانعألاو وفصلا ٌبراشلاو
 رعاشلا دج يدنكلا ورمع نب ثراحلا كلملا برم نب ديز كلملا رصاع دقو

 دعسأل ًايلاو ثراحلا ناكو يدنكلا ورمع نب ثراحلا نب رجح نب سيقلا ءىرمأ

 اميرو . م06 ماع دعي ام ىلإ ثراحلا رمع لاطو (م41//  ةهال) ناسح نب عّبت

 .ةيداليم 2٠١ ماع يلاوحب برم نب ديز ةافو ريدقت نكمي
 رغصألا ًاديز :سيق دلوأف .ٌكَلَم دقو اسيق برم نب ديز دلوأو» : ىنادمهلا لاق

 هدف لاقن فعلا لاكن دول يي يمنا دكر ليلا ارو قام ودا هنكو
 اهلوأ يتلا ةروهشملا هتديصق

 الايس انا انعم ع يتسسلاظو“ .ةياعقلا ةيالخغ ليدل ثقلت

 كردي ملو «برم نب ديز هدج يف ةديصقلا هذه نأ سانلا نم ريثك ىري دقو

 :لوألا تيبلا دعب ةديصقلا يف بيسملا لاقو . «برم نب ديز بيسملا

 الازغلا تارفقلا يف بعالت لزغمنمُديجلاو نيعلا اهل

 )١( الإوكليل  ج 57” ص - ينادمهلا نسحلا ٠١.

 .ريسلا نم عون :قنعلا )١(
 .ةعساولا ضرألاو رفقلا :قرخلا دك ل ل : ضيبلا .ةكرعملا لحم : جايهلا (0)

 .يناقلا مدلا : عيجننلا
 .بيط اهحيرو ضيبأ اهرهز ٌةَّضِع :حاقإلا .ةيراجلا :ةنّيقلا (5)
 . عولاب ىدعتملا: ءاملا  قترلا (هر
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 الالزًابسعموتلايفطلاخت  اهباينأب فالسلاَْنأك
 تقلا ةيشسلا رجوي تربك ٠ انييةدعع [انهرتك با يجيقكو

 الاصولا ٌتايناغلاعطقت دقف اهبارتأو ىليل كنعْعَدُف

 ل مس اوصل ةيفقو» لا يناحع ىتا ربت اسإلف
 '”الائرهيف عيباريلا لاخت نورخلا نع زكا ٌعطقأدقف
 اللاخواًمعلواًقمَملاريخو هفكرطمتسفم ريخ ىلإ

 اديها بف ةنربتا ند وشاح ىندبسلا ىو نلجت
 يناضل نرش ةييقنا اذ[ نيبال يتب قذ نييشقاو
 الاعف كنثم مركأ سانلا نِم سمت نأ مكاعت ناطخقف
 الانةلانوملغملاةركاذإ .لازتتلا بورح ىسرم كنإو

 اليضلا تارت ىف راش ةايفاسر اي دايسلا رقت
 سلا انه نعرألا ذلف ئرفتو» -ءايظنلا عرش عوصت ظيطامبت
 كر ا اعلا لدفع ناقل.  رووسلا قوق عاملا نصفعلا انعاذإ
 الاحفًالاح رهدلا سبل دقو زيزعلا موس ةّيربلا ُموُسي
 الابجولعيوَروخصلاطحي  تارفلاجيلخ نِمٌديزُمامو
 الاضوًالثأريعلابٌعرصيو اهناقذألنيفسلا بكي
 الاوت ًامويرهدلا تفاح ىلع .ةقفتجاذإ هنكم ةوجأسب

 يملا اشعل ابن ترام '.ةافطيصمتلا ةفادملا فاول ىو
 )«لالجلاًطيحنلاهنمعطقي ٌحباساظشلا نيمأ لكو

 بوسكلاب لامشلاو :ويللاو ثويتسملا ىلإ :قرقلاو ويعلا قهر « ىناصلا» سكلاب ف ادملا 0
 ْ . ةيلابلا بايثلا
 هل ناويح «عوبري عمج :عيباريلا .حايرلا اهيف قرختت ةعساولا ضرألاو رفقلا  حتفلاب - قرخلا
 .دسألا :لابئرلاو لائرلا . رح

 .رطملا نع اهب ىنك «ةريبكلا ولدلا :لاجسلاو .طحقلاو ةنّسلا مهتباصأ نيذلا :نوتئسملا ()
 .اهيلي امو لجرلا نم ةريبكلا عبصألا نيب لخدي يذلا كرشلا :لابقلا .منغلا راغص :لاخسلا 000
 .ليصف عمج ءراغصلا لبإلا دالوأ :لاصفلاو .لماوحلا قونلا :راشعلا ()

 . .يرجلا نسح :حباسلاو .قاسلا مظِع وهو هاظش قلف ظش سرفلا ىظش نم :اظشلا
 . جرسلا تحت عضوي ام  رسكلاب لالجلا .ليخلا رودص يف ءاد : طيحنلا

 .5 ج 08-017 ص  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ©)
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 ١ : ثحيمل )/ا١(«

 سا هه ملت 0 ٍِ هج م 0

 يماَبشلا ةليوذ يبأ نب ةلّْيوذ
 «نيتجرعلا تاذ موي دئاق»

 0 ا لاق هيفو 0 ةليود يبأ نب را

 مابشب تيس .ةدلبلا يأ  مابشو اولاق# : صر ناراج لير نأ نب / ةليود نع هثيدح

 أبس نب نادُيَر وذ رغصألا ريْمِح وه ةعرزو . 1س ال ادع ةعرز نب نايقأ
 .نويريمح َناّيقأ ينبو نايقأ مابش نأ كلذ ىدؤمو «رغصألا

 كولم روصع ذنم دنسملا شوقن يف نايقأ ينبو نايقأ مابش ةنيدم ركذ ءاج دقو

 مابش ةنيدم مهرقم نيذلا «مابش عبر «ليكب ةليبق لايق .نايقأ ونب» مهنأب ةعبابتلا أبس
 ةليبق عبر لايقأ مهو «ليكب ةليبق نم نويليكب نايقأ ينب نأ كلذ ىدؤمو ؟'”«نايقأ

 لصألا يف نايقأ مابش ونب ناك اذإ الإ مهللا .نايقأ مابش ةنيدم مهزكرم نيذلا «ليكب

 ملو سلا ترش ها ل كا ءريمح نم

 00 رم 0

 00 هنأو .دشاح نم مهنأب لماكلا يف ةليردو ماب بسن ءاج دقو

 ا هر نما ل قر فسم سرر ا كلمت تايد

 نب ديز نب كلام نب ديز نب نادمه نب فون نب ل
 .أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر

 لئابق نم ةماميلا ضورع َنُكَس نم ىلع ًاريمأ اكلم يمابشلا ةليود وبأ ناكو
 ثعب نيح ناك كلذ نأ ىرنو .ةيساسأ ةفصب «بلغت ةليبق نم رئاشع مه نيذلا ةعيبر

 )١( الإكليل  ص >- ىنادمهلا نسحلا ١٠ جس ٠١.

 و ال8 ص - ىنايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (؟) 1١١8و 197.

  2الإكليل  ص - ىنادمهلا نسحلا ١٠١8 ج 1١.
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 رسأو برم نب ديز مهازغف يبلغتلا رباج هلتقف ًاريمأ يعيبسلا ًاثئاه برم نب ديز كلملا
 - ذئنيحو .يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةعافشب مهحارس قلطأ مث مهتالاجر نم نيعبس
 «ةعيبر رئاشع نم مهعم نيذلاو بلغت ينب ىلع ًاريمأ اكلم ةليود وبأ راص ودبي اميف
 :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق .هولتقف بلغت ينب ضعب هب ردغ مث

 :لهلهم لوقي هيفو «ةليغ هتلتقف رازن نب ةعيبر ىلع أكلم ةليود وبأ ناك"

 "بِي لآكلَمةليودوبأو ُقّرَحُموامهالك ناثراحلاو
 اكنو مهنم لتقف مهل راسو نادمه ْنِم لئابقو ًامابش ةليوُد هنبا مهل عمجف

 :لاقو .فرصناو

 "'ليكبو ٍدشاح ْنِمالُعلا لهأو ٍبُضصْخَيو عالكلا ّيح ىتأ لَمالأ
 "”ليمكف الملاف طارأ بضهف بحرأ فوج ْنِم ليخلا انبلج ان
 ليلدريغباًئمهماهدعب ىلع ٍبلْعَت ّيح ني راتوألا اهب دير

 الا شت يردخألالشمآبقو 0 (ةصمش اونا هدب اروع ملا
 'ليبقب ىدملادعب ىلعءونت اهلعلأرهشت أموملا انب ُبوجت

 !"ايفعو كناع لد قياس :اهتاك ىعح بادلا هاذ لازاانمف
 , ٍليصف مأ ٌبغوومث حابص ٌةلح مقارألا يح ْنِ َنَحبَصُف
 ”ليوطّرغأ يماّب ٌمَقأ ٍلتاَقُمَْلَكب الإمهّتعّرامف

 0 لا

 نم قطانمو زعتو عفايو علاضلاو بإ تاظفاحمب دتمت تناكو ةيريمحلا عالكلا لئابق :عالكلا 00
 .بإ ةظفاحمب ميري : بصحيو .ةماهتو رامذ

 . (فوجلا يف نكامأ هدعب امو طارأ بضه) :شماهلا يف عوكألا لاق 7
 ةعوبطملا ةخسنلا يف ءاج فمما اورق .ققفرب ريسلا :وهرلاو .هل درفم ال قرغلا :ليبابألا 0

 .شحولا رمُح نم عون :يردخألاو .ةعابطلا نم فيحصت وهو (ةطنش ادوف) ليلكإلا نم
 ةعيرس آبق لويخو ءادوف لويخ نيب ًاوهر ريست يهو لويخلاب انيشم :لوقي . عيرسلا :لوستلاو
 . يردخألا لثم

 .بلغت دالب نيدصاق بحرأ فوج نم رهش ةفاسم لويخلاب اوراس مهنأ يأ .رفقلا :ةاموملا (6)
 . لقت : ءونتو

 .لويخلا ينعيو .فورعم :عبنلاو .قوقشم :قئاقش (1)
 حابص لثم مهانحبص ينعي . .ةقانلا دلو :ليصفلاو .بقع :ثبغو .بلغت نم نطب : مقارألا 000

 .ةقانلا مهرقع دعب دوم

 .ولعلا نع ةيانك .عفترملا :مشألا ()
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 217 كلام نب ٍديز نب نادمه سراوف

 يمابشلا ةلث دود 5 يبأ نب

 (”يليلغ نيتجرعلا تاذ موي اوفش

 يليبقو يرشعمًاماَبِش ٌتوعد ةلضمقارألاباودانتاملف

 © بن اهدعب اناخو تزاذدؤز:2 ةشبازبا ىيسيو ةايعب انؤشف

 19 يفاغ رف زكر هوخأورمعو  ٌرباج ةجاجعلا تحت انتلفأو

 ليلقب ىغولا يف ٌسوأ كيملو ًةيقب سوأل كرتن ملف ّسوأو
 ليمم لك حاورألا اهب ثعاذأ ةليم ٍبِلْغَت نبا مْنَغ ئَلَع ٌتْلِمو

 ”ليجب ٌءوبتوأ بهنب ءوبت ةليبق ٌمابشوزغت ىتم تناكو

 ليدعب يبا يف مهنم ثباامل ةزايح دعم ْنِمًافلأ ٌتلْي ولو
 0 ردص ُجاتلاهالعاماذإ هنيبجْنأك ّيماَبِش ّرغأ
 (9ليصأ لك حاونألا اهب موقت ًاسراوف مهتم كلئاذق ىننأ ىلع

 0 يه انئابيسا كت قلعاعو .ةسيتاف نلقت ندب انلفت

 ْ : اضيأ ةليود لاقو

 ٍدبعلا ةَلْيَق ىوسهنمانل سيلف هَبَرعّدَجملاّدِبعلا لئفقاذإ
 ٌدُب ْنِم مقارألا وزغ نع ُكَي ْمّلو هش سستلف اراك وكت الاف
 ٍدْمَع ىلع رارشلا ٌتبكنو ًارايخ اسراوف مهنم ٌتلن دق يننأ ىلع

 دن ةزق قذ لك معلنا هلل مهنم لزٌعلا اوزواج يموقل ٌتلقو

 (9ٌدخلا لئام اشحلا روقنمو ًاعيرص ٍةليدج يفًاعفايالإرنملف
 دعس ىيبأب انبرح ترادو ءامالو.٠ اكلامو:ليبشلاو اينغاشلسعك

 افرذد

 )١( كلام نب ديز نب نادمه ونب مهنأ ىلع تيبلا اذه لديو .ليكبو دشاح :ديز نب نادمه .

 .باسنألا يف امك ديز نب كلام نب نادمه سيلو

 موي :نيتجرعلا تاذ مويو .نييبلغتلا مقارألا اهيف اومجاه يتلا ةقطنملا مسا :نيتجرعلا تاذ (؟)

 .يبلغتلا ليلش كلذ دعب انلتقو .ةشب نب ىيحيو دابع انلتق ينعي :دابعب انزف (؟9)

 يذ نب ليقع هرسأ ؛ّىح نب ورمع هاخأ رسأ متو , يبلغتلا يح نب رباج بره يأ :رباج انتلفأ (5)

 . نأرم

 . مهرسأ متي ب يأ . سانلا نم ةعامج : ليج (6)

 . ىكي اذإ حان نم «تايكابلاو نيكابلا : حاونألاو . فيس رذص : ليقص ردص (5)

 .ركذلا لماخلا : ليمخلاو .عاجشلا : مضلاب  ةمهب (0)

 عيرصلاو .لبحلاب طوبرم هنأ ديري لوتفملا لبحلا : ةليدجلا (8)
 .نوعطملا

 :روقنملاو . ضرألا ىلع يمرملا :



 234 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 4

 يدعب هل ُمابش وجرت يذلا اذ نمف مهنم ّيخيشب رأثأ مل انأ اذإ

 "دهن ىلع َيمذهل ُناَئِسهيفو ٌرباج ةجاجعلا تحت انكّلفأو
 مهو مقارألا ينب دض تناك نيتجرعلا تاذ موي ةعقوم نأ رعشلا نم نيبتيو

 ءافلح مهنأل ةعيبر لئابق دض الو اهلك بلغت ةليبق دض تسيلو ِبِلْعَت ةليبق نم ةريشع
 هنكلو ةكرعملا يف بيصأ يذلا رباج نييبلغتلا مقارألا ينب نم نأ ًاضيأ نيبتيو .نميلا

 لتق يذلا (يبلغتلا ورمع نب يدع نب ّيح نب رباج) هنأ ودبيو «بورهلا نم نكمت
 نيذلا بلغت ينب ىلع أيلاو برم نب ديز هثعب امل يدشاحلا يعيبسلا ءىناه ريمألا
 مهنم لخأو بلغت ينب برم نب ديز ازغف ةماميلا ضراع وأ ةماميلا ضورع نونكسي
 موي نأ ينعي امم «يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةعافشب مهحارس قلطأ مث ًاريسأ نيعبس

 نارم يذ نب ليقع نأ” ىنادمهلا ركذ دقو .ةرتفلا كلت ىف ًاضيأ ناك نيتجرعلا تاذ
 يح نب ورمع ا اللا وو "”(يمابشلا ةليود عم نيتجرعلا تاذ موي دهش طسوألا

 :ةليود لاق هيفو ءرباج قيقش يبلغتلا
 (ليقع لغ نهر هوخأ ورمعولا

 :هنأل نمزلا كاردإ كلذ حيتيو

 .ةلَك هللا لوسر هيلإ بتك يذلا لْيَقلا نارم يذ ريمع# :نارم يذ لآ نم -أ

 نب طسوألا نارم يذ ريمع نب حلفأ نب ديك ب ريق ا يوب يعلو
 . ب نيجاتلا نذ: نبب كلام ني ديز

 بتك يذلا دوز يذ بقاعلا” :دوز يذ نب برك يدعم نب برم لآ نم - ب

 نب برم نب ديز كلملا نب سيق نب ديز نب بقاعلا وهو يك هللا لوسر هيلإ
 .ادوز يذ نب برك يدعم

 مالسإلا لبق يمابشلا ةليود يبأ نب ةليودو طسوألا نارم يذ ريمع نمز نوكيف

 ءىرما دج  يدنكلا ورمع نب ثراحلاو برم نب ديز نمز سفن يف لايجأ ةعبرأب
 . يداليملا سماخلا نرقلا يف  يدنكلا رجح نب سيقلا

 ٠١. ج ١١8 ١١١ ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا .عطاقلا فيسلا :يمذهللا ()

 ٠١. ج 558 ص و ١٠١ ج ه5 ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)
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 ثحيملا »١18(

 يدشاحلا ىنادخلاورمع نب ديز
 «كولملا ىلإ ةلاحر ميدق ٌيلهاج ٌرعاش»

 لاق .نادح يذ نبا ثراحلا نب ورمع نب ديز ىلهاجلا ىنميلا رعاشلا وه

 دلوف .ةعيبر نب ليحارش :دشاح نب مشاج نب ةعيبر َدَلَو» :ينادمهلا نسحلا
 يذ نب ثراحلا نب ورمع نب ديز مهنم 20نانطب .نارعجج اذو نادُح اذ : ليحارش

 يبأ نب ةليود عاقيإ هغلب دقو لاقف .كولملا ىلإ ًالاّحر ناكو «ميدق يلهاج .نادُح

 (9صاَبِشديمع ينيعاهبّرقأ ةعقو ةنُفَج دنع يلحرو يناتأ

 ناك رعانشلا نأ. كيوي اعم ؟0ناسغ كولم دحأ <« ةيدجا# نكماهلا ىف ءاجو

 ةنفج كلملا ناكو .ماشلاب نييناسغلا كولملا لوأ يناسغلا ورمع نب ةنفج دنع

 ئذلا (م85 705-0 ماع) مورلا كلم لوألا نيطنطسق كلملا دهع يف يناسغلا

 كلم يدنكلا رارملا لكآ رجُحو (م*"8” )790  نميلا كلم ناشلم عّبُت هرصاع

 نمز امنيب .يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا كلذ يف زاجحلاو دجن

 )459  ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا بئان يدنكلا رارملا لكآ رجُح نب ورمع
 يناتأ» ورمع نب ديز رعاشلا لوقف .يداليملا سماخلا نرقلا طساوأب م1

 كولملا نييناسغلا (ةنْفَج ىنب) وأ (ةنفج نبا) دنع ينعي امنإ «. . ةنفّج دنع يلخَرو
 دهع يف «يناسغلا ينفجلا ثراحلا نب ةّلَّبَج» كاذنآ مهنم كلملا ناكو ءماشلاب

 - ا/8) مورلا كلم نوئيز دهع ىفو (م107-- )10١ مورلا كلم سونايكرم

 برعلل اكلم راص يذلا ىناسغلا ىنفجلا لج نب ثراحلا كلملا دلاو وهو 0(

 أبن هاتأ نيح ماشلاب يناسغلا ينفجلا ثراحلا نب ةلّبَج كلملا دنع ناك يدشاحلا

 .ةيقب اهل  ميجلا مضب  نارعجج وذو .ةيقب مهل  ءاحلا مضب ناد وذو : شماهلا يف عوكألا لاق )١(

 . مهريغو نارعج يذ نم طيلخ .نارعج اذ ىمست ةيرق نادعب فالخم نم نطاقملا ةلزع يفو

 ٠١. ج ٠١ ص  عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)



 , ةليود 0-7

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 1 م 00 0 م0

 اسباوعًدايجلا ٌداَق ْدِإ ءَةلَيْوَد

 مان ثا . م[ 2 6

 (9ءاعنلآرءابرحلا اهب َلاَخَت امنأك ًاترم ٌتيرخلا اهب ُّراَحَي
 مارع تاذ برحلاو ءمهؤاقل لنيلملاو ءمقارألا ٌيحاهحّبَصف

 مارحب مي ياو يلو ني ا ٍ عدل 0 : ة) دا

 500 برك يابت اميروهيبأْنِمًءَوَباوسيلو 200 آم
 ةدارأرمأ لك مهنم كردأف

 مُهْنِم مقارألا يف ىلَتَق سفنلا ئفش

 0 يدع يع ايوا 000

 0 ىماود ٌروحنتلاو ىصاونلا ٌتاعش

 مهؤل ىا ه ي دعنوا ىف 4
 مايه لك زاوجا اهمحفتو

 مايق تاذ كالمألاو لفوق

 23200 5 ا
 'مالو ليلشلاو ديزو ٌيِدع
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 هم موي ةعقوم يف نييبلغتلا ما ةليود يبأ نب

 ةلص تاذ اهنأل ةديصقلا كلت ىوس ينادُحلا ديز نب ورمع رعش نم انلصي ملو
 اهلقنب ينادمهلا متهي ب ملف كولملا حدم يف هراعشأ انعأ « نيتجرعلا تاذ مو ةعقومب

 .نامزلا كلذ يف (كولملا ىلإ ةلاحر ناك) هنأ ىلإ ةراشإلا ىوس

 )١( مابش ديس :مابش ديمع .

 عمج :يصاونلاو «ةربغم :يصاونلا ثعش .هوجولا تاريغتم «ةسباع وأ سباع عمج :سباوعلا (")
 .رفاحلا نطاب يف ةزراب ةمحل يهو رحن عمج :روحنلاو .سأرلا مدقم ةيصانلاو «ةيصان

 .فورعم مضلاب مايهلاو .ءيشلا طسو :زاوجألاو .نوطبلا تارماضلا :بقلا ()
 :ءابرحلا .ءارحصلاو رفقلا :ترملا .قيرطلا كلاسمب قذاحلا فراعلا :تيرخلا .راتحي :راحي (4)

 .فورعم ناويح

 (كلام نود هرصق) تيبلا ردص يف كلذ دعب ءاجو .مابش ناسرف لويخلا ىلع يأ :مابش اهيلع (5)

 .تاملكلا لصأ رهظي ملو ةعابطلا يف فيحصت دوجو ودبيو
 .هيبأل ءافكأ اوسيل يأ :هيبأ ْنِم َءاَوْب اوسيل ()
 رعش يف (مال) لتق ركذ ءاج دقو .فيحصت وهو (مايو ليلشلاو. . ) عوبطملا لصألا يف ءاج (0)

 , (مال نبا ليلشلا) نوكي دقو .هانبوصف «هليود
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 ثحيملا )١9(

 ينارهبلا داَرَق نب دّيبُع
 (رَضُمو ةعيبر نم ىرسأ عم نميلا كولم دحأ ٌنيجسلا

 : لئاقلا ينارُهّبلا داّرُق نب دْيَبَع يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 0 ل ةيين انا سنو وعش نك ةرقش ثييذاتتو
 دلو مهو .نميلا نِم ةليبق ءارهب» :مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاق

 ريغ ىلع نونب «ينارهب - ةبسنلاو .ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ءارهب
 :ئولُب ةاهيلإ ةبستلاو :ةطاضق نمنمتلا نمةليق : نلت ناوشن لاقو». ""نسايق
 :.فاشلا لاق .ةةعاتمت خب فايا نب نرمع نو نب ةلو هر

 اعماهنّولَحياوناكذإبرأمب ٍةطْبغباوناك ّيحلا نأ َرَتْمْل
 "” اَعْرمتدقْنَمٌعِرْف .فاحنب ورمعل ٌةوخإُنالوجو ًءرفَبو ُيِلَب

 نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع ونب مهو ةوخإ نالوخو ءارهبو يلب لكابقف
 اهيلي امو ةدعص ةقطنم ىلإ اولقتنا مث برأم ضرأ نونكسي اوناكو ءريمح نب كلام

 نب ملثملا مهنم «نييلهاجلا ءارعشلا نم ددع مهنم ناكوا «نميلا يلاعأ قطانم نم
 .ينارهبلا ورمع نب رباجو «ينارهبلا دارُق نب ديبتو ' ”يولبلا طرق

 نييريمملا جيلا كولم دحا دبع ًاقوقؤوما وأ - اييويعم دازق نيد ديمع ناكر
 ضعب نم ىرسأ ذخأو دجنو ةماميلا ىلإ ةوزغب كلملا كلذ ماقف «فورعم ريغ ببسل
 نب ديبع ناك ثيح ءاعنص يف مهسبحو «ةلودلا ىلع نيجراخلا ةعيبرو رضم رئاشع

 : هصن ىلي ام لاق ثيح ضئاقنلا باتك يف ةديبع وبأ مهربخ ركذ دقو . ًاسوبحم دار

 هيلع دفوف ةضهمو ةعيبو نم قراسأ هيدي نفاهناك نفتلا كرلُم نم اكلم ّنأ)

 نب ٌَفْوَعَو :ةبلعث نب لْمُذ نب نابْيَش نب ٌسودَس مهنم ءَّدَعَم هوجو نِم ٌدفو

 0 يا
 ١. ج ١85 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (0)

 ١. ج ١97 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (9)
 : لئاقلا هنأب ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ : يولبلا طرق نب ملثملا (4)

 ((فماهتولخياوناك ذ[برامي  .ةطبفغفتازوتناق ىلا نأ رتولأ)



 2138 ةيلعاجلا يف نميلا ءارعشو رعش افي

 ماع نب ةانم ليزا ني ةعيبرت نب": عشج نبق رفع نبت فوغو + نايس نب لقد نيب ملخم

 «نايْحَضلا رماع نب ةانم ديز نب ةعيبر نب لاله نب لْهُّذ نب مشججوأ :نابحضلا

 تام روح ناك أزد ,ىّراسألا يف ناك دارق نب دْيَبُع هل لاقُي ءارفَب نم َلُجَر مهّيِقَل

 يفو هيف َكِلَملا اومّلكَ .نولأشي ّْنَم ٍةَذِع يف ه هولخْدُي نأ مهلأسف ءارعاش ناكو

 : كلذ يف دارق نب ديبُع لاقف .مهل مهبهوف ءىّراسألا

 مسج لالِهَنِئالوٍفْوَعو ٍلاعَملاٍفْوَعِلًءدِفلا يسفن
 « تيوقذفق ام دعب ئتكرادت

 م علا ويحل اوعَمْسَي ئك َءارُهَب ٌتيدانو

 يا زيرو امان[ اذيعسم طيساق تنمْيَِشَع انهشتل سو

 حارس قلطأ كلذكو ينارهبلا دارُق نب ديبُع رعاشلا حارس ُكلملا قلطأ دقف
 هدنع كلملا سبتحا»  ةديبع وبأ لاق اميف  هنكلو ءرَْضُمو ةعيبر نم نيذلا ىرسألا
 اَلإو ةعاطلاب مهقيثاوم مهيلع ذخآل مكئاسؤرب ينوتيا ةيقبلل لاقو ٌةنيهر دفولا ضعب
 َتَعَبَف ءربخلا مهوربخأف مهموق ىلإ اوعجرف نسا 0 لتاق ينأ اوملعاف
 5 (. .مهعمجف ةعيبر يف ُبْيَلُك

 ا

 ىلع نادمه كلم برم نب ديز ةلمح أبن ركذ فلس دقو .ُئَراْزْخ موي ةعقوم
 نب ثراحلا نب ةعيبر) مهسأر يق ار لا يب هير رتا تح
 دعسأو يدنكلا ورمع نب ثراحلا مايأ كلذ ناكو (لهلهمو بيلك وبأ ريهز

 ناك ٌرّضُمو ةعيبر نم ىراسأ ذخأ يذلا كلملا اذه مايأ يف امنيب . نابع سا

 مهريبك وهو (ثراحلا نب ةعيبر نب ٍبيِلُك) ةعيبر نم اهعم نمو بلغت ةليبق ىلع

 موي ركذ يتأيسو يداليملا سداسلا نرقلاب كلذ نمز نوكيف «ىّرازخ ةعقوم يف
 .نييلهاج ءارعش ةدع ءابنأ يف ىَّرازَح

 رززز رك يلا هايس كل :رّضُمو ةعيبر نم ىرسألا أبن لئامُي اممو
 مصاع نب سيقو ةيميمتل هلا لكعو مّيَّن يتريشع رسأف - ةماميلاو دجن ميلقإب  ميمت

 دم ريس راد 1 واسلم كن ناجم تاب سوح 0

 مهحارس قلطأف ىرسألا هوبهوتساف «نميلا كلم ىلإ اوتأو «ًاريبك ًادفو يميمتلا

 .ولدلا يف ناتوقرع امه امنإو ةوقرع عمج :ىقارع )١(

 ”٠١97. ص - يركبلا ةديبع وبأ - ضئاقتلا )
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 : كلذ ركذي ميمتل - قحال نمز يف  ريرج رعاشلا لاقف .«مهايإ مهبهوو

 انيناميلا ٌّيحلا َنِماعيرُقالو مُكَئَداَس ُكَفْذِإًارمن اوركشت ملا
 (اًنيِفالومكيف ٍذئمويٌمّيتلاام | ْؤَّبَس ئرُق يف ٌمْيَنو ءأمَيَت نوُعُدَت

 661) ناسح نب عّبُت دعسأ نوكي دق ميت ةريشع حارس قلطأ يذلا نميلا كلمو

 رعاشلا حارس قلطأ يذلا نميلا كلم امأ «يداليملا سماخلا نرقلا طساوأب (م4ا/ -

 .ةنس نيسمخ وحنب دعسأ نمز دعب ناكف رّضّمو ةعيبر نم ىرسألاو دارق نب ديبع



 2140 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش كل

 ( 17 ) ثحيملا

 يدنكلا ثراحلا نب ةملس
 «باّلكلا موي ةعقوم يف هرعشو . سيقلا ءىرما معا

 وهو .يدنكلا ارحل لكأ رجح نب ورمع نب ثراحلا نب ةَمْلَس كلملا وه

 : هل تايبأ يف ء«باّلكلا موي يف لئاقلا

 الخلا راسخ نيب ريس اًرُط سانلاَرِْيَخ َنأعْلْعَت
 يباحُت وأ ٌكَقيِدَص ِهبرُضَت ىَمْلَس نباي ٌكُليتَق ام ُليعَق
 درست ند راسل هبا دعا رجب . رعاك ناك ةيلسانا ىلع فللذ لديو

 دعسأ ثعبل امل ةريحلا ميلقإو دجنو ةماميلا ميلقإ ىلإ نميلا نم اوراس نيذلا يدنكلا
 ةالبغ لإ ب ةمسلا ةمدع شيج يف يدنكلا ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ناسح نب عّبت

 0 ل ل هيئات
 ردتملا ميد ندتملا هبل | لّوحتو (م557 ماع يلاوح) قارعلاب ةريحلا ميلقإ ثراحلا مكح
 مكح يف هعم هكرشأو «ثراحلا تنب دنه هتنباب ثراحلا هجوزف اعقاب اياك :ناكوخ

 نيذلاو َدَعَم قطانمو لئابق ىلع هدالوأ ثراحلا ىَّلوو .قارعلاب برعلا قطانم ضعب
 ناك" ثيح ةريحلا ميلقإ نم قطانمو دجنو ةماميلا ميلقإب برعلا نم مهعم
 فئاوطو دّيَسَُأ ينبو كلام نب ةلظنحو لئاو نب رُكَب ىلع اكلم ثراحلا نب ليبخّرُش
 َتِلْعَت ينب يف ًاكلم ثراحلا نب ةمّلَس ناكو .بابّرلاو ميمت نب ورمع ينب نم
 نيس رك يزعم ناك .ةعاضق نم فئاوطو «ةانّم ديز نب دعسو طساق نب ٍرِمّثلاَو

 ناذش نم كولملا عم نونوكي نيذلا مهو ُعئانّصلا هعمو سيق يف اكلم ثراحلا

 ضرأب بابئلاو ميمت نم فتاوطو دسأ يني يف اكلم ثراحلا نب رجح ناكو . . سانلا
 ثراحلا نب رجح نب سيقلا ءىرما دلوم ناك ن نمزلا كلذ يفو .' 1

 ىأر» ها اا راو . هيبأ فنك يف سيقلا قرما أشنف . "م4917 ماع يلاوح
 همع عم أني ائيح ماقأف «ثراحلا نب ليبحرش همعب قحلف ؛« ٌةَوُفَج هيبأ نم سيقلا ؤرما

 )١( ج 877” ص - ريثألا نبا  لماكلاو - ١١,/94ص - يركبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا ١.

 )( ج 754 ص  نودلخ نبا خيرات ١.

 1١87. ص - ةديبع وبأ - ضئاقنلاو - ؟ ج 08 ص  نودلخ نبا خيرات 29)

 ١. ج ١٠ ص  ةينميلا ةعوسوملا (4)
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 همع دنع ةرتف سيقلا ؤرما ماقأ كلذكو .م0177 ماع يلاوح كلذ نوكيف 272 ليبحرش

 . نميلاب تومرضح يف ةدنك ةقطنم ىلإ داع مث «برك يدعم
 فرتعاو ٌرقأ دق ْداَبُق يسرافلا كلملا ناك قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف امنيب

 نأ ىلع» رذنملا حلاص دق ثراحلا ناكو «ةريحلل ًاكلم يدنكلا ورمع نب ثراحلاب

 ذابق تام مث .قارعلاب برعلا كلم امستقاف داوسلا ضرأ نم تارفلا ءارو ام رذنملل

 ؛ةريحلا ىلع هكّلمو رذنملا ىلإ ناورش ونأ ثعبف «ناورش ونأ ىرسك هنبا مكحلا ىلوتو

 ثراحلا ناكو ''”«ةيدابلاب بلك ةليبق رايدب ثراحلا لزنف ورمع نب ثراحلا جرخأو

 نأ لاق“ الا اس ا ا ا ا

 امِهَتَمِلَك تقّرفتو ةمّلّسو ليبْخَرش تتشت ورمع نب ثراحلا تام املف» :ةديبع

 1 ل يع ب

 نيب ءام وهو بالكلا اولزنف لئابقلا نم هعم ْنَمو ركب ينب يف ليبحرُش راسف «شويجلاب
 يف ثراحلا نب ةَمْلَس لّبقأو ٠ اهوحن وأ ٍلايل عبس ىلع ةماميلا نم وهو ة ريض اوراطوكلا

 تلغت قب ىلع ناكو .بالكلا نوديرُي لئابقلا نم هعم نم ةيقبو دعسو ٍرِمّنلاو َبِلْعَت

 ًاديدش ًالاتق ٌموقلا لتتقاف .. - يبلغتلا - - ريهز نب بعك نب دلاخ نب ةَمّلَس وهو حافّسلا
 : ثراحلا نب ةمْلَس يدانُم ىدان ليللا مِهّيِشَع املف . . مويلا كلذ نم راهنلا رخآ ىتح

 يفانك قدانو1:نيتآلا نبا: لاقوب# +. لبإلا نتف: ةلاس ولف لييخوش نار ىنانأ نك
 ىناخا قرم : ةفناسل يداقما ضدانقد هءابإلا نيب ةنام هلخ ةيلكت: ارب ىقاقأ قم": يبحرش
 ناهعلا رح ةيلقلا ياك لميس اكلم اف: رزرإلا نيةناع هلن يكل ارب
 نتي ف الزان يعش ناكاا ةيقاونا لاقوتاتوب اهزيتم' لديهرتف نيكو يطب
 مدت لوعرلا حرخو ءاومزهنا امل هنع اوًرفق «بابرلاو: متمت نييورهعو ةلظح

 ىلع ةنيّئّسلا اذ ليبحرش برضف بيبح نب َةَبْتُع نب وع ةمشاو ةكئتشللا وو ةقخلف

 ينل ةنئيئسلا وذ لاقف هّمأل شَنَح يبأ اخأ ةنينسلا وذ ناكو هّلُجر ّنطأف هتبكر

 وذ َكّلَمَو . .» :ريثألا نبا لاق «. . هلم مل نإ هللا ينلتق : ندح ئنأ لاتف < لخكلا
 سلا للا نانا اي لاقف ؛هكردأف ليبحرش ىلع شنح وبأ لّمَحو «ةنينسلا
 هنإ : لاق ؟ةقوشي اكلمأ نونحت انآ ايت لاقف «ًاريثك أئبل تقره دق : لاف . ةيدلا ينعي

 ثعبف هسأر شنح وبأ ٌزتحاف لييصرم فاحت هسرف نع هاقلأف هنعطف يكلم ناك

 هَّتْئَقْلأ تنك ول : ةملس لاقف .هيدي نيب ُهاقلأو هب هاتأف هل مع نبا عم ةملس ىلإ هب

 :ةملس لاقل“ 0 ل ل ا ةيراللا

 )١( ص - ةينميلا ةعوسوملا ١7١ ج ١. ) )1رع تاةضق  ننانت ءارعشلاو ةعشلا 17 1
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 وهلا كاوتتكلا املاح شنح وبأ هباجأت
 ٍتاعِيِيَتُم َمْوَي َكيِبأ ءابج وبخت مث كئيجأ نأ ٌرِفاحأ ا
 تاسشلا ىلإ كويبااهدلفقت وفهت ءاينقتسش ةزديهع ست انكو

 يف ًاعضرتسُم ناك ثراحلل أنبا نأ تاعبينم موي ببس ناكو) : ريثألا نبا لاق
 نيسمخو ميمت نم ًالجر نيسمخ ثراحلا ذخأف ةشامق هيج هكشدلو ءركبو ميمت
 2 فاته رك سدي

 يذلا  ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا نإ :(برعلا مايأ) باتك يف ءاجو

 موي يف التاقت ىتح ليبحرشو ةَمْلَس نيب ىرغأ يذلا وه  ناورشونأ ىرسك هالو
 قلتملا ةرطيسبو رذنملا ةعاط يف بلغت لوخدب كلذ حضتا نأ ثبل امو .(باّلكلا
 ىلإ ةملس جرخف «ةريحلا ميلقإب ةملسو ليبحرش مكح تحت تناك يتلا قطانملا ىلع
 املا :ريثألا نبا ركذ امك ثيح هوعاطأف - (ةماميلاو ةريحلا نيب نيذلا)  لئاو نب ركب

 مهوعدي رذنملا مهيلإ ثعبف . .كريغ انكّلمي ال :اولاقو هل اونعذأ ركب دنع ةملس راص

 «هراوأ لبجب اوقتلاف هعومج يف رذنملا مهيلإ راس مث . . كلذ اوبأف ءهتعاط ىلإ

 يدنكلا ليبحرش نب ديزي رو ءركب ةميزه نع ةعقولا تلجأو ًاديدش ًالاتق اولتتقاف

 ""« . .ريثك رشب ةكرعملا يف لِيُقو ؛لِتقَف هلتقب رذنملا رمأف
 دعب  ؛نميلا عومج عمج ثراحلا نب ةنيلج ذأ :ليلكإلا شماه يف ءاجو

 كراجتلا ني ةعلس ةلبو :لئاو بيلُك تسأرو اهعيمج تبلأتف ًارازن غلبو - كلذ
 اوقتلاف «ةعيبر عومج يف بيلك لّبْقَأَو : .جحذم لئابق هعمو َلَّبْقأَف ةعيبر عامتجا

 ًادادتما  ةماميلاب تعقو يتلا  ىزازخ ةعقوم تناكف ” ”اديدش ًالاتق اولتتقاو ىّرازخب
 نب ورمع رعش يف ىَراَرَخ ةعقوم أبن يتأيسو توتا موي ةعقومو بالكلا موي ةعقومل

 ثراحلا نب ةمّلَس امأو) :نودلخ نبا لاق .يثراحلا نطق نب نايدلاو ينالوخلا ديز
 .ةيداليم 07١ ماع يلاوح كلذ ناكو .؟تامو جلف هنإف يدنكلا

 )١( لعف مسا نوكيف «ملعإ ىنعمب : : مْلَعَت .

 ) )5اوم ا ل والا با خيراتلا يف لماكلا

 )©( الإكليل  ص - ينادمهلا نيسحلا ١944 ج ١.
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 يدنكلا ثراحلا نب برك يِدعَم
 «(يدنكلا رخخ نب سيقلا ءىرما مع)

 دحأ وهو «يدنكلا راّرملا لكأ رجح نب ورمع نب ثراحلا نب برك يدعم وه

 دعسأ دهع يف دجنو ةماميلا قطانمو لئابق ىلع ِمُهاَّلَو نيذلا ورمع نب ثراحلا ءانبأ

 دهع ىلإ كانه ةالوو اكولم اوثكمف (م53// 651) نميلا كلم ناسح نب عَبُت

 نب سوك يِدْعَم ناكل دمع ونأ لاق 2(م256 2١ ةرصتعلا كلم راشأ فسوي)

 ني م عِئانَّصلا برد ايدج نو ل ا ا ا او ثراحلا

 |( 0 يدعم هئبا قراحلا ري :ةيآلا 5 لاقو 00 يالا

 هيوخأ نع ًالزتعم برك يدعم ناكو# ةديبع وبأ لاق . ًارعاش برك يدعم ناكو

 يدعم لاقف بالا موي يف ليبحرش اهيف لِتُق يتلا - امهبرح نعو ةمّلَسو ليبخٌرُش

 مصرا رواق ردو برك
 ل د ير اد ٍشارفلا نع يبذجت

 3 باهُضلاكِةَلَم ا 7

 تاتشووتل دقت ين خاب زألا ةرواست ذإ لييسختل نو

 ,1 5/7 نط د ىزكلا ةذييع زنا ع نضئاقلا (5)

 ١/777. ص - ريثألا نبا  لماكلا )

 ىلع الإ َكْرْبَي نأ ُرِدْقَي الف ةركزكلا يف ُةَحْرَق وهو ُرّرَس هب نوكي ريعبلا ٌرَسَألا» :ةديبع وبأ لاق (6)
 :ازورشلا "باش وكلك عيضوم

 يف ءاد هنأ مجحبلا نع ناسللا بحاص لقن ب ءارلا يدش رسألا» : لماكلا شماه يف ”ءاجو

 نباو ورع يبأ نع هلثم دروأو . ءارس ةقانو رسأ ريعب لاقُيف «ىفاجتت كرب اذإ ريعبلا ةرس

 .هسفن تيبلاب ادهشتساو يبارعألا

 وأ طسبنملا لبجلا وأ ؛هفرط دحو «ةراجحلا نم اتئام ءفتكك ءبرظ عمج :بارظلاو

 . ةريغصلا

 .رمجلا :- ماللا ديدشتو ميملا حتفب  ةلملا (5)



54 

 وماقلا يف لاق” :لماكلا شماه يف ءاج (!)
 !او جاجحلا مظعك ندبلا

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 ذئذِإ َكئذِهَمْوَلو ينأ َنِباب

 ىعْرَص َكَلْوَح ًةامكلا ٌتْكِرَتَل

 قت َكفاَرَر نم تنعفاط مَن

 حالااهّتَداعو لثاو ثّئَّسخأ

 ْتْلَّووميمَتونب ترك َمْوَم

 ينِإَدِيَسأينَبايْمكَحَْي

 يباحو ليزَجسلا مُكيطخُم َنْئَ
 اًرولااهّريَحت 2 ةذلف ريئاستلاو

 كشلاب بيمكلا تردفت سياق

 :ةديصقلا رخآ ىناغألا باتك ىف ءاجو

 يَّسلاب ةبيتكلا بِرصَي سراف

 ةيرج ٌةأامكلا نعطي نسسراف

 فقلاك ةريح نمو «ىنحلاو علضلاو ى

 باذملا حضنك هرخت ىلع فس

 .ونحلا موي :انه دارملاف «ةعيبرل عضوم مسا ونحلا :لوقأو . (ها) «انه
 01 الا/ ص يركيلا ةديبع أ ضئاقنلا 6و
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 نم جاجوعإ هيف ام لك  حتفلاو رسكلاب  ونحلا سس

 دارملا وه اذهو «فقحلاو
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 (؟؟١ ثحبملا

 ينالوحلا ديز نب ورمع
 (ىَراَرَخ موي يف اهدئاقو . . ةعاضُق سيئر

 وهو «ينالوخلا ةماسأ نب ديز نب كلام نب ديز نب ورمع رعاشلا سيئرلا وه
 نب كلام نب ةعاّضُق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ نب دعس نب ةعيبرلا ينب نم
 ناك «روهشم َيلهاج ٌرعاش ديز نب ورمع :يماشلا دمحأ ذاتسألا هنع لاق .رّيْمِح

 برحي ماق يذلا وهو ءربكألا قرْعَمِب فرعُيو .هتسائر ىلع عمجملاو هموق دّيس

 موثلك نب ورمع دج بائع لَثَق هيفو (ومحلا) موي هلو . (ىّرازَخ) دهشو (ةعيبر)

 . ةزلح نب بطاحو - دنه نب ورمع رصاع يذلا ةروهشملا ةقلعملا بحاص - يبلغتلا

 الو ًارعش كلذ يف لاقو هرثأ َنٌّسَحَف (ىزاّرَخ) ديز نب ورمع َدَهَش دقو .. يركشيلا

 بجاي وركع يدعو نا ايي وعول ؛كاذنيح هرمع ناك مك يردي دحأ

 ءاهئارعشو نالوخ ةامر دحأ ناك يذلاو (رغصألا قرغم) ب بقلملاو «صملت» نصح

 لاقف داجأن نزي يذ نب فيس يدي نيب ىمر - ىلْعي يأ هنأ هرابخأ نم ٌفرعن يذلاو

 دق ورمع ديفح ىلْعَي َّنَأ ينعي اذهو . . اقرْعُم» يمُّسف موقلا يف ّيكلاملا قرغأ :فيس

 رجاه دعس نب ىلعي نإ :ينادمهلا لوقيو «هعقاوم دهشو نزي يذ نب فيس رصاع
 نرقلا لئاوأ يف شاع دق  ديز نب ورمع  رعاشلا نوكيف ُنذإو لي يبنلا ىلإ
 تسمو ناس ىلا رار مدام راقد هيلع درس !راةلوبب لاق يأ يضل ىيقاحلا

 يف شاع هنأ ينعي اماع نيسمخو ةئام يلاوحب ةثعبلا لبق شاع هنوك نكلو .' “ماع

 م١١11 ماع تناك ةثعبلا نأل  هلئاوأ يف سيلو - يداليملا سماخلا نرقلا طساوأ

 نميلا كلم ناسح نب عّبُت دعسأ رصاع هنأ ينعي امم (415 - )51١- 16١ نوكيف

 سداسلا نرقلا لئاوأ يف ىّرازَ ةعقوم نمز ىلإ كلذ دعب شاعو م4107 - 50)
 . يداليملا

 :ونجلا موي هدوهشو . .ديز نب ورمع ةسائرو بسن
 نب دعسو «دعس نب ةعيبرلا :نالوخ نب دعس دلوأ” :ينادمهلا نسحلا لاق

 يذلا وهو «ةعيبر نب رجح :رفن ةتس دعس نب ةعيبر دلوأف . .دعس نب ورمعو «دعس

 )١( ص - يماشلا دمحم دمحأ  نميلا ىف بدألا ةصق 775.
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 لقح يف ًاعيمج اوناكف «حاورص نم رجُح جرخ موي ةدنك نم لقاعلا نب باهش َفْلاَح
 يباهشلا فينك نب ميهاربإ لوقي كلذ يفو . .ةدعص

 رِطاوملا حامّرلاب هنع نعاطت يرشعم لقحلا تزاح رجح فلح ىلع

 لاذلاب هنأ الإ دورط ةنز  ةعيبر نب ذوُرُقو ؛ةعيبر نب لماكو «ةعيبر نب دعسو
 :نفث ةعبرأ ةعيبر نب رج دلوأف' + ةحيبر نب رعصألا ناوشرو ؛ةعيبر نب منغيو -

 5 رعاشلا لوقي هيفو ءرجُح نب ليبحرُش

 رجح نب ليبخرش مكرمَعل اهاوتحاو مراكملا سبل دقل
 رخذو دوجوم لك يطعمو يلاعملا بكترم تاراغلا وخأ

 نب ليحرم دلوأف .رجح نب ساّمهلاو ءرجح نب دعسو ءرجح نب كلامو
 ديو ؟ةفايحا كلواف .. ةفاسأ نيو دلواف «اديز ةأطرأ دلوأف « ليج رش قب»ةاظرأ رجح
 نب ديز نب كلام دلوأف ''ةعيبرلا اقور امهو ًاقوعو ًأاكلام ديز دلوأف . .رحصألاو
 :كلام نب ديز دلوأف .ًارباجو ًاثيلو ًادينعو ًاريرجو ًاديزو أرْمَع :رفن ةتس ةماسأ
 . .ربكألا قرغُم وهو 0 هرصع ا

 نب ُلَمْذ نب ةّرُم نب مامه نب ثراحلا لوقي هيف
 ني ا د رشق نس فيش! اهل نيد

 : كلذ مرم :ةيشو

 نب ةعيبرلا نب رجح مهلوأ ناك ةدعص ةقطنمب نيذلا نالوخ ةليبق ءاسؤر نإ أ

 مث ءرجُح نب ليبحرش هدعب ىلوتف «هتيرذ نم ءاسؤرلا بقاعتف ءنالوخ نب دعس
 فوعو كلام مث «ةماسأ نب ديز مث ءديز نب ةماسأ مث « «ليبحرش نب ةأطرأ نب
 نالوخ ءاسؤر نماث ديز نب ورمع ناكف . ليزا ني ورعع ا

 وحن ذنم تأدب ةدعصب هفالسأ ةسائر نأ ىلإ ريشي امم (ًايلاح ةدعص ةظفاحم) ةدعصب
 . (م١٠15 ماع يلاوح ذنم) ةدعص نالوخ سيئر ناك هنأو «هتسائر لبق ةنس ىتث

 نم اهيلي امو ةدعصب ةعاضق لئابق لك تلمش ديز نب ورمع ةسائر نإ - ب

 نكست مرّجو دهن تناكو ءاهريغو ءارهبو بلكو مزججو دهن لئابق يهو ل يلاعأ
 كلذكو «فئاطلا موختو شرج ىلإ ةاَّرّسلا نم اهيلي امو ريسع يلاعأب ةارسلا ةقطنم

 ئباهشلا دعاص وهو (9)
 ال يذلا عاجيشلا ىلعو «ةعيبرلا اذيس امه 03 ديلا اهنم ناعم ىلع قئطب ؛ «قور ةيلثت : : انور )90

 21ج 7917-744 صد 0 0
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 ونبو يلَس ونب) ةماميلا ىلإ نارجن يلي امم ضراعلا لبج قطانم نكست تناك

 ريف اتناول قدصملا لارا حامملا مج نيف يحي «رييك ونبو حيبص

 جرخ نم ضراعي مايأ ةرشع داقنم لبج وهو .. مايأ ةريسم لبج ةماميلا ضراعو"

 ىصقأ وهو ءيقفلا عطقي ىتح ناسنإلا يشامُي لازي الف لحارم عبرأ نارجن نم

 دعسأ دهع يف تأدب ةعاضق لئابقل ديز نب ورمع ةسائر نأ يدبر. ةةماملا

 نب دعسأ ريسم يف ةدحاو ةقرف تناك ةعاضق نأل (م41/ - 551) ناسح نب عب

 سيئر اهل نوكي نأ مزلتسي امم ة ةريحلا موختو دجنو ةماميلا ميلقإ ىلإ ناسح

 ىف كلذو اهسيكر ره ناكف ءديز نب ورمع ةسائر ىلع ةعاضق تعمجأف «دحاو

 ْ :ةريمصلا ةلودلا نالما

 ءاملع نع ينادمهلا ركذ ثيح ءوئِحلا موي ةعقوم ديز نب ورمع دهش دقو

 ياذا موقلك نب رومم دك بانه دلو م هر الا

 نب. عبت دعس دع ىف رثعلا موي ناكو "'"ايركتشلا ةزلخ نب هطاخ هنيع ان

 ورمع نب ثراحلا عم لئاو نب ركب ةليبق تناكو «يدنكلا ورمع نب ل

 رصتناف «ثراحلا دض ميمت ةليبق نم رئاشعو بلغت تناك امنيب وئِحلا موي يف يدنكلا

 لوق كلذ ىلع لديو .ةعاضقو ديز نب ورمع كلذكو ركب هعمو ثراحلا مهيلع

 : يدنكلا ثراحلا نب برك يدعم

 باقّرلا ٍبْوَض َمْوَي وحلا ناس حإلا اهّثداعو ُلئاو ثئّسخأ

 تانزالا ب نيهت تت ةيلتح هن يعل تح ارا هروح

 ركذي ينالوخلا ةماسأ نب ديز نب ورمع نب دعس نب رجح نب ورمع لاقو

 :وئحلا موي ديز نب ورمع هدج دوهش

 بسانملا مارك ًاموي تَصّلَخ اذإ  ىرذلا يف ةماسأ ئئيب نمل يّنإو

 , بهالسلا تابرقملا طابر اني :اهتتسر ةاوللاو انج ثلا اعل

 '"'”«بطاحب ىَلَعو ءباّتعب زافف ُهَعْمَج وئِحلل داق انوبأ سْيَنأ

 يبلغتلا باتع نب موثلك نب ورمع ّدج باتع لتق يذلا وه ديز نب ورمع ناكف

 ةقلعملا بحاص وه موثلك نب ورمعو ءوئِحلا موي يف يركشيلا ةزْلِح نب بطاحو
 طساوأ يف ةريحلا كلم يمخللا دنه نب ورمع كلملا لتقو رصاع يذلا ةروهشملا

 ١١١. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (0)

 ١. ج 7١99 - 197 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
 ام ليخلا نم وهو بهلس عمج : بهالسلاو . برقثو يندُت يتلا يه يهو ةبرقم عمج :تابرقملا 20

 . هماظع لاطو مظع
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 ءامسلا ءام نب رذنملا كلملا نبا وه دنه نب ورمعو - ''”يداليملا سداسلا نرقلا
 ىتح ثراحلا نب ةملسو يدنكلا ثراحلا نب ليبحرش نيب ىرغأ يذلا رذنملا وهو
 تناك يتلا قطانملا ىلع رذسملا رطيسف .ليبحرش لتقو «بالُكلا موي ةعقوم يف التاقت
 نب ركب ىلإ يدنكلا ثراحلا نب ةملس زاحناف ءِبِلْغَت هيلإ تمضناو امهمكح تحت
 نب ةَمّْلَس ةعاطل ركب تنعذأف - ةماميلاو ةريحلا نيب ب ام مهرايد تناك نيذلا - لكاو

 . هوُكْلَمو ثراحلا

 : كلذ يف هرعشو ىَراَرَح موي ةعقوم يف ديز نب ورمع أبن
 لاقو «ىّراَّرَخ موي ةعقوم يف ةعاَضُق ناسرف دئاق ينالوخلا ديز نب ورمع ناكو

 :اهنم ةديصق كلذ يف

 اننيخت تريلا مدار ةردتلا ه2: كيم ةنكو ىز باسل كفاح
 تدين تاراشلا وخأ دج انييف“ ”اوعلط دإ ناطحل نب بع انك
 اهيحازت نب همادق اع نمأك كاس ورسلا ردو اههظسا ول
 (9اهيراب ورذلاب ىتأاروز لك ْنِم ةرطشم نايرشلا نم يسق ْتَّنَش
 ريثألا نباو ةديبع وبأ ركذ دقف :ىزارس عريب نع نيقبلا اذلا كاردإ مهملا نيرا

 دْفَوُف ءرضُمو ةعيبر نم ىراسأ هيدي يف تناك نميلا كولُم نم اكلم نإ : :لوقت ةياور
 نويتجاو مهل مهيهوف ىراسألا يف كلملا اوملكف :ٌذَعُم هوجو نم مهنم دقو هيلع
 ةعاطلاب مهقيثاوم مهيلع ذخآل مكئاسّوُرب , ينوتيإ : ةّيقبلل لاقو َةنيهَر دفولا ضعب هدنع
 ربخلا مهوربخأف مهموق ىلإ اوعجرف ٠ يكن راجتو كلاجمما ناني اوملعات آلا
 نب ةمّلَس وهو يبلغتلا حافّسلا هتمذقم ىلع ثعب مث مهعمجف ةعيبر يف ُبْيَلُك ثعبف

 نب ورمع نب بنَبُح نب ركب نب كلام نب ةماسأ نب مُيَن نب ريهُز نب بعك نب دلاخ
 ٌرُدعلا كّيِشَع نإ :هل لاقو هرانب اودتهيل ىّرازَخ ىلع َدِقوُي نأ هرمأو ءبِلْعَت نب منع
 ريوس عيمورخب اراب اوس دايز يضا ج .نْيران.ْعَقْراف
 "نميلا لئابق نم مهيلي

 ريسم ناك امنإو كلذ ببسب نكت مل ىزازخ موي ةعقوم نأ باوصلا امنيب
 0 نأ ركذ فلس دقف «يدنكلا ثراحلا نب ةملس ةرصانمل مهريغو جحذم

 نب ليبحرش لتقم دعب مث «بالُكلا موي ةعقوم يف بلغت ينب ىلع ناك يبلغتلا

 دنه نب ورمع كلملا لتاق وه . .يبلغتلا موشلك نب ورمع# ليلكإلا شماه يف عوكألا لاق (1)
 .اةئس نيسمخو نيتنثاب ةءوبنلا لبق ناكو ناو زك ولا ىرسكل ًارصاعم ناكو « ,يمخللا

 نا نصا ىتادمهلا نسحلا -ليلكألا 50
 *١٠١9. ص - ةديبع وبأ - ضئاقتلاو - ١ ج ٠١" ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 أجلف ّيمخللا رذنملاب ِبِلْعَت تقحل” ريثألا نبا ركذ امكو  بالكلا موي يف ثراحلا
 تدّشَحو هل تنعذأ ركب دنع راص املو لئاو نيوتح ىلإ يدنكلا ثراحلا نب ١ ةملس

 حافسلا ةسائرب بلغت ةليبق نأ كلذ نم نيبتيو . ''”؟كريغ انكلمي ال 00100
 عم لئاو نب ركب ةليبق تيقب امنيب «ةريحلا كلم رذنملل نيعبات اوراص يبلغتلا

 لئاو نب ركب ىلإ رذنملا ثعيو :ريثألا نبا لاق .هوكلَمو يدنكلا ثراحلا نب ةملس

 اولتتقاف ؛هراوأب اوقتلاف .هعومج يف مهيلإ راسو ..كلذ اوبأف .هتعاط ىلإ مرعب

 رمأف يدنكلا ليبحرش نب ليزي رتسأو ةركب ةميرغ دع ةعقزلا تلجاو :ءاديدش الات

 لح ىلع اركيلل يب ربأت ردك ىرجا رك م ةلجلا رعاو 0

 ءاج دقف نارجن فالخمو فوجلا ةقطنمب نادمهو داخل مرو يو مخل

 راسو نميلا نم ًاعومج عمج يدنكلا ثراحلا نب ةملس نأ" :ليلكإلا شماه يف
 'حافسلا هتمدقم ىلع مّدقو «بيلُك تسأرو اهعيمج تبلأتف ًارازن غلبو ءارازن لتاقُيل

 غلبو »لاق مث . «رانب شيجلا يدتهيل رانلا اهب دقويف ىّرازخ ولعي نأ هرمأو يبلغتلا
 ا لا م للا يمر هدر كلا ثراحلا نب ؛ ةملس

 حافسلاف «. .نيران حافّسلا دقوأف ءاليل ىزازخ ىلع جحذم تمجهو ةاج

 00 ىّرازخخ لبجب رانلا دقوأ يذلا يبلغتلا
 ىزازخ ةعقوم نكت ملف ةريحلا كلم يناميلا يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا عم اوناك

 امه نيينمي نيكلم نيب تناك امنإو نيينميلاو ةعيبر نيب الو ءرازنو نيينميلا نيب
 كلذل ًاديكأت اندجو دقو «يدنكلا ثراحلا نب ةملسو ىمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا

 :لاق ثيح ةديبع يبأل صن يف

 رارُملا لكآ ينب ىلع بلغت ينبلو ءامسلا لا احا ناك)»

 000 يدنكلا

 لاقو ) .ةكمو ةرصبلا نيب قيرطلا رحنب ٌةَْشِطب ليج :ىّرازخا : لاقو

 حتفلاب ةّيرض 7 شماهلا يف ذ ءاجو (ةّيِرَض ىمح نم ةيلاعلاب لبج ىّرازخ) : ينادمهلا

 ىمحو .دجن نم ةرصبلا نم ةكم قيرط يف ةميدق ةيرق يهو - ةددشم ءايو رسكلا مث
 : نجت زوق ةماعلا تق وهو «لئاو ينساك اكاد

 دا ا م و

 ىلع جحذم تمجه ١ ةديبع وبأ ركذ امكو - ىٌّرازنخ ىلإ ةعاضّقو (ةدنك)رارملا

 ١. ج 775 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
 ١. ج 7١94 صد عوكألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ةهف

 .قملرخأل ص - ةديبع أ صضئاقنلا قرض



 250 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ا

 مهيلإ لب خ ةيراكلا لئاوتزت هلك ىار املك «نيران يبلغتلا 0 «ىزازخ

 د سلا لاقف . . ىزازخب ا ا

 0 ندد 1 داتا ب نترك

 لاق» :هصن ىلي ام ليلكإلا ىف ءاجو «ىّرازس ىف ًاديدش ًالاتق ناقيرفلا لتتقاف

 ذئموي ديز نب ورمع رسأو «مهنم لانو «نابيش ينب يف هرثأ نسحف  (ةعاضق

 :ضيغب لوقي كلذ يفو . .هيلع نم مث ءمْلَس نب دوسأ نب زنع نب ضيغب

 اهمِدقُي لْيَخلا ٌدوقي ٍديَز نبا ورم
 هتوقع نود يمحيو ليزجلا يطع

 ٌتايئأو رافظأ ٌبلاخمدهل

 بامور نائم ظئافحلا ىفو

 ("0(ُتاثوو ساّرف كلان هثم

 نب ةَمَلَّس عم نيذلا ةيقبو جحذم باحسناو راسكنا نع ىّرازَخ موي ةعقوم تلجناو

 . ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملل نيلاوملا ةيقبو بلغت ترفظو ,يدنكلا ثراحلا

 موي يف ديز نب ورمع لاق» هنأ بدأآلا ةصقو ةيلهاجلا يف برعلا مايأو ليلكإلا يف ءاجو

 : ىَّراَرْخ موي نع هلوق ينالوخلا ديز نب ورمع رعش نم 2 هنأو «. . ىزازخ

 ُبِجَع ةعقو ىَراَرُخِب انل تناك
 اهتدلب طسو يف لئاو ىلعاَنلِم

 ا ل ير وبل

 اهُلِواَقَم تراسانموق ٌرّيْمِحو

 َفَنَش اهل ٍنادْمَه ٍديِص ْنِم حلاو
 لا

 قر لا 560 ل

 اهّيِدَحَي توملا يداحو انيقتلا امل

 اهّيِمْحَي ٌرعلا ٍبْيَلُك راخفلا وذو

 (0هيصاقأ نم (ُدَعَم) هيلإ تراس
 اهيباعَت يف تراس ٌرغلا ٌجَحْذَمو

 اهيوانُي نم يمقيو «ٌىيرفلا يرفَي

 اهيفاوت نالوخو ْمْرَجوْدَهَن .

 «هيلاوعاهيداوعل تمِدقو

 اهِيِفْحُم سفنلا يف ام كرْمَعل ىَدْأ
 )١( ص - ةديبع وبأ - ضئاقتلا ”1١97.

 ران 203 نفاع نتادمتملا قيبصلا لكلا 706)

 ىلإ - جحذم ريسمب ةماهت لهأ عمس امل: ةديبع وبأ لاق امنإو بيلك عم َدْعُم لئابق نكت مل فل
 . .زاجحلا ةماهت ينعيو 4- بلغت ىلإ وأ  ةعيبر ىلإ اوّمضنا - ىزازخ

 يأ (اهيلاوع اهيداوعل تاهل وز ليلكألا يف امنيب هيداوغ انيداوغل تمدقو » بدألا ةصق يف ءاج (4)

 . حامرلا يهو يلاوعلا اهتداعك تمِدُق
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 '"اوعلط ْدِإ ناطحق ينب ىَبُع انك

 ساس ترحل نانو يسم ع
 ””ةرطشم نايزشلا ْنِم يسق تّئش
 تبل ام نابيش ونب تّفختسا مث

 هتلوص دنع ٍبْيَلُك ٌعْمَج زافو

 تفقو امف ىرخأ اهب انيقتلا مث)

 انتئِسأ نم ٍبْيَلُك طهرّرخو
 اهُمِرْعَن مايألا اذك ءاولانو انْلِن ل

 اهيدهيا تا ا 7 دحب يهين

 لا
 اهيراب 0 نيتأ 1 1 ْنِم
 هيناو لطي ادلع كا يتحلل

 اهيضارت تلاز د[ مشلا اَرّيمج با يف

 اهيتاعم تدسأ الو تيفاقعسا الو

 ٠ ايم اهوءاتذلا انل ناسي نضوض
 *اهيفخُت مانألا ىلع ٌفورص اهل

 "؟هأ

 نع .أ زاضتنا نوب تنهقنا ئرأرخ موي ةعقوم نأ ىلع ريخألا تيبلا لاو

 نيذلا باحسناو ضاضفنا نكلو ؛ًاعيمج اوصشال ل ع(اولاثو اتلي) اًمنإو نيقيرفلا
 ةعباتلا بئاتكلاو لئابقلل راصتنا ةباثمب ناك ةعاضقو جحذم لئابق نم ةعقوملا اودهش

 موي يف اوناك :يعمصألا لاق” هنأ ضئاقنلا بئاتك يف ءاج دقو ءامسلا ءام نب رذنملل
 ءام نب رذنملل ىَّرازخ موي ناكو «رارُملا ٍلِكآ ينب نم الجر نيسمخ اورَسَأ ىّراَرَح

 لاق كلذ يفف «لئاو نب ركب ىلعو ةَدْنِك نم رارُملا ٍلكآ ينب , ىلع ٍبِلْعَت ينبلو ءامسلا

 : (قحال نمز يف) موثلك نب ورمع
 ئَّرارَح يف َدِقوأ ًةادَع ُنْخّنو

 امينا وكب تريت نسا - ييتتلا 1: ينتاك

 ”ةويدونصت ردا اعنا ناسا نافعا ب اوين
 مهرسأ نيذلا يدنكلا رارملا لكآ رجح ينب (انيدفصم كولملاب . .) هلوقب ينعيو

 رايد يف رذنملا مهمادعإب ماق نيذلا مهلعلو «ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا دنج
 نب سيقلا ؤرما لاقف «رارملا لكآ ينب نم ةرشع وحن اوناكو «ةريحلاب انيرم ينب

 اتيدفاولاَلنفَر قْووفاَنْدَفَو

 نب ركب) نأب ةديبع يبأ صن فلس دقو . (ناطحق ينب) ناكم (نابيش ينب) بدألا ةصق يف ا

 ٠ لابيش قلبا مهلمو .يدنكلا ةملس عم اوناك (لئاو

 تاراغلا وخأ ٍدحب اهيف) ليلكإلا يف امنيب ةهيدهي تاراغلا وخأ ُريِجُب اهيف ” بدألا ةصق يف ءاج ()
 . تاراغلا وحأ وهف هسفن ينعي ؟اهيدهي

 .سوقلا يراب :اهيرابو . طحوشلا رجش ةليصف نم عْبُن :نايرشلا . سوق عمج :يسق ()
 .طقف ليلكإلا نم ق ةخسنلا ىف هلبق يذلاو تيبلا اذه (5)
 ص - يماشلا دمحأ  بدألا ةصقو ١ ج 0١0-07 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (8)

4 . 
 .887/ ص - يركبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا 0
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 ةروهشملا هتايبأ مهربخ هغلب امل رارملا لكآ ورمع نب رجح نب ثراحلا نب رجخ
 :اهلوأ يتلا

 نول ةعشعتلانوفاكيت ورمع نبا رجح ينب نم كولم

 انيرمينب رايد يفنكلو اوبيصأةكرعم موي يفولف

 . سيقلا ءىرماب صاخلا ثحبملا يف كلذ يتأيسو
2 2 ْ ١ 

 : كلذ يف هرعشو رصم ىلإ نالوخ نب ّيح ينب ءالجإب ديز نب ورمع مايق أبن
 ىلوت١ - ليلكإلا يف ءاج امكو - ىزازخح نم ينالوخلا ديز نب ورمع ةدوع دعب

 ىتب جارخإ - ىلوت مثاد ةماهت نم:نازن نب ةعيبر ينب نم موق ءالجإ ديز نب ورمع
 . "0. .ًاقرْعُم يّمَّسف مهضعب قرغف ءرحبلا اوبكرف ءرصم ىلإ نالوخ نب يح

 مث ة ةدعصب نالوخ لئابق يف ةقباس ةسائر مهل ةليبق نالوخ نب يح ونب ناكو

 اوربكأف .مهمئارك ضعب مهيلإ َبطَخ نالوخ نب دعس نب دعس ينب نم الجر نإ١

 نب دعس ونب كلذ يف تبضغف .ُهوّصخ مهيلع حلأ املف «هوعفادف هيلع مهسوفن
 :كلذ يف ةماسأ نب ديز نب كلام نب ديز نب ورمع لاقف . .نالوخ نب دعس

 0 ٍسباخ)موي لك يف انناوخإ بسار ةرسأو ديز يني غلبأ
 "”سباي لعفب ًاراع مهناوخإ اودَلَق يح لآ نم ةاوغلا نأ

 سرافٌرِبابجًاموياهتأيمل ة*ةنُساوؤاجو)اَئِلَئْمأب اولثم
 (©0(سهاو ليلذ نكر يف ريخ ال امكيخأل ابّضغغاف ةعاَضق ينبااي

 اوبراحف «نالوخ نب دعس ينبو ةماسأ ينب نم ناسرفلا ديز نب ورمع عمج مث

 ىلإ ةدعص نم لاقتنالاو جورخلا ىلع مهوربجأو «ةدعصب ةدم نالوخ ينب ّيح ينب

 مهنكلو «مهيضامو نالوخ نب ّيح ينبب ةداشإلا يف راعشأ كلذ ءانثأ تليقو ء«رصم

 مهنم قيرف راسو ةدعص نم مهتعتمأو مهتالئاعب اوجرخف «ديز نب ورمع رارقل اونعذأ

 )١( الإكليل  ص  ينادمهلا نسحلا ١١" ج ٠١.

 مهتم «مزح نب ةرح نب جرزخلا نب بسأر وهو .ةعاضق نم نطب :بسار» عوكألا لاق (؟)

 ىنعملا رهظي ملو .دسألا :سباخلاو .نيروهشملا برعلا دحأ «يبسارلا نابهص نب نامعن
 . ةتئافلا مايألا نم موي لك يف يأ (سلاخ موي لك يف) بوصألا نوكي دق :لوقأو , اةنه

 :ًايطردتاعك ادع فاجلا :بلغلا: نشايلا 8
 يأ (ةنس اوءاج) باوصلا نأو ةعابطلا نم فيحصت هنأ دب الو (ٌةنس اوناخو) لصألا يف ءاج (4)

 .ائيش اوُنسو ةنسب اوءاج

 .لوعقم ىنعمب لعاف ىتأ .ءىطوملا وهو «سوهوم يأ :سهاو (5)
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 نب ورمع لاقو» ينادمهلا لاق .رصم ديعص يف اورقتسا ىتح تحارب ترتخا راسا رعب

 (”'هلكالك وبحت دوطلا لثم ّنعرأب يل نلْطَب نم ليخنلا قاتع كبل
 "”هلباَقق اقف ُرْعَمْنَخ مهنم َرَفْفَأَو ازهح امن ةيعصلاب اي تقسلاف

 00 ا

 :رهدلا بئاونو نامزلا فورص

 رظنمل اعيبر نع ةيفرشمل أو انقلاب يح ةافص نَّثَم َنعّرَصو

 ركبتملااطقلا بارسأك أاقّرِف  ىدنلا ورمع اهب مهمدصي لازاام

 هبيترت يف هركذ ينأيسو «نزي يذ نب فيس كلملا دهع يف ةدعصو نالوخ يف سيئر

 ةفاسمب فئاطلا نم يقرشلا بونجلا يف عقيو - ماللا رسكب  ةّيِل يداو وهو «يداو مسا :ةّيِل (0)

 يلي اميف ةارسلا ضرأب ةّيل يداو ىلإ ةدعص نم دتمت ةعاضق قطانم تناكو .تاعاس ثالث
 .كاذثا نميلا ىلاعأ نم ريسع

 .ردصلا وهو لكلك عمج :لكالكلا .لبجلا :دوطلا .شيجلا :نعرألا (؟)
 عقيو ةعامجج رايد يف لبج وهو  نيعلا مضو ءافلا حتفو نونلا نوكسو ءاخلا مضب  رعفنخ كرف

 ىتح مسالا اذه لمحي لازي امو ةدعص ةنيدم نم تاعاس عبرأ ةفاسمب ةدعص برغ لامش
 . مويلا

 ءيش لك يهو ةينح عمج :ايانحلا .لبإلا :سيعلا .ريبكلا مانسلا يهو (ةذوه عمج :تاذوه (4)

 .نطبلا فاحنلاو لازهلا :رمضلا . فوطعم
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 (؟1) ثحيملا

 ينالوحلا يناويحلا ديزي ني فوع

 اديز نب ورمع رصاعمو نال وخ نب ئح ينب رعاشاا

 لاق ها يل اصول يااا رح رم ارط

.3 )00 5 
 0 ا يا

 :لئاقلا وهو «فوع نب ديزي نب فوع : ةيلهاجلا يف يح

 ا و م وساع لَّزَت مل مراكملا يوذ كولملا يموق

 اثينا مقر ةاهارو او .ةانهسناتا دي انامل ءاو اينلو

 :ّيح ينب ةساير ركذي ًاضيأ لاقو . .
 "”رسعادلا ناعطلاو مراكملا اوزنح> مهلثمب تغمس ام يح ءانبأ
 سئارلا لحملا ىلع عورفلاقوف اونكمتواهلك ةّيربلااوسأَر

 "”«سلاخلا نامزلا يف ًامْدِق كلُّملاب مهراخف دنع ٌنالوخ مهل ْتَدَهَش

 ديز نب ورمع رعش ىلع ديزي نب فوع اهيف ّدر ٍتايبأ نم هنأب ودبي رعشلا اذهو
 : هيف لاق يذلا

 سلاخ موي لك يف انناوخإ بسار ةرسأو ٍديز ينب غلبأ

 ١. ج 791 ص - ينادمهلا ةريسحلا تا ليلكالا )

 امأو .هضقتنيو ءيشلا ىلع ضقني :هانعمف نيسلاب ناك اذإ :رسني” شماهلا يف عوكألا لاق 48

 لاق ثيح رسانلاو رسنملاب ةلص تاذ انه (رسني) نأ ودبي :لوقأو . (ها) ؛حضاو هانعمف نيشلاب

 : عّبت لعسأ

 نيشسستةنسملا محتل زان 7 السف يسع رسماذو

 :رسنملاو .ةدايقلا يأ :رسنملا) يئادمهلا لاقو (ليخلا ةعامج رسنملا) يريمحلا ناوشن لاقف

 . ةراغلا لهأو ةيرسلا :رسانلاو . شيجلا

 .هب سعدي حمرلا وهو «سعدملاك ينثني يذلا حمرلا :سعادملاو ءطولا ديدش : سعادلا ()

 . يضاملا نامزلا : سلاخلا نامزلاو
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 سباي لعفبًاراعمهناوخإ اودلق ّيح لآ نم ةاوغلا نأ

 سراف ربابج اموي اهتأيمل ةّئساوؤاِجوانِلَئمأباولثم

 نم مهريغو نالوخ نب دعس لئابق رفنتسيو وعدي ديز نب ورمع ذخأ امدنعف
 ببسب ةدعص نم مهجارخإو نالوخ نب يح ينب ةبراحمل ةعاضقو نالوخ لئابق
 نالوخ نب ّيح ينب بقانم ركذي ديزي نب فوع رعاشلا ذخأ ؛يدعسلا ّيصخب مهمايق
 يف عافدلا نم ًاعون كلذب هرخافت ودبي ثيحب ةدومحملا مهلاعفأو ةميدقلا مهتسائرو

 .اتفولا تاذ

 نب دعس نب: نقعتل اضيآ لئاتلا وهو ةتأ ليلكإلا ىف ءاج تاضيأ هرعش نمو
 ْ ْ :نالوخ

 اهليفف وكب نالوحاكل تقرع
 ضذلا ييمتلاو زعلاو: عالتلا انثرو

 اهميمص ميمص ىف يِدَع نبا انأ

 ”1هُدعس ةعيبرلا يف رع كي نإو
 ”ةزينع حْفَس موي اًنع سائلا ٍلَس

 هكلمب انيلإ ىصوأ يذلا انوبأ

 ةداوشلو هستست اهتيلا نايكو

 امهيلك ىِدَع ْئَعرف ْنِمَْل ينإو
 ةرطسوزع لهأانأبْنِقِيأف
 ؛ئدجلا ىلع لوصُن ؛ّيح ينب ةاَرَس

 لهاوكلا عرف عورلا موي برضنو
 لراشتملا ةطشس هنعا متت

 «'!لواطألا عورفلا يف اهيلإ ٌتوَمَس

 2 ا اا
 © ياويعلا حامرلاب اتيقعلا 1

 لئاضفلاّرغبهنِمانّولاو
 لِ ضاف لك ىلع لّضف انل ناكو

 لئابقلا يف ٌتباث يموق دهشمو
 «*!لزانملا تاخماش يف اندّتْحَمو

 «لهاجتُملا ةوخن اهنع بهذنو

 نب ّيح دلوأ» :ينادمهلا لاق .نالوخ نب ّيح نب يدع ليلس هنأ ينعي (يدع نبا انأ) هلوق )١(

 «ّيح نب دثرمو «ّيح نب بْعَشو «ئح نب ديزو .نطب .ّيح نب يدع :رفن ةعبس نالوخ
 مادقملا :مهلاجر ْنِمو .اهلك نوطب .ّيح نب فونو «ّيح نب مادقملاو «ّيح نب مْنْعَو

 .[ليلكإلا - ١/586 ص] . هلسأَر دقو ءديز انبا بعصملاو

 .ديز نب ورمع مهنم نيذلا «نالوخ نب دعس نب ةعيبرلا ينعي 49

 . يبونجلا ميصقلا يقرش دجُن نم ةماميلا ْنِم داو :ةزينعو .لبجلا لفاسأ :حفسلا (9)

 .زتهملا :لساعلا حمرلا (4)

 ينب لقعم ناك دقو «كلذ وحنو نصحلا :دفحملاو (اندّقحم) نوكي دقو .لصألا :دتحملا (2)

 : عب دعسأ لاقو . رعفتخ- لبج يح

 (نادمُع يدفحمو .كولسلا خيش ١ العلا وو سمش دبع جّوتملا يدج)
 (نادمغ ىدتحمو) ىوربو
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 : يح ىينب هموق يف ديزي نب فوع لاقو

 ٌفعاضم ٌجسن عوّرلا يف مهسبلو ءمهلضفب ًامدِق ُنالوخ مهلّرقأ

 فلاخممامهلل مهيف ناكامو ةئارو نينبلانودانلّنهف

 ("ٌفعاسُملا فيرشلا مرقلا اهب اناّبَح "اهل ْخَبَق ءورمع نْبا نالوخ ةثارو

 : نالوخ نب دعس ينب ضعب ىلع رخفي ًاضيأ لاقو
 اهُمالحأ ٌحَجُر يلاعملا لهأ مهكْلُمب َتْعِمَس دق يح ءانبأ

 اهُمارم ماري نإامةطخاي مكنودانيبأ نِمةيصولاانلو

 ""لهماكحأ تضوُف ِهيِنب ىلإا»و هب ئضمفانذجلةءاوللادِقم
 نب ورمع ةطخ ىلإ ةراشإ كلذ يف نوكي دق اهمارم مارُي نإ ام ةطخ اي” هلوقو

 هيلإ ىهتنا يذلا وه كلذ ناكو ءرصم ىلإ مهرييستو ةدعص نم يح ينب جارخإب ديز

 . عارصلا

 «يدنكلا (جشألا)ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع يف نادمه ىشعأ لاق .حدم ةملك :خب . )١(

 :ينادمهلا يدشاحلا سيق نب ديعس ةنبا نمحرلا دبع ةدلاو 0

 وزملاء هلا ل دس عب اول وا

 , كف و هدوج نم يطعيو فعسي يذلا :فعاسملا ءاناطعأ : انابح 250

 ١. ج 740 747 ص ب ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 (؟5) ثحنملا

 ةينال وخلا ديز تني ةرشكع
 «خيراتلا يف ةينمي ةرعاش مدقأ)

 - مدقأ يهو «ةيريمحلا ةّيعاضقلا ةينالوخلا ثراحلا نب ديز تنب ةرمع ةرعاشلا يه

 ليلكإلا باتك انل ظفح دقو .ةدعص ةقطنم نم يهو . خيراتلا يف ةينمي ةرعاش - لوأ امبرو

 نب ورمع مهبراح امل «نالوخ نب ّيح ينب) ةيضق يف ديز تنب ةرمع ةرعاشلل ةديصق
 دالب نم لاقتنالاو جورخلا مهيلع ضرفو ينالوخلا ةماسأ نب ديز نب كلام نب ديز

 «نالوخ نب ّيح ينب بقانم ركذت ثراحلا نب ديز تنب ةرمع ةرعاشلا تربناف «ةدعص

 6 ّيح ينب يف «ثراحلا نب ديز تنب ةرمع لوقت مهيفو» : هنأ ليلكإلا يف ءاج ثيح

 لِبَتْنَت حامرألاو «ٌحئ اوجلا ىدحإ تلَرَن اذإ يح ىثب لقمك اذ نم

 لضخ ٌخماش ٌعِرْفو ْميرك ُرُح ةرثأمواًرع مهل ئئَبّموق
 اوُلِضُم دقف بابرأ ةعاّضُم يفو راما را اارداعب

 اولَدَعاوُمكَُح ام اذإ نيلصافلاو 25*'اهرهوجو ورمع ينب كولم اوناك
 نا اذإ سيم ةحجاحج بلع 5*5

 ””اولزن ئدجلل ٍفْسْح مك ىلعالو 2 ءُمُهَراَج ميِض ام اذإ نوعجهي ال
 ينب نم ةرعاشلا نأ ىنعمب ؟ئح ينب نم. . » انه ليلكإلا باتك نم ةعوبطملا ةخسنلا يف ءاج )١(
 يأ «ئح ينب يف ثراحلا نب ديز تنب ةرمع لوقتاا : : ىنعمب * ؟ّيح ينب يف' ةملك امنيب . .يح

 .2ّيح ينب نما سيلو !يح ينب يف' مهيف لوقت
 نصغ عرف مهنأ يأ .هادن فشرتي ٍدن ءيش لك - فتكك - لضخلا .يلاعلا عفترملا :خماشلا ()

 ٍ . لضخ خماش

 اوناك مهنأ دوصقملاو «ابابرأ ةعاضق يفو» نوكي دقو «بابرأ ةعاضق يفو . . ١ لصألا يف اذكه (*)
 .ةعاضق يف ءاسؤر

 .ورمع نب نالوخ لئابق مه :(ورمع ينب) ()

 . فيرشلا ديسلا وهو «فيرطغ عمج : ةفراطغلا (5)

 لخأ : سيهلا .ديسلا وهو حاجحج عمج : ةححاحمجملا .ةيقرلا ميظع وهو «بلغأ عمج :بلُغ )١(

 . عاجشلا :سيهألاو .ةونع ءيشلا

 للا : فصلا . ملظلا : ميضلا (10)

 فرقت

 ةفراطغ ضيب فار كا
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 ©0اولِيُس نإ فورعملاب نوئِضيالو مهلئاسلاوطعأ نإ نوُلِقَي الو
 2220 5 هل ظ00 0 5 95

 اة 0 5( ربإ ف -ِ ع
 ل يي تعمل نإءارذع مهل قاست الو

 اوُلَمَح اولُمُح أم اذإ نيلماحلاو مهراج قاض ام اذإ َّنيبهاولا

 (ةطبلا مّيخ اماذإ نينعاطلاو ُتّيمحح اذإاهاّيمُح َنيدراولاو
 0 34 ا هاش #0

 لبَتْقَت زيشلا نافج مهيف ٌترصبأ تلوث ةمزاام اذإ ئيمعغطملاو

 60(6) ")رو صا هاه ولاه 0
 لبالااهتحت ْنِم اهفارشأ نأك اهتورذ قوف فيدسب تللك دق

 00 ٍُلكَت امو اهودر ِتاّملَملا ىدحإ ُْتْلَّرَت اذإ يح ينب لعف كاذف

 "عشت يدعم رفاق ةقيقع هنَِيَرز ذحلا قيقر بضع لكب

 .نولخبي :نونضي )١(

 .دازلا مهيدل لق اذإ :موقلا وأ لجرلا لمرأو .ةعامجلا يهو ةقرف عمج :قرفلا (؟)
 لصتم شيجلا نأ دارملاو .لوألا برشلا :لهنلا .قرف سمخ نوكي «شيجلا :سيمخلا
 .رخاوألاب لئاوألا

 :ادهاص ماقأ : لطبلا ميخو .ةكرعملا ةدش يأ ءاهتدش :اهاّيمح ()

 .دوسأ بشخ نم نوكت عاصقلا يهو ؛ىزيش عمج :زيشلا) :عوكألا لاقو .ةدشلا :ةمزألا (5)
 . (ماعطلا ةربصل ةلبألا هنمو «ةريغصلا ةمكألا يهو ةلبألا عمج :لبألا .محشلا : فيدسلا

 .اوصكن أم :اولكن ام (5)

 «قربلا عاعش نم باحسلا يف ىقبي ام : لصألا يف ةقيقعلاو) : عركألا لاق .افيسلا :بضعلا (ا/)

 - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا - 3١ ج 584 - 5875 ص (رهظلا :نتملاو :ةقويسلا هب ةيشت

 . عركألا يلع ىلع نب دمحم يضاقلا قيقحت
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 («(؟ ه» ثحبسملا

 هي ريمحلا نافَح تنب قي رخ

 «ةيلهاحلا ىف تاينميلا تارعاشلا ةيناث)

 ةيريمحلا ناَمَه تنب  (نونلا رسكو ءارلا نوكسو ءاخلا رسكب) قِنْرِخ ةرعاشلا يه

 قنزِخ) مساب يلامألا باتك اهركذ دقو .يريمحلا ندج يذ نب دثرم نب ورمع ةجوز
 هيوخأو ورمع نب ةمقلع اهنباو دثرم نب ورمع اهجوز) ءاثر يف اهرعش ركذو (نافه تنب
 مسا ليلكإلاب ندج يذ لآ باسنأ يف ءاجو . ييساركنو باو 1( لييسزت هتان

 هنأو (نافه) وه (ناعه) نوكي دقف (''(ريفع نب نامعنلا نب ورمع نب ناعه) هنأو (ناعه)

 : عّبَت د دعسأ لاق هيف يذلا (نافهن ناهلع) كلملا لثم (نافه ناعه) تعنو مسأ

 2 نانفسعت نايل. . كولا ويييخ ةيعرت يكسمو

 ديز دلوأ» هنأ ليلكإلا يف ءاج دقف - نافه تنب قئرخ جوز - دئرم نب ورمع امأ

 دلوأف ؛ندج يذ ةمقلع نب , سلغأ ديز نب دئرَم :َنَدَج يذ ةمقلع نب سلغأ

 لاقيو .رعاشلا رغصألا ةمقلع :دثرم نب مُلْسَُأ دلوأف كتر نب ولسا ديزني كلوم

 وه دثرم نب مّلْسَأ نب ةمقلع ناك اذإف . '”مدج ىلإ بِسُث ءندج يذ نب ةمقلع هل
 ل ا ل ا

 يذ نب دثئرم ىلإ يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما وايف# هنأ 20 نا ركذ دقو

 : يدايإلا ةدعاس نرد مف لاقو ** 1 كولم نم ندج

 حاّرلاب ئقتيدئرم نباورمع يدلوم كردأو ِنَدَج اذ ٌتحفاص

 : يلاعلا بيترتلا شووقتلا نم نيبشيو
 نب عَبُت دعسأ دهع يف ءاوذألا لايقألا رابك نم ندج وذ مخري ةعيحل ناك -أ

 .؟ ج ١١8 ص - ىلاقلا ىلع وبأ  ىلامألا )١(
 : نع 748: نص نلادمبلا نستسلا د ليلكإلا (6)
 . (نميأ مراي نب نادير يذو أبس كلم نافهن ناهلع) دنسملا شوقن يف امك وهو (؟)

 .7 ج 7945 ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
 18١. ص - حرفلا ني وكما نزل نبا خيرات يف نميلا (5)
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 دئاقلا هبتك دنسم شقن يف ءاج ثيح ؛هدعب مكحلا ىلوت مث (م5ا// )151  ناسح

 ءانبأ نم دئرم ناكو ''7«نمحرلا ندج يذ انكلم ءانبأ ّنمحريل» يلي ام ةيذح وذ ميمت
 4/٠ ماع قفاوملا يريمح 0465 ماعب خرؤم دنسُم شقن يف مهركذ ءاج دقو ندج يذ

 : ىلي امك ةيداليم

 يذ ونب ( عوشأ عفيمسو « نصحأ دكرمو « لبقي ليحارشو «لمكي ليبحر شا
 ا

 كولملاك اوناك نيذلا  ءاوذألا لايقألا رابك نم ندج يذ نب نصحأ دئرم ناكو
 (م٠055 )585  ةرتفلا يف لمكي ليبحرش دهع يف كلذو - ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف

 .ندج يذ نب دئرم نب ورمع كلاود الاعب وع اذه ندج يذ نب نصحأ دّئْوَمو

 «يدنكلا سيقلا ؤرما هب رصنتساو هيلإ راس يذلا (ندج يذ نب دثرم) امأ - ب

 (م076 )518  يريمحلا راسأ فسوي كلملا دهع نم دنسم شقن يف هركذ ءاج دقف

 نكرابيل» :يلي ام هيف لاقو (لمكي ليبحرش نب عوشأ ليئحرش) لْيَقلا دئاقلا هبتك
 أ 5 018 1 1 6

 وهف ” 22. .ليئحرش نب دجمي دْئْرَمو ءثعيحلو «نعهو «ليبحرش مهءانبا نمحرلا
 . (نزيو ندج يذ نب لمكي ليبحرش نب عوشآ ليئحرش نب دجمي دْئْرَم)

 نم ناك دثرم نب ورمع لْيَقلا نأ ةماع ةفصب صوصنلاو شوقنلا كلت نم نيبتيو
 (ًايلاح نيبأو ةوبش قطانمب عقت' يتلا)  ةينزيلا ةيندجلا ةقطنملاب نييريمحلا نميلا لايقأ
 ءةنس ةئام وحنب مالسإلا لبق «يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف كلذو -

 ليبحرش ةثالثلا اهدالوأ ةافو ىتح هدعب تشاع نافه تنب قْنْرْخ ةرعاشلا هتجوز نكلو

 لايجألا هتظفح ًارعش اهموق ىلع ءانثلا يفو مهئاثر يف تلاقف «ةمقلع مث ناسحو
 :ىلامألا باتك ىف ىلاقلا ىلع وبأ لاق ثيح

 ناَفَه تنب قنّرِخل ةديبع يبأ نع متاح وبأ اندشنأ :لاق "ركب وبأ انيلع ىلْمأ»

 :ليبحْرشو ناسَح هيوخأو ةمّقلَع اهنباو دئثرم نب ورمع اهجوز يئرت

 0 لا ار هادبتلا هل خف ننزل! يضؤق نذعتبالا

 .نارجن لامش بكوك يداو نم زنامكر 017 مقر شقنلا - يكسفورتويب - لماكلا دعسأ ةمحلم )١(

 .7 ١59/ ص - هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا يف  حلمأ نرق )8.4069(  مقر شقنلا (0)

 . ةيداليم 5١1 ماع قفاويو

 . يدزألا ديرد نب ركب وبأ وه 2

 اهنوحبذي يتلا حئابذلاو مركلا نع ةيانك (رُرجلا ةفآ) اهلوقف .تاناويحلا نم رحنُي ام :رزجملا (0)
 .سانلاو فويضلا ماعطإل



 "1 ةيريمحلا نافَه تنب قنْزَخ

 هزل هيفا نوضح لكلا .فييتسشو نيكس قوس زادعفلا

 :ىوريو] -

 ززألا دييادعتت ةيمبتاطنلاو _ كونقمتت نكس ونيت زاوتلا

 :اضيأ ىوريو

 اورد نإو «اوستيش سوشم نإ

 مل تقي اونو اذإ تت

 -[رّزألا َدِقاَعَم نيبُيطلاو

 ِرْجُهلا ٍقِطْنَم نع اوظَتاوَكَي

 ييرْبف يبيتجأ ثكلهاذإف يلع تيقن اه تان اذه

 :لاقُي ءتْؤوّصلا :ةيباثلاو .ةبلجلا :ظطقللاو -نخُفلا :رثُولا : يلع وبأ لاق

 0 را ل : تيجو هب: تكف اذإ اييأت هي ةقولا
 نع

 7١. ج ١08 ص - ىلاقلا ىلع وبأ  ىلامألا )١(

 نوكسو ءاخلا رسكب  قنرخ» : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاق (0)

 يف - دعس زنا اهركذ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد تخأ «ةيبلكلا ةفيلخ تنب  نونلا رسكو ءارلا

 ةلوخ جوزت هيي هللا لوسر نأ :هثذح يماطق نب يقرش نع يبلكلا نب ماشه نع  تاقبطلا

 ةفيلخ تدب فارش اهتلاخ تناكو «ةيحد تخأ ةفيلخ تنب قنرخ يه  اهمأو «ليذهلا تدب
 ناسغ نب لضفملا اهركذو .(ةئيدملا ىلإ) لصت نأ لبق قيرطلا يف تتامف ءاهتبر يتلا يه
 . (ةباصإلا /5 ج 86 ص) . «هخيرات يف يئالعلا
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 ةيعاضقلا مائر تنب ةلْيؤخ
 (ةيلهاجلا ىف تاينميلا تارعاشلا ةثلاث »

 يف رْخّشلا ةقطنمب ةيعاضفلا مار ينب ة ةرييتشع موف ةلْيَوْخ ةرعاشلا يه

 اهل مهلك ًالجر نوعبرأ ةلْيَوُح ىلع لخدي ناك :يلاقلا يلع وبأ لاق . تْؤَمّرْضَح
 ا . "”ميِقَع ةلْيَوُح تناكو .تاَوَحأ وئَبو ةوخإ وُنَب ُمَرْحَم
 ثيح .ماثر ينب ىلع نِهاَد وُنَبو بعان وُثَب اتريشع تدتعا امدنع اهتلاق ًاتايبأ اهرعش نم
 ل ل لاق ركب وبأ انثّدح » : يلاقلا يلع وبأ لاق
 نطنأ ةثالث ناك : ولاق ةعاضق ءاملغ نب حاشا نع تحي يا نع دنتم نب مانغا نع

 ماكر وُنَبو .بعان وُنَبو ءنِهاد وُنَب :تْوَمَرْضَحو رْخّشلا نيب نيِروُفْجُم ةعاَضُق نم
 «ةلْيَوُح ىّمَسُت زوجع مائر ينبل تناكو «ءاقل مهّعجشأو ْأدَدَع مهّلقأ ماتر ودب تناكو
 . مار ينب ىلع نيِرِماظَتُم نهاد وئبو بعان ونب ناكو . :ءازز يمك ةمأ اهل :تناكو

 سيب ٌعاِجُش مهلك ًالجر نوعبس مهو مهل ٍسْرُع يف موي تاذ ماثر ونب عمتجاف
 ىلإ انب يقلطنا :ةلْيَوُحل تلاقف «ةنهاك ءاربز تناكو . مهبارش ىلع اولبقأو اومِعَطُ
 ءاهل ًالالجإ اوماق موقلا اهرصبأ املف ءءارْبُر ىلع أكوتت ةلْيوُح تلبقأف ,هْرِْنَأ كموق
 نع مكربخت د ؛دانشخلا اجشو ؛دالوآلا دادلأو (دانكألا دمت اي :تلانقق
 لوفت ام اؤهيساف :فامتكلا قيؤملاب «ءاملظلا زاسحنا لبق :«ءابنأ

 ؟ءاربز اي نيلوقتا امو :اولاق

 ,قراطلا مجنلاو «قراشلا حابصلاو .ققساغلا ليللاو ,قفاخلا حوُللاو ::تلاق

 ةرطلا د نإو كو ًاياينأ قّرحيو «ًالبْخ اوُدأَيَل يداولا رَبَش ّنِإ ؛ قداولا نزملاو

 , "كلن دنع نودجَت ال ٌةلكُت رذنُيل

 مويلا ىتح رخخشلا اهمسا لازي ام رْخشلا ةقطنمو - ١ ج ١75 ص . يلاقلا يلع وبأ - يللا 000(

 0 رداد ةيادلا :ُديُملا) يلع وبأ لاق قفز

 قب مزّلاو ٠ (كاكّسلا يف توزن ولو ع ولو كلذ ا : لاقت «ضرألاو

 5 , شطعلا ماللا
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 «جوُرْفلا نيب ام ةديِعَب ٌجوَجْح حيي : :اولاقف ؛ ىَراَكُس ىَراَشأ هوك ٌتَمفاَوُف

 رْفَذ ُمشَأل يْنِإ هّللاو «ةزعألا ينب اي ًالُْهَم :ءاربز تلاقف جوُتتلا قلبألاب ٌءارْبَر تتأ

 را تحت لاجرلا

 .©7 ِكِيَطْن َرَكَذ الإ نيّمْشَت ام ِهّللاو ٍقاَّذَح اي : دِقْنُم نب لْيَّذُه هل لاقُي مهنم ىتف اهل لاقف

 مهنم فرصناف «مهنانُسأ يوذ نم موق باّبْزاو «ةليوخو ءاربز مهنع ٌتَفرصناف
 ونب مِهْنَقَرَطو مِهِبَرْشَم يف اوُدَقَرَف نوثالث َيِقَبو «- ةليوخو ءاربز عم  ًالجر نوعبرأ

 . نيعمجأ مهولتقف بعان ونبو نهاد
 مهِرِصاَنَخ ىلإ تّدَمَع مث «مهعراصم ىلع تَمَقَوَق حابصلا عم ةلْيَوْخ تليقأو

 ْتَّمِحَل ىتح تجرخو ءاهقنع يف اهتّمْلأو ةدالِق اهنم ْتَمَظَتْلاو ءاهتعطقف
 :لوقت تأشنأو «هئانفب تخانأف ءاهتخأ نبا وهو '*”يِرْهَملا ةوْعَّس نب يواَضْرَمِب

 بلاط كّرْئأو ءمِقَتئٌمّرعأو َْجْلَم ٌمئمأو ءدَمَتْعُمَرْيَخاي
 (”ٍِبِضاّنلا ءاضّملا َقْوَق اهداوسب 2٠:22 يِلَتْعَت ىَناَكَّتلا ٌةدفاو ٌكنءاج

 :رعاشلا لاق «(هتلت- اذإ ءآوذأ اوُدآ هل ٌتْوَدأ ١ :ديز وبأ لاق (ًالْئَخ اوُدأَيَل) :اهلوقو -
 ازذخ نيثفنلا تاهتقل, .ةلهمتيسألا ةتنتتت تزد

 .دحاو ىتعمب هل تلأَدو ًاضيأ هل ٌتيأَد :لاقُيو

 تصضعلا تع لوقت ترعلاو . ضعبب اهضعب ٌكَح اذإ : هباينأ قرح :(ًالْضُع ًاباينأ َقُرْخَي) اهلوقو

 اهدحاو ةَجَوْعُملا :لْضْعلاو .نانسألا يأ (َمّرألا ٌَلَع قْوسَي وه) هبحاص ىلع ٌلجرلا ُهَّبَْضْعَي

 لقا
 .اجنملا :ٌلْعَملاو .لبجلا :دوطلاو
 يذلا ءيشلل ًالثم اذه برضت برعلا امنإو ءأجوُتُن نوكي ال :قّلبألاو .ْرَملا ةعيرسلا :جوحلا )١(
 :لوقتف ءلاني ال

 قوتألا فضيت ذاراهتاف . 'اًنلفقوُقَعلا يَلِبألا تْلُط
 ام ًاضيأ بلط ْدَجَي مل املف نكمُي ال ام بلط هنأ يأ .هل ضيب الو مخّرلا نم ركذلا :قوثألاو
 :لماجبلا : قوقَعلاو .دجوي الو نوكي ال

 , حيّرْلا ةدج وهو: «ببطلاو نثّنلا يف نوكي رْكّذلا (؟)

 ٍراَفَد ةّمأللو ءرفَد 32 :ايندلل ليق هنمو . نتنلا يف الإ نوكي ال ءاغلا حتفب ُرْهَدلا) : يلع وبأ لاق (*)

 نم جرحي امع ةيانك : :فانحو» .هقّنع يف َرْفَد : :لاقي ؛ عفّدلاف  ءافلا نيكستب - رْفّدلا امأف

 .(يبارعألا نبا لوق اذهو .قَرَزو قّرَمو قذخ :لاقُي «ناسنإلا

 نب يواضرم ناكو .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب ناديح نب ةرهم ةليبق ىلإ ةبسن :يرهملا (4)
 .ًارعاش ًابيدأ ناكو «نميلا قرش يف ةرهملاو رْحّشلا ةقطنمل ايلاو ًالماع يرهملا ةوعس

 .اهعارسإو ريسلا يف اهعافترا :ةبادلا ءالتغاو .يمَّرلا يف ةدعابملا :ةالاَعُملا (5)
 .(لانُي نأ نع َدْعَب يأ .ءاملا ٍبَضَن هنمو ءديعبلا : بضانلا) يعمصألا لاق .بضانلا (5)
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 ””ِبِضاَخلا ٌفّرهلاك رجاَوَهلا ريغ لي نْيَتَيل حرس ةناَرْيَع
 تعاكلا طلب لثم ىّنِم ٍديجلا يف 0 5 ا ا يِذَه

 'بياَشأ رْيَغمْوقْلِمةباَيَص «مهييِدَع ُطَشو الَبَتْفُم نورشع
 ل وازع نوبل قفرو نقلا 30 ريفام نلت 11 تلو
 (*بِجاّللا ناَمَّرلا نم ٌتاّيِغلا اوناك 2 «0امدعب عِماَوَخلا ةيفاعل ًارّرَج
 ا مهني موببا ييلاجر ثششت

 (7١١بقاصلا روُحُّص نِم َلَقْثَأِب ْتيِمُر يتلا ىّلكّتلا ةلْيَوُح َليِلْغ دُرُباَف
 يا حا زعل ل هَّنإّيِرأث ِتْوَقملا لبق فاَلَتو

 َلّثْقَي وأ ءِناَرَمْخَألاَو ٍنابَْذْعَألا يواَضْوَم ىَلَع ٌرجِح :ةوْعَس نب يواَضْوَم لاقف

 : لاق مث ."""”بعانو نهاد نم ماثر ددعب

 007ه ءاسنلا ٌبِسانَعْلاَخَأ

 عْجَر ةلْهّسلا :ح لا اهتبالصل ِرْيَعلا هِبْشُت : ةنارْيَعا يلعوبأ لاق )١(

 ِرْمَخلا ىلع ىَمادّنلا ُداَهْش كويل

 يشمل يرتب ةليكلاو :عتسلا
 ةيوق تناك اذإ رجاوُهلا رْبُعَو .رفّسلا ىلع ةيوق تناك اذإ رافسأ رْبُع ةقان :لاقُي) رجاوهلا ربع (؟)

 ّ .رافسألاو رجاوَهلا اهب رَبْحُي هنأك اذه لصأو ءّرحلا ىلع
 ٌرَمحاف ٌعيبرلا لَكأ دق يذلا :بضاخلاو . يفاجلا ميِلْطلا : فجِهلاو ٌفّرهلاو

 .(قاسلا مُظَع مّدَقُم : بوُبُظلاو . هشير

 :ةكركشت : ةدوّوسم (9)

 .(نيثالثلا ةيقب) دوصقملاو «نيرشعلا فصن يأ :مهديدع رطّشو .بابشلا فنأتشُم : لّبَتمُم (4)
 .مهصلاخو موقلا ميمص :ةباّيصلا (5)

 .سانلا نم طالخأ :بياشأ . موقلا ْنِم :موقُلم
 .«ةيهادلا : مْيهْللا 3 : يلع وبأ لاق ()

 . ءابضحلا يِفْسَت يتلا حايرلا :بصاوحلا (0)
 شل ًارّرَج اوحبصأ يأ .عابّضلا : عماّوُحلا (8)

 ْرْشَق :ءيشلا ُتْبَحَل .رشاقلا :بحاللا (9)
 نعل رينا كانا لاجمل نيك عنيت ١ اهدحاو :صراخملا» يلع وبأ لاق )٠١(

 هيبنتلا يف ةديبع وبأ لاقو .(همظْعُم نم عوطقم يأ نمر وسم هناك هع كح :رحبلا ٌصيرْخو
 وه ليقو .حمرلا نانس :صرخخلاو . .اضيأ ناَصْرْخلا يهو «حامرلا :انه ٌصِراْخملا امّنإل
 .[يركبلا ةديبع وبأ - هيبنتلا 5١/ ص] ؛هسفن حمرلا

 )١١( ٍلبج مسا :بقاصلا .

 .رمخلاو محللا :ناَرَمْحَأْلاو . لكألاو حاكتلا : ناَبَّدْعَأْلاو . مارح :ٌرججح (١؟)
 )٠١( ىشعألا لاق . حاكتلا :ٌرْسلا :

 دّبأَت وأ نَحكلاف ٌماَرَخكيلع اهّرِس نإ ٌةراج ُئَحِكنئ الف

 تقازطأو هايولخ تلا
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 ريكا ةياربارهج هيجان ينيج راعال حنش كول

 رتس نمو ان ني كبل روصو 'ىَرَقلا ضماغ يف مْوَقلاَناَتَب يِراَوَ

 رجفلاب ُليللا ىَرَسْلا ام اماه ءىيظأو 26” ْهّهَماه َيرَرَأ نأ ٌميِعَر ينإف

 .' ؟مهيف َعَجوأف ًانهادو ًابعان قّرَطُق ؛هموق نم رييثَم يف جرخ مث
 ملف لجرلا لي اذإ :لوقت برعلا تناك ءًاماه يْرَرَأ :هلوقو' يلع وبأ لاق

 ىتح ينوُقْسَأ ينوُقْسا : كوقيب لازي الق ةماهلا يمس : رئاط هتماه نم حَرخ هرآكب كَرذُي

 000 3” لا 7 0 1 هع 2 مه ه2 ماس

 ؟ينوقسا ةّماهلا لوقت ىتح كبرضأ يتصفنمو يمتش عدت الإ ورمع اي

 ءِبِيْقَملا لثم ليخلا نم رِسْئَملا” :يريمحلا ناوشن لاق (رِسْنَم يف جرخ) هلوقو

 يملا يللا نإ كانيو :نيسانلا ىلإ ةناحلا ةيسان ليلا سريعا لب هلاقرو
 | : عّبُت دعسأ لاق . ميظعلا

 تعش كد اا تش

 ناسرفلا نم ةبيتكلا رسنملاف «ناسرفلا بئاتك ةدايق وأ «شيجلا ةدايق يأ

 . ةيريمحلاب

 محل نم ٌةذَلِفَو محل نم ٌةّرخ هتيطعأ :لاقُي :ذْلِف اهدحاو ءذالقألا» : يلع وبأ لاق :ديئَملا ٌدالْفأ 0
 ةَرْدَوَو ةربّهو ةعْضَب هاطعأ :ليق ًاعمتجم هاطعأ اذإف ؛ًالوط عِطق ام اذه لك «محل نم ةيذجو

 . ءاوُشلا :ديئفلاو .ًةرذفو

 , (ةميظعلا رذِقلا :ةّيئَولاو . .امهلفسأ ىلإ امهالعأ نم ناتيحانلا :نالاجلا) ييراَج (0)

 . ىلتقلا رصانخ- ينفدا يأ :موقلا نانب يِراَو
 .(يليم :يِروُص) ىلع وبأ لاق . يرو (1)

 : يدنكلا سيقلا ؤرما لاق . ليفكو نماض : ميعّر (9
 اروزأ قنارفلا هنم ىرت ريسب اكلم تيحر نإ ةيفز لاو

 ١. ج 175-179 ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا (1)
 ٠١7. ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختتملا 20
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 (؟ا/) ثحنملا

 ةيديَبّرلا برك يدخم تنب ةَّسْبك
 اةيلهاجلا ىف تاينميلا تارعاشلا ةعبار)

 سرافلاو رعاشلا تخأ «ةيِجَحْنَملا ةيدْيَبُرلا برك يدعم تنب ةْشْبَك ةرعاشلا يه
 : يعمصألل ةياور نع يلاقلا يلع وبأ لاق .يديبزلا برك يدعم نب ورمع روهشملا

 ريغ لوقلا اذهو "”(بعك نب ثرحلا ينب يف ًاحكان - ورمع تخأ  ةشبك تناك
 كلذ دكؤيو ةدعصب ةشبك تناك امئيب «نارجنب اوثئاك بعك نب ثرحلا ينب ْنأل بئاص

 :اهلوق

 نفت وقس سي يقاذلاو

 ةعداو ةليبق نم ينادمهلا يعداولا م لا ناكو

 نسحلا لاق .مويلا ىتح ةدعص ةقطنم يف ةعداو ةليبق لازت امو .ةدعص يف ةينادمهلا
 ءهرصع يف اهرعاشو نادمَه سراف كلام نب عدجألا ناك ” :ليلكإلا يف ينادمهلا
 : عدجألا لوقي اهلو «يديبُرلا برك يدعم تنب ةشبك هتحت تناكو

 هان هيل يدل و شات ريت يبس ةاسف ملط الا

 "”عالبلا هب بوطخلا يف ُلِكوُي أّميٍلوقلا ُرِهَجو ةَلَعْلَمُم
 تايبألا برك يدعم تنب ةشبك رعش نم بدألاو ثارتلا بتك انل تظفح دقو

 نب ورمع نب هّللا دبع نب برك يِدْعَم نب هللا دبع)اهيخأ لتقم ةيضق يف اهتلاق يتلا
 نب ِهَبَتُم نب ةعيبر نب نزام نب ةمّلَس نب ةعيبر نب رغصألا ديبُر نب ورمع نب مص
 نب هللا دبع ناكو . (يجحذملا ةةيغسلا لغم نب ءابعص نب ثراحلا نيالا هيي
 5 ؛نزام ينب عم هللا دبع سلجف ” : : يعمصألا لاق «ديبُر ينبل ًاسيئر برك يدعم

 هل مّرخملا هل لاقُي لجر مهيقْسَي ناكو «برشي هّللا دبع دعقف «ةريشعلا ٍدْعَس نم طهر
 يوفر 011 ضخ ,موقلا يقسي امئاق مرملا يع ني حا اكو . فّرشو لام
 نإ :يناغألا باتك يف ءاجو . '”اَّللا دبع لتقف نزام ينب ْنِم ٌناوْشَن لجر ماقف

 ."” ج ١9١ ص - ىيلاقلا يلع وبأ  يلامألا 010
 ." ج 97 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (9) .ةلاسر :ةلغلغم (0)
 ." ج ١4٠ ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا (5)
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 ءهمطلف هللا دبع ماقف دْيَبَر ينب نم ةأرماب لزغتو َبِّبَشَف ءِنَعُي ماق مّرْخملا دبع

 يدعم نب هللا دبع لتقف نزام ينب نم ناركس لجر ماقف «نزام ينبل اي : هيغل احن

 . برك
 باصأف ةوزغ ازغ ورمع ناكو . هيخأ دعب ورمع َسأرف) :يعمصألا لاق

 ديبز ينب ةسائر ىلوتو]  هتاَرَغ نم ورمع عجر املف . . يدارملا ْيبأ هعمو اهيف

 انِم لجر  [هللا دبع يأ]  هّلتق هلَثُْ :ورمعل اولاقف نزام ونب تءاج  [هيخأ دعب

 ذخأت نأ مِجرلاب كلأستف «ناركس هلتق امنإو ءكدضَعو كدي نحنو ( هيفس

 ءاينشأ كلذ دعب ةودازو ةيذلا ىرمع دقعافا ::تنحاأ ام كلادحب دحاتو ةئذلا

 يداي ىدحإ : مهل ورمغ لاق» هنأ يتاغألا باتك يف ءاج امنيب . ا"”(ةريثك
 اهل «اقوضرع ىلا ءايشألاو ةئدلا لخأ ورم ئرتو ""ةةرك هلو: ىنعباصأ
 ,(درت ملو ينتباصأ يدي ىدحإ) لاق ًارْمَع َّنأب برك يدعم تنب ةشبك تملع

 نا دارا رسب اوتو رع يكل "ارجل لاقل ) قوافا رول هج دا رز

 ةدعصض..م تايبأ .ةحس تكعبو تلاثؤ شيق :ةبيضغ ««نرك .ىئدعم قي هللا ديعل

 ان يبس ثناك انهذآل :ةشبك تانبآ ردايضملا اهل تلقح دقو نين نما

 :برك يدعم تنب ةشبك تلاق ثيح .نزام ينب باصأ
 يمد مهل اوُلَخُت الآ هموق ىلإ "قوي ةاح د[ هللا ديه اكذأا
 . :مِلظُن ةدنضب تيب يف ُكَرنَأو (*ركبأو ًالاَفإ مهنم اوذخأت (نأو)

 مَعطَمِل رْبِش ٌريغ ورمع ُنطَب لَو ٌعِلاَسُمًارمع ٌَنِإًاَرْمَع كنع عدو
 ا نقلا ةاناباوشتتك . وهتيةئاو اوئانفت ل ةئنآ نإف
 © ءلنلا نب ٌنهِئاقعا تلهتأ اذإ مكئاسن لوُضف الإ اويرشت الو

 ؟هرْخّمْلا يقاس اٌبَس نأ نزام يني» .-هموق فتآدللا دبعب كغتَج

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا جرفلا وبأ ١4 ج ١15.

 ." ج ١95١ ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا ()

 لسرأأ) بوصألا نأ ىرنو ؛هّللا دبع لسرأو» يناغألاو يلامألا يف تيبلا ةيادب ءاج (*)
 . باتع ماهفتسا وهو (. . هّللا دبع

 .«يمد مهل اولقعت» يناغألا يف تيبلا رخآ ءاج (5)

 نأو» بوصألا نأ ىلإ ريشي تايبألا قايس امنيب «. .اوذخأت الو» :يلامألاو يناغألا يف (4)
 « . .اوذخأت

 . يشحولا رقبلا : ماَعّنلا 0

 ."تخطلت يأ .تلمترا اذإ) توقاي مجعم يف (0)
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 مهو مهيلع ةراغلاب ٌبكأ أرْمَع ء اهاخأ ٌةشبك تّضخ املف» : يعمصألا لاق

 : كلذ يف ورمع لاقو . .مهيف عجْؤأف «نوّراغ

 م يِطاَلِخًالْفَج ُنزامْتَنَمَت
 نطق تناك مكن وش ثيلعف 20 اذإ ىتح مُكَطاَرِف كلطأ
 1 ادا [ققتت نأ ايجف ىرخأ ٌتْرَدَعَو ةرذن مَتْرَدَع

 «طاّطُخلا يف ةيِفّرْشَملا برضو انْيَقَتْلا اذإقيرحلاك نغطب
 يأ 1 نمت رب قوما نب كلام نب نزام يف اولزنف اولّمتْخا نزام ينب نإ مث

 نب كلام نب نزام رايد يف اونكسو اولزنف نميلا يف مهتقطنم نم اولحر مهنأ

 . مهنم اوتابو مهوفلاحف «دجن يف ميمت نب ورمع

 ديصألا ونب ناكو ,برك يدعم نب ورمعل ًاداوج ديصألا ونب َبَلَس ةرم تاذو
 نأ دارأو «مهتبراحم يف ورمع بغري ملف «نيينادمهلا بحرأ نب نايفس نم ةريشع
 0 عدجألا اهجوزل ريدقت وه امنإو هنم ًازجع سيل كلذ نأ ةشبك هتخأ فرعت
 ينادمهلا امهركذ رعشلا نم نيتيب ةشبك هتخأ ىلإ ورمع ثعبو لاقف «ينادمهلا

 0 عدجألا رهص يأ برك يدعم نب ورمع ٌهرهص لوقي - ةشبكل يأ - اهلو»
 :ضرأ قب ناينس نم ديصألا وش

 امّرْمَرِع ًاشيج َناَدْمَم ىلإ ٌتْدُمل  يمّلغاف ريخلا عّدجَأ الول ِكرْمَعَل
 "!«امَمذأو ِتيَمُك ْنِم ريمط فلأو ةَّرمِط فلأ نادمه ىلإ ُتدُقْل

 ونب ماقو .عدجألا اهجوز ةليبق اهوخأ وزغي نأ يف بغرت ملف ةشبك تتكسو

 تخأ ةشبك ءابنأ نم ثارتلا بتك هتركذ ام رخآ كلذ ناكو .ورمع سرف درب ديصألا

 نم وهف برك يدعم نب ورمع راعشأو خيرات ركذ يتأيسو «برك يدعم نب ورمع
 فقاوم ةيلهاجلا يف هلو «مالسإلا اوكردأ نيذلا نييلهاجلا نميلا ءارعش رابك
 . ةدلاخ راعشأو تالوطبو

 .مكب ينأتلاو مكلاهمإ : مكطارف (؟) . برحلا يف موقلا كبتشي نأ :طالخلا )١(
 . يبسح يأ - ماطقك طاطَق .مكتداق : مكتارَس ةرف

 . ؛ًاشيج ىأر اذإ هلهأ بيقرلا اهب رذني ةملك : طاعي» يلامألا شماه يف ءاج (4)

 .ليللا داوس نم ةيقب وأ حبصلا لوأ : مضلاب طاطغلا (©)
 ." ج ١9١ ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا (5)

 ءاطلا رسكب  ةّرمطلا :(ةرمط فلأ) هلوقو - ٠١ ج 47 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 20
 داوسلا طلتخملا :تيمكلاو .ليخلا نم ركذلا :رمطلاو .ليخلا نم ىثنألا  ءارلا ديدشتو
 .داوسلا صلاخلا : مهدألاو .ةرمحلاو
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 (؟/8) ثحبملا

 ةيِعارخلا محجألا تنب ةمطاف

 «ةيلهاجلا ىف تاينميلا تارعاشلا ةسماخا

 و «ةينميلا ةيدزألا ةيعاّرخلا ةّنَدْنَد نب محجألا تنب ةمطاف ةرعاشلا يه

 ةشئاع اهرعشب ْتَلَّئَمَتَو .(حاَّبَص) اهجوز ةافو دنع هتلاق ًارعش لايجألا اهل تظفح

 . هو يبنلا ةافو دعب نينمؤملا

 نب محجألا تنب ةمطافل ؟''ركب يبأ ىلع ُثأرق اًمم» :يلاقلا يلع وبأ لاق

 : ةيِعاّرخلا َةّنَدْنَد

 يحاض َدّرَجْأب ىَحضَأ ينتّكرتف ِهُلِظِب ُدولأ ًالّبَج يل َتْئُكْدَك

 يحانج ّتنأ ٌتنكو زاّربلا يشمأ يل َتْشِعام ةّيِمَح َتاذ ُتْنُكْدَن

 5 حاّرلاب يملاظ ُعَقْذأو هئم يقّنأو ليلذلل ٌعَّضخخأ ٌمويلاف

 "حاَبَص ُتْوَعَدنَئَف ىلعأموي اهلانَجَش ٌةيِرْمُق تَعَداذإو
 يحانمرو يسراَوُفُدَح َناَبدق هنأ ٌملعأو يرَصَب ْنِم ضعَأو

1 

0 

 ةافو دعب اهنع هللا يضر ٌةشئاع اهب ُتّْثَمَت تايبألا هذه :ِهّللا همحر ركب وبأ لاق

 . 24 ىبنلا

 .يدزألا ديرد نب ركب وبأ وه ركب وبأ )١(

 .ةلماجملا وأ ربصلا ىنعمب ةحوارملا :حارلا (؟)

 نب حابص) نميلا لايقأ نم ناك دقو .هبسن ردصملا ركذي ملو ءاهجوز مسا :حابص (5)

 ا 1 1 الا ل ا حو ا تم

 نب ةهربأ نب حاَبَص ُهديفحو ةهربأ هنباو ,حابص ليقلا رقم لكؤَم ةنيدم لالطأ اهيفو (ءاضيبلا

 :ريمح لاّيقأو كولم نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق امهيفو . .يريمحلا حابصلا

 حابصلا و بأ ةهربأو ًابخن ئضُف حابَص نبا ةهربأ لْيَقلاو

 : يدايألا ةدعاس نب سق لوقي هيفو . ًاداوج ًاميظع ًاليق ناكو

 ينحاش ةرخأ ل كو َناّيِقلا تهب 2 ةراد لكْرَمب تناك يذلا ئلقو
 21 نمل

 .؟ ج ١ ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (5)
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 ثحبملا ١57

 ّئثراحلا نطق نب ناّيدلا
 (ىَراَرََخ مويو عّبَت دعسأ دهع يف نارجنو جحْذَم سيئرا

 نم وهو «ّيجحذملا يثراحلا دايز نب نطق نب ديزي ناّيدلا رعاشلاو سيئرلا وه
 : نودلخ نبا لاق ٠ بعك نب :كرحلا وتب ًاضيأ مهل لاقي نيذلا:تعك نب. ثرخلا يتب
 . .جحذم نب دْلج نب ةّلُع ن در ايفا دبا حر | كرجل ييجت نيس ركل ع اما
 ةمسا و جدن ايدل ودب اياز عب الرق يحج ملا تدك ندءااكورحلا شب قم ذاكو
 جحذم تيب مهو «ثرحلا نب بعك نب كلام نب ثرحلا ن دردب فايز. قنا( نظف نب ذكي
 ةثعبلا ليبق تهتناو «نايدلا نبا نادملا دبع تيب يف مهتساير تناكو «نارجن كولمو

 ,؟7«نادملا دبع: دب اذيزي ىلإ

 دي ةساقر نين أ (نارجن كولمو جحذم تيب ُمُه) نودلخ نبا لوقف
 ذنم نارجن فالخم ىلع ةالولا كولملاو اهعيمج جحذم لئابقو بعك نب ثرحلا
 نبا نادملا دبع ونب نارجن ةالو ناك و.. » رواجملا نبا لاق .ةيريمحلا ةلودلا رصع
 ءاضيبلا ةظفاحمب يح وول ىلا عع نب ترجتلا ينيب ند اكو "رار
 لئابق ةسائر مهل تدقعناو نارجن فالخم يف مهتيبلاغ نكلو فوجلا يفو ًايلاح
 :نايدلا نب سنأ نب ثرحلا دبع لاق كلذ يفو ءاهعيمج جحذم

 رم ُمُه نيذلا ريخلا ثرحلا وئب  َجَحْذَم ةماه هللا دمحب نحنو
 1 :رخآ لاقو

 (© لاخلا رهوجلا لثم جحْذَم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ٌُتيبلاو
 :ةيريمحلا ةلودلا رصع يف مهنم نارجنو جحذم ةسائر ىلوت نم لوأ ناكو

 مث تارجتت طن ةقطنم تينش هيسانو ددانز“ ني نطق من «ثراحلا نب دايز
 :نايدلا نبا نادملا دبع نب ديزي لاق .يثراحلا دايز نب نطق نب نايدلا

 .1754 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 000
 6٠ ص - ىقشمدلا رواجملا نبا  رصيتسملا ()

 1/١". ص ب يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
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 نطق نمدنزلا فرؤاف نادهلا دبع -اتدكاوو ءاذنز اختل هاينز: طووأ

 يريمحلا كلملا دهع ذنم نارجنل ًايلاو ًاكلمو جحذم لئابقل ًاسيئر نايدلا ناكو
 دعسأ ماق ثيح م4ا/ا/ 401 نم ةرتفلا يف نميلا مكح يذلا ناسح نب عّبُت دعسأ

 اهجورخل ةماميلاو دجن قطانمب ةّيرَضملا لئابقلا ضعب ىلع تالمح هيجوتو ةدايقب
 ناسرف عم قلطنا دقو تالمحلا كلت يف جحذم لئابق دئاق نايدلا ناكف .ةلودلا ىلع

 ميمت ىلع ةريبك ةلمح يف دجن ىلإ نارجنو فوجلا يف شقارُب نم جحذم لاجرو

 ناوشن هركذ ًارعش كلذ يف هريغ لاق وأ نايدلا لاقف «مهنم ايابسب داعو اهريغو

 : رعاشلا لاق» هنأب مولعلا سمشب (شقارب) ةدام ىف يريمحلا

 شِقارَب نم اهداق أفلأ نينامث زجاعريغاهئايداهبُدوقي

 "'(شهاونلا عابضلا لثم ٍلبإ ىلع ٍةَيرَضُم بعاك ْيفلأب اوبآف

 ذنم جحذم تالمح اهيف ركذ ةديصق يف يديبزلا برك يدعم نب ورمع لاقو

 : جحم ناسرف نع لاق «نايدلا نمز

 يي و طوربفم نبك عتتلت ىتح نايدلاعماوّشخْمُّهو

 . عباتلا : طورضعل او «اونعط :أوشخ

 ناك ثيح ميدقلا عساولا هلولدمب نارجن فالخمل ًايلاو اكلم نايدلا ناك دقو
 ضراع ىلإ دتمت يتلا ةعساشلا نارجن قطانم لمشي نميلا نم اريبك افالخم نارجن

 فئاطلا | 0 لا ةشيبو شّرجو ريسع اهنم يتلا ميلا يلاعأ ةاَرُس قطانمو ةماميلا

 زكرم يأ لصألا نس يو نارؤلا ةديوما سبابشلا تاركت بواحد هدعاو تناكو

 : هنأ انه ركذن نأ ديفملا نمو .نارجن فالخم ةمصاعو

 لصألا ةئيدمو .نميلا نم ٌضيرع ٌليوط ٌميلقإ نارجن» :رواجملا نبا لاق

 ونب نارجن ةالو ناكو «لابجلاو نارجن نيب ام عنام يصح نارجن كلُم ٌريِرَسو . نارجن

 . "”«نايدلا نبا نادملا دبع

 اهيفو .ةلحرم نورشع نارجن ةفاسم :يقهيبلا لاق» :نودلخ نبا لاقو

 نم ةفئاط تناكو «نارجن ةبعك اهبو . .ردقلا ىف ناتبراقتم شرجو نارجن :ناتنيدم

 ولا يئس «ءاهدنع رحنتو اهيلإ جحت برعلا

 )١( ص  يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش ١/١90١.

 ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا (؟) ١55/".

  2ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 1.
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 ناك دقف ءرفاسملل ًاموي نيرشع ةفاسم يأ (ةلحرم نورشع نارجن ةفاسم) هلوقف
 ناغوي (ومبلا نم اضيرع اليوط امبلفإ) نوافعملا نبا ركذ امك تنارست تالتكم
 نب دزألاو ةليجب ةاَرّس. . !اهنم نأ ىنادمهلا ركذ ىتلا نميلا ىلاعأ ةاَرّس لمشي
 نبا كدت دقو ٠ "بد شوك ىلإ ركل ردو ةناغوب هس زة و: قاب. ةريملا وب نامل
 نارجن فالخم نأ ىلع لدي امم نارجن فالخم نم شرج ةنيدم نأ يقهيبلاو نودلخ
 قطانمو «فئاطلا موخت ىلإ  ةيلبجلا قطانملا يأ  دوطلا وهو ريسع ةاَرَس لمشي ناك
 .امبلا ىلإ نارحت نم دعي ىكلا نضراعلا ناب

 نارعت مع قيقحت نفاءاس دفق (ريدلا ئمشتو <: نارجن ةيعك اهيؤ) هلوقو

 "0 دعُي ىلع لالصت لبج ةمق ىلع نارجن ةبعك راثآ عقت" : يلي ام ةايحلا ةفيحصب
 ينب دي ىلع ْتّيِنُب اهنأ خيراتلا بتك تركذ دقو «نازجت ةنيدم نم ًارتمولبك

 كلاسك هيلا انالتعو 5 صحا كار ىلع تلو ,يثراحلا نايدلا نبا نادملا دبع

 لبج) ىمسُي نارجن يداو قشي ؟ي قهاش عافترا اذ ًايطورخم ًالبج كمامأ دجت برغلا ىلإ

 نصح هنأ ودبيو ا روصقلا نم رصق اياقب وه ضيبأ ءانب هتمق ىفو (موعر

 - ريرس وهو (لابجلاو نارجن نيب عنام نصح) هنأ رواجملا نبا ركذ يذلا نايدلا يتب
 .نايدلا لآ مهو ةالولا نارجن كولم - رصقو يسرك يأ

 يف نميلاب ةيسيئرلا تانايدلا ىدحإ تناك يتلا ديحوتلا ةنايدب ًانمؤم نايّذلا ناكو
 نب ثرحلا ينبو نارجن يف ةرشتتم ةيحيسملا ةنايدلا تناك كلذكو عّبَت دعسأ دهع
 نما ةادجلا دبع ديزيل يناسغلا ةنفج نبا لاق” هنأ ثارخلا تفك تركو لقو ييعك

 :لاقف . (ضاق مكاح : ْيأ) اناثد ناك هنإف « حبصأ اذإ ٌنايَدلا لوقي ناك اذام :نايذلا
 «هذه ٌّقشو  «ضرألا يأ) هذه عضوو «ءامسلا يأ) هذه عفر يذلاب ُثنمآ :لوقي ناك

 ءيش نم يِنَمَّشَج امو مِشاع وهو هقلخ يذلل يهجو دبس :لوقيو ًأدجاس ْرْخَي مث
 :لاق هسأر عفر اذإف ءمشاج ينإف

 ع 5 ه م2 5 ىو 5 نا رة

 0( 1 ١
 مسعملا 5

 نيد وذل اذه ْنِإ : ةّئْفَج نبا لاقف

 75١. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (0)

 : هل ةديصق يف باتكلا اذه فلؤم لاق انمايأ يفو قف

 ٍنَضَح وذو ٌنازيجو اهنم ٌنارجن اهُنِرْعَي نوكلا لك نيناميلا ضرأ

 نطق نب نايدلا ينب راد ٌرادلاو انعباَرُم نم ريسع ٌدوط ٌدولطلاو

 . م1997 ويلوي  ندنل - ةايحلا ةفيحص (0)
 ١7/1١5. ص - يناهفصألا  يناغألا ()
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 ةقطنم يهو زازخ ةقطنم نم ةعيبر ةليبق رييستو جارخإ نْطَق نب ناّيّدلا ىلوت دقو
 يف كلذو ةعيبر نم كانه ناك نم عم اهب اونكسف دجن ىلإ نميلا ةماهت يف مجهملا

 نب ثراحلا كاذنآ دجن ىلوت دقو (م450 ماع يلاوح) ناسح نب عّبُت لعسأ دهع

 ثراحلا ثكمو  سيقلا ءىرما دلاو  رجحُو ةمَّلَّسَو ليبحرُش هدالوأو يدنكلا ورمع

 ةيالو تماد كلذكو (م078) ىلإ هدالوأ عم ةريحلا ىلإ ةماميلاو دجنل اكلم ًايلاو

 ةعقوم نايدلا دهشو «ةرتفلا كلت ىلإ جحذمل هتسائرو نارجن ىلع نطُق نب ناّيدلا

 لئابقب.ت سيقلا ءىرما مع  يدنكلا ثراحلا نب ةمّلَس رصنتسا امل دجن يف ىَراَرَخ

 يدتكللا ترا لب ةئلس هل ١ هنأ ليلكإلا شماه يف ءاج دقو ؛ «نميلا يلاعأ

 تمجهو «ءاهرفنتسا ةليبقب رم 0

 ل ا د '. .ىّزازخ ىلع جحذم

 زازخ موي يف جحّْذَم سيئر وه نايدلا ناك دقو ' ز.وراس ىلع ع ياوسعلا

 نمكلا ةكلذلو ,غ(م054 ماع يلاوح) دجنب ىّراَزْخ موي يفو دعس مايأ ةماهتب مجهملا

 باتك يف نايدلا رعش نم انلصو دقو ءدجنب ىَّرازَخ مويو ةماهتب زازخ موي نيب رمألا

 مهملاو ىزازخ موي وأ ةماهتب زازخ موي يف اهلاق له رمألا سبتلا ًاتايبأ ةغمادلا حرش
 :نايدلا لاق» ثيح نايدلا رعش نم هنأ

 كش رت | كن ا ٍرْكَبَةَرَسِوًابِلْعَتاَنْحَبَص

 ,دوُقَو ْتْفَلنا ام ٍسْمّشلا يف اهل ل
 0 رت قاضراب نست ل اهئامف نا

 يشق دينا اس [ةقة زان

 اعاشش تعم ابيت همها راف

 ينعم ةأادغ ديوس وا رك

 و يحاول

 نرش قوش ثيعب# دو

 ناك هس ا

 لوق وهو اهنم تيبب ةغالبلا لهأ دهشتسا ةديصق ًاضيأ نايدلا رعش نمو
 : نطق نب نايدلا

 اَنِيِئاَظَألا َكْنَع ْنََدَواَهَلْذْعْقاف ٌةَيِعاَبَرابرح ًامِلاَظ نحبضأل

 ١١95. ص - ةديبع وبأ  ضئاقنلاو - ؟ /754 ص - ينادمهلا  ليلكإلا )١(

 . عوردلا ةرثكل ةرضخلاو داوّسلا نول اهولعي يتلا يهو ؛يأججلا ةنّيب «ءاّوأج ةبيتك :ىوأج (؟)

 ضرألا نم عفتراو ظلغ ام وهو نْزَح عمج :ناّرخلاو

 مجن اهلباق يأ :دوعس اهلباقو .لامحأ :قاسوأ .بانلا بوقثملا ريعبلا وهو لزاب عمج :لزبلا 9)

 .دوعسلا دعس هل لاقيو دوعسلا

 .75 7217 ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (4)
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 ةديدشلا برحلا يه ةيعابرلا برحلاو « سايق ريغ ىلع ْنَظ عمج :نيناظالاو

 .ًايتع ربكلا نم غلب دقو هتافو ىتح نارجنل ًايلاو اكلمو ًاسيئر نايدلا لزي ملو
 اومكح نيذلا لايقألاو كولملا نم ددعب لثملا ىبلكلا شايع نب ميكح برض دقو

 :يبلكلا لاق ثيح ءَناّيَّذلا مهنمو مهكردأ توملا نكلو ةليوط ةرتف

 ةبعضلا ني ٌنباو :نايَدلاَو ء ةئفجو . ..لئاؤو «نماوت يذاانباو هنمشو

 دهع ىلإ هتسائر تمادو نايدلا نبا نادملا دبع ةسائرلا ىلوت نايدلا تام املو

 يف هرعشو هخيرات ركذ يتأيسو ًارعاش ًاميعز نادملا دبع ناكو «نزي يذ نب فيس

 يف نميلا ءارعشو ءاسؤر مالعأ نم امهو نادملا دبع نب ديزي كلذكو صاخ- ثحيم

 . ةيلهاجلا

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا 5؟١/ ٠١.
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 (7:) ثحيملا

 يبلكلا بانج نب ريهُز
 )ا ةيلهاحلا ف ءارعشلاو ةداقلا رابك لحأ)

 يعاضقلا يبلكلا لَبَه نب يك و روق نتاج يدب ا رعحلارو

 يتايسمما يحاعص ىف ىقنخا ىتلاباال تتح تيمعدفقل

 ءهامهز اذاكمنك نالتسلابو- .ئتازرخ ىلع ةيدقوتملا ثنيبف

 ءامسلاءام ينيمهدعيو ووصتم لآ نم كولملا ثقات

 نب ةنانك نب هللا دبع نب لّبَه نب بانج نب ريهز" :يناهفصآلا جرفلا وبأ لاق
 نب ةربو نب بلك نب روث نب ةديفُر نب تاللا ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب
 دحأ وهو .يلهاج رعاش .ةعاّضُق نب فاحلا نب نارمع نب ناوّلُخ نب بلغت
 نوميم ارفظم اعاجش ناكو .مهبورح يف مهدئاقو بلك ينب ديس ناكو .نيرمعملا

 ناكو ريهز نم كولملا دنع هجوأ الو بطخأ الو عجشأ نميلا يف نكي ملو .. ةبيقنلا

 2غ
 8 ”(هنأر ديلا نهاقلا نفذت

 نب ةنانك نب هللا دبع نب لبه نب بانج نب ريهز ناك" :ريثألا نبا لاقو
 ةحصل نهاكلا ىعدي ناكو 10 ا وحلا ل اخ تي

 ةئامعبرأ شاع :ليقو .ةعقو ىتن تا يسم 00

 ءاوثلا نمل مَينأهيلع  ًاماعناتئامتتأْئِملٌّقَححو

 'ءاهزاذناعمج نالّسلابو ىَراَرخ ىلع نيدقوملا ٌُتدهَش

 سيلو ؟ . .ًاماعو ةقاف تتأ ْنَمِل ٌقحو» :نوكي دق ىناثلا تيبلا ردص نأ يىرنئو

 7١. ج 56 و 57 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا (0)
 3 ني للا ا خيراتلا يف لماكلا ()
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 الو (ةنس نيسمخو نيتئام) سيلو «(نينس سمخو ةئام» شاع هنأو (ًاماع ناتئام)

 شاع» لاق يماطقلا نبا يقرشلا نع يناهفصألا ركذ امنإو (ةنس نيسمخو ةئامعبرأ)
 ناسنإلا شيعي نأ ةلاحتسال ؛ةنس ةثامو عبرأ» كلذ لصأ.نأ ىرنو «ةنس ةئامعبرأ ريهز

 ةئام رّْمَع بانج نب ريهز نإ» رخآ عضوم يف يناهفصألا لاقو (ةنس ةئامعبرأ)
 . بوصأو ٌنكمم كلذف .«ةنس نيسمخو

 ًاضيأ اهدهش يتلا ىّراَرخ موي ةعقوم يبلكلا باَئَج نب ريهز دهش دقو
 نب ثراحلا نب ةَمَّلَّسو يجحذملا يئراحلا نطق نب ناّيدلاو ينالوخلا ديز نب ورمع

 موي ةعقوم تناكو «يعيبرلا لئاو نب بيلكو - سيقلا ءىرما مع  يدنكلا ورمع
 .نالسلا موي ةعقوم ريهُز دهش ىّراَرَح موي لبقو «ةنس ةئام وحنب مالسإلا لبق ىَراَرَح

 نرقلا لئاوأ يف كلذ نوكيف ''”«ناّلَّسلا موي ٍبْقَعِب ىّرازخ موي ناك» :ةديبع وبأ لاق
 . يداليملا سداسلا

 الو عجشأ نميلا يف نكي مل» :يرابنألا مساقلا نب دمحمو يناهفصألا لاق
 ناكو .؟'”(هيأر ةحصل نهاكلا ىعدُي ناكو ءريهز نم كولملا دنع هجوأ الو بطخأ

 يريمحلا ليبحرش نب حاّبَّصلا نب ةهربأ» ريهز مهرصاع نيذلا لايقألا نميلا كولم نم
 ةماهت حاّبصلا نبا ٌةهربأ كّلَم» هنأ يدوعسملاو نودلخ نبا ركذ يذلا ءلَكْوَم كلم

 ىلإ دتمت يتلا - نميلا ةماهتو لَكْؤُم قطانم كلم حابصلا نبا ةهربأ ناكف "”«نميلا
 )401  يريمحلا ناسح نب عّبُت دعسأ دهع يف  (اهيلي امو ةكم) زاجحلا ةماهت
 : باََج نب ريهز لاق «(م016 )5١5  راسأ فسوي كلملا دهع ىتحو (ما

 ءامسسلاءام ينب مهدعبو ورمع لآ ْنِم كولملا ثمدانو

 (يدنكلا راَّرُملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا) ْمُه ورمع لآ نم كولملاو
 نب رجحو ءبرك يدعمو ةكلخو ؛«ليبحرش» :ورمع نب ثراحلا ءانبأو

 ةريحلا ميلقإ ىلإ دجنو ةماميلا كولم اوناكو 2 سيقلا ءىرما دلاو  ورمع نب ثراحلا

 ةعاضُق لئابق تّرَصاَن ثيح ىٌَرازَخ موي ةعقوم ريهز دهش دقو «نمرلا كلذ يف
 ءام نب رذنملل ةيلاوملا لئابقلا دض يدنكلا ورمع نب ثراحلا نب ةَملَس جحذمو

 ةعاضُق رايد نم اهيلي امو ةدعص ةقطنم نكست بلك ةليبق تناكو .ةريجلا كلم ءامسلا
 هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو .زاجحلا ينادأو دجن ىلإ نميلا يلاعأب

 يف  دهنو مرجو نالوخ مهنمو  (نميلاب ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقع ناك)

 ”٠١9. ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا )١(

 1١. ج 550 ص  يناهفصألا  يناغألا (؟)
 .87 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (*)
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 ع ك ٠

 نأ دكؤيو لدي كلذف .؟١ةيلهاجلاب ةدعص لقح يف نادمهو ةعاضق نيب تعقو برح

 ينادأو دجن موخت ىلإ نميلا يلاعأ نم اهيلي امو ةدعص ةقطنم نكست تناك بلك ةليبق

 نم اهيلي امو ةدعص ةقطنم نم ناك يبلكلا بانج نب ريهز دئاقلا رعاشلا نأو ءزاجحلا

 .نميلا ىلاعأب ةعاضُق رايد

 : كلذ يف هرعشو مهايإ ريهز ةبراحمو ِبِلْغَت ىلع ريهز ةسائر أبن

 ةماهت ىلإ راس نميلا ةماهت مكح ىلوت امل ّيريمحلا حاّبصلا نب ةهربأ ناك

 باتك يفو ؛«ينابيشلا ورمع يبأ نع يناغألا باتك يف ءاج دقو .هوعاطأف دجنو زاجحلا

 همركأف يبلكلا بانج نب ريهُز هاتأ دجن ىلإ علط نيح ةهربأ نأ» :ريثألا نبال لماكلا

 دتشاف ةديدش ةنس مهتباصأ ىتح مهيّلوف "'لئاو ينبا بلغتو ركب ىلع هرّمأ مث : ةهربأ

 عويد اروي يح زدت نيد هعمل ردا هوه وعر اجانب م وح

 الجر ناكو ةبلعت نب ل لا كله مهيناوك تيداكت

 دمتعاف «نطبلا ميظع ًالجر ريهز ناكو ؛ ؟'هدأ ْنِم هل ِةَبُق يف ٌمئان وهو ًاريهز ىتأ ءأكتاف

 ةملسو «قافصلا نيب ًاقرام هرهظ نم فيسلا جرخ ىتح ريهز نطب ىلع فيسلاب يميتلا

 الكل كرحتي ملف ملس دق هنأ ريهز ملعو .هلتق دق هنأ يميتلا نظو .هئطب يف امو هؤاعمأ

 .كلذ مهّرسف ًاريهز لتق لثق هنأ ِمِهَمّلْعأَف هموق ىلإ يميتلا فرصناف . تكسف هيلع زهجي

 هموق نم رفن ريهز عم امنإو “'ادموق نم الم نع الإ هيلع ْمِدْقُي ْمَل هنأ ريهز ملع املو

 «هنفد يف بلغتو أركب اونذأتسي نأو تيم هنأ اورهظُي نأ هموق ريهز رمأف ©”طرشلا ةلزنمب

 مل ةفوفلم ًابايث اونفدو اوقّمعو اورفحف فد نو ركزو مل ميل دكان كلذ اراعش

 : ةبايز نبا لاقف ّيح ًاريهز نأ مهغلبو «عومجلا بلغتو ركبل

 موصخلا ىفاوت دقو ًاريهز لس يللا ُشِّبَغ يف ٌتنعط ام ةنعط

 ٠١. ج ١١5 ص - ينادمهلا نسحللا  ليلكإلا )١(

 :رّيمج كولم نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق (؟)

 حابَصلاوسبأ ةهربأ لْيَقلاو ئضم حابص نب ةهربأ لُْيَقلاو

 ناكو ..فكني نب ريخلا دئرم نب ةعيهل نب ليبحرش نب لْقلا ءحابصلا نب ةهربأ وه» لاق مث

 :ةدعاس نب سق لوقي هيفو .ًاداوج ًاميظع ًالْيَق

 يحاش درجأ لكو ناّيِقلا بِه هراد لًكْومب تناك يذلا ىلعو

 حابصلا نب ةهربأ كلم» ينادمهلا لاقو 17١( ص ) . «قيفأ ينامي «سنع دالب يف رصق لّكْوَمو

 . اةئس نيعستو ثالث

 .سرحلا وأ ةطرشلا :طرشلا .مهعم رواشتلاب يأ :هموق نم ألم نع .دلجلا : مدألا ()
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 دك دن هم اريهُز ٌُتنعط ذإ فيسلا ينناخ

 مهو ِبِلْعَتو اركب ازغو «نميلا لهأ نم هعاطأ نمو بلك ةليبق ريهز عمجو

 ْنِم اعيش ٌبِلْعَت ثلتاقو «ركب تمزهناف هب اورِذُن اوناك دقو (يبحلا) هل لاقُي ءام ىلع

 «بلعت ينب يف ىلتقلا ترثكو «ةعيبز انبا لهْلَهُمو ٌبيَلُك ريو ةكعربلا يف لاك

 يف بانج نب ريهز لاقف . مهلاومأ تدذخحأو («مههوجوو مهناسرف نم ةعامج رسأو

 :اهلوأ ةديصق ىف «كلذ

 تاتجلاب تركمغش اراو ئح

 :- ةعقولا كلت ىف بلغت ةميزه فصي لاق -

 زيستلا وذيخ نت نا ريفا ومآ قحأ

 اشار دينو اتا دا

 ءركبلاي لهلهم وعدي موي

 كام حبا تير م كحب
 جف لك يف نوبراه عمو
 مييلع ايانملا حر كرادقساو

 نوحطب اهؤاحرأ مُهْنَئَحَط

 نلبي سيم براي نيب ديل
 ومسينيح انّرِعّرعلا لضف

 ريخألا تيبلا لعلو

 تذليل اب نوحتتس ذا قب

 باّهِش نباو دّْيَملا يف ورمع نباو
 باسحألا ةظيفح يذهأ ءاه

 0 نبأ انأ حا

 5 ب و
 0 و ا

 7 ناكسلا قرف املا مف

 : كلذ يف بانج نب ريهز لاقو» : يناهفصألا لاق

 اَلّطُم مساوملا ىلإ ءامإلا قْوَس مهؤاسن قاس نأ ٍبِلْعَتِلْأَبَت
 الَهْلَهُم يبحلا ىلع ٌَنْرَسَأ ىتح مهناعرس انليخ لئاوأ تقحل
 الظنححلا كيدي يف فّمْنَت مايأ انهار قير ال نينو دانا

 البَكُم ديدحلا قلح يف ٌتيقبو ىغولا نِم نيبراه كتاّمُح ْتْلَو

 يشحولا رقبلا :ماعنلا .(«بارض نبا انأ) يناغألا يفو (باضر نبا انأ.. ) لماكلا ىف ءاج )١(
 .ةعاضقو بلك نم لئابق :بانجو رماع .توملاو برحلا ىحر :ايانملا ىحر (0)
 ا ع 0 ها نضر قاهفمألا ب قاغالاو نال نعد رلالا نبا لماخلا 97
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 ” مايمرس نونكت اقل كلعل ىعلزب. - ةوفغ لت نأ ةقنل فريف نعل

 لعف امك مهيلع نمو ىرسألا ةيقبو بيلكو لهلهم حارس قلطأ دق ريهز ناكو

 : كلذ يف هرعشو نافطغ ينب ىلع ريهز ٌةلمح أبن
 نع ريثألا نبال لماكلا باتك يفو يبارعألا نبا نع يناغألا باتك يف ءاجو

 سيق نب دعس نب نافطغ) ةليبق مهو  انافطغل يبلكلا بانج نب ريهز ةبراحم )
 :- «ناندع نب ذعم نب رازن نب رم نب ناليع

 ءادُص مهل تضرعتف ؛مهعمجأب اوراس ةماهت نم اوجرخ نيح ” فخي شانإت

 مهلاومأو مهئاسنو مهيلهأب نورئاس ضيغب ونبو «مهولتاقف "جحذم ْنِم ُةليبق يهو
 ونب تّزعف .اوئكنو مهيف اوعجوأف ءادص ىلع اورهظف «مهميرح نع اولتاقف (دجن ىلإ)

 :اولاق كلذ اوأر املف (دجنب نافطغ رايد يف) اهلاومأ ترثكو ترثأو كلذب ضيغب
 قم ةماوؤر هام رك اوك هءذناق جاهُي الو هديص لتُقُي ال ةكم لثم ًامّرَح َنَّذِخُتل هّللاو

 كلذ اولعفف « ملال نيب خانوا ةلطتادس هاكرز عرتعلا بأ ىلع عئاقلا كأكو .ء.فوع نب ةّرم

 وهو بانج نب ريهز هيلع اوعمجأ امو مهلعف ْغْلَق . (سب) هل لاقي مهل ءام ىلع ْمُهو

 ذختت نافطغ يلخأ الو ّيح انأو ًادبأ كلذ نوكي ال هّللاو :لاقف بلك ديس :دعموي

 نافطغ نع هغلب ام ركذف مهيف ماقف هيلإ اوعمتجاف هموق يف ريهُز ىدانف .اذبإ اموخ

 يف راسف «هوباجأف .كلذ نم نافطغ اوعنمي نأ هموقو وه هل ةرثأم مركأ ْنِإ :لاقو

 هتجاح باصأو ريهز مهب رفظف .هذشأو ٍلاتق حربأ مهّلَئاقو نافطغ مهب ازغف هموق

 «هتبقر برضا :هباحصأ ضعبل لاقف هوني يذلا مهمرح يف مهنم ًاسراف ذخأو . . مهنم

 َلطَعو ءهلَتَمَف هيلإ ماق مث «مارحب يلع َلْسَب ام كيبأو :ريهز لاقف ءلْسَب هنإ :لاقف
 لاقو .لاومألا ذخأو ءاسنلاو ىرسألا درو نافطغ ىلع ريهز َنَّم مث .مرحلا كلذ

 : كلذ يف ريهز

 هييهللا تورحاو اهيفالك“ ١اسلاناق طعامك وييشت جلف
 ءايحلا هتميش ءارذع ىلإ متعجراماّم لضفلا الولف

 )١( الأغاني  ج 55 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ 5١.
 .نافطغ نب ثير نب ضيغب نب سبعو ناييذ ونب مهو )0ع

 يلاعأب اوناكو .جحذم نب دْلَج نب ةلعغ نب برح نب ءادص مهو ءجحذم نم ةريشع :ءادص ةوفز

 .نميلا يلاعأ يف ريسع ةاّرّسو نارجن فالخم



 230 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 1

 ءاشعل ناك ءاشووهتلا عدلا تدك ذاوطس مهترفاعوبكو
 ءاضفلا ضرألاو ٌنافطغامو ًاَسَبَناَفطغاهدعب ٌتْلَخُم
 ءاورلا ءاملاو ضرألا ءاضف بانج ينب ّيَحِل ئئَحْصَأ دقف

 ءاقللاربتخُي نعطلادنعو موي لك يفاننعط قدصيو
 هم ظاهتنشسأحامرأب ائعوءادمألاةوخنانِيفت
 ًءهفعلاّبهذْنَمِراثاىلع  ُنْيَق توملا راذح تبرهدقو
 اهيل بيتيس ةياعتلجاف :اردسع نااكرمجر ايت وملو
 (7(ءارضلا نيعرملاو بينلا بالح (يلاعملا لين) نع نْيَّقلا ئَملأو

 اوزغي نأ اوبأف ءهعم نافطغ اوزغيل مشج نم نيقلا ينب دمتسا دق ريهز ناكو

 يذلا مرخملا لطغوت مهب نفظوو. ناقطغ ارغف بلكو باد يتب نتن ةموق يف ناسن «هعم

 نأ نو ديو تاك عتود :مرحلا هيف اونب يذلا سَب هايم عضوم نع مهالجأو هونب
 ريهز مهبراح كلذلو ةكم نع ًالدب مرحلا كلذ ىلإ يراجتلا مسوملاو ّجحلا اولعجي

 ةينميلا ةعازخ ةليبق يف كاذنآ مارحلا تيبلاو ةكم ةيالو تناكو ٠ مرج للو لطلو

 . يعازخلا ةّيِشْبُح نب لْيَلُح اهسيئرو ةيدزألا
 ع 7

 : ةديصقلا ةبسانمو ( . . ْنمْلَس لأ ْنِمَأ) ريهُز ةديصق

 : اهلوأ يتلا هتديصق بانج نب ريهز رعش دج ْنِمو
 ةوملا ةوررقلا تنيلقلاىجت هقز. فروسملا ايفل: يتلق لآ نيا
 0 قرا هنو نك ابدل انلفيمةجول نملس تدقعا نرلأو

 ُوَلْطُي لبكلا نِم يناعلا اهب لعل ةيحتانيِدّوَز اًنَعتيِّيُحْف..

 هتليبقو بانج نب ريهز نيب عقو ًاعازنو ًافالتخا نأ ةديصقلا كلت ببس ناكو
 ًاريهز وزغل ًاعومج رسج نب نيقلا ونب عمجف .ةيعاضقلا رسج نب نيقلا ةليبق نيبو
 ريهز ىلإ اهلوسر ءاجف ءرسج نب نيقلا ينب يف ةجوزتم ريهز تخأ تناكو' .هتليبقو
 ١ سل :هبياحصأل ريهز لاقف .داتق كوش اهيف ةّرصو لمر اهيف ةرص هعمو

 .- مهمودق لبق اولحرا يأ  اولمتحاف «ةديدش ةكوش وذ ريثك ودع مكيتأي
 0 .لعفن ال هّللاو «ةأرما لوقل ٌلمتحنأ :يحمسلا فوع نب حالجلا
 :ريهز لاقف .حالجلا

 ئونلا انب طشتدقلو ءىَلَق نعال هّثقراف يننإف حالجلاامأ

 .؟١ ج 7 ص  ىناهفصألا  ىناغألاو ١ ج 74 ص - ريثألا نبا  خبراتلا يف لماكلا 7
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 ئوه اع َنَئَعظأل ٌتْمَقَأ نعلو ا ا نضال ثدعظ ءىلف

 اوذخأو حالجلا ةريشع ةماع اولتقف شيجلا مهحّبصف «هتريشعو حالجلا ماقأف

 لتقو «مهمزهف «مهل ربصو «مهبراحف .هودصقف هربخ شيجلا غلبف .بلك رئاشع

 :ريهز لاقف . نيبئاخ هنع اوفرصناف «مهسيئر

 ©0قروملا لاّيخلا اذ نّملَس لأ ْنِمَأ
 انلحم هجول ىَمْلَس تدئها لنّنأو

 ةرخدنعأعجاهالإَرَتْمَلُم

 عاجل كلر مانام كرك

 ِرْظْنَم نسح ايو ءاّيَرام بيط ايف
 اهموسر ٌتفرع دق ىلاثأ ميو

 اهتلاسامل لوقلا ٌنيِبَت تدانكو

 ةرْبع ٍنيَعْلل تجه ىملس رادايف

 02 ا

 ىوشملا تيرغلا فيطلا قمن دقو

 ٌقفخي ضرألا هّمْهَم ْنِم اهنود امو

 ٌفرمنو قيتع روك اهرهظ ىلع
 ٌقلأتي ِضِراَع ىلغنأ لَه امك
 ْقَلْطُي ٍلْبَكلا نم م يناعلا اهب َلَعْل
 رولا لا رار يراد
 ٌقِيْضَت كايؤر ْنأْوَل هب َتَوْهَل

 َقَرْفَرَتعومدلاواهيلإانجعف

 ُىْطْنَت رادلا تناك ول ينربخُتو
 نرفع را نفت ويا هاجت

 : رسج نب نيقلا ينب ةبراحم ركذي ةديصقلا هذه يف لاقو

 اويفتاف ىلا اولبفك نإ اهنيوكانأ

 ٍةرِهَفكُم ٍةجارجر ىلإ اوءاجف
 ندع يقيد ٌحامرأو ويتوب

 مهسيئرانكرت ىتح اوحربامف
 ٍدجام نباو ٍدجام ْنِم ىرت نئاكو

2 

 ٌقرخُن برحلا نم ٌباَيْنأف الإو

 نقصت تفاطملا هوجن ُريِدُملا ذاك

 قرح مداجأاّمم ة ل

 0 هجولل ءالجن ةنعط هل

 :هلوق اضيأ باَنَج نب رْيَهَز رعش دّيج ْنِمو
 2و

 اناريج ةاّرخملا َنِم ٌتْعَتَم له مأ اهل ٌتيفو له ىنع ةَّمْيَمَأ لئاس»

 . (باحس :لأ» ىنعمو «قرؤملا لايخلا اذ 00 لأ ْنِمَأ) هنأ دب الف

 .(قّرحم اهعنص داجأ

 7١. ج 5 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()

 ءًأطخو فيحصت وهو «قرؤملا لايخلا ىملس لآ اذ ْنِمْأ» : ىناغألا باتك ىف تيبلا زجبع ءاج )١(

 ٍ يصورمصلا يسعي 1 رحم يل انك يف هلا ةعوضوملا عوردلا) ىنعي ا؛داجأ امم» بوصألاو (ٌقّرحم دافأ اًمم) ىناغألا باتك ىف ءاج (؟)
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 اناكام نيأ ٌميرك َميركلا َنِإ ٌلْطَب ٌدِجاَم اَلِإٌفْيَضلا ٌعنميال
 اًناَوْلأ ةاَرْخَملا ّنِم م ةوجولا وسكت ةةمتاصفالا يتربص نا ايما

 انانبأ مقتل تحت صلب كلت. :ةل دانك ال هنري وييلعاكلب
 انابطخ ماهلاب يلتخن امئأك ًامدق ِمُهَماَه انْوَلَع اوُنَحَجرا اذإ

 اناولأ عقتلا يف هبوث ىستكا دق ٍرْفَعْنُم هجولل ىَّوَه ميرك ْنِم مك
 01 0 ا ري بلاوب

0 7 

 ناش ولم ضعب ىلإ الفوو يماشفلا عير نب حول باج نب يهز ةئا

 برر ليل راد ةمارجلا نيبلرو اكحلا يبطل نالولا رد يعارسلا تع

 جوزت دق ّيَضُق ناكو «يشرُقلا يرهفلا بالك نب ّيصُق هتنبا جوزل ةكم رمأبو تيبلا

 (أدبعو ؛ضرَعلا كيعو «فانم دبعو «رادلا دبع) هل تدلوف (لْيْلُخ تنب ىّبُح)

 نم ةكم رمأبو اهيلع مايقلابو ةبعكلاب ىلوأ تنأ) هل لاقو تيبلا ةيالوب ليلُح هل ىصوأف
 بالك نب ّيصُق ىلوتي نأ نويعازخلا َناَشْبُع ونب ضراع ليلُح تام املف .(ةعازخ
 راسف .هترصن ىلإ هوعدي يعاضقلا ةعيبر نب حاّذِر ىلإ يصق بتكف ءةكم رمأو ةبعكلا

 ةعازخ |ويراحو ايضف نازأت (ةكم ا ةرهبلا يلاعأب اخ رايد نم هموق ناسرفب حارِر

 ينب نيبو هنيب عقوفا ةعاَضُق رايد ىلإ حاّرِر داع مث .بالك نب ّيصقل رمألا مت ىتح

 ىتح حاَّرِر مهفاخأف « ءيش ةعاَضق نم نانطب امهو لسا ن ةكتوحو دْيَز نب دهن

 ةعاضق عامتجا بحي ناكو - يبلكلا بانج نب ريهز لاقف .ةعاضلا ارد ند ارح

 :- حاّرِر مهب عنص ام هركو «اهدالبب

 "”ِنْيَتَتْلا يف كْنْيَحَل ْدَق ينِإَف ا 00 0

 (يِنْوَنَعْدَفٍةَءاَسَمْلاِب ْمُهْوَنَع هز ف نإ عننا نر ةكتؤحو

 ىورتا :ماشه نبا لاقف بالك نب ّيصقل تايبألا هذه قاحسإ نبا بسن دقو

 نأل بانج نب ريهز نمز كاردإ كلذ حيتيو 2 يبلكلا بانج نب ريهزل تايبألا هذه
 َدَفَو دقو (بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع دع) نع ع ائيمل

 7١. ج ”57/ ص  يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا(١)

 . كتمل : كتيحل(؟)

 .١ا هج ١5١ ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا()



 قدي يبلكلا بانج نب رِيَمُز 2053

 تراص امدنع يداليملا سداسلا نرقلا كلذ لئاوأ يف ريهز نمز نوكيف مدا” ماع

 بالك نب .ىصقل :تيبلا ةيالو

 :لاق هيبأ نع يبلكلا

 هيلع الخد املف «ناسغ كولم ضعب ىلع ةثراح هوخأو بانج نب ريَهُز َدُفَو»

 دق ةلعلا ةديدش ةليلع يمأ نإ امهل ًاموي لاقف .امهمدانو امهب بجغأف ءةادشتأو هاثدخ

 .ةثول هيف تناكو .ةراح 1 تر اال اقل ؟ءاود اهل نافرعت لهف اهؤاود ىناّيعأ

 دقو كلملا بثوف .اهمعطُت ةراح ةئيمك :ريهز هل لاقف ؟تْلَق ءىش يأ :كلملا لاقف

 .ةثراح ةلاقم نع ملحو ءاهل ةأمكلا حالصإب رمأي هنأ امهيري ءىرخألاو ىلوألا مهف

 . (7 ١١ج 560ص) . «ًالثم اهُلَسْرَأَف . بلقني ل ل ا ا

 : بانج نب ريهزل ناميكح ناتيب

 : لئاقلا وه يبلكلا بانج نب ريهزو» :ةبيتق نبا لاق
 (”ئكجج ام ٌبقاوعهكردتفًأموي هفعض َكبزحيال «َكِفيِعَض عْفْزا
 (90َرجج دقف ٌتْلعف امب كيلع نأ ْنَمَّنِإَو ءَكيِلَع يِنْئُي وأ َكِيِزْجَي

 ليقو ءايداع نب لأومسلا وهو يدوهيلا ضيرغل رعشلا اذه » : يناهفصألا لاقو

 «لفون نب ةقرول هنإ ليقو «ليفن نب ورمع نب ديزيل هنإ ليقو «ضيرغ نب ةبعشل هنإ
 - ةبيتق نبا ركذ امك بانج نب ريهزل هنأ حيحصلاو . "”«بانج نب ريهزل هنإ ليقو

 نب ةقرو هب لّئمتو ليفن نب ورمع نب ديزيو ضيرغ نب ةبعشو ضيرغ هب لّذَمَت امنإو
 :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهُزلا مامإلا ىورو» هل رعش يف نيتيبلا لخدأو لفون
 : نيتيبلا نيذهب لثمتأ انأو ِهِكَي هللا لوسر ىلع لخد

 اَمئدق بقاوعلاهكردتفًاموي هفعض كبرحي ال كفيعض عفرا

 اًرَجدقف تلعفامب كيلع ىنثأ ْنَمَّنِإو كيلع ينثيوأ كيزجي

 هيلع ءانثلا الإ ءازج هل دجي ملف ةعينص هيخأ ىلإ عنص لج امّيأ : يك لاقف
 ,”ةءاناك نتف هل ءاعدلاو

 راج يام مع
 0 اثنان ان

 )١( امن ْذَق بقاوعلا هكردتف موي :ىناغألا باتك ىف تيبلا زجع ءاج .

 ) )1يبلكلا بانج نب ريهز ةمجرت - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا .
 )©( الأغاني  ص - يناهفصألا جرفلا وبأ ١١ ج ".
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 : هتايح رخاوأ ىف بانج نب ريهز راعشأو رابخأ
 : يماطقلا نبا يقرشلا لاق .ًاليوط ًارمع يبلكلا بانج نب ريهز شاع دقو

 انأ :لاق ؟تنأ نم :هل لاقف «كدج ديب ذخ :اهنبا نبال بانج نب ريهزل ةنبا تلاق

 كا ا لوقي ريهز أشنأف .ةنالف نبا نالف نبا نالف

 نمف ككتلمأ نإ نيتتنتا

 ةضسحتدو 1 تاد انس ءانمنبا عيسك يك وفو

 نب فصلا أ كقا ك0

 هةيينعط يشن وت الخ يسأل ناجلا تادنيدق نقتل وزعم

 هيلا تيس انفو . ينال ادوات
 هيظشرمغيملنيرطق 2هلاقرشمب ثودغدقلو

 هّيفقلارمحُن نمو ىخحْض ب انجلارقبنمٌُثبصأف
 ةيبيعلا لو :فيعبصلاربع .ةيحات ةييطخ تتيطخو

 هيقبهبونكلهّيلف ىتفللّريخ ُتثوملاف
 «ةةيشعلاب ىداهتدقول اجلا خيشلا ىري نأ نم

 : ًاضيأ هربك يف ريهز لاقو :يبلكلا نب ماشه لاق
 ينيميب يبجاح الإ ٌسمشلا الو ًاعلاط ّمجنلا ىرأ ال يموقل ايالأ

 ينيعد لوقأ نأ يريكن ئّصقأف اهدومعبافقلادنع يتبزعم

 ٍنيمأ ريغ رارسألا ىلع نوكأ ىو ني رعمأ ينام دينا

 نيحل لحملا يتأيال نعظلا ىلع 2اطوم جادح نمٌريخ تومُللُف
 نيمأ) هلوقو .هالكت فرخلا خيشلا عم نوكت ةأرما ةبزعملا» : يناهفصألا لاق

 لبق نك ام نلعفيو نهرارسأب يدي نيب نثدحتي نرص ءاسنلا نأ يأ (نهرارسأ ىلع

 . «ءاسنلا بكارم نم بكرم :جدحلاو جادحلاو .نهرضأ ال ينآل هيف يئْبَمري كلذ

 :ًاضيأ ريهز لاقو

 يئاسم مأ يحابص يف يفتحأ يىيلابأ ال ىتح ٌتْرِمهَعدقل

 ءانهز اذ اع مج نالشلاسبو - .قّزاّرَخ ىلع نيدقوملا ثدهش

 ءامسلاءام ينبٌمهَدعبو ورمع لآ نم كولملا ٌتمدانو

 تاياورلا اهبيترت يف فلتخت تيبلا اذه دعب يتلا تايبألاو .كولملا ةيحتو كلّملا ينعي :ةيحتلا )١(

 .بيترتلا يف اهضعب ريخأتو اهضعب ميدقتب
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 اوشا بف دنس نأ ةهيتتم» ”انانعو ةقاف) ثنا[ كن نكرر

 :هربك يف أضيأ ريهز لاقو

 دئاوعلا لع ئساتال نيشاشما' .ةلالسج الإ مانألا ىتسيتتت نإ

 دعابألا نوهيتكاكلا يديك ٌنمأيو ادعلا ىب تمشيو ىندألا ىب ىذأيف

 ّىحلا نإ الأ :لاق اذإ ريهز ناكو# يدك 2 دمحم 0 لاق

 (بانج ينب يف دأل بلك يف يدل ميلع نب هلا دم هخأ نإ بسن أ ا

 د مفلح اذه نم ل لاق 5 حلا نإ الأ : هّللا 0-5 ( ميقم

 هيخأ نبا ءرملل ٌسانلا ىدعأ :ريهز لاقف «ميلع نب هللا دبع كيخأ نبا اولاقف ؟مويلا
 :لوقي أشنأ مث ءهلتقي وأ همع لتاق عدي ال هنأ الإ

 ففلاخيو مِقُّي لحرأ ْنِإو «لحريو يعممقُي ال مِقأ َْنِإ ٍقاَقِش ريمأ

 تام ىتح افرص رمخلا برش نممو .تام ىتح افرص رمخلا برش مث

 . ةنسألا بعالم كلام نب رماع ءارب وبأو ىبلغتلا موثلك نب ورمع

 دع دع

 : مالسإلاو ةيلهاجلا يف بانج نب ريهز ينب نم ءارمألاو ءارعشلا

 خرم دلو مالسإلاو ةيلهاجلا يف رعاش دجوي ملو» : يناهفصألا جرفلا وبأ لاق

 نب ريهز نب رباج يبأ نب نيرع مهنمف . .بانج نب ريهز دلو نم رثكأ ءارعشلا
 : لئاقلا وهو « بانج

 هليصو يعمو مهب مهرب يك ااتييسلل سنه جيش ومطو

 هليوطلا ممهدالب يفاور اطق يربخ مهئفقدصف

 : لئاقلا وهو «بانج نب ريهز نب نامعنلا يبأ نب ةدانج نب ةجفرع مهنمو

 ٌريمَحْفاَمَعيداولاجرعتمف رباج مأ نم فازعلا قربأاَمَع

 روح ُسناوأ ةْغبَرَتملْنأك ةّيور نيمي نع ريوث ضوَرف
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 ٌروتُق نهظحل يفالفلاءابظ اهنأك هوجولاو ايانشثلا قاقر

 : لئاقلا وهو «بانج نب ريهز نب سيقلا ءىرما نب ثرحلا نب رماع نب ثيرح مهنمو

 الالش لجع ىلع ممدرؤأو ٍظيغبًأظيغ مهزجأ مل نإف

 الابق تدلوامب تنشفأالو ىلذدلتهلةيبلغعلاث يلف

 نب ريهز نب سيقلا ءىرما نب نابهص نب ةدانج نب دسأ نب داصُم مهنمو

 : لئاقلا وهو «بانج
 را را را ين اش كلبقو زرحم نبا حاقللا ىقلت نأ تْيْئَمَت

 ةءايضملا كيل ثذش 1١ تناسب مهعمج ٌتنياع ءانيع ينب اّلَهَف

 نب سيقلا ءىرما نب نابهص نب دعسأ نب ريهز نب ةمالس نب لبنزحلا مهنمو
 : لئاقلا وهو «بانج نب ريهز

 ٍْذَعُم رومخلا ىلعٍلالهلا ٌحَّضَو هّنأك صيمقلا قرخنمب ِتْدَبع
 يلفبسو فاوس ىلصت نأ تعمزأ . .:ةماعت ليلخلاو كيو لشن

 0 ب يي ا يتملو ئضراعب ٍتيأراَمل

 ٍللعَتَيملهادن نيبلطتول قدتلا ىلإ شهب ىف بخ تْفّرَصَأ

 ٍلَضْفُملا ميركلا ةمركم ذينو قنيعولا كوك نع بيصقلات]

 يبأ نب سيقلا ءىرما نب سيق نب بانج نب ةثراح نب لفر نب بيسملا مهنمو
 : لئاقلا وهو «بانج نب ريهز نب رباج

 هلطابّقحلاٍبلْغي نأ ُمُتيَتَمَت اَمَدْعَي بّلهملا نب ديزيانُلَتَم

 ُهَلَباق ةعاضق نم الإ نيدلا نع جرام فارحلا يف يداك

 نب رباج يبأ نب ل ل ا
 رّثُك ءارعش ريهز ينب نمو ''”بلهملا نب ديزي لتق يذلا وهو «بانج نب ريهز
 . "”(مهريغ نود لوحفلا مهنم ثركذ

 ةفيلخلا ىلع هتروث 3 ةياهن يف ه٠ اما لا د ىلا قفز

 "ا 0 جرفلا وبأ - يناغألا ١(



 ناكو ءناطحقو نميلا ناسل وهو يبلكلا شايع نب ميكح رعاشلا مهنم لعلو

 دعي ماشلاب اورقتساو اعيمج بلك ونب لقتنا ثيح «ماشلاب اورقتسا نيذلا نيينميلا نم
 درلا يفو «نيينميلاو نميلاب زازتعالا يف راعشأ شايع نب ميكحل ناكف «تاحوتفلا
 «نييناميلا ضعب يدسألا ديز نب تيمكلا اجه املو ؛ءوسب مهل ضرعتي نم ىلع
 :لاقو دسأ ينب شايع نب ميكح اجه

 ناسلا رب نتاحعت ىبو نأ ديس يقام نتف وما نأ دريس انه

 رانيد ٍفلأموي لك يلْنأو مهتانبنِم ينوجوز مهنأو

 :تيمكلا هباجأف

 رانلاب بلك اي قرتحاف ةفورعم دبا نب وو لا كلاناينكاو
 : يبلكلا شايع نب ميكح هل لاقف

 ٍدحألاو تبسلا نيب َقَرَمُي ىتح دسأ نم ّيحلا اذه ٌمؤللا َحَرْبَي نل
 يف نيينميلاو نميلا كولمو داجمأو خيرات اهيف ركذ ةديصق شايع نب ميكحلو

 .مالسإلاو ةيلهاجلا يفو ةديلتلا روصعلا
 نب ريهز نب يِدَع نب ةفانق نب ةناجد) مالسإلا لبق مهنم ناكف ةالولاو ءارمألا امأ

 عم هنولوادتي ةربو نب بلك يف ُكْلُم ةعاّضقل ناك" :نودلخ نبا لاق .(يبلكلا بانج
 مالسإلا ءاجو «ةينارصنلا نيد يف اولخدو .كوبتو لدنجلا ةمود يف ةدنك نم نوكسلا
 نم يدنك هنإ لاقّيو ءنوكسلا نم «كلملا دبع نب رديكآل لدنجلا ةمود يف ةلودلاو

 بلك نم  لدنجلا ةمود كّلَم نم لوأ يف ناكو . .ةعبابتلا مهالو نيذلا كولملا ةيرذ

 بلك ينب ىلإ ةناجد راس دقو .''«بانج نب ريهز نب يدع نب ةفانق نب ةناجد
 هوكْلَمُف ماشلا ةيدابو موخت نم اهالاو امو لدنجلا ةمودب نيذلا ةعاّضُق نم مهناوخإو

 نم رثكأ يف ركذ نودلخ نبا نكلو (ةثراح) همسا نأ تاياورلا ضعب يف ءاجو .مهيلع

 . (بانج نب ةثراح) ًاضيأ كانه ناك امبرو .(ةناجد) همسا نأ عضوم

 ناكو "بانج نب ريهز نب يدع نب ةفانق نب ةناجد نب فينأ نب لَدْحَب) مهنمو
 نبا لاق .اهب اورقتساو تاحوتفلا يف ماشلا اولخد نيذلا نيينميلا ءاسؤر نم (لَدحَب ونب)

 بلك ةليبق تلقتنا دقو ''”«ءالؤه لدحب ينبل بلك يف مالسإلا ةساير تناكو» نودلخ
 تناكف «تاحوتفلا يف ماشلا ىلإ اهيلي امو نميلا نم اهلمكأب ةيعاضق لئابقو اهعيمج
 رصق قشمدب ناكو (لدحب نب كلام) مهنمو (لدحب ينب) يف ماشلاب ةعاضقو بلك ةساير

 . بانج نب ةثراح نب فينأ نب لدحب ونب مهنأ عماجلا يف ءاجو « ةلداحبلا
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 نب ريهز) ةديفح (ةناجد نب فينأ نب لَّدْحَب تنب َنوُّسيَم) ةريمألا مهنمو
 نب رمع ةفالخ يف ماشلل ريمأ وهو نايفس يبأ نب ةيواعم اهجوزتو .(بانج

 اهتمجرت يف ءاجو .(قشمدب) ديزي دلوم ناكو «ةيواعم نب ديزي هل تبجنأف «باطخلا
 : يبلكلا بالود قو ةثراح ينب نم «فينأ نب لدحتب ثنب نوسُيَم» : عماجلا باتكب

 :لوقت ةيواعم اهعمس . . .ديزي هنبا مأو نايفس يبأ نب ةيواعم ةجوز يهو .ةرعاش

 ٍفينُمرصَقْنِمٌٍّيلإّبحأ هيفٌححايرألاوفختَتِيَبْل
 فوفشلا سبل ْنِمّيلإٌبحأ ينيع ٌرَقَتو ةءابع ٌسبلو

 نأ :(بدألا ةنازخ) هباتك يف يدادغبلا لقنو . .اهلهأ ىلإ اهداعأو' اهقّلطف

 ذإ اكفني الو كك ذإ اند ام :هتباجأف كنب كنك“ انللاف ايتنللط اعل ناعم

 - 5١ ماع) ةيواعم نب ديزي هنبا ةفالخلا ىلوت ه٠ ماع ةيواعم تام يلوم 01
 تتامو .هدهع ةماعد ماشلاب ةيناميلا رئاسو ةعاضقو بلك ونئب هلاوخأ ناكو (ه<5

 .(ه/٠ ماع يلاوح)  عماجلا يف امك - لدحب تنب نوسيم

 ندرآلاو نيطسلف ريمأ يبلكلا فينأ نب لدخت نب كلام نب ناسح ريمألا مهنمو

 ةيالو مايأ ذنم ماشلاو نيطسلفب اهعيمج ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا سيئرو ماشلا ةيدابو
 ةفالخ يف مث (ه54 )40  ةيواعم ةفالخ دهع يف مث نامثع ةفالخ يف ماشلل ةيواعم

 .ناورم نب كلملا دبعو مكحلا نب ناورم مايأ ىتحو (ه54 - 50) ةيواعم نب ديزي

 نيطسلف ىلع أريمأ يبلكلا كلام نب ناسح ناك» يربطلا ريرج نبا خرؤملا لاق
 يو صدا ”«نيطسلف لهأ دّيس ناكو ءهدعب ةيواعم نب ديزيل مث ةيواعمل

 نب هّللا دبع عيوبو ةيواعم نب ديزي نب ةيواعمو ةيواعم نب ديزي توم دعب ةفالخلا رمأ

 هريغو مكحلا نب ناورمل ةوعدلا ترهظو ماشلا ىلإ هتوعد تدتماو زاجحلاب ريبزلا
 وهو نيطسلفب يبلكلا كلام نب ناسح ناك  ريثألا نبا خرؤملا ركذ امكو  ماشلاب

 لاقو «. .يماذجلا عابنز نب حْوَر نيطسلف ىلع فلختساو ندرألا ىلإ راسف «ءاهريمأ

 مهب يلصُي ناسح ناكف «ةيباجلاب ماشلا هوجوو ناسحو ةّيمأ ونب عمتجاو» :ريثألا نبا

 نب ناورم ةعيابمب عانتقالا نع رواشتلا رفسأ مك "”(نورواشتي مهو موي نيعبرأ
 اهديسو ناطحق سيئر ناسح ناكو#» :يدوعسملا نسحلا وبأ خرؤملا لاق ءمكحلا

 ىلع طورش نم - (نييناطحقلا نيينميلل يأ) مهل ناك ام ناورم ىلع طرتشاف «ماشلاب

 نيفلأ لجر ئفلأل مهل ضرفي نأ :اهنم «ديزي نب ةيواعم هئباو «ديزي هنباو «ةيواعم

 1١9. ص .فرطماب دمحم  عماجللا ()

 .8 ج 4 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0)
 .7 ج ا” ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 يهنلاو رمألا مهل نوكي نأو ؛هناكم همع نبا وأ هنبا ماق تام ّنِإو (ءاطعلا يف) نيفلأ

 .ةروشمو مهنم يأر ْنَعُف دقعو لح نم ناك ام لكو ؟اةليلكلا سما اصلا دعو

 عم ناورم راس مث « ه4 ةنس ةدعقلا يذ يف ناورم عيوبف ”«كلذب ناورم يضرف

 متف (طهار جرم) ةعقوم يف ريبزلا نبال نيلاوملا اومزهو اوبراحف ناسح ةدايقب نييناميلا

 نمو ناورم نب كلملا دبع ةعيابم يف اناسح ناورم ملك مث .رصمو ماشلاب ناورمل رمألا
 ناسح ماقف» : يدوعسملا لاق . (زيزعلا دبع نب رمع دلاو) ناورم نب زيزعلا دبع هدعب

 ملف .كلملا دبع دعب زيزعلا دبع ةعيبو كلملا دبع ةعيب ىلإ مهاعدو ًابيطخ سانلا يف

 دقو «ماشلاب هتماعزو ناسح نأش ولع ىدم ىلع كلذ لك لديو ")رح كلذ يف هفلاخي

 لك تلمشو هتفالخ ترمتساو ه5 ناضمر ىف ةفالخلا ناورم نب كلملا دبع ىلوت

 . هتافو ىتح ًاريبك ًاريمأ ناسح لزي ملو .ه87 ماع هتافو ىتح ةفالخلا ةلود ءاجرأ

 نب لبوت نب ناوفص نب ةلظنح :بانج نب ريهز ينب نمو» :نودلخ نبا لاق

 ةيقيرفإ يَلُو .ريهز نب رباج يبأ نب ريره نب ليحارش نب ةمقلع نب ةلظنح نب رب
 كلما دبع نب ماب

 كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف رصمل ايلاو ناوفص نب رش ريمألا :هوخأ ناكو

 ةيقيرفإ ىلع ناوفص نب رشب كلملا دبع نب ديزي ىلو مث ها 211١ه

 ماغ نم ريعمل ايلا ةلظيحب انكم .رصم ىلع ناوفص نب ةلظنح ىلوو «ةيلامشلا

 ه٠ 1١5-١5 ماع نم ةيلامشلا ةيقيرفإل ايلاو ناوفص نب رشب ثكمو ه٠ اك

 نب ةلظنح ىلوت مث .كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف ه9١٠ ماع هتافو ىتح كلذو

 ماشه هالو مث .ه554١١ - ١١9 ماع نم ماشه ةفالخ يف ةيناث ةرم رصم ةيالو ناوفص
 نا لا و و

 هيخأ ةيالو تناك كلذكو  (برغمل رئازجلا - سنوت - ايبيل) يبرعلا برغملا دالب

 . يبلكلا ناوفص نب رشب

 نب مشج نب نامالس نب رارض نب ماسح راطخلا وبأ مهنمو) :نودلخ نبا لاق

 راطخلا وبأ ىلوت دقو. ؟"'(سلدنألا ريمأ يبلكلا يدع نب مضمضص نب. نيصتخ نب ةغينر
 ثكمو «كلملا دبع نب م ةفالخ يف ه4 ماع نسلدنألا ةيالو رارض نب ماج

 هموقب زازتعالا ديدش ناكو ًارعاش راطخلا وبأ ناكو ,.هأ49 ماع لإ نعلدن اال ايلاَو

 : ماشلاب ناورم ينب ضعبل لئاقلا وهو «نيينميلا
 َلْذَع مك اولدعي مل نإ هّللا يفو 2 انءامد ًاسيفق ناورم ودب ْتداَقأ

 30 910/ و 450 ص - يدوعسملا  بهذلا جورم 23
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 ُلْضُفلا هل مَن ناك نم اوملعت ملو طهار جرم اودهشت مل مكنأك
 لجر الو دعت ليخ مكل سيلو انروحتباًئقلاّرح مكانيقو
 كولم مهو ' '"«رزيش كولم ذقنُم ونب :لّدْحَب ينب ٍبِقَع ْنِمو' نودلخ نبا لاق

 نرقلا ىتح رزيش ةرامإ ذقنم وئب مكح دقو ءايروسب ةامح نم برقلاب رزيش ةرامإ
 رزيشب مهمكح ىهتنا املف ذقنم نب لماك نب كرابم مهرخآ ناكو .يرجهلا سداسلا
 ًاريمأ ثكمف هدال9 ماع ةماهت ةقطنمو ديبز ةرمإ ىلوتف نميلا ىلإ ىتأ مث رصم نكس
 نب باطخ هوخأ ثكمو .ه0449 ماع ةرهاقلاب يفوتو رصم ىلإ راس مث ةرتف ديبزل
 تيبلا كلذ نم ءارمألا رخآ وهو «ه51/9 ماع هتافو ىتح ديبزب ًاريمأ دقنم نب لماك
 ةيلهاجلا يف بانج نب ريهز نمز ذنم تبقاعت يتلا ةنمزألا كلت يف يبلكلا يناميلا
 .يرجهلا سداسلا نرقلا ىتحو

 ,7 ج 7١١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 (7؟١١ ثحيملا

 يدنكلا رجخ نب سْيَقلاَوُرْم 2

 (مه 45 /491  هتايح خيراتو .هراعشأ»

 نب ثراحلا نب رجخ نب سيّقلا ٌؤرما ءارعشلا رعشأو ريشا ريمأ وه

 . . يدنكلا رارملا لكآ رجخ نب ورمع

 ارم نتي .٠ ىنعي «حوُرَملا وذ سانلا ٌرعشأ : : حيكر ند ٌديِبَل لاق» د لاق ٠

 ءءارعشلا ٌيِباس سيلا قوما :لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هركذو 5 . سيقلا

 «مهل اهرزغأو اهطبنأ يأ «رمقلا نال يبل كك هلزقو ب جوف 8 فل تح
 مهل للذ هنأ ديري نوت مام يللا: رادع يف اهرب اذ رحل سارح بارت رم

 .هلاثم ىلع ءارعشلا ىذتحاف «هدصقو هعاونأ نئفو «هيناعمب مهّرّصَبو ءهيلإ قيرطلا

 00 نإ :هلبخف نم لوقي : ىثثملا نب ُرَمْعَم ةديبُع وبأ لاقو .2؟7١:كلذل نيعلا راعتساف

 .اهيفام فصوو ٍءِنَمَّدلا يف كو «فقوتساو ٌرعشلا حتَق نم لو سيقلا

 0 «ريطلاو ءابطلاو عابسلاو ةوقللاَو اًصَعْلاب ليخلا هَّبَّش نم لَّوأ وهو . هّرثأ

 سنا :ةيارألا ديت نت لزا ومر :ةديبع قنا لاق“ .فاصوألا هذهب اههيبشت ىلع

 سرفلا فصو يف هلوق يف ينعي «كلذ ىلع سانلا

 لكيم ٍدباوألاٍدْيَق ٍدِرسْنُمِب 2 ؟9اهتانُكُو يف ُديطلاو يدَتْغَأ ْدَّقو

 :لاقف لايشلا كروشب هنول يف ٌرغنلا هّبش نم ُلَّوأ وهو : هّريغ لاقو

 ؟صيِفَي ٌبْذَع َّوْهَوٍلاّيّسلا كْوّشَك هّنْولو سوُدسلا لثم ُهٌثبانَم

 ١77. و ١٠١86 ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا )١(

 . ةنكو اهتدحاو «ريطلا عقاوم : تانكولا .رئاط عمج :ريطلا (؟9)

 ميظعلا سرفلا وه :ديرد نبا لاق «لكيهلا . شوحولا ا .ريسلا يف يضاملا :درجنملا (*)

 .ديقلا ةلراعت اهل ريع ديارألا يلي شرقا اذهانإ !كنرن :لكايم عيتجلاو «مرجلا

 0 : صيفي ٠ . ىراذعلا ايانث لاثمأ هلوصأ ا : لايسلا

 هنأ ىلع تيبلا كاع ذإ ناويدلا حرش يف يبودنسلا نسح ذاتسألا أطخأو . قربي ليقو « ليسيو

 فصو يف هزجسعو ءاهرغش فصو يف هردص هلبق يذلا تيبلا نإف .ىملس رعّشل فصو

 . «فيحصت وهو (ضيفي) خسشلا ضعب ب, يفو ٠ .هب لصتم رغثلل فصولا ةمتت اذهف ءاهرغت
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 اق اهي

 :- هلوق يف ينعي - نساكلا هعشاف (ءأادع ىّداعف) لاق 1 ٠ سانلا ةعيئاق

 ٍلَسْعُيِف ءامب حّضْنُي ملو ًاكارد ٍةِجْعَنو روث نيب ًءادِع ىّداعف

 (يرَدْنألا ٌركب) و .؟؟ةّلُقلا دوغ وهو (ديلولا ٍءالقمب) رامحلا هِّبَّش ْنَم ُلّوَأو
 : باّقُعلا يف هلوق سيقلا قرما هب درفنا امو . 29 لبحلا : ُدكلاو

 يلابلا ُفّشَحلاو ُباَنُعلا اهِرْكَو ْىَدَل ًاسبايو ًابطَر ٍرْيَطلا ٌبوُُق ّنأك

 : هّلوقو .هيبشتلا ٌنَسحَأو «دحاو تيب يف نيئيشب نيئيش هّبش
 لُفْنَت ُبيِرْقَتو ناحْرِس ءاخْرِإَو ةَماَعَئاًقاسو يْبَظ اَلَطَيَأ هل

 يف هل عمّتجا ام مهل عمتجي ملو :هوذخأو فصولا اذه يف ٌسانلا هعبت دقو
 يف روبزلا طخبب)ا بوصألاو (بيِسَعلا يف روُبزلا يح وب) لّلْطلا هش. .دحاو كب

 : هلوق يف كلذو بيلا
 يلا لم لح

 ٍناَمَي ٍبيِسَع يف ٍروُبُر طخك يناجي هت عنا لكل نفل
 اهب ٌُبتكُت يتلا ةماعلا ٌةيريمحلا ةيربزلا ةباتكلا :امه ناتباتك نميلاب تناك دقف

 الو راجحألا يف ُتَحْنُت يتلا ةصاخلا ةيشوقنلا دنْسُملا ةباتكو «ةماعلا رومألاو لئاسرلا
 الئاق نودلخ وبا امهركذ دقو .ديلختلاو ةهلآلاب لصتت رومأ يف الإ اهب ةباتكلا زوجت

 ةعبابتلا ةلود يف ةدوجلاو ناقتإلاو ماكحإلا نم هغلبم أغلاب يبرعلا طخلا ناك" : : يلي ام

 اءاقك تمل ناك يرّيْمحلا طخلاب ىّمَسُملا وهو فرتلاو ةراضحلا نم تغلب اَمِل
 طا .©0«بهنذإب الإ اًهِمّلَعَت ْنِم نوُعَتمَي اوناكو ٌةلِصّفْنُم اهفّوُرُح َدَتْسُملا 0
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 .6نيتيلاوتم نيتنعط امهنعط اذإ ؟نيلجر نيبو نيديص نيب ىداع# لاَقُي . ىَلاَو :ىداع# (1)
 ُبعلي نادوع  ماللا حتفو فاقلا مضب  ةلقلاو «ءالقملا» نأ ءارعشلاو رعشلا شماه يف ءاج ()

 ؟بوضتا نقلا ةريغصلا ةبشخلا : ةلقلاو .هب برضُي يذلا ريبكلا دوعلا :ءالقملاف .نايبصلا امهب

 .ةظيلغلا لبحلا : يردنألاو

 عضو :بيرقتلاو .بئذلا :ناحرسلاو. .بئذلا وْذَع نم عون :ءاخرإلاو 000 : لطيألا )
 :هنأ ةقلعملاب تيبلا حرش يف ءاجو .بلعثلا دلو :لفتتلاو ءوُدَعلا يف نيديلا عضوم نيلجرلا

 يف ةماعنلا يقاسب هيقاس هّبَّشو ءرمضلا يف يبظلا يترصاخب سرفلا اذه يترصاخ هّبَش»
 تاهيبشت عبرأ عمجنف .بلعثلا دلو بيرقتب هبيرقتو ؛بئذلا ءاخرإب هوُدَعو .لوطلاو باصتتالا
 .؟تيبلا اذه ىف

 :رويدملا ناتكلا :نويزلا» :نقمايلا نه: ءاسو اا: نع كييف ىبا ءءارهشلاو نمحلا (©)
 ْ .ةهصوخ هنع درُج يذلا لخنلا فعس بيسعلاو
 . مسجلا طسوب (رجنخملا) ةيبنجلا هطسو يف عضوت يذلا مازحلا نيينميلا دنع بيسعلا : :لوقأو
 .قيقد طخب ٌةباتك بيسعلا يف نوكتو

 .5418 ص - نودلخ نبا ةمدقم 28)
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 ا ةباتك دنسُملا ناك امنيب «ةيربرلا ةباتكلا وأ (روبزلا طخ) وه ماعلا يريمحلا
 . .مهنذإب الإ اهيلتت ىآ اهبيةباثكلا نوعتئمي ا هي د 0

 (ِروُيَرلايفانمايأاًبْبَتكو ٍراَمَظ 52 ءاَبْبَتَكدَق»
 : لوزا يفاة رندا ةرانكلا سنقل فرن قاف

 وامي بيس يف ٍروبز طف"

3 2 

 . سس 85 كه« ع.

 : سيلا م هنم ينل وُ بدو ةدثك ةقطتم نيو ٠ . سيقلا ءىرما ةينمي

 : نميلا يف تومرضح

 ْنوُمَتاَنْيْلَعْلِيْللا لوطن

 7 نا تت ا 0 اا :نودلخ نبا لاق

 5 ؟هرعش يف سيقلا ٌؤرما اهركذ ءنوُمَد مهتدعاقو كولم اهب مهل ناكو .«لمرلاو

 ىلاوتو .نوُمَد مهكلُم ةنيدمو «نميلا يقرش يف ةدنك دالب# :ًاضيأ نودلخ نبا لاقو

 مهنولويو مهنورهاصي ةعبابتلا ناكو .ةدنك نم (نيمركألا) ةيواعم ينب يف مهنم كلّعلا
0 

 زاجحلاب ناندع نس 1 يعب ىلع

 ةظفاحم ضرأب يهو ليصفتلاب ةدنك قطانم ينادمهلا نسحلا ركذ دقو

 جرخ اذإف .تومرضح ضرأ نم ةدنك دلب" :ينادمهلا لاق .نميلاب تومرضح

 ف ةريبك ةيرك يهو نئيكوت «يدنكلا زيجعلا برد كلذ لوأ يقل رْبَعلا نِم م جراخلا

 سأر يف ةيرق ُشقاَشُق مث «ةدنك نم بيِجُتل ةيرق نأروص مث . .نيصح نصح اهالعأ
 تومرضحب فِدَّصلل ْندُم َنوُمَدو َنوُدَهو نودوجو . .ةميظع ةنيدم ُلَدْنَع مث . . لبج

 ونب َنوُمَد نكاسو «فدصلا نودوج نكاسو .رجهلا ةينث يهو نوُمَّدو نارجهلا مث

 عفترم ةدنك دلبو . .يدنكلا راّرْملا لكآ رجح نب روصقملا ورمع نبا كلملا ثراحلا

 .ةرهم دلب ىلإ تومرضح ٌبُصَي مث تومرضح يداو يف هتيدوأ ٌبَصَنو ةاَرَس هنأك

 ٠١7. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا )١(

 ."5ا7و ١854 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )
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 ضف ااا سس سس لج ل سس شا يمس سا

 ىلإ مث «ةدنك نم دابعلل لخنو ةريثك ىرق هيف ٍداو نيضرأ ةدير ىلإ نيرُجَملا ْنِمو
 ؛ةدنكل يهو ءابشالا ةراق مث .ةدنك نم ةثراح ينبل ةميظع ةنيدم يهو ةروح مث ةبدس
 يداوو ربعلا يداوف «ةدنكل نعود يداو يف ةريبك ةيرف ةينالجعلاو .همكألا ةراقلاو
 , "372. .لخنلاو عورزلا امهلفسأو نوصحلا امهالعأ ةدنك دلب نعود

 .فِدّصلل ندُم :نوُمَدو ءنودوجو ءنوُدَه . . » :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو
 :سيقلا ؤرما لوقي لَدْنَعو نومد يفو

 (ِلَدْنَعِب اموي تاراغلا ٍدهْشَأ ملو رم نوُمَدب رجبزأمل ينأك

 نب دمحم يضاقلا لاق .هابص يف تعي ١( .ةرم نوُمدن وهلأ "مل ينأك) ىوريد ' .
 نييدنكلا نم ناكسلاب ةلهآ تومرضحب ةدلب :ْنوُمَد١ : ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع
 لماح مهنم نيذلا ةيواعم نب ثراحلا ينب نم كولملا نكسم تناكو «ةياغلا هذه ىلإ

 لاقو . اهرعش يف اهركذ دقو يدنكلا رجح نب سيقلا ٌؤرما هريمأو رعشلا ءاول
 ربق اهيفو :ةياغلا هذهل ناكسلاب ةلهآ ةيرق  لادلا مضو ءاهلا حتفب  نودهاا : عوكألا
 :نومّدو .ةفورعم كلذك نودوَجو .مالسلا هيلع دوه نب 0 ةماعلا معزت

 برُق ىرخألاو .ًادج اهنم ةبيرقو ميرت ةئيدم لفسأ امهادحإ نيتيرق ىلع قلطي
 (لدنع) نأ بوصألاو . ؟”دنك وئب اهنكسيو ناكسلاب ةلهآ ةدلب لَدْنَعَو . .نيرجهلا
 ميرت راوجب «نومد» :هيقفاب دمحم. د لاق . رك ركز حو ترعلا ردح
 ظفلب نومد بناج ىلإ شوقنلا يف روكذملا (بيلك نصحالهيلي ناكو 7” رشانم
 يي ا لا د لاق  (مبلك /ًرع) وأ (مبيلك [ع)

 سيلك "”موسلاو مَسق نيب ٌرعلا نصح هنأ وأ - مَسُقَو ةطشمو نومد - نيب ًالوهجم
 يف ينادمهلا لاق .سيقلا ءىرما لاوخأ مهو فِدّصلا نب كلام نب مير ينب نم
 : لجو 1 يقرمو ب لس وهو داعاج : ميرُح نب مشعج نب دسأ دلوأ» : : ليلكإلا
 ناسح ابأ ًاراوخو ءًابلوتو «ًارمنو  بْيَلُك وهو - ًابَْلُثو «ًابركو ءأمشعج :ةّيئلُج دلوف
 تخأ ةعيبر تنب ةمطاف هّمأ :مهضعب لوقيو .يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرما لاخ
 ءىرما ةدلاو نأب لوقلا لعفلاب عاش دقو . '”«ءيشب كلذ بسحأ الو .لهْلَهُمو بَْلُك
 ناك» هنأو *ةنْيَييِلْعَتلا ةعيبر ينبا لهْلَهُمو بْيَلُك تخأ «ةعيبر تنب ةمطاف» يه سيقلا

 فلا

 ااا داع نفح يادمهلا نسل بببرعلا يرحب هذ 1
 .7 ج 7١ و ١١ ص  عوكألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا ()
 ١157. ص - هيقفاب دمحم. د  ميدقلا نميلا خيرات (9)

 .7 ج 77 ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 ١1١4. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (0)
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 نكلو .' '«مالغ وهو رعشلا لاقف ٠ «رعشلا ُهَئَقْلُف ءًارعاش سيقلا ءىرما لاخ للهم

 سيقلا ءىرما لاخ نأب نظلا ىف سابتلا عوقو ىلع لدي 0 هركذ ام

 نب هتيلك) نع املا سيقلا ءىرما لاخ امديب «لياهت وح أ .يبِلْغَتلا بيلك» وه
 - ناسح ابأ  اراوخ) كلذكو (يفِدَّصلا كلام نب ميَرُح نب مشْعَج نب دسأ نب ةَبيلُج

 هَْيَلُج نب اراوخو بيلك ةدلاو مسا ناك امبرو .(سيقلا ءىرما لاخ هْبَيلَج نبا
 :سيقلا قرما لاق» :هنأ سيقلا ءىرما ناويد يف ءاج هنأ كلذ لك دكؤيو .(هَّسْك)

 نادل تير علو هناكَم َتْمِلَعدق َةَّشْبَك نبا يِلاَخ

 ."'”«ةدنك فارشأ نم ديزي وبأو ةشبك نبا» :ناويدلاب تيبلا شماه يف ءاجو
 ناك اذإف .تومرضحب فِلّصلاو ةدنك نم مه امّنإ سيقلا ءىرما لاوخأ نأ دكؤي كلذف

 - ناسح ابأ  اراوخو بيلك وه امنإ هلاخ نإف «هلاخ نم رعشلا نّقَل دق سيقلا ؤرما
 ةدنك نب نوكسلاو فدّصلاَو ةدنك قطانم تناك دقو .تومرضحب ةدنك رايد يف كلذو

 .دجّتي هدلوم. .) نأ سيقلا ءىرما ةمجرت يف ءاج دقو يدك دعم كيوم بس ىف

 دلوم» :نأ ةدارج ديعس دمحم ذاتسألا لاقو 5 ”(توف رفح نوكتلا ةقطنمم قو

 لا يف ىف هؤشنمو سيقلا ءىرمأ

 دلاو رجح مكح قطانمو ةماميلاو دْجْنو تومرضحب سيقلا ءىرما ةرسأ ةيكولم
 : سيقلا ءىرما

 لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا نب 2 سيقلا ؤرما) :وه سيقلا ًارما نإ
 نب ثرحلا نب رغصألا ثرحلا نبا  نيمركألا  ةيواَعُم نب ورمع نبا راّرُملا
 نبا لاق :( ينامدلا ييسلا يتالبكلا ىدنكلا عترش نب روث نب ربكألا ثرحلا نب ةيواعم
 ,كولملا مهنمو «ثرحلا نب ةيواعم ونب :ةثالث ةميظعلا ةدنك نوطبو . .» :نودلخ

 ةعباعلا ناكر د نيمركألا د ةيواعم يلب ىف مهبق كلملا ىلاوثو . كساكسلاو «نوكسلاو

 زاجحلا  مهنم يْلُو ْنَم َلوأو .زاجحلاب ناندع نب دعم ينب ىلع مهنولويو مهنورهاصي
 ةقطنمب كولملا ةالولا ًاضيأ مهنم ناكو 2” . .ةيواعم نب ورمع نب رارُملا لكآ رجح -
 ."*”(نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب هّلَبج) مهلوأو تومرضحو ةدنك

 )١( الجامع  ص  فرطماب دمحم 55.

 ١78. ص - سميقلا ءىرما ناويد(0)

 ديعس دمحم  روصعلا ربع نميلا يف ةفاقثلاو بدألا - 458 ص  فرطماب دمحم - عماجلا (")
 6 ص - ةدارج

 .184 و 185 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؛)
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 ةثارولاب امهيلي امو ةءامتلاو ديجتب كدنكلا رازملا لكآ رجُح لآ ةيكولم نكت ملو
 ىتح يدنكلا رارملا لكآ رجح نب ورمع ةافو دعب فعض دق مهكلم ناكو « بسحبف

 نرقلا طساوأ يف ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا ةيريمحلا نميلا: ةلود شرع ىلوت
 َكْلَم اّمل» :نودلخ نبا خيرات يف ءاج امك ثيح  م451/ ماع يداليملا سماخلا

 هتخأ نباب ثعب «برعلا - عيمجو رّيْمِج هتباهو رّيْمِح ىلع ناسح نب عَبُت
 لاق َدَعَم دالب ىلإ ميظع شيج يف رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا
 تدلرق لسكلا:رارشلا لكا ريقخ نوره نما جوز دق عّبت ناسح ناك : : يربطلا

 . .ٌدعم دالب ىلع هثعبف اذه ناسح نب عّبُت عم ثراحلا ناكف «ورمع نب ثراحلا هل

 «ةريحلاو دعم دالب ىلإ شيج يف يدنكلا ورمع نب ثراحلا ءاج :يبلكلا نبا لاقو
 ةريحلا ميلقإ ىلإ ورمع نب ثراحلا مكح ذتما دقو "11 ةاينتنع نب عّبُت هالو دقو
 ناكو - م5517 ةنس ناسح نب عّبُت دعسأ دهع نم ةرشاعلا ةنسلا ذنم كلذو قارعلاب
 «ورمع نب ثراحلا دالوأ نم ةعبرأ نميلا نم يدنكلا ورمع نب ثراحلا عم راس دق

 دعسأ دهع ذتم كلذو وعلا ىلإ ةماميلاو دجن نم قطانمو لئابق ىلع مهالوف
 : مهو « ةيريمحلا ةلودلا ذوفنو ناطلس راطإ يفو ناسح نب عّبت

 2118 0 ليبحرش ناك) ةديبع وبأ لاق : ثراحلا نب ليبحَرش-١

 نم فئاوطو هنأ ينبو (ميمت نب ةانم ديز نب) كلام نب ةلظنحو «لئاو نب ركب ىلع

 «لئابقلا كلت اهنكست تناك يتلا قطانملا دوصقملاو .""”(بابّرلاو ءميمت نب ورمع ينب
 نكست تناكو .قارعلاب ةريحلا ميلقإ فارطأو نيرحبلا ىلإ دجنو ةماميلا ميلقإ قرش يف

 .ةدنكو «ءيطو .دزألاو «ةعاضُق نم ةيناطحق ةينامي لئابق ًاضيأ قطانملا كلت

 - (اكلم)  ثراحلا نب ةَمّلَس ناكوا :ةديبع ىبأ لاقت ثلراحلا خب ةملش ب
 نم ٌفئاوط تناكو .(ميمت نب) ةاَكّم ديز نب دعسو ءطساق نب ِرمَّئلاو ٍبِلَْت ينب يف
 ءىرمأ نب ؛ رماع نب ورمع نب ةباير نب ورمع تنب ةديسأ ِدَلَو نم كلام نبا مراد ينب

 ني فاحلا نب َنارْمِع نب ناولُح نب َبِلْقَك نب هْرَبَو نب رمثلا نب ٌةّيف نب سيقلا
 1٠. ل" ص] 1

 - (اكلم) - برك يِدْعَم ناكو» : ةديبع وبأ لاق  :ثراحلا نب برك يِدْعَم -
 905 يك ونب مهل لاقُي نيذلا ْمُهو مئانّصلا برك يدعم عمو .. .(ناليع) سيق يف
 .[١٠الا" ص] .٠ «سانلا ِناَذَُش نم كولملا عم نونوكي اوناكو  اهيلإ نوبّسْنُي

 نباو يناهفصألاو نودلخ نبا لاق  :سيقلا ءىرما دلاو ثراحلا نب رجح - 5

 .؟ ج ا75الاو 14 ص  نودلخ نبا خيرات 0

 .١٠ا/" ص - ةديبع وبأ - ضئاقنلا ()
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 نم دسأ ةليبق تناك ىتلا قطانملا يأ  ؟دسأ ىنب ىلع اكلم ثراحلا نب رجح ناك" : ةبيتق
 دتمي ناك ثراحلا نب رجم مكح نأ ىلإ يدسألا صربألا نب دْيَبُح راشأ دقو  اهناكس
 : سيقلا ءىرما دلاو ثراحلا نب رجح دْيَبَع لوق يف كلذو ةماميلا ىلإ برثَي موخت نم

 ةَماَمَيلا ىلإ روصقلاو برْثَي نيب و أو ْلُك يف
 "”ئايِقلا ىلإ ديبعلا ُمُمو مهيلع ٌكيِلَملا تنأ

 ٍداو لك يف” :لوألا تيبلا يومحلا توقاي ىورو («ةنيدملا) برثي يه ِبرْثَيو
 . مشو لبج دنع ةماميلاب ةي رق اهنإ ليِق* : لاقو «ءارلا حتفو ءاتلا نوكسب ؟. . ِبّرْنَي نيب
 ةيدم ررصت ًابلاغ ىهف (روصقلا) امأ ” ا نييميمتلا - دعس ينب دالب يف عضوم : ليقو

 رساودلا يداو يف عقتو «ةماميلاو دجن دالبل نييدنكلا مكح ةمصاع يهو (وافلا /ةّيرق)

 /ةيرق) ةنيدم راثآو عقوم ركذ فلس دقو «ةريحلاو نيرحبلا نيبو نارجن نيب قيرطلا ىلع

 ةعساو قطانم لمشي ًاميلقإ ةماميلا تناكو . "”ةماميلاو دجنل ةدنك مكح ةمصاع (وافلا

 لدتو . .ةماميلا سضرأ نم (وافلا) ةقطنمب (ةّيرق) ةنيدم لالطأ” عقتو ءدجن دالب نم
 ا '”«ناطحقو ميمتو دسأ نم ةيبرع لئابق اهناكس نأ وافلا شوقن

 ركذ يتلا قطانملا سيقلا ءىرما دلاو ثراحلا نب رجح اهمكحي يتلا دجنو ةماميلا
 « لمؤوحو ؛لوخّدلاو ةيعيتألا ++ ” :دجنو ةماميلا ضرأ نم نإ :ينادمهلا نسحلا

 ةماميلا نم ىرقرُف. . ١ لاقو (. . لُجْلُج ةرادو .حْمَجلا لسأمو ةاَرّمِملاو «حضوّتو

 :هلوقب سيقلا ؤرما ىَنَع امهايإو «حضوتو ةرقرقو ةمزهلا ةيحان : لوخذلاو . . ةمزهلاو

 لمؤحف لوخذلا نيب ئَوَللا ٍطْقَسب

 1 فعي مل ةارقملاو حِضوُتو

 لسام قو 3 ؟افيالاقو * '. .ريمُث نم َةَّنِض ينبل حمجلا لسأمو. .

 رد تاي امهئارو نمو :ةلمرلاو دارج اهل لاقُي ءارحص اهعرف يفو حمجلا

 ؤرما لاق '””؟تانمسلا بضه اهل لاقُي بضه نهناميأ نعو «تاريجم نهل لاقي
 : سيقلا

 (لسأمب بابرلا م اهتراجو"
 تي 03

 ١٠١5. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (1)

 .8/4917 ص - يومحلا توقاي  نادلبلا مجعم (')

 .م19481/ ربمسيد 5٠/8/ ددعلا  ةلجملا ةلجم + يدنكلا رارملا لكآ رجحب صاخلا ثحبملا ()

 ١١". و 797 ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (5)
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 9 يي جي يح ل

 :(مه109/ 491) هتايح ْنِم ىلوألا ةرتفلاو . . سيقلا ءىرما دلوم
 ةقطنمب (ةّي َرُق) ةنيدم يف امإ يدنكلا ثراحلا نب رجح نب سْيَقلا ؤُرما دِلَو دقل

 (تومرضحب نوكّسلا ةقطنمو َنوُمَد) يف امإو ءاهكلم هوبأ ناك يتلا ةماميلاو دجن
 ليقو «دجنب هدلوم. ١. نأ عماجلا باتكب سيقلا ءىرما ةمجرت يف ءاج ثيح «نميلاب
 اكلم ناك هابأ نأل لعفلاب دجن يف هدلوم نوكي دقف .6'2(تومرضحب نوكّسلا ةقطنمب
 يف هدلوم نوكي دقو «ناسح نب عّبُت دعسأ دهع يف نميلا نم هريسم ذنم اهيلع

 ركبم تقو ذنم ةماميلاو دجنب همكح ةقطنم يف هيبأ ىلإ راس مث نميلاب تومرضح
 نإ هدارج لاقو .تومرضح ىلإ داع مث ةنس نيرشع ءاهز كانه ماقأف «مالغ وهو
 .(ها) «نميلا يف هوشنمو سيقلا ءىرما دلوم»

 وحن  سيقلا ؤرما  دلُو» :هنأ عماجلا باتكب سيقلا ءىرما ةمجرت يف ءاج دقو
 ٌكيلاعص هترشاعمو هوهلو هثبع داز املو . . ةيداليم 5491 < ةرجهلا لبق ١1١ ماع

 نم نيرشعلا وحن يف وهو هتريشعو هئابآ نطوم تومرضحب َنوُمَد ىلإ هوبأ هدعبأ برعلا
 ءاهز ماقأ سيقلا أرما نأ كلذ نم نيبتيو 202. .نينس سمخ ءاهز َنوُمَدب ماقأف معلا
 نم ىلوألا ةرتفلا يه كلتو ءاهكلم هوبأ ناك يتلا ةماميلاو دجن دالب يف ةنس نيرشع
 هتمجرت يف ءاج دقو .ةيداليم 515- 491 ماع يلاوح نم تناكو سيقلا ءىرما ةايح
 نب ورمع نب ثراحلا نب رجح نب سْيّقلا ورُما وه» :يلي ام ةعوسوملا باتكب
 ماع دلو ٠ ةيئبسلا ةينالهكلا ةينميلا ةدنك ةليبق ىلإ هبسن يهتني «يدنكلا ورمع نب رجتخ
 كولم اوناك نيذلا راَّرُملا لكآ ىنب نم ةيكلملا ةلسلسلا رخآ وهو . .ًابيرقت ةيداليم 47
 :ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش نم ىرخأ ًاعاقصأو ًادجنو ةماميلا تمكح يتلا ةدنك ةكلمم
 قئإر «قارعلاب بةرتختلا ةكلمسا ىلإ انايغا يطا تاضوو «ةفنلا كولم ني نعد
 . "'”(ماشلا ةيداب نم ءاجرأ ىلع مهذوفن نم ءيش طسب

 نزي وذ لمكي ليبحرش :) كلملا نميلا مكحي ناك سيقلا ءىرما دلوم دنعف

 دقو م١448 ماعب خرؤم شقنو م١1 ماعل قفاوملاب خرؤم دنسم شقن هلو (. .ندجو
 ماع ىلإ مكح دقو "”(ريمح كلم لكي ليبحرش)مساب ةيجراخلا رداصملا هتركذ
 لسأم) ىلإو ميدقلا عساولا هلولدمب نارجن فالخم ىلإ دتمي همكح ناكو م٠٠
 هتركذ دقو (لمكي ليبحرش نب عْفْيَمْس) كلملا هنبا كلذكو «ةماميلا ميلقإب (حمجلا

 ديعس دمحم  روصعلا ربع نميلا يف ةفاقثلاو بدألا - 48 ص  فرطماب دمحم  عماجلا )١(
 4١. ص - ةدارج

 ١/17١. ص - ينايرألا رهطم دادعإ - سيقلا ءىرما ةمجرت - ةينميلا ةعوسوملا (؟)
 . يناثلا ءزجلا  هيقفاب دمحم . د  ةديعسلا ةيبرعلا يفو  حرفلا دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبابت (9)
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 0١55٠6٠ ماع نم مكح دقو (رّيمَج كلم سويفيمس) مساب ةينامورلا رداصملا
 شقن هلو ( ناسح نب عّبُت دعسأ نبا  راسأ فسوي) كلملا هدعب مكح مث ةيداليم

 ءانبأ ناك كولملا كئلوأ دوهع لالخو .2''ةيداليم 518 ماعل قفاوملاب خرؤم
 هبش لامش نم ىرخأ ًاعاقصأو دجنو ةماميلا نومكحي يدنكلا ورمع نب ثراحلا

 ناكو ءًابرغ برثي موخت ىلإو ًاقرش قارعلاب ةريحلا ميلقإ موخت ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا
 . سيقلا ءىرما دلاو ثراحلا نب رجح مهنم

 ماع) ناك سيقلا ءىرما دلوم نأ ةعوسوملا يف ينايرألا رهطم ذاتسألا دروأ دقو

 اثيدح سيقلا ءىرما ةايح نم ىلوألا ةنس نيرشعلا نع ثدحت مث (ًابيرقت ةيداليم 41
 كلملا ءانبأ رغصأ سيقلا ؤرما ناك» :لاق ثيح يصخشلا يأرلاب خيراتلا هيف طلتخا

 رغصأب ةصاخلا ةميمحلا ةناكملا لفط وهو هيوبأ بلق ىف لائق ءثراحلا نب رجب

 بجي يذلا قيرطلا نع كلذ هجرخأف «هتاوزنو هتابغرل ةباجتتساو ًاليلذت يقلو ء«ءانبألا
 الإ هحالبمإ لواجسي ملو ءهدلاو هنع لغشناو «ةكلام ةريمأ ىف ىيمأك هكاسي نأ ةيلغ

 ىلإ تفاعلا ىيضلا ديعت كلذ زعل ةففكحلامقات هنلكت دخاف»و قارألا تاوق لعب
 ةمهين هلك دنقل ىح نومألا يف ةجلاو ةنوظفنلا هيسكي هلعلو «ميلسلا كولسلا
 دعب ةدحاو تامهملا هذهب موقي ىتفلا ناك ثيح ءاآليتف نغي مل كلذ نكلو «يعرلا
 كلذ عم وهو «هنوجمو هثبع ىلإ ليللا يف دوعي مث ءزفاح الو ةبغر نودب «ىرخأ
 «ةيرعشلا هبهاومو «ةيبدألا هتاكلَم نع ءىبنت تاعجس «هب موقي لمع لك يف لوقي

 ةريصقلا تارابعلاب أدبي يذلا عجّسلا عاقيإ ريغ «ديدج عاقيإ ىلع دمتعت تاعجس يهف
 نم برض ىلع دمتعي ناك سيقلا ءىرما تاعجس عاقيإ نأل «لوطألا مث ةليوطلاف
 ةباجتسا عقاولا يف وه يذلا ةليعفتلا رعش ىلإ برقأ هلعجت يتلا «ةعونتملا تاليعفتلا
 : لبإلا يعر يف لوقيف «مازتلالاو ةعنصلا ىلع ًادامتعا هنم رثكأ ةرطفلل

 .“'”6خلإ . .باحصلا ةميرك «بالجلا ًةريزغ «باقرلا ةليوط اذبح اي
 ركذلا رثكأو ءاسنلاب قلع عرعرت امل هنإ) : سيقلا ءىرما ناويد ةمدقم يف ءاجو

 يف هلعجإ :اولاقف ؟هب عنصأ فيك :لاقف ءرجهح هوبأ كلذ هركف «نهيلإ ليملاو نهل
 مث ًاموي اهاعري اهب جرخف «لبإلا يف هلسرأف «لمع بعتأ يف نوكي ىتح كلبإ ءاعر

 ةميرك «بالحلا ةريزغ «بارقألا ةليوط اذبح اي :لوقيو اهخينُي لعجو ليللا عم اهاوآ
 ام :هوبأ لاقف . .كامسألا لاوط .«كانحألا ضارع «كاروألا دادش اذبح اي . باحصلا

 )١( مقر شقنلا ٠١78 ماع نم راسأ فسوي مكح دقو  نارجنب ةمحلا رثب عقوم ماج 0١9 -
 .م6

 ١/١7١. ص - ىنايرألا رهطم دادعإ - سيقلا ءىرما ةمجرت - ةينميلا ةعوسوملا (1)



 300 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش زم

 ىتح موي اهيف ثكمف هليخ يف هّلّسرأف «ليخلا يف هلِسزأف :هل ليق «ءيشب هثلغش

 اهروكذو .ءاسن اهثانإ .اذبح اي :لوقي وه اذإف عمسي رجح هوبأ اندف «ليللا عم اهاوآ

 لاقف .ًابراه توفتو ًابلاط كردت .ًابكارو الجار باحصلا مُعِن .ءاسنو ةدع .ءابظ

 اذإ ىتح هيف ًاموي ثكمف «نأضلا يف هلَعْجِإ :هل ليقف ءائيش ٌتعنص ام هّللاو :هوبأ
 .ًاقيرط يدتهت ال هّللا اهازخأ ٠: : لاق ل

 اههجو د ناسف يناولا ىلع كف رشار نحل رد ني نع يضل اهب را : هوبأ

 .باهإو محل باهبه .ردم ال رجح ءرجح ىف رجح : :لوقي لعجو تدتراف بارتلا

 نأ ّيأو «ءرعشلاو ءاسنلا نع هب بغري ناكو ( ةنم كلذ هوبأ ار املف .بائذلاو ريطلل

 :ينايرألا رهطم لاقو ١[- ض] .؛هيبأل ًامغارم جرخف «هنع هجرخأف «كلذ عدي

 ىتلا دجنو ةماميلا عوبر يف لّقَتَتو .ًاراتخم هيبأ نع جرخ وأ «هنع هوبأ هجرخأ..»

 .(ها) «. .هراعشأ يف اهركذ ُدِجَن

 نبا ناك هنأب هيبأ ةقطنم ةمصاع نم سيقلا ءىرما جورخ تقو ريدقت نكميو

 ةبيتق نبا ركذ دقو ةيداليم 0١١ ماع يلاوح كلذ نوكيف د (ةنس ةرشع سمخ) وحن

 نب ليبحرش همعب قحلف ٌةَوُمَج هيبأ نم ىأر سيقلا ؤرما ناك» :لاق ثيح ةماه ةطقن

 ناك يتلا لئابقلاو قطانملا ركذ فلس دقو 4 )(ًانيح مراد ينب يف ماقأف «ثراحلا

 وئب) مهنمو (ميمت نب ةاَم ديز نب كلام نب ةلظنح) ةليبق مهنم نأو ليبخَرش د اهمكحي

 تنب ةديسأ دلو نم كلام نب مراد ينب نم فئاوط تناكو» :ةديبع وبأ لاق . .(مراد

 .«ةعاضق نب فاحلا نب نارمغ ينب نم .. ورمع

 لقنتي ذخأ مث «ثراحلا نب ليبحرش كلملا همع دنع ةرتف سيقلا قرما ثكمف
 01 ا و او ل مو

 م 50 يتلا رايدلا نإ» : ةبيتق نبال ةياور يف ءاج دقو : هراعشأ

 دحجنو ةماميلا نم قطانم اهنأ باوصلاو « ءىطاخ لوق قهر (1”«لشأ قلب رايد اهلك

 ةدنك لئايق نم كلذكو ةعيبر نمو ميمت نمو دسأ ينب نم ىتش 5 لئابق اهنكست تناك

 :سيقلا ؤرما لاق» هنأ هسفن ةبيتق نبا ركذ دقو .ةيناطحقلا ةيناميلا ةعاضقو ءيىطو

 هل و 1 هج يلؤح ٌةَدْنِكو ا 4 7 ةيشأو رم نحن , 5

 انني نا و مف سيقلا ورُما َلَقَتَت .» :ينايرألا رهطم لاقو

 )١( و 57 ص  ةبيتق نبأ  ءارعشلاو رعشلا ١6.
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 ءديصلا نطاوم نوداتري ءاهناجُّمو برعلا كيلاعص نم هنالْخل ًابِحَطْصُم هراعشأ يف
 ىو لزق نأ انل ودنيو (ىلو فاست ةوك اهيوءاقوي مقيو ةلكاش تاردقلا نوقويو
 نكي ملف ٌةغلابمو يصخش ّيأر وه (اهناجُمو برعلا كيلاعص) هباحطصا نع ينايرألا

 عم ناردغلا ٌمؤيو ديصلا نطاوم داتري ناك امثإو كيلاعصلا بحطصي سيقلا ؤرمأ

 اليمج سيقلا ؤرما ناك» :هنأ ةبيتق نبا ركذ دقو . .بابشلا نم هياحصأ ضعب

 تحن ةمطان نهتم ةءاسو تلقت ناكر... برغلا قاتالع نيم ناكو ميسو
 :اهل لوقي يتلا يهو «ةّيرْذُعلا رماع نب ةبلعث نب ديّبعلا

 لدتا اذه ٌضْعَبَالْهَم َمِطافَأ

 :اهل لوقيو

 هنا بنا وشل نعدتالو» .رماتكتلا دك كسيجاوأل

 :اهيف لوقي يتلا يهو ٌةّيبلكلا كراعلا مأ ٌنهنمو

 ٍلَسْأَمب ٍباَبَولا م اهتَراجو اهْلْبَق ِثرْيَّوُحلا م ْنِم كبأَدَك
 .[1١؟؟ ص] . «لجْلُج ِةَراَذ موي ٌةبحاص يهو ُةَريَتُع ٌنهنمو

 ءاسنلا نم سيقلا ؤرما نهب َبِّبَشو لّرغتو ّنهقشع يتاللا نأ كلذ نم نيبتيو
 ثرْيَوُحلا مأو «ةّيدئك ةينامي  لَجْلج ةراد موي ةبحاص - ُةزيَتْعُف «تاينمي نهعيمج
 بدنج مأو «ةعاضق نم رماع ينب نم ةينامي ديّبُع تنب ةمطافو «ةيعاَضف ةيبلَك ةينامي
 امنإو ا ل ا ل اا ل «ىلع نم ةينامب

 (ةينمي ةيركسع تايماحو ةيزاجت زكارم اهيفو ةيئمي رئاشعو لئابق اهنكست تناك ًاضيأ
 . ةلماك ةينمي ةئيبو

 ًاقشاع ناك سيقلا أرما نأ :وهو لجل وب تيتا ةبيَتُك نبا ركذ دقو
 ريدٌعلا موي ناك ىتح ءاهيلإ ْلِصَي ملف ًانامز اهبلط هّنأو ّدْيَئُع ؛غ اهل لاقي هل مع ةنبال

 مدخلاو هايل هماشلو لاجرلا مدقَتف ءاولمتحا ّيحلا نأ كلذو ءلجلج ةراد موي وهو

 هموق ةلاجَر عم راس امّدعب َفْلَخت سيقلا ؤرما كلذ ىأر املف «# عاتملا يأ - لقثلاو

 طبهنم ناكم يف يأ) - ضرألا نم ِةَباَيَغ يف َنَمْكَف (مهسب ةيمر ردق :ةولغلاو)  ةّوَلَع
 0 0 َريِدْعلا ُْدَدَو املف 00 َنهيفو 0 انمرالا ند

 : ناتو اينلع دعتو اهنفتتن ةيناث ذخأف هاف ّنهو سيقلا ؤرما ٌنُماتأف ,ريدغلا

 ىتح كلذ َنْيَبأف .اهبوث ذخأتف ٌةدّرجتم جرخت ىّبح اهبوث ٌنكنم ةيراج يطعأ ال هّللاو

 ا ءاهبوث اهيلإ َحِرْطَي نأ َهَّللا ٌةتدشانف ةَّريَنُع ٌريغ اعيمج ّنِجرخف راهنلا ليلاعت



 302 ةلفاجلا نق نويل زفر نيش نيل

 انّئسبَحو انَتبَّذع دق كّنِإ :هل َنلقف هيلع َنلَبْقْأو «ةربدمو ٌةَلبقم اهيلإ رظنف .ثجرخف
 عمجو «هتقان رحنف .معن : نلق ؟اهنم نلكأت يتقان ّنكل ثرحن نإ :لاقف .انّتْعَجَأو

 :ةزيّتْعل لاق «ليحرلا اودارأ املف «ّنهعم ٌلكأو نلكأو ءًاران َنْججَأف ًاريثك ابطح ٌمدخلا

 براغ ىلع هتلمحف «ّيشملا ٌقيطأ ال ينإف ِكعم ينيلمحت نأ دب ال ماركلا ةنبا اي
 ءاهجّدَح لام تعنتما اذإف ءاهُلّبقيف اهرذخ يف هسأر لخدُيف اهيلإ حَنجي ناكو ءاهريعب
 : ِهَتقِلَعُم يف سيقلا قؤرما لاق كلذ يفف .(لزناف يريعب َتْرَقَع :لوقتف

 لجل ٍةَراَدِب ٌموياَمّيِسالو حلاص ٍضيِلا نم يل ِمْوَي بر الأ
 لّمَحَتُملا اَهِلْحَر ْنِمًابَجَع ايف يتّيِطَم ىَراَذَعْلِل ُتْرَقَع َمْوَيو

 ''' ِلّثْفُملا ٍسْفَمَدلا ٍباَدُهَك محْشَو اًهِيْحَلب َنيِمَتْرَي ىَراَذَعلا لَظَف
 2 يلا دييقلاب اهنلإ نئتؤُيو اكفاًحص فيِدّسلاب انّيْلَع ُراَدَت

 ا َكّنِإ ُتاَليَولا كَل :ْتَلاَُث ِةَرْيَئُع َرْذِج َرْذِخْلا ٌتْلَخَم َمْوَيو
  1ه5١

 (40لر رئاف سيلا ما اي يِريعَب َتْرَقَع ًاعَماتب ُطْيِبَعلا َلاَم دقو َلوُقَت
 اقر يرو يرسل كلك

 اكفاكر نمل يفت ال ركبلا غذا

 3 للعتلا 4 ِكاَنَج ْنَع يِنْيِدِعْبُت الو
 ©00لُقنَرَقلا ًةاَنَج انْيِقْيِذَأ يِتاَمَو

 وما نص هع شا

 00 ا أ اًياَتَعلا ََُقَت
 ات سا عي ىااس ع 5 7 5

 :سيقلا ؤرما لاق» :ثيح ناويدلاب تايبأ يف اضيأ (ةزْيَنَع) ركذ ءاجو

 ابَهَيَأ ةَبْضَهَت «يِكاَمِسْتِلُم اَعْلَعْلَو َبيِلَقْلاو ٍتاَدِراَو ئَقَس

 :لتفملا .ضيبألا ريرحلا :سقمدلا .بوثلا فرط :بادهلا .ًاهضعب نهضعب يمري :نيمتري )١(
 .لوتفملا

 طولخملا :لمثملا .يرطلا محللا :طيبعلا .فوحصلا :فاحصلا .مانسلا محش :فيدسلا 000

 . قيوسلاب
 .ةلّجرتم يشمأ ينكراتو يتقان رقاع يأ :يلجْرُم .جدوهلا هب ديري :ردخلا (9)
 ترقع . .ءىيط ةغل يف امك ءاسنلا بكارم نم بكرم : طيبغلا) :ناويدلاب تيبلا شماه يف ءاج (؟)

 . (هتحرج يأ ربدلاب هرهظ تبصأ : : يريعب

 للع يذلا :للعملا .لّبقلاب كيدخ ةرمح فاطتقا نِم ديري .لّبُقلا نم اهنم ىنتجا ام :اهانج (6)

 .ةرم دعب ةرم رطعلا يأ بيطلاب
 هنأل سيقلا ءىرمال سيل تيبلا اذه نأ يعمصألا دنع» :ناويدلاب تيبلا اذه شماه يف ءاج (1)

 . «ىنعملا لياز
 ناوُسُنَألا لثمك (0)

 .نانسألا بكارتم
 لعثأ .قيرلا يِفاص :بنشأ .حاقألا رهزك ةيقن ضيب اهايانثو اهرغث نأ ي
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 نا 0 سام فا 7 2 1 سادسا سلو حي ممم 1 2 2

 ابوصتو ىحختنئاف .عامتلا ٍتاذف ةَرْيَنَع تثْبخ نّيتبخلا ىَلَعَّرَمَف

 0 -” 3 0 ه مع 03 1 سعلاو 7 1

 (ابلَحَتْفاَبَّصلا ٌحْيِرِهبْ تَسَبأ ةّيِمط يلامتأْنِمىلَوَتاَمْلَف

 وهو كامسلا ىلإ ةبسن :يكامسو ء«دوج رطم :ثلم (ىكامس ُثِلُم) هلوقف
 :بهبأ ةيضَمَو علعلو بيلقلاو تادراوو ءزطملا ةيلإ برغلا بست ءامسلاب عجن
 :بوصتو .لام : ىحتنا . ضرألا نوطب نم عستملا :تبخلاو .نكامأ ءامسأ

 .لاس :بلحتو .تجزأو تقاس :ْتَّسَبَأو .لبج مسا :ةّيِمط يلاعأو . عفترا

 سيقلا ؤرما اهل ىنمت كلذلو «قطانملا كلتب ةيدنكلا ةزّيَنَع ةريشع رايد تناكو
 :نيدعلا نطملا

 نم نأ :ينادمهلا ركذ يتلا (حمججلا لسأم) يداو ةقطنم داتري سيقلا ؤرما ناكو
 لسأمو «ةاَرْقِملاو .حضوُتو ءلَمْوَحو ءلوخّدلاو «معينألا. .» دجنو ةماميلا ضرأ
 ةيحان (ىف) لوخّدلاو . .ةمزهلاو «ىرقرُف :ةماميلا نم. .» نإ لاقو (..حمججلا

 ءارحص اهعرف يفو حمججلا لسأم مث. .» لاقو «. .حضوتو ةرقرق (كلذكو) ةمزهلا
 .(ها) «. .ةلمرلاو دارج اهل لاقي

 نيتللا (بابّرلا ّمَأ اهتراجو ةّيبلكلا ثريوحلا مأ) تناك حمججلا لسأم ةقطنم يفو
 (ةقلعملا) هتديصق سيقلا ؤرما لاق دقو .هتقلعم ىف ّنهركذو «سميقلا ؤرما نهب لّزَعَت
 كلت ركذب هتقلعم ٌلهتساف ءدجنو ةماميلاب اهيف ماقأ يتلا ةرتفلا كلتل قحال تقو يف
 :سيقلا قرما لاق» ثيح «ةيبلكلا ثريوحلا مأ ركذبو قطانملا

 ©” ٍلَمْوَسَف ٍلوْخّدلا َنْيَب ىَوَللا ٍطْقِسِب 9 ٍلِزْنَمو ٍبْيِبَح ىَرْك ْنِم ِكِنَن اَمِ
 07 انكر بوش نب اهل امر. اهنعو تحب ل زذولاو مجرما
 (0ليْذُملا ِءالّملا َقَْحس اًبّصلا اًَماَسَك اهِتابتجج يف ُحْيَّرلا ٌحِسَت َءاَخُر

 '9ٍلْمْلْفْبَحُةناكاَهِناَعِيِقَو اهَتاَصَرَع يف (ِناَرْيّصلا) َرْعَب ىَرَن

 اهل لاقي ءارحص اهعرف يفو حمجلا لسأم. . ) ينادمهلا لاق .لمرلا عطقنم :ىوألا ٍطْقِس )١(
 .ةماميلا يقرش :لموحو لوخذلاو .«. .ةلمرلاو دارج

 بوُنَجلا .حايرلا هيلع ترم امل :اهتجسن امل .اهرثأ حمي ملو سردي مل :اهمسر فعي مل )١(

 .حاير ءامسأ :لأُمّشلاو

 بوثلا : ليذملا ذاملا مكن مسأ :ابصلا .ميدق : قححس ٠ ايست : حست . حايرلا ينعي :ءاخلر (”*)

 .ليذلا ليوطلا

 :تاصرعلا .ناريصلا لدب (مارآلا) ىوريو .ءابظلا وأ رقبلا نم عيطقلا :راوص عمج ءناريصلا (8)

 . عاق عمج :ناعيقلاو .ةصرع اهتدحاو نمدلا



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش
 0300ه طب ُفِقان ْيَسْلا تاَرْمَس ىَدَل النعت وي نتتلا اذ ياك

 ٍلَّمَحَتَو نسا كليو ال نول ود 0 2 ف 4 3 ا ل ل ا

 ا ثم اَعَماَك اذإ

 هةر ياض رخام
 لوعم لم يزين زر لنج لقد

 ٍلَسأَمب بابّرسلا 0 انساب

 «لْفْنَوَمْلا اًيَرب تَءاَج اًبّصلا َمْيِسُن
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 ّمأ .كتداعك :كبأدك» ىنعم ناويدلاب نيريخألا نيتيبلا شماه يف ءاجو
 اذإ .دجنب عضوم :لسأم . ةعاَضُق نم ناتأرما بابّرلا مأو يه اهنإ لاقُي :ثريوحلا
 اًبّصلا حير َّنأك ىتح رشتناو حاف :عّرّضت .بابرلا رس اتماق
 .[56 ص] .«لفنرقلا حاير تلمح

 نم ناتأرما بابرلا ٌمأو ثريوحلا ّمأ نأ لاقُي) ناويدلا حراش لوق نم ودبيو
 يف ةقطنم حمججلا لسأم امنيب ةينمي ةيريمح ةعاّضق ةليبق نأل كلذ برغتسا هنأ «ةعاضق

 تناك اهنأ دكؤت حمججلا لسأم روخص يف اهيلع روثعملا شوقنلا نأ عقاولاو .دجن
 شقنلا اهنمو 0 ل ا و
 - هيقفاب دمحم. د ركذي امك وهو عملا ليما يزن رداع و8015 مقرا ةدبفلا
 ٌبتكر هعمو حمجلا لسأم - عضوملا كلذل دعسأ برك يبأ كلملا ةرايز ركذي شقنا
 يف يريمحلا ةيذح يذ ميمت دئاقلا مساب ةتوحنم شوقن ةث ةئالثو .' ”(ةدنك (ةليبق) نم
 دهعو ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا دعب نميلا مكح يذلا ْنَدَج يذ مخري ةعيحل دهع

 حمجلا لسأم يف شقنا - - يكسفورتويب . د ركذ امك - يهو ءُنَدَج يذ ةعيحل ءانبأ

 مسر : : مسالا راوجبو تال يد ةنيحلا ىوتتم ةينج يذا عربا مسا هيف بوتكم

 ًاحمرو همازح فلخ ًارجتخ ُلِمْحيَو هيلخف لوح ةططخم ةطبر يذ صخشل توحنم

 (- هيذح يذ - ميمت# مسا هيف بوتكمو (زنامكر 611" مقر) يناثلا شقنلاو ؟هدي يف
 (54 ١*٠١/ مقر) ثلاثلا شقنلاو ؟«نمحرلا ندج يذ انكلم ءانبأ نمحريلو» ةملكو
 شقنلا راوجبو .نزيو ندج يذ مخري ةعيحل /ىوتقم /ةيلذح وذ مي ميمتا هيف بوتكم

 يهو ةرمس عمج :تارمسلا .يبلكلا ماذخ نب سيقلا ءىرما مدقألا ينميلا رعاشلل تيبلا اذه )١(
 أوسأ يف نوكيف هنيعو هفنأو هقلح يف هترارم رثأ دجيف هقشي يذلا :لظنحلا فقانو .ةرجش
 . ماذخ نب سيقلا ءىرما ثحبم يف تيبلا ركذ فلس دقو .لاح

 رّبَصَت : لمحت .مهلبإ ىلعأ يف : مهيطم َىَلَع .باودلا نم ىطتمي ام لك وأ «لبإلا : يطملا (؟)

 .دلجستو
 .دمتعم : لّوَعُم . اهتقرأ يأ :(اهّسْحْفَس نإ) ىوريو .ةقارم :ةقارهم (0)

 ١159. ص  هيقفاب دمحم . د  ميدقلا نميلا خيرات (5)
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 ةيماحلا ةوقلل ًادئاق يريمحلا ةيذح وذ ميمت ناكو .''«ًارجنخ قطنمتي صخشل مسر

 ليبحرش :مهو ندج يذ ةعيحل ءانبأ دهع ىلإ حمجلا لسأم ةقطنمب ةينميلا ةيركسعلا
 ماع نميلا كلم ليبحرش نب عفيمس مث م٠5 4/٠١ ماع نميلا مكح يذلا لمكي

 ل ا ل د ع وس كج ا لوكا هد

 لكف (حمجلا لسأم) اهنمو ةماميلاو دجن قطانمب سيقلا ؤرما اهيف ناك يتلا ةرتفلا

 ةينمي ةيعاضق ةيبلك ثريوحلا مأ نأو ءكانه ينميلا مكحلاو دوجولا ززعيو دكؤي كلذ

 يف  نهدعب سيقلا ؤرما ركذ دقو .بابرلا َّمأ تناك كلذكو «ةبيتق نبا ركذ امك
 ل الل

 سيقلا أرما نأل ةبيتق نبأ ركذ امك 50 مارغ يف سيقلا ؤرما عقو مث

 بةيستق نبا ركذ امك - يهو ؛ًاقشاع اهل ناكو « عنص ام ةمطافب رعشلا يف ٌعنص امل هوبأ هدرط

 ولا كوع ةيعاًضقلا - ةّيرعلا رماع نب ةماعث نب ديَّبْعلا تنب ٌةمطافاا

 :اهل لوقيو
 ؛رِفآينأٌموقلايعّذتيال َيرِماَعلاَةَكِلاِكيبأوال

 (ره) ناك اهمسا نأ ىنعي امب «دنلع تنب ُرِهم" اهنأ ناويدلا شماه ىف ءاجو

 هيف لاق يذلا وه هببسب هوبأ بضغو سيقلا قرما هلاق يذلا رعشلاو , (ةمطاف) كلذكو

 : نقلا ءىرما لوق هنمو 1 . . يرماعلا ةنئآ كيباو ألذ

 0 0 2 راسو كد رات يي
 قررا 5 + رن د.ءار وا اى ل ا ا ا

 رطل يف ايلا ره يحلا نِم اف ْنَم يِفَ

 202 ثا مس ف

 . يكسفورتويب . د  لماكلا دعسأ ةمحلم )١(
 مأ نودجنُم مه له ينعي .روغلاب لاوط رجش :رّشْعلاو .دجنب تبني راصق رجش :خرملا (؟)

 . نوريغُم
 :تسبلا ار الر جبع 0

 يف انأ تفقوَز «ررمع مر :اهنم تلفأل :ناويدلاب تيبلا اذه نيناع ف هاجإ(2)

 ام ببس وه كلذو .رجخُ هيبأل ةقياس ةليلخ وأ ةجوز تناك اهنأ تيبلا اذه نم نيبتيو .«اهكرش

 .هايإ هوبأ درط وأ بضغ نم هركذ يتأيس



 مك

 ةهةاتفاياولؤبب ييئازدقو

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 :بيهتلا ْمْلَف ٍلْيِحرلا ًةاَذَغ

 ارهَبْلا بِيِئَكلاِب ُهُعَرْضَي
 "”زطقنمل الإ ةناحلا ٍةَبوُصْرُخَك

 7 رصخ بور يذ ْنَع ٌرَثْفَت

 ْرطُقْلا َّرْشَنَو ىَماَرُخْلا َحْيِيَو
 ا لا ةفانطتلا توطاذإ
 0 قم ةيشخ ةمانلقلاو

 51 يزل تينت ايون

 ”وياعتملا يذل انه لقت لو
 "ره ارش تقخلأ َكَحِنَر
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 ديصلا تاناويحو ديصلا ىف هلاوحأو ديصلا رومأ ةديصقلا ةيقب يف فصي مث

 يرأثب بلطأ مل :رصتنا ملف .اهنيع :مهسلاب ديري )١(

 .سفنلا عاطقناو لالكلا :ّرهبلا .ريسلا يف عارسإلا

 :ةبوعرخلا .ةمعانلا : ُةَّصْخَرلا .ةباشلا :ٌةَدْؤُرلا .ةجرجرتملا ءاسلملا دلجلا ةقيقرلا :ةهرهربلا ()
 : مالكلا عيطق . ةباثو ريغ ةيحارتم : مايقلا روتف .قشنملا :رطفنملا .نابلا بيضق :ةنابلا . ةضغلا
 :دراب تدع :ٌرِصِخح ٠ .هؤام قيقر ناتسألا نسح رغ : بورغ وذ . . مستبلا ١ :رتفت ٠ مالكلا ةليلق

 :هلوق سيقلا ءىرما رعش نم هب لثمتي اممو١ : ةبيتق نبا لاق قرف

 ةظلا) ديالو نئماَّرَُخلا حييد مامغلا ب توصو مادسملا نأك

 ع ع لا تتاعلا بوسط اذإ اهباَينأ هس هب لسع

 شماهلا ىف ءاجو .(ءارعشلاو رعشلا ١١5/ ص) . ةَذِخَأ هنم ىنعملا اذه يف ليق ام لكو
 رهزلا يف دجوي الو حبرلا ةبيط ةبشع :ىمازخلا . .رطملا عقوو باحسلا ءام : ' ماذجلا ترص
 .هب رخبتي يذلا دوعلا حير : ءاطلا مضب - رطقلا رشنو .ىمازخلا ةحفن نم ةحفن بيطأ ةرهز
 ماعلا يرصر وخلا ندر ءادملاب يخل انه بل ف ايد داعب جيلا راسل يفاذاعر

 وه :رحتسملا رئاطلاو .دوعلا ةحئار وهو رطقلا رشنو ىمازخلا حيرو رمخلا هب جزمي يذلا
 برط .ةرم دعب ةرم مادملاب ىقسي :لعي» :ناويدلا شماه يف ءاجو , ارحسلا دنع ٌتوصملا
 . اًرَحَسلا دنع ٌبوصملا :رحتسملا .هتوص عفر :رئاطلا

 .فئاخ لجو :رعشقم .ليوطلا ليللا :مامتلا ليل ()
 هيبوث دحأ يسن دقل ىتح هلقع هيلع تكلم اهنأ ينعي :رجأ ًابوثو ٌتيسن ًابوثف .اهتولع :اهتيدست (0)

 .رهظي الف هيفعيل رثألا ىلع رخآلا بوثلا ٌرجو
 . يداعملا :حشاكلا .بقارملا : ءىلاكلا )

 :ةانه اي . يسفن يف ةبيرلا عقوأ :ينبار )ت70
 . ةمهت - 4

 ىلع ىوقي ال يذلا ناركسلا :فيزنلا .

 قوف ةمهت تبكر :رشب ارش تقحلأ .اذه اي لوقت امك
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 يف كلذ لبق لاقو ءأتيب نيرشع وحن يف كلذو ءاهداطصي يتلا ةيشحولا ناريثلا اهنمو

 : ةديصقلا لئاوأ

 ديما ىلا ديننا يهاعتال ٌيرِماعلاَةَتِناِكِيبأواَلَف

 رزبصاعيِمَج يلؤحخ ًةذْنكو اًَهُاَيْشَأو رم نبْمِيِمَن ايت
 رقُموُيلاو ضرألات َفَّرَحَت اوُمَقْلَتْساَو َلِْيخلا اوُبَكَراَذِإ

 نم ةقحال ةرتف يف اهلاق يتلا  ةقلعملا  هتليصق يف سيقلا قرما ركذ دقو

 اهمساب اهركذ لب (ُره) مساب اهنع نكُي ملو ةّيرماعلا ةمطافب ةيمارغلا هتقالع «هتايح

 : ةقلعملا يف لاق ثيح ء؛ةحارص (ةمطاف)

 ٍلْلَحُت ْمَل ًةَمْلَح ثّلآو ََلَع ُْتَرَْذَعَت ٍبْيِثَكلا ِرْهَظ ىَلَعامْؤَيَو

 ,. يلوجأف يِمرَص تغمأ ذك ٍلْلَدَّتلا اذه ٌضْعَبالْمَم ُمِطاَقَأ
 , يِبَسنَت ِكباَيب نِم يِباَيِن يَلْسُ ةَقِْيِلَخ يِئِم ِكْنَءاَس دق ٍتنُك ْنِإَو

 '” ٍلعْفَي َبْلَقلا يِرُمأت امِهَم ِكْنَ يِلِتاَق كبح َّنَأ يْئِم ِكّدَمأ
 البكم دنع يف ُفْضِنَو لْيَبُك ُةُفْصِيَف دولا ٍتْنَسَ ِكّنأو هر

 ””لثتت بلق راشعأ يف كِبمْهَسي ينرضتلالا كاتيغ كقوذاكو
 20131111 لوألا م رعتكلاو «ةمطافب سيقلا ءىرما مارغ ناكو

 قرح قورخو هزيل هدهد رجح  هوبأ فتكي ملف ا ا

 نأ" ةبيّتق نبا ركذ دقف .هلتق ىلع مزعلا دقع امنإو همكح ةقطنم ةمصاع نم سيقلا

 ءاقفاشابل ناو ؛ْعّنَص ام ةمطافب رعشلا يف عّئص امل هوبأ هدرط سيقلا أرما

 ريدغلا موي امهنم ناك ىتح َةَرِغ اهنم بلطي ناكو ءاهيلإ ٌلِصَي ملف ًانامز اهبلطن

 اعد هابأ ارجُح كلذ غلب اًملف [بيثكلا موي :باوصلاو] ناك ام لُجْلُج ةرادب

 ًارْذوُج ةعيبر حبذف .هينيعب ينّيأو سيقلا أرما لتقا :هل لاقف «ةعيبر هل لاقي هل ىلوم

 :لاق . هلتقأ مل يْنِإ َنْعّللا تب : ةعيبر هل لاقف «كلذ ىلع رجح مدن مث «هينيعب هاتأف

 .دربلا ديدش «دراب ينعي ءرق وذ :رق .عوردلا يهو ةماللا اوسبل :اومئلتسا )١(

 لسأم نم برقلاب ةلمرلاو دارج ءارحص ةقطنمب عفترملا عمتجملا لمرلا عضوم :بيثكلا ()
 .اهنيمي يف نثتست مل :للَحت مل . تمسقأ :تلآ .ترسعتو تبعصت :ترذعت .حمجلا

 . مزعلا اذه يعدو ينسحأ : يلمجأ .رجهلا :مرصلا .تمزع سفيرا 00

 . فرصنتو جرخت :لسنت .هبلق اهب ديري :يبايث .ةعيبطلا :ةقيلخلا (5)

 يف فصنو .هبلق ال اهبلق ديري :بلقلا .يلع يضقي داك ىتح يب حرب بحلا نأ ديري : يلتاق ()
 .بحلا يف عقاولا فصنلا وه : لبكم ديدح

 . كبحب للذُم :لّتَقُم .هؤازجأ :بلقلا راشعأ .كينيعب : كيمهسب .تعمد :تفرذ (0
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 : هلوق وهو «لبج سأر يف ًارعش لاق دق وه اذإف (ةعيبر) قلطناف .هب ينتأف
 ©)ءاقثاو كب اهّلْبَق ينارأ ٌتنكو هذِهِلَعيِبَراي يْئُكْرْتَتالف

 :_ ناويدلا يف تيبلا اذه دعبو -

 (؟)َقراَوَبلاَنْمِشَيِتاَيبَرَعىَرُق ءَةَيْرَقِبريسَأ ىَّوَنُةَمِلاَخُم
 ”َقِئاَتَدَّرِجْأٌدوُقأ يِدَنْعْاذَقَف َقِماَش ٍِسْأَر يف ّمْوّيلا يناَرَت ام
 (؟9قئاوٌرلا ٍروُدُخلا ضيب يِلَتجَأ دَقَو دعب ءانارلا شخ ولا ٌرعُدَأ دقو
 (©)َقِئاَقَش وأ ًادِساَج ًاطْئَرَو َأرْيِبع ٍةِّيِقَن ِنوُيُم ْنَعوُلَجَت ُمِعاَوَن

 : لاق هّنِإ مث «رعشلا لوق نع هاهنف .هيبأ ىلإ ةعيبر هّدرف» : ةبيتق نبا لاق

 يِلاَبلا ُلَلَّطلا اهّيأ ًاحاَبَص ْمَعْئاالأ

 :سيقلا ءىرما ناويد ةمدقم يف ءاجو ١٠١[ ص] .«هدرطف هايأ كلذ غلبف

 قالخأ نم فورعم ريغ اذهو .اره هتأرما قشعتي د ناك هنأ هايإ هيبأ درط ببس نإ ليقو»

 تناك اهنأو (دّيرُعلا تنب ةمطاف) يه (اره) نأ نييبت فلس دقو ١١[- صآ «برعلا

 لوق كلذ ىلع ٌلديو ءرجح اهكرت وأ اهقّلط مث رجُحل ةقباس ةليلخ وأ ةقباس ةجوز
 : سيقلا ءىرما

 نع فمر فدا نصا فرت نييك دعب
 نكت مل اهنكلو ايديكم ناك هنأ ءانإ هنأ درط بيش نأ كزفلا اناض نوكي

 هلتق ىلع مزعلا دقعو هوبأ بضخف ءهيبأل ةقباس ةليلخ وأ ةأرما تناك امنإو هيبأ ةأرما
 مل هنأب ةعيبر هربخأف هوبأ مدن مث ,«كلذ لعف هنأ ةعيبر رهاظتف ىلتقب ةعيبر هالوم رمأو

 ُهَهْنَي مل - انهو .هب ليتأف ءهيلإ هب يتأي نأ هرمأف ' لبجلا سأر يف ٌئبتخم هنأو هلتقي

 ىلإ دجن ةقطنم نم هليحرتب ماق حصأ ريبعتب وأ ؛هدرط امّنإو ب رعشلا لوف نسوا
 عماجلا باتكب سيقلا ءىرمأ ةمجرت يف ءاج ثيح . . نميلاب تومرضح ىف ةدنك ةقطنم

 وهو هتريشعو هئابآ نطوم تومرّضحب نوُمد ىلإ هوبأ هدعبأ ه هوُهَْلَو هثبع داز امل» : هنأ

 )١( (يب اهلحت تدك يتلأ ةبكنلا هذهل) ينعي . ؛هذهل عيبر اي يئَمِلْسَُت الف» ناويدلا يف .
 نع دعبملا ريسألا ةلاح ريغ ىلع لبجلا اذهب يكرت نأ ينعي :ريسأ ىون» :شماهلا يف ءاج (؟)

 .«قربلا نفوشتي يئاللا تايبرعلا اهنكسي يتلا هتيرق
 .ودعلل ًابحم :ًاقئات . سرف :درجأ .لبج ةمق :قهاش سأر ()

 .رودخلا يف يتاللا ءاسنلا :رودخلا ضيب .نهنم ةلفغ ىلع :ةّرغب .نيعتري يئاللا : عاترلا ١:2

 عصاونلا ضيبلا :قئاورلا

 .رمُحلا :قئاقشلا .ةرفعزملا بايثلا :دساجلا طيرلا .ءاضيب نانسأ :ةيقن نوتم (6)
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 : يلي ام ًاضيأ ةعوسوملا باتكب هتمجرت يف ءاجو .2'”(رمعلا نم نيرشعلا وحن يف
 يف رقتساف «تومرضح يف ةدنكل ىلوألا نِطاوملا ىلإ هافن هكولسب هدلاو قاض املو»
 يف اهانفق ننلا نسفلا ءئرقا ةايحح نم: ىلرألا ةلسنرملا عينها كلاذبو "نوف: ةئيذم
 .م6311- 49ا/ ماع يلاوح نيب ام ةنس نيرشع وحن تماد ىتلاو دجنو ةماميلا ميلقإ

 مما 51١10 هتايح نم ةيناثلا ةرتفلا ملاعمو : . نميلا ىلإ سيقلا ءىرما ةدوع

 نوُمد ىلإ هوبأ هدعبأ» امدنع تومرضح ةقطنم ىلإ سيقلا ؤرما داع دقل

 ام ىلإ ًادانتساو 2''(رمعلا نم نيرشعلا وحن يف وهو هتريشعو هئابآ نطوم تومرضحب

 وأ - هتدوع نوكت «ًابيرقت م4917 ماع ناك هدلوم نأب ةعوسوملاو عماجلا يباتك يف ءاج

 كلذ نوكي (هرمع نم نيرشعلا وحن يف وهو) نميلاب تومرضح ىلإ  هايإ هوبأ داعبإ
 سمخ ءاهز نوُمَدِب ماقأ» هنأ عماجلا باتك يف ءاج دقو «ةيداليم 517 ماع يلاوح
 نوكيف "'*(نيثسلا نم اسمن نومك ىف نقد هنأ ةعزيسوبلا نق ءاقيكلذكو ؟ةيتف
 تومرضح ءاحنأ ىف لّقَتَت» ةرتفلا كلت ذنمو « ةيداليم ه1 0197 نم ةرتفلا ىف كلذ

 ؛ثوسدب ايف فكم يتلا نيتسلا سمعلا دعب ةضانعو ؟"؟ةةينميلا:قطاغملا نم اهو
 : ةيخيرأتلا :دامحلر شوقنلا نم نيبتيو م١067 ماع يلاوح ىلإو م١0 ماع دعب يأ

 ,مد77 5176 نم مكح يذلا ؛عوشأ عَمْيَمُس» وه كاذنآ نميلا كلم نأ * 

 كلم 85114154705 سوئفيمس مساب سيبوكورب هركذو ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو

 ةيبرعلا شوقنلا يف درو امك عوشأ عفيمس نإ» :يواكم يزوف .د لوقيو .رّيْمِج
 ةيصخش وه ..سيبوكورب هيلع قلطي امك 5851341581805 كلملا وأ «ةيبونجلا

 يف سابتلا اهيف دجوي ةيبرعلا رداصملا نأ عقاولاو .2”«ةيبرعلا رداصملا ًامامت اهلهجت

 (نزي يذ) بقلب ةرات عفيَمُس كلملا تركذ ةماع ةفصب اهنكلو «كولملا بيترتو ءامسأ

 روثعلا مت دقو ةيبرعلا رداصملا مهأ يه شوقنلا نإ مث (يناثلا ساون يذ) بقلب ةراتو

 نصح عقوم شقن وهو «هدهع ماوعأ لوأ يف هتباتكب عَمْيَمُس ماق ماه شقن ىلع

 شقنلا أدبيو «ةيداليم 070 ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلل 54٠ ماعب خرؤملا بارغلا
 لمكي ليبحرش) امه مكحلا يف هل نيدعاسملا لايقألا نم نينثاو (عوشأ عفيمس) مساب
 ليبحرشو «عوشأ عفيمس) نأ شقنلا ركذيو (ندجو نزي وذ رفعي برك يدعمو

 «سيريو . .نلثمو ءندجو نزيو ؛عالكلا ووذ» مه (رفعي برك يدعمو «لمكي

 ,قك ص - فرطماب دمحم  عماجلا 290

 ١7١. ص - ينايرألا رهطم دادعإ - سيقلا ءىرما ةمجرت - ةينميلا ةعوسوملا (؟)

 .9١ا9/4 ةنسلا /" ددعلا - يواكم يزوفل ةسارد - ةينمي تاسارد ةلجم (؟)
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 ءهّيخرو ءهرسكو ؛نيودجو ءربصيو «ناميغو .ءبغليو «نياسبو «مبركمو
 .«محثرو «نتفيضو «فلسلاو ناهلأو ملكات: انا لايقأ نايك ةباناةرجو
 يتلا لئابقلاو قطانملاو تايئاوذألاف .“'”دركسو «نلكأسو «نتفلطمو «بكرلاو
 يف امب نميلا ءاجرأ لكل (عفيْمس) مكح ةيلومش ىلع لدت اهركذ ىلع شقنلا صرح
 رافظ ةقطنم) هيقفاب ركذي امك وأ ناَمُع يهو نلكأسو ىرطُقُس يهو دركس ةريزج كلذ

 ءانرقو رمحألا رحبلا لحاس ىلإ نميلا ةماهت يهو (بكرلا) قطانمو - اقرش  (نامُ

 نايدو اهنمو نميلا عوبر ةيقب لك ةروكذملا لئابقلاو قطانملاو تايئاوذألا ةيقب :لمشتو

 .(نادرجو «ةّيخرو ءهرسكو «نيودج) تايئاوذأ يهو ةيسيئرلا تومرضح قطانمو

 تومرضحب ةدنك قطانم نم اهّنأ ينادمهلا ركذ يتلا (شقاَشُق رسك) يه رسكلا ةقطنمو
 0 ةميظع ةئيدم لّدْنَع مث . . لبج سأر يف ةيرق : شقاَشَق) اهزكرم نأو

 ىنادمهلا لاق ندا ينادرلال /نيودج) يه نوٌدوجو ' ””(نوُمَّدو .«نوذهو

 ,كرابلا لمجلاك َنوُمَدو نودوج نيب لبجلاو «فينم لبج ىلع ةميظع ةنيدم نودوج)
 : لئاقلا لوقي امهيفو

 "”ةّقحماهبربذلاو لخنلاو هفكبهفك نوُمَدو نوُدوج
 هنكلو . . ١ :ىنايرألا رهطم لوقيو (نوُمَد) ةنيدم ىف سيقلا قرمأ نكس دقو * 

 ىلع (ةماميلاو دجن) لامشلا يف كانه هاّبِص عبارم يف هلهأ ىلإ قوتي َنوُمَد يف لظ
 دِشْنُيف «حجرألا

 نودكذ اتيلف , ليللالواطت

 ةوجلاننلب ةيفكظنم احل نوبكت
 نبا 5 كا 62 7

 يتلا (ةقلعملا) يهو سيقلا ءىرما دئاصق مهأ مامأ انعضي «ليلل لواطتلا كلذو

 دقو «نميلاب َنوُمَد يف وهو اهلاق امبر هنأ ىرنو ءاهلاق ىتمو نيأ رداصملا ركذت مل
 :اهيف لاق

 5ع مومهلا عاّونأب ّيَلَع ُهَلوُدَُس ىخزأ ٍرخَبلا عرسك ٍلْيَلو

 )١( ص  هيقفاي دمحم. د  ةديعسلا ةيبرعلا يف  - 7/1١١5ىرطقس يه دركسا : هيقفاب لاقو . .

 .؟قرشلا ىصقأ يف نامع ةنطلس نم رافظب مويلا فرعُت يتلا يه نلكأس ضرأو

 .7 /79 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلاو - 17١ ص ..يتادعولا ندنلا -هبرغلاةريزج ةقلع (5)
 ١171. ص - سيقلا ءىرما ةمجرت  ةعوسوملا 0

 .سبتخيل :يلتبيل .همالظ ينعي :هلودس (5)
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 "”لكْلكب انو ًازاجسعإ َفَدْزَأَو لضم )طم اشلذل تلفت

 "”رقمأب كني ُحاَبضإلا اَمَو حْبُصب يلج الأ ليوا ُليَللا اهب الآ
 5 كذب ْتَدُش ٍِلَْملا ٍراَغُم ٌلُكَب 1 رججنَنأكٍلْيَلْنِمَكَلاَيَف اك

 ا مص ىلإ ٍناَّنَك ساّرمأب اهباَصَم يف ُثَّقْنُم اًبَرْكلا نأك

 نايدو اهنم يتلا ةعساشلا تومرضح نايدوو قطانم يف لقنتي سيقلا ٌقرما تاكو

 :هلوق كلذ لِئامُيو «ةرفقم ةيلاخ

 "لّيمُملا عيِلَحلاك يِرغَي بّْذلاوب  ُةُقْعَطُم ِرْفَك رثَعلا ٍفْوَجَك او
 "ال نإ نجلا نلت - هاش قوق تنل ل تدلل
 "!ٍلِزْهَي َكِيْرَحو يِئْرَح ُثِرَتْحَي ْنَمِم ُهَتاَقَأًاَعْيَش َلائاَماَدِإاًنالِك
 ٍلكِيَمِدِباَوَألادْيَقٍدِرَجْنُمِب اًهِتاَنَكَو يف ُرْيطلاو يِدَتْغَأ ْدَقَو

 .[رعشلا ريصقلا سرفلا : درجنملا]

 "1 قي ليشلاةلع رش و وتل .اممربتكليفن نبوي
 ٍلاع ناكم نم ليسلا هطحي يذلا مصألا رخصلا وهو دوملجلاب هيبشتلا اذهو]

 اهريغو تومرضح يف لابجلاو تاعفترملا نم ردحنت يتلا لويسلا ىلع قبطني «عفترم
 .[نميلا قطانم نم

 ركذ دقو . .سيقلا قرما هب درفت أردان ًافصو ليخلا فصو يف ةديصقلا يضمتو

 ليلل راعتسا (هبْلُّصب) رهشألاو .هطسو :هزوجو .ددمت يأ :ىطمت . (هِزْوَججِب ىطمت) ىوريو )١(
 :لكلكلا .دعي :َءان .هرخاوأ :هزاجعإ . . َعَبْتَأ :فدرأ .يطمتلا ظفل هلوطل راعتساو ًابْلص

 . (هردصي ضهن : لكلكب ءان) لاقيو .ردصلا

 سيلو «حبصب حنتو فشكنا ليوطلا ليللا اهيأ :لوقي .لضفأ :لثمأ .فاشكنالا :ءالجنالا (؟)

 .ًاراهنو اليل مومهلا يساقأ ينأل يدنع كنم لضفأب حبصلا
 وهو سرم عمج :سارمألا .اهعضوم ا .لبج :لبذي .لتفلا ديدش :لتفلا راغم (؟)

 ابجع اي :لوقي .ةرخصلا :لدنجلا . بلصلا :ٌّمّصلا .ناتكلا نم لابح :ناتك سارمأ .لبحلا

 لاطتسا ليللا نأل كلذو . بالص روخص ىلإ ناتكلا نم لابحب تدش هموجن نأك ليل نم كل

 .ةبلص روخص ىلإ لابحب ةدودشم اهنأكف برغت الو اهناكم نم لوزت ال هموجن نإ لوقيف
 يلاعأب ربعلا يداو ناك كلذكو ءشحولا رامح فوجك ىلاخ داو يأ :ريعلا فوجك داو (4)

 : ميلقتلا ..:ينادعبلا ضن قا فلتس امك -ريعلا لي امم ادب هدثك قطانم كناقو توم دفع
 .لايعلا وذ :لّيَعْملا .هنم اوأربتو هودرطو هموق هعلخ يذلا

 .ًالام بصت مل :لومت امل .كلاحو يلاحو كرمأو يرمأ :اننأش (0)
 . كلعفو يلعف لعفي :كئرحو يثرح ثرتحي .هيلع صرحي ملو هعاضأ :هتافأ

 .يلاع ناكم نم :لع نم .مصألا رخصلا :دوملجلا .رفلاو ركلل دواعم يأ :ٌرفم ٌركم (0)
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 ليبس ىلع اهركذ هنأ امبو «ةماميلاو دجن قطانم ىف هتايمارغو هتايركذ ةديصقلا يف
 : نميلاي وهو ةديصقلا لاق هنأب. يأرلا عم كلذ صراغتي ذاق زكذتلا

 تومرضحو نوُمَد ىف لواطت يذلا ليللا ديدبت يف سيقلا ؤرما ذخأ دقو * 

 : يلي ام ةعوسوملا يف كلذ نع ءاجو .نميلا قطانمو ندم نم امهريغ ىلإ لقنتلاب
 نم اهريغو تومرضح ءاحنأ يف لّقئتو ءْنوُمَد ةنيدم يف - سيقلا قرما  رقتسا
 يذلا لاملا نم مهيلع قفنيو «ةعرمملا نطاوملا يف ذ هامادن 3 لزني «ةينميلا قطانملا

 نوداطصي وهللا نطاوم يفو ءةكلام ةرسأ نم ًاريمأ هنوكل هل ًايهتيو هدي يف يرجي لظ
 تابلاطو يناوغلا مهطلاخُتو «حالملا ناّيِقلا مهينغُتو «حارلا مهيلع رادثو «نولكأيو
 (حالم) و (وهل) رمأ عقاولا يف رمألا نكي ملو ١7١[- ص] .«ةعتملاو لزغلاو بحلا
 .نيبلا نم ةنساو ءاجرأ نيف لمفلاب لكك سيقلا ارما كيو (بخ تابلاطإل و

 دنع تارتف يضقيو (رّيْمَِح وْرَس) قطانم داتري ناك هنأ سيقلا ءىرما رعش نم نيبتيو

 - (ندج يذو نزي يذ لآ) دهعلا كلذ يف ءاوذألا رّيْمَح لايقأ نم ناك دقو ؛(رّيْمِج لاَيقأ)
 زعتو بإو علاضلا قطانمب  (نْيَعُر يذ لآ) مهنمو  اهريغو ندعو نيبأو هوبش قطانمب
 رثكي نييفلا زها تاكو" . سنع دالبو عادرو لَكْوَم يف (حاّبصلا لآ) مهنمو - ةماهت ىلإ

 : كلذ نع لاقو ؛مهقطانم يف كولملاك اوناك نيذلا (ريمح لايقأ) دنع ةماقإلا

 هو لا ال انناون أ قع طقو ينزع د اهفرتعل
 :اهلاوقأو .ةريهش ةينمي ةليبق رّيْمحا : يلي ام ناويدلاب ثيبلا شماه يف ءاجو

 : ةليخملا .ناطلسلا ىف هيلي يذلا وه وأ «كلملا ةلزنمب مهدنع لْيَقلا نآل اهكولم

 دروسا رسال لعرب تارشلا ةركملا :نيكلاو فايشلا
 .(ليخلا قابسو ؛ةيسورفلا) وه (ةليخملا)

 عقت يتلا ةديلتلا (ْركَه) ةنيدم اهيف عقت ىتلا ةقطنملا داتري سيقلا ؤرما ناكو
 ب :ليلكإلا يف ينادمهلا 3 .(ًايلاح رامذ ةظفاحمب) سنع دالب يف اهلالطأ

 خاري 0 ا

 ةرمُ ىلإ ضيبأ لبج ىلع ًاضيأ سنع دلبب ركّمو . .نيصح لبج يف ضيبأ رصق
 : عّبُب دعسأ لاق .كولملا تاولخل تناك ةّعرضأ كانهو ءركه رصق هيلعو

 رجمهألاالو نوهرادب  ِكولملارايدنمّرِكَهامو

 : سيقلا ٌقرمأ لاقو

 "”"'زكَه ئَمُذ ٍضْمْبك ِنْيَرْدْوُج ىَلَع ٍةّلابَت ابظ نم ناتّيبظامُم
 )١( ج 88 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0 .54 ص - سيقلا ىرما ناويد 8.
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 :هلوق اهنم سيقلا ءىرما ناويد يف تايبأ نم تيبلا اذهو

 'ارَّقب يِنيِتَأَيَفاموي رِصْفُم الو ركب ولغأ ىلإ يلئاب ةزككل
 001 ىلع نسبا بال تعا رجم َدْنِع َدْنِع حّلطلا ٍتاَّدب ٍلاَيَن

 ٌرِكَه ىَمُد ضعبك وأ نْيَرْدُؤُج ىدل ا

 :رذؤجلاو .نميلاب ةبصخ ةنيدم ةلابت» : يلي ام ناويدلاب تيبلا شماه يف ءاجو
 اهب تناك هنآ رنهظي نميلاب هدم :ركشو «يئامعلا «نريفلا “ تنلاو ةرقبلا ةلو
 لعفلابو ''”ناسنإلا رّوصي ام عدبأك ءاسنلا هبش ىلع ةتوحنم روصو ةميدق ةنيدم
 .ركه يف موسرلاو ليثامتلا تناك كلذك

 ةنيدم يهو (ةّلابَت) ىلإ ريسي ناك سيقلا أرما نأ ىلع ًاضيأ رعشلا كلذ ٌلديو
 ةالف» :ينادمهلا لاق .فئاطلاو نارجن نيب ام نميلا يلاعأ ةاَرَّس يف ةبصخ ةقطنمو

 ةريجُهلاو نارجتو فوجلاو برأمو ناحيب اهيلع عرشي ةالف يه أبس ضرأ برأم

 نب دزألاو .ةليجب ةاَرَّس (اهنم) . :ةاّرّسلا ضرأ» :لاقو . ملاكو ةنيو جوت ضارماو

 :معئخ دلبو . . شرج ىلإ رجحلاو «دماغو «سودو «قرابو ءعملأو «نامالس

 :ريثك نبا لاق (ةَّصّلُخلا يذ) دبعَم ةلابت ةنيدمب ناكو . (ةلابّتو ءجْرَتو «ةشيب ضارعأ

 ًاتيب ةَّصّلُخلا وذ ناك :يراخبلا لاق . .ةيناميلا ةيعكلا ةّصّلخلا يذ تيبل لاقي ناكو»

 ؤرما مسقتسا دقو '”(ةيناميلا ةبعكلا هل لاقُي «دبعُي ٌبصن هيف ةليجّيو معثخل نميلاب

 . ةلابتب (ةّصلَخلا يذ) دنع دعب اميف سيقلا

 :سيقلا قرما لاقو

 ارّيْمج ٍوْرَس نم لِيَّللاب جدلا ٌءيِضُي ِقِراَي ًءْوُض ىَرَت لَه يلُيِلَخ ُْرَّضَبَت
 باوصلاو (؟) ميلا دالب يلاعأ :رّيمح وُرِس) ناويدلاب تيبلا شماه يف ءاجو

 زكرم يهو ًايلاح بإ ةظفاحم اهنمو (نميلا طسوو برغ بونج :رّيْمِج وُْرَس) نأ
 :ةديصقلا سفن يف سيقلا ٌؤرما لاقو . . رّيمَح وُرَس قطانم

 اطعانوَج ْنِم ٍناَلَألا لريفلا وِ ١

 دقو ؟؟2*؛نادمه ضرأ نم نميلاب لبج :طعان» :ناويدلاب شماهلا يف ءاجو

 .بحلا نم هيلع وه امع عزان الو :رصقم الو .ًارح دج ملو ريصي مل هبلق نأ ينعي :ُرِمَِب )١(

 اهيف ضرأ :حلطلا تاذ .رارقلا :رقلاو .رقتساف مهنع ربصلا ىلع وقأ مل يأ :ُرَّقِب ينيتأيف

 .ءىيط دالي نم عضوم :رجحم .حلط
 .5 ج اله ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 2*) .55 ص  سميقلا ىرما نإويد 4؟)

 6١. ص - سيقلا ءىرما  ناويد )
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 دشاح) نادمه لايقأل ًارقمو لبجلا سأرو حفس يف ةدتمم ةماه ةنيدم طعان تناك

 :ينادمهلا نسحلا لاق اهيفو .ًايلاح نارمع ةظفاحم يف عقتو (ليكبو

 اطِعاَن تأيلف ضرألا يف مهراثآو ٍرَيْمِح مايأب ٍلْهَج اذ ُكَي ْنَمو

 اطئالبو هلوح ماخر يسركو ةيرمرم انقلا ولعت ذم دج

 لاق اهيفو .. لوألا عّبُت دعسأ كلملا تنب سيمل ةريمألا رقم طعان تناكو

 :ندج يذ نب ةمقلع

 ربرب بحاص ٍجْرَخلا اهيلإ يبجي 2طعان ةباؤذ يف تناك ٌسيمّلو
 ناكوشو ماحس قطانم اهيف ركذ سيقلا :قرعأل ةديصقا يف نيبملا مبا انعلاطيو

 .نميلا ريغ يف اهنأ وأ قطانملا كلت عقت نيأ ناويدلا ققحم ركذي ملو ءمابشو رضاغو

 ينب ةيحانب سارغلا مابش يهو «مابش بانعأ يأ (مابش مورك) سيقلا ؤرمأ ركذ دقف

 ةقطنملا سفن يفو :مويلا ىتح بنعلا جاتنإب ةروهشم لازت امو - ًايلاح تيت

 يف (ماحس ينب) و (ناكوش) عقت امينب ءرضاغ يهو (نارضغ) ةنيدم عقت تناك

 .ءاعنص ةظفاحمب شيشح ينبل ةرواجملا نالوخ

 مادقأ يذ بضهو طيطألا افصو - نيسلا مضب  ماحس» نأ ينادمهلا ركذ دقو

 يف امك يه ةديصقلاو («نميلاب مايشو «ناكوش» نكلو ؛ةماميلاب لوخدلا نم برقلاب

 :سيقلا ءىرما ناويد

 "ماده يذ بْضُمَف ْمُهَفنيَتَياَمَعَف ماَحسباَهُتْئَسُ َءُرايَدلاِنَمِل

 ('اماَرآلاَعَماَهب ُجاَعْنلا يِشْمَت ٍرِضاَعَف ِنْيَنَحاَصَف ٍطْيِطألا اًفَضَق
 8 تواوح لبق ٌسْيِعلَو اَننْرَفَو ٍباَبرلاو دنهل راد

 "”ماَدِج نبا ىكب امك َراَيّدلا يِكْبَت اَنّلَعَل ٍلْيِحّملا ٍلّثُطلا ىَلَعاَجوُع

 . لبجلا نم ةعطقلا يهو :ةبضه عمج ءٍبْضُهلا . عضاوم ءامسأ اهدعب امو ماحس) : شماهلا يف ءاج )١(
 . (نالزغلا : مارألاو . يشحولا رقبلا : جاعنلا . عضاوم ءامسأ رضاغو ناتحاصو طيطألا افصو

 (ناشلم) سلع لاق اهيفو ةقباس ةريمأ بابرلا لعلو .ءاسن ءامسأ :سيملو انترفو بابرلاو دنه ()
 :نزي يذ

 باضغوهلاك اير باتريايكلمصهألابام
 مهجلا يبأل ًارعش ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو (انترق) لصألا يف نوكي دق (انترف) مساو

 :وهو ىفدصلا ىلامثلا

 (مريبصام مكيداح انذأ ْنِإ يف وأ ءاقدزا كرار نير يركن نع

 ١/5١[ ص)

 - نم لوأ وهو يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ماذخ نب سيقلا ؤرما مدقألا رعاشلا وه :ماذخ نبا ()
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 يمادف هيف لظو َتاَب كَسملاك اهْتْفّبلا اَمُلُكاَموُف َناَمْزَأ 1 ويزب ةنيتشلا نم شرقا افلا“
 ©0ءارص ْنْيِج َناَكْوَش ْنِم لخئلاك أركاَوَب ّْ َّنهَئاَعظأ ىَرَتاَمَّوأ

 «©ءاَسِخألا ُمعاَوَنووجٌولاضْيِب اَهَدوُلُج ٍرْيِبَعلاب َلْلَعُت روح
 امام ُموُبَص ُهَرَكاَي َناَوُشَن يبنأك ٍراَيَدلا ِنَمِد يف ٌتْلْلَظُم
 ()ءاَبِش موُرُك وأ ةَئاع رمح ْنِم ُنَّمَعُم ٍلاَرَعلا مد نول ا

 "ءاَقَسَب ُهَمْسَج ْطِلاْخي ُموُم كابس تانْْصَأ اًهَيِراَشَنَأكو
 ها قْيِرْط يف ٍةَماَعَنلا َكْنَر ْتَشْئَكَتْناَهئاَسَنةْةِجْمَو
 0 ا َراَهُمِسْنَم ءانَعْوَو َر اًهْسأَر ماَس تاع ىَلَع يدخن

 ماَرَح ِكِئْلَع يِعْرَص ُوُرْما يَنِإ 2 يرِصفا اهل ْتلَقَف يِنَعَرْصَتِل تلاَج

 نالوخ قطانم نكست ءارهبو ىلبو بلكو نالوخ اهنمو ةعاضق تناكو ..رايدلا يف ىكب

 افطعا :(اجوع) هلوقو .ةديصقلا هذه يف سيقلا ؤرما اهركذ يتلا رايدلا سفن اهنمو «برأمو

 .هترّيغف مايألا ثداوحو 0 يذلا :ليحملا للطلا .الزناو

 05 ءاطغلا : مادقلا) تاهل ة ءاج قف
 يف ناكوش ةقطنم :ناكوش .تاركبم :ركاوب .ءاسنلا اهيف جداوهلا اهيلع قونلا :ناعظألا ()

 . لخنلا فاطق : مارص :«نميلاب نالوخ

 .ةرم دعب ةرم اهدولج ةيلاغلاب ُبّيَطُت :ريبعلاب لْلَعُت .اهداوس نهنويع ضايب بلغي :روح (4)
 : ىوريو

 مالس ءابِظ وأ قئاقشلااًهّمك ًاعداورريبَعلاَرلَلَعَتروُخ
 :حوبصلا .هيلإ لجع نك «بتارشلا يندب :ناوشن .. نكاسملاو ناكسلا ناثآ : نمدلا (5)

 .ًاحابص برشلا

 :مابش مورك .رارمحإلا ةديدش يأ :لازغلا مد نولك .هلبق دحأ اهند نم برشي مل : :فنأ ()
 لازت امو تناكو «ءاعنص ةظفاحمب شيشح ينب ةيحان سارغلا مابش ةقطنم يهو مابش بانعأ

 .رمحألا بنعلا اهنمو بانعألا يهو موركلاب ةروهشم
 . ماظعب هلبخ طلاخي :ىوريو . .ضرم :موملا» شماهلا يف ءاج (9)

 :تشمكتف .اصعلا يهو ةأسنملاب اهتعفد :اهتاست .هتقان ينعي «ةذجُم برو :ةذجمو (4)

 . تعرسأف

5 

0 

 .جهوتم راح :ماح .ةماعنلا زازتها اهريس يف زتهت يأ :ةماعنلا كتر
 هتمدأ :ماد ميثر .اهُفَحح فرط :اهمسنم .بلقلا ةيوق :ءاعور .عفترم :ماس .عرست :يدخت (9)

 . ةراجحلا
 دعت عرس كواايفرعتت «ضرألا هجو ىلع يب يقلتل :ينعرصتل .هقلق تطشن :تلاج )2٠١(

 . بوكرلاب



0 

 دنحاو ةقاث ِءاَرِخ ويح اتي ٍتْيِزجُف
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 ريس توت هوت يل ٌةلاَسِر تْضَرَع ْنِإًآعْيَبُس غلنأ
 يِماَرِحُدشأال يقالأائي ينم ِدْيِعَولا َنِم َكِيَنِإْر صفا

 (© بايب ٌشيِطتال ٌلِضاَنأ اًذإَ ُهَنَرِن ُهْيِرَكلا َلَطَبلا ُلِزاَنَأَو
 5 00 0 2ر25 قا كل

 0 0 ما هب ج# ساس ها راس 1 9 ا

 ناس طف اق يوتا معو دلع هانم نايلع

 3 «ماقم زاد رجم هنأ و اًهَثْعْدَو ةدلتم كيف اًذِإَو

 ديزي وبأو ةشبك نبا" ناويدلا شماه يف ءاج .(خلإ . .ةشبك نبا يلاخ) هلوقو
 وبأ وه سيقلا ءىرما لاخلا نأب ليلكإلا يف ءاج ام نييبت فلس دقو '””6ةدنك فارشأ نم
 اميرو «تومرضحب فِدَّصلا قطانمو لئابق سيئر ناكو « يِفِدَّصلا ةبيلج نب اراوخ ناسح

 مساق «ةدنك كولم نيمركألا ةيواعم ينب نم اهنأل هتدلاو ىلإ ةبسن (ةشبك نبا) هل لاقُي ناك

 تخأ يدْيَبْرلا برك يدعم تنب ةَْسْبَك) ةرعاشلا نهنمو «ءاسنلا ءامسأ نم (ةْشْبَك)

 يف - - نهنمو (مالسإلاو ةيلهاجسلا يف و روهشملا سرافلاو رعاشلا برك يدعم نب ورمع

 ةدلاو يهو «سيق نب ثعشأللا ةمع يدنكلا برك يدعم تنب ةْشْبعا - ةباصإلا باتك

 نب سارا دعم تنباةشنكا فو" "كرولا يباحصلا ينوكسلا جيدخ نب ةيواعم

 ةرسأ سفن نم يهف «يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب ؛ ةَلَبج نب ةيواعم

 .رهظلا ةمالسو عوجرلا ةمالسبو ءازجلا نسحب 0

 هنأو «ةيهلع ينب نم .فوع نب عسا هنأ ىورُيو .سيقلا أرمأ دعوتو دده صخش مس | :عيِبْس (؟)

 هب ثممه امم يأ :كميق ىلإ .؟ . عبس ةماق ءانبع هلظعي ملقا هلأسو سيقلا «ىرمأ ىلع لون

 . عفادأ :يماحأ .ًافيعض ًارظن ٌترظن :توشع .كنظك ينإ :ىوريو .هتبسحو
 .كلثمل دعتسأ نأ ىلإ جاتحأ ال :يمازح دشأ ال .كديعو كيلع كِسْمأ :رصقأ

 شيطت ال .ماهسلاب يمرأ :لضانأ .هئاقلل ةيهارك ناعجشلا هنم ُرفي يذلا لطبلا لتاقأ :لزانأ(5)

 .هيمرأ يذلا فدهلا ءىطخت الو زواجتت ال :يماهس

 لباقي يذلا :نلاعملا .مهمانم ذيذل يف مهو مهشارف نع يئادعأ جعزأ يذلا انأ :هبنملا انأ(5)

 .هجول ًاهجو موقلا
 :تدشلا ناويدلا يف ءاجو .مهيلع كولم همامعأو هابأ نأل ةيناندعلا دعم لئابق ينعي :دعم(5)

 .«هوبأ رجح وه ماطق نب رجحو :سانلا يف هركذ تعفر

 ١78 ص اهب ماقملا يسفن ىلع ٌتمرحو اهريغ ىلإ اهتكرت ةدلب يف ىذأ ينباصأ اذإ ينعي (0)

 . سيقلا ءىرما ناويد

 .4/7595© ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا(8)
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 وبأو) هلوقو .دهعلا كلذ يف تومرضحب أكلم برك يدعم اهوبأ ناكو سيقلا ءىرما

 ءىرما مع يدنكلا ثراحلا نب ليبحرش كلملا وه ديزي ابأ نإف (يمامعأ هطهرو ديزي

 امدنع ًاكولم ءايحأ نولازي ام اوناك هتوخأو ليبحرش كلملا نأ ىلع كلذ لديو ''”سيقلا
 .نميلاب ناك هنأو ةديصقلا كلت سيقلا ؤرما لاق

 :ناويدلاب ٍديحو ٍتيب يف سيقلا ؤرما لاقو
 الاَهَص ٍفْوَجلا َبْحَر َرْيِماَمَج ىلإ ضرح ىلإ ٍباَرثأب ُةوقأ دقو

 ريثك ةرفجلا عساو ًاسرف ٌدوقأ ىنعي# ناويدلاب تيبلا شماه ىف ءاجو

 امهو (فوجلا 5 ناويدلا ققحُم ركذي ملو :؟لاببصتلا
 كلذكو «نميلا ةماهت يلاعأ يف يهو مويلا ىتح ضّرَح اهمسا ضْرَح لازت امو نميلاب
 ناك برأم نم مث اهنمو فوجلا ةظفاحم يهو (بحرأ فوج) لاقي ناكو فوجلا

 أرما نأ فلس ام لمجم نم نيبتيو .تومرضح ىلإ رفسلاو لفاوقلل يسيئرلا قيرطلا
 لمشت هراعشأ يف اهركذ يتلا قطانملاو ندملاف « نميلا قطانم بلغأ داتري ناك سيقلا

 ةظفاحم) ركع ةقطنمو (ًايلاح زعتو جحلو علاضلاو بإ تاظفاحم) ريمح وْرَس قطانم

 (نارمع ةظفاحم) طعان ةقطنمو (ءاعنص ةظفاحم) ناكوشو ماحسو مابش قطانمو (رامذ
 فوجلاو (ريسعو نارجن فالخم) ةلابتو نارجن قطانمو (ةماهتو ةجبح) ضرح ةقطنمو
 .نميلاب ةيسيئرلا هتماقإ ةقطنم يه ىتلا تومرضح ىلإ ةفاضإلاب «فوجلا ةظفاحم)

 ةنيدم لَدْنَع. .7 :تومرضحب ةدنك قطانم نع ىنادمهلا لوق ركذ فلس دقو
 نارجهلا مث 5 .تومرضحب فِدّصلل ّندَم 557 .نودَهو «نودوجو ؛«ةميظع

 كر نكاسو ءفِدَّصلا نودوج نكاسو .رجهلا ةينث يهو (نيرجهلا)
 :سيقلا ٌقرما لوقي لَدْنَعَو َنوُمَد يفو . يدنكلا راّرملا لكأ رجح نب ورمع نب كلملا

 ا""ِلَدْنَعِب ًاموي تاراغلا ٍدّهْشأ ْمَلو رك نوتة را هيل صباك

 نودوج نيب لبجلاو ؛ فينم ٍلبج ىلع ةميظع ةنيدم نودوجلا : ينادمهلا لاقو
 فلاس (عوشأ عفئَمْس) شقن يف (نودوج) مسأ ءاج دقو . ؟2عكرابلا ٍلَمَجلاك نومدو

 سيقلا ئرما لوق يف ةدوصقملا - ىرن اميف - يهو (نيَدج) وأ (نيودج) ظفلب ركذلا

 نيرجهلاب قطانملا كلت يف ةيرثأ تابيقنت ترفسأ دقو (لبجلاو ةيَدّّجلا نيب للط ْنَمِل)

 يباحصلا ميعزلا ةدلاو يهو ةشّبُكو «نامعنلا :ليبحرش نب ديزي بجنأف ءاديزي ليبحرش بجنأ )١(
 . يدنكلا سيق نب ثعشألا

 .155 ص سيقلا ءىرما ناويد 0)

 .؛ًةرم نوُمَدِب رمسأ مل ينأك* :ةعوسوملا يف تيبلا اذه ردص ءاج 7
 .* ج "4 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 27(نميلا خيرات يف ندملا مدقأ نم» اهنأ ةيرثألا ةثعبلا تلاق ةنيدم لالطأ فشك نع

 .يريمحلا رصعلا لبق ام ذنم اهنأل سيقلا ءىرما نمز يف ًالالطأ تناك اهنأ دب الو
 سفن اهنأ ىرنو - ةقطنملا كلت سفن يف عقت ةنيدم لالطأ دنع سيقلا ؤرما فقو دقو

 : ناويدلاب ةديصق يف سيقلا ؤرما لاق ثيح - (لبجلاو نودوج نيب) لالطألا
 هلا رس رم

 «؟0لّيطلا هب ْتَلاَط ِدْهَعلا 0 ٌلَبَجلاو ِةَّيَدٌجلا نيب للط ْنَمِل

 ؟”0ْلَحَمْضاَو ٌركنت ماط ٍضْفْخْنُم حمو ل ٌرَموِولَتْرُم َرْيَغاَفَع
 حز َنَكَس نو اكس ريغ ىَلَع 3 ْتَحبضأف ُهْنَع ٍرْهَدلا َفوُرُص ْتْأاَرَو

 (40لجَسلا ُهيِئاََحَس ُْتَمْوَمَحا اَذإ ٌمَحَأ فلعل ُهْنِم لالطألاب خطتك

 0لْطَه ُهَفِتاَه ٌبَماَماَذِإِدْعَرَو ٍِبِئاَحَس َنْيَب حال ٍقْرَبَو حيرب
 0 الا و دتلكلا و هنو قنَوَوَو نعبشَعَو صْنَّشُع ْنِم ِهيِف تَبْلَأَ
 0 ١ ككل ةةلابلاو ماشتلا ةئطو ٍلَكْوَبَح يِباو ُموُبْلاو اَطَقْلا ِهيِفَو

 0ُلَفّرلاو ةَلَفّرلاو ٍقيِرَف ٌخْرْفَو ُلُسْرُيَو ُناوَعِيَحْلاو ٌةَلُقْنُمو
 (8) ]يم هريس يف ع نيكولا كيتو ٍدَجْلأ ٌمِلاَطو ُماَهْمَمو ُماَمَو

 ْلَمَهلاو ّيَدَح َقْوَق يهد َفْكْذَكَ مم اخ دكا لل

 لدكلاب زاك تيختن ل تارجت يِذلااَعَو ىملَس اة اي ايل تلْقَف تلّقف

 ربمتبس ١١8 دهدعلا - ندع  ةمكحلا ةلجم  ةيتيفوسلا ةيرثألا ةثعبلا ريرقت  نيرجهلا راثآ )١(
 .ما15417

 نودوج نيب خماشلا لبجلا وه : لبجلا .تومرضحب نوُدج يهو نيدجج ةنيدم :ةّيدجلا (؟)

 .ةلواطتملا ةئمزألاو مايألا :لّيطلا .نومدو

 .ريثك : ماط . ليوط سرف :بحرس ٠ سانلا هداتري ال :داترم ريغ .هراثآ تحمأو سرد :افع ()

 . ىشالت : لمحضا .فرعي دعي مل 1

 تدوسأ :تمومحا .ءاملاب هئالتمال دوسأ :محأ .باحس هعمو توص هل ْدْعَر :لجلَجُم (:)

 .ةدشب ءاملا هنم بصنا : لجسنا .تفئاكتو
 .ةوقب هرطم حس :لطه .هدعر :هفتاه .راث :ّبه (0)

 كلذكو ةحئارلا بيط روخبلا نم عون دنرلا :نلرد لور تاس ءافسا :ضتشغو صخشما (9)

 كلذك نوكتف ينميلا روخبلا نم عونل مساك شوقنلا يف (دئر) مسا ءاج دقو .لسألاو ددنلصلا

 ٠ (حامرلا هنم عنصُت يذلا باغلا : لسألا) شماهلا يف ءاجو .ءامسألا ةيقب
 .يربلا جاجدلا : لجحلا .دنلبلا :ددنلبلا .اطقلا : طاطقلا ريط .ناويح ةينك :لكوبح نبا (0)

 رعشلا ةليوط :ةلفرلا .شوحولا نم :لسرب .عابضلا ركذ هلعل :ناوثيخلا .عبض :ةلثنع (4)
 .لوطلا :لفرلا .ليذلاو

 روثلا :نيقورلا كبحنم .يشحولا رامحلا هلعل :دججنأ علاط .ريطلا نم عون :ماهمهلاو ماهلا (9)

 ٌّيَكَت :لّيَم .نانرقلا :ناقورلاو ءيشحولا
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 لو وا لع ع محلل ارظفتمو أفَلأَمو (أرضَف) ٍتْيَحَض ماا لا ل
 ”:ْلطَب ِرَهَتْشُم م ِثِيَّللاك ىّنْل ٌبُرَر سبناَوأ ٍناَسِح راكبأل ىَوْأَمَو

 روصع يف ةنيدملا كلعب تناك ةميدق هل ل يسار نع نهتاسو

 ةفلألل ًاناكم يأ - ًافلأمو ءارمأل ًارصق ةنيدملاو رادلا كلت تناك املاطو «ةفلاس

 ينعي الو «ثيللاك ىتفو - نهثيدحب سنؤي - سناوأ راكبأ تايتفل ىوأمو - عامتجالاو
 .ةرماع ةئيدم لالطألا كلت هيف تناك يذلا نمزلا نايتف ىنعي امنإو هسفن ىتفلاب

 كولم ءامظع نم ددعب لثملا اهيف برض ًاتايبأ نميلاب وهو سيقلا قرما هلاق اممو
 ةثامثالثو فلأ نم رثكأ ذنم نيخرؤملا ءاملع اهب دهشتسي تايبأ يهو «ءامدقلا نميلا

 يذ) مساب ةعبابتلا أبس كولم لوأ شئارلا كلملا اهيف ركذ هنأل ةصاخو ءةنس نيسمخو
 هنأ باوص ةيشوقنلا تاساردلا دكؤتو (شئارلا ثراحلا) نولوقي ةاورلا امئيب (شاير
 :سيقلا ؤرما لاق ثيح (شاّيِر وذ)

 (9الاجرلا ُمِهَْلَيدْهَعلا ُروُقَح َلْوُعَرْهُدلا َنأ َكْنِرحي ملأ
 00 نورتو ةنرزسبلا كلم دكر ٍشايِر اَذ عِناَصَملا َنِم َكَزأ
 «؟)لإئثلااهقراَشَم ىلإَّقاَسَو ًاَيخَد ّقافآلا حطخمط ُماَمُه
 الابحجلا َبَصَت دق داّرّرللو ٍنْيَعُو اَذ بِلاخملا يف بَشْنأو

 الانا انين كنلاتآخيولدفا 7 تلو ْنِإَف َتْرَرَعمِهْرِعِب

 ةيقب ىف لزغلا ىلإو هتايمارغ ضعب ركذ ىلإ سيقلا ؤرما لقتني ناويدلا يف تيبلا اذه دعب )١(
 يدعم نب سيق سلجم يف ناّيِقلا هب حدصت تناك امبر يذلا يئانغلا هرعش نم يهو تايبألا
 تنغو «ةقحال روصع ىف ءانغلا هب رمتساو ؛ةيلهاجلا يف نميلا لايقأ نم هريغو يدنكلا برك
 :اهلوأ يتلا تايبألا يهو « سنوي ها ةيبرعلا ةنانفلا انرصع يف هب

 ٌللُحلاو يلَخلاو ٍجاَبيُدلا يف ُمَعَتَت َةَيبَيَعةَلْفَطيِبْلَئْمْلَعَت
 اهنأب نظلا بجوتسي ال كلذ نكلو تلكم نوضعي ىف تايزألا ضحي اهيلإ تقيضأ دقو
 .سيقلا ءىرمال وه لصألاف ءةلوحنم

 . ؛ٌلوُغ َرْهَدلا نأ ٌكِْرِبْخَأ ملأ» ناويدلا يف تيبلا ردص ءاج (؟)
 (الامرلاو ةنوزحلا) ليلكإلا يفو 'الاّبجلاو َةَلوُهُّسلا َكّلَم دقو» ناويدلا يف تيبلا زجع ءاج ()

 .دحاو ىنعملاو

 :لاعرلاو .خّود :حطحط» ناويدلا شماه يف ءاجو «الاعرلا اهقراشم يف ىقلأو» ىوريو ()
 :ناويدلا يف تيبلا اذه دعب مث .(ليخلا تاعامج
 الابجلا ٌجوجبأمر جوججأيِل اذه ييشلا قرت تعدو
 تيبلا اذه لبق نأ دب الف (نينرقلا ٍيذ) ريغ (شاير اذ) نأل .ليلكإلا يف تيبلا اذه تأي ملو
 .ناويدلا يف روكذم ريغ تيب
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 رتخلا نم روتخلاو (ةرغ ىلع هلهأ لاتغي :لوُغ) ىنعم (ُلوُع رهدلا نإ) هلوقو
 : عناصملا) شماهلا ىف ءاج هك يمد ملاصملا امأ .ةعداخملاو ركملاو ردغلا وهو

 كولم دحأ وه : شاير وذ» ناويدلا ققحم لاقو (ةمخضلا ينابملاو توصحلاو روصقلا

 يلإ نب شئارلا وهو ثراحلا» : ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا لاقو .(«ةعبابتلا نميلا

 لوقي نمو «شاير وذ لاقُي دقو «مئانغلاب سانلا شار هنأل شئارلا يمس امنإو ددش

 :سيقلا ءىرما تيب دشْنُي كلذ

 ؛الاَمِرلاو ًةَئوُرَحلا كَلَّمدقو .ٍشاَيِراَذ عِناصملا َنِم َلاَزأ
 [7/6؟ ص

 نبا ورمع ٌدّلوأ» : اولاق رّيْمِح ءاملع نم نييطخّسلا ضعب نع ينادمهلا ركذ مث

 ساوُت اذ (دعسأ نب ورمع نب نطق) دلوأف ءورمع نب ّنطق يس

 : (هلوقب) هرعش يف سيقلا قرما هركذ يذلا ربكألا

 الامرلاو ةنوزحلاٌَك لَم دقو ساوث اذ عناصملا َنِم لازأ

 الابحلا بصن دق دارزللو 2 َنْيَعُراذ بلاخملا يف بشنأو

 ملو ءدودخألا عام فاو ا دانا نقلا ا يلا يفاحلا فمع يرو '

 دقو .زاجحلا فارطأو نميلا َكْلَم امنإو «لوألا ساون وذ كّلَم ام لثم َكّلَم نكي

 : سانلا ضعب هيوري

 شاَيِر اذ عناصملا َنِم كازأ

 وهو (شاير وذ) كلملا هنأ باوضلاو . :١7 شيارلا ثراحلا :نوديرب

 (ساون اذ) ركذ سيقلا ؤرما نوكي دق امنإو «ةعبابتلا كولملا مظعأ يناثلا شئارلا

 د صلاظملا ون بقنا رز اوما امر حملاا . بلاخملا يف بشنأو» هلوق يف

 هركذ سيقلا أرما نأب لوقلا ققحتي :ي كلذبو (دارزلا) وه (ساون اذ) نأ وأ «ساون

 امهلوأ ساون يذ بقلب نيكلم دوجو باوص ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو .هرعش يف

 وهو (أبس كلم برك يكلم نب دعسأ برك يبأ ن نب - ناسح نب رمأ  ارذ)

 نميلا ُكَلَم يذلا دودخألا بحاص ساون وذ) امأ + ةعبابتلا أبس كولم نم ميدق

 نب ناسح نبا يناثلا عّبت دعسأ نبا /راسأ فسويا) كلملا وهف (زاجحلا فارطأو

 هدعب مكح مث «ةيداليم 27580 ب 0١9 ماع نم مكح دقو «يريمحلا ناميغ يذ

 رخآ امهو «نييبتلا فلس امك سيقلا ؤرما امهرصاع دقو (عوشأ عّنْيَمُس) كلملا

 ةلودلا فعض ةيادب دهش يذلا رصعلا كلذ يف ةيريمحلا ةلودلل ةعبابتلا كولملا
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 :سيقلا ؤرما لاق دقو .ءامظعلا ةعبابتلا روصع لوفأو ةيريمحلا

 الئامَكئانَعهَلُدَف اوُلِئَيْنِإَفَتْرَرَعممَّرِعب

 نِم هنأل كولملا كئلوأب رع هنأ ىنعي» ناويدلا شماه ىف ءاج امكو ثيح

 اهيف لاق يتلا ةرتفلا كلت يف لوفألاب مهرصع أدب نيذلا ةعبابتلا كولملا يأ .«مهتلالس
 ءىرما ةرسأ  نييدنكلا كولملا مكح ذخأ ًاضيأ اهيف يتلاو ءرعشلا كلذ سيقلا ؤرما
 .لوفألا يف زاجحلاو نيرحبلا نم امهالاو امو ةماميلاو دجنو ةريحلا يف  سيقلا

 : كلذ يف سيقلا ءىرما راعشأو ةريزجلا لامشو ةريحلا ميلقإل يدنكلا مكحلا لوفأ

 يدنكلا ورمع نب ثراحلا كلملا هدج يفوت نميلا يف > نسيقلا قوما ناك انجين

 ةنسلا يلاوح ذنم قارعلاب ةريحلا ميلقإو ةريزجلا قرش لامش قطانمل ًاكلم ناك يذلا
 ةريحلا ميلقإ همكح لمشو (م4117 ماع يلاوح) ناسح نب عَبُت دعسأ دهع نم ةرشاعلا

 نع ًالدب ةريحلا دالبل هتيكولمب ذاَبُق يسرافلا كلملا فرتعاو - م4594 ماع وأ - كاذنآ

 ىرسك هنبا مكحلا ىلوتو ْذاَبُق تام ىتح ةنس نيتس ءاهز ًاكلم ثراحلا ثكمف «ةرذانملا

 ثراحلا ةافو سيقلا ٌؤرمأ ركذ دقو ءًايتع ربكلا نم غلب دق ثراحلا ناكو ناورشونأ

 : هلوق يهو كلذ نع تايبأ ةثالث هناويد نمضتي ثيح نامزلا بقت يف لثملا هب برضو

 ٍناَمعىلِإٍقاَرِهلاكْلُمْدْل وِرْمَع نبا ِكِلملا ٍثراحلا َدْعَبَأ

 ِناَوهلا نم كك 2 مْزَج ِنْبا ىجفمش يِنَب ةَرَواَجُم
 صلع

 ه4 سا سا 00 سا لف

 ('ناَئَحلا اذ َكَناَنَح ُمُهَرِيِعَم مْرَج ِنْب يَجْمَش وُنَب اَهحَكْمَيَو

 ءاج دقف .هتافوو يدنكلا ورمع نب ثراحلا مكح ةياهن نمز ديدحت مهملا نمو

 0 نيتس كلم ثراحلا نأ اومعز» :ىلي ام ناويدلاب تايبألا كلت شماه ىف

 ند ةأ/ ماع ىلاوخ نيب ةينك زوم حركت كلذ ئيقتتميو «وريلوق دعا كلذ وكن
 وهف خيراتلا بتك يف يسيئرلا لوقلا امأ .م3755 - 459 ماع يلاوح نم وأ مم

 : يلي ام نودلخ نبا خيرات يف ءاج امك

 رذنملا نب نامعنلا لآ كلم ورمع نب ثراحلا كّلَم امل :دمحم نب ماشه لاق»
 هحلاصو ثراحلا هءاجف ءًافعضُم ْذاَّبَق ناكو هءاقل بلطي ْذاَّبُق هيلإ ثعب  ةريحلا يأ

 ذاَبُق ىرسك نإ :دمحم نب ماشه ريغ لاقو . .تارفلا برعلاب زواجتي ال نأ ىلع

 ىرسك هئبا يّلُرو ْذاَبُق تام مث «ةريحلا هلزنأو برعلا ىلع ورمع نب ثراحلا َكْلَم

 :مهزيعم .لزنو لح :حيتأ .ءىيط ةليبق نم يح :يجمش ونب) ناويدلا شماه يف ءاج )١(

 ١47[. ص] (نانحلا اذ اي كتمحر :كنانح , ىزعملا



 0 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش مش
 دعب ناورشونأ ىّلَو :دمحم نب ماشه لاقو . .رذنملا ىلإ ةريحلا كْلُم ٌدرف ناورشونأ
 ثعب هرمأ دتشاو ناورشونأ ناطلس يوق املف «نامعنلا نب ٌرذنملا ءورمع نب ثراحلا
 قفتت رداصملا عيمجف ©)ورمع نب ثراحلا هيلي ناك امو ةريخلا هكْلَمُف رذنملا ىلإ
 ىرسك هنبا مكحلا ىلوتو يسرافلا ْذاَبُق تام نأ ىلإ مكح ورمع نب ثراحلا نأ ىلع
 مكح ةيادب نمز ةفرعم مزلي يلاتلابو ءرذنملا ىّلوو ثراحلا مكح ىهنأف ناورشونأ

 كل رع نع نيرو را وع را دارو داك را رك اقل

 لو يبنلا دلوم نيبو ناورشونأ ةيالو لوأ نيب تدجو» ةبيتق نبا لاقو . «ناورشونأ

 0 وأ م07 ماع امإ ناورشونأ كيلمتو ْذاَبَق ةافو نوكت يلاتلابو 1مم نيعبرأ

 دكؤي اذهو (م514 ماع يلاوح) كاذنآ ورمع نب ثراحلا مكح ءاهتنا نوكيف . مم

 هل 435 ماع يلاوح نم كلذ نأو (ةنس نيتس) مكح هنأب لوألا لوقلا
 ناوؤشونأ ةاعأوت ةثأ ةعوسوملا باتك يف ءاجو .ًاريبك ًاخيش راص دق ثراحلا

 سيقلا ميرنا هس كةزادبلا درطق ءةريسلا نكرم. ىلإ يستللا ءامسلا ءانم نع ىنكملا
 نم جرخ هنأ يبلكلا نبا ركذ امئيب .ءاهيف ذوفن هل ناكو ماشلا ةيداب ىلإ أجلف ءاهنم
 د أل اس سل ل كل نك ءاهب تامف ةيدابلاب بلك رايد ىلإ ةريحلا
 .ًاماع نيعستلا زواجت امبر نسلا

 يمع ثراحلا نب ةمّلَّسو ثراحلا نب ليبْخرش يحل ني تاكا

 نب ةلظنحو «لئاو نب ركب :لئابقو قطانم كلم ليبخَرْش ناكو) - سيقلا ءىرما
 «بابّرلاو ميمت نب ورمع ينب نم فئاوطو ها ينبو «ميمت نب ةانم ديز نب كلام

 طساق نب رمّئلاو ٍبِلْعَت ينب لئابقو قطانم ىلع ًاكلم ثراحلا نب ةمّلَس ناك امنيب
 دتمت لئابقلا كلت قطانم تناكو - (ةعاضق نم فئاوطو «ميمت نب ةانم ديز نب دعسو
 ناكو .قارعلاب ةريحلا ميلقإ نم قطانم ىلإو (نيرحبلا) جيلخلا ةقطنم ىلإ ةماميلا نم

 دعسأ نمز يف امهيبأ مكح ةيادب ذنم لئابقلاو قطانملا كلت نامكحي ةمّلَسو ليبحرش

 همع دنع ةرتف ماقأ دق سيقلا ؤرما ناكو - ةدنيع نيعم قست لكم قأ د ناسح نب عّبَت

 ىلإ سيقلا ؤرما دوعي نأ لبق (م515 01١ ماع نيب ام) ثراحلا نب ليبحّرش كلملا
 ثراحلا تام املف نييسبلا بلس انك 4018 ماع: ىلاوب) هانإ هيأ .ليحرت قتلا
 املو :ةديبع وبأ لاق :ةملسو لييصتس نيكلملا نيب ةنتف تعقو (م0؟9 ماع يلاوح)
 ىشمو امهتملك تقّرفتو ةمّلَسو ليبخّرُش رمأ َتْنَشَت يدنكلا ورمع نب ثراحلا تام
 َمَقاَقَتَو ءامهعم نيذلا ٍءايحألا نيب  تاراغلا يأ  ةرواغملا تناكف :ايوتم لاخعرلا

 .178و ١57 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 ١70. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟)
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 شويجلاب هيلإ فحزو عومجلا هبحاصل امهنم دحاو لك عَمج ىتح امهرمأ
 د و لا ا 0 ءاحبضا

 ل دي ِئ 0

 متين ب تر نيا لالا ديس أم
 ل را دول :ةفابلاك دسم[ ءاهجلاةوزت يتخ

 نيج ضل قات عرببلاب يهرب مباتت ن6 نمهقلا اما ذا قع تامل كلج دز
 ليبحرش نكلو ءهنم تايبألا كلت ظفح مت ًارعش امهيلإ ثعبو ةَمْلَّسَو ليبحرش همع

 اكرعم امش تعقوف ؛هاقو هشيجب امهنم لك فحزو عارصلا جيجأت يف اضم ةمَسو

 نم وهو ةرصبلاو هدوحلا نوب نيب ءام مسا باّلكلا» :ةديبع وبأ لاق .(باّلكلا موي)

 ثراحلا نب ليبخرُش د لتقم نع ةكرعملا ترفسأو .«اهوحنو لايل عبس ىلع ةماميلا

 لتقمو بالكلا ةعقوم نأ ثادحألل ركذلا فلاس ينمزلا بيترتلا نم نيبتيو «يدنكلا

 نيعبسلا زواج دق ليبحرُش ناكو «ةيداليم 57 ماع يلاوح ناك تراحلا نب :ليخرش

 اورصني مل ْذِإ مج ٍ-اَرَملا وجهي لاق) هنأ سيقلا ءىرما داويد يف. ءاجو . ًابيرقت رمعلا نم

 : ليك موي ليبحرش همع
 ")مراد َرفَعَو ًاعوُبْري َعَّدَجَو اهلك َمِجاَرَبلا 0

 ""َمِراَمَمْلا َنيِنَتْفَي ِءاَمِإ َباَقِر عِشاجم َلآَو انهت عبايوت
 0 ويتم هرم لكامل

 ءىرمأ ناويد يف ًاضيأ ةروكذم تايبألا هلهو ٠ 7/4 ص - يركبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا ()

 : عابسلا : انعمجي خل :انعمجي :ةللا نيف :هلآلا نيت .لزن ينعي : 5 بتتسا) هلوقو .سيقلا

 .ةريبك ةلتقم :ةمحلم .عابسلا ناكم (عاّبَضلا) ناويدلا يف ءاج

 رْفَعو . عوبري ينب فانآ عطق يأ :ًاعوبري عدججو .فللام نب ةلظنح ينب نم ةريشع : مجاربلا ()

 .بارتلا يف مههوجو لعجو مراد ينب لذأ يأ :امراد

 باقرك مهلعج :ءامإ باقر .عشاجم ينب :عشاجم لآ .ةمالملاب :ةاحلملاب . صتخا :رثآ 0

 .امراقملا نئبتعي :١ ىروريو .رجاوفلا لعف «لاحملا هب نقيضي ام : مرافملا . ةناهمو ةلذ ءامإلا

 نب ديزي نوكي دقو -مهفنك يف ءىشانلا :مهبيبرو .ثراحلا نب ليبحرش مه ديس :مهبر ()

 . لحريف : نعظيف . هيرصان ريغ مهنأب هوملعا الو : هونذأ الو .- ليبحرش



 ظ ظ 5 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ضلت
 - ريثألا نبا ركذ امك - ثيح لئاو نب ركب ىلإ ةمّلَس لقتناف «ثراحلا نب ةمّلَس نع
 رذنملا مهيلإ ثعبف .كريغ انكلمي ال :اولاقو هل اونعذأ ركب دنع ةمّلَّس راص املا
 ليج اوققلاف هفوفس ىف رالثملا مهبلا رايق مك . كلذ اوبأف ؛هتعاط ىلإ مهرعدب

 ليبحرش نب ديزي ٌرِسَأو ءركب ةميزه نع ةعقولا تلجأو ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف «ةراوأ

 ركب نم رذنملا رسأو .ريثك رشب ةكرعملا يف لِيقو . لتقف هلتقب رذنملا رمأف يدنكلا
 "'«ةراوأ لبج ىلع اوحبّذَف مهب رمأف ةريثك ىرسأ

 نار طعس يللا ةفاق و يصاحب رايح ترسللا نيد وعما
 عّمَج يدنكلا ثراحلا نب ةملس نأ) : ليلكإلا شماه يف ءاجو « «نميلا يلاعأو
 نب ةملس غلبو .لئاو ِبْيَلُك تسأرو اهعيمج تبلأتف ًارازن غلبو «نميلا عومج
 «ةعيبر عومج يف بيلك لّبقأو ٠ . جحّذَم لئابق هعمو َلَبْقأَف ةعيبر عامتجا ثراحلا

 نيينميلا نيب ىَراَرَخ ةعقوم نكت ملو .'””(أديدش ًالاتق اولتتقاو ىَراَزَخب اوقتلاف
 تناك امنإو  تاياورلا ضعب يف عاش امك ةعيبرو نيينميلا نيب الو نييرازنلاو

 ع رن لاو ني رخو افجي عزذلارب ىدتخلا كيرالا نيراملس ند
 وبأ ركذ دقو «ىرخأ ةهج نم هل ةيلاوملا لئابقلاو ءامسلا ءام نب رذنملا شيج نيبو
 ءابع ني ندنملل ئّرارح موي ناك ؛ يعمصألا لاق هنأ ضئاقنلا باتك يف ةديبع

 ىف اوناكو: ٠ لئاز نب ركب ىلعو ئدنكلا زاَرُملا لكآ ينب ىلع ِبِلْغَت ينبلو ءامسلا
 موي ةعقوم تلجنا دقف ''”(راَرُملا لكآ ينب نم ًالجر نيسمخ اورسأ ىَراَرَخ 8
 ديب عقوو ثراحلا نب ةمَّلَس عم نيذلا ةيقبو جحذم باحسناو راسكنا نع ىّراَرَخ

 وبأ لاق . . ىَراَرَخ موي يف يدئكلا رارُملا لكآ ينب نم ًاريسأ الجر نيسمخ رذنملا
 اقر قل ةرصبلا نيب قيرطلا رحنب ًةَمْحَْطِب لبج مسا :فرارحا ةديعف

 نم ةكم قيرط يف ةّيرَضو .. ةّيِرَض ئمح نم ةيلاعلاب لبج ىَراَزْخ) :ينادمهلا
 ىّراَرَْخ موي ةعقوم تناكو . ادجن نم ةماميلا برق ةيِرَض ئَّمِحو .دجن نم ةرصبلا
 الا ددس :ليبخرُش لآل كلذكو ةمّلَس لآلو ثراحلا نب ةملسل ةمصاقلا ةبرضلا
 وبأ ركذ نيذلا نيسمخلا ىرسألا نم مه رذنملا مهمدعأ نيذلا رارملا لكآ رجح لآ
 ىنب ةريشع ةيامح نإف كلذك «ىَراَرْخ موي رسألا يف مهعوقو' يعمصألاو ةديبع
 لتقم دنع سيلو كاذنآ تناك امير ثراحلا نب ليبحرش لايعو لهأل ةانم ديز نب دعس
 نب ريوع عفاد دقف ليبخّرش لثقم دعب وأ ىزارح عوي دعب كلذ ناك ءارشو « ليبخَرُش

 : ةإ نم مهب اوراسو ليبخَرُش ةرسأ نع دعس نب فوع ينب ةريشعو يفوعلا ةنجش

 ضئاقنلا ١ /7544 ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا - ١/575 ص ريثألا نبا  لماكلا )١(
 .مركال ص - ةديبع يأ
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 : مهيلع ينثي سيقلا قرما لاقف «نميلاب نارجن فالخم ىلإ قارعلاب ةريحلا

 ِدِطْهَرَو ِرْيَوُعلا ْلْثِم ْنَمَو ُرْيَوُع :
 ايد ىراهل فزع يب تان

 ولما لسنا نخ رثلتا

 1 م 2# ماو يف اس و
 قورعجبم مك هلهأ للضملا يخاوْعَتَم م

 ل 6

 , ٍناَوْفَص (لبالبلا ٍلِيْل) يف َدَعْسَأو

 (!ناكُع ٍدِهاَشَملا َدْنِع ْميَهَجَوَأَو

 ٍناَرَجنَو ٍقاَرِعلا نيب مهب ارا

 ٍناَرِجْمَنو ِتارُقلا َنْيَب ْمِهِب اوُراَسَو
 .نميلا ىلإ قارعلا نم يأ (نارجنو تارفلا نيب مهب اوراس) هلوقو

 لكآ رجح ا ءامسلا هاهو رذنملا لّتق نيح سيقلا ؤُرما لاقو

 وقت اميف كلذو) قارعلاب ة ريحلا يف راّرَملا

 نكلو . يدنكلا قورمع نب ثراحلا ا ةريحلا ىلع ءامسلا ءام نب قولتعلا ناورفرتا

 ريشي ىَراَرَح موي رارملا لكأ رجح لآ نم ىرسألا نع يعمصألاو ةديبع وبأ هركذ ام
 مهلتقم ربخ سيقلا ؤرما غلب املف (ىرسألا كئلوأ ْنِم ْمُه رذنملا مهلتق نيذلا نأ ىلإ

 : لاق نميلاب وهو

 اَئْيِئَشِيل يُكَبُنْيَعاَياَلأ
 روعم لا رح سب نب احول
 اودينصا د ينم رب ينزف
 ٍلْسِفِب ْمُهُمِجاَمَج َلَسْعت ْمْلَف
 ميهطلم ةقياغ ةةطيلازدت

 قاد كوالا نبل يكسو
 انونتفم يقل نونا

200 
 ىاسي وم يب ِراَيَو يف ْنكْلَو

 0 ءاَمُْدلاب ْنكلو
 "قوبغلاو تجاوشلا عوشتتو

020 
 0 !تامف جلف هنإف يدنكلا ثراحلا نب ةمَّلَس امأو» :نودلخ نبا لاق

 ٍلَتالتلا موي يف دعسأو) :ىوريو .مومهلا :لبالبلاو .فوع ينئب اديس :ناوفصو ريوع )١(
 . (ناوفص

 ءاضيب ٌةقلط: :نارغ .بورحلا :دهاشملا . ساندألاو ساجرألا اهب قلعت مل :ةيقن ىراهط ()

 . ءافولا نع ةيانك كلذو . ةللهتم

 .نشلا نم ءاملا رطقي امك يحسو يكبأ : ا 0

 انيرم ينب رايد) يئاغألا يف ءاجو .«ةريحلا لهأ نم موق : انيرم ونب) ناويدلا شماه يف ءاج (5)
 , (ةفوكلاو دنه ريد نيب : : نييدابعلا

 ررمع مهنم ناكو (ردسب مهمجامج لسغُت ملف) :ىوريو .لامرلاب مهؤامد ةطولخم :نيلمرم (8)
 , تتراحبلا انبا كلاغو

 .ةلزان :ةفكاع (1)

 .اممثل» ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 64



 326 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش نيف

 نيب امو قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف نييدنكلا كولملا مكح ىهتنا كراعملاو ثادحألا
 ةيبرعلا ةريزجلا لامش قرشو جيلخلا ةقطنم نم ةماميلاو ةريحلاو نيرحبلاو ةريحلا
 ءامسلا ءام نب رذنملا ذوفنو مكح تحت اهلئابقو قطانملاو ميلاقألا كلت تراصو
 ناكو .ناورشونأ ىرسك اهكلمو ةيسرافلا ةلودلاب طبترملا ةريحلا كلم يناميلا يمخللا
 ام سيقلا ءىرما دلاو ثراحلا نب رجح ناكو .ةيداليم 085١ مامن يلارج كلذ
 يف ءاجو . دجنو ةماميلا ةقطنمب لئابقلاو رئاشعلا نم مهريغو دسأ ينب :: ىلع أكلم لازي
 .(نيرحبلاب نصح يف لزني ناك لب لاقيو «ةماميلاب رقشُملا لزني ناك” هنأ يناغألا

 نأ ىلإ دسأ ينب ىلع اريمأ لزي ملف ثراحلا نب رجح امأو” :نودلخ نبا لاق
 ناكو «لسُرلا اوبرضو اهوعتملا لسأ يب نوم ةوانألا بلطلا'مايألا ىقحيب يف هلسو كنب
 مهفارشأ َلتَثو مهحابتساف ةنانكو سيقو ةعيبر يف مهيلإ راسف ربخلا هغلبف ةماهتب رجح

 ل هب ثعب رعشب هفطعتساف مهنم عمج يف سرا ليببع سبحو « مهتاوّرَسو
 ؟مُمَدْقرأَو هباحصأو هحرسف

 ًائيش مهنم ٌذخأي ناكف ءدسأ ينب ىلع ثراحلا نب رجُح َكْلَما : ةبْيَتق نبا لاقو
 كيبع) اومسُف «يصعلاب مهلتقف مِهِتاَوَرَس ذخأف مهيلإ راسف عهنم اوعنتماف ءامولعم
 نب رجُح كلملا يدي نيب ماقف صربألا نب ديبع مهيف ًةفئاط مهنم ٌرَسأو (اصعلا
 :لاقف ثراحلا

 اة ني ايينييملسل] يي رتل نا عالبف
 9ؤئامّيلاىبلإروٌّصّقلاو (ٌبرْثي»نيبِداو لك يف
 يم ايها ٍؤاع ْبِيِرَشَن

 تقو يف كلذ ناكو : ا معدال ىلإ درو منع قو رثش كلما ميرا

 ا ا تر يل ع حج

 تبكرف” :ةبيتق نبا لاق .ةدنك ناسرف نم ة ةريغص ةعامج هعمو ةلظنح ىينب ةقطنم يف

 18١. ص - حرفلا دمح - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 7
 . (نعللا ٌتيبَأ) كلملل لاقُي ناكف «ناطحق نب برعي نمز ذنم نيينميلا كولملا ةيحت يه :نعللا َتيِبأ (')
 ءارلا حتفو ءاتلا نوكسب - 5 ترك نيب داو: لك يف)هئأب تيبلا اذه ئرمحلا توقايرك 9

 ل .مشو لبج دنع ةماميلاب ةيرق برتي ليق” لاقو -
 . (تومرضحب ةئيذم برتي) ينادمهلا لاق يتلا برتي ريغ يهو /غ907 ص

 ١١5. صو ٠١5 ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (؟)



 اال يدئكلا رْجُح نب سيلا ُوْرا 3277

 هودجوف ءرسُح ىلإ اوهتنا ىتح ئحّصلا مهل قرشأ امف «لولذو ٍبعَص لك دس ونب
 ةلظسكم ننح نإ هتبأ رعي فسعبو :رخآ عضوم يف ةبيتق نبا لاقو . 'هولتقف ًامئان

 ةدئك ثقعلاو «ةلظنح وني تلرتعات (ةدنك نيبو ايدين نلشت نأ اهلاستو اهنكشبت

 يدتكلا ثزاحلا نبا رش مكح ىهتنا كلذبو ©'ةةرججخ لتقو ةدنك تمزهناف «دسأو
 وهو هلتقم ناكو «ةنس نيتسو نيتنثا ءاهز ماد يذلاو دجنو ةماميلاو دسأ ينب قطانمل

 نأ لبق  رججُح لاقو .ةيداليم 0١ ماع يلاوح كلذو «رمعلا نم نينامثلا وحن يف
 ىكب نإف  هدلو ربكأ ناكو - عفان ينبا ىلإ قلطنا هباحصأ نم لجرل - ةايحلا قرافي

 مل مهيأف - مهرغصأ ناكو - سيقلا أرما ينأت ىتح ًادحاو ًادحاو مهرقتساو . هكرتاف
 ىكب مهّلكف ءرخجخ ءائبأ ةيقبو عفان لا لحرلا واسف . يتيصوب هيلإ عفداف ,عزجي

 .سيقلا ءىرمأ ىلإ لجرلا قلطناف حا

 : كلذ يف هراعشأو تومرضحب سبقلا ءىرما ىلإ رجح  لتقم أبن لوصو

 يذلا ناكو ء«تومرضح يف نوُمدب وهو سيقلا ءىرما هنبا ىلإ رجح لتقم أبن ىتأ
 رفا كاريع ىف دات امك روح ىلع رماطملالانل لع نيود جو رسل ايداتأ
 :تومرضح ضرأ نم نوُمَدِب وهو هيبأ يعن هغلب نيح سيقلا ٌؤرما لاق» - سيقلا

 اَمَعْلأف يْنَع َمْوّنلاَراطأ ٌتْيِدَح  عّلْيَص ٍسْأَر ىلع يباَحضأو يناتأ
 امَجْمَجُملا َتْيِدَحلا يِل ْنِيَبو يل نبأ ٌُهُباَمِددِيَبِلِجَعلُتْلُقَف
 ل َحَبْصأف رجح ئَمِح اَحاَبأ لهاكو ورْمَع «ّنْعْللا َتَيَِبَأ لاقف

 :لاقف َنوُمَدِب وهو هيبأ لتقم سيقلا ًأرما غلب» :ةبيتق نبا لاقو

 نوطاسبت تت ل نوتشا# 2 نونة انتل ميلا لوانطت
 (ةنوكح يصل هاج احل أل عيخاعلاو

 هان اف ع ناس كنق نين هاف تقلا اود نأ وست فلان رسل قسم وكر

 نوكي دقو . .اهيف هتماقإ ليل لاطو اهب ماقأف تومرضحب نوُمَد ةقطنم ىلإ هوبأ هدعبأو
 : ةبيتق نبأ لاق . هيبأ لتقم هغلب امدنع ةيناث ةرم رعشلا كلذب لَفَمَتو لاق سيقلا ؤرما

 :- نوُمَد ةنيدم هيف عقت يذلا لبجلاب وهو  لاقف قرب هل حال ُليللا ناك املف. .»

 "ملا ياي ماشش نيش نقاتل دتت كفرا

 ١١5١. صو ١١85 ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا )١(

 :لهاكو ورم .هئيبتت داكت ال يذلا :مجمجملا .هعجرم :هبآم .َدَعْبَأَف :َمَعْنْأَف .لبج :عليص )١(

 .هولتق نيذلا يديأ يف ًاحابم :ًاملسم .ةلظنحو دسأ ينب نم ناتريشع
 .باحسلا ءارو نم قربأ : لهأ (م)
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 00 لا هيو ةريقزت ريتا نا كت فيني صئانلا
 اب وطول كذا ا نما يبد نحسب

 'لَّوَخلاَنِئَاوٌمِئِمَتَنِْيو اهُبَرْنَعُدَعِيِيَرَنِيَأَف
 0 اماذإ ةووصخت اسك تاس ذل ةورْصعي لا
 هيلع اوزهجُي ملو ه هوئعط ًارجبُح دسأ ونب تلتق امل :هنأ يناغألا باتك يف ءاجو

 نان فادلر ربكأ ناكر 0 ىلإ قلطنا :هل لاقو ٍلُجَر ىلإ هباتك ىطعأو ىصوأف
 ء«مهرغصأ ناكو «سيقلا أرمأ يتأت ىتح ًادحاو ًادحاو مهرفتساو هنع ُهْلاَف عزجو ىكب

 يف نيب ناك دقو .يتيصوو :يور دقو يليخو يحاللس هيلإ عفداف عزجي مل مهيأف
 بارتلا ذخأف «هنبا عفان ىلإ هتيصوب لجرلا قلطناف . .هربخ ناك فيكو هلتق ْنَم هتيصو
 سيقلا أرما ىتأ ىتح .كلذ لعف مهلكف ًادحاو ًادحاو مهارقتسا مث هسأر ىلع هعضوف

 لِتُق :هل لاقف - جنرطشلا يأ  درنلاب هبعاليو رمخلا برشي هل ميدن عم هلجوف
 ا ا يل ول لطول كار :هلوق ىلإ تفتلي ملف ءرجحخ
 هلك هيبأ رمأ نع لوسرلا لأس مث :كعشد كيلغع دسفأل ثتنكاام :لاق غرف اذإ
 يصاون ّزجأو ةئام دسأ ينب نم لتقأ ىتح مارح ّيلع ءاسنلاو رمخلا : :لاقف «هربخأف
 :لوقي كلذ يفو .ةئام

 مداَورلا ُموُمُهلا ُمْرُشلا يل َجاَمَو عفان َيِباَمِل قرأ ْمَلَو تف
 هاتأ نميلا ضرأ نم َنوُمَدِب وهو هيبأ ربخ هاتأ سيقلا أرما نإ :يبلكلا نبا لاقو

 :لاق كلذب هاتأ املف «فاصولا وخأ روعألا رماع هل لاقي لجع ينب نم لجر هب

 نرتاي شسسمسالانربت““ "نونا بلص لنيثنلا لواطت
 نوبي [اههياتمأل اينو

 :لاق مث  (تايبألا . .خلإ - عليص سأر ىلع يباحصأو ينانأ) :لانقو
 ًادغو رمخ مويلا ءًادغ ركس الو مويلا وحص ال ًأريبك همد ينلّمَحو ًاريغص ينعّيض

 :لاق مث .الثم تبهذف .رمأ

 مر َرْشَم َّناك ام ناك ْدِإ دع يِف الو بِراَشِل ىحْضم ميلا يف ام ٌيَلْيِلَح

 .لابجلا يلاعأ :للّقلا . برطضت : عزعزت ١0
 .طيسبو نْيَع وأ ؛ريقح :ُلَّلَج .ثراحلا نب رجُح مهكلم ينعي :مهّبر 0
 . عابتألا :لوخملا
 خيرات باتك يفو يناغألا باتك يفو ناويدلا يف تايبألا هذهو .حنملاو اياطعلاب ينعي : : لهتسا ()

 .١؟74 ص - يبرعلا بدألا
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 سا 1 _ 5  ي يي جيب؟يليييييييببييححصصسس سس ب07 سل

 برش مث - (يرأثب ذخآ ىتح ركس دغ يف الو وحص مويلا يف ام ينعي) -

 ىتح ة ةأرما بيصي الو ًارمخ برشي الو ًامحل لكأي ال نأ (َفّلَح يأ) ىّلآ مث اجي

 :لاقف اقرب ىأر ليللا هّنَج املف ةةراك كردي

 ْلَبَجلا ئلعأب هائَس ٌءيضُي لماليئب ٍقزَبِلُْتْفِرأ
 اك دبع ىصنش مكألا مس يوتا
 (376تايبألا رخآ ىلإ -

 نأ ةعوسوملا باتكو عماجلا باتك يف ءاج هنأل كلذ نمز ديدحت مهملا نمو
 نوُمَد ىلإ هدعبأ وأ هافن هابأ نأو ةيداليم 491 ماع يلاوح ناك سيقلا ءىرما دلوم
 ماقأف .رمعلا نم نيرشعلا وحن يف وهو)  عماجلا باتك يف امك كلذو تومرضحب
 نم ًاسمخ َنوُمَد يف يقب» هنأ ةعوسوملا ي ىف ءاج كلذكو (نينس سمخ ءاهز نوُمَدِب
 ماخأ هنا دلي افا عت بئاص ريغ كلذو . ةيداليم 07١ - ١5ا/ ماع نم كلذ نوكيف (ةريتسلا

 اعاد ًاماع رشع ةسمخ ءاهز يأ م1١01 ماع ىلإ نميلا قطانم نم اهريغو َنوُمَد يف
 نأ ٌتدجو تنال مك امم ا رو يال وك (نيئس سمخ) هتماقإ تناك اذإ

 مكحلا ىلوت يذلا ناورشونأ ىرسك وه ةريحلا ىلع ءامسلا ءام نب رذنملا و يذلا
 ثراحلا نبا ِهمَّلَسو ليبحرش نيب برحلاو ةنتفلا تعقو مث ,م01"٠ ماع وأ م0578 ماع

 عقوأ مث ٠ م٠1 ماع يلاوح كلذ نوكيف بالخلا موي ةعقوم يف رذنملا ضيرحتب
 ةعقوم كلذ تلت مث (هراوأ) موي يف ليبحرُش نب ديزي لتقو لئاو نب ركب ينبب رذنملا
 الت مث ٠ .م١01 ماع وأ م٠070 ماع كلذ نوكيف ثراحلا نب ةمْلَس تامو ىَراَرَخ موي
 كلذ نم نيبثيو . ةيداليم ها/١ ماع كلذ نوكيف ءأرجُح مهلتقو دسأ ينب ردغ كلذ
 ةنيدم يف وهو هيبأ لتقم أبن هاتأ نيح ةنس 75 وحن ه هرمع ناك سيقلا أرما نأ ًاضيأ
 ىلإ عمتجا مث «هيبآل رأثلاب مسقأو راعشألا كلت لاقف .نميلاب تومرضح ىف نوُمَد
 راس امئإو كلذب فتكي ملف تومرضحب ةدنك ناسرفو رئاشع نم ةوق سيقلا ءىرما
 . ينزيلا يريمحلا ندج يذ نب دثرم كلملا ىلإ

 : ينزيلا ْنَدَج يذ نب دئرمب سيقلا ءىرمأ راصنتسا

 يف ةريبك ةيمهأ ْنَدَج يذ نب دّنرَمب سيقلا ءىرما راصنتسا ةعقاو بستكتو
 يف ةدنك مكح ةقالع ديكأتو كاردإ يف كلذكو ثادحألا راسم يفو نمزلا ديكأت
 ]ليف ا نييقلا ارا كلي اندست ويسجل نسل ةكوو ةريرجلا لاش
 ايش تورك ل دسار لسع ال يقل قرما كنعد ةييقف نما رك دامك اح

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا جرفلا وبأ ١0 ج 8.
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000 
 (هذمأف هدمتساف يريمحلا ِندَج اذ ىتأف 6(كيسأ يئبب ةذأك كردي دج

 كولم نم «نَدَج يذ نب رّيخلا دّئرَم ىلإ سيقلا ؤرما راس" :نودلخ- نبا لاقو
 5 1 1 7 7 سمج” 2

 00 برعلا نم عمجبو رّيْمِح نم لجر ةئامسمخب ةهرصنف ءاخيرص رّيمح

 كلم مث" :ىيلي ام ةيريمحلا نميلا ةلود كولم نع هئيدح يف نودلخ نبا لاقو
 ل نير ددلرم خل يلازرانزب وذ :تلكااناوب دور ساون يذ ِكْلْهَم دعب كنزي وذ

03 : 

 اذه ندَجو نزي يذ نب دئرُم نأ ةرتفلا كلتل ةيريمحلا دنسملا شوقن نم نيبتيو

 ساون يذ راسأ فسوي كلملا دهع نم شقن يف همسا ءاج دقو (دجمي لإ دثرم) وه

 ثيح (ندجو نزي يذ لمكي ليبحرش نب عوشأ ليئحرش) ليقلا دئاقلا هتباتكب ماق

 : ىلاتلا ءاعدلاب شقنلا (ليتحرش) لهتسا

 لك كلن راغي ناسأ شسوي كلزملا نعرآلاو ءانهشلا هلل ىذا اكّهلإ كراببلا
 «عوشأ ليئحرشو ءعوشأ مد ءمخري ثعبحل لايقألا كرار «توعشلا

 ندجو نزي يوذ لمكي ليبحرش ينب ءدعسأ ليبحرشو 3 دج دعسأ
 مهما نيجولا كراحارا :شقنلا يف لاقف ةرسألا ءانبأل ىرخأ ةرم اعد مث

 لإ دثرمو (عْفْيَمس نب مخحري فكيشلاو مل يراعا هاعحو لمكي يحرم

 يريمحلا ميوقتلل ا رخا ماعلاب نقلا ْخّرَأ دقو . 'نزي يوذ :ليثحرش ند دحمب

 هكلهم ىتح ساون وذ راسأ فسوي كلملا مكح دقو . ةيداليم 5١ ماعل قفاوملا

 نزيو عالكلا وذ عوشأ عَمْيَمْس) كلملا نميلا مكح ىلوت مث ةيداليم 275 ماع

 مثأ نودلخ نبا لوقب دوصقملا وهو (ساون اذ) تاياورلا ضعب هيمستو  (ندجو

 ااذه عفْيَمَس كلملا شقن يف ءاج دقو ' 'ساون يذ كلهم دعب نزي وذ كْلَم
0 

 (ندحو نزي يوذ مخ ري ثعّيَحَل ينب رفعي برك يدعمو لمكي ليبحرش)

 نيذلا ندجو نزي يذ لآ اهالوتي يتلا قطانملا ىلع ءاوذأو مكحلا يف هل نيدعاسمك

 لايقألا ءاوذألا نم دثرم ناكف «ندجو نزي يذ نب ليئحرش نب دجمي لإ دّئرَما مهنم

 (نارجنو فوجلا) ىلإ امبرو «تومرضح - ةوبش) نميلا نم ةيقرشلا قطانملاب مكحيو

 11 نفت ةييقق نبا ةارعقلاو عقلا 2

 .44 صو ١8١ ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا
 رثب عقوم يف ماج ٠١78 مقر شقنلا ١54 ص - هيقفاب دمحم دانت نقب ندا

 . نارجنب ةمحلا

 ةوبشب بارغلا نصح عقوم يف 57١ مقر شقنلا  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف ()

 .يداليم 2505 - ىريمح 14٠ ماعب خرؤملاو
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 هشقن بتك نيح دجن موخت ىلإ نارجن فالخم ٌريمأو ٌدئاق ناك (ليئحرش) هابأ نأل
 لايقألا ءارمألا نم (دئرم) هنبا راص مث ءراسأ فسوي دهع يف ركذلا فلاس دنسملا
 ةيريمحلا ةلودلا كلم (دثرم) نكي ملف م0737 هال6 نم مكح يذلا عْفْيَمس دهع يف

 يف كولملا لايقألا نم يأ  ؛رّيْمِح كولم نم»  نودلخ نبا هفصو امكو ناك امنإو
 نبا ركذ دقو . (رّيْمِج كلم عْفْيَمْس) ناكف ىلعألا كلملا امأ ةيريمحلا ةلودلا راطإ

 هاتأ امدنع نزيو ندج يذ نب دئرم دمتساو رصنتسا سيقلا أرما نأ ةبيتق نباو نودلخ

 يفو سيقلا ءىرما ناويد ةمدقم يف ءاج امنيب .تومرضح نم راسو هيبأ لتقم أبن

 ةيجشلا نولإ داع مث ثادحأ هل تعقوو دجن ىلإ راس سيقلا أرما نأ يناغألا باتك
 يف ءاج دقو «نيترم هب رصنتسا نوكي نأ نكميف «ندج يذ نب دئرمب رصنتساو
 نم وهو رْيَخْلا دئثرم سيقلا ؤرما رصنتسا . . ١ : يلي ام سيقلا ءىرما ناويد ةمدقم
 سيقلا ءىرما ليحر لبق دثرم تامو رّيْمَح نم لجر ةئامسمخب هّدمأف ءرّيْمَح لايقأ
 يناغألا باتك يف ءاجو ١١4(. ص) ؛دئرم ناكم يف سلج يذلا لمرق كلذ هل ذفنأف
 تناكو يريمحلا نّدََج يذ نب ريخلا دثرم ىعدُي لْيَقِب سيقلا ؤرما لزن. .» :يلي ام
 كس نم اجرا ةلاميسخي هدماقا لسا نب ىلع مكسر: هر صسسال الارق مهني
 هل لاقُي رّيْمِح نم لجر هدعب ةكلمملاب ماقو مهب سيقلا ءىرمأ ليحر لبق دئرم تامو
 َّمَه ىتح هيلع لّوطو سيقلا أرما دّدرف ءءادوس هّمأ تناكو ميمحلا نبا لمرق

0 

 نأل كانا هدرا نط ناك امبرو - 0 9 «شيجلا كلذ هل ذفنأف
 قلطناف « رجح لتقم دعب نييريمحلا نم ةوقب سيقلا أرما ّدمأ هسفنب ندج يذ نب دئرم
 .ةدنك ناسرفو رّيْمَج بئاتكب دجن ىلإ نميلا نم سيقلا ؤرما

 . هكْلُم ةداعتساو هيبأب رأثلل دجن ىلإ سيقلا ءىرما ريسم
 : (مه 46 ه71) هتايح نم ةثلاثلا ةلحرملا راعشأو ءابنأو

 باتك يف كلذ نع ءاجو - م١011 ماع نميلا نم سيقلا ٌقرما قلطنا دقل
 وذ دثرم هّذمأو ,عالكلا نمو تومرضح نم عومجلا سيقلا ؤرما عمج)» هنأ ةعوسوملا
 دعيألا سمألا يف بارعألا شيج يف نيلماعلاو «ةدنك ءافلح عيدم وب لاجرب ندج
 ندج يذ نب دئرم نأ رداصملا رئاس يف ءاج امئيب . (ندج ينب لايقأ نم تادايق تحت
 نم ًالاجر سيقلا ؤرما عمجو - ةلودلا شيج نم يأ - .رّيمِح بئاتك نم ناسرفب هّذمأ
 يلاعأب نارجن فالخم يلاعأ يف - ةلاَبَت ةنيدمب ّرمو .ًاعيمج مهب راسف «برعلا لئابق
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 تللذل كاقن ناكو (ةَّصّلَخلا وذ) هل لاقي منص هيف ةدابعلل تيب ةلابتب ناكو:ت:ةرمنلا

 نومسقتسيو مئصلا كلذو تيبلا كلذ نومّظعُي سانلا ناكو (ةيناميلا ةيعكلا) تيبلا

 يمانلاو رمآلا ةثالث يهو هحادقب ةصلخلا يذ دنع سيقلا ؤرمأ ميستسالا «هدذئع

 « يهانلا جرخف اهلاجأ مث يهانلا جرخف اهلاجأ مث يهانلا جرخف اهلاجأف « صبرتملاو

 ام يأ - «ينتقع ام لِتق كوبأ ول :الاقو ثلا هجو اهيديرضو اهرسكو اهيعجت

 رق يامل درعا راشبا ل حلا نبال دسأ ينب نم رأثلاو ريسملا نع ينتيهن
 ىتح حدقب كلذ دعب ةصلخلا يذ دنع ٌدحأ مسقتسا ام هنأ - فلولا د لاقُيو ءدسأ ينبب

 (يلجبلا هللا دبع نب ريرج همدهو مالسإلا ءاج

 ةنيدم ىلإ لصوو ةماميلاو دجن ةقطنم ىلإ ةّلابَت نم سيقلا ؤرما راس املف
 نع يناغألا باتكو (يبرعلا بدألا) باتك يف ءاج امكو  هيبأ مكح ةمصاعو

 ينب لئابق نم لاجر رجُح نب سيقلا ءىرما ىلع ِمِدَق» - يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 نب ةصيبقو صربألا نب ديبع مع نبا شادخ نب رجاهم مهيف نابشو لوهك دسأ

 اولأسف ءثالث مهنع بجتحاو «مهيلع لاضفإلاو مهماركإب - سيقلا ؤرما  رمأف ءميعن

 : اولاقف  (مهايإ سيقلا ءىرما ةلباقم مدع ببس نع) - ةدنك لاجر نم مهرضح نم

 مهللا :نويدسألا لاقف ةذدعلاو حالسلا نم رجح نئازخ يف ام جارخإب لغش يف وه

 جرخف ٠ .انع كلذ َُْبيْلَف ءطرف ام كردتسنو فلس ام هب ىسانتن رمأ يف انمِدَق امنإ ًارفغ

 الإ داوسلاب متعت 7 ال برعلا تناكو ءءادوس ةمامعو ٌفخحو ءابق يف سيقلا قرما -

 يف كنا هك لاقف ةصيبق هيلإ ردبو هل اوماق هيلإ اورظن املف «تارتلا ىف

 مم كلو «هلاوحأ هب لقنتتو همايأ هثدحت امو رهدلا فرصتب ةفرعملاو ردقلاو لحل

 هيلع لمح ام لمتحي ٌلمَتْحُم برعلا يف كلصأ مركو كقارعأ فرشو كبصنم ددؤس
 للجلا بطخلا نم ناك يذلا يف حفصلا مركو ةوفهلا نع عوجرلاو ةرْثَعلا ةلاقإ ْنِم

 عرابلا فرشلل اننود كلذب ةدنك ٌُصصخُت ملو «نميلاو ًارازن هتيزر تْمَع يذلا

 ول «ميشلا بيطو دمحلا ءاخإو ميركلا نيبجلا قوف ةّمعلاو جاتلا رجسحُحل ناك  دقف

 هانيدفلو كلذ لذبب هلثم ىلع انمئارك تلخب امل هدعب ةيقابلا سفنألاب كلاه ئدفُي ناك

 دمخأف «هاندأ هاصقأ قحلي الو هاَرِجآ ىلع ُهاَلوأ عجري ال ٌليبس هب ىضم نكلو «هنم

 ىدحإ يف  (كيلع ضرعن انئج ام)  كيلع بجاولا فرعت نأ كلذ ىف تالاحلا

 تارفش عم هدد ةمشنل كيلا ةاندثف ًاقيب اهفرشأ دضأ: لي نم كيرلا" اهإ ءنالخ
 دسأ ينب نم حوُري امب ًءادف ذخأت وأ  [كيبأ نع الدب هلتقت يأ] - 0 هتّرصق كماسح

 لدسُتف لماوحلا ٌعضت ىتح انعداوت نأ امإو «ةبسحلا زواجت فولأ يهف اهمعُي نم

 . مدلا : ىلعلا .لاهمإلا : ةرظنلا . هقنع هترصق .ريعبلل ًامامز لعجي روفضم دلج :ةعسنلا ()
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 :لاقف هسأر عفر مث ةهرب - نسيفلا .قرما - قرطأف .تايارلا قوف رمخلا دقغتو رّزألا

 ةقان وأ ًالمج هب ضاتعأ نل يّنإو مد يف رجحل ءَفُك ال نأ ٌبرعلا تملع دقل

 نوطب يف ٌةّنجألا اهتبجوأ دقف ٌةَرْظَنلا امأو «دضعلا ٌتفو ديلا ةيسكلذت تستكاف

 بولقلا لمحت كلذ دعب نم ةّدنك عئالط نوفرعتسو ًاببس اهبطعل نوكأ نلو اهتاهمأ

 : 6 هنا قوفو اقنح

 اًسوفُتلاايانملا هيف ٌحفاصت قزأَم ىف ليخشلا َتَناَج اذإ

 هوركمل راّرتجالا ىلبأو رايتخالا أوسأب فرصنن لب :اولاق ؟نوفرصنت مأ نوميقتأ

 ل ل ا ل

 نا ا ل ول و : سيقلا

 تبع اق لت فادكلاو ستور الرام ف نينا اذه ربع د25 ناك دقلو «( ريمح

 ا ذ وه 0 قرما لاق ا ةبتاعملا ردق قوف 0 ام :ةصييبق لاقف

 ةريشع يهو - لف يتلاالقنا ىف 0 بدو ءادف

 لهمأو - ابلاغ  هلتقب اوألامت مهنأل ةئام مهنم لتقي نأو - نادود نب ورمعو لهاك

 : مهل لاقو

 يل را كما سس

 لدي كلذكر نسبا قرش قطانمب عيتُس كلملا بنات ندج يذ نب دثرم هب محم

 داسيا رد ردح نر يت اه حارسا درع ره هلك لا دو نق عر تح

 ملو « هيبأ مكح ةقطنمل ةمصاعلا ةنيدملاب ناك سيقلا أرما نأ ىلع كلذ لدي .(ةذعلاو

 "هلآ سيقلا ئرما ةمجرت ةيادب ىف ركذ ىناهفصألا نكلو «ةنيدملا مسا تاياؤرلا ركذت

 نصح يف لزني ناك لب :لاقُيو «ةماميلا نم رقشملا لدي ناك بع نبا لاقل
 ةيدنكلا ةمصاعلا تناك امنإو «ةماميلاب سيل رقشملا نكلو 18/5١ ص] .؟«نيرحبلاب

 )١( قلعلا .لاهمإلا :ةرظنلا .هقنع : هتّرصق .ريعبلل ًامامز لعجي روفضم دلج :ةعُسِنلا :

 ل ل رسال ما يناهفصألا - يناغألا (؟)
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 روخ (رتخكلا) امأ ؛ سيقلا يدرس هر ل يلام

 هةر شَشُملا . نصحبو يرق ةئيدمب سيقلا هدا يو

 . سيلا ءىرما رعش يف (ةّيَرُملا) ركذ ءاج دقو . همكحل انعذأو

 نب ديبع رعاشلاب سيقلا ؤرما ىقتلا ءدسأ ىنبل اهاطعأ ىتلا ةلهملا لالخو

 عم ىتأ اميرو : امانأ هذئنع ماقأو سيلا ءىرما يلا 5 امير يذلا يدسألا صربألا

 ىورُي» :هنأل كلذو «صربألا نب ديبع ىقب اوفرصنا املف دسأ ىنب نم هيلإ اوتأ نيذلا
 ؟دباوألاب كتفرعم فيك :ديبع هل لاقف سيقلا أرما يقل يدسألا صربألا نب ديبع نأ

 :ديبع لاقف «تببحأ امك يندجت تعش ام ىلأ :لاقف

 ()َساَرِضْأو امس ث ٌتََبْلَأ ام َءاَدْرد ديا

 ()اَساَدْكَأ ثكُملا لوط َدْعَب تَجَّرْخآف اًهِلِباَكَس يف ىَقْسُت ؛ُةدِيِعّملا َكْلَ

 : ديبع لاقف

 0 كرانلا يل فلست ل ”ةدجو ءاهتالا ويعمل وذو اه

 (')اَساَبْيأ ضزألا ٍلوُحُم ْنِم اهب ىَوَر اًهَلَسْرأ ٌنَمَْخَدلا اذإ ٌباَحَّسلا َكْلِت

 :ديبع لاقف

 (١)اَساَرْمأَو ًارْيَس ىَدَملا لوط َنْعْطْقِي اهُبكاَرَم ٍلْوُه ىلَع ٌتاَجَئْرُماَم

 (١)َساَبْقأ ٍلْيْللا ٍدَّرَس يفاهُّتْهبَش اًهُعِلاَطَم ثئاخ اذِإ ُموُجُنلا كلت

 ءىرمال حيملتلا  زاغلألا وأ - ديارالا كنتي دارا نسرببالا قب :ةييع نأ قرارا. +

 امك - 0 ؛ موجنلا 0 اعلا لابو لانسان ل

 نم الدب .لظملا نزلا ةوجننلا ةرشتر ا ع

 سملا :ساسمتلا .ٌبححلا نم ضعب ىلع اهضعب سدكم ناميك : سادكأ . (ةّبح اَم) ىوريو )١(
 قلعتم :تاجترم .رطملا اهلبي مل يتلا :سابيإلاو .اهب تابن ال يتلا ضرألا :لوُحملا .ديلاب

 .نارينلا نع ةرداصلا راونألا : سابقألا .ءاجرلا َنهِب
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 نأ ىرأو «سيقلا ؤرما اهيلع باجأو ديبع اهلاق دباوأ ةثالث تاياورلا ركذت مث
 مل ًاديبع نأل ًاضيأ اهيلع باجأ يذلا وه نوكي نأ نكميو سيقلا ؤرما اهلاق يذلا
 مح اهيف ىلوألا ضيقن دباوألا هذه نأل «ةباجإلا يف بغري مل وأ ةباجإلا فرعي

 ىنب ىلإ ايانملا قوسي فوسو ءرأثلاو برحلاب هديعو نع عجري نل سيقلا 07 نأب

 :[سيقلا ؤرما امبرو] ديبع لاق - [ثيح هرّيْمِح ناسرفو ةدنك لويخب دسأ
 0 وي اهب ٌسْيِنَأ ال ضزأل ُتاَعِطاَقلا ام

 اَساَنك بْرَتلِلاَهِلايذأب ىفك  اًهَمِصاَوَع ْتَبَه اذإ حاّيرلا كلت 200 2 د 7 اق سلا سم و 6 م ركرو رم 21

 20 ًَء 0
 شا ٍةَءوُلْمَم ٍقَلْيَف ْنِمَدَش سم ٍةَيِناَلَع يف ًاراّهج ٌتاَعِجاَملا ام

 :سيقلا ؤرما لاقف

 ا ا اهو كف لكبح ينتقل اهف اياكعلا كلذأد

 ؟اَسأَف اًهْنَمَجْلأ ْوَلَو َنْيِكَئْسَتال لَهُم يف رْيطلا ٌعاَرِس َتاَقِباَّسلا اَم 0020 ٍ 5

 : سيقلا قرما لاقف
 *”اَسالخأ عّْرلا ادع هَل اوثاك ارستش ذك ءرَملا اهيلف ةايجلا كلِ

 ذيب ممل وك د اهب مهدغوت يتلا رّيْمَج بئاتكو ةدنك ناسرف كلذب ينعيو -

 :ديبع لاق) _ اا - 00

 :سيقل 5 0 .«قرولا يطلاو .ًاساطوق نب يوحي 537 قادرا
2) 

 ىتم بارتلا حستكت حايرلا نأ ينعي :ًاسانك ٍبرّثلل هلوقو .نهروهظ ءارو تاعجارلا :ساكنألا )١(
 .ةديدش تيه

 سايكألا . نضبقي :نتفكي .ةوق :ًاسأب ةءولمم . شيجلا نم ةقرفلا :قليفلا ()
 . سرفلا مف يف ةضرتعملا ماجللا ةديدح :سأقلا ل
 50000070 :سالحأ ؟برحلا موي عزفلا :عورلا 7

 نكمم نم ناسنإلا هانمتي ام لك يهو ةينمأ عمج :ينامألاو .جرسلاو هرهظ نود نوكي
 . ليحتسمو
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 :ديبع لاف

 1 مسا 0 ل سلا

 ل نان دعما نادل فاسق

 يات يور اهُنَّرْنأ ٌنَمْحّرلاو ُنْيِزاَوَملا َكْلَت

 نأ) تيبلا ادَه شماه يف سيقلا ءىرما ناويد ققحم معز دقو .سانلا نيب مكحلا

 امنإ ليزنتلاو ةيربلا برو نمحرلا نآل كلذو (لحنلاو عضولا يف ةقيرع ةياورلا هذه

 .ةنس نيعبسب مالسإلا لبق تامو ةيلهاجلا يف سيقلا قرما امنيب مالسإلا يف ناك

 قطني ندج يذ نب دئرم مسا هيف دروو هركذ انفلسأ يذلا دنسملا شقنلا نإ : لوقأو

 مهءانبأ ٌنمحرلا َكراَبُيِل) فرحلاب هيف ءاجو :«:ةمحرلا ضرألاو ءامسلا يذ هّللا هدارعب

 ليلد كلذلا «نمحرلا مساب رطّسو غيِص . .دجمي لإ دثرمو .. .عفْيَمُسو ليبُخَرْش

 تانايدلا ىدحإ تناكو ةتهبلاب ةدوجوم تناك نمحرلا هللا ةدابع نأ ىلع عطاق

 ةنايدلا كلتبو «ةيحيسمو ةيفينح روذج تاذ ةيديحوت ةنايد يهو نميلاب ةيسيئرلا
 «نميلاب رصعلا كلذ يف نييدنكلاو نييريمحلا لايقألاو كولملا نمؤي ناك ةيديحوتلا
 هوما اهلارع 0 0000 اير اينثو سيقلا د

 "اا ولا لا

 خميقلا ارما نأ كلذ" دخب د نييع كردآ قو: «ضصوبألا نب كيمغ يبو هنيب تراد: قتلا

 تايبألا كلذ دعب لاق مث «فرصناف «لتقلاب دسأ ينب هفيوختو هديعو نع عجارتي نل

 ءدسأ ينب نم رأثلاب سيقلا ءىرما مايق يفني اهلاق هنأ تاياورلا ىدحإ ركذت يتلا

 نأ لبقو ءرأثلاو لتقلاب مهايإ سيقلا ءىرما فيوختو ديعو دعب اهلاق هنأ باوصلاو

 هفارصنا دعب صربألا نب ديبع لوق يه تايبألاو .رأثلاب ذخأيو سيقلا ؤرما مهمجاهي
 0 ا 0 ع نميقلا ء ضرما لك نم

 0 ًابِذَك 0 َتْلَكَق دق نأ (ٌتئَطَأ)

 انلاجرو انتداق تلتق دق توملاو لالذإلاب انايإ كفيوختب تنئضأ) نىبعيو . (تمعزأ) ىوري )١(

 ا بذك وه امنإ كفيوختف
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 0 اَئِيَدْعَص سرب تافثلا عه اَنِإ

 انيَبَنْيَب ُطّقْسَي موقلا ضعبو اَنَنَفيِقَح يِمخُن

 اًئيِبِراَهاْوَلَو َمْوَيَةَدْنَك ٌعوُمَج َتْلأس اّلَم

 اانينحنا ىتح رتاوبب مهَّماَه ٌبرضن مايأ

 ةدنك نم سرحلا ناك ثيح لهاك ونب هلتق امدنع رجُح عم اوناك نيذلا سرحلا ينعي

 رجح لتق ىلع اوأطاوت دسأ ينب نأب رعشلا كلذب ديبع فرتعا دقو ءاوبرهف ًاريسي مهددع ناكو

 «سيقلا ءىرما ىلع ةّيدلاو ءادفلا اوضرع نيح اومعز امك ءاهفسلا ضعب نم لتقلا نكي ملو

 دسأ ينب لئابقو رئاشع تذخأ دقو 1 تارتع قري نا رخل كلاي اكرر

 ةهجاوملل سيل نكلو سيقلا ؤرما مهل اهددح يتلا ةلهملا ءاهتنا لبق دحاو ناكم ىلإ عمجتت

 . "'هسفن صربألا نب ديبع مهنيب ناكو قارعلاب ة هدا فا وو

 ينبل اهددح يتلا ةلهملا ءاضقنا دنع بئاتكلاو ناسرفلاب سيقلا ؤرما قلطناو

 نبا ركذ امك - ثيح «ةَناَنِك ينب ةقطنم ىلإ اولحر دقو مهتقطنم ىلإ لصوف ءدسأ
 راسف ؛ةميزخ نب ةنانك ينب نم موق ىلع اولزنف ا ل دولا ةبيتق

 يف مهقرطف ؛ مهيلإ سيقلا ءىرما ريسمب نوملعي ال نوُينانكلاو «مهيلإ سيقلا ؤرما

 نبا ركذو - .دسأ ونب مهنأ نظي وهو ءمهنم لّتثقو نيتئانكلا ىلع راغأف «٠ «ميظع دنج
 دقو نويعلاب اورذنف ةدسأ تن لع ةويعلا فب نق ناك ضيقلا أزف نأ يبلكلا

 مهل لاق ليللا ناك املف ثراحلا نب ءابلع مهرذنأ يذلا ناكو ةنانك ينب ىلإ اوأجل

 هيلإ تعجرو مكتتأ دق سيقلا ءىرما نويع نأ نوملعت دسأ ينب رشعم اي : ءابلعب

 د هعم ْنَمِب سيقلا قرما لبقأو «اولحرف «ةنانك ينب اومِلْعَت الو ليلب اولحزاف مكربخب

 - مهعم دسأ ينب نأ وأ - دسأ ينب مهبسحي وهو ةنانك ينب ىلإ ىهتنا ىتح ٍبِلَْتو ركب

 نم زوج هيل تجرخف ؛مامهلا تاراثل اي كلملا تاراثل اي لاقو مهيف حالسلا عضوف

 دق موقلا نإف مهبلطاف كرأث كنودف «رأثب كل انسل «نعللا َتْيْبَأ :تلاقف ةنانك ينب
 : سيقلا ٌؤرمأ لاق  يناهفصألاو يبلكلا نباو ةبيتق نبا ركذ امك - مث .(سمألاب اوراتف

 "اوياَصِيملفءاقشلااوناك عش .مْوَقَرْنِإ سنت فْيفَلاَيالآ

 فيقثت ىلإ جاتحت ال كلذك تبنت ةيوتسملا ةانقلا :ةدعصلا .حامرلا اهب ىوست ةبشخ :فاقثلا )١(

 نب ديبع) هتمجرت يف ءاج ثيح اهب ماقأو دعب اميف ةريحلا ىلإ صربألا نب ديبع راس دقو (0)

 . اهسؤب موي يف ءامسلا ءام نب رذنملا هلتق صربألا

 (دسأ ينب ينعي :موق رثإ)هلوقو ( مخل يناغألا يف تيبلا ردص ءاج (9)

 اصأ ول هسفن ءافش اوناك مهنأ ءافشلاب دارأو
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 "ُباَقِهلا َناكاَم ٍنْيّمْشألابو ةهيبأ يبن عقد مفاقر
 ُباطولا َرِفَص ُهَتكَرذأولو ًاضيِرج ُءاَبْلِع ٌنُهَتْلْفأَو
 نم برهو تلفأف «رجمُح كلملا ةلتق نم وهو يلهاكلا ثرحلا نب ءابلع ينعي

 داك ايهرد ادويجم عبانا يري" هعوملا صقغ «نفيرجلاوب ءاضيرخ ليغللا
 يقب همسج نأ ديري .نبللا ءاقس وهو بطو عمج :باطولا .الخ :رِفَص ؛تومي
 ءاج (نيقشألابو مهيبأ ينبب . .) هلوقو .نبللا نم بطولا ولخي امك هتايح نم ًأرفص
 ءاجو (ناوخأ ةميزخ ينبا ةنانكو ًادسأ نأل ةنانك ينب مهيبأ ينبب ينعي) هنأ يناغألا يف
 نود باقعلا مهب ّلح مهنأل نيقشألا ةنانك ينب مهيبأ ونب” ناويدلاب تيبلا شماه يف
 سيقلا ءىئرما لوق ناك ريسملا كلذ يف هنأ ىلع (نيقشألا):ةملك لدتو::(ذسأ ىنب
 ١ 7 ةدلوق انه ةاويذلا ف قع

 ٌبوُضْعَم ٍلْيَخسلا يِصاَوَنِب ٌبَلَطُم ْتَبَرْغ امو ٌسْمَش تَعَلط اَم ُرْيَخلا
 ُبوُبْصُم ٍنَْمْشألا ىلع ءاَلَبلا نإ مم ْنِم ُبَصْمَن امو ِهِيَلَع ْتْبُص

 , لا اهييفاونب دوققم يحلا» + ىربتلا ةيدعتلا مما لوألا :كبلا قققيو
 'بيظع دنج يف" ةنانك ينب ةقطنم ىلع راغأ سيقلا ًارما نأ ةبيتق نبا ركذ دقو

 اهاجُد مكل فشكني ًاديورف' مهدعوأ امل دسأ ينبل سيقلا ءىرما لوق عم كلذ قفتيو
 عم ناك هنأ يبلكلا نباو يناغألا ةياور يف ءاج امنيب ؟رّيْمَِح بئاتكو ةدنك ناسرف نع
 نيذلا بلغتو لئاو نب ركب ينب رئاشع نأ ينعي اذهو (ٍبِلْعَتو ركب ينب) سيقلا ءىرما
 دق اوناك نيذلا نم مهو ءًاضيأ هعم اوراسو سيقلا ءىرما ىلإ اومضنا قطانملا كلتب
 قطانم لخد هنأ ًاضيأ ينعي امم ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا ةعاط يف اولخد
 ةقطنم نم راس) مث .ةريحلاو ةماميلا قرش نيب ةعقاولا ءامسلا اق رن لدسلا هوت
 يف ءاج كلذكو «ةبيتق نبا ركذو ,(كلت هتليل هوتافف «ةليل تاذ دسأ ينب عبتنو ةنائك
 ملف دسأ ينب نم لهاك ونب تججنو ءدسأ ونب هّناَقو «ةنانك ينب مجاه امل" هنأ ناويدلا
 :سيقلا ؤرما لاق مهب رفظي

 دكجالشلا َكِلَملاَنْيلَتاَقلا اَلِماَك َنْئِطَح ْذِإ يِسفن) َفْهَلاَي
 7 "وطاب يِخبَش ُبَمْذَي ال هَللاَت

 ةنانكب باقعلا عقو ثيح مهظح دسأ ينب ئقو يأ «ىقشأ عمج :نيقشألاو .مهظح :مهدج ()

 , (؟بزق :مُمْأ) شماهلا يف ءاجو ." ص - سيقلا ءىرما ناويد (؟)
 - ممجرأ ةبيتق نبأ ةياور نكلو (دنه فهل اي) ناويدلا يف ءاجو .يسفن ةرسح اي :يسفن فهل 06
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 ةتارتلا شالا اش يبت الِفاَوُقلا َحَّرَملا اَبْبَلَج نحن

 (0دكباذلا َجْيِشَوْلاو بعص يحو

 'كِفاَرألا ٌرِخاَوألا ٌفِرْشَقْسَي فاوج لئصخلاب ِتاَمِرْعَكْسُم

 التق مهيف لَتَقو مهكردأف دسأ ينب سيقلا قرما عبتت» - هين نبا رد امكر دق

 « مهيلإ دهَنف املا ىلع نوماح كيس وثب ناك)» : هنأ يناغألا باتك يف ءاجو ةاعيزد

 كسا ص وزعتر ( مهنيب ليللا زجحو « مهيف ىحرجلاو ىلتقلا ترثك ىتح مهلتاقف

 أمدنع لاق) ل ننبقلا ءىرما ناويدو تايعمصألا يف ءاج كلذكو' ةيبتق نبا زكذ دقو

 :ناويدلا يف نايلاتلا ناتيبلا هن (ةيلاتلا تايبأآلا هرأثب ذخأو دسأ ينب نم لان

 را و لا بلال ؟ 120 ل كل 2 تل

 © رفاتلا قطف نعت او اهَمْسَراَمَعَو اَماَدَص ٌعَض

 :يهو ناويدلاو 2 ا يهو ةبيتق نبا اهركذ تايبألا ةيقبو

 لِ ساَبلاِدَسألاِبْمُكَّرَغاَم انضقلا د ييع َنادؤدل الوُف

 (كِلاَم)ْنِمِناَمْيَعْلاَتَئَقْدَُق
 '"لهاك ْنِمَو وِرْمَع ينب ْنِمو

 يف ءاج دقو (سيقلا ءىرما تخأ يه :دنه) ناويدلاب شماهلا يف ءاجو . (يسفن فهل اي) يهو 0

 ءاحلا مضب - :لحالخحلا (الحالُحلا كلملا) هلوقو .(سيقلا ءىرما تنب دنه) رخآ عضوم

 ناكو .ىلوألا ءاحلا حتفب (لحالح) عمجلاو ؛هسلجم يف نيكرلا هموق يف ديسلا - ىلوألا

 .هولتق امل ًأريبك ًاخيش رجح
 ءافكأ مهلعجف «ّدعم لئابق ريخب امهفصو دقو ءدسأ ينب نم :لهاكو .ةلظنح ينب نم :كلام )١(

 ٠ (مهريخو) ىوريو ٠ . مهريخب هلوق يف رجح مدب

 .ءامدلا ىلإ شاطعلا :لهاونلا .حامرلا :لسألا .ليخلا نم رمٌصلا :لفاوقلا .ليخلا : حرقلا (0)

 (سيقلا ءىرما بناج يف اوناكو دسأ ينب ءايحأ نم :بعص ّئىح) ناويدلاب شماهلا يف ءاجو

 .نّيللا حمرلا :لباذلا جيشولاو .جحذم نم ةريشعلا دعس يتب نم مهنأ فورعملاو

 ان: ليفت عت اهنلخ نم ريطاسم هكر انسب ىصحتلا برت يقنلا نأ ير : ىصحلاب تامرفتسم ()
 .اهذاخفأ نيب

 . ليخسلا ينعي (فرشتست) بوصألا نوكي دقو .ولعي :فرشتسي .عارسلا :لفاوجلاو

 .اهل ىدص ال ىتح تداب :اهادص مص .نكامأ ءامسأ :لقاعو نيتبخلاو بهسلاو لئاحلا (:)

 : اناس يجن هل : تمجعتساو

 نيذلا مهو (كلام نم) باوصلاو (لئاو نم) ىوري (كلام نم) هلوقو .دسأ ونب :نادود (5)

 . ةلظنح ينب نم رجح لتق يف اوأطاوت
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 ل ذإ ناقْؤُك نسا محم يِنَب نِمو

 ك5 ىلا ةَمِظاك ًاَطَقَكْوَأ اَبَثلا لجبِرك ٌطاَسفأ ّنُمْذِإ
0 0 

 ا رولا نم بالا :هييشحتشلاا# دولا يلا
 دع 2

 وعلا نيميلاب سيقلا ٌقرمأ لوفوو ءدسأ ينب نم رأثلا ةيضق كلذب تنننا :دقل

 رثكأ ىلتقلا ناك ثيح ًاعيرذ ًالتق مهيف لتق دقف رأثلاب ذخأي ىتح برشي ال نأب اهفلح

 :لاق كلذلو «ةثام نم

 ٍلِغاو الووللاَنِمأملإ ٍبِقْحَتْسُم ٌَرْيَغ ٌبرشأ ٌمويلاف
 . ءامسلا ءام نب رذنملا اهمكحي ناك يتلا ا

 كلذ ناكو «ةريحلا دالب لخاد لإ كيما تن ميع +. نأ دارأ ئمقلا ا نإ مث

 ىف ءاج دقو . 0 ل ا يلا

 00- 000 0 هنأب فلاسلا ربخا يناغالا تاثك 0

 ا ا ملا مث دنا

 تبصأ الو :تلعف امهللاؤ' 4 لاق :ةلراثكيصأ لك 27 .مهرعبتي نأ ِبِلْعَتو
 :اولاق” هسفنب مهلتقي مل ينعي - !ًادحأ دسأ ينب نم مهريغ نم الو لهاك ينب نم

 بوصأللاو  ؟هنع اوفرصناو ةنانك ينب مهلاتق اوهركو موؤشم لجر كنكلو لولب

 ىهعم نيذلا لئابقلاو دئجلاو ة ةريحلا كلم ءانمنتلا ءام نب رذنملا لاتق اوهرك مهنأ

 :اصعلا ديبعو . مهريغو منُع ينبو ورمع ينبو لهاك ينب مضت دسأ ينب نم ةليبق : :نادود )١(
 .اناوهو ةلذ اهب نوقاسُي

 (مأل) ىنثم :نيمأل كرك .ةميقتسملا ريغ :ةجولخملا .هجولا ءاقلت ةميقتسملا ةنعطلا كلل
 يهدي ديرب .ليعلاب» ىمارلا < لبانلا .ًاضعب هضعب مئالي ماؤل شير هيلع يأ (مأل مهس) لاقي
 .امهب ىمر مار ىلع نيمهس درت امك عجريو مهيف نعطلا

 هايملا لهانم دنع ظتكي فورعم ريط :اطقلا .دارجلا قرفك :ابّدلا لجرك .تاعامج :طاسقأ (9)
 . ايلا تيوكلا يهو قارعلا نم برقلاب جيلخلا ةقطنمب ناكم مسا : : ةمظاك .ًابارسأ ريطيو
 :ءاملا ىلغ لؤانلا“+ لهاتلا
 الب مهبرش تقو موقلا ىلع لخادلا :لغاولا .لماح ريغ : بقحتسم ريغ «عفترملا نا

 ثنذإ ٠



 .نميلا ىلإ اوداع نيذلاو ءهعم نيذلا رّيْمِح بئاتك فقوم ًاضيأ وه كلذ ناكو

 : ةبيتق نباو ةبش نب رمعو يدع نب مثيهلاو يبلكلا نبا لاقو» :يناهفصألا لاق

 نميلا ىلإ - سيقلا قرما - جرخ دسأ ينب عابتا نم بلغتو لئاو نب ركب تعنتما امل
 ىعدي ليقب لزنف "'"انناريجو انناوخإ :اولاقو هورصني نأ اوبأف '')ةءوئش دزأ رصنتساف

 هذمأف «هذمتساو هرصنتساف ةبارق امهنيب تناكو يريمحلا ُنَدَج يذ نب ريخلا دّنرَم

 ةكلمملاب ماقو مهب سيقلا ءىرما ليحر لبق دثرم تامو هرّيْمِح نم لجر ةئامسمخب

 ." ”لمرق هل لاقي رّيمح نم لجر هدعب
 :لاقو فارصنإلاب مه ىتح هيلع لوطو سيقلا أ اوما هكر

 ٍلَمْرَقلاديبع يِعْذَنال ٌنحنّْذإو انتر رْيكلا دّئرَم وعدن نحن ذو

 «الجر برعلا لئابق نم رجأتساو برعلا نم ًذاذش هعّبتو «شيجلا كلذ هل ذفنأف
 ةياورلا ركذت ملو  ةيداليم 5777 ماع يلاوحب كلذ نمز ريدقت نكميو -“*”(. .مهب راسف

 ءامسلا ءام نب رذنملا ذوفنو مكحل ةعبات ةقطنم يهو سيقلا ؤرما اهيلإ راس يتلا ةقطنملا

 ذخأ سيقلا ًارما نأ ودبيو «ةريحلا دالب موختو دجنو ةماميلا ميلقإ ىصقأ يف ةريغملا كلن

 ءام نب رذنملا كرحت ةعرس ىلإ ىدأ امم وزغلل ةقطنملا كلت يف لئابقلاو دنجلا عمجي

 نب رمعو يدع نب مثيهلاو يبلكلا نبا نع ةفلاسلا هتياور يف يناهفصألا لاق ثيح ءامسلا

 دايإ نم هبلط يف شويجلا هّجوو سيقلا ءىرما بلط يف رذنملا َحْلآو : اولاقلا : : يلي ام ةبش

 :ةرواسألا ون نشيحش نا روشرتا ضرس هذماو ؛ةقاط مهل نكت ملو :«خونتو ءارهبو

 0 راّرُملا لكآ ينب نم ةبصع يف اََبَنَف «هعم ناك نمو رّيْمِح قّرُفَتو «هبلط يف مهحّرسف

 ءامسلا اما هناكمب ملعا هنأ ةفتيواكو يبرعلا بدألا باتك يف ءاجو

 ةعامج يف اجنو «رّيمِح ةبصع هنع تقرفتف «هبلط يف شويجلا هّجوف «ةريحلا كلم

 1 000 رفا لكأ روف

 .فئاطلا موخت ىلإ نميلا يلاعأب ةارسلاو ريسع ةقطنمب نيذلا دزألا لئابق مه :ةءونش دزأ )١(

 دزألا نم لئابق مهنم نأل ابلاغ ةريحلا كلم رذنملل ةعباتلا لئابقلا نونعي 0

 .ءىيطو ةعاضقو
 تاب: هع ثان لمْؤفلا «- ماللاو فاقلا حتفب - لمرق” مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاق (9)

 :سيقلا قرما لاق . رّيْمِح كولم نم كلم : نطق نب ورمع نبا ُلَمرَتو . . لْهسلا
 'اًرَبْكَأ ٌرَبْكَأ ٌدجْجَملاو ىَلُعلا اَمْئِرَو ٍلَمْرَقٍةَوْرَغع لْبًَفاسانأ انْكَو

 [بختتنملا /85 صا

 .7 ج 78 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا (:)

 :55 نص ةفرعلا ةذئاسألا نم ةنجلا فيلات هخيراتو يبرعلا بدألا يف (6)
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 ةحاو ( مهنم باصأف ةدنك ازغ ِء ءامسلا ءام نب ٌرذنملا ّنِإ مث : : ةبيتق نبا لاقو

 نيب ناكمب اوليُقف مهب رمأف - راّرُملا لكآ ينب نم يأ - مهكولم نم ىّتف ٌرشع
 ىتح رهف .مهعم ذئموي سيقلا ٌؤرمأ ناكو كالمألا ُدْفََج هل لاقي «ةفوكلاو 0

 , 01 راحو: دار ليس يداتألا تايشلا نب هعض ىلإ اجل
 تناك دسأ ينب ةيضقف ءدسأ ينب عم نكي مل عارصلا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 اولخدو رذنملا دالب ىلإ مهتيقب برهو مهنم هيبأ راكب سيقلا ؤرما لح دفو تيتنأ دق
 هيو در ادم يل احلم نكد دابر سناب ستكر حل سيفلا ار وكلا فقس طي
 هدج كْلُم ةداعتساو رذنملا ةبراحم دارأ امنإو دجن نم اهيلإ امو ةماميلاب هيبأ مكح
 0 ةريحلا دالبب ثراحلا نب ليبحرش همعو ورمع نب ثراحلا
 نييريمحلا ناسرفلا نم نيسمخو ةئامب يريمحلا ورمع نب لمرق هدمأو .ةماميلا
 را «لئابقلا ضعب نم نيلتاقم الاخر نزح اعباو سيقلا ٌقرمأ عمجو
 ًاشيج رذنملا هيلإ هّجوف ؛ةريحلا دالب موخت ىلإ ةماميلا ميلقإب يدنكلا مكحلا ةمصاع
 ةيعاضقلا ةينميلا لئابقلا نم خونتو ءارهب تناكو - - خونتو ءارهبو دايإ لئابق نم
 ٌرذنملا ناورشونأ ىرسك يسرافلا كلملا َدَمُأ كلذكو - قارعلاب ةريحلا .ميلقإب ةيريمحلا
 ةيسرافلاو ةيبرعلا رذنملا شويج تراسف - سرملا ناسرُفلا يأ  ةرواسألا نم شيجب
 نويريمحلا قّرفتف ءرذنملا شويجب ةقاط مهل نكي ملف هعم نيذلاو سيقلا ءىرما لاتقل
 ىلإ تلااوقدأو «ةدنك نم ةعامج يف وه اجنو ؛ «سيقلا ءىرما عم نيذلا لئابقلاو
 كلتو :هيبأ مكح تحت تناك يتلا قطانملا نم ىتح سيقلا ءىرما مكح ةياهنو لاوز
 ديار نيذلا نييريمحلا دونجلا نأ (لّمْرَق ةوزغ) يه ردتملا عم ةهجاوملا
 :- نقلا وزنا لاق هةيح «سريمسلا مرت مهو هذمآ نيذلا

 ادق فا دهملاو لكلا اَنثوَو ٍلَمْرَق ٍةَرْرَع َلْبَق اكولم)امكو
 لامشو قرش  دجنو نيرحبلاو ةماميلا ميلاقأ يف يدنكلا مكحلا ئهّتنا كلذبو

 ناشلم عّبُت دهع يف يدنكلا ورمع نب رارملا لكآ رح ةيكولمب أدب يذلا ةريزجلا
 ءىرماب ىهتناو  يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف - ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ

 0 ا ا
 نوقلات د رصعلا كلذ يف ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت رخآ (رّيْمِج كلم عوشأ عَمِيَمْس)
 قرشو لامشب ةدنك مكح ةدم تناكف ؛ةيداليم 555 ماع يلاوح ؛«يداليملا سداسلا
 .ةنس 7١١ وحن ةريزجلا

 0 1 اذ

 )١( ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا ١١7.
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 باَبَصلا نب دعس ىلإ)  ةبيتق نبا ركذ امكو كلذ دعب سيقلا ؤرما أجل دقو

 نم اهل ةمخاتملا قطانملابو قارعلاب نكست داّيِإ ةليبق تناكو (دايإ ةليبق دّيس ءّيداَيإلا
 ثيح ةقباس روصع ذنم نيينميلاو نميلا ةفيلح دايإ تناكو  ًابلاغ  ةريزجلا لامش

 ةعيبر تراص) هنأ عّبُت دعسأ دهع يف ةعيبرو نميلا فلح نع هثيدح يف ينادمهلا لاق

 لاق ." "؟مهنم موقلا فيلحو :دايإ مهلبق تراص امك ناطحق ينب نم فلحلا كلذب

 ناكو «هراجأف ءدايإ ديس ءّيداّيإلا بابضلا نب دعس ىلإ سيقلا ؤرما أجلا : ةبيتق نبا

 ؛سيقلا ءىرما يبأ رح دنع تناك بابضلا نب دعس ّمأ نأ :ركذي ّيبلكلا نبا

 : سيقلا ءىرما لوقب كلذ ىلع دهشتساو «هشارف ىلع ًادعس تدلوف بابّضلا اهجّوزتف

 زْرجلابو ٍنامِجلاِب انْيَلَعوُدْعَيو انلابمِهْئيوُدْعَسانْمْكَتُم
 رجح نمو ؛ديزَي نمو «هلاخ ْنِمو ًالِئاَمَشِويِبَأ ْنِم هيف ٌفِرْعَنو

 6 5 ةيلهاجلا يف تناك َبرعلا نأ ىلع لدي رعشلا اذه 12 ةيبقف هربا لاقت

 ىلع نقلا قرما انهبنا كلا قاوينلا ىف ةذيضق نم رعشلا اهو +" 1 ىارفت كولا

 : يهو «هدنع هتماقإ ءانثأ اهلاق دقو ؛«يدايإلا بايضلا نب دعس

 ْرَّمِب يِنيِتَأيَف ًامْوَي رصْقُم الو رحب هلعا ىلإ يلف ام كنف
- 

 د ذوق ٍءْيَش ىلَع سي هر ااا
 2 دق 4

20 

 6 ري يباب ىلا لكَ اديلو ءائَئرَْوْرِه دنع َحوُبّصلا يا

 نجما وب ءيِحَت هم َةَّقَّتَعُم ٍةَماَدُم ٌمْعْط ٌتْلَق اَماَق ُثْقُذ اَذِ

 أ" كه ىَمُذ ضغبك نأ )000 ٍةَلابَتِءاَبَظْنِهَناَعيْيبَْطاَمُه

 4١5. ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (')

 اذه! ةبيتق نبا مالك ىلع ًاقيلعت شماهلا يللا وادا نضع ا روش عا

 ينيتأيف ٠ كراتو عزان الو : استمع لو 0 0 كرمسل 0

 .مئاد :رمتسم : ميقتسم : : ميوق .رارقلا : :رقلاو «رقتسأف مهنع ربصلا ىلع وقأ مل يأ :رقب

 + ىطادااب نكبر عضو . رجحعم ٠ .حلطلا رجش اهيف تبني ضرأ : لطلا تاّذ (4)

 ةأرما مسا :ره ٠ . هبايش لوأ يف ينعي : ادنلو .راهنلا لوأ ىف ؤ بارشلا سبرشأ : حوبصلا يداغأ (4)

 نم ناتنثالاو :ةمطاف اهدي زا اديبع تيد ها ريق يبق «يرماعلا دنلع نب ةمالس ةنبا يهو

 ين :انثترفو 2( ةعاضق

 .راجتل ١ :رجتتلا ٠ ةميدق ةرمخ : : ةقتعم ةمادم (0

 ركه ةنيدم موسرو ليثامت 1 ةرقبلا دلو :رذؤجبلا .نميلاب ناتقطنم :ركهو لايت 0

 . نميلاب

222 

 فيه
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 امُهْنِمَكَْسملا َءْوَضَتاَتَماَق اذ
 كنب ةيباو رم | ةانجستلا نأك

8 0 
7 

 ل
 نإ

 ْمِهِراَيِد يف ىَّرْن دق مْوَمل يرمعل
 0 سابلا خيي انتا فنخأ
 اَدَع اَذِإ ٍباَبَصلا ُنْب ٌدْعَسل يِرْمَعْل

 اَنِعْمَجِل ُرْغَيوٌدْعَس اَنُهِكاَفي

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 000 ةلاو َةمْيَظ / | َنِمَةَحِئاَرِب

 650, مم سارع مسقعا 8 مه 1 1

 زيك الو ٍقْرَط رْيغ ٍءامب تجشو 00 2 ساو هت هك
 صح اهْؤاَم ُبْيَط ىَرخأ ِنطَب ىلإ 4مض ١ 2( 2 رع 2

 2و بلا هل[ ايناوفأو
 رجم مكِلْذمْوَي يناسل رجا 26( راو سارع هو لام معو ج5

 (9:ِصخ الو ٍظاَفِحْلا َّمْوَي ِءانأن الو
 ةيزز كد تاما ا

 ا أ ِئاَش ٍرانآ لع حوُرَي

 طريق رون او قي اننلإ تعا
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 (ةةةدجلابو ِتاَعَرْتُملا ٍقاقّزلا ىَنْتَمِب
 .دوعلا :رطقلا .رفزألا كسملا نم عون :ةميطللا .رشتناو حاف : عوضت )١(

 .رمخلا لمع ديجت ماشلاب تناك ةنيدم :صخلا .رمخلا نم عون :ةئيبسلا .اوراس :اودعصأ 000

 .اهب ًاميقم سيقلا قرما ناك ةيرق :رسي
 ءامب .ثولم ريغ :قرط ريغ .تجزُم :تجش .ريبك حدق :نحّصلا .ةبيط وذخأ :اوباطتسا (9)

 مل ىرخأ ةرخصل ردحناو ةرخيص نع لز باحس ءام وه هب تجزم يذلا ءاملا نأ يأ : باحس

 .دراب :رصخ .ءيش هثولي ملو بارتلا سمي
 مهو هرّيْمِح لاوقأ :اهلاوقأ . (رّيْمِج طسو ينّرَض نإ ام كّرمعل) ناويدلا يف تيبلا ردص ءاخخ 2

 عمجلاو هرّيْمِح كولم نم كلملا : ُلّيَقلا» مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاق .لايقألا
 :ندج يذ نب ةمقلع لاق .لاوقأ

 ناوقاةيحارلاكو اقولك اوباك 2ع 5

 «عاضرلا نم ليصفلا عنمي امك مالكلا نم يناسل تعنم يأ :يناسل رجأ .حضاولا :نيبتسملا (4)
 .كلذ لعاف :رجملاو

 : ظافحلا موي .رومألا يف رصقملا فيعضلا :أنأنلا . مثإلا بكترم :مثآ .ةدومو ةقادص :ةلخ (5)
 .ردصلا قيض ال :رصح ال .لاتقلاو دجلا موي

 نم ةئتامسمخ ىلع داز ام ركعلا :ليلخلا لاق .لبإلا ىلع الإ قلطي الو ريثكلا لاملا :ركعلا 000
 . مَنَغ :ءاش .لبجلا سأر :ةئقلا .ريثكلا :رثدلا .لبإلا

 حير نتتم راصف قنس ىتح ًاريثك ًاريعش لكأ يذلا رمحلا سرفلاو ؛مفلا نتنم اي :رمحلا سرف أي 00
 . ينابيشلا دوعسم نب ءىناه : ينعيو . مهلا

 يأ :قاقزلا ىنثم .ركبي :ودغي .انكحاضيو انحزامي :انهكافُي :ناويدلا يف اذكه تيبلا ءاج 05
 لديو .مئاهبلا نم انل رحني ام :رزجلا .تائلتمملا :تاعرتملاو , ىنثم ىنثم رمخلا قاقزب انيتأي
 . سيقلا ءىرمأ عم ةدنك نم عمج دوجو ىلع (انعمجل ودغي) هلوق
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 دهكشاذإو ءهاًشحصاذإ ءاذلِئاَنو هاذ 2 اذ دب وأ 1 حا

 ءاج دقو .يدنكلا رجح ءاطعو لئانو ديزي ءافوو هلاخ ٌربو هيبأ ةحامس ينعي

 اهركذ ءاجو .اهيف ميقي سيقلا ؤرما ناك ةيرق يهو (ذَسي) ةيرق ركذ ةديصقلا كلت يف

 : ثيغلا فصو يف سيقلا ؤرما لاق» ثيح ناويدلاب ىرخأ تايبأ يف ًاضيأ

 6005 0-2 0 ساو
 ْرْذَنَو ىَرَحَن ضزألا ُقّبط فطر انهنق :ةأانل ةكبو

 فة ةةتاماذإ[ةئرارتو- :ثذتكش هااَماَذِإَدَوْلا ٌجرْخُت

 نيش د هةئئزبأيِنان ًارِهاَمأَميِفخ ٌّبَّصلا ىَرَتَو
 قددإت سا سس 8 0000 8 5 75 سك

 ْرْمُحْلااَهْيِف ثعْطُم ٍسْوُرَك اَهِقبَر يف ًَءَرججشلا ىَّرَتَو

 9 ْرِمَهْتُمِواَو فاتألا ُطِقاَس لِباَواَهاَحَتْلاَءْنًةَعاَس
030 

 ْرِجُفْنُم ٍبوُنَج ُبوُبْوَُش هيف ئَحَتْلا ٌمْناَبَّصلا و ويرسل عر

 اي ا كنا

 0 د ا يح ا

 : هيلع ينثُي سيقلا قرما لاقف ءاقبلاب
 رش نناس مووت ثيللاةاكو6 .نخخ ىتاكلا) ني كنللا تعتف

 و70

 )١( ل .ةلبسم :ءالطه يام حاس :ةميد 0

 قيطلاك , ٠ بصت : ردت .لدمتعتو دصقت : : ىرحت .

 هيطغت :هيراوُت ْتَْفَك :تذحشأ .تويبلا بانطأ هب طبرت ام وهو دتولا يدبت :دولا جرخت (')
 .دتشتو لفتحت : ركتشت .هيفختو

 . بارتلا هبيصي ام :رفعني ام .هعبصأ :هنثرب .قذاحلا حابسلا :رهاملا 0
 عمج  مضلاب . رمخلا .رطملا لوأ يأ ءاهلهتسم :اهقير .رجشلا ةريثكلا ةباغلا رسل

 .هب ىطغُي يأ هجولا هب رمختي ام وهو امخ

 .ققشتم قرختم :واو .يحاونلا :فانكألا .ديدشلا رطملا :لباولا .اهدصقو اهدمتعا :اهاحتنا )0(
 . عقولا ديدش لئاس :رمهنم

 : حير رطم .هبنوتج بوبؤش .اًبّصلا حير هردتست :اًبصلا هْيِرْمَت .راهنلا رخاوأ يف داع :حار (0

 .ديدش ريزغ :رجفنم . بونجلا

 .رسي ةيرق اهنم نكامأ ءامسأ :رسيو فافخو مي . باحر : ضرع . هجْؤَم : هيِذَأ . بص : ج 0
 لوتفم :رَمُم .قلخلا ديدش جمدم :كوبحم .رصخلا :لطيألا .رماض :قحال .هلوأ :هفنأ 0
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 يِرْذَن ُثِيََحِب - تاّمصلا نبا يلع ىَمْعُنو ُنَموُذ َتْنَأف ٌتْعَكَم

 يِركُش ُرْيَغ يْئِم ٌكِيِزَجَياَمَو ينم ٌتغفاذ يذلا كة عشاش
 لا سر هاو انايخ كتم قنؤاب رام انيق

 نبأ لكأ نم ٌتيللا ٌتعنم» عوبطملا ناويدلا يف لوألا تيبلا ردص ءاج دقو

 رول نيتك يلعيو رجح نى لا انس تعرب قرت اير باوصلاو (رجح

 «هسفن دسألاب ىنعي «لسابلا دسألاب مكرغ ام) قباس رعش يف هلوق يف امك انه ثيللا

 .«خلإ . .ٌثيللا داكو» لاق مث ةعنم اذ ينتلعج وأ ءادعألا ينع تعنم انه ينعيو

 رذنملا بابضلا نب دعس عنمي ملو «ةريحلا كلم رذنملا تيبلا زجع يف ثيللاب ينعيو
 نأل كلذو «دايإ هتليبقو دعس ىلإ أجل امدنع رذنملا هعبتتي مل امنإو سيقلا ءىرما نم
 ري ملف سيقلا ءىرما دلاو اهمكحي ناك يتلا قطانملاو لئابقلا نم نكت مل دايإ ةليبق
 قرما راس امدنع رذنملا فقوم فلتخا كلذلو ءرطخ يأ كانه هتماقإ نم رذنملا

 00 ا ب الا

 ىلإ ًايجيردت لئابقلا كلت ةداعإو هكلم ةداعتسا ديري امنإ هنأ كلذ نم رعشتسا دقف «هيبأ
 خيرات باتكو يناغألا باتك يف ءاج امكو «ثيح كرحتلا ىلإ رذنملا ردابف ءهتعاط

 نب ثراحلاب لزن ىتح راَرُملا لكآ ينب نم ةعامج يف سيقلا ؤرما راس» :بدألا

 هيلإ ثعب ىتح باهش نب ثراحلا دنع اوثبل اَمَلَقو «ةلظنح نب عوبري يتب يف :باهش
 قا مهملسأف «رارملا نكأ يفوت نذل برحلاب هدعوُي هباحصأ نم ةئام رذنملا

 . ''7”(ءيط ضرأ 3 : سيقلا قرما - قاس وأ ف اكتفت مهنع ىّلخت

 نم زاك نقاب هلا يودون هوما نع كااكلا نقي: ىف عا دق
 هركذي يذلا وحنلا ىلعو «لئابقلا نيب لقنتي ذحأ هناي نذتملا عم مادصلاو دسأ ينب

 :هصن يلي ام لوقي ثيح ةعوسوملا باتكب سيقلا ءىرما ةمجرت يف ينايرألا رهطم
 هئادعأ ناز ىلإ هتدراطم رمأ اولكوأو ءهمد رذنملاو ناورش ا ىرسك ردهأو»

 «رئاشعلاو لئابقلا نم ءاقدصأ نم هل يقب نم نيب اديرش لّوجتي ذخأف ءرثك مهو

 , 9 نونأ ًانيح :ًايراؤتم ًافئاحو ايه انجي اهيرصتم

 اهل سيل (همد رذنملاو ىرسك ردهأ) ةلوقمو «ةقيقحلل فلاخم كلذ نإ :لوقأو

 يدايألا بابضلا نب دعس دنع ماقأ امدنع دحأ هدراطيو هعبتتي ملف ءةحص الو لصأ

 املف «هتعاط يف ةيوضنمو رذنملا اياعر نم دايإ ةليبق نأ نم مغرلاب دايإ ةليبق ديس

 )١( الأغاني  ص  هخيراتو يبرعلا بدألا 7/58 ص - ىيناهفصألا 54.
 ص سيقلا ءىرما ةمجرت - ةينميلا ةعوسوملا عرف 75
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 ددهف كلذ نم ًارطخ رذنملا رعشتسا ةلظنح ينب ةقطنمو ةليبق ىلإ سيقلا ؤرما لقتنا
 سيقلا ءىرما نع اولختو اوفاخف برحلاب ةلظنح ينبو باهش نب ثراحلا دعوتو

 ىلإ أجل سيقلا أرما نإ لوقت : يبلكلا نباو يناهفصألا ةياور نإ لب ءرارملا لكآ ينبو

 نا ركذ نوفا بورصا ودب كلذ لبق سمار للا نحب قفار الا "كاش ني وعت
 دقو .ةدراطملل ضرعتي مل هنأ مهملاو تالا نب دعس ندع الوأ لو هنأ -

 .ًايئاهن هتعباتم نع رذنملا فقوتف ءيط ةليبق قطانم ىلإ ةلظنح ينب ةقطنم نم لقتنا
 .ءاقدصأ نم هل يقب نم نيب ًاديرش لّوجتي ذخأ» هنأ ةعوسوملا تمعز دقو

 حيحص ريغ كلذ نأ عق ةاولاو .ارخآ ًانيح ًايراوتم افئاخو ءانيح ادشيسو اهعرصتس

 ماقجلا 0 يباطو تاو هدف يح نتاعر يطابق نطادن ىلإ نيمقلا قوما لسا ديف

 يف ةماهلا تارتفلا نم ًاضيأ يه ة ةرتفلا كلت نأ ىلع لدت ةريثك ًاراعشأ لاقو اهيف

 م اس م ياك دال ل .طقف هتايح خيرات يف سيلو ةّيرعشلا هتاعادبإ

 يناغألا باتك يف ءاج امكو - امنإو .ديرش وأ براه جورخ مهدنع نم جرخي

 : هنإف ب هخيراتو يبرعلا بدألا هساكك

 هتنباو يدنكلا ورمع نب تداخحلا هن ةيواعم نب ديزي هعمو سيقلا قرمأ راسا

 ضرأ ل ىصمو ءهعم يقب ناك لامو ,جالسلاو عردألاو (نسيفلا ءىرمأ تنب دنه

 ام مهدنع ناكو ةلبإ ذختاو «ءمدنع ماقأو «يئاطلا ميت نب ىلعملا دنع لزنو «ءيط

 .[ها] اهللا ءاش

 عردألا) ء هيط ىلإ ةلظيح يب ةنطنم وم جرت امل سيقلا «قرما عمت تاك لكن

 يردلا نم اذيلت ًايدنك أرنكا اهنأب فصوُ يتلا حالسلا نئازخ يهو (حالسلاو

 .ةضافضفلا :ةروهشملا ةسمخلا هعاّرْذأ ننمقلا ءىرما عم تناك ثيح «(حالسلاو

 اكلم اهنوثراوتي رارملا لكآ ينبل ّنكو «لويذلا مأو «قيرخلاو «ةنصحملاو «ةيفاضلاو
 . ةكللع مع

 ىف ءاج ثيح «ليلذلا مهفقوم ببسب ةلظنح ينب اجهو سيقلا ؤرما بتاع دقو

 : ةلظنح ينب وجهي لاق» هنأ ناويدلا

 ا 0 2 ْمُهَتِم متين ام اذإٍدْيَز يِنَب غل

 01 ل 3 ْرِبَص امارك منك ْوَل َلظَنَحأ

 مصقيف مهوجهي هنأ ينعيو ؛يهاودلا يهو 17 مهيمرأ يأ (ْمُهِدَتفَأ) هلوقو

 .نييميمتلا ةلظنح ينب نم نوطبو رئاشع مه رقنم ونبو رضامتو ىنبل ونبو ديز ونب )١(
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 الو «نوربصي ال مارك ريغ مهنأب مهامر دقو «مهب ملاعلا ريبخلا :رباخلاو «مهروهظ
 .لثملاك (ًارباص يميمتلا ىفلُي الو) هلوق ناكف .ًأدبأ ًارباص يميمتلا - دجوي ملو - دجوُي

 نع ينغو .ءيط قطانم يفو ءيط ةليبق دنع بيحرتلا سيقلا ؤرما دجو دقو

 نب ددأ نب ءيط) ةليبق - ليلكإلا يف ءاج امك مهو «ةينمي ةليبق ءيط ةليبق نأ نايبلا
 ًاقيرف نكلو يم جَحْذَم وخأ ءيط) ناكو (ابس نب نلاليك نب يرق نو ءاذيذ

 نب ءيط» :هصن يلي امك مهبسن يناهفصألا ركذ دقو «جحذم نم ةليبق مهنأ ركذي رخآ

 نب نالهك نب ديز نب كلام نب بيرَع نب رغصألا بجشي نب ديز نب جحذم نب ددأ
 ن0 : 95 ا

 . "ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس

 ىلإ اورشتناو «ءيط ةليبقل يلصألا نطوملا يه نميلاب فوجلا ةقطنم تناكو
 لفاوقلاو قرطلا زكارم يف ءماشلا ةيداب ىتحو ةريحلا ىتح دجنو ةماميلا نم قطانم

 تناكو ( ةيريمحلا ةلودلا رصع ىف يراجتلا طاشتلل لصو ةزمه اوناكف «ةيراجتلا

 اهتنكس ثيح ءيط ةليبقل ةيسيئر ةقطنم مهأ دجن يف (ىملسو اجأ يلبج) ةقطنم

 نيلبجلا نكست ءيط تناك :نيمأ دمحأ ذاتسألا لاق .ءيط ةليبق نوطب نم ديدعلا
 لبق ع ءيط امهتنكس دقو ءرّمش لبجب نآلا نافورعملا امهو ؛ :ىملسو اا نيريهبشلا

 . اان يرعلا 15 ثروت ني رتلاو ةاويسلا ناك نم اهركذ رهتكاد ءمالسإلا

 ديمع وهو يئاطلا ميت نب ىَّلَعُملا دنع لزنو «سيقلا ءىرماب ءيط تبحر دقو

 نب ةبلعث ونئب «بلاعثلا - ءيط نوطب نمو -» نودلخ نبا لاق .(ةبلعث نب ميت ينب)

 ني لهذ نب , ةبلعث ونبو .ءيط نب ةرطق نب دعس نب ةجراخ نب بدْنَج نب نامور

 ةنيدم ىلإ - ىملسو اجآ - نيلبجلا نم مهلزانم «ةبلعث نب مال ونب مهنمو ءنامور
 نأ ناويدلا يف ءاجو «ىملس لبج ةقطنمب ةبلعث نب ميت ينب لزانم تناكو '*”2برث
 هنم بيحرتلا يقلف هدنع سيقلا ؤرما لزن دقو ؟ةبلعث ينب نم ميت ينب دحأ ىلعملا»

 ءاَمَشْنِم ِخِولَوَبلا ىلع تْلَّرَن 9 ئلعشلا ىلف ثلّرن ذإيناك

 يمآاشلا كِلملا الوردَتْمَمب ىَلَعَملا ىَلَع يقارعلا كِلَمامُف

 5 د ا اا

 )١( ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 8١/ ٠١. ) )5الأغاني  الأصفهاني  ص 58//.
 ص نيمأ ديا - مالسإلا رجف قرف /.

  2صدد حرقلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 17١.



 ءام نب رذنملا ةريحلا كلم قارعلا كلمب ينعيو ًاريرق يداؤف لعجو ياشح نكسأ
 دقو ماشلاب برعلا كلم يناسغلا ةلّبج نب ثراحلا وهف كاذنآ ماشلا كلم امأ ؛ءامسلا
 م0757 ماع يلاوح ءيلط قطانمب سيقلا ءىرما لوزن ناكو 0 محلا ىلوت

 2 ءاج دقو «تاونس رشع ىلإ لصت دق ةرتف ءيط قطانمب ماقأ هنأ ينعي اذهو

 لختاو «هدنع ماقأو «ىلعملا دنع لزن» هنآ ةختياراتو يبرعلا بدألا باتكو يناغألا

 ءاش ام مهدنع ناكو) ةملك ريشتو ٠ امَّللا ءاش ام نط نفر انام مهدنع تاكو البإ

 «طقف ىلعملا دنع سيلو ءيط دنع سيقلا ؤرما اهيف ماقأ يتلا ةرتفلا لوط ىلإ (هَّللا
 ىلإ نوقئاسلا اهقوسي لبإلا نم لفاوق هيدل تراصو «ًالبإ ىرتشا يأ (البإ ذختا) دقو
 لئاح ىلإو - ةماميلا ميلقإب ةدنك ةمصاع تناك يتلا - ِةّيَرَمْلا ىلإو ءيط دالب ءاجرأ

 يف رشتنت تناك يتلا ءيط ةيامح يف يراجت طاشنب موقت لبإلا لفاوق تناكو ءاهريغو

 وهو (ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لَعُت ونب) مهنمو «لفاوقلاو ةيراجتلا قرطلا قطانم
 : سيقلا ءىرما همت
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 ٍلِئاَخ ٍِفاَتكأب اًبِغاَهحُرْسأ انقنأ 2 لاو وتل ثحت

 كرو قوافل نم خا اهئاّمحو اياد كترش
 : ًاضيأ هلوقو

 اعّمْلَب ضرألا َنِم ًالوُهَجَم َنْمُمَيُ ٌلِماَش ٌلْيَللاو ٍسْيِعلا ٌصْن َنهْنِمَ
 اكقلم نيش نا تاو ندد ٍةَيِرقّوَحْنَةَيَرَب ْنِم ٍجراوخ

 ةةيدنمت ةنمآ ٌثيبنا ىهف «لبإلا ينعيو «ةقانلا :نويللا ( ينوبل تيبت) هلوقف
 تناك اهنآل ركذلاب (ةّيرقلا) صخ دقو «نامأي (لئاح) فانكأ يف اان حرستو (ةّيرقلا)

 كلذ مغرو نيرخآ ذوفن تحت امنإو |و همكح تحت دعت ملو هترسأو هيبأ مكح ةمصاع
 . ءيط ةيامحو ةرافشب اهنآل ةنمآ حرستو تيبنو لئاحو ةيرقلا ىلإ ريست هلبإ ْنِإف

 «ةيلاخلا عقلبلا يضارألا َنْمُمَيي ْنِهَف (لبولا قوس) يأ (سيعلا صْن) هلوق كلذكو
 كلتب سيقلا ءىرما لاصو َنْدْدَجيَف «ةّيرُق ىلإو ىرّقلا ىلإ ةرفقُملا ِةَيْرَبلا نم ّنجرخيو
 «لاصولا ديدجت يف هنع بونت لبإلاف «هئابآ مكحو همكح تحت تناك يتلا قطانملا
 .ةراجتلا مناغم بلط يف وأ

 يف تيب هل ناك ؛ءيط قطانم يف لزنمو تيب نم رثكأ سيقلا ءىرمال ناك دقو
 يف كلذكو ءلَعُت ينب ةقطنمب تيب هل ناكو «ةبلعث نب ميت ينب رايدب ئلعُملا ةقطنم
 (ةميمأ) اهمساو (ةيئاطلا بدنَج مأ) نهنم تايئاط تاجوز ةدع هل تناكو «ناهبن ينب

 :اهيف لوقي يتلا (ةّيئاهبنلا) نهنمو

 ناَرِيَتْبَتكاَئْيَعاَلَملاَعْزجِب اهّلهَأٌلَحِةِّيِناَهْبَن رْكِؤذ نِمأ



 323530 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش انكم

 (ءيط نم مهو ناهبن ينب ىلإ ةبوسنم ةيناهبنا ناويدلاب تيبلا شماه يف ءاجو
 ةليبق نوطب مهأو رهشأ نم مهو (ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن ونب) مه لوقأو
 سودس نب ديز امو. .7 باطخلا نب رمع سلجم يف لعث ينب نم لجر لاق .ءيط

 لك رخفو نامدنلا معطمو نارينلا ٌمرضمو ناوأ لكب ٌتيغلاو ناريجلا ةمصع «يناهبنلا

 ؤقرما هدنع لزن يذلا يناهبنلا سودس نب دلاخ قيقش وه سودس نب ديزو نامي

 رخف) هنأب ناهبن ىنب سيئر (سودس نب ديز) هيخأ فصوف «ىتأيس امك هحدمو سيقلا

 ةئيب يه تاونس ةدع سيقلا ؤرما اهيف شاع يتلا ءيط ةئيب نأ كاردإ حيتي (نامي لك
 «نميلا يف وهو اهلاق هنأك ءّيط قطانمب وهو اهلاق يتلا سيقلا ءىرما راعشأف «ةينامي
 : سيقل قرما لاق فيج (ةنايقلا) نه عدلا تفلاس فيلا انه يا ةييضقلا اهتز

 * د ا
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 0 ل ع اهولذ ندا هيْوَص سيحل ولَْيرع ةقدماعل

 ؟9ِناَبّنلا وخر ّبُنأ ىلع ُتْذهَش اع ها

 *: رالاذلاو مخولا تيعخ خصم ا ارفع داَدْرَي دبر ىلحت

 .15/48 ص - يناهفصألا  يناغألا ()
 روبزلا ةباتك طخ :ينامي روبز طخ .مهلاو نزحلا يب راثأ :يناجش .رايدلا راثآ :للطلا ()

 هيليو .؟يناميلا بيسعلا يف روبزلا طخك» ناويدلا يف تيبلا زجعع ءاج دقو .ةينميلا ةيريمحلا
 ْ 1 نهر اناقة ديصتلا هدهد سبل ةاويفلا قاعج
 هالي وك عملا اهياجلا ' فيدرخو ةباحرحلاو يضل ران

 .تارظان :ناور .ابصلا ينوعدي يلايل :ىوريو (9)
 يف:كثيزلا نك ءاجو .:تجرف :تقشك ءذكؤي نيآ نم ئردي ال. يذلا تمضملا رمألا :ةمهبلا(4)

 ْ .(ٍناّبجلا ُةجو) ناويدلا
 .دوعلا :ناركلا .ةمعن تاذ :ةمعنم .ةينغملا ةيراجلا :ةنيقلا (0)

 .ةنيقلا ادي :نادي .ةحب هتوص ىف : شجأ .شيجلا :سيمخلا .بلغي :ولعي .دوعلا :رهزملا (6)

 ْ .(ناديلا هتكرح) ناويدلا يف ءاجو

 نيل د .نطبلا رماض سرف :بقألا .ترضح :تدهش .ةيبرحلا ةراغلا :ةراغلا 0

 .(نابل وخر) نوكي دقو .ردصلا

 ثيثح .قرعلا ريثك :حسم .يرجلا ىلإ حايتراو طاشن :وفعلا .وطخلا عساولا عيرسلا :ذبرلا ()
 .فيفخلا دشلا :نالأذلا .يرجلا يلاوتم : ضكرلا
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 ()ِناَكَمِتاَِّيَلٍدْفَع ٍتاَدْيِرَش سطام ٍباَلِص مص ىَلَع يِدْرَيَو
 '"ناَعَلَص مْظِيَشب ُهَفْنْطَبَت ُهُماَلِت رح ٌيِمْسَوْلا ّنِم ِتْيْعَو
 0ْناَوَدَعْلا ِبّلُحلا ِءَبِظِسْيَنُك ْأَعَم ٍرِبْذُم لبْقُم ٠ قي نحف
 (2ِنْدَلْطَمْلا يف ٌرَّتْمأ يِماخؤلا ٍقْرِعك ه2 اني اس اذا

 ٍناَسِحلا ٍءاَسّملاو مارعتا ب : ٍناَف َكنِإفايْنَذلا َنِمهْعَّمَمَت
 (00)ِنإَوَر ٌتاَقِرْبُملاو اهئصاّوَح ىَمّدلاك مذألاو ماَرآلاك ٍضْيِبْلا نم ّنِم

 (ةةناَرِرَعْبَت كاَئْيَعاَلَمْلاعْزِجِب اَهَُّلُمَأَلَحِةيِناَهْبْئرْكِذ ْنِمَأ
 ريع تكرر نر. .ةميوو تقدر مف بوست

 (00(ناَمِدِب 5 ٍناَيِرُف ٍلَجَعَتُم اَنَداَرَم ا

 هتاجوز ىدحإ يه ةديصقلا هذه يف سيقلا ؤرما اهركذ يتلا ةيناهبنلاو
 ىنب يداو فطعنمب يأ الملا عزجب ناهبن ينب رايد يف نكست تناكو ايناغدد

 0 ءيط قطانم نم ىرخأ ةقطنم يف سيقلا قرما ناكو «ناهبن
 .ةدييضقلا"»
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 اهنأك :سطالم .ةتمصم ةبلص رفاوح :بالص مص .هتعرسل هريس يف يوهي امنأك :يدري )١(
 دقع تاديدش هرفاوح نأ ديري :دقع تاديدش .هريغو رجح نم هيلع عقت ام رسكت اهنأل لواعم
 . لصافملا تانيل : يناثم تانيل . غاسرألا

 :ةتاعقت رم رقح + ةعالت رح .!انهمشي هثأل ضرألا ىلع عقي رطم لوأ :يمسولا .ًالكلا :ثيغلا )١(

 .رعشلا درجنم :ناتلص .ليوط سرفب :مظيشب .هنطب ىلإ تلزن : هتنطبت
 لحف :سيتلا .توصلا ظيلغ : شجم . يضاملا ءيرجلا :شحملاو .(رفم ركم) ىوريو (")

 .يرجلا :ناودعلا .اهنوطب اهيلع رمضت شوحولا اهلكأت ةتبن :بلحلا .ءابظلا
 تبنلا اذه دوعك :ىماخرلا قرعك .هرهظ ىنثت :هنتم دوأت .بئاكرلا بنج ىلإ هاندق :هانبنج (4)

 ْ .رطملا عباتت :نالطهلا :كرحت :زتها .يماخرلاب ىمسملا
 ىكتعمو .روهظلا رمش نوطبلا ضيب مئاوقلاو قائعألا لاوط ءابظلا ؛مدألا ٠ ءابظلا دالوأ : مارألا هر

 ةقاريلا يلحلا تاوذ :كترحلا 7 تاني :نصاوح .ةموسرملا روصلا : مدل : متم : مدأ

 . تارظان :كاور

 نم ىوتسا ام :الملا ؛«يداولا فطعنم : عزجلا .ةيناميلا ةيئاطلا ناهبن ينب ةريشع نم :ةيناهبن ()

 :اهيهرمد ىقانع "اردت :نقرألا
 رطم :فاكوت .ليلق رطم :شر .رطم هنأك :ةميد .بكسنم :ٌبكس .لاوتم لئاس :حس (0)

 .ديدشلا رطملاك :نالمهنتو . عباتتم

 انهدت :اقلست .ًاثيدح ناتزوزحم يأ ناتيرفم :نايرف .ةمخضلا ةبرقلا  ةدازم ىنثم  ناتدازم ()

 .زرخلا عضوم دسني يكل
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 اهمساو ٍبدْنج مأ اهل لاقي يلب را لدا ناك كلذكو

 اهلوأ يتلا ةديصقلا لاق اهيفو 1

 بلعفلا دازنلا كائنات ى فتن, . :بدكخلا يلق نازك ةليرخ

 ىمسُت ءيط نم ةأرما جوزت سيقلا أرما نأ : يعمصألا نع: يلي ام ناويدلا يف ءاجو

 : تلاقو تماق ليللا ضعب يف ناك املف . كرتف همحت مل اهم كيا اجباو «بدنج مأ

 كّلّمَح ام : اهل لاقف . هلكأ الإ هنم بهذي مل ليللا اذإف ؛ماقف «مّقَف نايتفلا ريخ اي تحبصأ

 زجعلا فيفخ ردصلا ليقث كنأل كتهرك :تلاقف ءاهيلع حلأف .تتكسف ؟ِتلعف ام ىلع

 تاذو .هل ةجوز ترمتساف اهقلطُي وأ اهقرافي مل هنكلو . '”«ةقافإلا ءيطب ةقارإلا عيرس

 ةدبع نب ةمقلع رعاشلا هب لزن» بدْنُج مأ اهيف يتلا ريغ ىرخأ ةقطنم يف وه امنيب «ةرم
 اذهو هلثم لوقأو ديصلاو كسرف هيف حدمت ًارعش لق :ةمقلع هل لاقف ءرعشلا اركاذتف

 :سيقلا ؤرما لاقف - رعشأ انّيأ :يأ - كنيبو ينيب مكَحلا

 ٍبَدْئُج ٌمُأ ىَلَع يِباَرُم ٌّيليِبَخ
 وس سي

 اقراط ٌتْنِج ٍاَمَْلُك يناَيَرَت ملأ

 اة ١ كليم

 اهيل ةنراخ نع رك لالا

 ةةوم نع اهكنن انف: ئلع تيكانأ

 هع ٠  2 3 34 5 2سا 5

٠. 5 ٠. 0 7 

 "7بدئج ٌّمَأ ىَدَل يغَفنَت رهّذلا َنِم

 (!بّيطُت ْمَلْنإو ًابْيِط اهب ٌتْدَجَر
 (*بِياَج َتْلَمَأَت ْنِ ٍقْلَخ ٌثاَذ الو

 "يل | ةَلْضُو يِعاَرُت َفِيَكَو

 ل

 اهلمكأب ةديصقلاو . كلذ ىف دحأ لا يا ةديصقلا

 ”ناويدلا يف ةدوجوم

 ةياور يف يقتل .اهيلاطمو سقنلا تاجاح :تانابللا ١ ناويدلا يف تيبلا شماه يف ءاج 2000

 . ةيئاطلا هتجوز : : بدنج مأو ٠ (تاجاح يضقنل) ىرخأ يفو (ضقنل)

 .ينارظتنت :ينارظنت (9) ١9. ص  سيقلا ءىرما ناويد (0)

 .رطعلا :بيطلاو . بْيِط ريغ نم دسجلا حير ةبيط اهنأ ينعي .ًاليل يتآلا :قراطلا (5)
 .ةدحاو ةرتف يف ناسنإلا عم نودلوُي نيذلا مهو «تادللا :بارتألا .ةردخملا ةميركلا :ةليقعلا (©)

 .ميحللا ريصقلا :بناجلا .ةليمج ريغ الو ةريصق ال :ةميمد ال
 . لصي ىتح بئاغلا جوزلا يعارت فيك :بّيغتملا ةلصو يعارت فيك (7)

 يه له :ينعيو .نيتياورلا نيب دعابتم ريغ ىنعملاو . (ةحيصن نم اننيب ام ىلع تمادأ) ىوريو (0)
 "  ودستعلا ةيسملاو :بيشنلا هذ دسقا هآ طوف هادم اهلغ قوز ةئيقفت لارج اد

 .؟7/-94١1 ص - سيقلا ءىرما ناويد 0
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 ا ل ا ا

 اهيف ركذ يتلا دتاصقلا ىملسو اجأ يلبجب ءيط قطانم يف وهو هرعش نمو

 أرهش نوثالث هيلع ترم دقو اهلاق امبر ةديصق اهنمو (ىملس لبج) ىهو (ىملس رايد)

 نناجلا تسلا انا اهم منخل

 ٍهِدْهَع ُتَدخُأ ناك ْنَم ْنَّمَعْنَي ُلَمَو

 ٍلاَخْلا يِذِب ٌُتاَيِفاَع ىَمْلَسِل ٌراَيِ
 ديا نتا ساس

 اهدوعك نازتال قام نيو

 ايصتم كير نىك ينات
 سلا هرعلا قات تيفال

7 2 7 

 ُهَسْرِع ِءرَملا ىَلَع يبضأ ُدَقَل ٍتْبِذَك

 00020 0 يمعزر .خ م ماو س موي * ضارب

 )مر را ىف 0
 ٍلاطَم مّحشسأ لك اهّْيلَع حلأ

 "لالخ ةاثيَمِب ًاضني ؤأ شخّولا ّنِ
 '" لاَعوأ سْأَر ىلعوأ ىَماَرُحلا يِداَوب

  لاطغِمب سيل مثلا ٍدْيِجَك ادْيِجَو
 5 لاكن ريللا يشل ا نأو ُتْرِبُك

 "يناخلا اهب زي ذأ يسرع عكئاو
 ا ل لا لام

- 

 : لوقي نأ ىلإ هتيسورفو ةقباسلا هتايمارغ ضعب ةديصقلا تايبأ ةيقب يف ركذي مث

 مهدحأ ىقتلا اذإ ةيلهاجلا لهأ ناكو .ًاحابص معنأ الأ :ىوريو) ناويدلاب تيبلا مالو 1

 لاق ليللا يف وأ «ءاسم ْمِع :هل لاق ءاسملا يف وأ .ًاحابص معنأ :هلوقب هاِّيح حابصلا يف رخآب

 رٌصُعلا . «سراودلا لولطلا لهأ يبحُي وهف .راثآلا يف صخش ام :للطلاو .ًامالظ ْمِع :هل

 . ةيضاملا روصعلا يأ :يلاخلا

 .مومهلا نم لابلا فوسكو فوخلا وهو لجو عمج :لاجوأ .بيشلا هتع أطبأ يذلا :دلخملا ()

 : هيتس ثالث ىف: لاوحأ ملم ار

 دارملاو دوسألا :محسألا .ماد :حلأ .لختب عضوم :لاخلا وذ .يلاوخلا تاسرادلا : تايفاعلا (5)

 .نيل يف مئادلا رطملا :لاطهلا .ءاملا ريثكلا باحسلا هب

 ضيب :ضيبلا .ةيبظلا دلو :الطلاو ءالط ىرت لازت ام ىملس نأ ليختت يأ : ىملس بسحتو (9)

  اهيف سانلا لوزن رثكي يتلا :لالحملا . ةلهس ضرأ :ءاثيم . ماعنلا

 .رثبلا :سرلاو (لاعوأ سر) ىوريو .ناعضوم :لاعوأ سارو ىمازخلا يداو ()

 :ديجلا ءأيوتسم ًاقستم ًارغث :ًابصنم .فلاسلا نمزلا يف ىميلس تناك امدنع يأ :نييلس ىلا

 . هيلع َىلخ الو هيف ةدالق ال يذلا :لاطعملا . يبظلا قنع :مئرلا ديج .قنعلا

 .ةأرملاو لجرلا نيي نوكي ام وهو «رسلا نسحي ال) ىوري :وهللا نسحي ال .ةاتق مسا :ةسايسب (4)

 طخ .جوزتملا ريغ :يلاخلا .مهتي :نرُي .يتجوز :سرع .ابصلا ىلإ اهدرأو اهيرغأ :يبصأ (9)

 . لاثمتلا شقن :لاثمت
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 (00ِلاملا ّنِم (ًاريثك) ْبْلْطأ ْمَلو يناَمَك وس تنال نقش ان نأ ولت
 (50 ائمأ َنئَؤُملا َدجَملا ُكرْديْذَتَو لئَوُمِدْجَمِل ىعْسْأ اَمَّنِك 7
 لام هدنع نوكي نأ بلطيو لاملاو لبإلا لفاوق ذختي امنإ هنأ كلذب ينعي امبرو

 نيم نس نة وهو ل ىعسبيم - م مهب تقو هييحي :ريح هدادجأو هيبأ كلم ةداعتسا هيلإ ىذلا دجملا قيقحتل ريث

 . لثؤملا دجملا كرديف كلذ نيحي دقو كلذ

 اهتمو «ءيط دالب نم ةقطنم نم رثكأ يف لبإلا نم لاومأ سيقلا ءىرمال تيئاكو

 سوُدُس نب ديز) قيقش يناهبنلا سوُدُس نب دلاخ اهسيئر ناك يتلا ناهبن ينب ةقطنم

 لزن» : هنأ يرسل ءىرما ناويد يف ءاجوأ 9 ناجي لك ياذا ادت دصوملا رايح

 58 ىلعو

 اًسوُدْس يِبَبِتْيَب لْبِمِتْيَبِب «تانفا يكتنف نتف اتقاذإ
 فا عرائئالآمايَن هتف ءاييررلا رديهستت فقم
 6جرفلا هقسنلاةنمحلا اهناذإ# داع ون نافل زانشبأ وف
 راغأل يناهبنلا نسودتس نت دلاك قمع الذات سيقلا ؤرما ناك امنيب «ةرم تاذو

 «سيقلا ءىرما لبإ ضعب هعم ٍلاجر يف يئاطلا يليدجلا صيوح نب ثعاب بهنو
 ٌقحلأ كلحاور ضعب ينطعأ :دلاخ هل لاقف «ًادلاخ ربخأ كلذب سيقلا قرما ملع املف
 ئنماب :لاق مهكردأ املف دلاخ اهبكرف هلحاور ضعب هاطعأف . كلبإ درأف موقلا اهب
 ىلب :لاقف .راجب كل وهام : :اولاقف هلبإ هيلإ اودرف يراج لبإ ىلع مُترَغَأ .ةليدج
 هولزنأف ؟كلذكأ :اولاقف . يتحت يتلا لحاورلاك الإ مكعم يتلا لبإلا هذه ام هّللاو
 «كلذب هربخأو سيقلا ءىرما ىلإ داع املف .ًاضيأ اهب اوبهذو  هعم نمو وه  اهنع
 هلبإ نوبهني ةليدج ينب اوكرت مهنأل ناهبن ينب يف ةماقإلا نع لوحت يأ .«هنع لوحت

 يأ :شماهلا يف ءاج امنيب (لاملا نم ٌليلق بلطأ ملو ينافك) ناويدلا يف تيبلا زجعع ءاج )١(
 . (ريثكلا بلطل عسأ ملو ليلقلا ينافكل)

 . مئادلا دجملا :لثؤملا دجملا (؟)
 ةمصع ؛«يناهبنلا سودس نب ديز امو . .» باطخلا نب رمع سلجم يف ءىيط نم لجر لاق ()

 ١5- ج 48 ص  «نامي لك رخفو نامدنلا معطمو نارينلا مرضمو ناوأ لكب ثيغلاو ناريجلا
 .يناغألا

 .(لاح يف نوعزاني الو مهمالك مهيلع دري ال ينعي) : : شماهلا يف ءاج (4)
 نب داع نب نامقل» ليلكإلا باتك يف امك وهو ءءامدقلا نميلا كولم نم :داع نب نامقل (5)

 . مركلاو ةريسلا يف ءاقفر :راسيأ . «أبس نب رّيمِح نب لئاو نب كسكس نب طاطلملا
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 ماقأف .«همركأو هراجأف ءيلَعُتلا رم رم نب هثراح ىلإ راسو» مهلاتق يف اوبغري ملو

 تناكف ؛يئاطلا متاح طهر مهو يلع ةليبق نم ةيوق ةريشع مهو لَعُت ينب ةقطنمب

 ينب ةناكمو ةوقل دحأ اهل ضرعتي الف ءلَعُت ينب ةيامحب ريست سيقلا ءىرما لبإ صارت
 : لمت ينبو يلعثلا رم نب ةيراج ىلع ينثيو كلذ ركذي سيقلا ؤرما لاقف ءلَعُت

 09 اهاوذلا ةيدخ ام انيدع (ن503) ِهِتاَرَجَح يف َحْيِص ًأبُهَن ٌكْنَع ْعَد

 "' ٍلِعاَوَقلا ُباَقْعال يفوت ُباَقُع هيربلب يقلد ا راتو نأ

 240 لئاو الا يرطغلا يف ٌماَصِع ىَد 00 ٍةَمِذِب ٌتِعاَب بُعَلَت)

 0 افاكفلا يف كقاش انآ ينك ِدِلاَخٍةَفْرُحْلا َىْشَم ” يِنَبَجسْعَأَو

 20 لَتاَقُم نم , اهل ضَهْنْيلف ءاَش ْنمَ اًمراَج اعلا ليش ءاخأ كنا

 7 انا ٍفاَئُكَأب اًبِغ اًهْحْدْسأ ١ ينال تاس ش انت

 رياك وعش از نم اَهتاَمْحَو اَهناَرْيِج ٍلَعُتوُمَب
 (””لواجملا ِسوُؤُر يف ِءامَّسلا َنْيَرُذ اَهُعاَبِر ٍلوُعولا ةالوأ ُْباَلُف

 3 7« نات نب ابتأع كنخ اين 3 عنا كاد هويات 1 د

 قونلا :لحاورلا .يحاونلا :تارجحلا .ءايشألا فاطتخا يف صرُملا زاهتناو بلسلا :بهنلا )١(

 . (لحاورلا ثيدح ام ًاثيدح تاهو» :تيبلا زجبع ىوري دقو .ةليدج ونبو ثعاب اهب بهذ ىتلا

 .اهاعري ناك يتلا هقونب :هتوبلب . وجلا نم هيلع تلزن : تقلح . سيقلا ءىرما لبإ يعار :راثد (0)

 .راغص لابج :لعاوقلا .ءاوهلا يف ةبهاذ ةقرشُم ةينث نم ةطقاس ُباَمُع :يفونت ُباَقُع

 ىدحإ يف رييغت وأ صقن دوجو نيتياورلا يف ف ودبيو (دلاخ ناريجيب ثعاب بعلت) ىوريو ('9)

 .لبإلا بهن يذلا وه : ثعايو «تاملكلا

 .(ُراثد ىدوأو) ىوريو . . هلبإ ىلع ةراغلا دنع لتق سيقلا ءىرما لبإل رخآ عار : ماصع (4)

 .رمحلا يثنأ :ناتأ .عابلا قيضلا نطبلا مخضلا ريصقلا :ةقزخلا . ُتثبجعت يأ :ينبجعأ (0)

 .ًاديدش ًاعنم تعنُمو تدرط هنم وندلا تلواح املكو ءاملا درت نأ تدرظو تعنم :تكلح

 يشم نكي مل لبإلا اوبهن نيذلا ىلإ سودس نب دلاخ يشم نأ ينعيو .ءاملا دراوم : لهانملا

 .ناتألا يشم لثم ناك امنإو لتاقم

 ينعيو ءراجلا نومِلْسُي ال مهنأو «لعث ونب مهنمو ءاجأ لهأ دارملاو ؛ءىيط يلبج دحأ :اجأ (1)

 .هلاومأو هلبإ كلذكو هسفن راجلاب
 اهثعبأ :اهحرسأ .ةنمآ :ًانَمُأ .ةماميلاب ةيرّقلا ةنيدم :ةيرقلا .نبللا تاذ ةقانلاو «لبإلا :نوبللا 0

 . لئاح ةقطنم بناوج :لئاح فانكأ .موي دعب ًاموي :ًابغ .ًاراهن

 .نييئاطلا لبانو دعس ينب نم ىتح اهنوعنميو هلبإ نومحي لعث ينب نأ ينعي (8)
 . لابجلا :لداجملا .نالصفلا : عابرلا . لبجلا سويت :لوعولا (9)

 :كبحلا .طوطخ تاذ :ةرسأ تاذ .بحّسلا اهتللك لابجلا سوؤر نأ ىنعي :ءارمح ةللكم )٠١(

 . ةططخم ةنولم ةينامي ٌدورب : لئابحلا .قئارطلا
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 : يهو ناويدلا يف تايبأ ةثالث يللا ّرم نب ةثراح وهو لبنح يبأ ىلع يتثُي هلاق اممو «ماوعأ ةدع  اجأ لبج قطانم يهو - لْمُت ينب قطانم يف سيقلا ؤرما ماقأ دقو

 لَبئَحاَيْعُهاَمْوَأَو راج مهلك سائلا َرْيَخ ٌتْدَجَوُف لخممِنِرَكْلِلَمِيِرَكلاَذِإ ٍلَعُت يِنَب يف يلخر تلذخأ
 رش هوس ردك فاعور ع عيدا
 .لخبلاب َيِمُر ول ىتح مهدوجأ وه ينعي (لْخُب اذإ مهدوجأ) هلوقو
 لفاوق ريست مهتيامحب نيذلا لعث ينبو ءامرد نب ورمع ىلع ينثي سيقلا ؤرما لاقو

 : يهو ناويدلاب ًاتايبأ مهلا ةيامحب ةنمآ حطْسِم ةقطنمو ةماميلاب وج ةقطنم نيب هلبإ

 فهلا وشي ف ةقالا" ركل يسب يتب نتارالملا)
 ©00عكام َنْسَحاَيو ٍراَجام َمْرَكاَيَف ةَطْلُب امد ِنْنا وِرْمَع ىَلَع تَرَ
 ْلَجَحْلا َنِم ٍتاَجِراَدلا َحاَرِفلا يِعاَرُت حطُسيَر وج َنْيَب يِنوُبَل لظت
 ْمِهيِسِقِب ُرشْعَماهْنَع لاَزاَمو
 ًاَعِّيَطَو َداَبِحْلاوَدَعَم غِلُبَأف

)0 
 لجيب ْمُهَل ٌلوقأ ىَّتَح اهنوُدوُذَي

 "'ُلَعُت يِنَبِل ٌرِكاَش يأ ٌةَدنِكَ
 :ءىط قطانمب هتماقإ ةرتف رخاوأ يف لاقو
 450 غو ماما م 5 538 هش لمص ه | يوي مخ م ترا هم م

 ع4 امو و 30 ىييدر #2 2 سي 7 هلل نع ع

 ) 1 53 7 50 ١ 3 ف ا 5 3 ا ل د 2. ا هت ريو
 اعَقْلَب ضزألا َنِم ًالوُهَجَم َنْمْمْيُب ٌلِماَش لِيْللاو ٍسْيِعْلا صن َنُهْنِمَو (ةرلا عل ل ا ا سا و 20000 حا وا ل ا 5 : 7 ١ م نأ هم مأ 1 هّ_ - ترد م . آم أب 1 0 رس 2 م. | ل 1 يو ن : 2

 سا عاو # لنعع
. 

 550 ع ل ه؟ 2 ماس .٠ ”يارار مسا 7 ها ما ا م ترب امج هم 02 ا

 موب ع ب ىلع ىلإ < 75 ا هوو عكس 5 2 1-5 8 ا 00

7 
 اَعَّوَصَتَي نأ ديِجلا ينثتف هاكب ٌءوُسَيَو يتَيَيراَهْيلَعَرعي 2 0 1 هس لقا مس 52010 م6 مس مو ماك ساس 55 ا و 21

 .ةريحلاب ةريشع :داّبهلا .مكبسح :لجي .مهساوقأ :مهيسق (1) ١ .نمزلا نم ةرتق :ةطلُب ()
 . لئاصخلا تالاخلا :.تالخ بقا 5 . يباصتلا نع تربكو يبابش نمز ىضم : ايصلا تعدو وف

 .رمخلاب ءيلم ٌّقز :عرتم جاشن .حارلا برش يف ينعي :اوقفرت .بارشلا ءالمز :ىمادنلا 9
 .اًيِظلا نم عيطقلا :برسلا .ديصلا ةدراطم :ليخلا ىضكر ؟4)
 نم وأ ةماميلاب ةّيرق ةئيدم :ةيرق .يلاخلا :عقلبلا ..ندصقي :نمميب .ليإلا قْؤَس :سيعلا صن 0
 ىلشتف .اهعم هيتأي ام + يتبير .ءاتسحلا ةداغلا مش : دوخلا فوس) ناويدلا ,شماه ىف ءاج )ع7

 (عيضرلا اهلفط وحن تفتلت يأ :ديجلا
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 ذختاو يئاطلا يوب نب رماعب سيقلا قرما لزن» هنأ يناغألا باتك يف ءاجو

 ناكف «هرئارج نم هموق أربت دق كاّتفلا ءاعلخلا دحأ ٍدئموي رماعو ءاليإ  ًاضيأ - هدنع

 ناك رعشب سيقلا ٌؤرما نطفف هلامو هلهأ ىلع هبلغي نأ رماع ْمَه مث ههّللا ءاش ام هدنع

 :هلوق وهو هب قطتي رماع
 هناميضر نبق كاك ادنادوو يدع هلبؤم ٍناجه ْنِب حيحصلاب مكف

 هلعفأ تدك ام دعب يسفن ٌتهنهنو هل ضمترأ ملف ًاكتف اهب ثدرأ

 : سيقلا ءىرمأ تنب دنهب ضّرَعُي لاق ًاضيأ رماع ناكو

 اهلالحتودنهناعظتو اهلالطأوًادنه ّيَحالا

 اهل ىلوأ يسفنل ىلوأف مومهلا لك يسفنب ٌتْمَمَه

 اهلامإواهيلعامأف ةلآىلعيسقنٌلمحأس

 ىلإ لقتتاو هلفغت هلامو هلهأو هسفن ىلع هفاخو هنم كلذ سيقلا ؤرما فرع املف

 رومأ كلذ يف تناكف يلعثلا نييو رماع نيب برح تعقوف «يلعتلا رم نب ةثراح
 نم جرخ هلجأ نم ءيط نيب برحلا تعقو املف :لاقع نب مراد 2 يف

 اوق ةلحرملا كالت يف سيقلا ء«ىرما رعش رخآ 0 نق

 ةايضيو برا بيسك

 يِباَسِتُنا و براَجُنلا 0 يّنإف يِتَلِزاَح م هلل

 ءابش يِيبلَسِب يقوُرع هو را

 ْ 2-5 يِبْرْجَو يِببْلْسَي َفْوَس يِسْفَنَو
 رة رسل عامل ل مخك 0 ٍقّرَخ لكب ّيِطَملا ضن دل

 ”ٍباَغَرلا مَحُمْلا لكام لاتأ ىّنح ٍرِضَمْلا ماَهّللا يف بكزأَو

 )١( الأغاني  ص  يناهفصألا جرفلا وبأ 97/15

 .هب انل ملع ال رمأل :بيغ رمأل . نيرئاس :نيعضوم (7)

 يباستناو «لاوز ىلإ ءيش لك نأب ينتعنقأ يبراجت نإف ةلذاعلا اهتيأ كمول نع يمك يآ : موللا ,ضعبف ()

 . مهلثم اف ينأب يعانتقا يف داز دق ىرثلا تحت اوراصو ًاسيمج ونام ءابآ ىلإ يأ « ىرثلا قرح ىلإ

 ؛ اعدت: :اكيشو . تلغلغتو تلصتا يأ : :يقورع تجشو . . صضرألا يق ةدام : ىرثلا قرع

 هليختي ام :بارسلا . ليوطلا :قمألا . ةعساولا ةالقلا :قرخلا .ريسلا نم اهلرهأ :ةّيطملا ضنأ (4)

 .ءام هّنأك ءارحصلا يف رقاعملا

 .اهريغو لاومألا نم ةريثكلا عضبلا :محنقلا .هريس يف دئتملا ليقثلا راجعا ..شيجلا :ماهللا (5)

 ةعساولا :«باغرلا

 بلكعو



 بسسس سس ل اسالللل ىيىيىئىئىدئنئل ال ل ٠س | ص 22 358 ةيلهاجلا ىف نميلا ءارعشو رعش نانو

 00 تاسعا هو ىكتسوبلا ُتَراَص ٍقالخألا مِراَكَم ّلكَو
 '7ِباَيإلاب ةَمِيِنَقْلا َنِم ٌتِيِضَر ىٌّنح ٍقافآلا يف ُتْفَّوُطْدَفَو
 (9ِباَبِقْلا يِذ رْجُح ٍريخلا َدْعَبِو ِورْمَع نبا ِكِلَملا ِثِراَحْلا َدْعَبأ
 (*”ِساَضِهْلا مس ا نَع لُفْعَت ْمّلَو انِيِلِرْهَّدلا فوُرُص ْنِم يجر
 ِباَئَورْفظاَبَس يِفْبَِسنأس ٍِلِيِلَئاَمَعيِسْلأٌمْلغَأو
 ؛نالكلاب اليمن نيسلا لو يَّدَجَو رجح يبأ ىَقالاَمك

 ةّينملا بشنتس ينعي . قلعأ :بشنأو .ذحلا :ابشلا «ابش يف ُبَّشْنأس» هلوقو
 . يدنكلا ثراحلا نب ليبخَرُش همع وه بالكلا ليتقو .اهبانو اهرافظأ يف

 ركذت ملو .«مورلا كلم ىلإ هسفن سيقلا ءىرماب ْتَمَس مث» :ةبيتق نبا لاق
 دقو «كلذب هيلع راشأ يذلا يأ «مورلا كلم ىلإ ريسي هلعج يذلا صخشلا تاياورلا
 :هلوق يف سيقلا ؤرما هيلإ راشأ

 اًرَمْلأ موُرلا يلِإًادْمَع هَّنكلو ِرّيْمِح ضْرأ ْنِم ُوْزْعلا ناك َءاَش ْوَلَو
 ةصرف ىأر سيقلا أرما نأ جاتنتسا نكمي ثيحب «نميلا يه رّيْمِح ضرأو

 كلم ىلإ ىتأف ءهدجو هيبأ كْلُم ةداعتساو ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا ةبراحمل
 يبونجلا فصنلل ًاكلم ناكو (نزي وذ عفيمس نب برك يدعم) كاذنآ وهو رّيْمِج
 كلم عفيمس نب برك يدعما هنأب دنسم شقن يف هركذ ءاج دقو نميلا نم يقرشلاو
 رصنتسي نأب يريمحلا كلملا هيلع راشأف ©”ةيداليم 047 ماعب خرؤم شقنلاو «نقرشم

 .«برعلا رعش ىف ليق ام لضفأ نم اذه» يلي ام ناويدلاب تيبلا اذه شماه يف ءاج )١(
 ُتيضرف «ديرأ ام قيقحتل ةيبرعلا ةريزجلا ضرأ قافآ يف ريسلاو فاوطلا نم ترثكأ :تفوط (1

 . عقاولا رمألاب
 كولملا ناكو .ثراحلا نب رجح وه :رجحو .يدنكلا ورمع نب ثراحلا كلملا : ثراحلا ()

 .كلملا رجح ينعيف «بابقلا نوذختي طقف

 .ةيسارلا ةمخضلا روخصلا :باضهلا .ةتمصملا ةبلصلا :مصلا (:)
 ماع ذنم نميلا قرشو ريمح ورس قطانم يف مكحلا (نزي وذ عفيمس نب برك يدعم) ىلوت (4)

 ءاعنصو نميلا برغ قطانم اولتحا نيذلا نييموسكألاو شابحألا دض ًابرح ضاخو م01
 هيف فصو م0847 ماعب خرؤم شقن يف برحلا كلت ةهربأ ركذ دقو يموسكألا ةهربأ مهكلمو
 ثعبو «نميلا نم يقرشلا فصنلا كلم يأ (نقرشم كلم) هنأب (عفيمس نب برك يدعم)
 ماع نميلا يف عضولا نأشب ةريحلا كلم رذنملا ىلإ ةلاسر (نزي وذ عفيمس نب برك يدعم)
 مث م5 ماع اهيلع اورطيس يتلا قطانملا يف ةهربأو شابحألا دض ةعساو أبرح داقو م١
 برك يدعمو م١٠01 ماع ةهربأ كالهو هتافو ىتح نميلا نم يقرشلا فصنلا يف اكلم رمتسا
 .نزي يذ نب فيس دلاو وه اذه



 مهنه يدنكلا رج نب سيّنلا ٌؤْرْما 2359

 «سرفلاب طبترملا ةريحلا كلم رذنملاو سرفلا كلم ىرسك نيبو امهنيب كاذنآ برحو
 :هلوق وه كلذب هيلع راشأ يريمحلا كلملا نأ ىلع ليلدلاو

 اًرَمْنَأ موُرلا ىلإادْمَع هَّنَكلو ِرّيْمَح ضرأ نم ٌوزغلا ناك ءاش ولو
 ةصرف سرفلاو مورلا نيب عارصلا يف ىأر هسفن سيقلا ؤرما نوكي دقو

 لَهنأ دق سيقلا ؤرما ناكو «ةريحلا كلم رذنملا ةبراحم يف مورلا معد ىلع لوصحلل

 نيوج نب رماعو يلعثلا ّرم نب ةثراح نيب برح عوقو ببسب ءيط قطانم يف هتماقإ
 ىلإ داع مث يريمحلا كلملا ىلإ ىتأ امبرو 0

 5072 راك نوئاطلا رعت مال ينبأ : دنع نأ نزل هر كق . ءاميت

 ءىرمأ ناويد يف ءاج دقو «ءاميث ىلإ مث برثي ىلإ (ىملسو اجآ يلبج) ءيط ةقطنم

 ةيمرم ةيشحو ةرقب اذإف لأومسلا ىلإ مهقيرط يف هباحصأو سيقلا قرما ّرم' هنأ سيقلا

 نم ل 00

 هل و ةبيتق نبا ([ 086 : ةيشحولا ةرقبلا ىمر يذلا ناكر 00
 ؛ةنس نيسمخو ةئام نبا وهو ةنيدملا ىلإ هَ يبنلا ىلع َدَفَو يذلا يئاطلا يلْعُتلا

 :لاقف سيقلا قرما هركذ يذلا وهو «برعلا لَمْرَأ ورمع ناكو . ملسأو

 ةرَمْسشْنِموْيَْنَك جرخفم لغت يي نسم مار ّبْر

 .يناطلا ينعملا ردح نب ةريو وهو د را

 سار س كنة سل رات تاذكلا تنل

 عدبأ وه يئاطلا َيلَعّتلا حّبّسُملا نب ورمع يف سيقلا ؤرما هلاق يذلا رعشلاو

 (6/)5م عشا .ر و. اس 2 ع م مس هاو
 (ةرثف يفوّيفك جلتم) | 0 أ كدب م مر بر

 ءانبلاب :بغلت مل .هداوس :بلقلا ةطامح) و ١7١7١ ص ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا )١(

 دساقلا  ماللا مضب  باغللا مهسلاو :اناغل هشير لعج يأ (مهسلا بغلأ) لاقي «لوهجملل

 .لدتعي مل اذإ مهسلا شير :باغللا ( ليقو .هلمع نسحي مل يذلا

 -وه يذلا ناكملا نم هيفك جرخم يأ (ُهِرَتُس نم هيفك ٌجرخُم) هنأب تيبلا زجع ةبيتق نبا ركذ (؟)



 300 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ا

 رو ىلَعتاَناَيَريع مقن نم ِةاَرْوز ضِراسَع
 يسم يف ٌعزكلا ىختتف ٌةَكِراَو شخّولاة 5تأاذق

 3 رقع ْوَأ ضؤحخلا ءاَزإب اَهِصِقاَرَفيِفاَهاَمَرَف

 1 ارزق ين رثجلا يفْلَتَت هِيبَئاََنِكْن ِمشّيِهَرب

 ا هَتَِيِمَريِمْنَت الوهف 1202 لا تلا

 ا 912 يالع ةقرافأذق دلو

 80 ْنَع ٍضْوَحلا ِءاَمّوُْفَص هَل دحر د ناو
 ِرَرْغيِفِرْذَبلاِءوَضَلْمِم هبشغجفذق ْمَع نبا
 لزن ءيط دنع نم جرخ امل سيقلا ًارما نأ :يناهفصألا اهركذ ةياور معزتو

 للخ يف كارأ ينِإ رجح نبا اي :هل لاقف ءراوجلا هنم بلطو ةرازف ينب نم لجرم

 نوصح ال رب لهأ ةيدابلا لهأو .ءيط راد يف لكؤت سمألاب َتْذُك دقو «كموق نم

 عمج :هرتق .لخدم : أتم ىتعمو ٠ (هرتق يف هيفك جلتم) ناسللاو ناويدلا يفو .هيف رتتسُم <
 نم هيفك جرخم) ىوريو .هنم رفنتف هارت الثل شوحولل هيف نمكي يذلا دئاصلا تيب يهو ةرتق
 .هّمُك نم ينعي (هرتش
 ىلع نحنم ريغ :ةاناب ريغ . ساوقألا هنم لمعت رجش نم :مشن نم .ةينحملا سوقلا :ءاروزلا )١(

 .رتولا نعع ةنئاي ريغ :لاقيو .هرتو
 . هتلابق يف :هرسي يف .يمرلا وهو ٌعزنلا دّصٌقو لامف : ىحنتف 0
 .هبراشلا ناكم :هرقع .ءاملا قَرِهَم :ضوحلا ءازإ .بلقلا هب يذلا اهبنج يف :اهصئارق 07
 ةدش يف :هررش يف .رانلا دقوتك :رمجلا يظلتك .ماهسلا ةبعج :هتنانك .رماض مهسب : 2

 . هيأهتلا

 . (هقرأ :هاهمأ) لاقيو .هاقس :هاهمأ مث .ةرقصلا :ةضهانلا .شيرلا مهسلا يف بكر يأ :هشار (©)
 ام هّللا هلتاق يأ ا داب يرلا يلوا وجل : يمني ال 0

 ؟يمرلاب هقذحأ

 دروسا يعلو .هلان هدصق ىتم وهف ديصلا نم نومضم هقزر ناديري : هيجل قت 17
 . نسلا يف همدقت مغر هبسك

 ةقرافملا نوكت دقو «هبحاصو هليلخ ةقرافمل يكبي ال وهف بئاصملل لامتحاو ربص وذ هنأ ينعي 4ك
 ْ . توملاب

 ام ىتأ همع نبا هنأ ول ىتح ةرشعلا ميرك ةبحصلا نسح هنأ ينعي” هنأ ناويدلاب ساولا يف ءاج (9)
 . ؟ناسحإلاو حفصلاب هلياق ةبوقع هيلع قحتسي
 0072 ياكل
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 :ءاميتب لأومسلا :لاق ؟وه نم :لاقف . هبحاص لثم الو هلثم ِدَتجمل الو لزان فيضل

 :لاقف ؟هي يل فيكو :سيقلا ٌقورما لاقف .ريبك بسحو «نيصح نصح يف وهو
 نب عيبرلا هل لاقي ةرازق ينب نم لجر ىلإ هبحصف «هيلإ كلصوي نم ىلإ كلصوأ
 ءىرما ريسم نأ حيحصلا امنيب .اهعم راسف .هيطعيف لأومسلا يتأي نمم يرازفلا عبض

 ىلإ ءيط ىلبج نم قيرطلا نأل «ماشلا ىلإ هقيرط يف ناك ءاميتب لأومسلا ىلإ سيقلا
 ةامرلا نمو ناسرفلا نم نيقفارم سيقلا ءىرما عم ناكو .ءاميت نم تناك ماشلا
 ءهيلإ لصو ىتح هوقفار دقو لأومسلل نيرواجملا نم مهضعب ناكو نييئاطلا نييِلَعُتلا

 نوكي دق امنإو «هريجُي نأ ةرازف ينب نم لجر نم بلط سيقلا أرما نأ ًاحيحص سيلف
 ءانعنمت نوصح ال ةيداب لهأ نحن : لجرلا لاقف هدنع هعوردو هحالس عدوي نأ ركن

 «هيلإ هقيرط يف سيقلا ؤرما ناكو «ءاميتب لأومسلا دنع اهعدوُي نأ هيلع حرتقاو
 نب لأومسلا ىلإ هعم نيذلاو سيقلا ٌررما ىضمف .يرازفلا عبض نب عيبر هيلإ ٌمضناو

 هل سلجم يف مهلزنأو ل ه1 بال

 (سيفلا ءىرمأ تنب دنه) يهو - دنِج نم يأ مدأ نم ةبق يف ةأرملا لزنأو و

 :اهلوأ ةديصقب لأومسلا حدم سيقلا ًارما نإ لاقّيو - ابلاغ -

 ُقّرْطُت كلذ لبق كتْهَلوًأنَهَو ِبُئَجَت لوط دعب ٌدنه كتقرط

 «سيقلا ءىرما مالك لكاَشُت ال اهنأل ةلوحنم ةديصق اهنظأو» :يناهفصألا لاق
 7١/ ص] . كانه بّتكت ملف . .ةاقّثلا نم ٌدحأ هناويد يف اهنّود امو ءْنّيِب اهيف ٌديلوتلاو
 نصح بحاص وهو ةيتميلا ناسغ ةليبق نم لصألا ىف ايداع نب لأومسلا ناكو - [
 «هدنع ةرتف سيقلا ؤرما ماقأف ؛ماشلا ىلإ قيرطلا يف زاجحلا يلاعأ يف عينملا ءاميت
 رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ بتكي نأ هنم بلط هنإ مث : يبلكلا ن نباو يناهفصألا لاق

 «لاملاو حالسلاو عردألاو ةأرملا هدنع عدوتساو ءرصيق ىلإ هلصويل ماشلاب يناسغلا
 نب ةيواعم نب ديزي بوصألاو  «ةيواعم نب ثراحلا نب ديزي همع نيا اهعم ماقأو
 نبا ركذ امكو . لأومسلا دنع سيقلا قرما عدوأ دقو - يدنكلا ورمع نب ثراحلا
 عوردلا عمج دق ناك هنأ ىلإ ريشي امم . ؛اريثك احالسو عرد ةئام هّعَدوتسا) - ةبيتق
 «هتدوع ىتح لأومسلا دنع ةتامأ اهعضوف «ةريحلا كلم رذنملا ةبراحمل حالسلاو
 دنع ثراحلا نب ةيواعم نب ديزي همع نبا عم سيقلا ءىرما تنب دنه تماقأ كلذكو
 . ماشلاب يناسغلا ثراحلا كلملا ىلإ ءاميت نم سيقلا ؤرما ىضمو «ءاميتب لأومسلا

 رّمش يبأ نب ثراحلا) وأ (يناسغلا ثراحلا) نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
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 نييناميلا ةنساسغلا كولملا رهشأو مظعأ وهو «ماشلاب برعلا كلم قدأ ريبعتبو (ماشلا

 رصيقلا روطاربمإلا ردصأ مث ؛ةيداليم 578 ماع يلاوح مكحلا ىلوت دقو «ماشلاب

 ةلبج نب ثراحلا ةروريص ىلع صني م5079 ماع يف  اموسرم ناينتسوج ينامورلا

 (مطزناةمعط ةه4 مها هد5) كيرطبو كراليف بقل 0 عم ماشلاب برعلل اكلم ياعتلا

 سميج .ذ 2 دقو (سونايتتسوي) وه نايئتسوجو 2 رطاريهالا كني تفل ىلعأ وهو

 يف ًاروطاربما ٍجّوُن سوناينتسوي نإ) :ةميدقلا روصعلا باتك يف دتسيرب يرنه

 :لاقو (شنانيطشي) مساب نودلخ نبا هركذ دقو . «ةيداليم 071 ماع ةينيطنطسقلا

 شنانيطشي رصيق ثعبو . .نيخرؤملا نم قافتاب ةنس نيعبرأ شنانيطشي رصيق كّلَم»
 وه سويرانيلويو . '”(ةيردنكسإلا كرطب هلعجو سويرانيلوب ةميسأ هداوق نم ًادئاق

 (ريمح كلم عفيمس) ىلإ دفو سأر ىلع ناينتسوج رصيقلا هثعب دقو (سونايلوي)
 0 يس دع رول ثيح ةيداليم د

 در رم يروون نيرا هيت اج د ينج ار رس كلج كا

 نع الاخر هلزحو .نيحمرو سرت ةديب .لفجيو ةقيمث نواس هعارذ يفو بهذلاب

 ةيريمحلا ةلودلا كلم عفيمس ناك دقو . "”«هئارطإب نونغتي ةحلسألا مهيلعو هتيشاح

 قرش يف (عفيمس نب برك يدعم) هلذعب مكح مث ( ةيداليم 057 25565 ماع نم

 سفيقلا ىلإ: ىتاهعلا :ضراحلا نلإ ىيقلا رفا زيسم ناك همايأ يفوت ,نعيلا

 . ريسي دمأب كلذ دعب وأ «,ةيداليم 0 ماع ىلاوح كلذو .مورلا كلم ناينتسوج

 ىلإ سيقلا ؤرما أجل..» :هصن ىليام لاق ثيح ىصخشلا داهتجالاو يأرلا

 هعورد هعدوتساو ةماق +ءاميتب قلبألا نصح بحاص ىئاسغلا ايداع نب لاوكسلا

 هفحي ام هملعل هأجرأ املاط رمأ ىلإ أجلي نأ راتخاو «لام نم هعم ناك امو هحالسو

 .هصخشو هترسأ وحن ةثيدحو ةميدق رومأل ةنغطضم ةيسايس تاباسحو هراكم نم

 كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلاب هيلإ السوتم مورلا رصيق ىلإ ءوجللا ررق ثيح
 رصيق ىلإ ءوجللا يف ددرت سيقلا أرما نأ عمو .ماشلاب ةيمورلا ةيناسغلا ةكلمملا

 ىلع هسفن ىف دجي لازي ال ناك رصيقلا نأ فرعي هنأل «ىناسغلا ثراحلا ةطساوب

 يي ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف 21

 .؟7/؟5١5 ص - نودلخ نبا خيرات 29

 .57 ص - يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلا (9)
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 ىلع هنأ عمو «ءسرُْفلا هئادعأ عم اونواعت يدنكلا ثراحلا مايأ يف مهنأل ةدنك كولم
 هَّذَم ام ببسب يناسغلا ثراحلا هل اهلمحي يتلا ةيدولا ريغ رعاشملا فرعي ناك حجرألا
 كش اال يناسغلا ٍنأ امك «ماشلا ةيداب نم قطانم ىلع ذوفن نم يدنكلا ثراحلا هدج

 نسيشلا ارمانأ آلا ا ل ا ا يس
 طسوتف هلماج يناسغلا كلملا نأ تاياورلا لوقتو .ةهجلا هذه وحن هجوتو همزع دقع

 منتغي ملو ًافيعض ناك هنكلو هلبقتسا ريخألا 0 نإو «ناينتسوج مورلا رصيق دنع هل

 ىلإ ًاضيأ عمتسا هنإ لاقيو «سرفلا نيبو سيقلا ءىرما نيب ءىراطلا ءادعلا ةصرف
 رصيقلا ىلإ اوللست دق اوناك دسأ ينب هيبأ ةلتق هئادعأ نم سيقلا ءىرمال موصخ

 ةوقب هّدمي مل رصيقلا نإف اذهلو .هيلع هردص اورغوأو سيقلا ءىرما يف هوككشو

 يذلا سحنلا نيط يف داز لب «سرفلا ذوفن نم كلذب صلقيو هئابآ شرع اهب عجرتسي
 تحت ةعقاولا ماشلا رايد نم نيطسلف ميلقإل قراليف هنّيعف ةلب سيقلا أرما مزال
 يناسفلا ل بالا قاقشنا دازف ؛«يناسغلا رمش يبأ ن نب ثراحلا فارشإ
 . ''”ةءادعلا نم ةرئاد طسو سيقلا ؤرما حبصأ اذهبو «ًاباعشنا سيقلا ءىرماو

 ببسب ةّيدو ريغ رعاشم نالمحي اناك ثراحلاو رصيقلا نأب لوقلا نأ عقاولاو
 0 ا فقاوم
 نب ثراحلا كلملا ىلإ لدضوب نييقلا انها نأ وزع اتماقلاد .«يدنكلا ثراحلا ارصاعي
 ثكمو ثراحلا همركأف «ق قشمد يف قّلِج ةنيدم يهو ماشلاب هتمصاع يف يناسغلا ةلبج

 هه نوح نسفلا انيق تيا ثراحلا ناكمإب نكيلو مالا راك يملا قرع

 ءرذنملاو ثراحلا نيب برحلا ىلإ يدؤي كلذ نأل ة ةريحلا كلم رذنملا ةبراحمل هدنع

 ناينتسوج رصيقلا ىلإ ةلاسر سيقلا ءىرمال بتك ىناسغلا ثراحلا نإف كلذلو
 . هدادجأو هئابآ شرع ةداعتساو رذنملا ةبراحم يف همعديل هدنع هل طسوتو

 نب سيق ينب ٌدحأ «ةَئيِمُف نب وُرْمَع هعمو سيقلا قرما راس مث١ : ةبيتق نبا لاق
 :لوقي سيقلا ؤرما أشنأف «َةَئيِمَف نبا كبف «هيبأ مدح نم ناكو ؛ةبلعث

 اَرَصِيَفب ٍناَمِحال انأ َنَّمِنَأَو تل لاو هل يم نع

 اًرَذْعُمف ٌتوُمَن وأ ًاكلُم ٌلواَحُن انمنإ كتِنَع كنثتأل :] ثلقَف

 : يهو نيضيقلا ىلإ يصف ليغ اخلاب اهلاو سيكل رمال ةديحت عداطلاو

 1 ل يل هبل اًدصلا ناك ام دعب قويت َث كب اَمَس

 )١( ص - ىنايرألا رهطم - سيقلا ءىرما ةمجرت - ةينميلا ةعوسوملا *١.

 ) )0.ناعضوم :رعرعو وق نطب .تلزن تلح .كرت :رصقأ .عفترا :امس



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 5

8. 

 اَهّدُو ِرْدَّصلا يفو ْتَْناَب ةّيِناََك
 ا 1 +َثاَتَل # 6 * ةددعت

 اوُسَمَكتاَمْل لآلا يف ْمُهَتْهَبَسَن

 :ةدفديف رابع نيرم
 ِنِماَي لآ ْنِم ءاَدْبَّرلا وُنَب ُهْنَمَح

 هِعاطَِق َدْنِع ُناَلْيَج هب ثقاطأ

 ٍرَمرَم رْفَط ىَلَع ٍفْعُس ىَمْ داك
 مع ل نر ولولا م 2
 ةَمَعِنَو نوصو نك يف َرِئاَرَغ

0 

 ايكاذدتهلا قم ابولاو ناتو

 ()اَرُمْعَي ّيَحْلاو َناَسَع ٌةَرِواَجم

 0 ل ىَدَل
 نإ مم 1 1 ا مود ٌقِئاَدَح

 «©0ارقَشُملا َنْيلَي ياللا اَمّصلا َنَِوُد
 8 رولا ص 0 َنيَلاَع

 52 3 ل

 نير ايْشَو موُجاَّسلا َديْرُم اَسُك

 0 ارت اع

 (ة0إهوذأ ِكْسِملا َنِم كوُرَفَمِب ٌصخت

 يدل ءاعلاو ع اراذكلا
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 مب نوت نب ةدقز نب تاللا .ديز نب ةرذغ نب فوع نب ركب نب ةنانك مهو ةنانك ينب نم : ةيناتك )١(

 .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةريو نب بلك
 . ماشلاب ةينميلا ناسغ ةليبق مهف ناسغ امأ ءرمعي ونب مهنمو

 رهنلا وهو جلف عمج :جالفألا .كينيعب :ىوريو .مهتعظ ناك ينيع ىأرمي يأ :ينيعب (0)

 .ةنيدم مسا :رميقو ؛ماشلا ىلإ قيرطلا يف جالفألا تناكو .ريغصلا
 :اوشمكت .(لآلا وذ رهش) ةيريمحلا روهشلا نم ناكو .باحسلاو ءراهنلا لوأ بارسلا :لآلا (*)

 عمج :قئادح .(ًابيحر ًاشمك عومجلا ٌتشمكو) : عْبُت دعسأ لاق .هيف اوذجو مهريس يف اوذخأ
 يلطملا :ريقملاو .ةنيفس عمج :نيفسلاو .رجش مسا :مودلا .ءارجشلا ضرألا يهو ةقيدح

 . تفزلا وهو راقلاب
 رجه ضرأب ليخن بحاص :نماي نبا .ءاملا ىلع يتلا لخنلا يأ .لخنلا نم تاعركملا (:)

 .نيرحبلا نصح :رقشملاو نيرحبلاب
 فتلملا :ثيثألا .هلنت ملف يديألا تاف يذلا وهو لخنلا نم ىتفلا :رابجلا .تايلاع :قماوس (5)

 .رمتلا نم ّرمحا ام :رسيلا . فوذعلا :ناونقلا . ضعب ىلع هضعب

 َرقأ .نيرحبلا رجه يف ةينامي ةريشع :نماي لآ نم ءادبرلا ونب . لخنلا تمح يأ :هتمح ()
 .هرمث لمح :رقؤأو .رقتسا

 ءاج - :نيعلا هيف دورت .همارصنا نيح :هعاطق دنع .ةريشع مسا :ناليج .هتفنتكا : هب تفاطأ (0)

 ملحم رهن ركذ فلس دقو .(نيرحبلاب يتلا ملحم نيع يهو نيعلا ءام هيلع رركت)  شماهلا يف
 . نيرحبلاب

 نم عون :رمرملا .عضوم مسا :فقس .هوحنو ماخر نم ةروصلا يهو ةيمد عمج :ىَمّدلا (8)
 :نكلا .نهل ةيرجت ال :رئارغ .يداو مسا :موجاسلا .دبزلا هالع يذلا :دبزملا .ماخرلا

 .ةدارجلا راقف لكش ىلع غوصملا :رقفملا .بهذلا عطق :رذشلا .نوصلاو ظفحلا

 - ةقحلا صخ ناويدلا حراش لضفلا وبأ دمحم لاق :ةيريمح ةقح .ةيكز ةحئار وذ تبن :انسلا (94)



 مده يدنكلا رْجُح ني سيلا ُوْرْما 365

 ةمئاق نيتيبلا نيذه يف» :هيقفاب دمحم .د لوقي .خلإ . .انس حيرو :هلوقو]

 نم مهرايد لك يف اهب اوفرعو اهيف اورجات وأ نويناميلا اهعنص يتلا بويطلا عاونأب
 زكارملا ىدحإ  ةماميلاب - لهك تاذ ةّيَرَق مهتيرق تناك ثيحو ةدنك رايد ىتح ندع

 انناركذي نيذللا ىنبللاو دنرلا دجن ىناثلا هتيب ىفو .روخبلا قيرط ىلع ةيسيئرلا

 طخلاب ظافلأ اهيلع ترفُح ىتلاو ءندع فحتم ىف ةيرثألا رخابملا يأ ءرطاقملاب
 : يه دنسملا

 دنر

 ىنبل

 هيبأ داجمأ ًاركذتم هسفن يورلابو « ىرخأ ةبسانم يف لئاقلا وهو.

 ©""(ارّمشملا لحي ىتح مهرمأ هل مهلك نيناميلا بارعأب وزعغيو

 ةقطنم) نيرحبلا ميلقإ يف ةينميلا ةيركسعلا ةطبارلاو ريمألا نصح رّمشملا ناكو
 مكح ناكو «نيرحبلاو دجنو ةماميلل يدنكلا مكحلا رصع يف (يبرعلا جيلخلا

 دعب كانه ةرتف ماقأ دق سيقلا ؤرما ناك كلذكو (رقشملا) لمشي ثراحلا نب رجحخ
 هتماقإو رذنملا نيبو هنيب برحلا عوقو لبق ءدسأ ينب نم هيبأ رأثب ذخأ امدنع هيبأ لتقم
 روخبلاو بويطلا اهيف ركذف ةديصقلا هذه 0-5 ىلإ هر ريمسمو ميل قطانم يف

 1 نال فو لماع كلاذكو َنِيِجِلاَصل يِلْمَأ ُثدكَدَك
 ادظْنَْم كِبَئِبَعِب بوكت علف كرفت اَهَنوُد لآلاو ُناَرْوَح ْتَدَباَمْلَف

 00 ةايمح ترام 7 0 هم  ىّوَهْلاَو ةَناَبْللا ٌباَبْسأ ُعْطَفَت
 0 0 دا يرد

 كسملا :كورفملا .(بيطلا بيطأب صخت مهتّقٌحف ريمح نم برعلا كولم رثكأ نأل ةيريمحلا ت
 .روخب ءامسأ ءابكلاو ىبللاو دنرلاو ىولألاو نابلا . ةهكنلا ديدشلا :رفذألا .ديجلا

 )١( ص  هيققاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف 7/95١4,
 بارسلا : لآلا .نالوجلا نم وهو ماشلاب روهشم لبج :تاروح .ناعضوم دلو نايس

 ناروح ةقطنم نم ىضم مث ناروح ىلإ (قلج) قشمد نم سيقلا ؤرما راس دقو .مامغلاو

 .ةامح نم برقلاب نصح رزيشو .ةيروس يف ناتروهشم ناتنيدم :رزيشو ةامح ىلإ اهلابجو

 ال :ىولي ال .ديدشلا دجملا قئاسلا :دهجلا وخأ .هفعضي :هنمي .لبإلا نم نسُملا :دوعلا ()
 :نئاعظلا . «رذعت نم ىلع ىولي ال دهجلا وخأ» :ىوريو .ًارذُع َمَّدَق :رذعت .ليمي الو تفتلي
 .روتسملا :ردخملا . جدوهلا :ّرقلا , ةقيعظلا : لمخلا .جدوهلا يف ءاسنلا
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 "1َرَوُضَعب ٍتاَدِماَع ِمْيِمُعلا َنوُدو ٍةَشْيَي ٍنوُد ْنِم ضاّرغألا َنِم لّثأك

 :لس كلا 1 لاق .نميلا يلاعأب ةاَرّسلا ةقطنم يف ةشيب يداو : ةشيب]

 .[دوسألاب ةروهشم ةشيب تناكو . .ةلاّبتو جْرّتو َةَّشيِ

 "اًرَجَهو ُراَهّنلا َماَض اًذِإ ٍلوُمَد ٍةَرْسِحِب َكْنَع ٌعَهْلا لَسَواَذْعَدَف

 "!َرُضَكُم ءاَلُم ىَسْكُت تَوَهْظْأاَدِإ اًَهَئوُثُمٌنأكًاناَطِيِغ ٌعْطَقُت

 ًاَرْجَشُم اًرِه رْفَلا ىَرَجَم َدْنِع ىَرَت اًهّنأك ٍنْيَبِكْنَملا َنْيَبَةَديِعَب
 (*!رعمأُرْيَغ (اَهُموُنْلَم)َىَجَعْلاٍباَلِص مسانّمب ىَصَحْلا ٍناَرِظ ُرَياَطَت

: 0 

0 

0 

1 

0 
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 الا تداولت قلعت اذ] يساماو اهنا ين يعقل ناك

 0 رقيب اقلب نري لئلَص اليت نيج وزملالمِإَس نأ

 0 َرَبْضَأو ىَْفْوَأَو قاثْيِمبَرَب ُهَلْثِم ضرألا ٍلِمْحَت مل ىّتْن اهْيَلَع

 59 أ ضرألا َنِمانْرَح- أيش 55 رعاك قتلا ٌلِزْئُملاَوُه 0

 تاتا نا ىرانمت هع هن ِرّيْمِح ضزأ ْنِم ُرْرَعلا ناك ءاَش ْوَلَو

 ريثك نميلاب عضوم : : ضارع رعم رجش هلا .دوسألا يلا :ةشين ةيؤوألا : نفارعألا عفو هه
 . ضارعألاب يداو

 :رجه .ةريهظلا تماق :راهنلا ماص .ةعيرسلا :لومذلا .ريسلا ىلع ةيوقلا ةقانلا :ةرسجلا

 .اهدحس دتشاو ةرجاهلا ثيمح
 .ةريهظلا تقو يف تلخد :ترهظأ . اهروهظ :اهنوتم .ضرألا نم نئمطملا :ناطيغلا

 :طوسبملا «ترقلا-:نشتملا
 طقلا ا منال ونه تو ا لسة ركللا عل سر سا

 .قلعمو طبرم :رجشم
 ةغضم ردق :يعمصألا لاق امك يهو ةياجع عمج :ىجعلا .ةداح ةراجحلا نم عطق :نارظلا

 ةراجحلا هتملت يذلا فخلا :مولتملا . سرفلا ىلإ ريعبلا ةبكر نم ردحنت ةبصعب ةلوصوم نوكت

 . (اهمولتم) ىوريو .هرعش بهذي مل :رعمأ ريغ .ىصحلاو
 .رسي رسعأ :هل لاقيو «هيديب لمعي يذلا :رسعألا .ىمرلا :فذحلا .اهمسانمب هتمر : هتلجن

 :نقبع .. ةضقلا نم ةبلاكلا: مهاردلا ”فويزلا .هريط# : دكت. ةراجحلا توض: ورملا ليلص
 نارجن فالخم نيب نميلا ةارس يلاعأب ةينميلا ةليجب ةليبق نم رقبع ينبل ٍداو وهو ءرقبع يداو
 1 ١ .ةتنئاطلاو
 ناويدلاب تيبلا شماه يف ءاج :طعان .هناسحإ اوفلأ نيذلا داّصقلا :فالألا .دهعلا :قائيملا
 ةرعولا نم :رعوأ .كلاسملا ةبعصلا ضرألا :نزحخلا .نادمه ضرأ نم نميلاب لبج : طعان)
 . (دصقلا .دمعلا .ةيوعصلاو ةدشلا يهو
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 ْنِم فالألا ُلِزْنُملا وه) يلاتلا تيبلا يف هلوق ليلدب هسفن ينعي ال هنأ باوصلاو (هسفن
 تيبلا شماه يف ءاجو «نميلاب نارمع ةقطنم يف لبج قوف ةنيدم طعانو (ِطِعاَن وج
 نب ايا وه (ريمألا) ىتفلا كلذف . . (نادمه ضرأ نم نميلاب لبج : طعان) ناويدلاب
 :نّرَحلاو «ضرألا نم ِنْرَخ ىلإ طف ديا اص رمد فالالا لد يذلا  دسأ

 : (ريمألا ىتفلا كلذ نع لوقي مث .كلاسملا ةبعصلا ضرألا

 اَرّمْنأ موُرلا ىلإًادْمَعهَنِكَلَو  ٍرَيْمِح ِضْرأ ْنِم ُوزَعلا ناك َءاَش ْوَلَر
 يتلاو نميلاب ريمح قطانم ةيقبو رّيْمِح وُرَس ةقطنم وأ «نميلا يه رّيْمِح ضرأو

 دوصقملا ىتفلا وه نوكيف «نزي وذ عفْيَمُس نب برك يدعم كلملا كاذنآ اهمكحي ناك
 - [مورلا رصيقب راصنتسالاو مورلا ىلإ نيسملاب نسيقلا ءىرما ىلع راشأ يذلا وهو

 :سيقلا قرما لاق تيبلا كلذ دعب مث

 "َرَضِيَقِبِناَنِجاَلاَنَأ َنَقِنَأَو ُهئوُد َبْرَّدلا ْىَأَر امل يِبِحاَص ئكَب
 المتن ترشتز اكلت لواكت .ةملإ كتيغ فانت ال 3 كيلقف
 ارا قِناَرُهلا هم ىر ٍرِيَسِب اكلم كقخت نإ فنا يناو
 5 ُيِفاَيَدلا هلا اذإ اطَقلا هبُراَحَت ٌيِداع رْهظ ىَلَع

 «يورلا سفنب ةقباس ةديصق اهنأ ودبيو ءاتيب 7 ناويدلا يف تيبلا اذه دعبو
 هصن يلي ام ةبيتق نبا لاق مث ةفلاسلا تايبألا ةبيتق نبا ركذ دقو «نيتديصقلا جمد مف

 .كلذ هدعوف هدفنا و هيمان ةنيركأف :مورلا كلم ىلإ سيقلا ٌؤرما راصو»

 :لوقي ةصقلا هذه يفو

 ام :بردلا» :يومحلا توقاي لاق . مورلا ضرأو ماشلا نيب قيرطلا وهو عضوم مسا :بردلا )١(
 . ؟سيقلا ؤرما ىّنع هايإو «بردلاك قيضم هنأل «مورلا دالبو سوسرط نيب

 :ةبيتق نبا ةياور شماه يف ءاجو .لئام :تفذا :دسألا :قنارفلا .ميعزو ليفك : :ٌنيذأ (0)

 :روزأ .ىوآ نباب هيبش هنإ لاقيو .هب سانلا رذني هنأك دسألا يدي نيب حيصي عبس :قنارفلا”
 . ؟قنعلا لئام

 قيرط ىلع :بحال ىلع ) ىنعمو «هرانمب يدتهي ال بحال ىلع ناويدلا يف تيبلا ردص ءاج ()
 قيرطلا ىلع عضوت ةمالعلا :رائملاو .هب ىدتهُي رانم هل سيل :هرانمب ىدتهي ال .حضاو

 :هفاس .ميدقلا قيرطلا :يداعلاو . (خلإ .يداع رهظ ىلع) ةبيتق نبا ةياورو .'اهب ءادتهالل

 اهيلإ بسنت ماشلاب ةيرق يهو .فايد ىلإ ةبسن :يفايدلا .ةيقب هيفو نسملا لمجلا :دوعلا .هّمش
 ىنعمو .هئام ةلقو هدعُب نم ًاعزج رجرج قيرطلا اذه ةبرت لمجلا فاس اذإ :ينعيو .بئاجنلا
 .جضو اغر :ارجرج



 308 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 2538

 ةادبحت فتش افاد يشل مكس صا يجعلك

 :امهو ءرصيق دنع وهو دنه هتنبا امهيف ركذ ناتيب ناويدلاب نيتيبلا لبقو
 ادينعغابلق :كذتلاجابف .1ةزغتي نلان كتنت ثزقألا
 اهودض اين تينت تيتششماف ٠ :انيستازناو وتتف ةياتكذ

 ربل تير يعيش افا هيكل ىقازنكولا كففاتو

 لَصُف اًملف .مورلا كولم انبأ مهيف ًاشيج هعم ٌرصيق تعب مث" :ةبيتق نبا لاق

 «برعلا نم ًالجر كضرأ كولم ءانبأب ٌتددمأ كّنِإ :رصيقل ليق [شيجلاب راس يأ]

 .''”«كازغ هّودع مهب رهّقو دارأ امم نكمتسا اذإف «ردغ لهأ مهو

 : هنأ نم ةعوسوملا يف ينايرألا رهطم لاق امك نكي مل رمألا نأ كلذ نم نيبتيو

 ءادعلا ةصرف منتغي ملو ًافيعض ناك هنكلو سيقلا ًارما ناينتسوج مورلا رصيق لبقتسا»

 اهب عجرتسي يني هدم م نصيقلا نزف !ديلو نا شرقلاو نيبعلا «يىرعا نيكو فراظلا
 ًارما مزال يذلا سحنلا نيط يف داز لب ةومرملا دوف نف.هلتذد طاقو هئابآ شرع

 ثراحلا فارشأ ت تحت ةعقاولا ماشلا رايد نم نيطسلف ميلقإل قراليف هتّيعف ؛ةلب نسيقلا

 ه1 اءافشلا سيقلا ءىرماو يناسغلا ثراحلا نيب اصعلا قاقشنا دازف « يناسغلا

 رخآو ىوقأ وهف ؛ًافيعض نكي مل مورلا كلم ناينتسوج رصيقلا نأ . عقاولاف

 ذوفن صيلقت يف ةصرف سيقلا ءىرما دادمإ يف ىأر هنأ دب الو «مورلا اا ءامظع
 ةريزجلا قرش لامش ىلإ مورلا ذوفن ذم يفو سرفلاب طبترملا ةريحلا كلم رذنملا
 ركذ امك ثيح لعفلاب سيقلا ءىرما عم اشيج ثعب رصيقلا نإف كلذلو «ةريحلا ميلقإو
 نأل ةيزمر ةوق مهنأ دب الو .«مورلا كولم ءانبأ مهيف ًاشيج هعم رصيق ثعبلا ةبيتق نبا
 بتك امبرو «ماشلاب يناسغلا ثراحلا كلملا دنع نم نوكت نأ دب ال ةيسيئرلا ةوقلا

 ىلع رمألاب ريكفتلا رصيق داعأ . شيجلا كلذب سيقلا ؤرما راس املف «كلذب رصيق هيلإ

 نم الجر :كضرأ كرلم :ءاعبأبب تةدمأ كَنِإ) هلا نضيف ئراشتسم نفعب لوقت ءوض

 لعلو .؛كازغ هّودع مهب رهقو دارأ امم نكمتسا اذإف ءردغ لهأ مهو «برعلا
 وزغيو سرفلا عم فلاحتيس رذنملا رهقو هئابآ كْلُم داعتسا اذإ سيقلا أرما نأ دوصقملا
 درا رمادا رو : ةريحتلا كولم نم هريغو رذنملا لعفي امك مهعم

 كلذبو «نيطسلف ميلقإ ىلع ايلاو اقراليف هنّيع امبرو «ماشلاب سيقلا ءىرما ءاقبب
 رذنملا لاتقل هب ريسي شيجب هدميس هنأب هلعو امبرو ءاهب هذمأ يتلا ةوقلا ريسم فقوأ

 (ينيحرأف) ىوريو .ًاهيجو هدنع ينلعج :ينهجوأ )١(
 ١7 ص ا - ةييتق نبأ ءارعشلاو رعشلا 00
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 ٍورْمَع ٍنْب رجح ينب غلب الأ

 ٍمْوَق ضزأب تكلم ذك يثأب

 مْوَيلكَرَصِيُف كلم جياع
 ٌُبيِرَق ٌبَسَنال ماَّشلا ٍضْرأب

 ٍسْيَسَأ ىلع ٌنُهُتُففاوْوَلَو

 ٍتاَدْلَقُم لّطَت صْنُق ىلع

 01 روفلا فاما كلذ غِلْبَأو

 اديه ْمَكِراَيِبدْمِمادْيِعَب
 وقت نأ ةيِيملاب زي

 هَ وأ 0

 ا اع َنْدَرَو ذا كإةقاحت

 يق - ا

 ٌنَقِدْعَيام َنُهََمزَأ

 هيف نودعلا دنا قسد قتلا نرد, نفذ لنقم سيقلا ىرما هركذ يذلا (نيتشا)و

 ةريغم نب ميهاربإ وه) يناسغلا ةلبج نب ثراحلا كلملا ةداق دحأ هبتك شقن ىلع

 ةحلسم سأر ىلع عضوملا كلذ يف ةطبارملاب هفلك ثراحلا كلملا نأ ركذيو يسوألا

 ماشلا يف ضرمب بيصأ هنأ رعشلا اذه يف سيقلا ةوماارك 5. نقو .ةيركسع ةيماح يأ

 :هنع لاق يذلا ضرملا وهو (ادوعي وأ َدِيْسَيَف فاش الو) هنم هيفشي بيبط ال نأو

 نيرا لو همدان هع كابل حواف ا وان احزت كلذ
 . (حورقلا وذ) هل لاقي كلذلو

 هب ةيناثلا ةزهلل زوم اههق» كاتذو مورلا كثم رصيق ىلإ سيقلا قرمأ راسو

 ةياور تعاش دقو . هئابأ كلم ةداعتساو هودع وزغل شيجب هدادمإب هدعو هزجنتسيل

 مث «ةلزنم هدنع هل تناكو همركأف ءرصيق ىلإ ىهتنا ىتح ىضم سيقلا ًأرما نأ معزت

 5500 دسأ ينب نم هل أاخأ لتق دق سيقلا ؤرما ناك  حاّمطلا هل لاقي لجر ٌسدنا

 مهيفو ءافيثك ًاشيج سيقلا ئئرما ىلإ رصيق ْمض ةدم دعبو . .ًايفختسم ماقأف مورلا دالب

 فرصنا امل سيقلا أرما نإ : سصبقل خامطلا لاق لصف: املق «كولملا ءانبأ نم ةعامج

 اهرهشي ًاراعشأ اهيف لوقي هنأو ءاهلصاويو كتنب لساري ناك هنأ ركذ شيجلاب كنع
 تمللاب ةحريصي ثا ريصتق هيلا ةقيدوفت: ل يل ل

 ةمركت ةنيزلا موي اهسبلأ تنك يتلا يتلخب كيلإ ٌتثعب

 هيلإ تلصو املف «كربخب لزنم لك نم يل بتكاو ءاهسبلاف كيلإ تلصو اذإف ؛كل

 تثعب دق ين :ةيلإ ةيعجكو ءةمومسم

 ينعي امبر (اديدجلا) هلوقو .ةدنك ةليبق ينعيو «رارملا لكآ رجح ونب :ورمع نب رجح ونب )١١(
 1 ١ .هرابفسأ رخآ يأ (ديدجلا ربخلا)

 يف هرمأ لوعيف هل بيرق ال ينعي :فاش الو بيرق بسن ال :هلوقو .دصقأو بلطأ :جلاعأ (؟)

 .هب ملأ امم هيفشي بيبط الو هضرم
 :ةقاحو .قونلا ىلع دئاع ريمضلاو .قشمدب عضوم :سيسأ» ناويدلاب شماهلا يف ءاج ()

 .نعمجي ام :نقدعي ام .ةباشلا ةقانلا يهو صولق عمج :صلقلا .عضوم
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 . مدلج طقسو طفنتو «مسلا هيف عرسأف ءاهسبلو ءاهب هرورس دتشا ةّلُحلا
 ةلحلا نع ةجذاس ةصق. .» اهنأب ةياورلا كلت ينايرألا رهطم فصو دقو

 ًارما تبحأ هتنبا نأل هقحل يذلا راعلل ًالسغ اهب هلتقيل رصيقلا هيلإ اهادهأ يتلا ةمومسملا
 . "ةعئقمب تسيل ةياورلا هذه نكلو «ترعلا نين , هلزغب اهحضفو هرودب اهّبحأو سيقلا
 سييفلا و ما لصف انهلد لا تناسب انين ىلا نإ ننعم لسانت زب كور اغلا
 لهأ مهو «برعلا نم ًالجر كضرأ كولم ءانبأب ٌتددمأ كن :رصيقل ليق « «١ شيجلاب

 وع يا ل ل ءردغ
 دسأ ينب نم هنأب موعزملا حاّمطلا ة ةدكم سيسلا نكي ل ..خلإ ٠ .ةمومسم بهذلاب

 ةدناسمب هدعو نم للحتي نأ رصيق دارأ امنإو ء ميقا ةنياي سيقلا ءىرم لزق الر
 ًاباصم ناكو ماشلاب وهو ًاضيرم ناك سيقلا ًارما نأ نييبت فلس دقو « سيقلا ءىرما
 ةٌَلُح هل رصيقلا ءادهإ ةلوقم نأ ينعي دق امم ؛ ءرصيقلا ًادصاق راس امدنع ضرملا كلذب
 د ما فدل ىفرملا ند ةارزلا نوعي اهيجتعبا ادلإو ةحيحص ريح نوم
 ىلإ سيقلا ءىرما لوصو ركني نيرصاعملا نيخرؤملا ضعب نأ" ىلإ ينايرألا رهطم راشأ
 «ةيناثلا ةرملا يف نكلو مورلا رصيق ىلإ هلوصو مدع باوص ىرنو . . (ها) ؟مورلا دالب
 ةنيدم ىلإ سيقلا قرما لصو املف (لوبنتسا) ةيئيطنطسقلا ةنيدم رصيقلا رقم ناك دقف
 ةبينق نيا ركذ دقو . ضرملا هب دتشا ةينيطنطسقلا ىلإ قيرطلا يف ايكرت يف يهو (ةرقنأ)
 نمرملا هن لكما يأ < لقت ةَرقْنَأ ىعدت مورلا ضرأب ةنيدم ىلإ سيقلا قرما ر راص امل هنأ
 : ضيرم وهو لاقو . «كانه ربو «ّتام ىتح اهب ماقأف  همسجب حورقلا ترهظو

 اَسْؤبَأَلَّوَحَتدق ئَمْعْنَكَلاَيَف ٍةَحِصدعب ًايِمادَأحْرَف ٌتْلْدُبو
 تينا طال ةيضايتعلا 29 :ةيردياثودعت كت انهئا ولف
 ربقلا ةبحاص نع لأسف :ةرقنأب تتام مورلا كولم تائب نم ةأرمال أربق ىأرو»)

 :لاقف ءاهربخب ٌربخأف

 ٌبيِسَعت ماقأام ٌميِقُم ينإو ُبيِرَك َراَرَملا نإ اَنَتَراَجَأ
 ثيستابيرخلا» بيرك زكو. ”اجماهن بيو انا كراتغا
 . ؟'”ةكانه لبج : بيسعو

 : هتافو دعب امو . . سيقلا ءىرما ةافو نمر

 كلذو «ةيداليم 4917 ماع يلاوح ناك سيقلا ءىرما دلوم نأ نييبت فلس دقل

 1١71١. ص - ةبينق نبا بءارعشلاو رعشلا 7
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 تقو ريدقتو ديدحتب توسرادلا ىنتعا لقو :اماع لير ىلاوحب ةيوبنلا ةرجهلا لبق

 امنيب ةيداليم 05٠ ماع يلاوح تام »هنأ يبرعلا بدألا خيرات باتك يف ءاجف «هتافو

 ليف وأ «ةيداليم 06 ماع يفوت ) هنأ ةعوسوملاب هتمجرت يف ءاج كلذكو ةرجهلا

 0 رح يماع نيب ءًاماع نيسمخلا دعتي مل ًارمع شاع هنأ يأ «كلذ

 , (ها) اا نيرشعو ةتس وحئنب ٍهِكَك لوسرلا داليم لبق يفوت هنأ يأ .ةيوينلا

 0 ه"84و ةرجهلا لبق 8١ ةئس تام هنأ سيقلا ءىرما ناويد ةمدقم ىف ءاج

 لبق م٠ ةئس تام) هنوك عم ضقانتي (ةيداليم 600106 ماع تام) هنأب لوقلا اذهو

 امثإ ةرجهلا لبق 6١ ةنس قفاوي يذلاف «ةيداليم 757١ ةنس تناك ةرجهلا نأل (ةرجهلا

 م١014 ماع نيب ام تناك سيقلا ءىرما ةافو نأ باوصلا نوكيف «ةيداليم 04٠ ماع وه

 . ةيداليم 0545 ماعو

 :هخيراتب ةلص تاذ ثادحأ نم سيقلا ءىرما ةافو ىلت اممو

 قعيفلا ءىرما ودع ةريحلا كلم رذنملاو يناسغلا ثراحلا نيب برحلا عالدنا

 ةبراحم يف همكح مايأ رثكأ يناسغلا ةلّبج نب ثراحلا ىَضَق ١ نيمأ دمحأ ذاتسألا

 يف رذنملا ىلع ًاميظع ًارصن ثراحلا رصتنا م4 ةنس هينوي ىفو «ةريحلا ريمأ رذنملا

 . ''”ةميلح مويب تفرُع يتلا يه ةعقولا هذه تناك امبرو . . نيرسنق

 رمش يبأ نبا جرعألا ثراحلا »وه َةلَّبَج نب ثراحلا نأ نودلخ نبا ركذ دقو

 0 ل ل ناسا

 ع للا ل يلا روع يل يل ع

 ا ا ملا

 يشف «لاتقلا ىلع سانلا ضرحت ثراحلا تنب ةميلح تناكو اير رار

 بّيطت يناسغلا ثراحلا كلعلا تشي ةيملج ٠» حتاك لفو . ("”ةميلح موي مويلا كلذ

 مويلا كلذن لثملا سانلا برضف ء«توملا وأ رصنلا هنأ ىلع بويطلاو رطعلاب دونجلا

 تلجنا دقو - م0805 وينوي يف - نيرسنق ةعقوم موي وهو اًرِسب ةميلح موي ام ليقف
 عقوو «قارعلاب برعلا كلمو ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا لتقم نع ةعقوملا

 5١١. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 نم ناكو .نيبراه هعم اوناك نيذلا رثكأ اجنو «ىرسأو ىلتق هعم ناك نمم ريثك
 كلملا ىلإ ةدبع نب ةمقلع رعاشلا دفوف «ميمت نم ةعامج يف ةدبع نب ناش قرسالا
 . :هلوق اهنم ةديصقب هفطعتساو هحدمو ثراحلا

 ٌبيجو نييرْضَعلاو اَهِلكْلَكِل يتقان ُتْلَمْعَأ باهولا ثراحلا ىلإ

 لاب ياعم دديع صب اة طيحمت نعد ند
 ةدبع نب ةمقلعل مهبهوو ميمت ىرسأو ةدبع نب ساش نع ثراحلا كلملا افعف

 ةليبق قطانم ىلإ يناسغلا ةلّبَج نب ثراحلا كلملا ذوفنو ناطلس ّدتما دقو «رعاشلا
 ءدجن يف ىملسو اجأ يلبج قطانم يهو - اهيف ماقأ سيقلا ؤرما ناك يتلا - ءيط
 : ةغمادلا حرش يف ءاج امك اذه ثراحلا يف ءارعشلا ضعب لاقو

 لماخلاالو سكنلا الهّللاب ئتفلامغن جرعألا ثراحلا
 لحاملادلبلاهنمعرمي  يذلاعيفرلا لوقلاهلوق ْنَم
 لسابلا ل طبلااهنع لهذي ىلغولا دنع ةنعطلا نعاطلا
 50 «جرعألا وهو ربكألا رمش يبأ نب ثراحلا» هنأب ينادمهلا هزّيَم دقو

 يذلا يناسغلا ورمع نب رغصألا رمش يبأ نب ثراحلا نع هل زييمت كلذو "'”(نيطرقلا
 وه ربكألا رّمش يبأ نب ثراحلاف مالسإلا كردأو يراصنألا تباث نب ناسح هيلإ دفو
 مورلا رصيقبو هب يذلا وهو يناسغلا ةنْفَج نب ةبلعث نب ثراحلا نب َةَلَبَج نب ثراحلا
 نيرسنق ةعقوم يف ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا لتقو مزه مث سيقلا ؤرما رصنتسا
 ماع يف' : هنأ نيمأ دمحأ ذاتسألا ركذ دقو . ةيداليم 004 وينوي يف ةميلح مويب ةروهشملا
 (نايئنتسوج) روطاربمإلا ضوافيل ةينيطنطسقلا ىلإ يناسغلا ةلَبج نب ثراحلا رفاس مم 17
 ثراحلا تامو . مكحلا ىلع هفلخي ْنَم يفو .ةريحلا نيبو هنيب يتلا برحلا نوؤش يف
 كرتشاو (ثراحلا نب رذنملا) هنبا ثراحلا دعب مكح دقو . "”«ةيداليم 01٠١ وأ 519 ماع
 تباث نب ناسح َدْقَو  يناسغلا ةلّبَج نب مهيألا ىلإو  مهيلإو .مكحلا يف هتوخأ هعم
 نيطرقلا تاذ ةيرام) هيف ركذ يذلا رعشلا ناسح هلاق اممو «مالسإلا لبق يراصنألا
 : تباث نب ناسح لاق ثيح ءثراحلا ةدلاو (ةيناميلا ةيناسغلا ةينمجلا

 توكل نامزلا يف ٍتلجبأموي مهتمدان ةباصع رد هلل
 ٍلضْفُملا ميركلا ةيرام نبا ربق مهيبأربق لوح ةّئفَج ءانبأ

 ”لسلسلا قيحرلاب قَُمَصُي ئدرب © مهيلع صيربلا درو نم نوقسُي

 ٠١. ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (1) 5١5. ص ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش 2600
 .قشمد ىف ىدرب رهن : ىدرب .قشمد ةئيدم مسأ : قلج هر



 لوألا زارطلا نم ٍفونألاَّمش مهباسحأ ةميرك ؛هوجولا ضيب
 ناو 0

 عضو دق ناك مورلا رصيقو ماشلا ىلإ راس امل هنأ سيقلا ءىرماب لصتي اممو

 ثيح «ءامْيَث نصح بحاص ىناسغلا ايداع نب لأومّسلا دنع ةنامأ هتحلسأو هعورد

 كاذنآ ءاميتب تماقأ دقو .«ًريثك ًاحالسو عرد ةثام هعدوتسا» - ةبيتق نبا ركذ امك -

 - يناغألا ةياور يف - وهو سيقلا ءىرما مع نبا ديزيو «سيقلا ءىرما تنب دنه

 نب ليبحرش نب ديزي" هنأ بوصألا لعلو «يدنكلا ثراحلا نب ةيواعم نب ديزي
 نب ديزي تنب ةشبك» هتنباو (ديزي نب نامعنلا) هنبا هعم ناكو «يدنكلا ثراحلا

 . ؟يدنكلا ثراحلا نب ليبحرش

 يناسغلا ثراحلا نيب برحلا تعلدنا امدنعو -  سيقلا قرما تام املف

 ١ ىلا يقذ ايقومت رحنا فلس ءاستلا اع وو قلكعلاو

 ثعبف لأ وخصلا دنع ىييقلا ؤرما ٌفّلخ ام ٌيناسغلا رّمش يبأ نب ثراحلا علب

 هنم ّلخأي نأ هرمأو ليخ يف كلام نب ثراحلا هل لاقُي «هتيب لهأ نم ًالجر هيلإ

 لين أ هنود هقلغأ لاويهشلا قص نلإ يدنا اهلف «ةعئادوو سيقلا ءئرما حالس

 ثراحلا هذخأف «دّبصتي نصحلا جراخ نبأ لأومّسلل ناكو - عوردلاو حالسلا هميلست

 لاقو كلذ هيلإ عفدي نأ ىّبَأف .هنلََق الإو حالسلا 0 0

 علا ترحل ثيربخو .هلتقف . .ًائيش كيلإ حفدأ ال ينإف - تئش تيك نإ "يك ريسأ لقا هل

 يشعألا لاق فيولا هل ةديصق يف ىشعألا هركذ دقو ”

 :يناسغلا ايداع نب لأومسلا نب حيرشل

 ٍراَرِج ليللا عيزهك لفحج يف هب مامهلا فاطّْذِإ لأومّسلاك ْنُك

 ٍراح عماس ينإف ءاشتام لق هل لاقف فسخ يتطخ ُهَماَسْدِ

 راتخمل ظحامهيفامو ءرتخاف امهتيب تنأٌلكثوٌردغلاقف

 يراج ٌعنام يْنإ كريسأ لُّمُفا هللاقمث ءليوط ريغ كشف

 ٍراهطأ تاذ ضيبو ميركٌبر هب ترفظ نإ هينبقعي فوسو

 "'راّتخب اهيف هدعو نكي ملو اهباتنيي ال نك هعاردأ راعخلاف

 ىلإ هريغو حالسلا ره نسفلا قوما هعووأ اه لاومسلا عفدو" : ةبيتق نبا 4

 . هثرس أ نم امهعم ناك نمو سيقلا ءىرما تنب دنه هتتباو ديزي همع نبا ىلإ يأ ." "نضع

 )١( ص  ةييتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 2.1١7١ )١( الأغاني  ص - يناهفصألا 8/1/94.
 )©( نص ا ةيبتق نبا -ءارعشلاو رعشلا 11١4
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 امهعم نيذلاو سيقلا ءىرما مع نبا ديزيو سيقلا ءىرما تنب دنه تداعو -
 قرشب تومرضحو ةدنك يف ةسائرلا تناكو «نميلاب تومرضح يف ةدنك ةقطنم ىلإ
 (رارملا لكآ رجح) ناك مهنم نيذلا (نيمركألا ةيواعم) لآ سفن يف لازت ام نميلا
 نب ورمع نب ثراحلا نب رجُح نب سيقلا ؤرماو) رجُح نب ورمع نب ثراحلاو
 ةدنك سيئر ناك ثيح (نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكآ رجح
 نب ةلّبٌج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق لْيَقلا كلملا وه تومرضحو
 برك يدعم نب سيق جّوزت دقو ؟يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع
 ًاريبك ًاميعز برك يدعم نب سيق ناكو «سيقلا ءىرما مع نبا ديزي تنب ةشبكب
 :ةرم لوأ هيلإ َدَفَو امل ىشعألا لاق هيفو

 ير ساب يحشر و دلو كرايشت كلا
 ْنْطَعلا بحر .ةّعيسدلا محض  ِداَجّنلا ليوط ءٍداَسولا ٌعيِفَر

 :هلوق اهنم ةديصق هيلع ينثُي ىشعألا لاقف «برك يدعم نب سيق همركأف
 ْنَمَيلا َناَقْمِد رعّشلا يفنْرُكذو ٍورْيَقغ ضير يفاذهَدع
 نكللا سوني دمكلا يشي . هلا نييك تمنتالا ات

 دوصقملاف «ريبك ميعز ىنعمب مدختسُتو ءريبك رجات اهانعم ةيسراف ةملك ناقهدو
 ةنيدم نم برقلاب خماشلا ءريِجُتلا نصح ناكو . (نميلا ميظع :نميلا ناقهد) هلوقب
 : ىشعألا لاق هيفو «يدنكلا برك يدعم نب سيق رقم ؛«تومرضح يف ميرت

 ٍلاَعِفلاٌسِيًَفادذَبَحَو ريجتنلا يداواذّبَخاَي
 يلائملاَلْئِمَأرِهاَوْض ٍدهاَيِجلاَليَخلادئاقلا
 : ىشعألا لاق ًاضيأ هيفو - اهب نمرُي يتلا ماهسلا :يلاغملاو -

 ٍفيِنُملا َتْوَمَرْضَح يفًاسِنَق مث ايممن نان يفءاتتلجو
 نامع زوافمو ةرهملا ىلإ تومرضح يف دتمي برك يدعم نب سيق مكح ناكو

 :ةوبشب هدنع وهو ىشعألا لاق دقف «ابرغ ةوبش ىلإو قرش
 لِفاوُئلاهلُيِغَئام َةَوِيَسبكِلَمىَنْلاَْل
 ادعانسو ةسردتلا .للشيوبيسلايلصتل

 ءىرما مع نبا ديزي شاع تومرضحب برك يدعم نب سيق مكح ةقطنم يفو
 جوزت دقف «نميلا ىلإ ءاميت نم امهتدوع دعب سيقلا ءىرما تنب دنه تشاعو سيقلا
 برك يدعم نب سيق نب ثعشألا ةدلاو يهو ديزي تنب ةشبكب برك يدعم نب سيق
 : سيق نب ثعشألا ْمأ» :نأ باعيتسالا باتك يف ربلا دبع نبا ركذ دقو «يدنكلا



 نفح يدنكلا رجُح نب سيّلا ْؤُرْما 375

 باتك يف ءاجو "”«رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا دلو نم ءديزي تنب ةشبك

 تلي ناكود سف نب هعسألا لاح ...ليخوش نم دتزب وب نامعثلا» : نأ ةناضإلا
 ةلودلا راطإ ين :تويردضتشي اليف اكلم برك ئدغم نب سبق ناك دقو . '0فرعلا اذ

 كلملا دهع يفو نميلا قرشل نزي يذ عفيمس نب برك يدعم ةيكولم مايأ ةيريمحلا

 ةيوبنلا ةثعبلا ةيادب ىلإ تومرضحب أكلم رمثساو م 6 هال5) نزي يذ نب فيس

 هدعب مكحلا ىلوتو .ةيلهاجلا يف تام هنإ لاقيو ءملسأ هنإ لاقيو «ىلوألا اهتاونسو

 ناكو ارخات (يدنكلا برك ىدعم نبا كيقع) ةيبغ ناكو «قدتكلا ضيق ننءاكعشألا

 ذنم سيق نب ثعشألا ملسأ كلذكو ءركبم تقو ذنم ملسأف «ةراجتلل ةكم ىلإ ريسي

 .نميلاب تومرضح يف وهو ركبم تقو

 نقلل نتا رو فو هرتح دونر تالا م11 ون رجلا وع ا ىلا

 ىلع ٍمِدَق هنأ رثألا نويع يفو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقو «برثي ةنيدمب هلك ىبنلا ىلإ

 هلا يش ناكر دك ل احر ا سل ني نع كدا لزقسو
 مع نبا .ديزي نب نامعنلا) ههنم ناك كلذكو (سيق نب ثعشألا مع .برك يدعم

 ءىرمأ نب ليبحرش نب ديزي نب نامعنلا) هنأ ةباصإلا باتك يف ءاج دقو (سيقلا ءىرما

 اذ تنقلت ناك و. نديف ذو هعتشأالا لاخ :ئدحكلا زكخ دب قرسع زي نسيعقلا

 نم «ديزي تنب ةشبك : 0 ا لا ("”(فرعلا
 نب هي يم ناهعبلا# وه ةاينلا نأ يوصل وكف“ .ورمع نب ثراحلا دلو

 مع نبا ديزي لجن وهو «يدنكلا رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا نب ليبحرش
 .نييبتلا فلس امك نميلا ىلإ سيقلا ءىرما تنب دنه عم داع يذلا سيقلا ءىرما

 نو حي و

 : سيقلا ءىرما نع بِ ىبنلا ثيدحو ٌةاكي ىبنلا دنع سيقلا ءىرما ركذ

 هعم ةمايقلا موي يجي هنأو « ءارعشلا دئاق» هنأب سيقلا ًأرما للي يبنلا ركذ دقو
 ءارعشلا دئاق) لاق هنأو (رانلا ىلإ) ةفاضإ رابخألاو تاياورلا يف عاشو « «ءارعشلا ءاول

 ارانلا ىلإ ءارعشلا ءاول هعم» نأو (رانلا ىلإ

 ىف ىنالقسعلا رجح نبا ركذ دقف «كلذ ةبسانمو ثيدحلاو ربخلا ءاصقتسابو

 يوغبلا ىور» :هصن يلي ام ةباصإلا باتكب (يدنكلا برك يدعم نب فيفع) ةمجرت
 نب ماشه قيرط نم ءارعشلا باتك يف يزارلا نيسح نب دمحأ ةعرز وبأو يناربطلاو

 ١/٠١١9. ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 .7 /075 ص - ينالقسعلا رجح نبا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 2:84 ماس ماقس قنا ةيونلا ةزيمتلاو دكت 6 يع نسابلا ديم نا ارثألا نويع(9)



 316 ّْ ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش انو

 نب فيفع نب ديعس نب ةورف نع :ةعرز يبأ ةياور يفو .ةورف نب ديعس نع يبلكلا
 نم دفو هيلإ َلَبْقأ ْذإ لك هللا لوسر دنع نحن امنيب : لاق هدج نع هيبأ نع برك يدعم

 0 .نينيقلا ءئرما ركش نم نيديس هللا انايحا ذقل هللا لوسو اي :اولاقفة نيفيلا
 ءةصقلا ىلإ ةراشإلا كلتب رجح نبا ظفاحلا ىفتكا دقو .''72. .ةصقلاو ثيدحلا
 ا : يبلكلا نبا لاق" :هصن يلي امك ةبيتق نبا اهركذ

 ءيَمب يِرْذَتْسَي مهنم ّلجرلا لعجف ءءاملا ىلع نوردقي ال ًاثالث اوثكمو :(ةيرطلا اولَضَف

 ير ا ا مس ا

 يماد اًهِصِئاَرَق ْنِم َضاَيَبلا َنأو يك يملا

 80 بيا اَهُضَمْرَع لا اهيلع يف ٍجِراَض َدْنِع يتلا َنْيَعلا ٍتَمّمَيَ
 ِبّذَك ام هَّللاو :لاق «سيقلا ؤرما :اولاق ؟رعشلا اذه لوقي نم :بكارلا لاقف

 ٌلِظلاو ُضضَمْرَعْلا هيلع اذإو ءُقِدَع ٌءام اذإف هوتأق «هيلإ مهل راشأو «مكدنع ٌجراض اذه

 للك ّئبنلا اوُعلب ىَّنح اوراسو ءاوكلهل كلذ الولو ءاؤّوتْزاو هنم اوبرشف «هيلع ٌميِفَ
 ءربخلا هورّبخأف سيقلا ءىرما رعش نم نيتيبب هللا انايحأ دقل هللا لاسر: اي ؛اولاقت
 لماخ ةرخآلا يف ٌيسْنَم ءاهيف ٌفيرش ايندلا يف روكذم لجر كاذ :ِلَص يبنلا لاقف

 . *”(رانلا ىلإ ءءارعشلا ءاول هعم ةمايقلا موي ةيجي ءاهيف

 هيف (ايندلا يف روكذم لجر كاذ» : لَك يبنلا لوق نإف (رانلا ىلإ) ةملك ءانثتسابو
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 )١( ص ينالقسعلا رجح نبا ةباحصلا زيبمت يف ةباصإلا 5487 / 7.

 دربلا نم رجشلاو طئاحلاب «ىرذت» لاقي «رجش وأ طئاح نم ةدرابلا حيرلا نم كنك ام :ىرذلا (9)

 .نتكا :امهالك (ىرذتسا) و «حيرلاو
 ؛نوقتسبو اهنم نوبرشيف سانلا اهعرشي ىتلا برشلا دروم يهو «ءاملا ةعرشم :ةعيرشلا (0)

 ىقسي ال ًانيِعَم ًارهاظ نوكيو هل عاطقنا ال ًادع ءاملا نوكي ىتح ةعيرش اهيمست ال برعلاو
 د للا 1 ا ل :صتئارفلا .ولدلا لبح اشرلاو  ءاشرلاب
 ةيشحولا رمحلا نأ ينعيو .عزفلا دنع نادعترت «ناتصيرف امهو «بلقلا ضبنم دنع بنجلا
 كردي .مهماهس نم اهصئارف ىمدت نأو ةام.لا نم اهسفنأ ىلع تفاخ ءاملا ةعيرش تدارأ امل
 .اهبلط يأ :اهّمه :هلوقو .جراض دنع يتلا نيعلا ىلإ

 .بلحطلا : ضمرعلا .جراض همسأ يذلا عضوملا دنع يتلا ءاملا نيع : جراض دنع يتلا نيعلا ()
 نيعلا دتع ماهسلاب ةامز دوجو مدعل جراض ىلإ ةيشحولا رمحلا تلوحت دقو .عفترم : يماطو

 ترحصت مث سيقلا ءىرما مايأ يف تاناويحلا هداترت جراض عضوم ناك دقو . .جراض يف يتلا
 مهقيرط قيرطلا كلت ربع نميلا نم اوراس نيذلا موقلا فرعي ملف ؛ودبي اميف ةقطنملا كلت
 مهنأ نوكرديو سيقلا ءىرما رعش نوركذيو نوفرعي اوناك مهنكلو «ءام نودب مايأ ةثالث اوثكمو
 .ءاملا اودجوف هوتأف «جراض ناكمب مهل راشأ يبارعألا مهعمس املق «جراض نم برقلاب

 1١7. ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (5)



 مديدإ يدتكلا رْجُح نب سيّقلا ُؤُرْما 377

 2000 ايندلا تماد ام عطقتي الو ايندلا ةايحلا لاوط موديس سيقلا ءىرما ركذ نأب رابح
 : يسنملاو ليجأتلا دوصقملا امنإو نايسنلا د دوصقملا سيل ؟ةرخألا يف ُيِسْنَم) :هنإ

 نيذلا فارعألا لهأ لثم وهف ؛هرمأ يف هللا مكحي ىتح ةرخآلا يف ّيِسْنم وهف :لجؤعلا

 رابخإ هيف «ءارعشلا ءاول هعم ةمايقلا موي ءيجي : هل يبنلا لوقو «نآرقلا يف هللا مهركذ
 ظفل ةياورلا رخآ يف ءاج دقو . ةمايقلا موي ءارعشلا لك ءاول بحاصو ءارعشلا لك ريمأ هنأب
 . ةئّسلاو نآرقلا عم ضراعتي هنأل ثيدحلا لوح كشلا نم ًالالظ ىقلأ امم (رانلا ىلإ)

 ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا باتك ققحم هاصقتسا دقو «يناثلا ثيدحلا كلذكو
 يف دمحأ مامإلا هاور هنأو "رانلا ىلإ «ءارعشلا ءاول بحاص سيقلا ؤرما" ثيدح وهو
 دنسملا نع ريثك نبا هركذو هلي يبنلا ىلإ ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم دنسملا
 اذه ريغ نم حصي الو «ةريره يبأ نع رخآ هجو نم دروو ؛عطقنم اذعا لاقو

 قرف داكار .دئاوفلا عمجو دئاوزلا عمجم يف امك ؛رازبلا ًاضيأ هاورو . 'هجولا
 يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع يطساولا مهجلا وبأ انثدح ءميشه انثدح) دمحأ
 وهو (يدايألا مهجلا وبأ) مساب لاجرلا بتك ضعب يف ركذُي اذه مهجلا وبأو . «ريره
 هل فرعُي ال لوهجم خيش" هنإ يِدَع نبا لاقو «يزارلا ةعرز وبأ هُمْعضو «لوهجم

 فوقوم هنأ «ىرخأ ةلع ثيدحلا اذه يفو . «ريغ فرعأ الو ءركنم هربخو ء مسا
 ةنس دابآرديح يف عوبطملا «ىّنُكلا باتك يف يراخبلا هاور دقف «ةريره يبأ ىلع
 لاق ميشه انثدح : :ددسم لاق «يدايرلا مهجلا بأ“: لاق ١54 مقرب ١“ نع ه5

 بحاص :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع مهجلا ابأ ىّتكُي خيش 5 انثدح

 يف ثيدحلا نأ نع ارعشلا مكحأ نم لوأ هنأل سيقلا ٌقرما رانلا ىلإ ءارعشلا ءاول

 الك يبنلا نع ةريره يبأ نع. . .” لقي ملف ةريره يبأ ىلع فوقوم يراخبلا ةياور
 اا ل يب ل و

 نبا نع يعمصألا نع يمزهملا نافه يبأ نع هدانسإب بيطخلا هاورو . كو يبنلا
 دئاق سيقلا ؤرما» هك ئبنلا نع ةريره يبأ نع - نيريس نبأ ينعي دمحم نع نوع
 ربخ وهو" نازيملا ناسل يف لوقي رجح نبا ظفاحلا لعج امم ؟رانلا ىلإ ءارعشلا
 مهجلا يبأ” مسا دوجوو ؟ظرانلا ىلإ" ةملك وه امثإ كلذ ببسو  ىهتنا  ؟لطاب
 يذلا وه نوكي دقو ءركنم هربخو فيعضو لوهجم وهو ةياورلا دنس ىف (يدايألا
 نأل «ثيدحلل لاطبإلاو فيعضتلاو كشلا يفتني اهنودب يتلاو (رانلا ىلإ) ةملك فاضأ
 رخآ يف تءاج يتلا ؟رانلا ىلإ” ةملك يه امنإ يناثلا ثيدحلاو لوألا ثيدحلا ةلع
 ثيدحلا يفو ةرانلا ىلإ «ءارعشلا ءاول هعم ةمايقلا موي ءيجي . .” ظفلب لوألا ثيدحلا
 دئاق سيقلا ؤرما” ظفلبو ؟رانلا ىلإ «ءارعشلا ءاول بحاص سيقلا ؤرما” ظفلب يناثلا



 318 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ضل

 َكَصَب ّقَح َنيْزَحم اك امْو# : ىلاعت هللا لوق عم ضراعتي كلذف «رانلا ىلإ ؛ءارعنتلا
 أوُِمَصَو أوثما نيا الإ ا« :ءارعشلا ةروس يف ىلاعت هللا لوق عم ضراعتيو هل

 نيحيحصلا ىفو هِي ئبنلا رعاش تباث نب ناسح ناك دقو 4 م

 رجح نبا انفاعلا ركذو ؛سدقلا حورب هديأ مهللا ءينع بجأل :ناسحل لوقي ناك هنأ

 اوناك نيذلا وجهي امئاق هيلع موقي دجسملا يف ربنملا ناسحل عضي ناك ِةِلَي يبنلا نأل

 وبأ لاق» : رجح نبا ظفاحلا لاق .«ناسح عم سدقلا حور نإ :لاقو لَو ئبنلا نوجهي

 ةيلهاجلا يف راصنألا رعاش ناك ؛ثالثب ءارعشلا ىلع تباث نب ناسح لّضُف : ةديبع

 ًارعش كي ّيبنلا عمسو .7'2(مالسإلا يف اهلك نميلا رعاشو ةءوبنلا مايأ ِِللف يبنلا ا

 نم ّنإَو ءًارحسل نايبلا نم ْنإل : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف يمرضحلا نب نب ءالعلا نم

 مهجلا يبأ نم تفيضأ (رانلا ىلإ) ةملك نأ كاردإ حيتي كلذ لكف ."'”(ًامّكِحل رعشلا

 بحاص سيقلا قرم :ىه امنإو سيقلا ءىرما نع ركذلا ةفلاس ثيداحألا ىلإ هريغو

 ؤرما ءارعتكلا ءارل نحاس و «ءارعشلا ءاول هعم ةمايقلا موي ءيجعبا هنأو «ءارعشلا ءاول

 . .«ءارعشلا دئاق» هنأو «رعشلا مكحأ نم لوأ هنأل سيقلا

 ىلإ نهبلا خم اودفو نيذلا دقولا ءيجم كلذل ىلوألا ةيسانملا تناك دقو

 ؛نسفلا «ىرما عتق نم نيك هللا انايحأ هللا لوسو ان#رئاقف هك هللا كريس

 هعمو ةمايقلا موي ءيجيبلا هنأ هيف يذلا ثيدحلا هِي يبنلا لاقف ٠ ءمهل ثدح ام اوركذف

 . خلإ «ءارعشلا ءاول

 م نبا نع يطويسلا لقتل هنأ ناويدلا اي ةيناثلا ةبسانملاو

 :لاقف «سانلا رعشأ نع هولأسف هل هللا كوس موق :ىتأ لاق :يبلكلا قبا

 00 وهف“: نقلا أرما ينعي حورقلا وذ :ناسح لاقف هولأس هوتاف ؛ناسحخ

 ةبسانم يه كلتف ؟”؛رانلا ىلإ ءارعشلا دئاق وه . .قّدص :لاقف لَو هللا لوسر
 ةزادلا لإ افا سنقل اهات ديفلا نعال طنا يوه أ نق موز يذلا كيدحلا
 دروب ىدسو رهخلا هكحا نط لوأ هثأل نييقلا ورما ءارعشلا ءارل يحاف# ظفلتو
 ءءارعشلا دئاق» هنأب قطنت ثيداحألا كلت نإف تاياورلا كلت ىف (رائلا ىلإ) ةملك

 .(رعشلا مكحأ نم لوأ هنأو ءءارعشلا ءاول بحاص
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 5:38 ص - يمرضحلا نب عالعلا ةمجرت  ينالقسعلا رجح نيا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (9)

 آجل

 8 ص - قشمد  رشنلاو ةعابطلل مرك راد  سيقلا ءقىرما ناويد ()



 : خيراتلا ربع ءارعشلا رعش هو ءارعشلا ريمأ سيقلا ءىرما ةناكم نييبت

 - ركذلا ةفلاس اهديناسأب - تيوُر دق ةعوفرملاو ةفوقوملا ثيداحألا كلت نإ

 روهشم رعش هل رعاش وهو يدنكلا برك يدعم نب فيفع مهو «ةباحصلا نم ةثالث

 تباث نب ناسحو ءرعشلا يوريو ظفحي ناكو يسودلا ةريره وبأو ؛«ةيلهاجلا يف
 ا هولأس نيذلل لاق يذلا وهو نيمرضخملا ءارعشلا رعشأ وهو يراصنأآلا
 .قَدَص» :لاقف ِيِئَكَي يبنلا اوربخأو اوعجرف (سيقلا قرمأ حورقلا وذ) هنأ سانلا

 ادي تح باطحلا ب رحم نابل ىلع ةيدخالا غلا ررهتبو دقي ةنكدلا كل 5
 قرما :لاقف هنع هّللا يضر باطخلا نب رمع هركذا : سيفلا ارما نأ ةييكت قبارركذ
 نأ» ةبيتق نبا باتك شماه يف ءاجو «رعشلا نّْيع َء مهل فسخ «ءارعشلا قيام نسفلا
 ىف) بةفرالا .ةياهث'تاتك ب ةياهنلا ظفلو «ناسللاو ةياهنلاو يناغألا يف رمع ةملك
 ٌفَسَْح ؛مهقباس سيقلا ؤرما :رمع لاقف ءارعشلا نع هلأس سابعلا نأ رمع ثيدح
 يف اهدا نيا وج يارخ ند ؛مهل اهرزغأو اهطبنأ يأ .رعشلا نيع مهل
 َنْفَو .هيناعمب مهّرَصَبو ةفتلا قيرطلا مهل للذ هنأ ديري ربك ماهيب تيجو راجح
 نبا لاق , لل نيعلا 0 . هلاثم ىلع ءارعشلا ىذتحاف ءهدصقو هعاونأ
 ةعيبر نب كيبلوت + : ديلا اري وعن ل .حوُرُملا وذ سانلا ٌرعشأ : : ةعيبر نب ُديِبَل لاقوا
 الا ءملسأو 5-5 يبنلا ىلإ دفوو مالسإلا كردأ مرضخم نيبك رطاش
 نب رمع : :مهو سيقلا ءىرمال ةيدايرلا ةناكملا اوركذ ةباحصلا نم ةسمخ نإف كلذبو
 ةريره وبأو «برك يدعم نب فيفعو «ةعيبر نب ديبلو « تباث نب ناسحو «باطخلا

 ءاملعلا ةباحصلا كئلوأ ميدقتبو ملعبو ةداهشبف . مهيلع هللا ناوضر «يسودلا
 لوأ» هنأل ءارعشلا رعشأو لا حا رهو كلا روش نسفلا أرما نإف نيفراعلا
 رعشأ) هنألو ؟ رعشلا نيع مهل فسخ يذلا ء ءارعشلا ٌقباس» هنألو «رعشلا مكحأ نم
 (ةيلهاجلا يف سانلا رعشأ) هنأ صوصنلا كلت يف سيل هنأ كاردإ مهملا نمو .(سانلا
 لك «ءارعشلا قباس» و «سانلا رعشأ) وه امنإو (ةيلهاجلا يف ءارعشلا قباس) وأ
 (رعشلا ءاول بحاص) و «ةنمزألا يف ءارعشلا لك (ءارعشلا دئاقو ريمأ) وهو ءارعشلا
 :روتسملا لكن ىف رعت لك

 يف يحمجلا مالس نب هللا دبع لاق' نأ دار نيد دمحم ةاتسألا لقت قو
 هتعبتاو «برعلا اهنسحتساو ءاهعدتبا ءايشأ ىلإ برعلا سيقلا ؤرما قبس» :تاقبطلا
 «ذخأملا برقو «بيبشتلا ةقرو ءرايدلا ىف ءاكبلاو هبحص هفاقيتسا اهنم «ءارعشلا

 داجأو «دباوألا َدّيقو «يصعلاو نابقعلاب ليخلا هيبشتو « ضيبلاو ءابظلاب ءاسنلا هيبشتو

 )١( ص - ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا ١77.



 35530 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش انك

 نكلوب. "'”ءاهييشت ةعقبط نسحأ ناكوب# سلا ىنبو هيقتلا قي قلطكو: «ةةنيقتلا يف

 نم مالس نبأ مهربتعا نيدلا ءارعشلاف «ةقيقد ريغ (ًاهيبشت هتقبط نسحأ ناكر ةملك

 ءىرماب اودتقا امنإ (ءارعشلا لوحف نم ىلوألا ةقبطلا) مهنأو سيقلا ءىرما ةقبط

 «ذاتسألاو ةسردملاك مهيلإ ةبسنلاب وهف (رعشلا نيع مهل فسخ) يذلا وهف + « سيقلا

 ًاضيأ وه امنإو بسحف (ىلوألا ةقبطلا سار) سيل وهف .هلاثم ىلع اوذتحا امنإو

 . (ىلوألا ةقبطلا ذاتسأ)

 تيس وشو يلا ءىرمال ةتمجرت يف ينايرألا رهطم ذاتسألا باصأ دقو

 بدألا خيرات بابكو داقنلاو ةأورلا نيب عامجإ لحسم ءرعاشلا سيقلا ٌؤرماو» :لاق

 «ىلوألا ةقبطلا لوحف نيب ربكألا هنأو «ةيلهاجلا ءارعش مظعأ نم هنأ ىلع «يبرعلا

 .هلبق نم دحأ اهلقي مل ًارومأ لاق هنأل لب ؛هدعب نم دحأ هلقي مل ام لاق هنأل كلذ سيلو

 اهيناعم يفو ءاهعيضاوم يفو «ةيبرعلا ةديصقلا ةينب يف ًاسسؤمو ًاددجم ناك هنأ يأ

 اهتاهيبشت يفو ءاهعيدبو اهنايبو اهتغالب يفو ءاهتليخأ يفو اهروص يف «ةيئزجلاو ةيلكلا

 ةشير اهنع زجعت تاحول ليخلل مسرف ليخلا فصو يف عدبأو . افق فيس اونا اكو

 . "”ةاهتكرح ٌلشيو ةديرطلا لبكي ًاديق داوجلا ةعرس نم لعج دقل ىنح نينانفلا ربكأ

 لوحف نم لحف سيقلا قرما» : : يلي ام ناويدلاب سيقلا ءىرمأ ةمجرت يف ءاجو

 ىشعأو ةغبانلاو ًاريهز مالس نبا هب نَّرُكو «ىلوألا ةقبطلا سأر وهو ةيلهاجلا لهأ

 ءاملع نإ :بيبح ني سنوي لاق (لاق) « «سيقلا ءىرما ميدقت ىلع رثكألاو + نسيق

 «ىشعألا نومدقي اوتاك ةفوكلا لهأ نأو ءرجمخ نب سيقلا أرما نومدقي اوناك ةرصبلا
 رعشأ نم قدزرفلل ليقو . .ةغبانلاو اروع نومدقي اوتاك ةيدابلاو زاجحلا لهأ نأو

 :لاقف ؟نساتلا نعشأ نع ءادينلا لغشو .نسيقلا ريفا ع ينعي «حورقلا وذ :لاق ؟سانلا

 :هل ليق .ةقّرط ينعي «نيرشعلا نبا :لاق ؟نم مث :ليق .سيقلا ؤرمأ ليلضلا كلملا
 .[8 ص] .؛هسفن ينعي «ليقع وبأ لاق ؟نم مث

 امتإو «ىشعألاو ةغباتلاو ًاريهز سيقلا ءىرماب ن رقي مل مالس نبا نأ عقاولاو

 ناو فاطلمالا باب نم نوكا ذأ قك بوراك دعب بيش ب سرب تلك قول

 لوق قيلدب « ةغبانلاو ًاريهز نومدقي اوتاك زاجحلا لهأ نأب لوقلا حصي الف «ميدقتلا

 وذ سانلا رعشأ» تباث نب ناسح لوقو (ءارعشلا قباس سيقلا ؤرها) باطخلا نب رمع

 ءاول بحاصو ءارعشلا دئاق هنأب يوبتلا ثيدحلا هلك كلذ قوفو «سيقلا ؤرمأ حورقلا

 اودتقا ىلوألا ةقبطلا ءارعش نم مهريغو ةفرطو ىشعألاو ريهزو ةعباتلاف . ءارعشلا

 )١( نص - ةدارج كبعس دمحم . روصعلا ربع نميلا يف ةقاقثلاو بدلا 23.
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 باتك يف ةبيتق نبا ركذ دقف «هذيمالت نم اوناكف .هرعش نم اوذخأو لب سيقلا ءىرماب
 :سيقلا قرما لاق : سيقلا ءىرما رعش نم ءارعشلا هذخأ اّمم» :نأ (ءارعشلاو رعشلا)

 لكقت و نا تنونال ةولوفب ْهُهّيِطَم ّيَلَع يِبْحَص اهب ًافوُقُؤ
 ْ اة ل

 ِدَئَجيَتَو ىسأُكِلْهَتال :نولوقي ْمُهّْيِطَم ّيَلَع يِبْحَص اهب ًافوُقُو
 :ًاسرف فصي سيقلا ؤرما لاقو

 علا د راجح اهّنأَك ٍباَلِص مص ىلع وطْخَيو

 | :ليغلاو .مّصلا روخصلاب اههبش «سرفلا رفاوح :بالصلا مصلا] -
 ا ا لال «بلحطلا نم تاّرفصملا :تاسراولا .يراجلا
 : لاقف ُيدْعَجلا

 ٍبَضْخُي مل ناك نإو َنْبِضُح ًاربذثمدهَيِماَوَخَنأك
 ٍبُلخلا َنِم ءالِط َنِيِسُك ةَضاَروضرِب ليغ ٌةراحجبج

 .[لامشو نيمي نع نم رفاوحلا فورح : : يماوحلا]

 :ةقاتلا فصي سيئقلا قرما لاقو
 ارّسغأ فْذَح اهنِجر ُهْئَلَجَن اذإ اهيامأو اهِفْلَخ نِم ئَّصخلا ّنأك

 يذلا :رسعألا .عباصألاب ىصحلا يمر :فذخلا .اهمساتمب هتمرص : : هتلجن]
 ._ [باصأ املقف اهب فذخ اذإف هارسيب لمعي

 :لاقف خاّمشلا هذخأ

 | اير احمي حلا ركل دقي

 ٍلرَكَتَملاِية دار دسلا تلز انهت هدد لع ع دبللا رووا 1
 املا نيبقولاوا ءاسلملا ةرخصلا :ءاوفصلا .هرهظ طسو نع ديللا لزي يأ]
 : لاقف رجح نب سدأ ؛ هذخأ

 ٌفِراَحَملا حيِجّشلا مْطَع نع لَز امك اهِقاَيْأَد نع لخّرلا ُدوُتَف ْ لري
 ام عمتجم يف لهاكلا راقف :تايأدلا . لحولا بشخ وهو ءدتق عمج :دوتقل

 وضهرو وهو هشارحم روج : فقراحملا . . جوجشملا : جيجشلا ٠ . ريعيلا لهاك نم ن ل ريف

 .[تاحارجلا كد ويست يذلا ليملا
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 2 تت 3 تا ا ا ا ا ا ااا كك

 :ًاشرف تفضي سيقلا قرما لاقو

 ٍلافلا ىلع ٌَتاَفِرْشُم ٌتابجَح هل اَسْنلا َجِنَش ىَوّشلا ٍلْبَع اًظّشلا ميِلَس

 لاق ةاهتلا د مئاوقلا ظيلغ :ىوشلا لبع . عارّدلاب قزلم مظع :اظشلا]

 هبل دل رمت نياملا سم دل قرع) :يعمصألا
 خرتست مل جنشو هاسن ضبقت اذإ هنأل «هل حدم وهو «ضبقتملا :جنشلا .(رفاحلا

 ةبرخ يف نوكي نيذخفلا يف قرع : لافلا .نيكرولا ماظع سوؤر : تابجحلا .هالجر

 .[لجرلا يف ردحني كرولا

 :لاقف ريهز نب بعك هذخأ

 ٌرْضَق هِرْهظظ نم فذّرلا ناكم َنأك اَسّنلا ٍجَِّش ىوشلا لبَع اظشلا ميلس

 «سيقلا قوما لاقو
 ِبُئَحُم ةاّرّسلا ِكوُبْحَم ٍرْهَظ ىلع انَماَلُعانْلَمَح ام يألَب ًايألف

 00 . سرفلا ىلع انمالغ انلمح دهج دعب ًادهج يأ : يذاب ًايأل]

 سيلو «سرفلا يدي يفيظو يف باديدحأ وهو «بينحتلا نم :بنحم .رهظلا

 ْ . [ةدشلاب هبحاص فصوي امم وهو «ديدشلا جاجوعإلاب

 #ه دس يع
 اتتنحيم

 :لاقف ريهز هذخأ

 هَلِصافم ِءاَمِظكوبحم رهظ ىلع انمالٌعانلمح ام يألب يألف
 نقلا قرنا لاقو

 ٍتاَرَّبِحلا يذ ٍدْرَُبلاك بحال ىلع اهّنأَسَت ٍنارإلا حاَولأك سْئَعو

 دشُي بلص بشخ :نارإلا .اهتبالصل ةرخصلاب تهبش «ةيوقلا ةقانلا : سنعلا]

 قيرطلا :بحاللا .اصعلا يهو «ةأسنملاب اهتقسو اهترجز :اهتأسن . ضعب ىلإ هضعب
 . [ةاشوملا نميلا بايث نم : تاربحلا وذ دربلا . حضاولا

 :لاقف ةّئّرط هذخأ

 هجتووش نافعا تع ةيقاشت ةازإلا وتنام قولا
 ا .[ططخُم ءاسك :دجربلا . :نوُمأ ةقان :نومأ]

 :ةأرما فصي سيقلا قرما لاقو

 لمِطىىلعٍةَيِئاحَءارْوَخ ٍةَئِزاِجِنِيَعبَكِيَلِإْسَرَطَن
 ٠ :لاقف ٌبِّيسملا هذخأ .[هب ىفتكاو عنق (ءيشلاب ءازج) نم : ةئزاج]

 رذُسلا َنمٍةَةراب ل ظيف ٍةئزاجٍنيعب كيل ثَّرَظَن
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 َسّرَفلا فصي سيقلا ؤرما لاقو

 ٍضيِخَمْلا َدْعَب ىسجلا ٍنوُيِع َموُمْجُج هِلاَلَكَذْعَب نْيَّقاسلا ىلع ُمجَي
 ةريفح : ىسحلا 0 ل

 ضخم نأ دعب يأ :ضيخملا دعب .ًابْذَع ًادراب هؤام طبني لمرلا يف رعقلا ةبيرق
 .[هنم اهب عزنلا سانلا رثكأ يأ «ءالدلاب

 :لاقف يئاطلا لِهْلَهُم نب ليخلا ٌديز هذخأ

 ْتيِقَئ باَلُكلاِبٌرْفَجٌمججامك هلالكدعب ٍنْيَّقاسلا ىلع ْمَجَي
 .[بوقنم : بيقن]

 فاصو يف هلوق يف ينعي «ٌدباوألا دّيق نم َلوأ وه سيقلا ؤرماو :ةديبع وبأ لاق
 يف َرغثلا هّبش نم لوأ وه :هريغ لاقو . كلذ يف سانلا هعبتف «ٍدباَوَألا ٍدِيَق' سرفلا

 ةيشو .... نساثلا هعبّتاف 4 ًءادع ىتداعفا لاق نم لوأو + نساكلا هعبتاف ؛لاّيَسلا كوشي ةنول ٍُ
 .خلإ . .(بيسعلا يف روبزلا طخب) َلّلطلا

 : هلوق هرعش نم هب لّثِمَّتُي اًممو
 تافعتا ناكاي وتاب َمهيِبأينبب ْمُهَدَجْمُهاَقَو

 : هلوقو

 ُتوُيْضَم نّيقشألا ىلع اقّشلا نإ ِبَنَك نم ٌبَصضْنَت ملو هيلع تبص
 :هلوقو

 بايإلاب ٍةَميِنَعلا نم ُتيِضَر ىّثَح قاقآلا يف ُتْفَّوط دقو
 قا لاملل تفل دقو :لاقك.:يقعألا هذخأ ثببلا اذهو]

 :هلوق سيقلا ءىرما هيبشت نم داجتسيو» : ةبيتق نبا لاقو

 يلابلا ٌفّضَحلاو ُباَنعلا اًهِرْكَو ْىَدَل ًأسبايو ًأبطَر ٍرْيطلا َبوُلُق ٌنأك
 :هلوقو
 ِبَّقَتُي مل يِذَّلا ٌعْرَجلا اًئِلحْرَأو اَنِباَبِق َلْوَح شخّولا َنوُيْع َنأك
 :هلوقو .[نيعألا هب هبشت .داوسو ضايب هيف زرخ : جلا

 لّظنَح ُفِقان ٌيَحلا تاَرُمَس ىَدَل ا ا ويلا هو ىفاك
 : نيرا ةقص ىفاااجأ دق
 ٍلَع ْنِم ُلْيَسلا ُهَطَح ٍرْخَص ٍدوُمْلَج : ةربذُمٍلبْفُمْرَفِمَرَكِم
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 تا 0 ا ل و عل ا

 امنت ُبيرْفَتو ناَحْرِيءاَخرِإو ٍةَماَعَئاَقسو ىْبَظاَلَطِبَأ هَل #

 :هرعش نم هب ىَّنْعَتُي اًممو

 :هلوق

 لزئاف ٍسْيّقلا أَرْما اي يريعُي َتْرَقَع ًاعمانب طيبعلا لام ْدَمو ُلوُقَت

 :كاييألا رخآ ىلإ 0

 : هلوقو

 رطَقلا ّرْشَنو ئماَرُخلا جيرو مامغلا َبتْوَّصو َماَدُملا َنأك

 مجتشملاٌرِقاطلاَبّرطاذإ ًاهبايئأٌءزَبهبُلَعَُمي
 .[ءارعشلاو رعشلا ١١7/ ص] . اًنِجَأ هنمف ىنعملا اذه يف ليق ام لكو

 ىف ساون ىبأو «مالسإلا نول ناسحو .ةيلهاجلا نيف نسسقلا ءىرمأب هلك

 نسيقلا ءىرمأ ةداير رصحل ةلواحمو فافتلا هيف لوقلا !ذه أ عقاولاو ا

 رعشأإ) 0 هسفن تباث نب ناسح نأ ليلدب (روصعلا لك يفو خيراتلا ربع ءارعشلا

 كلملا سيقلا ؤرما سائلا رعشأ ! ةعيبر نب ديبل لاقو . ارعشلا نيع مهل فسخ

 مهلوقو «مالسإلا يف كلذ اولاق كيبلاو «رمعو «كاسح _ ةثالغلا ءالؤهف " ايليقلا

 ةفالخلاو ةيومألا ةفالخلا رصع ىتح ءارعشلا رعشأ وه لازي ام ناك كلذكو

 قم فارتعأ ناورم نب ءكلملا دبع ةقلخلا لع عمتجا » : هنأ ةبيتق نبا ركذ دقف ةيسابعلا

 يداحلا نرقلاو نيرشعلا نرقلا يف اذه انرصع ىلإ سيقلا ءىرما رعش نم هب ىّئْعَتُي اًممو )١(

 :هلوق يداليملا نيرشعلاو

 للخلاو يَلَحْلَو حاَبدلا ين مكتت ةَيِبَرَ ومكيف يِبْلَئ قلعت
 ٠ لبجلاو ةيدجلا نيب للط نَمِل ”اهلوأ يتلا هتديصق نم سيقلا ءىرما ناويد يف تيب نيثالث وحن يهو

 0 يؤول صو اعلا دمحأ ب نمبلا نا ةضألا دق(

 .ٌكمس حلاص دمحم بيدألل باتك تاآوتع «ميدقلا رصعلا يف ءارعشلا ريمأ سميقلا قرما) 000
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 ءىرما تيب ىلع اوعمجأف «برعلا هتلاق ِتيِب قرأ نع مهلأسف «ءارعشلاو سانلا
 : سيقلا

 لَّمُم بَل ٍراَشغأ يف ِكِْيَمْهَسب يبرضَتِل الإ كاَئْيَع تفرد امو
 :سيقلا قرما لاقو

 (رخَرلاَةَبيِقَحُرْيَخُرِبلو هبَتْبْئطامحَجْلأُهَّللاو
 ّنسحأ ناكو ءرفس نم َةّمّرلا وذ انيلع مِدَق :ٌيوحنلا سنوي لاق» : ةبيتق نبا لاق

 ءرطملا يف ساَحّسَحلا ينب دبعو سؤأو ِديِبَع لوق هل انركذف ءرطملل ًأافصو سانلا

 :سيقلا ءىرما لوق راتخاف
 6( ل ايو اول عادل 2 او جا اوكا ضال

 اًررَتو ىّر خت ضرألا قّبط فطّواهيفًٌءالطَهةَّميِد

 رعشأ نم :قدزرفلا لئّس دقف كلذك .يومألا رصعلا رخاوأ يف ةيداليم 70 ةيرجه

 نبأ مايأ ىلإ كلذ. ةءارعشلا هعبتو «برعلا اهتنسحتساو «اهعدتبا ءايشأ قل برعلا

 يي ا سرع ها رب

 ناقل كوين حن ريل هروصملاوب ةيرالا نك ىف ءرذلا عشار

 داك ها ع
 اين اين اين

 ١١١. ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا 0)



 356 ةيلهاجالا يف نميلا ءارعشو رعش 81

 (197 ثحبملا

 يدْهتلا نالجعلا نب هللا دبع
 (ةيلهاجللا يف نيمَيَتُمْلا ءارعشلا مدقألا

 نب .بعك نب ساع نب بجأألا دبع نب نالجتعلا نب , هّللا دبع يلهاجلا رعاشلا وه

 نب ةعاَضُق نب فاحلا نب نارمع نب مُلْسَأ نب دوس نب ْثِيَل نب ديز نب دهن نب حابص
 - يناهفصألا جرفلا وبأ ركذ امك وهو .رّيمج نب كلام نب ديز نب ةّرم نب ورمع نب كلام
 نبا لاق" يعمصألا لاقو '' ؛مهنم بحلا هلق ْنَمو ءارعشلا ّنِم نيميتملا دحأ :ٌلهاج ٌرعاش"ا
 : لئاقلا وهو < نالجعلا نب هّللا دبع ريغ ًاقشع تام ادحأ نأ ٌتعمس ام . يري

 اَمُروُعَياهاَذَق مأاَماَنَع ٌمَمأ اَمُروُرَغَو اهّبضَن ينيع َدَواَعَأ

 انقيوطس هكر اشك وكر  ةانيناك تنفعت لف ةسسما قادنلا مآ

 نافع ند نيش لي يش نعمل يله ةداجعلا او هللا دعس مشل كاز
 نب بانج نب ريهز" هنأب ريهز بسن يناهفصألا ركذ دقف «يريمحلا يعاضقلا يبلكلا
 دنع ةديقز ني تاللا ليز ني ةرذغ نب فوغ. نب ركب نب. ةناتك نب هَّللا دبع نب لَّبَه

 ناكو . ل ل ل ل ا

 بسنو بانج نب ريهز بسن بيترت ةنراقمف . ؟مهبورح يف مهدئاقو بلك ينب ديس

 لبق ناك نالجعلا نب هللا دبع نأو براقتم امهنمز نأ ىلع لدي نالجعلا نب هللا دبع

 ”دهاجلا يف راحت يرحل مدقأ وهف كلذبو 4 ةئِس ةثام وحنب مالسإلا

 نم ديس نباو هموق يف ًاديس نالجعلا نب هّللا دبع ناك" : يدع نب مئيهلا لاق

 نم ةدعص ىلي اميف دْهَن ينب ةقطنم تناكو .'' ©. .ًالام دهن ينب رثكأ هوبأ ناكو مهتاداس
 نا دعي لاقت لضخ ده ةنطنم يالمولا نيكل رك دقو ٠ نميلا يلاعأب ةاّرّسلاو نارجن
 ينب دلب# : ينادمهلا لاق (نارجنب ماي دلبو . . ةعاضُق نالوخ دلب نم ةَدْعَص فالخم) د

 . .ُثيلثتو . كارأ هيف داو : ةلازآو" ”” تدك ىعيعللا ضارب ةناقسو كيو دهن

 002 ايليا 50 «يلقالا 37

 هنتكو 0000 يي ما

 .«كارأ كلذكو .ةمئاق ةيح اهمسا لمحت
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 «نادرّبلاو ناتشّعلاو ةراضحلاو برُغو ملابعو عيرمو ناضيب وذو شاجو ناّيّرلاو ةرارقلاو

 نابراعو . رشُعو ليبدلا ىرق يهو هالإ تاذو «نارجن نم ضرعلابو ةّلابَتب ركب نادربلاو

 ردكأ هو مارخو تعم ديت للاب نم دوال هله يي ىاللاو“ ةريجهلا مهتيرقو مُقَسو

 ونبو «ةَّلِض ونبو ءرخص ولبو «ضّمَرُم ونبو «ةميزح ونبو «ديَوُد وئبو «ريهُز وئبو دهن

 ناك» يدع نب مئثيهلا ركذ امك -ثيح .2نايبظونبو «سيق ونبو ؛ درج
 دهن ينب رثكأ هوبأ ناكو مهتاداس نم ديس نباو هموق يف أديس يدهنلا نالجعلا نب هللا دبع

 ينب نم هموق نم ةأرما هرعش يف اهركذي يتلا نالجعلا نب هللا" ديغ ةأرتا دنع تناكو الان

 اهيف لاقو اهجوزتي نأ لبق اهّبحأ دق ناكو .«هدنع مهاظحأو هيلإ سانلا ٍبحأ تناكو ءدْهَن

 : دنه يف نالجعلا نب هللا دبع هلاق ام راتخم نم» نأ يناغألا باتك يف ءاج دقو ءًاراعشأ

 ثأئْنِإف نوما ًادئه اًعِلِبُأ الأ

 ا

 0017 ا ا

 اهَتاّرو ةفخ يفانيلإ ثراشأ
 ينّنإف يمع نبا ايدَعاَبَت :ْتْلاَقو

 ني ةادلا اهييقطقلب ىبلتت

 ٌفَّرُطَت رايدلا لهأ يف مُعنأب

 «””فطُقَأ ّنهنم نه وأ اطَّقلا بيبد

 (4) فقوم ىلا ىَلَع يّتِم لَحُضلا ةأرس
 م ها 1 هاا .

 .اهابأ ينعتو ةلوص وذ :لوص وذ

 :دنه يف هلوق نالجعلا نب هللا دبع رعش نم هب ّنعَتُي اًممو

 0ِبَسّنلاةميركِدؤوَخ ركذؤْنِم 2 يبّرط ينّداَعو يقْؤَش لاط ْدَق
 ٍبَمَّذلا ةروص لاثمت لثمو  اهتروص لالهلا لثم ءاّرغ

 ةنييك نك ةأك دقو «ةسينكلا :ةعيبلاو ''”بهذلا ةعيب لاثمت لثمو) ىورو

 ةنايدلا تناكو «ةعيدب موسرو ليثامت نمزلا كلذ يف نميلاب رافظ ةسينكو نارجن

 .نميلا قطانمو لئابق نم ديدعلا يف ةرشتنم ةيحيسملا

 )١( ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص 507.

 1 قشاع : فندم . تدعب : تأت (؟)

 .دحاو نس ىف نه ىئاللا تادللا :بارتألا :اهنس نم تايتف نيب تنأ يأ :بارتأ نيب تتأ (9)
 ااا .راهنألاو هايملا لهانم دنع ةفخب يشمي رئاط :اطقلا

 .اهيلإ علطتأ ىحضلا دنع يفوقو اهفاخأ :اهعار (5)

 ردقلا نم هنحلو كلامل ءانغلاو يدهنلا نالجعلا نب هللا دبعل رعشلا اذه) يناهفصألا لاق (4)

 ليقث فيفخ ًاضيأ هيف هلو قاحسإ نع ىطسولا ىرجم يف ةبابسلاب لوألا ليقثلا نم طسوألا
 . ءانسحلا ةداغلا :دوخلاو .(ىطسولاب



 388 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 8م

 نب مثيهلا لاق «هدنع سانلا ٌبحأ تناكو ادنه نالجعلا نب هللا دبع جوزتو

 كريغ يل دلو ال ِهّنِ هوب هل لاقف ءدلت مل ًينامث وأ عبس نينس هعم تثكمف# يدع
 ال نأ وبا ىلا . كلذ نّبأف .اهريغ جّوزّتو اهُفّلَطَق رقاع ةأرملا هذهو كل دلو الو
 ىتح رمخلا برش دقو أموي هيلإ َدَمَع مث ؛هرمأ ىلع ماقأف .اهقّلطُي ىتح أدبأ هملكي

 هيلإ ضمت ال :دنه هل تلاقف ءّيلإ رص ْنأ :هيلإ لسرأف ءدنه عم سلاج وهو ركس

 كيلع مسقي نأ كيف عمطف ناركس كنأ هغلب هنأل كديري امنإو ريخل كديري ام هللاوف

 كاوسمب اهبرضف «هبوثب تقلعتف ءاهاصعو َّبأف .هيلإ ضمت الو كناكم ْمَنَف ينقلطتف

 يف هدواعف «هيبأ ىلإ ئَضَمو .اهدي ناكم هبوث يف رْثأف نارفعز اهدي يف ناكو هتكرتف
 هورّيعو مهتنسلأب ه هولوانتف مهنايتفو ّيحلا ةخيشم هيلع عمجو ُةّفَّعضَو هَبْنأو اهرمأ

 قو ,كلذب ربح حبصأ املف . اهقلط ىتح هب اولازي ملو ءهمزح فعضو اهب هفغشب
 اهيلع نالجعلا نب هللا دبع فسأو .اهيبأ ىلإ تداعو هنع تبجتحاف دنه هب تملع

 تايتف هيلع اوضرعو . .اهيكبيو رعشلا اهيف لوقي ًاميقس افند لزي ملف : ديدي اقيمأ

 : اهايإ هقالط يف لاقو «نهنم ةدحاو لبقي ملف ًاعيمج ّيحلا

 انتي ثا[ زيف دحلاسل . نيكو ىردجت سييتسشتابف

 اينمت ايفر نيه لونج :ءاورجلا قون اجيت
 "”هقالخأْنِمشحففلاه ُةهَلفَم ُحاةَرُدؤَخ
 اييفاتعم منيع تتناو, ايي ع ذحلا ةيتعلو

 :نالجعلا نب , هّللا دبع لاق ةديصقلا هذه يفو

 يي ية ا مخلل نحب ديك ايس ومتعكاو
 يلا ا و ا 00

 ايهنقاحشل ة انف ابقشل كدت فيو تاب ليحل

 اهقاقرذح موقلاان و م

 اهقاتعأ يف ضيبلاو انتيقلا نييعست قوق نيكس

 لاق .ةينميلا ةينزيلا حامرلا ةّنسأ يهو قرُز حامرب يأ (قرُز ةّنِسأب) هلوقو

 .دسجلا ةقيشرلا ةمعانلا ةاتفلا  ءافلا نوكسو ءاطلا حتفب  ةّلْفطلا )١(

 :سيقلا ؤرمأ لاق «ءانألا وأ ءاعولا يهو ةّمُح عمج :قاقُحلاو .دلجلا :مدألا 0

 اَرُقْدأٍكْنِملا َنِمكوُرْفَمِب ٌصْخُث ٍةِيرَيمِحِةَّمحُم يفأنس َحِرَو
 .رمخلا ٌّقز :قّرلا *)
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 لاق «ةينزيلا ةّنسألا بسنت هيلإو ءءامظعلا ريمح لايقأ دحأ نزي وذ" ىنادمهلا نسحلا
 ١ : تيمكلا

 اًَنْيَوَر ىتحةذغَص بُعكأاو هنم ينزيلاقرزألانيقس

 :ينادمهلا لاقو

 انورُقٍناندعلآةَّئِسأ تناكمويةئسألاانثّدخأو

 ءاهنورق نم يأ - ''”«ةيشحولا رقبلا يصايص نم ةّئسألا ذختت برعلا تناكو
 هبال ةاهنمو «ةةذاسلار تدل نع ةليبألا َمَنَصو ثّدخُأ نم لوأ نوينميلا ناكف
 :نالجعلا نب هّللا دبع اهنع لاق يتلا ةينزيلا قررا

 اهقاقر ّدح موقلا انْحبَص ِقْرْز ِةَنِسأِب
 ني عي نت

 اهقارف ىلع هفسأ يف ًارعش لوقي ذخأ مث ًادنه نالجعلا نب هللا نيع:كلط اّملو

 عطقي ىتح دهن ةقطنمو ةليبق جراخ نم لجرب اهجيوزتب اهوبأ ماق ءاهّبح ىلع هئاقبو
 نم ّلِجر اهبطخ دقف .هيف دنهل لمأ يأو اهيف نالجعلا نب هللا دبعل لمأو ٍلامتحا يأ

 اهوبأ اهجوزف ءاهيلي امو فئاطلا نيب ام نكست رماع ينب ةليبق تناكو ءرماع ينب ةليبق
 0 .هدلب ىلإ اهجرخأو ُهايإ

 نالجعلا نب هّللا دبع قّلط امل :ينابيشلا ورمع وبأ لاق" :يناهفصألا لاق
 ٌعازن عقو يأ  «تارواغم دهن نيبو مهنيب تناكو ءرماع ينب يف تحكن ًادنه يدهنلا

 ينب نم فئاوط ىلع اوراغأف ًاعمج رماع ينبل دهن تعمجف”- تاراغ ىلإ ىدأ مهنيب

 «مهب اورِذُنو «ريَشُ ونبو شيرحلا ونبو ديحولا ونبو نييرماعلا نالجع ونب مهيف رماع
 ةكرعملا يف لِتُقو «مهلاومأ ُدهن تمنغو رماع ونب تمزهنا مث «ًاديدش ًالاتق اولتتقاف
 هر نبدا اننا نافع طرتو ءهل نيئب ةعبسو بعك نب ريشق نب ةيواعمل نبا

 عمجملا نب ةقحسمو «ةيواعم نب ورمع نب ليسحو «بعك نب ةعذج نب سادرمو

 : كلذ يف يدهنلا نالجعلا نب هّللا دبع لاقف ؛ ؛ يفعجلا

 يِرْيَع ناثدحلاب كيبنيالف ينع نالجعلا ينب ْغِلِبَأ الأ
 رْيَشَق ينبةاَرُس يفائرججو ًاطرقَرْيْشخلااَتلَبَقدقالأب

 0 انسداد "ناس دوس اهدار

 )١( الإكليل  ج 7056 ص  ىنادمهلا نسحلا ”.

 يف صقن اهيف نوكي دق «نوئري) ةملكو .نيلجار اوبرهو مهبئاكر اوكرت لكش ينب نأ يأ(
 .دجن يف لبج :ريمّسو .ةعابطلا نم فورحلا



 ةيلهاجلا ىف نميلا ءارعشو رعش مو

 5 دو يثرت سيق ينب نم ٌةأرما تلاقو

 ٍدِيزٍنِبدْهَل يدب اي مُتْبَصأ
 الخمم ناكو ٌنامزلا دتشا اذإ

 ًاربص تابزللا ىف لاملا اوتاهأ

 نمت كبارا ابيع

 ٍلْيَسُح ىلع ٍتيكب نإ يكَبو

 وجا مس مهما 0 مس

 لا ناوحخإ هيف 5

 حاقللاو يلاتملاب اوداجو

 حامرلارجتسمب ًادادشو

؟1خا يلب لد سادرمو
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 ينب يف ةجوزتم ةأرملا كلت تناك امبرو دهن نب جوايصرعرم ع ضرتو

 ..دْهَن ةليبق وطب نم سيق ينب نأ يتادمهلا ركذ دقن «ىلتقلا كئلوأ ْتْنَر كلذلو ءرماع

 هدذعوو هّقَلطأو هيلع ّنَمَف ءديحولا ينب نم الجر نالجعلا نب هللا دبع ٌرَسَأو ١

 : نالجعلا نب را د 0

 اما اعْلَخ 4 امكهفلخحخم . و ماَرِر ىَلَع : تعمدت ايدك اوت

 م
 2 امل 1 1

 اهيلإ قّرشتيو دنه يف رعشلا لوقي أتفي ام نالجعلا نب هّللا دبع ناكو
 ينب دالب يف اهجوز دنع يهو اهنزحو اهِتْمَصِب قوشلا هلدابت دنه تناكو ءاهركذتيو

 ءدُهَن ىلع ةراغلل عومجلا اوعمج رماع ينب نإ مث» :ينابيشلا ورمع وبأ لاق .رماع
 مهنم الغل رماع ينب يف ًاحكان تناك يتلا نالجعلا نب هللا دبع ةأرما دنه تلاقف

 ونب مهيتأي نأ لبق مُهَرِذْنُتف يموق يتأت نأ ىلع ةقان ة ةرشع سمخ كل :ريقف ميتي
 «بكرف «نبل نم ًابطرو ًأرمت هتدّوزو اهجوزل ةقان ىلع هتلمحف .لعفأ :لاقف ءرماع

  ةراجتلا ةريملاو  ةريمو وزغ يف فولخ ّيحلاو مهاتأف «نبللا َينْقو ريسلا يف دي
 ا و مل رار ع دا سرا هوملك املف ءهناسل سبي دقو مهب لزنف
 انأ :مهل لاقو ملكتو هناسل لاف هايإ هاقسو نِخْسأف نمسو نبلب يدهنلا شارح رمأف

 - دْهَن ونب تعمتجاف - (مهيلإ دنه هب هتلسرأ امب مهربخأو) - - مكرذنت مكيلإ دنه لوسر

 ةراغلل تعمج دق رماع ونب تناك يتلا ةيدهنلا ةريشعلا ةقطنم ىلإ اوراسو اوعمتجا)
 «ليخلا ىلع مهوقحلف  ةراغلاب - رماع ونب مهتفاوو دهن تدعتساو - (مهيلع

 : كلذ يف نالجعلا نب هللا دبع لاقف .رماع ونب تمزهناف ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف
00 0 

 اًَمُروُعَياهاَذَق ْمأاَماَنَع ٌمَمأ اهرورّغواهبضَن يِْيَع َدَواَعَأ

 )١( الأغاني  الأصفهانيى  ص "٠١ ج 2.15
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 اهنأك ْتْفَعَت دق َتَمْنأ ٌرادلا مأ
 ىّلوألا اهّبارتأو ادئِه اهب ُتْرَكَذ

 انهيار دإ هرب يثم نرماو

 اًهِمْوَق ٌمْئُصاَمَمَْك ًأَدْئِم تأي ْمْلَأ

 ْمُكءاَقِلٌبِحْن اًنإانلاولاقف
 ُمُكْنَع ّرهدلا ُلكنن ال ًاذإ انلقف
 اَنّقلا يف طحت َلْيَكلا َنأ َوَْعاَلُف
 ٍةَهِيِرَك ْنِماَهَسَماَمُِهَوَأَت
 ْتّرَخَأ ةقربب ئَتْرَص اهباًبرأو
 ةلاسر يِبَع َجاَجَحلا ابأ غِلِبَأَف

 انتتنقل موي هلملا تفتما تنك

 ٍةَنْحِإ ٍطْرَف ْنِم ناك ام ىَلَع اوُقوُذَ

 0 ا نا رو
 اًهُريمأ ئّصْعُيو يشاولا ُبَّذكُي اهب

 7 ب

 0 اَمُريِعَب حاَّبَصلا لْبَف اهب تحتي

 اَهْريِذَن ئَعْسَي َءاَج ْذِإ رِماَع يئبب
 يوزن ووك شرا ينختانإو
 اهديِمَت ءامدلا يتاللا اًعَملا ْحّضِب

 اَهْرْوُكَذ يلاَوَعلا ٍتْحَن ْنِم ٌرِطْمَتو
 اَهُروُصَت ُحاَمَّرلاو ءَدوُدَحلا يِفْضُتَو

 قيربش راوناس و حر حل
 9 يروي كتف د01

 اهديفتو ةقح يوبحت كيمكت

 ؛ اَهُريِصَن اهنع ٌباَغ ام ائّبئالح

 رماع ينب نم جاجحلا يبأ طهر عم تناك ةكرعملا كلت نأ تايبألا نم نيبتيو

 ةجوزتم دنه تناك يتلا ريمن ينب ةريشع نكت ملف ءاهلك رماع ينب ةليبق عم سيلو

 ىلإ اوعجرو «مهّيغ ةبغم اوقاذو اومزهناف «لاتقلا الإ اوبأف «لاتقلا لبق حلصلاو ملسلا

 . عازنلا ىهتناو ٌملِسو حلَص كلذ دعب عقو مث «نيروحدم مهدالب
 تن ع3 17 0

 ُهْنْبَتُك وأ هنئّسحو هنئّيز : ُهّنَشُفَر .يريمحلا ىنميلا يرْبُرلا طخلاب روبزم باتك :نامي زويركأ0
 ْ :سيقلا ؤرما لاق ل

 :يلهاجلا يلذهلا بيؤذ وبأ لاقو" نامي بيسع يف روبز طخك

 ٌيرّيْمِحلاٌبتاكلاهُوُبْرَي ةاودلامقرك رايدلا ٌثفرع
 امدنع ًاعوفد هم ررغاب تسيل هتركذت املك اهريقز فكي الوااعدبلو تدقف يتلا ةآرنلا نأ يتعيك")

 .دهن ينب رايد نم دنه تلحر
 .لاتقلل ناسرفلاب مكضرأ روزن ىنعمب اهروزنو مكضرأ يبحن كلذكو .مكلاتق يأ :مكءاق 07
 ملو لتخاف «ةعابطلا نم نافرح طقس ثيح(كتفي) اذكه يناغألا باتك يف ةملكلا هذه تءاج()

 .ىنعملا رهظي
 باغ ام) هنأ وه ثدح يذلا امديب(اهريصن انع باغ ذإ.انبئالح) يناغألا يف تيبلا زجع ءاج()

 .رماع وئب مزهنا كلزلر (اهريصن اهنع
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 اهيف لوقي لزي ملو مقسلا هباصأو دنه ىلإ نالجعلا نب هَّللا دبعب قوشلا دادزاو
 :هلوق يهو يناغألا باتكب ٍتايبأ ةعبرأ هرعش نم هب ىّنَغَتُي اممو «رعشلا

 اًدذْعُب يفطل يذ ٍراَد ْنِماَنَمأَتالو اَدْئِه ئوتلا طحش لْبَق اَرْوُز َىَلْيِلَخ

 اَدْشُر ْمأ ٍلُْجَعَتْلا يف : يِقاَلُي أَبَغَأ ٍةَجاَح ُبِحاَص ِرْدَي هَل الجم الو

 اَذضَق اَمُكْيَهَجَوِل ُدْبِم ْنكَت ْمَْلْنِإو اَمُكيِف هللا َكَراَباَهْيَلَعاَرُمَو
 اَدْنَع ْمُكاَنْلَنِل اًنْرجاَئَنِكلو اَنَراَجَأ لالّصلا سيلاهلالوقو

 جرخ مقسلا نم نالجعلا نب هللا دبعب ام دتشا املف» :ينابيشلا ورمع وبأ لاق
 رشلا نم مهنيب ام بهري ال رماع ينب ضرأ ىتأ ىتح هسفنب ًارِطاَخُُم هيبأ نم أًرس

 ىلع ةسلاج يهو اهراد براق املف دنه ءابخ دَصقو ريمُت ينبب لزن ىتح تاراّثلاو

 نع هسفنب لَمَر هيلإ ترظنو اهيلإ رظن املف «لبإلا دوذيو يقسي اهجوزو ضوحلا
 العجو هبحاص امهنم دحاو لك قنتعاف «هيلع ٌدتشت ْتَلَبْقْأو اهيلإ دتشي َلَبُقأو هريعب

 كلت يف ورمع وبأ فيضُي مث - ؛امهيهجو ىلع اطقس ىتح ناقهشيو ناجشنيو نايكبي

 . "نيتيم امهدجوف امهلاح ام رظني دنه جوز لّبقأو» : يلي ام ةياورلا

 باوصلا نأو ءامهتوم مدع ىلع لدت ةيناث ةياور هسفن ورمع وبأ ركذ مث
 نأ :دْهَت ينب ضعب ينربخأو» :لاق ثيح نيتياورلا نيب طبرلا نم نيبتي
 تاراثلا هفّوخو هوبأ هعنمف رماع ينب دالب ىلإ يضملا دارأ نالجعلا نب هللا دبع

 هعفادي لزي ملو ءةكمب وأ ظاكعب مارحلا رهشلا يف مهعم عمتجن هل لاقو

 . 2. . كلذب

 هيبأ نم أّرس جرخ هنأب ىلوألا ةياورلا يف ” ماب اه عرس ةيدص نعد ىراو

 يقسي اهجوز ناكو ءدنه رادو ءابخ َدَصَقو نيمل يف لزنو رماع يب ضرأ قف ىتح

 اهيلإ َلَبْقُأ «هيلإ ترظنو دنه ىلإ هللا دبع رظن املف «رادلا نع ًاديعب «لبإلا ىعريو
 ىتح ناقهشيو ناجشنيو نايكبي العجو هبحاص امهنم دحاو لك قنتعاف هيلع تلبقأو

 ليحرلاب هللا دبع ردابو «كلذ دعب اقافأ امهنأ لوقلا نكميف . «امهيهجو ىلع اطقس
 ينبو دْهَن نيب تاراث كلانه نكت ملو - بيرق ناكم يف اناك امبر نيذللا هيليلخ عم -

 ءابلاغ «كانه هوقل اذإ هتريشعو اهجوز نم ُثتدحيس ام ةبغم نم هوبأ هفّوخ امنإو رماع
 .نميلاب دّهت ةقطنم ىلإ داعو ؛مهادافت دقو

 مسومو - جحلا تقؤ ءاج امل" هنأ يهو ةيناثلا ةياورلا ةيقب ناكم يتأي انهو

 رثأو تيبلاب فوطي وهو دنه جوز ىلإ رظنف «هعم هوبأ جحو ٌجحف  يراجتلا ظاكع
 'ههجو ىلع طقس مث ىأر امب هربخأو هيبأ ىلإ عجرف «قولخب هبوث يف اهفك
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 يعمصألا هركذ ام دعب نكلو لعفلاب تام دقو  (تامف) ةملك انه ةياورلا فيضتو -

 :لاقف ةيلهاجلا يف نالجعلا نب هللا دبع جرخ)) :لاق نيريس نبا نع

 امح اهتؤمح نيندأ نم تحبصأو ًامرحم كنم تحبصأ ًادنه نأ الأ

 اهيهساز اسوق قيقكلاب تلقي . . هع نس نومعملا# كعبسأو

 اقشع تام ًادحأ نأ ٌتعمس امف :نيريس نبا لاق .تامف هتوص اهب ذم مث
5 000 
 . ةريغخ

 نب نامعنلا ىلإ جرخ- امل ورمع يبأ نب رفاسمل نيتيبلا نيذه يوري ةاورلا رثكأ :يناهفصألا لاق ()
 نوكيف «قثوأ نيريس نبا نإ :لوقأو «"خلإ .. .ةبتع تنب دنه رهم يف هنيعتسي رذنملا
 كلذبو «مدقأ نالجعلا نب هللا دبع نمز نأل نيتيبلاب لثمتو دهشتسا امنإ ورمع يبأ نب رفاسم
 . ضراعتلا لوزي
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 7 )ثحيملا

 يرينفجلا يعاضقلا ةعيبز نب حاَرِر
 هبالك نب طل . وانو ةكمل ةقارخ كعتشيابن رماح

 ينب نم ؛يرّيْمِحلا يعاّضقلا ةعيبر نب حاّرِر يلهاجلا ينميلا رعاشلاو دئاقلا وه

 نب فاحلا نب نارمع نب مُلسأ نب دْوَس نب ثيل نب ديز نب ٍميذُه دْعَس نب ةرّْذُع

 يف لئاقلا وهو ع 20ج نب كلام نب ديز نب ةّرُم نب ورمع نب كلام نب ةعاضق

 :هل ةديصق

 لينك ربيعا ةوضؤتلا ناقل .لرشو بص سي ىلا انتا
 ("ةَيِقَقلاَلوُلَمْلااًئَعْحَرطَتِو َداَيِجلاُدوُقَتِوْيْلِإاَنْضَهَن

 ةعاّرخ ةليبق ةيالوو مكح ةياهن رصاع هنأل ةيخيرات ةيمهأ اذه ةعيبر نب حاّررلو
 نب ميذُه دعس ونب ناك دقف .كلذ يف مهاسو «مارحلا تيبلاو ةكمل ةينميلا ةيدزألا
 ب دم نتسسلا يلاعأ .ةناوقو ةازش قاب دوك ةعيبر نب 0 دين

 ءايحأ نم مهريغو يأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب دفن ينبو مّلْسأ نب 0

 درا يخرب ةلسب ةيدرأ لاق يعمر ا يب يل

 : يدزألا يقرابلا ةعامج لاق مهيفو ةاّرَسلا

 ِتاَبَئلومهلبم سأيبلاب فك اطلا ىلإ مورس نم ٌدْوُطْلا اوكلَم
 ةاَّرَس رْنَع ةاَرَّس ولتي مث ؛ةَرْيَجُهلا ةنثك ىلإ شْرُج نم :دْهَن دلب » :ينادمهلا لاق

 نم  سْؤَّد ةارس مث  دزألا نم دماغ َةاَّرّس اهولتي مث ءدزألا نم وئهلا نب رجلا

 1 ©7عفئاطلا ةاَّرّس مث ناوْذَعو مُهَف ةاَرَس مث - دزألا

 ةنارعجلاو ميِعْنَتلاَو «نارهظلا رم اهنمو «ةَعاَّرْخحو شيرقل اهُزاوحأ :ةكم »لاقو

 . 2”( .ةعازخل وهو ديدقو نافْسَعو مضْعلاو خفو فرّسو

 ةكم نكست تناك ةيناميلا ةيدزألا ةعازخ ةليبق نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 21/158 ص - 0 قفز

 .609١و 75/8 ص  ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()
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 لبق ةنس ةئامثالث وحن ذنم - مارحلا تيبلا  ةبعكلا ةيالوو ةكم مكح تلوتو اهيحاونو

 : يقرابلا ةعامج لاق امك - ثيح .بالك نب ٌىَصْقو ةعيبر نب حازر نمز

 ٍتايآلوموسرلاتاذ ةبعكلا ٌةَعاَرخ مُهْنِم ثّوّتاو

 ِتاَمّلْغملا بئاتكلابًةونع اهنم َبجشي ْنِب َمُهْرُج ْتَجّرْخأ
 ٍتافّرع يضو تم يف ٌةودف اهْنِمو ءاَهْنِم جيجحلا ٌةالوف
 ؟قانابيطلا تايون يتسم عابرملاو ءٍتيبلا ةدافر اهيلإو

 ْذِإ شيرقو ٠ فيسلا كيلو ةقارح نه ناشتغنإ) :ماشه نبا لاق كلذ نعو

 تيبلا ةعازخ تيِلوف رب قف سيحرا يطال تاتويبو مْرِصو ٌلوُلُخ كاذ
 رباك نع ًارباك كلذ نوثراوتي

 ًاوحن رباك نع ًارباك كلذ نوثراوتي تيبلا ةعازخ تلوت" :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 نياايعك نب كرد ون جدخ نيا لجات هرعا 05 يح «ةنس ةئامثالث نم
 5 ؟يعازخلا ة ةعيبر نب ورمع

 ةليبق تناكو «دجنو ةماميلا مكحت ةدنك تناك ًاضيأ ةنس ةئامثالثلا كلت لالخو

 تناكو برذي ةنيدم فراشم ىتحو دجن يف امهريغو ىملسو اجأ ُيِلّبج قطانم نكست ءيط
 دنت ةعاقف لئابل يعي تتاح ر ءاييح اونو برب يف ةدمبلا بر كلاز نسر الاداب
 مكحتو نكست ةعازخ تناك امنيب :ماشلا موختو لدنجلا ةمود ىلإ عبني ر ره اهتكانشم

 يذلا ميسقتلا ةحص مدعو دوجو مدع ىلع كلذ لديو . مارحلا تيبلا ىلوتتو ةكم يحاون

 ةريزجلا بونجو (يناندعلا) ةريزجلا لامش نع نيقرشتسملاو نيسرادلا ضعب هعاشأ
 مكحلا ةينامي - شيرق لقعم - ةكم اهيف امب ةريزجلا لامش قطانم تناك دقف (يناطحقلا)
 اهنمو «برعلا ناسل ىهو ةدئاسلا ةغللا ىه ةيناطحقلا ةيبرعلا نميلا ةغل تناكو «ناكسلاو
 تارشع فلس اميف انركذ دقو «ءارعشلاو رعشلا ةغل تناك يتلا ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا
 ال كانه نكي ملو «نورقلا كلت لالخ نميلا لئابقو قطانم ىتش نم نيينميلا ءارعشلا
 ذإ شيرق تناك"  ماشه نبا ركذ امكو -امنإو ةكم يف ىتح شيرق نم ءاسؤر الو ءارعش
 تاعامجلا :مرصلاو .تويبلا تاعامج :لولحلاو  ؟ةقرفتم تاتويبو ٌمْرِصو ٌلوُلُح كاذ
 نيينميلا نم ةيبرعلا ةغللا ناندع ىنب نم اهريغو شيرق تملكتو تملعتف «ةقرفتملا

 : يقرابلا ةعامج لاق امك - يتلاو ةكمب ةعازخ ةليبق مهنمو نييناطحقلا
 تافرع يفو ىتِم يفًةودق اهثنمو ءاهئم جيجحلاةالوف

 اا نفاع ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (!)
 .؟ 87١/ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا () 2.١/10 ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا 0
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 تاراغلاَّنِماهل ئَّبجُي هعابرملا «تيبلاةدافراهيلإو

 نييعازخلا تيبلاو ةكم ةالو رخآ ىعازخلا ةّيِشْبُح نب لْيْلُخ دهع ىلإ كلذو

 نم  ةعيبر نب حازر دلاو  ّيعاضقلا ماَرَح نب ةعيبر راس همايأ يف يذلا نيينميلا
 :ماشه نبا ركذ امك - ثيح ةكم ىلإ نميلا يلاعأب ةعاضق ةقطنم

 نب ثيل نب ديز نب ميَذُه دعس نب ةرْذُع ينب نم ؛ماَرَح نب ةعيبر ناك»

 بالك توم دعب ةكم ِمِدَق ْذَق «ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب مْلْسَأ نب د

 اهلمتحاف «ميطف َيَصُقو «(بالك ةأرما) ليس نب دعس تنب ةمطاف جّوزتف (يشيرقلا)
 ىتأ الجر راصو َيَصَق غلب املف ءأحاَّزِر ةعيبرل تدلوف ءاهعم اّيَصَق تلمحف هدالب ىلإ

 نميلا يف شاعو عرعرتو أشن بالك نب ّيَصُق نأ كلذ نم نيبتيو ''”«اهب ماقأف ةكم
 .اهب ماقأو ةكم ىلإ راسف ءالجر راصو غلب ىتح اميطف ناك ذنم

 يعازخلا ةّيِشْبُح نب لْيَلُح ىلإ بطخخ بالك نب ّيَصْق نإ مث» :ماشه نبا لاق

 «فائم دبعو «راذلا دبع هل تدلوف ءهجّوْزَف ؛ ءلْيَلُح هيف بغرف ؛ّيَبَح هتنبا

 «لْيَلُخ تام + ةفرشش كعو هلاياحو ّيَصُق دلو رشتنا املف .ًادبعو «ىََّرْعلا ديعو

 نب لْيلُخ نأ معزت ةعازخو .. عار هوت تا وامك ىارااعلا يش باد

 لاقو رجلا اه لا يروا نوعا ردا نينت ب ةرئار امن تدي را

 ٠ 410 تلرف

 يذلا لاتقلاو عارصلا عم كلذ ضراعتي الو حيحصلا وه ةعازخ هتركذ امو
 رمأب مايقلاو ةكم رمأ ىلوتي نأ َىَصُق دارأو لْيَلُح تام امل هنأل ,ةعازخ عم ثدح

 ةعاّرخ رئاشع ضعب كلذ تضراع لْيَلُخ ةيصو بجومب - هدالوأو وه ةبعكلا

 امكو  ٍذئدنعو ءةكمو تببلا رمأ ىلوتي نأ نم هوعنمو هقاتم وع نب وحب نبا ةريشعو

 ىلإ مهاعدو ةنانك ينبو شيرق نم ًالاجر بالك نب ّيَصُق مّلك»  ماشه نبا ركذ

 نب حازر همأ نم هيخأ ىلإ ُئَصُق بتكو «هوباجأف «ةكم نم ركب ينبو ةعازخ جارخإ

 . ؟هعم مايقلاو «هترصن ىلإ هوعدي ىعاضقلا ةعيبر

 «ةعيبر نب دومحتمو «ةعيبر نب ٌنَحح :هتوخأ هعمو .«نميلا نم حازر قلطناف

 لإ مضنا ةكم اولصو املف «ةعاضق تالاجرو ناسرف نم ةقرفو ؛ةعيبر نب ةمهلجو

 ةعامجوو ءًادبعو «ىّزعلا دبعو «فانم دبعو «رادلا دبع :هدالوأو بالك نب ئصق

 ىتح «ًاديدش ًالاتق اولتتقاف «ةبَّقَعلا دنع ركب ىنبو ةعازخ رئاشعب اوقتلاف . شيرق نم

 )١( ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا ١٠ ج ١.
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 امك نأ لا «حلصلا ىلإ اًوَعادَت مهنإ مث «نيقيرفلا يف ىحرجلاو' ىلتقلا ترثك

 ؛ةنانك نب ةاَئَم دْبَع نب ركب نب ثْيَل نب رماع نب | بعك نب فوع نب رَمْعَي مهنيب
 ةّيِشْبُح نب لْيلُخ نأل - ةعاْرخ نم ةكم رمأو ةبعكلاب ىلوأ ًاَيصُق نأب مهنيب ىضقف

 ةعازخ نم بيصأ مد لك نب ْرْمْعَي ئضقو - - هب هرمأو ًايَصُق كلذب ىصوأ يعازخلا

 نم ركب ودبو ةعاّرخ تباصأ ام نأو - هيف ةيد ال يأ - هْحَّدْسَي ٌعوضوم ركب ينبو

 ُيَصُق يَلَوَف .ةكمو ةبعكلا نيبو ّىَصُق نيب ىلَحُي نأو َءاَذَّوُم ةّيدلا هيفف ةعاضقو شيرق

 كس مار عيبلا

 ترصاعتو «ةنس ةئامثالث ءاهز تماد ىتلاو ةكمو تيبلل ةعازخ ةيالو تهتنا كلذبو

 دي ىلغ دجنو ةماميلا ميلقإل ةدنك مكح ىهتنا ثيح «دجنو ةماميلل ةذئك ةيالو عم
 اهتيالوو ةكمل ةعازخ مكح ىهتناو «ةريحلا كلم يناميلا يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا
 نب لْيَلُح ةيصوبو بالك نب ّيَّصّقل ةعاضق ناسرفو ةعيبر نب حاّزِر ةرصانمب ةبعكلل
 ىلوت نم لوأ ٌىَّصُق ناكو .تيبلاو ةكم رمأ ىلوتي نأب بالك نب يَصُقل يعازخلا ةّيِشْبُح
 .ناندع لئابقو شيرق نم ةسائر زكرم ىلإ لصو نم لوأو شيرق نم ةكمو تيبلا

 يَّصُقل هترصانم يف هلوق يعاضقلا ةعيبر نب حاَّزِر رعش نم خيراتلا انل ظفح دقو

 : نميلا نم مهريسمو ةعاضق ناسرفب

 لوَسَر ٌيَصَق م 5 نيض يما ابل
 ا |[ ةوجتح ها [اشبضمسل

 عاسملا ىذخ ل اللاوو دنع
 م

 ةليلامةَبلع ءِكْلاَيَف
 هن ويبيع نووم اكملت

 0 ْنِمِْنَكَرلاِب 0
 ُهَثْفْداَمَلِحْلا ىَلَعَنْر

 اًَلِيِلَخْلا اوُبيِجأ :لوسدلا لاق

 اليِقّملا َلوُلَملااَنَع ٌحَرطَنو

 "ةوُرَنالَعِلَراَهَّنلا يِمكَنتو
 ا اي نبال د

 22 0 5 هن

 "ييسر ايش ينلالا يلف هيون
 (ةايسسَس خاكَتْسُم نم َنْلَهَسَأو

 ين جْرَعْلاِب َنْرَواَجَو

 «ةاكيوط اليوم نم َنِجَلاَعو

 .هايملا لهانم ىلإ اطقلا نم دراولا :اطقلا درو .رتتسنو نمكن يأ :يمكن ()
 .نميلا يلاعأ ةماهت نم نيتح مسا - نوئلا رسكو :لاذلا حتفب ب نيذمشأ .يداولا :ٌرسلا (؟)
 . لهمت هيف يذلا :ليسرلا .قفر يف عيرسلا يشملا :بيسلا .ليخلا ةعامج :ةبلحلا (؟)
 . لهسلا نكلس :نلهسأ .عضوم مسا :رجسع (4)
 :«ةوعنيلا يلاعأ ةارَسَو ةماهت نم قطانم ءامسأ :جرعلاو ناقرو .لويخلا يأ :نزواج (5)

 - نيب :يدقاولا لاق) يومحلا توقاي لاق .ةعازخ ةليبقل ةيسيئرلا ةقطنملا يهو «نارهظلا َرَم :ّرَم 0
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 "ذايِهَضلا َنْمِرَكْسَيْنَأ هَئاَرِإ اهءالفأؤوعلاَنِي ينَدُن ١ - 9-5 1 م 3 3 2 همم 1
 6-0 0 راكلسلاو اهراَد ىف ٌةَئاَرَخ ) 2 / ًَ 35 اليبقًاليِيَنَلاَجْرلااَنْسَبَأ ٍةُكَمىَلِاَنِبَهَكَئاًمَلن

 ا ٍزيِرَعلا درتلا 0: ِ !| بال 21 ماما م

 "ا هللا دبع: نن ةبلعت لاقو” ماشه نبا لاق
 :هوباجأف ا ل

 0 نع ا

 باسل 8 اَوْلَخَت ىكْئُخلا ٌةَفوُصاَأَ
 (ٍباَرْطلا لبإلاك ٍفاَيشألا ىلإ اَنْوَأَرإ يل م)وُمَبَماَقَو

 مزهنا نم لوأ ةنانك نب ةانم ديز نب ركب ينب نم (ةفوُص) ةريشع تناك

 ا يلع ينب ة سل ا ا ا ا

 مهنمو هل ل رس

 فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع ذج «بالك نب ٌيَّصُق نب فانم دبع

 لبق هنأب ةعيبر نب حازرو بالك نب ّيّصق نمز كاردإ كلذ حيتيو د يبنلا
 . ةنس ةئام نم لقأب ةرجهلا

 نيبو - هدالب ىلإ داع نيح  ةعيبر نب حاَّرِر نيب ناك دقو" : ماشه نحأ لاق

 مهالجأو مهفاخأف «ةيش  ةعاّضُق نم نانطب امهو - ِمْلْسَأ نب ةكّتْوَحو دْيَز نب دهن

 يف ركذ هل ةكم نم ةلحرم ىلع عضوم :نارهظلا رم ًاضيأ لاقو «لايمأ ةسمخ ةكم نيبو َرَم -
 . ازيمجو لخئو ةريثك كويع رمبو .يداولا وه :نارهظلاو . ةيرقلا : رم) مارع لاق . ثيدحيلا

 ىوقي ىتح ًامايأ عضت امدعبو تعضو اذإ ةقانلا يهو ؛ذدئاع عمج :ذوعلا” شم اهلا يف ءاج )000

 , اةنس غلابلا وأ « ميظعلا رهملا وهو ولف عمج : ءالفألاو ءاهدلو

 . «انلتق) ىلإ فحصتف (انيتأ) نوكي دقو « (انلتاق) ىنعمب :انلتق (1)
 .كانه يأ :ٌّمَّث .دحاو دعب ًادحاو برضلاب مهيلع نواعتن يأ :ضروامت رف

 ديد ًاقوس مهقوسن يأ : مهزبخن 60

 . (ةعاضق دالب نم عضوم :بانجلا) شماهلا يف ءاج :بانجلا (2)
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 نبا لاق ( . ىِصُق لاقف) قاحسإ نيا لاق .اهنم مهيلجي نأ دارأ وأ اةعاضف دالب نم

 : ىبلكلا بانج نب ريهزل تايبألا هذه ىورتو :ماشه

 تكلا ىف كاقيعت ٌهِيَحل دق يّنإف احاّري مس ا الأ

 0 زق علسا نب ةككزعو

 ا م ل را

 .يداليملا سداسلا نرقلا نم ةرتفلا كلت يف تناك

 .كتمل :كتيحل )١(
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 2 ؛) ثحيبملا

 يفرابلا سؤأ نب رّقعم
 (ةلبج موي ةعقومو نؤجلا نبا ناسح رِصاَعُم»

 ثراحلا نب راَّمَح نب سؤأ نب نايفس رّمَعُملا يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 يف هلوقل ًارَقَعُم يمُّسو «ةيلهاجلا يف ناسرفلاو ءارعشلا مالعأ نم وهو :ئقرابلا

 : ةروهشملا هتديصق

 ٌرقاع ٌءامْسَح لْغَبْلِل ْثَدَهَماَمَك ُهَل ْتَدَهَم ْدَق ركولا يف ٌضِهاَن اَهَل

 يريمحلا ناوشن لاقو ؟'”«رعاشلا رّمَعملا طهر «دزألا نم قراب» ينادمهلا لاق

 همساو «قراب دلو مهو «دزألا نم «نميلا نم ةليِبك :قراا ولشلا سعت ىف

 وبأ ركذ كلذكو ؟7نامسلا"ءاغ رماع ند اًيِقيَرُم سع ني ةكراحت نيا قرع نيا عش
 قرابو ءدزألا نم يح قراب :  لاقو «يقرابلا راّمح نب سؤأ نب رَقَعُم) رعاشلا ةديبع

 انقيزم وريعو "* "هِءامّسلا ءام رماع نب ؛ اًيِقْيٌرَم ورمع نب ةثراح نب ٌيِدَع نب دعس وه

 سيقلا ءىرما نب فيرطغلا راع ءامسلا ءام رماع نب ايِقْيَرَم ورمع» كلملا وه

 رنا هن. نب كللاس نك فتك ود فوخلا ني ةزآلا نة زافف نت ةبلعق رج لوتتتلا

 اًيِقْيَرَم ورمع كلملا نمز يفو ك1 لعل ني بردو ن4 تحب اه وب ناليك
 اولقتناو اورجاه دزألا لك سيل نكلو برأم ضرأ نم دزألا لئابق تلقتناو ترجاه

 ونبو نامُع دزأ مهو نميلا جراخ ىلإ مهضعب رجاهو لقتنا امنإو نميلا جراخ ىلإ

 امنيب - ةكم يحاونب اونكس نيذلا  ةعاّرخو جرزخلاو سوألاو ناسغو دزألا نب رصن
 دزأو ُكََع مهنمو اهسفن نميلا لخاد قطانم ىلإ برأم ةقطنم نم دزألا ضعب لقتنا

 سودو عملأو قراب مهنم نيذلاو نميلا يلاعأ ةاَرّس ةقطنمب ةاّرَسلا دزأو ةماهتب ةءونش
 : يقرابلا ةعامج لاق مهيفو «نامالس نب دزأو ءونه نب رجحلاو ءدماغو

 ِتاَبَّكلاو ٌمهْئِم سأيلاب فِي اّطلا ىَلِإ موُرَس ْنِم دؤطلا اوكُنَم

 1 را قادمملا نيستلا د ليلكإلا 90
 :1 هج :١48 ض د يريمحلا ناوشت - غولعلا :سمش (4)
 .509 ص . يرصبلا ةديبع وبأ - ضفئاقنلا ()

 .177 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (5)
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 ريسع ةقطنمب اهتماهتو نميلا يلاعأ لابج نيب ىتلا ةيلبجلا ةقطنملا وه دوطلاو
 نيب يذلا ةاَرَّسلا لبج نم نميلا عطق ام :دوطلا . . ينادمهلا نسحلا لاق .ًايلاح
 فئاطلا نيب وهو ,فيقثل نْمَج هل لاقُي ٍداو فئاطلا ينامي) :لاقو .«اهتماهتو اهدجن

 ةاَرَس . .ةاَرّسلا ضرأ «نميلا ىلإ ادعاص راطُمو ماربلا هالسوالف ماربلا ندعمو

 ؛عَمْلأو ؛«جرفم نب نامالس نب دزألاو (ةليجتب ةارَس مث .«مهفو د

 .« جرتو ( هشيب ضارعأ : معثح دلبو . . شزج ناوتحلاو «دماغو «سودو « قرابو

 دلب نم هشيب رواج ام اهيقرشو ءرهش نب كلاكيت رت اباعو . .هغارملاو ءهلاَبتو

 يا رووا يل يح درا حما 0 0 0 رح

 السلا لق ريثت بش ردو ذل + يب تئؤم ده نال كيو دو هي مالا لذ

 طهر ءدزألا نم قراب# ينادمهلا لوق شماه يف عركألا دمحم يضاقلا لاق
 سوأ ني نادحع نب نايقس.با لمع اةمساو ةفوسمك نقعملا) :يلي ام «. .رّمَعملا

 فرطماب لاقو سوأ نب نايفس همسا نأ بوصألاو خلا ٠ .يلهاج وهو يقرابلا
 : يدزألا يقرابلا كتراعتلا نم لامك قو سرا ننتقل تب باتكب هتمجرت يف

 نيسمخو عستب مالسإلا لبق) ةلّبَج موي دهش .ةيلهاجلا يف دزألا ناسرف نم .رعاش

 وهو ؛هريغ يفو مويلا كلذ يف رعش هلو («ةنس ةرشع عستب يوبنلا دلوملا لبقو « ةنس

 : ةليوط ةديصق نم روهشملا تيبلا بحاص
 م لا هنانألاب انيق قاامك ىَوّنلا اهب ٌرَمَتْساَو اًماَصَع ْتَّقْلأَو

 :ةديصقلا كلت ىف هلوق ةديبع وبأ ركذ دقو

 ٌرِقاع هانْسَح ٍلْعَبْلِل ثَدَهَماَمَك ا

 امّنإو « سْؤَأ نب َنايْفْس همساو هرم تلا اذهبال : ةديبع وبأ لاق مث

 ل اهنأل ٌرقاعلا ٌصَخ

 لكآ رجح - نب نوجملا نب ورمع نب تايب رطل ينزراجلا ركع ماع دلو

 ىلع ؟قدتكللا ىرهجت نب نارشلا لكا رج رجح ةيكولم ركذ فلس دقو . يدنكلا راّرَملا

 55١. ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()

 .7 ج 5١” ص د خوكألا قيقحتت - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
 .087 ص  فرطماب دمحم - عماجملا (9)

 .5الا/ ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضيئاقنلا ()
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 نب ورمع راص رارُملا لكآ رجح تام املف» :ريثألا نبا لاق «نيرحبلاو ةماميلأو دجن
 نوجلا وهو ةيواعم هوخأ ناكو ءروصقملا ورمع وهو هيبأ دعب اكلم رارُملا لكآ رجح
 يف ع كارا ةيواعمو نومتملا 0 دقو ماما ىلع اكلم

 كلذب نع قلو 9 ل ةيلزَو ناو 5500

 رجح نب روصقملا ورمع مكحو ةيكولم رقم ناك نيرحبلا ميلقإب رقشملا نصح نأ

 .راَّرُملا لكأ رجح نب نجلا ةيواعم مكحو ةيكولم رقم تناك ةماميلا نأو راّوُملا لكآ

 نيرحبلا ميلاقأ ىلع ًاكلم راَرّملا لكآ رجح نب روصقملا ورمع نب ثراحلا راص مث
 ناسح نب عبُت دعسأ دهع يف كلذو قارعلاب ةريحلا ميلقإ ىلإ همكح دتماو دجنو ةماميلاو
 قطانمو لئابق ىلع ًاكولم ورمع نب ثراحلا ءانبأ راصو م11 4 5/ ماع) نميلا كلم

 «برك يدعمو «ةملسو «ليبحرش مهو «ةريحلا يحاون ىتح دجنو ةماميلاو نيرحبلا

 نيتس ءاهز هدالوأو ثراحلا مكح رمتسا دقو - سيقلا ءىرما دلاو - ثراحلا نب رجح و

 نب ورمع ناك ًاضيأ ةبقحلا كلت يفو- مم ماعو 514 ماع ىلإ كلذو - ةنس
 راتب ىلع راما احح رج هرتز 0 ا

 كا سيكا اع 03 م

 لكآ رجح نب روصقملا ورمع نب ثراحلا نبا - سيقلا ءىرما دلاو  رججحح) -

 . (يدنكلا رارملا لكآ رجح نب نوجلا ةيواعم نب ورمع نب ناسح) -

 رارملا لكآ رجح نب نوجلا ةيواعم نب رضخأ نب ليبحرش نب ةيواعم) -
 . (ىدتكلا

 لبق) ةيداليم 0٠ ماع يلاوح هلتقمب سيقلا ءىرما دلاو رجح مكح ىهتنا دقو

 عمو دسأ ينب عم رجح نب سيقلا ءىرما عارص ىهتناو (ةنس نيعبرأ وحنب يوبنلا دلوملا
 ماع وحنا هتافويو 0٠ ماع يلاوح مورلا رصيقو ماشلا ىلإ هريسمب ةريحلا كلم رذنملا

 رمتسا امليب . «ًاماع نيرشعو ةتس وحنب يوبنلا دلوملا لبق كلذو «ةرجهلا لبق ٠

 سؤأ نب رّمَعُم اهدهش يتلا ةلّبَج موي ةعقوم نمز ىلإ أريمأ نوجلا نب ورمع نب ناسح

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا  7١54ج ١.
 ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟) ١175.
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 .ةنس ةرشع عستب يوبنلا دلوملا لبقو نينس عبسب سيقلا ءىرما ةافو دعب يقرابلا

 مايأ ٌماظِع تناكو يرعلا 0 مظغأ نم ليج ابدي موي ناك” :ةديبع وبأ 0

 000 كر 1
 ه0 نه »ما اس

 ل ب ا
 . رماع ينبو ضيغب نب سبع لئابق لاتقو ةبقاعمل ةدنك ناسرفو ءيطو ميمتو نايبذ

 : يقرابلا رّشَعُم لاق كلذ يفو

 ٌرباكم بابّرلا عْمَج يف ُناَسَحو ُهّلْوَح ُناَيِبُذ ٍنْوَجلا ُنْبا ُةَيِواَعُم

 ٌرياطَكُم ٍةوُْبَه يف ىَّوَه ٌدارج اذان ناك ا وسفك دكر

 :يدعجلا ةغبانلا لاقو

 البق َلِيِق ْذِإ ٍنْوَجلا نبا َناَسَحِل ًارِماَعو أسْبَع ّيَحلا انْسَّبَح ُنْحّنو
 ناَيْبُذ ةليبق نم ًارفن تلتقو ًاثدح تثدحأ دق ضيغَب نب سْبَع ةليبق تناكو

 نأ رماع ينب نم اوبلطف رماع ينب ةليبقب اولزن ىتح نايبذ ينب نم نيبراه اوجرخف
 ينب ةليبق تناكو .مهوفلاحو مهوراجاف ءرماع ينبل ءافلح اوريصي نأو مهوريجي
 ونب ناكو .فئاطلاو نميلا ىلاعأ ةاَرَّس ىلي امم فئاطلاو دجن نيب ام نكست رماع

 ةاّرس ةقطنمب ةليجبو قراب تناك ثيح ةينميلا ةليجب ةليبقو قراب ةليبق ءافلح رماع
 .ةيناندعلا ةيرازنلا لئابقلا نم يه يتلا رماع ينب ةقطنم نم ًابيرق نميلا يلاعأ

 مهتفلاحو رماع ونب مهتراجأو رماع ينب , رايدب ضيغب نب سبع ةليبق تلزن املف

 اوذدعتساو اودّشَحف نايْبُذ ونب مهُرارَث رق ثيح مهب ْتَْعِمَس تا ةدييق قبأ ركذ امك َد

 مهعم لّبقأو .ردب نب ةفيذح مدب نوبلطي ردب نب ةَفْيَذُح نب ُنْضِح مهيلع اوجرخو

 نم عْمج يف يدنكلا راَرُملا ٍلِكآ رجح نب نؤجلا نب َرّضْحَأ نب ليبْحَرش نب ا

 ةرارز نب طيقل مهيلع - نويميمتلا  ُبابّرلاو كلام نب ةلظنح ونب ْتْلَبْقَأو ٌةَدْنَك

 يف نؤجلا نب ورمع نب ناسح لّبقأو («سْدَع نب يبرْكيو ةرارُز نب دّبْعَم مدي َنوِبْلْطَي

 مهو كولملا دنع نوكت تناك عئاضوب اولّبقأ ءمِهِرْيَغو ةَذْنِك نم ميظع عمجج

 عومج نم مه كئلوأ بابّرلاو ةلظنحو نايبذ نأ ىلع ةغبانلا رعش لديو ”«ةطباَرلا

 امنإو اهدحو بابرلاو ةلظنحو اأاهدحو نايبذ نكت ملف «نوجلا نب ورمع نب ناسح

 :يقرابلا رقعم لوق ًاضيأ كلذ دكؤيو ناسح عم اوناك

 ٌرباكُم باَبّرلا عْمَج يف ُناّسَحو هّلؤح ُناَيِبُد ٍنْوَجلا نبا ٌةيِواعُم

 م يل
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 اوجرخو لاحترالاو رارفلا اودارأ مهريسمب سبع ونبو رماع ونب تعمس املو
 رماع ينب نم نايتف يف ةَدْعَج نب هّللا دبع نب ورمع مهاتأف ءراحب يداو ةقطنم ىلإ

 اندالب نم نيبراه انجرْخَتو انحضفت نأ ديرتأ : رك يرماعلا صوحألل لاقو

 ْذإ برعلا يف يلاوم انلعجت ْنَأ ديرت ٌةكوشو ًادّلَجو اددع برعلا رثكأو زعأ ْنِم ُنحنو
 لاق ؟ْيأَّرلا امف هب انل ٌةقاط ال ام ءاج دقف ٌلعفأ فيكف :لاق ؟ًابراه انب ٌتجرخ
 هسأر يف لاومألاو ةّمَعَّضلاو ٌيرارّذلاو ًءاسنلا ٌروحتف ةّلَّبجَج بْغِش ىلإ عجرن :ورمع

 اقم الو ءام ريغ ىلع ماقأ َلَفْسَأ كءاج ْنَم ماقأ نإف ءامو لمن هيفف هطْسَو يف نوكنو

 ىلع تنكو ةراجحجلاب مهسوُؤر قوف نم مهَتَلَئاَق اودِعَص َنِإَو - نولحر يس يأ - مهل
 رماع ينبل لاقو «يأرلا هَّللاو اذه :صوحألا لاقف «كلاتق ىلع مهنم ىوُقَأ مهلاتق
 ةَّدْعَج ىنب ٌةَعبان لاق كلذ ىفف .ةَلَّبج بعِش اولخدف اوعجرف ءاوعجرا : سبيع ىنبو

 0 ْ ف ا
 ('طبقأ َليِق ْذِإ ٍنْوْجلا نبا َناسَحِل ًارِماعو ًاسْبَع ّىَحلا انْسَبَح ُنْحَّنو
 الِزْنَم نومورَي ال رشن ٍهاعضاك ْمُهُؤاسِن راحب يذ ْنَع ْتَدِعَص دقو

 دقوا واح اة ف اوفداصف سورَّضلا َفطَع ْمُهَل انْمْطَع

 لا لإ هيدر م مل فورزا راب هنالارت ىلإ نتيطر راع شحم كاذاكا

 نبا ركذ دقف مهعم نيذلاو نوجلا نب ةيواعمو ناسح مودق نم مايأ ةرشع لبق ةلّبَج

 «نوجلا نب ةيواعم عم ءاولب ةرازف ونب ناكف «ةيولألا نوجلا نب ةيواعم َدَقَع 9 هنأ ريثألا

 َدَقَعو ءناسح عم بابرلل دقعو «ةرارز نب بجاح عم ميمت نب ورمع ينبل دّقَعو
 نب طيقل عم اهرسأب ةلظنحل َدَقَعو ءسدع نب ورمع عم ميمت نوطب نم ةعامجل

 هقيرط يف طيقل يقلف «رماعو سبع لتق يف َنوُكشي ال ميظع عمج يف اوراسو . .ةرارز
 ؟انتازغ يف انعم ريست نأ كعنم ام :هل لاّمف ًافيرش ناكو يدعسلا ناوفص نب برك

 ككرتأ الو موقلا ائب رذنت نأ ديرت لب ال :لاق . يل لبإ بلط يف لوغشم انأ :لاق
 تدع يكتم عر ع ام .هل فلحف «مهرذنت ال كنأ فلحت ىتح

 ًاكوشو ًةلظنح اهيف ّرّصف ةقرخ ذخأ رماع ينب دالب نم - يدعسلا ناوفص نب برك -

 ثيح اهب ىمر مث دوس راجحأ ة ةركعو ءارمخ ةقرحو ةيئامي نت نيفقركو ًابازتو

 مهو اهاقلأ ًالجر نأ هربخأو صوحألا اهب ىتأف ريشق نبا اهذخأف «ملكتي ملو:نونسي

 يف ىرت ام :يسبعلا ريهز نب سيقل  يرماعلا رفعج نبا  صوحألا لاقف نوقسي
 نأ مكربخأف مكملكي ال نأ ىلع دهع هيلع ذِخَأ دق لجر اذه : :لاق ؟رمألا اذه

 نبا ةيواعمو ناسحل يأ . هآبْثأ ليق ْذِإ نوجلا نباو ناسحل : ضئاقنلا يف تيبلا زجع ءاج )١(
 ش . نوجلا
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 موقلا ءاسؤر مهف ةلظنحلا امأو «ةديدش مهتكوش نأو بارتلا ددع مكوزغ دق مكءادعأ

 ءارمحلا ةقرخلا امأو «مهعم نميلا نم ناّيح امهف ناتقرخلا امأو - ةلظنح ينب وبأ -

 نيكي "واهل موقلا مكيتأي لايل رشع يهف راجحألا امأو «ةرارز نب بجاح يهف

 ناسح ناسيئرلا امه (نميلا نم ناّيح امهف ناتقرخلا امأ) :هلوق نأ ةديبع وبأ هركذ امم

 ةقرخلا امأ .ةدنك نم هعم نيذلاو نوجلا نب ةيواعمو ءىطو ةدنك نم هعم نيذلاو

 ناك تايزلاو ةلطضم لي نأ ةرارز ني ظيفل نأ ةزارز نين يفتاع نورك هققف ءاريسلاا
 نإف  ةلظنح ينب نع ةياتك  ةلظنحلا  لظنحلا ةبح تناك اذإو . .ةرارز نب طيقل مهيلع

 دق يذلا ردب نب ةفيذح نب نصح مهيلع ناكو نايبُذ ينب نع ةيانك نوكي دق كوّشلا

 ع يني . عمجلا كلذ ةكوش نايبذ تناك دقف ءارمحلا ةقرخلاب دوصقملا وه نوكي

 ةيواعمو ناسح لوصو نم لايل رشع لبق ناك راذنإلا كلذ نأ ءادوسلا راجحألا ةرشعلا

 ةرشع دعب سبع ىنبو رماع ينب نومجاهيو نولصيس مهنأ يأ ءمهعم نيذلاو نوجلا نبا
 ونبو رماع ونب دارأ ٍلئدنعو «ريسلل اودشحو اوعمجت امنإو اوراس دق اونوكي ملف (مايأ

 راشأو يدعجلا هللا دبع نب ورمع مهاتأف راحب يداو ىلإ اوجرخو بورهلا سبع

 بغِش ةقطنم ىلإ اوعجرف - نييبتلا فلس امك - ليج نعل يف دكر متلاو عوجررلاب هلع
 قراب ةليبق مهيلإ تّمضناو نميلا يلاعأ ةاَرَّس نم تقلطنا مايأ ةرشعلا لالخو «ةلْبج

 اهلاجرو اهناسرف ناك يتلا ةينميلا ةليجب ةليبقو يقرابلا سوأ نب رّقعم رعاشلا ةسائرب

 ريمن ينب ةفيلح قراب تناكو «ناتفيلح رماعو ةليجب تناك دقو افلا ركع ةنيكت اخو

 : يقرابلا سْؤأ نب رْفَعُم لاق كلذ يفو «رماع ينب نم

 فيلشلا ماما عن دست ركبت جب ةودشمالا كتر

 . ةلّبَج بْغِشو حّلْسُم بْعِش نيب قيرطلا :فيلخلاو
 يتبل غانم تفل رشلا و ::قاوشلاو هيفقوشلاا نيب ءارسح هيض ةليخو 9 ةديعوبأ لآق

 ىَتُْي ال عساو ميظع بغش هل ليوط لج ةلَبجو .بالك ينبل ءام ُفْرَشلاو يَ
 ةئيَرَع ٌمويلا هبو عِسْنُم هلخادو لْخْدَملا ٌبِراقتم ٌبْعْشلاو «بغشلا ِلَبِق نم الإ لّيجلا

 يرارذلاو ءاسنلا اونّصَحف ْحْلَسُم هل لاقُي هنم ًابْغِش رماع ونب تلخدف .ًةليِجب نم

 ءاياظَش يف لئابقلا نيب َعْفأ ؛حادقلاب َبْعَّشلا اومستقاو . لبجلا سأر يف لاومألاو

 فيلخلا اوجلّوف رِيْمُث ينبل ٍلئموي ءافلُح دزألا نم يح قراب مهعمو رْيَمُث ونب تجرخف
 : يقرابلا سْؤأ نب رّقَعُم لوقي هيفو .فْلَخَت مِهَمْهَس َنأل نْيَبْعّشلا نيب قيرطلا وهو

2 

 ففيلخخلاٌم همام انبل يس عت ا
9 
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 بقلق ىلا مدل قن قوان ليهو ناكور 11 نك انا وطور لعن اةاكو
 يف اوزكرمتف مهمهس فلخت كلذل ةكرعملا تقبس يتلا ةعستلا مايألا رخاوأ يف بج
 نيب قيرطلا اهنأل اهيلع موجهلا أدبيس يتلا رطخألا ةقطنملا يهو نِيَبْعْشلا نيب قيرطلا
 مهمامأ انب ليسي) يقرابلا رقَعُم 2 لوق كلذ ىلع لديو ًاريبك قراب ددع ناكو «٠ فييعشلا

 لبق ةَلَبج ٍبْعِش ىلإ اهلاجرو اهناسرف لصو دقف ةينميلا ةّليِجَب ةليبق امأ . افيلخلا

 اع راد تالق اير رعاك يا هاربا تالا نب يسار مهتم رت حاس عدرا
 ةّليجب لئابق َةَلَبَج موي ْتَدِهَش' :ةديبع وبأ لاق . ةلَبَج ٍبْعِش قطانم طسوو لخاد رماع
 نفل 1 تس راه كيوتو درست نيب كناك نسانؤرتح وأ بامرخل اردد الإ اهلك
 قي وطي عسل لا - اورشتنا يأ - اوقّرفتف (ةلّبج ٍبْعِش ىلإ نميلاب ةاَرَّسلا ةقطنم
 «ةعيبر نب رماع ينب يف ةليجُب نم دادُت نب رماع نب ٌةَيِداع (ةريشع) تناكف .رماع

 نير ء (ةريشع) تن و «بالك نب رفعج ينب يف ةليجب نم ُةَمْحْس (ةريشع) تناكو

 0 :ب يف ةليجب نم َةّيُك سيق ونب ناكو «بالك نب ورمع يف ةليجب نم

 تناكو «ةعيبر نب رماع ينب يف ةليجب نم ديز نب ةيواعم نب رماع (ةريشع) تناكو
 هللا ديب بيت (ةريشعلا تاكو «بالك نب ركب يبأ ينب يف ةليجب نم َةَعْيْطُف ونب

 نب رماع ينب يف ةليجّب نِم ماطخلاو ةبلعث تناكو «رماع نب ِرْيَمُن ينب يف ةليجّب نم
 بالك نب ركب يبأ ينب يف ةليجب نم ديز نب ةيواعم نب ورمع ونب ناكو «ةعيبر
 14٠[ ص1 . ؟لكُع نم رْيَقُت ٍذئموي مهعمو

 ني كلامه نب تبن نبا ورجع نب ةشارا نيررامتا نب نب هليش ا كد

 قراب ةليبقو مه اوناكو ةنااسل نواب رو شب ند انس باق امك وشل

 ةليجس تناك دقف ؛َُلَبَج موي ةعقوم يف رماع ينب عم نيذلا ةيبلاغ نولثمي ةينميلا ةيدزألا

 ةرشع ءاهز - ةينميلا ريغ - نيمو ماع تابع كناكو كير

 لك نيثالث مهعمج غلبف" : ةليبع وبأ لاق يفالا

 در ةعامضو 6-50 نوجلا نبا ةيواعم َلَبْقَأ رخآلا بناجلا يف امنيب
 ةدنك نم ةعامجو ميمت رئاشع نم اهريغو بابرلا ةليبقب نوجلا نبا ناسحو «ةدنك
 ددع نوكيف «أفلأ نيرشع ءاهزب مهريدقت نكميو «مهددع تاياورلا ركذت ملو ؛«ءيطو

 .177 ص - حرفلا دمحم - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 7
 نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع) مه رماع ةليبق (")

 نب سبع)ا مهف سبع امأ «انددع نب دعم نب رازن نب رَضُم نب ناليع سيق نب ةفصخ
 . (رازن نب رضم نب ناليع سيق نب دعس نب نافطغ نب ثير نب ضيغب

 55١. ص - ةديبع وبأ - ضن ةئاقنلا 0
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 نب نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ ةليبق مه نايبذو .ًافلأ نيسمخ ءاهز نيقيرفلا

 ةليبق نم ةلظنحو بابرلاو .ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليع سيق نب دعس
 اوناكو «ناندع نب دعم نب رازن نب رّضُم نب سايلا نب ةخباط نب دأ نب ٌرم نب ميمت
 ىلإ مهعومجب اولبقأف ؛نوجلا نبا ةيواعمو ناسح عم نيذلا ةيبلاغ َنوُلْدَمُي نايبذو مه

 :لاق ثيح مهمودق يقرابلا سْؤأ نب رَمَعُم فصو دقو .ةَلَبج ٍبْحِش ةقطنم
 ٌرِباَكُم ٍباَبْرلا عْمج يف ٌناَسَحو ُهّلْوَح ُناَيْبُذ ٍنْوَجلا نبا ةَيِواَعُم

 ٌرِعاَسَم حاَمّرْلا ئارطأب لاَجر مُمَدَرَف ٍتويّبلا بائظأب اوُوَمَف
 ٌرياَطَتُمِةَوْبَه يف ُىَوَهُدارج هءاهُز َنأَك ًاعْمَجاوعَمَجْدَو

 تاالاصتا تعقو امبرو «حابصلا ىتح اوتأب امنإو لاتق مهمودق دنع عقي ملو

 ءاملاب ناسحو ةيواعم عمج ديوزت ةلّبج بغِش يف نوزكرمتملا بأ دقف تالسارمو

 لاصتا ًاضيأ ىرجو « (ًائيش ْمِهِرْقَن ملف) رَّفْعُم لوق كلذ ىلع لدي امك كلذ ريغو

 رماع ينب لاتقل اوؤاج امنإ ميمتو نايبذ نم ناسحو ةيواعم عمج نأب ةليجّبو قرابب
 رماع عم لتاقتس اهنأب مهتغلبأو قرابو ةليجب لبقت ملف «قرابو ةليجب سيلو سْبَعو
 ميمتو بايّرلا ترباك امنيب ةكرعملا لبق ءيط فارصنا ىلإ ىدأ امم حابصلا يف سبعو
 (ُرباكُم بابرلا عمج يف ناسحو) يقرابلا رّقَعُم لاق كلذلو لاتقلل اوأيهتو تاذلاب
 :مهمودق نع ةفلاسلا تايبآلا دعب لاقو

 ٌرِماَسو ٍفوفّذلاب ٌتاعمْسُمانل ٍةَمْعِيِباَنْثِبو ءًافْيَض ائلاوُثاَبُف
 ُرْواح ٍسْمّشلا عِلطَم انْيَدل ٌحوِبَص ْمُهَرْضَق نكلو اعْيَش ْمِهِرقُث ْمَلَك
 ٌرِماعو ٌسْبَع حْفّسلاب تَيِعْداذِإ اوُلّثَقُي نلْنأ موقلا ةاَّرَس ّنَظو
 الإ انْيَبَأ اننكلو ءرماعو سبع لاتقل اوؤاج امنإ مهنأل مهلتاقن نل اننأ اوّنَظ يأ

 . مهلتقو مهلاتق

 نم ريم اهعمو قراب هتنش موجهب حابصلا يف ةَلَّبَج موي ةكرعم تعلدنا دقو

 وبأ راشأ دقو .موقلا اوتتشو اوركركف ناسرفلا بئاتكب اوقلطنا ثيح فيلخلا عضوم
 . «سانلا اوركركف ليخلا ىلع فيلُخلا نم ريَمُث وئب ْتَجَّرخ ١ :ًالئاق كلذ ىلإ ةديبع

 كلذ ىف ةيساسألا ةوقلا اوناك قراب ناسرف بئاتك نأ ىقرابلا رَّقَعُم رعش نم نيبتيو
 : ةفلاسلا تايبألا دعب هتديصق يف لاقف «ةكرعملا فصوو موجهلا ركذ ثيح موجهلا

 "ةرتاوَتُماهُرْيَس ىَمْلَس ِناكرأك ًابئاتُك ٍقورشلا َدْنِع ٌمُهاَنْحَبَص

 : اس ليج نساي
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 ٌرِجاوَح ِكيِبَحلا َتْحَتْمُهْتُيْعاو ٌمِهْيَلَع ضاَبٌوُّدلاَماعت َنأَك

 ©"ةجانَحلا ليلقلا ٍقيَرلاب ٌصُعاذإ ًاميقم َنوُشْمَي ٌشْبَكلا َنيِبِراَضلا َنِم
 ةفاغو نيتع متسلاب ُتَيِعُذ اذإ اولثَمُي نَل نأ مْوَقلا ُةاَرَس ّنظو

 ْرِحاَفُم مُهْنِم َنيِجاّنلا يف جني ْمَلف ا و
 0 ا ٍةرِمِطِب ٌُنوكَي ْنَّماَلِإ جْنَي

 (ُهْرِمِط نوكي نم الإ جني هدا ل ل ل
 0 ا ا

 ليخ وأ ةعيرس (ةرمط) ليخ ىلع ناك نم الإ موقلا ناسرفو ةداق نم جني مل ينعيو
 نيذلا موقلا ناكو «ةكرعملا ةجلو رامغ نم بورهلاو ةاجنلاب رباثيو حليو عرسي (دهن)

 وبأ لاق .يميمتلا ةرارز نب بجاح ةدايقب نيذلا مه (فيلخلا) ناكملا كلذ يف اومزهنا

 انبا ٌسيقو ُمَدْهَز ِنامَدُهَّزلا هِرَّثُأ يف جرخو ًامزهنُم جرخف ةرارُز نب بجاح امأ) :ةديبع
 نب َنْرَح نب مدهز وه هدراط يذلاو هنادراطي يأ  «ًابجاح نادرطي بهو نب َنْزَح
 : ةفلاسلا تايبألا دعب لاق ثيح كلذ يقرابلا رّقعم فصوو ركذ دقو . .بهو

 ٌرِهام نْيَحاَنج وذ انفأ ٌضَقْلا امك بجاحل ٍرابُعلا َتْحَتٌمَدُهَز ىَوَه

 زدات تيسلاو فشلا ضار هازأ امُمالك ِنارْئْعَيٍنالْطَبامُم

 اربع و تلد وع دي قوتك نأ ل: ليدسراف

 هناسألا قب تال هِقارَوْنِممَدْهَرزاَفكوْءوُنَي

 امهنأ ىلإ ٍناِبَسْنُي ِنارّثْعَيا ةديبع وبأ لاق .(خلإ . .نارّقعي نالطب امه) هلوقو

 بلطي امهنم دحاو لك .ُقيقّدلا هنم ٍضِبْقَملا يف لخادلا :ِبفْيَّسلا ٌسائرو .نالطب
 ةنيقل زا رز كرب هيسجاس ءاذك نع ةةواطملا ترقسأ دقو . "هبحاص لْثَقِل فيسلا ساتر

 . ةقان ةئام هانحأو ًامدهز يطعي نأب ه هدهعت

 ناك «فيلخلا يف ةرارز نب بجاح عم نيذلل مازهنالاو لاتقلا كلذ ءانثأو

 لاق .فرجُجلا عضوم يف موقلا نولتاقي يرماعلا صوحألا نب حيرش عم ةليجُب ناسرف
 كانه سانلا لِتَقَف «ءفْزُجلا ذخأ ىتح ٍناسْرُف يف صوحألا نب حيّرَش عطقنا ةديبع وبأ
 حيرش هنعطف هل نوذرب ىلع فرجلا ىلع ٍذئموي ةرارُر نب طيقل ناكو . .ًاديدش الْثَق

 ةرارز نب دبْعَم نب ظيَرَق - فرججلاو فيلَخلا يف - ًاضيأ ٍذئموي ليقو . .اليتق طقسف

 . «ميمت نم الجر نينامثو سّدُع نب ورمع نب ديزو

 . (موقلا شبك) لاقي «لطبلا سرافلا ينعي :شبكلا 000
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 ىلإ نايبذ ينب ضعبو ميمت تالاجرو ةداق بورهو مازهناو لتقم ىدأو

 الإ نوجلا نب ةيواعمو ناسح عم قبي ملو ءًاعيمج مهبورهو مهمازهناو مهراسكنا
 نؤجلا نب ورمع نب ناسح َلَّرَن) هنأ ةديبع وبأ ركذ دقو «ةدنك نم ةريغص ةعامج
 نم لْجَر نوجلا نبا نود ضرتعاف صوحألا نب ُحيَرْش هيلع َلَمَحُف ةَدنِك لاي حاصو
 ٍةَدَْقِب ودْعَي جرخف هيف فيسلا رسكف هسأر يف حيرش هبرضف بشْؤَح هل لاقُي ةدنك

 نؤجبلا نب ناسح ىلع كلام نب لْيَُط ٌدَّشو . هناكم سائلا َبَعَر امم ناكو فيّسلا

 ريبعتلاو .(ها) «. .هَّرَسْأف نوَجلا نبا ةيواعم ىلع صوحألا نب توض دلو هّرَسَأف

 ميمت رئاشعو ةداق بورهو مازهناو لتقم دعب قبي ملف ءاملستسا امهنأ بوصألا
 ناسح عم ريسي ٌرفن الإ نايبذ ينب ضعبو ءيط باحسناو نايبذ ينب ضعبو
 يف فيسلا رسكناو بشوح بيصأ املف يدنكلا بشوح مهنم نؤجلا نب ةيواعمو

 امهيلإ مدقتف امهيسفن ناملسُي امهنأ ةيواعمو ناسح نلعأف «سانلا هرظنم بعرأ هسأر
 امهنايدؤي قونبو ٍلامب امهيسفن ةيواعمو ناسح ىدفف ءاَمُهاَذَحَأو ليفطو فوع

 لاطأ دقو ةَلَبُج موي ةعقوم كلذب تهتتناف . .ةدنك نم امهعم يقب نم عم افرصناو

 لا ًادانتسا اهيف ثدح ام حيحصو اهرهوج ركذب ائيفتكاو اهرابخأ ركذ ةاورلا ضعب

 . يقرابلا رَمَعُم ةديصق يهو اهنع ةيخيراتلا ةقيثولا
 ينايبذلا ةثراح يبأ نب نانس اورسأو اوقحل دق قراب ناسرف ضعب ناكو

 نإ لاقيو َةَلَبَج موي ةعقوم نم امهفارصناو امهبوره دنع ديزيو ًامره هينباو ينافطغلا
 وأ هتدراطم عم كلذ ضراعتي الو .ةكرعملا لبق ءيط عم فرصنا ةثراح يبأ نب نانس

 ضعب هرسأف هينبا عم ءام ريدغ دنع ناكو ةفداصملاب هيلع روثعلا ىتح وأ هب قاحللا

 ناسرف اهب اوُدَُحَي ةقان ةئام مهل يدؤيس هنأب مهل دهعتف مويلا سفن يف قراب ناسرف
 هيلإ راس مث ؛هدالب ىلإ فرصناو كلذ ىلع هحارس اوقلطأو هوكرتف انسح ًاباوث مهبيثيو

 ا ا يقرابلا سؤ نب رّشَعُم مهيفو قراب تالاجر ضعب

 دقو .نميلا يلاعأ ةاَرَس ره يف هفراب ةقطنم ىلإ ارعجرت .ًاريخ مهب عنصي ملو هذهعتو

 : يقرابلا رَّمَعُم لاق» هنأ ضئاقنلا باتك يف ءاج

 ٍناَنِس َدْعَبَرْمّدلا اهْنَدَمْحَت اََق ةَعينَص كلِ َناَيْبُذ يف كن ىَعَم

 ٍناسَرْفاهب اوُدَْحَي ٌةئام ْمُكَل ِهباوُت رسب اَبيْنَمَي يرطب

 يناتأ نم مكنم ىوُذَم ٌمِركأو ٌةئام ٌحئاقلاهدَوُأ ٌضاخم

 "ناَقَرَم رزاح ابطّووٌتوْغَر ٌُهُباوَتنْناَكفاَمْعُتلِلُةاَنْئِجْف
 زدنا هل اقيف فةباول ىّرَيام ّيَحلا لأسي ًاثالّئ لَو

 «قبللا بطو : بطولا 000
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 «نافَْطَع يف ركشلا َنَيِغْبَت الف ًامِعنُم َّدُب ال ٌرْهَّذلا اذه َتْنُك ُنِإف
 تي دو 3

 (هكاوبلا لومخلا ٍءاَثْعَش لآ ْنِمأ) ةديصق يقرابلا سزؤأ نب رّقَعُم رعش ٍدْيَج ْنِمو

 ةيخيرات ةيمهأ «ناتيمهأ اهلو ةَلَبَج موي ةعقوم اهيف فصوو ركذ يتلا ةديصقلا يهو
 نيسمخو عبسب مالسإلا لبق هسفنب اهَدَهّش يتلا ةّلّبج موي ةعقوم اهيف فصوو ركذ هنأل
 يف يقرابلا رّقَعُم َعَدْبُأ دقو يلهاجلا رعشلا ديَج نم اهنأل ةينفو ةيبدأ ةيمهأو .ةنس
 اهيف فصو يتلا تايبألا عقت متاوخلاو علاطملا نيبو ءاهمتاوخو ةديصقلا علاطم
 )١8( اهددعو ةعقوملا ءابنأ قايس يف اهركذ فلس يتلا تايبألا يهو ةّلَبج موي ةعقوم
 عئاورو ديج نم يهو اهمتاوخو ةديصقلا علاطم انه ركذنو . . اهركذ ةداعإ مزلي الف أتيب

 : يقرابلا سْؤأ نب رَشَعُم لاق ثيح رعشلا

 ٌرِعابألا ُلْيَبُق ْتَلاَز مآ ٍلْيْللا َعَم ةقاونلا لوتيقلا ِءاَقْعَش لآ ْنِمأ

 رياك كِلْذ َمْوَياَهْيْلَع سيْلَف ٍةَكْنَأو باَضِه يف ىَمْيَلُس تلح

 ,يُرِفاَك ريدا ِناَرجسَن ىَرُق نيبو اهئيَبَسِيَلنأ رولا اَمرَّبَحَ
 ٌرِفاَسُملا ٍبايإلاب ًادْيَع رق امك ىَوَنلا اهب ٌرَّمَتْساَو اَماَصَع ْتَمْلَأَ

 فاس ال در نِمائيأو دق ْمَكو ذولا ةيشخ نم زافسألا َكْبْيَهَت

 يف تام رفاسي ال تيم نم مك امنيب توملا ةيشخ نم رافسألا كنوبيهُي ْيأل
 :لاقو .[ةمكحلا نم ءيش هيف تيبلا اذهو ءرافسألا بيهتت الف هيف وُه يذلا ناكملا

 ةضرك

 قطانمو ريسعو نارجن يحاون لمشي نارجن فالخم ناكو نارجن فالخم ىرُق :نارجن ىرق(!)
 دجن موخت ىلإ ةاّرّسلا دزأ نم امهريغو قرابو سود ةقطنمو شرج اهنم يتلا نميلا يلاعأ ةاَرَس
 2 نارجن لصألا ةئيدمو نميلا نم ضيرع ليوط عيلقإ نارجلا :رواجملا نبا لاق ثيح زاجحلاو
 لاق نودلخ نبا لاقو [رصبتسملا 4١/ ص]  نارجن فالخم وأ ميلقإ ةدعاقو ةمصاع يأ -
 تناكو نارجن ةيعك اهبو . شزججو نارجن ناتنيدم اهيفو .ةلحرم نورشع نارجن رفاسم : يقهيبلا
 نبا خيرات يف نميلا 77١ ص3“ ريدلا ىّمَسُتو اهدنع رحذتو اهيلإ جحت برعلا نم ةفئاط
 :[نودلخ
 .عرازم :رفاك ىتعمو «نكارجن ةبعك ريدلاب ينعي“ رفاك ريدلاو . ) يقرابلا رقعم لوقف

 ءارعشلا مجعم يفو" ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلأف عماجلاو ضئاقنلا يف تيبلا ردص ءا
 وأ ءدعُبلا دعب ترقتساو اهرفس ىهتنا ينعيو“ ىونلا اهب رقتساو اهاصع تقلأف ليلكإلا شماهو

 .اهب ىونلاو دعبلا رقتسا
 بئذلا :ناحرسلا .نيسلا رسكو ميملا حتفب حسم ىوريو .نيسلا حتفو ميملا رسكب حَسِم(7)

 (ُتَّْرلاو ىَضْعلا تبنأ ام لمرلا نم ةميصقلا) ةديبع وبأ لاق : ةميصقلا
 .رساوكلا نابقعلاو روسنلا نم ٌريط :رساك ءاختف .ليخلا ينعي :نانعلا يف حومط(؟)
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 (17:ِساَج ٍةَميِصَقل ملا ٍناَحْرِسَك حَسِم

 ©”ةِساك ٌءاَْسْنَق ءاملا يف ُتسَمَتْعا اذإ

 "”ُرِقاع م ُهانْسَح ٍِلْعَبْلِل ْتَدَهَماَمَك هل تالوعدت ركرلا ىف لقمان اهل
 (9خئارضلااهنَدرَحْلَق ٌةَدُوَحُم ايلين زدت اجب تاكد

 قراب ناسرُف دئاق ناكو اهدهش يتلا ةّلَبج موي قوبل يقرابلا رّمَعُم فصو لديو
 ًاريبك ًاخيش ٍذئموي يقرابلا ُرّقَعُم ناك» هنأ نم ُىَوْرُي ام باوص مدع ىلع لدي ءاهيف

 وهو هُربْحتف ساّنلا نم لّهْسُأ ْنَم اهل لوقي لعجف هلَّمَج هب دوقت هل تنب هعمو ىّمغَأ
 ؛ مويلا ناس اعين قتلا لازي ال يطبها :لاق اوُماَتَت اذإ ىّتح نالف ونب ءالؤه لوقي

 كلت تطلخ امنإو كاذنآ ىّمغَأ ًازوجع ًاريبك ًاخيش نكي مل هنأ فرتو م 6نساتلا طَّبَهو

 دق ناك اهيف يتلا يه ىرخأ ةعقوم يف هتلاحو ةَلّبج موي ةعقوم يف هتلاح نيب ةياورلا

 ةقارسو' ىقرابلا رقعم دنهش دقق هلم هبي دوقت عننا هعفو ىتمغأ ارببك اخنينك ناض
 ىقرابلا ةقارس» :نأ ًالئاق يدمآلا نع ةدارج ديعس دمحم ذاتسألا اهركذ ةكرعم يقرابلا
 ابأ شيرق ْتْلَتَق نيح شيرق عم برح يف كرتش ؟ا هنأ يدمآلا ُىَوَر ءيلهاج رعاش
 لاجر رابك نم ةعامج  ةاَّرّسلا ُدْزَأ ْمُهَو  نميلا زاهي كلعتت يسودلا رهيزأ

 هذه بسنت رداصملا ضعبو «يقرابلا ةقارس لوقي كلذ يفو» :لاق مث . :نتفول

 : يقرابل ل يلهاجلا ينميلا رعاشلل تايبألا

 اولاق َنيَدلااَئِْيَضَق نأ املف

 مهيلع ًافوظوم َجْرَخلا اًنْعَضَو
 ىَمَسُم رانيدديعلايفانل

 ٌشيرفق ثلَدَع ام كاذالولو

 ا ل مآ مم

 انيضرْدَكانلُق ؛ ياسا

 انهنيربقابص ةراقألا نودؤعي

 انوقتيمقالحلازحهب
 (؟«(انيمّيالو دالبلا يف ًالامش

 يسودلا رهيزأ ابأ اولتق نيذلا ىلع هضرف مت ام ةواتألاو جْوَخلاب ينعي هنأ ىرنو

 دهملا يف ضهان اهل» ضئاقنلا يف ءاجو .هاعرت اهركو يف ديلو ءاختفلل يأ :ركولا يف ضهان )١(
 رقاع ءاتسح ةأرما اهجوزل تدهم امك يأ ةرقاع ء ءانسح لعبلل تدهم امك» هلوقو .«هل ُتَدَهَم دق

 تايرخأ ءاسِن اهجوز ردتبت نأ نم ًافوخ دولولا ةأرملا نم رثكأ هيرادتو اهجوز ىعرت رقاعلا نأل
 .رئارض

  روصعلا ربع نميلا يف ةفاقثلاو يدألا (؟)
 .1؟75 ص . يدمآلا  فلتخملاو

 فلتؤملا نع 5. ص - ةدارج ديعس دمحم
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 ًاغلبم شيرق يدؤت نأ ىلع حلصلا متف هوبهن نيذلا لاملا لباَقُم شيرق نم هلام اوبهنو
 اودهش نيذلا دزألاو قراب ناسرفو يقرابلا رّمَعُم عجرو ءمسوم لك يف لاملا كلذ نم

 ناك - ةلّبج موي سيلو - ٍظئمويو «نميلا يلاعأ ةارسب مهتقطنم ىلإ ةكمب ةعقوملا كلت
 . ًابلاغ  ديرُي امب هربختو هتنبا هلمج دوقت ىمعأ ًاريبك اخيش يقرابلا رّفَعُم

 : يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق يقرابلا رَّفَعُم رعش نم هب َدَهْشَتْسُي اممو
 : ّيقرابلا رّقَعُمِل ديرد نب ركب وبأ اندشنأ"

 فيطو ةمتاقل ئقللالو: :ثّدش نخلا ذاَمع تخؤتشاااذإ

 نم دش ءيش اهنم ىخرتسا اذإف «مهلبإ روهظ ىلع مهتويبو ةرورتابا مع : لوقي ١
 . ؛هقيِظَو اوُننَيو اريعب اوخيني نأ ريغ

 لبق 45 ماع وحن)  عماجلا باتك يف ءاج امك - يقرابلا رّشَعُم يفوت دقو
 ماع يف  ةنس نينامثو سمخب كلذ دعب مث .""”؛ةيداليم 08٠ ماع قفاوملا ةرجهلا

 يقرابلا رَّشَعُم رعشب هلي يبنلا ةجوز قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع تلثمت - ةيرجه 4٠
 :اهنع هَّللا يضر ةشئاع تلاقف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لتقم ربخ اهاتأ امل

 ”ُوِفاَسُملا بايإلاب ًانْيَعَرَئامك ىّوَنلا اهب ٌرقتساو اهاَّصَع ْتّقْلَو
 .روصعلاو ةنمزألا ربع سانلا هب لثمتي يذلا يقرابلا رَّمَعُم رعش نم تيبلا كلذف

 ١. ج ”7١ ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا 0
 .87” ص - فرطماب دمحم - عماجلا (5)
 .؟ ج 7١ ص  عوكألا قيقحت - ينادمهلا - ليلكإلا 0
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 4١ ه» ثحيملا

 يريمجلا ناشيج وذ ناسح
 «يداليملا سماخلا نرقلا يف نييرّيْمِحلا كولملا دحأ»

 ركذ دقو . ٌيرّيْمِحلا ناسح نب عّبُت دعسأ نبا ناشيج وذ ناسح رعاشلا كلملا وه
 لئاو نب سمش دبع نب ةعاَفّقلا ينب بسن نع هثيدح يف هرعش نم نيتيب ينادمهلا
 «ناعرفو ءناصحي : سمش دبع نب ٌةَعاَمَقلا دلوأ» : ينادمهلا لاق ثيح نييرّيمجلا

 : هلوقب رغصألا عْبُت َنَع مهايإو ىربكلا ةعداوو ءَناَمْعَنو ءاهلك ٌنوطب «عْزْوَمو
 را باودتجيب كا يحاور انوأئ ذَقَف ماركا ًةعداَوَو
 ©7ِواَرجُج ىلإٍقيقعلاف ٍةَماَم يلا ضرع نيام بهليخ تْوَمأ
 يف لفغد دروأ دقو (رغصألا عَبُت١ بقلب هركذ امئإو همسا ينادمهلا ركذي ملف

 وأ (ناشيج نب ناسح يذ) كلملل اهنأ ركذو نيتجلا اهيا حا ةديصقلا ةريسلا باتك

 عَبُت) هنأ ينادمهلا هركذ يذلا بقللاب مسالا طبر نم نيبتيو (7(ناسح ناشيج وذ)
 :رغصألا عب ليلكإلاب رخآ عضوم يف ينادمهلا ركذ دقو (ناشيج وذ ناسح رغصألا
 اذهو + اءاكلا دنس دعب .دعسأ نب ناسح دعب َكْلَم .دعسأ نب ناسح نب ورمع

 0000 ةعبابتلا نميلا كولم نم ناك دقف ءامسألا قافتاو هام

 : م3 (بركيكلم نبا عبت دعسا برك يبأ نب ناسح نيب ورمع) ابس ةكلمم نوصع

 ل اد د نبال :ةيريعسلا ةعبابشلا نييلا كردموحأ نب
 رن هلا ايقسألا عَبَت) وهو (ناشيج وذ ناسح) وه نوكيف «ناميغ يذ نب ناسح
 نم ة ةرتفلا يف نميلا مكح ناسح نب عَبُت دعسأ ىلوت دقف ةيريمحلا ةلودلا رصع رخاوأ

 نب ناسح) هذدعب مكحلا ىلوت مث يداليملا سماخلا نرقلاب م57/ - 7 ماع
 ل ريخألا عبرلا ي ىف هدهع نوكيف (ناسح نب دعسأ

 يصخشلا هبقل ناكو « ةعبابتلا كولملا رخآ نم دنأ ىنعمب (ركضألا عَبت) بقل عم كلذ

 .(ناشيج وذ ناسح) وه امنإو (ناشيج ناسح وذ) همسا سيلف (ناشيج وذ)

 .؟5 ج 1١ ص ينادمهلا نسحلا 5” كاحاقلا

 ."594 ص  عوكألا قيقحت - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
 .8ج ؟١7١ ص  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 ناتيبلا ناذه لِخذأفا :يلي ام فلاسلا ندنلا نق: نينسلل ةركذ دعب ىاادمفلا لاق

 :دزألا قرفت اهيف ركذي يتلا يدزألا نمحرلا دبع نب هللا دبع ةديصق يف

 ميك د داذع دانعلا قرأ يف ثلَقف ُتْفَرَأ

 ص] .«هذه ىلإ عّبُت بث لوق ضعبو ِعَبُت ىلإ ةديصقلا هذه نم ٌريثك فيضأ مث
 هللا كيعولإ ةيويسم ةدييفتلا تايبأ ضعب ةفصلا يف ينادمهلا ركذ كلذلو ١ 1١[

 يضاقلا لاق اهك وأ «ناسح ناشمح يذ كليلل اينأ لفغة ركذ امثين يدزألا

 ةريسلا باتك يف ةديصقلا هذه تبسُا :ةفصلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم
 نأ لوقلا نكميو ."37اتيب رشع ةعست يهو ناشيج نب ناسح يذل لفغدل بوسملا

 «ناشيج يذ ناسح ةديصق تايبأ ضعب ذخأ يدزألا هّللا دنع نأ وه ساعلالا يسن

 :ناسح لاق دقف

 داتتراباومهيْمملاوُحَمأو انوأندقف ماركلاةعداوو

 : يدزألا هّللا دبع لاقف

 داتيراياودمهي مل وبمازأ اناسمفاولزت مهن ايو

 يف تايبأ ةرشع وحن يه ناشيج يذ ناسحل اهنأب ءافتكالا حصي يتلا تايبألاو

 : ةيلاتلا تايبألا يهو ءةفصلاو ليلكإلا

 . ةماميلا

 ٍداهدجن ٌعميهمو ٌنارجنو ٍناَمْع يداواهئاقل َنوُدَو

 دازريغبءاجرلاْنِمًتخرف ًءةَجروِجرتاهتواجدقو

 داعبلا ىلإ ط خي ْنَمُدِعْبُتو يناَدُيُنَم لصوتووندتدقو
 رخل نو يي طل بل ىلع يناّوّغلا ىلإ ٍفيِهّْللا برطامو

 دان ا نييحتا ءْلْغعم الوش ندع سد عالا

 1 ا انوأن دقف ماركلا ةعداوو

 دارج ىلإ قيقعلافةمام- يلا ضرع نيبام مهليخخ ْتَوَمَأ
 6 ل اوبتَكْساعُهَني يذلا ناّسُغو

 يداعألا يف مهاوس اوأئّتالو ًاعيمج مكموقوحن اوُرِيَسَف

 داعدعب الاجرمّمدلجأو ًامدق سانلاٌراَيَخْمكْنِإف

 ١. 15 صاد عركألا قيقحت 57 - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(

 ةماميلا نيب ام ةماميلا ضورع وأ ( ةماميلاو نارجن نيب ام ةماميلا ضراع امإ وه : ةماميلا ضرع (0)

 يلقإ نم لموحو لوخدلا يلي اميف دارج ءارحص :دارجو . عضوم مسأ : قيقعلاو .ةريحلاو
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 "وبلا يزال هنابك حاف لوك ىف ابان عسرشكاو
 يتلا ةينميلا لئابقلا كلت ركذل ة ةديصقلا كلت لقي مل هنأ تايبألا نم نيبتيد

 يف هيلإ ْمَضْنَتو هيلإ ريست نأ ىلع لئابقلا كلت ُتحتْسَي اهلاق امْنإو نميلا نم تلفقتنا
 دقو ءريمح شيجو لئابقب اهريغو قارعلا ىلإ هب مايقلل أيهتي ناك يذلا يبرحلا ريسملا
 تناك امنإو نميلا جراخ نكت ملو جحذم لئابق ةسيئر يهو دارم ةليبق ركذب أدب
 ةماميلاب نيذلا ركذ مث «نميلا لخاد نارجنو فوجلاو برأمو جيحلم ورس قطانمب

 ىهايإ ًادشاتم ماشلا فارطأو ماشلاب ناسغ ةليبقو - قارعلا ىلإ قيرطلا ىف - دارج ىلإ

 . هيلإ ارمي نأ ندور هموت وحن اوريسي نأ

 يف اهتماعزو نميلا نم تلقتنا يتلا لئابقلا لزانم اهيف ركذ يتلا ةديصقلا امأ
 57 دعسأ لآ ضعب لاق" هنأ نعل يف ينادمهلا ركذ دقف ءاهيف تلقتنا يعل قطانملا
 ةديصقلا نم ًاتايبأ دروأ مث ' . .نميلا نم جرخ نم لزانم ٌركْذَي «ٌعّبت «بركُيكلم
 ميدق بركيكلم نب دعسأ أ نمز نآل (ناسح نب دعسأ لآ ضعبل بوصألا نأ ىرنو
 وهو (دعسأ لآ نم رغصألا عّبُت) وه نوكيف (عّبُت) هنأب لئاقلا ينادمهلا ْرْيَم دقو ا

 0 ديلا تايبأو د نب ناشيج وذ ناسح)

 ا ب 00
 رّبْيَخ ةحاسب اهنم ٍلزعم ىلع اوُحَبْضأف َدوُهَيلا اهنع اوُكَرط مُه

 مي مم يف مهزع ي 0 داو

 رديتر ناحل كا توا مس

 رّمَشُملا ضرأ دعب ناَمع ضرأو ِ 251 5 كش 7 ميك 2

 ِرَبْرَب ضرأ اوتأ ىتح ٍرَبْرَب ىلإ اوُقُلَعَت ٌدْنُج برغلا ضرأب امو
 نميلا نم اولقتنا نيذلا قطانمو لزانم ركذ درجمل ةديصقلا كلت لقي مل هّنأ ىرنو

 . مالسإلا لبق دوسألاب ةروهشم تناكو نميلا ةاَّرَّس يلاعأب ةشيبو ةلاَبَت ةقطنم ةرشأ :ةلاك دس(
 .جرزخلاو سوألا مه برثي يف نيذلا(')
 ةلّبج نب مهيألا كلملل مالسإلا لبق يراصنألا تباث نب ناسح لاق .ماشلا :رصيق ضرأ 0

 : ماشلاب يناسغلا

 ينامي ّلك ُرْخَف مورلا ىلإ ماشلاب َكَكَلُم ْنإف اًهْنْرهْشأ
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 : هلوق يف كلذ ىلجتيو يجراخلا يبرحلا ريسملا يف ذ هاياونب كلذ لصتي ًاضيأ امّنِإو

 رّسحو َنيعِراَذ ْنِمًابرُساْوَنأ اوُعُدْنِإ قاب انو برعم يفو

 يف هعم ريسملا ىلع نميلا يف اهريغو ةيريمحلا لئابقلا عيجشت *ت دارأ نوكي دقو

 مهل ًادنس نوكتس نميلا جراخ ةرشتتملا ةينميلا لئابقلا كلت لك نأ مهريكذتب وزغلا

 نم ربكأو دعبأ تناك هاياون نأ ينعي دق امم ؛ءاجرألا كلت ضعب ىلإ نوريسي امدنع

 : لمشت هراعشأ يف اهركذ يتلا ةينميلا لئابقلاف «قارعلا ةهج ىلإ ريسملا

 .زاجحلا يف برثيو ةكم يحاونب جرزخلاو سوألاو ةعازخ لئابق (أ)
 نامعو نيرحبلاب نيذلاو دارجو ةماميلا ضورع نيب ام نيذلا دزألاو ةعداو لئابق (ب)

 :هلوق يف امك

 رقشملا ضرأدعب نامَع ضرأو هلك فيّسلاو نارحبلا اهل دزأو

 لحاس ينعيو رحبلا لحاس  نيسلا رسكب  فيّسلاو «نيرحبلا يه نارحبلاو
 تناك يتلا نيرحبلا رججُه ضرأ يه رقشملا ضرأو «نامُع ضرأ يه نامُعو .جيلخلا
 . قارعلا موخت ىلإ دتمت
 اهنع لاق يتلا ةعاضق لئابق (-ج)

 رعيوتصلا الب ىف قسئات ادبغيب ةلرتمة فاست اقيمت وفا وقو

 ةليبق مهنم تناكو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلاب ةريثك قطانم يف ةعاضق ترشتنا دقو

 نب صربألا نب ديبع ينبل ناكو» :نودلخ نبا لاق «نانبلب ةلماع لبج يف لماع

 ةيرب يف ةيقاب هراثآ ءرضحلاب هنوثراوتي َكْلُم «ةعاضق نم «حيلَس نب عجشأ نب ورمع
 نبا لاق  ايكرتل ةمخاتملا ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنمو لصوملا يف يأ - ''”«راجنس

 ةريزجلا ضرأ نم ةرقبع اولزنف .ةعاضق نم «ناولح ينب نم ةقرف 8 نودلخ
 . "'”"ةديزت ونب مهنأل ةيديزتلا دوربلاو فوصلا نم ةيرقبعلا دوربلا مهؤاسن تجسنو

 .ربونصلا دالب ًابلاغ يه ةيتارفلا ةريزجلا ضرأ نم دالبلا كلتف
 :ناشيج وذ ناسح اهنع لاق يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق (د)

 ٍرُمدَت ضرأ نم ءالجرلا ةّرحلا ىلإ جلاعةلمر نيباماهلٌبلكو
 عم هنولوادتي ةربو نب بلك ةليبق يف رخآ ُكْلُم ةعاضقل ناكو» :نودلخ نبا لاق

 نيد يف اولخدو «كوبتو لدنجلا ةمود بلكل تناكف «ةدنك نم نوكسلا

 دم رامسلا فان ةرايسلا اهنكاييست تلك انازأ : ينادمهلا لاق ''”2. . ةيئارصنلا

 . ١15 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 2
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 يهو صمحو ؛ُةّيِمص ةيمصاعلاو ةسلسو رُمْذَت : ىرّقلا نم بلك رايد يف عقو امو

 نم بلك ةنانكب عجرت مث سلك قف ةنانكل باطرفكو رّرْيشو ةامَح اهفلخو ( ةيريمح

 1 7دامسلا ةحان ىلإ هتف اهرايد

 نب ةَرُم نب ثراحلا نب يِدَع انبا مخلو ماَذَج مهو .محْلو ماذُج لئابق (ه)

 .«ناطحق نب برعي ني بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرَع نب ديز نب ددأ

 لإ ماشلا يف رشتنت مهنطاوم تناكو ركبم تقو ذنم ماشلا ىلإ نميلا نم اولقتنا دقو

 :ناشيج وذ ناسح لاق نيح كانه ةماعزو ُكْلُم مهلو رصم

 بَجَتلاَو الُعلا يف ًامّحَل كلانه ثكراَشو ْتْلَح ُثيح ُماَدُج تْلَحَو

 ىصفأو نافطغ لثم ةريثك بوعش هل عسّتم نطبف «ماذجج امأو » :نودلخ نبا لاق

 لوأ' نم ةليأ يلاوح مهرايدو (ةثافن ونبو ةمرخم ولبو بيبض وئبو ماذج نب مارح ونبو

 امو (ندرألاب) ناعم يف ةساير مهل تناكو « برثي فقارطأ نيب ىلا زاجحلا لامعأ

 نيبعش يف ىلوألا مهنطاوم يف مويلا مهتيقبو :-.ةنادن رم ةرقالا يمل ماخلا نشايل رح

 ةبقع ىلإ رصم لامعأ نم سيبلب نيب ام مهو «دئاع ونئب :امهدحأ فرعي «مهبوعش نم

 «ملزألا ىلإ كركلا نم مهو «ةبقع ونب :ةيناثلا فرعتو .نيطسلف نم كركلا ىلإ ةليأ

 لاق . ماكنا ب رع هود ىلا ةيوبنلا ةنيدملاو رصم نيب ام ةلياسلا نامضو

 ةاريك ةاضاام اقرأ مخلي سلات ىلإ ةلمرلا : :اهطلاخي نمو مخلل ناكو» : ينادمهلا

 مخلل تناكو . .ندرألا رهنو كومريلا يداو اهيف ىمري يتلا ةتيملا ةريحبلا مث رغُز ىلإ

 ةارشلا لابجو ىون ةنيدمو ةنيثبلاو ناروح يفو اهيلي امو نالوجلا يف نكاسم أضيأ
 ةدراولاو ةراقبلاب ةدشار ونب مخل نم ناك » كلذكو . ناروح ضرأ نم صقش يفو

 يكل ًاضيأ ماذج نم تناكو ماذج نم ةضايب ينبل نيطلاخم شيرعلاو
 :يرذعلا رمعم نب ليمج لاق مهيفو .اهريغو ةزغو شيرعلاو ةدراولاو

 مازإءاقللامويتمزأ اذإ را
 ا"مارحو هب لح ْنِم ماشلا ىلإ ىرّقلا يذف رصم نيب ام اوعنم ٌعُه

 : كناشيج وذ ناسح لاق مهيفو «برغملا دالايب ةيريربلا ةيريمحلا لئابقلا ور

 ربرب ضرأ اوتأ ىتح ربرب ىلإ اوقلعت دنج برغلا ضرأب اًنِمو
 مهنكاسمو .ةماهعو « ةتانزو (ةتاولو ؛ةماتكو ؛ةجاهنص مهنم ةريثك لئابق مهو

 يف غلب ول هنأ مهايإ هركذب ناسح دارأ امبرو ءىصقألا برغملاو رئازجلا ىلإ ايبيل نم

 ١79. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(

 .178 ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا كرف



 48 : ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش كلفت

 نكلو «هل ًادنس نوكتس ةينامي ةيريمح لئابق اهيف نإف برغملا دالب ىلإ ىتح هوزغ
 .قارعلاو نيرحبلا ميلقإ ىلإ وزغلاو ريسملا تناك ةنلعملا هاياون

 يريمحلا شيجلاب دعسأ نب ناسح كلملا ريسم م ةيئارتلا م خيراتلا بتك تركذ دقو

 نيرمأ نيب تطلخ اهتكلو ؛«قارعلا وزغ ًادصاق ةماميلا ىلإ نميلا نم لئابقلاو

 نيريسمو ٠

 نميلا نم أبس كلم بركيكلم نب دعسأ برك يبأ نب ناسح نب ورمع عْبُت ريسم -أ
 تاارطأ ىلإ سو املق هداوملا لق 0 وص ل مقنألا نيزلا ف فارغلا قزح

 عم اوقفتاف «نميلا ىلإ ةدوعلا يف اوبغرو ريسملا نع ةداقلاو لايقألا عنتما قارعلا

 اوكلمو نميلا ىلإ اوعجرو ناسح نب ورمع كلملا اولتقف «برك يدعم هيأ
 .ابرك يدعم

 نرقلا رخاوأ يف  قارعلا وزغل يريمحلا ناسح نب دعسأ نب ناسح ريسم - ب

 دعسأ نب ناسح َكَْلَم املا :ماشه نبا لوقب دوصقملا وهو - يداليملا سماخلا
 اوناك اذإ ىتح مجاعألا ضرأو برعلا ضرأ مهب أطي نأ ديري نميلا لهأب راس

 - نميلا لهأ ضعب يل ركذ اميف نيرحبلاب :ماشه نبا لاق - قارعلا ضرأ ضعبب
 مهدالب ىلإ ةقجكلا اودارأو ةةعف ضسسملا  نيمملا نتاوي

 «قارعلا ديري هدونجب ضهن اناسح نأل :يريمحلا ناوشن ركذو . . .مهلهأو

 مهب غلبي ىتح هتوزغ نع يهتني ال هنأ اوملعو 0 ا

 امأ «ةماميلا مهغولب دنع كلذ ناكو ' . .مهيلع كلذ ّقَّشَف :هؤابآ غلب ثيح

 قرا ل اس ريب تا وق ورق د دارت قرا قت نب ناك حل

 هنأب اورعشو ةداقلاو لايقألا هيلع بلقنا ةماميلا دعسأ نب ناسح غلب املف ءمدقألا

 عوجرلا هنم اوبلطو ؛هعم ريسملا اوهركف «قارعلاو نيرحبلا ىلإ وزغلاب يفتكي نل
 ناكو ورمع هل لاقُي هل ًاخأ اوُمّلكفا :ماشه نبا لاق .كلذ'ئّبأف «نميلا ىلإ مهب
 ىلإ انب عجرتو ءانيلع َكُكْلَمُتو .َّناَسَح كاخأ لتقا :هل اولاقف «هشيج يف هعم
 نع هاهن هنإف «يريمحلا نّْيَعُر اذ الإ «,كلذ ىلع اوعمتجاف :مهباجأف ءاندالب

 يا ب ل ل . .هنم لبقي ملف كلذ
 ثيح مدقألا نمزلا يف دعسأ برك يبأ نب ناسح نب ورمع لتقل رواشتلا ربخب

 )١( ج 75 ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا ١.
 .187” ص - ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا 237

 ءا١ اجا 6 ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا 0
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 نمار رتاج هلك يعاب يدعم هيخأ عم ةداقلاو كلايقألا قفتاو: نوانشت

 هنأ تاياورلا لوقت  هيخأ لتق نع هاهن لايقألا نم ًادحاو الإ كلذ ىلع

 نب دعسأ نب ناسح كلملا لتقل ةداقلاو لايقألا رواشت يف كلذكو - (نْيَعُر وذ)

 نأ نكمي الف (نْيَعُر وذ) وهو ةكراشملا نع لايقألا دحأ عنتما ٌيرّيمجلا ناسح

 ةاورلا جمد امنإو «نيتثداحلا يف ةكراشملا نع عنتما يذلا وه (نْيَعَُر وذ) نوكي

 «كلذ يف رعشلا نم نيتيب لاق نّيَعُر اذ نأ ىلع تاياورلا تعمجأ دقو ءامهنيب

 لوألا ناسح نب ورمع عّبُت نمز نأل دعسأ نب ناسح نمز يف هنأ ىلإ ريشي اذهو

 هيف عاش نمز وه دعسأ نب ناسح نمز امنيب ءرعشلا روهظل قباس ميدق نمز
 ةداقلاو لايقألا هنم بلط املف ءأرعاش هسفن دعسأ نب ناسح ناك دقو ءرعشلا
 «لوألا ناسح نب ورمع ىلإ بسنت يتلا تايبألا لاقو «كلذ ىَبأ ءعوجرلا

 : ةيلاتلا تايبألا يهو ءاذه دعسأ نب ناسحل اهنأ بسنألا وأ بوصألاو

 ٌبيابيرفَسْنِمَْشْسلَف بفوؤن نأ وعجرجي ناتك نعم

5 3 5 2 1 220 
 . :اكونلا يبيح اع ويمشي اني يلُمَجتو .ءيزهجتف

000 

 ٌبِصاعألاو للاكألا زنخأ 0 تا

 هوخأو مه هلتق ىلع - دريرؤملا ةداقلاو لايقألا مهو  لاوقألا قفت

 وهو :ناوشن لاق .ٌيرّيْمِحلا نّيَعُر اذ الإ 0 و مالا

 زر ككاعن عنو بس رش نر سنو ا نيحورمم نو نوعا ره وكلا قر لوا
 يذ ميري نب بّوثُم نب ةعيهل نب ناديج نب فكني برعي نب ثوغلا نبا مْشَع يذ
 رافظ قطانم سيئرو لايقألا رابك نم اذه نْيَعُر وذ ليحارش ناكو  «ربكألا نْيَعُر

 - رافظ ةنيدم نيعر يذ لآ رقم ناكو - ايلاح اهرواج امو بإ ةظفاحم - رّيْمِح ورسو
 ناكو» :ناوشن لاق  أيلاح بإ ةظفاحم يف ميري ءاضقب ةدّسلا ةيريدم يف عقت يتلا

 ال نأ هيلع راشأو ؛هيخأ لتق نع ءاهنق ورمع لاخ اذه رغصألا نْيَعُر وذ ليحارش
 (ورمع) ئبأف .مدن الإ هلاخ وأ همع نبا وأ هاخأ ٌلجَر لتق ام :هل لاقو «لعفي

 هل لاقف «هيف اولخد اميف رّيْمِح (لايقأ) عم لوخدلا ىلع نْيَعُر اذ هلاخ هّرْكأو هتروشم
 هيلع ددشتو كمدخ ضعب دنع اهلعجت ةعيدو يل ظفحت نأ يهو ةطيرش ىلع :هلاخ

 . يبرعلا جيلخلا ةقطنم نيرحبلا ميلقإ ةدعاقو ضرأ :رجهو .دعسأ نب ناسح داوج مسأ م1
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 :- امهو  ةعقر يف نيتيب نّيَعَُر وذ بتكف .كلذ كل :لاّقف ءاهظفح يف

 ٍنْيَعَرَيِرُت ُتيِبَيْنَم ٌدِيِعَس ٍمْوَكِبَأرَهَس يِرَمْشَي ْنَماَل

 (نِيَتْريِذِلِولإلاةَرْزْعَمَف تتاخر تردع نس اماذا

 :اذكه رعشلا اذه مظن لصأل :يلي ام ماشه نبا ةريسب نيتيبلا شماه يف ءاجو

 0 ا ا تدني ني لب دارت واي رويل يرتوي كا

 : سيقلا ءىرما لوق اهنم «ةريثك رئاظن هلف ماهفتسالا ةزمه فذح امأف . يناثلا أدتبملا

 متخو ةعقر يف نيتيبلا نْيَعُ لوو 00 نا 0 لا

 مود يراك . نميلا ىلإ هعم نمب عجرو يح

 ٍباَّمَحَألا ٍفِْلاَس يف ًاليِتق َناَسَح َلْكِم ل أر يِذَلا امْيَع ها
 ٍباَبَل ٍباَبَل اولاق ٌةاَدَغ(ٍسْبَحلا) ةّيْشَح . + َلواَقَم ُهْمَلَتَق

 «يباَيزأ ْمُكْلُكَو اَمْيَلَعب َر ْمُكيَحَو ةانوبح خكتدم

 ءرجلا مال امهالوأ ردها فذحف (مّلل) دارأ (هال) هلوقلا شماهلا يف ءاجو

 يا يري ااا دو .فيرعتلا مال يهو (هّللا) ةملك نم نيماللا ىلوأ ةيناثلاو

 يناودعلا عبصألا يذ لوق هلثمو «ةنسلألا ىلع اهدورو ةرثكل ءاهريغ نود ةملكلا

 يِنوُرْخَمُف يناّيَك تنأ الو يئَع بَّسَح يف َتْلِضْفَأ ال ُكُمَع ُنْبا ها
 ةبترملا يف كلملا يلي يذلا وه :لْيقلاو .ليق و عمج ايد ف 0

 سلو ةليخمتا الإ اهيلاوقأو 7

 : قاحسإ نبا لاق" ماشه نبا لاق «برحلا ةيشخ لواقم ةملتق) بوصألا لعلو

 (باَيِل ٍباَّبِل ىوريو : ماشه نبا لاق .رّيمج ةغلب «سأب ال سأب ال «ِباَبَل ٍباَبَلا هلوقو

 .؟عرجرلا يأ لفقلا اهانعم بابل كي ُظ وبأ لاق

 01 ل و لا
 باتكلا :لاق ؟يه امو :لاقف «ةءارب كدنع يل نإ :نّيعر وذ هل لاقف «نيعر يذ

 ورمع ٌكّلَمَو .هحصن دق هنأ ىأرو هكرتف «ناتيبلا هيف اذإف هجرخأف «كيلإ تعفد يذلا



 "1 ش يريمجلا ناشيج وذ ناسح 401

 تويب نم نكي مل رّيْمِجح نم لجر مهيلع بثوف «اوقرفتو كلذ دنع رّيْمِج رمأ جرمف
 :ماشه نبا لاق  (مخري ةّعيحْل) وهو  '"«رتانش وذ فوني ةَعيِنْخَل هل لاقُي ةكلمملا
 ساون يذ ىلع تعمجأف «ةعينخل لتقف . .ناسح يخأ دعسأ نب ساون وذ ماق ىتحا

 يذلا (راسأ فسوي) كلملا وهو 0. .فسوي ىّمَسَتو «هوكلّمف «نميلا لئابقو رّيْمَح
 ماع نم عوشأ عفيمُس) هدعب نميلا مكح مث ةيداليم 075 5١6 ماع نم نميلا مكح

 عفيّمس نب برك يدعم) نميلا نم يقرشلا فصنلا مكح مث (ةيداليم 075: 006

 يذ ناسح رغصألا عبث نمز كلذ نم نيبتيو نزي يذ نب فيس دلاو (نزي وذ
 نيب ام ةيريمحلا ةلودلا رصع نم ةبقحلا كلت يف يريمحلا ناسح نب دعسأ نب ناشيج
 .يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا عبرلاو سماخلا نرقلا نم ريخألا عبرلا

 (لخد) ةدام يف يرّيمجحلا ناوشن لوق اهنم ثارتلا بتك يف ةقرفتم راعشأ هلو

 .كرومأ يف كّلِخاَدُي يذلا كَتّضاخ :كُلِيِحَد» :نليااع# مولعلا نسهش) تانكي

 ريهشلا ىف سيساتلا ينلارنعراللا نيب يدلا تريلا : ٍيِوّرلا مْلِع يف ُليِخّدلاو

 لوقك ٌيورلا ٌريركت بجي امك رعشلا تايبأ يف هُريركتو هتداعإ ٌبجت الو سّسّؤُملا
 . ٍدِّيقملا يف عّبُت دعسأ نب ناسح

 ٌبِجاَوَّرلاو سِياَوَمْل ةلاىَلَع ممل دب

 مث «ليخد ميجلاف

 يقفل لاغنا نشملل ميسو لد 0 ا
 رغصألا عّبت وه اذه دعسأ نب ناسحو ل نا تاذوخ فلا

 : لئاقلا

 نيتيزقلاٌمورفهأرفَيَس ٍدجَمَروُبَز رامظ يفائزَبُر
 كولملا خيراتو دجم نع ةيربُزلا ةيريمحلا ةباتكلاب روبزم روبز باتك انبتك يأ

 ءاعنصل ةيلاتلا ةمصاعلا ةيريمحلا رافظ ةنيدم ىف ًاروبزم باتكلا كلذ ناكو نييريمحلا

 :ةيريمخلا ةلودلا نويضع نم ريطعلا كلذ. ف

 )١( مج 59و 578 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ١.

 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختتملا (؟) "”.
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 (؟5 ثحيملا

 يبلكلا ورمع نب كلام
 (يرفُتُخلا ورمع نب ةَعْرُز ميعزلا ليَّقلا رصاعم'ا

 ضعب تناكو .يريمحلا يعاَضُقلا يبلكلا ورمع نب كلام يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 ىلوألا اهتقطنم يف لازت ام اهضعبو نميلا يلاعأو ةدعص ةقطنم يف نكست بلك ةليبق رئ ءاشع

 يبلكلا ورمع نب كلام رعاشلا ناك مهنمو - نميلا بونجو طسو يف - ريم وْرَس ضرأب

 دقو ويح وزن ةقطتم كس ناكسأل كلذو ''”(نميلا رّيمَل ٌراجل هنأ ينادمهلا لاق يذلا

 :لوقي هيفو يريمحلا يرفنخلا ورمع نب ةعرز ميعزلا لْيَقلا ورمع نب كلام رصاع

 هَنَسلاٍوِبْريِطَيرخفذجت رجخبوأ ةَعْرُرِب رخفت ىَتَم

 ةانهجلاو ةباهسملا منهل ناكر ورمسع ءانبأ ْنِم ٌتاداَّسسلا ٌمُه

 سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف نميلا لايقأ راك نم قرع نب َدَعْرُر ناكو

 يذ نب رجمُح نب ورمع نب ديزي نب ورمع نب ةَعْرُز : :وهو (م٠00 )05٠0  يداليملا

 نب راسو تراسل ساس ساو رفح نب رايس نب سمش دبع نب ورمع نب ْرِمَش
 مهدج مسابو ' ”يريمحلا بعك نب رغصألا رّيْمِح نب يفيص نب ةيواعم نب ةعْرُز

 يضاقلا لاق .ًايلاح نيبأ ةظفاحمب ىلفُسلا عفاي نم رفنخ ةدلب تيّمُس رفتََح ثراحلا
 ةسرطغلا يهو ةرفنخلا نم رفنخ قاقتشاو» :ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم
 ءاج برعلا لوقتو .ةالابماللاو ربكلا راهظإو جادوألاو هجولا يف خافتناو ةسارش يف

 نم ةدلب رفنخو .ةّيح ىحصف ةينمي ةغل يهو يلع ُرَْثَحَي ُهَل امو رَمْتْخَي وهو نالف
 0و يف ًاضيأ ةدلبو ىلفسلا عفاي

 ينادمهلا نسحلا ركذ دقف نميلا لايقأ رابك نم يرفنخلا ورمع نب ةعرز ناكو

 .تومرضحو برأمو رفاعملا لامعأ ةعبابتلل نولوتي هؤابآو ورمع نب ةعرُز ناك» :هنأ

 يف نونوكي اهلاوقأ تناكو «ريمح ةلايق يف نولخديو .رِمش يذ رصق رفاعملا لفسأبو

 اوئاك ءثدح كلملاب ثدح اذإف ؛نالهكو رّيمَح هوجو نم ًالْيَق نينامث رصع لك

 اوضتري مل اذإ اوناكو . .دهعلا هل نودقعيو دعي نم تامل نوميقي نيذلا ميه

 متيف «لاوقألا ةجردب قحلي نمم ًالجر هناكم اولخدأو مهريخل اوضارت كلملا فلُخب

 زن ةعرز دلوأف . .جحّْلُم برحب ماق يذلا وه ورمع نب ةعرزو ٠ .الْيَق نينامثلا

 .؟ ج 1١١5-١١5 ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (0)
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 ناكاا يزور عزز هيبأ ةضالويرر ال يذلا د ةعْزز نب رجحخو ءةعزز نب يرن :ورمع

 'هرمأ يف نزي يذ نب فيس ةرُم ابأ رزاوو ءهدي يف
 ناكو «نزي يذ نب فيس نمز لبق ناك ورمع نب ةعرز نأ كلل نيم ةييشاو

 ىلإ (ايلاح زعت ةظفاحم) رفاعملا قطانم نم دتمت ةعساش قطانمل ايلاوو الْيَق ةعرُز
 نميلا كولم دوهع يف كلذو «برأمو تومرضح يلاو (نيبأ ةظفاحم) رفنخ ةنئيدم
 فسوي كلملا مث (م014 - 500) ليبحرش نب عفيمُس كلملا مهنم ناك نيذلا ةعبابتلا
 نب برك يدعم مث (م076-077) كل ل )6١4 راسأ

 كلت لالخرو (م١٠67 07 نميلا نم يقرشلا فصنلاو رّيمح - كلم نزي وذ عفيمس

 نب ةعرُر اهيف معزت جحذم لئابقو رّيْمِج لئابق ن ناب ةريبكا ةنلبق وربح تعفو. ردقلا

 ماق يذلا وه ورمع نب ةعرزو ينادمهلا لاق ثيحب رّيْمِح لايقأو لئابق لك ورمع

 نب ةعرُز ىلإ اوراس جحذم لئابق فارشأ نم الجر نيثالث نإ مث .«جحذم برحب
 اوحرط يأ ءجحَّذَم ىلع تناك يتلا ءامدلا يف ًادْوَق هيلع مهسفنأ اوحرطو ورمع
 هنأل «.جحذم ىلع رّيْمحل يتلا ءامدلاب رّيْمِح لايقأو ةعرُز مهنم صتقي يكل مهسفنأ
 مهنم صاصتقالا ناكو «(برحلا كلت يف جحذم ىلع ءامدلا يف لضف رّيمِحل ناك)

 ءرّيمَح عم برح يف اهلك نالهك لئابق لوخدو برحلا مظاعتو مقافت ىلإ يدؤيس
 مهسفنأ اوحرط نيذلا اومركأو ءامدلا نع رّيْمِح لايقأو يرفنخلا ورمع نب ةعرُز افعف
 .برحلا كلت تهتناو جحذمو رّيْمِح نيب ماثولا داعف «ءاطعلاب جحذم فارشأ نم

 نب رجح هنباو ورمع نب ةعرُز ىلع يبلكلا ورمع نب كلام رعاشلا ىنثأف
 :اهيف لاق ةديصقب يرفنخلا ورمع نب ةعرز

 ءانشسشلا هبرِيطي ارخف ذجت رجب وأ ةعزّزب كب“ « 1 ىو 1

 ار ةاوتملا نين در ءانبأ ْنِم ٌتاداَسلا ٌمُه
 ”ياوللاواماخو خيل ناكف ”اهونخام ترحب اوُماَق نمو
 ًءامِظ ىنَف عيجنلا يف َعَّركَتِل اياكرلاءام ىلعاوفقو ْمُمو

 20غ
 وُ ا و 0

 ار 57 نسحلا - ليلكإلا 0

 .يريمحلا رايس نب سمش دبع نب ورمع ءانبأ ينعي :ورمع ءانبأ 7
 . جحذمو ريمح نيب تعقو ىتلا برحلا كلت ىنعي : برجي اوماق نم (9)

 مهسفنأ اوحرط نيذلا جحذم فارشأ نع ورمع نب ةعرز وفع ينعي «مولح نم وفعب اوداجلا
 . جحذم ىلع تناك يتلا ءامدلا ىف ادوق هيلع
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 نب ورمع ًاضيأ ءارعشلا نم اهيف ناك يتلا ةرتفلا كلت يف نميلا ءارعش مالعأ نم ناك

 : يرفتخلا ورمع نب ةعرُز يف هلوق هرعش نم ينادمهلا ركذ دقو «يدقعلا ةمقلع

 "لا تروا هب ْسَْلَمَذ ْنَم ٌرْيَخ ورْمَع نب َعْرز 1

 حاّبِص َنيِمَعَنُم هوجولا ضيب ِرّيْمِح لِواَقَم ْنِمددِصِب ومسي
 "حاَضَولا ةَمْيَدَجلآَرُعلاو ِهِضشْرَعكَنَهُمْنِموأرْمَش ْنِم

 هتبترم ىلوت ثيح هتافو دعب ىتح هب ةداشإلاو ورمع نب ةعرُز لْيَقلا ركذ لصاوت دقو
 نري كف نب اوس كذا رد زووم دع يذلا ةعوز نون جه ةسامولاو ةلابقلا يف
 ثيح ةعْرُز نب رجح ىلإ سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا َدْهَو دقو - م 0/7 ماع  يرّيْمَحلا
 : ْمُهَحَّدَمو هدالوأ ضعب ىلع َدْفَو دقو ىشعألا لوقي ورمع نب ةعرُز يفو'- ينادمهلا لاق -

 ورْمَع نبا ٌعْرَُز العلا يف ِمّئَسَت
 اولووةهلهووُنَبام يصحو

 اناروو رحم تح انييدعاتجتو

 ادامعلا انهنفسا زؤر ص كمنلاو

 اذايفتت ةهسسانت شيسلا انف عافترا اذ ٍعْرَز نبا لازامو

 ادايلا يسصخكلا لغ خ2 دكا 2 اهنلعغ نم ةوصأ ءافلدلا ركن

 اًداَجو دج َحامأ ْنَم حمو ٍلْغئبًامَدَقاَذَح ْنَم ٌمركأو
 ناو ليت ياس اوردظنتااذإ ٍرْشِبو َىَرِق تاَمدَقَمُْمْمُهل

 ئىداَمتاهتياوغ يف تناكو ٍدْيَز لآ يداوغاوُضَبُم مهو

 لا تكمت تنقاتك دقو ْمُهاَمِح ْنَع ٌةفاخملا اًيثْفَكَو
 رفنخ مسأو «رايس نب رفنخ ينب ينعي (اهيلَع ْنَم ٌدوسأ ءافلذلا ونب) هلوقو

 اهبو (رّيْمَح نب يفيص نب سيق نب ديز نب كلام نب ةعْرُز ةنبا ءافلذلا هّمْأو ثراحلا

 :ينالوخلا ديزي نب ورمع لوقي مهيفو «توصلاب يدع كيحذ «رفئخ لآ فرعُي
 اودصق وأ ّىغلا يف اورج موق ناك نإ ثدطت ىأ ءاقلالا ب عامر راج

 يرفتخلا نابأ نبا اهيف لاقو

 "نق مهحدم يف امو َتْفَدَص دقل مهلضف هافلّذلا ينب تحنم نعل
 ىلع ىشعألاو يدْقَعلا ةمقلع نب ورمعو يبلكلا ورمع نب كلام راعشأ لدتو

 نميلا قطانم يف كولم ةباثمب اوناك نيذلا لايقألا زربأ ناك يرفنخلا ورمع نب ةعرُز نأ
 . يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف

 .ضايب يف دوسأ اهنول يتلا يأ ا ما ل :ريعبلا لمذ ()
 اجلا : حاشلا .رعشلا ريصق 0 نادرا
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 ةرخ#] ثحبملا

 يِليِكِبلا ربوأ نب عففشألا
 (جحذمو رّيمج برح يف يرفتخلا ورمع نب ةعرَّز رصاعملا

 نب ذوع نب ربوأ نب عفسألا ليكب ةليبق ريبكو يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ِماَعَدلا نب بحزأ نب نايلِع نب يولع
 نب مش انبا امهو ناوخإ دشاحو ليكبو .ينالهكلا ينادمهلا يليكبلا ليكب

 نب رايخلا نب ةعيبر نب ديز نب كلام نب  ديز نب  نادمه نب فون نب ناريخ
 اَلْيِبَق امه ليكبو دشاح» :ينادمهلا نسحلا لاق .أبس نب نالهك نب ديز نب كلام

 نم امهو «ليكبو دشاحل ىلعألا دجلا ديز نب نادمه يأ 72'' ناميظعلا نادمه

 نب ديز نب بيرع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب جحْذَم) ةليبق مهنم نيذلا نالهك لئابق

 ةيلبق طباور (جحذم) نيبو (دشاحو ليكب) نادمه نيب تناكف أ نالهك

 لْيقلا نمز يف ء«جحذّمو رّيْمِح نيب ةيلبق برح تعقو امدنع ؛نالهك ىلإ مهئامتنال
 كلذو يليكبلا ربوأ نب عفسألا نمز ًاضيأ وه يذلا يرّيْمِحلا يرفنخلا ورمع نب ةعرُز

 .يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف

 تناك» :لاقو .«هرصع يف ليكب دّيَس عفسألا ناك» :ينادمهلا نسحلا لاق

 مث "”يكسكسلا عيرس نبا اهجاه يذلاو .عيمجلاب ةّرْضُم أبرح جحّذَمو رّيْمِح برح

 يِدَع نب رباج نإ مث .جحْذَم ىلع ءامدلا يف لضف ريمحلو «فكلا ىلإ اوعادت مهنأ

 نم ابكار نيثالث يف اجرخ - جحْذَم نم ديّبزو - دْيَبَُز ْنِم نييئزاملا ورمع نب كلامو

 ةروشم ريغ نع  يرفنخلا ورمع نب ةعْزَز ىلع مهسفنأ اوحرط ىتح جحْلَم هوجو
 ال مهنأ نالهك يقاب قفتاف .جحْذَم ىلع تناك يتلا ءامدلا يف دوق - نالهك نم

 برح ىف اهلك نالهك تلخد - رّيْمِج مهتلتق يأ  مهيلع يدع نإ مهنأو نوُمْلْسَي

 ٠١. ج 4 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )

 17١. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (1)
 زعت ةظناحم يف كساكسلا ةقطنمب ةيريمحلا كساكسلا ةليبق نم لجر :يكسكسلا عيرس نبا (*)

 كساكسلا ةقطنم تناكو جحذمو ريمح نيب برحلا كلت لعشأو جاهأ يذلا وه ناكو الاخت

 نأ ىلإ رخآ عضوم يف ينادمهلا راشأ ثيح برحلا كلت تأدب اهيفو ةماهت نم قطانم ىلإ دتمت
 . كساكسلا ةقطنم يهو (كساكسلا ةريزج يف) تناك برحلا
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 (""(مدقت اميف اهانتبثأ دق هل ةديصق زجع يف يليكبلا ربوأ نب عفسألا لاقف .رّيْمِح

 كلذلو ءنالا ىتح ةدوقفملا ءاّرجألا نم وهو ليلكإلا نم سداسلا ءزجلا يف ينعي -

 ءزجلا يف ينادمهلا اهركذ يتلا تايبآلا اهنم انلصو دقو «ةديصقلا علاطم انلصت مل

 : عفسألا لاق ثيح ءةديصقلا بلغأ يهو رشاعلا

 ' رئابكلا ىدحإ موقلا يف ْمُكَفاَض دن 0"9ورَمَسَواًوَذِجَف ٍناَدْمَهلايالأ

 ٍرِئاَكُملا ْمَض ٍلْيَخلا داّيِج اوُمْضو ””'هكحالس اوُمْز مّن َاَداَرُم اوُداَنَو

 (9رِداَغ يأ رّباميف مهّيحاصو 2 ْهُهَسوُمن اوداقأ ًامْوَق ىَرأ ين

 رباخك روس ًالوُهَج سْيَلَف 01من ٍبْعَكِلاَي رايب اوُداَنو

 "رباَبج ْنِماهَقْوُقاَمةَرِباَبج ٍةَوْحَنو ِكْلُم ُباَبرأ ٍرَّيْمِح يِفْف
 «8بباَصبَلاَخأ ْدَقاميِفوُهاَمَو اهُميِعَر اهْنَم َباَغَأدْيَبُر اوُداَنو

 ١. ج ١550 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 قطانم يف دتمت ليكب قطانم تناكو «ليكبو دشاح يهو ديز نب نادمه لئابق اي :نادمهل اي (0)

 تيوحملاو ءاعنصو نارمع تاظفاحم ىف دشاحو ليكب رشتنتو هدعصو فوجلا ىتظفاحم نم
 ١ .مويلا ىتح كلذك لازت امو : ةجححو

 يهو ؛ءاضيبلاو برأمو فوجلا تاظفاحمب دارم قطانم تناكو «جحذم نب دارم ةليبق :دارم (*)
 . جحذم لئابق ةكوش

 . مكاهد ينعيو «ًافيض مكب لزن يأ (مكفاض) هلوقو . مكحالس اوعمجأ يأ (مكحالس اوّمز) هلوقو
 امنإو فيحصت وهو (مكسوفن اوداقأ ًاموق ىرأ ينإف) عوبطملا ليلكإلا يف تيبلا اذه ردص ءاج (5)

 . (مهسوفت) وه

 يرفنخلا ورمع نب ةعرُز لْيَقلا وهو ءامدلا يف ًادوق هيلع مهسفنأ اوحرط يذلا ينعي :مهبحاص (4)
 . مهلتقيس هنأ عقوتي ناك عفسألا نأل (رداغ) هنأب عفسألا هفصو دقو .يريمحلا

 ةعابطلا وأ خسانلا نم فيحصت وهو .2..بعكل اي ًاراجب اي اودانو» : عوبطملا ليلكإلا يف ءاج (5)

 نوطبو لئابق نم مهو (بعك نب ثراح) ةليبق اودانو ّيأ «بعكلاب راحب اودانو» وه امنإو

 ينب تارابك نم ةعامج مهسفنأ اوداقأ نيذلا يف ناكو .اهيحاونو نارجن يه مهتقطنمو «جحذم

 . مكتداق :مكتاّرُس «بعك نب ثرحلا

 لمشت ريمح قطانم تناكو «ريمح لئابق مه :ريمحو .(بابرألا ريمح يفف) لصألا يف (0)

 ىلإ نيبأو ندعو جحلو عفايو علاضلاو عادرو باصوو ةديدحلاو زعتو بإ قطانمو تاظفاحم
 كلملا كاذنأ مهنمو «ريمح لايقأو كولم مه :ريمح بابرأو .تومرضحو ةوبش

 وذو «حابصلا لآو «نيعُر يذ لآو ءورمع نب ةعرز لايقألاو «نزي وذ عفيَمس نب برك يدعم
 ْ . عالكلا وذو « شئاف

 نب ديبُر مهنمو رامذ ةظفاحم سنع ةقطنمب رئاشع مهنم ناكو «ةيجحذملا ديبُز ةليبق :ديبز (0)
 .نارجن ةقطنمب بعص
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 ْمُكِسوُفَن َنِم ٌمُمْنكْنَأ مكنأب
 كلام َنبوؤي له يِرْغش تْئَلاَيَف

 ئَدِعلا ىلإ َكْيِدَي ْحَرطَت الو ٍمْلَم
 ًالِبْقُمٌرمألا ىَرَن اهْنَع اوُمَلْسَت ْنِإف

 ف سطع ظل

 اًصخلا لَداَع ام ناَدْمَه ْنِم ٍفْوَجلاِبو

 اوُبّنَوَتَنمهكابش اوُمألَتْا اذ

 "رِضاَحِب ُتْسَلَو يْنَع ُهْربْخُيو
 ِرئاَّرَسلا ىولب مايألا بقع يفو
 أ ئافحلاو ئىرّكلل ىوُهَي نّْيَحلا َمأ
 ("* ٍرْذاَحُملا ٍقيِفَشلا لوف ُهَل مُتْلُقو

 "”رِجاَئَملا عْدَج َدْعَب ْنْذِإ ُبَعوُتَم

 نا است نو

 ا*ر ِجاَز ِةَّرَجسملا يف مجَتَك حولي

 (”ٍرواَوَع ٍلْيَم رْيَغ جْيَه ُسراوف
 "””بساوكلا يف ئَرَشلاٍنَبْفِع درمك

 8” ئابجسلا تادصحملاب (تحبصأ)اذإ مهيسف رجب نجلا فيزع نأَك 8# سام

 نأ اهيف عقوت يتلا ةديصقلا كلت يليكبلا ربوأ نب عفسألا لاق امنيبو

 َيِدْيَبُرلا ورمع نب كلام نولتقيس رّيْمِح لايقأو يرفنخلا ورمع نب ةعْرَز
 اوحرط نيذلا جحْذم فارشأ نم الجر نيثالثلاو ينزاملا يدع نب رباجو
 ناك دقف «َجحَّدَم ىلع تناك يتلا ءامدلا يف ًادوق ورمع نب ةعرز ىلع مهسفنأ

 ثيح «مهل ءاطعلا اولزجأو جحْدَم ىلع يتلا ءامدلا اوطقسأو مهومركأ امنإو
 مهل ئّئْسَأو «ءامدلا تخحخَدّشو ؛«ليمجلا ُرَيْمِح مهيف تلعفف” ينادمهلا ركذ امك

 ::يدييزلا ينزاملا يدع نب رباج وبأ : يدع 000

 نب نزام وكب مه: نرام.ودب : كألهلاو توملا : نيحلا :ىدييرلا عع نب فلا ه0
 .ديبز نب هبنُم نب ةعيبر

 عطق :رخانملا عدجو .عطقلا لامكتسا :بعوتو بعوأو .لبقأ هاتعم «لعف مسا :مله ()
 .فونألا

 . عطاوقلا :رتاوبلا .فويسلا :ضيبلا .كالهلا :بطعلا 010
 . موجنلا ةعومجم اهيف ءامسلا يف ةقطنم :ةرجملا .ليوطلا :طنطنعلا .حمرلا :ينيدرلا )0(
 ؛ليكب نم لئابق فوجلاب تناكو ؛نادمه لئابق نم فوجلا ةقطنمب يأ نادمه نم فوجلاب 000

 .ءافعضلا :ريواوعلا ليملا .برح :جيه .رعاشلا يليكبلا ربوأ نب عفسألا طهر مهنم
 .عوردلاك كبش لك :كابشلا .برحلا ةلآو عوردلا يهو برحلا ةمأل وسبل ءاومالعبا0)

 .تابراضلا :رساوكلا .عضوم مسا :ىرشلا .حراج رئاط وهو باقع عمج :نايقعلا
 (تتوص يأ تحجض) نوكي دق تحبصأ .مهساوقأ :مهيسق .اهتاوصأ :نجلا فيزع (0)

 . لتفلا ةمكحم راتوألا :تادصحملا
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 :هل ةملك يف َيدْيَبَرلا ورمع نب كلام لاق كلذ يفف .ءابحلاو ءاطعلا يف ةَعْرز

 ةمَضرأرهَدلهضَعْنَمِل َنيِمْلاَعلا يفةَعْرُز لْئِمْنَمَق

 هنكل «ةبقحلا كلت يف نميلا ءارعش نم ًاضيأ يديبُرلا ورمع نب كلام ناك دقو
 فلس دقو .ورمع ب ةعرُر ىلع ءانثلا يف نافلاسلا ناتيبلا الإ هرعش نم انلصي مل
 5 ل ماع) يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلاب ورمع نب ةعرُز نمز ريدقت

 وحنب ةرجهلا لبق راعشألا كلت اهيف تليق يتلا جحُْلَمو رّيْمِج برح نوكتف 0
 هنبا هدعبو هعم سأرت دقو ءًأريبك ًاخيش ربوأ نب عفسألا ناكو «ةنس نيتس وأ سمخ

 يف نميلا ءارعش نم اضيأ ةمامث نب ديزيو ةمامث نب سيق هانبا ناكو عفسألا نب ةمامث

 . ةيلهاجلا

 تيبلا يف نأو «هميمص يف يأ (ةّمص يف) نوكي دقو .دتشاو مظع ام ءيش لك نم ةمصلا 0

 . يلهاجلا رعشلا يف ريثك كلذ لثمو ءاوقإ
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 ثحبملا ١

 عفسألا نب ةمامث نب سيق
 انزي يذ رصاعمو يدنكلا نعألا ريمألا ريجُم )

 رعاشلا ديفح «عفسألا نب ةمامث نب سيق رصتنملا وبأ دئاقلاو رعاشلا وه
 ارصع يف ليكب دّيَس عفسألا ناك ١ هنأ ليلكإلا يف ءاج يذلا يليكبلا ربوأ نب عفسألا

 اسيق عفسألا نب ةمامث دلوأ» هنأو ةنيكم ناكو عفسألا نب ةمامث هدعب سأر) هنأو

 ينب نم ةدنك كولم نم كلم نعألا ريجم وهو «سأر دقو ءرصتنملا ابأ ىنكيو
 نب ورمع نب سيقلا ءىرما نب ورمع نب ديزي همساو (ْرِبْن) موشيكلا لاقيو مشيكلا
 1 ملا ىاقلتمت

 يرَيْمَحلا يرفنخلا ورمع نب ةعرُز ليقلا يليكبلا ربوأ نب عفسألا رصاع دقو
 ماقو نزي يذ نب فيس رزاو يذلا ورمع نب ةعرز نب رج ) هنبا هدعب سأرت يذلا
 هتوخأو ةمامث نب سيقو عفسألا نب ةمامث نأ ىلع كلذ لديو . «هرمأ يف هعم

 يدعم اورصاع (ةمامث نب ثراحو ةمامث نب حرشو ةمامث نب كلامو ةمامث نب ديزي)

 نزي وذ اهداق يتلا برحلا اودهشو ءنزي يذ نب فيسو نزي يذ عفيمُس نب برك
 .نميلا نم يبرغلا فصنلاب اهولتحا يتلا قطانملا يف شابحألاو ةهربأ دض

 اهركذ دقو برحلا كلت يف اهلاق امير ًاتايبأ ةمامث نب سيق رعش نم انلصو دقو

 : ةمامث نب سيق لاق ثيح اهتبسانم ركذي ملو ليلكإلا يف ينادمهلا
 ()يِضاَحَم تايجوعأ ْنِمءاَدْوَق يِنّلِمْحَت ىحلا مامأ ُتْوَدَع ْدَمَل

 6 بي نام ان ايناس ناك" .يطرملا اهبيرمع قرع ةناثنخ
 ةعاسبلا ناسرف كلا يحز نزخ .اهتاناجر يف:لاكن تايكذمو

 211 ته رع ولا دولا ونعلا تا دكإلا 19
 ليخلا وأ لبإلا :تايجرعألاو .دايقنالا ةلهس ةقانلا :ءادوقلا ”نأ ليلكإلاب شماهلا يف ءاج (0)

 نم عون :يطرملا .ةطيشن :ةنافيخ .يرجلاو رضحلا ةعيرس (ريضاحم) روهشم لحف ىلإ بسنت

 .قنعلا مدقم :يداهلا .ريسلا

 نب كامود نب بعص نب كلام نب ماعدلا نب بحرأ ينب نم :بحرأ نم . ليخلا :تايكذملا ةرهز

 .برحلا نورعسي نيذلا : ريعاسملا ليكب
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 ىتلا برحلاو ةروثلا نع ِدَئْسُم شقن ىف (ةمامث ينب) وأ (ةمامث) ركذ ءاج دقو

 ةهربأ دض - نزي يذ نب فيس دلاو - نزي وذ عفيمُس نب برك يدعم كلملا اهداق

 557 ماع نميلا نم يبرغلا فصنلاب اهولتحا يتلا قطانملا يف شابحألاو يموسكألا

 برحلا كلت اونش نيذلا هيف ركذو يموسكألا ةهربأ شقنلا ةباتكب رمأ دقو «ةيداليم

 :- ًايفرح شقنلا يف ءاج امك - مهنأب

 هتوخأو نعه نقرشمب نكلم هاقب اوقفاي نيذلا هلايقأو عفيمُس نب برك يدعملا

 فلحو « لابيس ينبو - رحس يذ - دثرمو « شدحو 6 ةمامثو «ةّرمو «ةرج وذو

 ليلخ وذ 7

 (نقرشمب نكلم) هنأب شقنلا هفصو دقو (نزي وذ) وه عفيمُس نب برك يدعمو
 ةقطنمب نادبع ةنيدم يف نزي رصقلا هزكرم ناكو نميلا نم يقرشلا فصنلا كلم يأ

 دوعلاو علاضلاو عفاي قطانم لمشت هتيكولم تناكو «ايلاح ةوبش ةظفاحم يف قلاوعلا

 شابحألا ناك امنيب .تومرضح يف ةدنك قطانم ىلإ ةوبشو نيبأو - رّيمَح وُْرَس يف -

 ءاعنص ةنيدمو ءاعنص ىلإ ةماهت نم قيرطلا ىلع ةعقاولا قطانملاو ةماهت قطانم نولتحي

 وذ عفيمس نب برك يدعم ماقف .«برأم ىلإ ءاعنص نم قيرطلا ىلع ةعقاولا قطانملاو

 مسقلا يف شابحألاو ةهربأ دض برحلا كلت ةد ةدايقب نويندجلاو نوينزيلا هلايقأو نزي

 وه نعحو (مّلْسأ ونب هتوخأو نعه) مهنأب لايقألا شقنلا ركذ دقو .«نميلا نم لتحملا

 نب ةعرُز : : هي نصرا د مجم بل منو

 لل ل "«نطب ناعم

 الل ل ا لاق
 ةهسالا هدم نيت كسعو 0

 3 «ةرج وذ" - نسقبلا نك دامك د برحلاو ةروثلا ةدايق يف مهعم كرتش

 مهنأو لش ينب) ىلع افطع قايسلا نوكي دقو !. .دئرمو « شنحو 7

 هاوي ا . فام وتبو «ةرم ولبو «ةّرج يذ

 ءاعنص ةظفاحمب  نالوخ نم نيتيناميلاو سورلا دالبو ناحنس ةقطنم وهو ةرج يذ

 .0.1.85 04١  ةهربأ شقن ()
 ا ج ؟هوو 7684 ص - ىئادمهلا نسحلا - ليلكإلا 0
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 نب ليبحرش نب ليلخ وذ ةْرْم) لايقألا نم نأ ليلكإلا يف ءاج دقف (ةَرُم١ امأو - ًايلاح
 يف .رحُب نب رحُبا مهنم نأو (رغصألا رّيْمِح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا
 نالوخل ةرواجملا شيشح ينب ةقطنم يه مابش نايقأو - ''”(مابش دالب نايقأ فالخم

 ولبى (ةمانق) امأو: :فوجلاو ترام: ىلإ قيرطلا دقمي اهنمو ب ايلاحت ءاحتم ةظفاحيب

 قايس ىف (ةمامث) ركذ نكلو «ةمامث لآ تومرضحب فدصلا ةليبق نم ناك دقف (ةمامث
 ةليبق سأر يذلا (يليكبلا ربوأ نب عفسألا نب ةمامث) هنأب لوقلا حيتي نييئبسلا لايفألا
 مه (ةمامث ينب) نأو كاذنآ ءاعنص ةظفاحم نم اهرواج امو فوجلا ةقطنمب نيذلا ليكب
 سيق)- ليلكإلا يف امك مهو .ناسرفلا ريهاشم نم اوناكو (عفسألا نب ةمامث) ءانبأ
 نب ثراحلاو .نادمه سراف مصألا ةمامث نب ديزيو .سأر دقو ةمامث نب قيصتتملا قمأ

 . (ةمامث نب كلامو «ةمامث نب هّللا دبعو «ةمامث نب حرشو «ةمامث

 ةشبك نب ديزي ًاضيأ برحلاو ةروثلا كلت يف اوكراش نيذلا زربأ نم ناكو
 هراجأ يذلا يدنكلا ورمع نب ديزي نعألا ريمألا بيرق هنأ ودبي يذلا يدنكلا

 «ةشبك نب ديزي نإ) :شقنلا ىلع هقيلعت يف هيقفاب دمحم .د لوقيو .ةمامث نب سيق
 عرف نم كش الو وه ''رعاشلا رجح نبا سيقلا ءىرما لاوخأ نم نوكي دق يذلا
 يأ) ةفيلخ «لجسي نأ شقنلا صرح امك «ديزي ناكو .نييدنكلا ءامعزلا وأ ءارمألا
 ًاميعز الإ نكي مل ةشبك نب ديزيف . .ةروثلا وأ درمتلا ثودح لبق ةهربأل (ًالماع
 يداو فارطأ ودعي الف رخآ ذوفن هل ناك اذإو «ةساسحلا ةقطنملا كلت يف بارعألل

 دبات كئاكت توي ريضح ةليقو كارلا يلعن ييكلا ةةطتمك ةيرغلا :تويريشع
 درمت نيب شقنلل نيسرادلا ضعب طبر دقو . . (عفيمُس نب برك يدعمل يأ) نيينزيلل

 ةكرح نيتكرحلا نم لعجي ًامكحم أطبر نزي يذ لآو أبس نم لايقألا ةروثو ديزي
 :ةّرم :مهو أبس نم مهضعبف نورئاثلا لايقألا امأ . .ةينطو ةروث اهنأب اهفَصَوَو ةدحاو
 يدعم :مهو نيينزيلا نمو .ليلخ وذ ةفينحو ءرحاسألا نم دئثرمو «ءشنحو «ةمامثو
 نوروكذملا لايقألا ضرتعا دقو .ملسأ ونب هتوخأو ناعهو (كلملا) عفيمُس نب برك
 اوُكَدو هولتقف - قرشملا ىف ةهربأ ذوفن ضرفل - ةهربأ هذفنأ يذلا ربانز يذ ةرج ليبس
 ام ناكو .- ةهربأل ةعباتلا ةرادإلل ًازكرم هذاختا مت يذلا  عينملا نصحلا رودك ةعنصم
 تومرضح ىلع ةراغإلل ةدنك نم هعاطأ نم ضعب عمج نع ديزي ال ةشبك نب ديزي هلعف
 ةدوعلاو يرومذألا ناجه رْسأو «ةهربأل ةيلاوملا - (تومرضح نم ةعامج ىلع وأ) -

 ا ا لا ممل يس اكل
 : يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما لاق ()

 «؟يحماسسسا كنق رو هوت ضمأو ةتاكم ةيملع لاق ةشيك نبا ىلاخلا
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 - فوجلاو برأم ىلإ قيرطلا يف تومرضح ىلاعأب ربعلا ةقطنم ىلإ يأ -- رْبَعلا ىلإ

 ىأر نيح هيلع بالقنالا ىلإ ًاضيأ عراس ؛ةهربأ ةعيابم ىلإ عراس يذلا ةشبك نب ديزيف
 00 .نوروثي عفيمُس نب برك يدعم مهيفو قرشملا لايقأ

 ىلإ نييرّيْمِحلاو شابحألا نم نيلتاقملا هيجوتب ماق ةهربأ نأ شقنلا ركذ دقو
 همساو ةهربأ ةداق دحأ نإو  رودك - رْبَعلا - حاورص قطانم ةصاخو ةهجاوملا قطانم

 لوخدلاو برحلا ءاهنإل اوباجتساف ءرودك ةعنصم يف لايقألا ةضوافمب ماق (طبن يلع)
 - شقنلا ركذ امك كلذ دنعو .ةهربأ كلملل ةعاطلاب ًادهع اومربأو .ةهربأ ةعاط ىف

 ءاسؤرو نافاذ ةفرضمو ُشْيَبُحو دوعلاو مخارتلا - لايقأو لئابق - ةعاطلا يف لخدلا
 ىلع هفلختساو «ةعاطلا يف لخدو ةهربأ ىلإ ةشبك نب ديزي مِدَق امك .(ابج) و (اد)

 كلذ نومضم ركذي ملو ةهربأل ةعاطلاب دهعلا ماربإ ركذب شقنلا ىفتكا دقو ''”«ةدنك
 مهقطانم مكحب ءاوذألاو لايقألا ةيلالقتسا ًاضيأ نمضتي ناك هنأ ودبي .يذلاو دهعلا

 لايقأ مهنمو دهعلا كلذ يف اولخدو برحلا ءاهنإ ىلع اوقفاو كلذلو مهتايئاوذأو

 /رفاعملا يف) ايج ءاسؤرو (بإ ةظفاحمب /رّيِح وْرَس يف) دوعلاو مخارتلا لئابقو

 يذ قطانمب (ليلخ يذ ةفينحو «ةمامث ينبو ءةّْرَمو «ةرج يذ) لايقأو (زعت ةظفاحمب
 .نم ةيبرغلا ةقطنملا يلاعأو ربعلا يف ةشبك نب ديزيو «فوجلا ىلإ نايقأ مايشو ةَّرج

 كلملا مكح تحت ترمتسا دقف نميلا نم يقرشلا فصنلا قطانم امأ .تومرضح

 كاله ىتح شابحألاو ةهربأل ذوفن يأ اهيف نكي ملو نزي وذ عفيمُس نب برك يدعم
 .ةيداليم 017٠١ ماع نزي وذ عفيمُس نب برك يدعم ةافوو ةهربأ

 نب سيق راجأ «كلذ دعب وأ ءشابحألاو ةهربأ دض برحلا كلت لالخو

 ء«يدنكلا ورمع نب ديزي نعألا ريمألا فوجلا ةقطنمب ليكب سيئر عفسألا نب ةمامث
 ينثي نعألا لاقف «ةرتفلا كلت يف نميلا ءارعش نم ًاضيأ يدنكلا نعألا ريمألا ناكو
 : عفسألا نب ةمامث نب رصتتنملا يبأ سيق ىلع

 ربطْضَيال ٍقوسْلِلٌبْلَملام) زكتبَي م كلِيلحح حارأ
 زِصتنملاوبأٌس يق شاعاذإ ِتْيِّيَحام يبهْرَن الو يريِسُف
 "ةبصلاهيلعىلطي كراجف مهئاّريج ٌسانلا عّيَشضاذإ
 ربوءافو مهيف راجللو حيصفقلا راّيِخ ْنِمةَرَسأُهَل

 1١91١-5/1١95. ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف ()

 . 0.1.11. 041 - ةهربأ شقن (5)

 رايخو .برقُي الف هتزعو هتعانم نع ربصلا هيلع يلطي هلوقب ىنك" هنأ ليلكإلا شماه يف ءاج (؟)
 ."نيبلا حضاولا : حيصفلا
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 ١ ربحصم موج ٍثداوحلا يف مهو راتقلازعي نيح ميِع عاطم

 ًادئاقو ًاسيئر عفسألا نب ةمامث نب رصتنملا وبأ سيق سيئرلا رعاشلا شاع دقو

 تايبألا تناك امبرو نزي يذ نب فيس دهع ىلإ اهرواج امو فوجلاب ليكب ةليبقل
 نزي يذ نب فيس اهداق يتلا ةيريرحتلا برحلا يف اهلاق دق هرعش نم ائتلصو يتلا
 ماع نميلا برغ نم ةلتحم تناك يتلا قطانملا يف شابحألا ىلع ءاضقلا اهيف متو

 برحلا يف نييليكبلا بحرأ ناسرف داق يذلا وه ةمامث نب سيق نوكي دقف م1

 : هلوق مهايإ هتدايق ىلع لديو ةيريرحتلا

 ريعاسملا ناسرف ٌمشلا بحرأ ْنِم اهلئاحر يف لاحف تايكذمو

 كلت ركذ يتأيسو ءةنس 48 وحنب ةيوبنلا ةرجهلاو مالسإلا لبق كلذ ناكو

 ةمامث نب ديزي ركذ دعب يرفنخلا ةعرز نب رجح رعاشلاب صاخلا ثحبملا يف برحلا
 . يمعنخلا بيبح نب َلَيُنو ةمامث نب سيق قيقش

 يوشملا محللا ةحئار «ءاتلا حتفو فاقلا مضب :راتقلا .تافايضلاو ماعطإلا وريثك :ميعاطملا )١(
 .رهدلا بئاونو ايالبلا ىلع ربصلا وديدش نيتمضب نا .محللا خبط ةرثك نع ةيانك وهو
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 (م8) ثح ٍدملا

 («نزي يذ ناو , . داذش نب ةرتنع رصاعملا

 يليكبلا ربوأ نب عفسألا نب ةمامث نب ديزي يلهاجلا ينميلا سرافلاو رعاشلا وه

 ليكب ةليبق دئاقو سيئر عفسالا نب ةمامث نب سيق دئاقلا رعاشلا قيقش ينادمهلا

 نزي يذ نب فيسو نزي يذ عفيمس نب برك يدعم رصع يف اهرواج امو فوجلاب
 ءارعش نم ةمامث نب ديزي ناك ًاضيأ اهيف ىتلاو م0٠58و 04٠ ماع نيب ام ةبقحلا يف

 حرشو كلامو ديزيو سبق :مهو ءانبأ ةتس عفسألا نب ةمامثل ناك دقف «نميلا ناسرفو

 ةعفاسأ مه حرشو كلامو ديزيو سيقول :ىنادمهلا نسحلا لاق .ثراحلاو هللا دبعو

 ناكر ليك دشاح نسراق ىأ اهلك نادنع نيراناةءانق نيوز ناكو """13|دوه
 . "”«نادمه سراف مصألا ةمامث نب ديزي” هنأ ليلكإلا يف ءاج ثيح مصألا هل لاقي

 فصنلاب ةيلهاجلا نم ةبقحلا كلت ىف نميلا ءارعش نم ةمامث نب ديزي ناكو

 : هلوق ليلكإلا يف هرعش نم انلصو دقو ؛يداليملا سداسلا نرقلا نم يناثلا

 يس وانتفلا ميتالا 7 كينغ كيبل اذارخ لذا
 اَهلِعْشُتوًةرات ئئغولا لهأ 2 اَهُّمِرَْضَي نيج َبْرَحلا ذِمَحُو

 ب نات نمل ثا . تايورمتل لاضم ةحنإ لزاما
 ا تك ىمماع ادلاو . ىيسابمم ينل اينجل راجل

 1 هع سل
 نحل حق 73

 )١( الإكليل  ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا !١١ ج ٠١.

 برأم يف اهقطانم بناج ىلإ فوجلا نم قطانمب نكست تناكو جحذم نب دارم ةليبق :دارم ١7
 . مويلا ىتح دارم اهنكست يتلاو

 ًارارم اهدرونو حامرلا لعن اننإ :ينعيو .حامرلا :ائّقلاو .برشلا راركتو يناثلا برشلا :لعلا 0

 :نوزخملاو ميدقلا لاملا :ديلتلاو دالتلا لاملاو .ديدجلا بستكملا لاملا :فيرطلا لاملا 0(

 .مركلا نع ةيانك كلذو ديلتلا لاملا قفني هنأ ينعيو

 .فيسلا لئامح :داجنلا (©)
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 نم نادمهو ليكب نم ناسرفب  نايحألا ضعب يف - ُريغُي ةمامُث نب ديزي ناكو

 ريهاشم نم دحاوك هتيص عاذف «دجن نم قطانم ىلإ نميلاب ةدعصو فوجلا ةقطنم
 نيروهشملا ءارعشلاو ناسرفلا نم ناك ىتلا ةيلهاجلا نم ةبقحلا كلت ىف برعلا ناسرف

 نإ (هخيراتو يبرعلا بدألا . .) باتك يف ءاج ثيح يسبعلا ةادش نب ةرتنع اهيف

 ةرصاعم دكؤي كلذو ''"(ةيداليم 718 - 074) ةرتفلا يف شاع دادش نب ةرتنع
 نيب ام ةرتفلا يف نادمه سراف ناك ةمامث نب ديزي نأل دادش نب ةرتنعل ةمامث نب ديزي
 ْ ,(م١٠10-660)

 له :هل تلاق يسبعلا ةرتنع َةلْبَع نأ : ىَوْرُي ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق

 نب ديزي معن :لاق ؟برأ هرابتخاو برعلا ناسرف نم سراف ءاقل ىلإ كبلق يف َقَب
 ءاهربخب هيتأي ًاسراف هّجوف «ُلْيَخ ْتَلَبْقَأ ْدِإ ءهركذ يف مه امنيبف .عفسألا نب ةمامث
 .عفسألا نب ةمامث نب ديزيل :اولاقف ؟ليخلا هذه ْنَمِلَو ؟متنأ نم :سرافلا مهلأسف
 ىلإ ماقف ءَتْدَرأ ام كاتأ دق الإ كارأ ام :ةلبع هل تلاقف «ةرتنع َمَّلْعْأف ٌسرافلا عجرف

 : زجتري هسرف

 رجالا مازسح ذك ىبانصانب

 دخت آل كوتا وندم اذإ ينل

 يف َةرَثْتَع ةمامث نب ٌديزي ّنعطف " "سبع ينب نم مْرِصلا يف هرضح نميف بكرو
 ونب ٌتَّلوو .هردص ىلع ديزيو اعقوف هقنتعاف ٌةرتنع هيلع لّمَحو ءهحمر راطأف همك

 تلاق ةرتنع فرصنا املف .مكريغ قيرط ىلع انك امنإف كيلإ :لاقو هنع ىَّلَخَق سبع
 :ةنمع لاقثا درت ياك دور كما و ةينسك < ليعمل

 انف ةكاخشج ئناقالو اونلو موسقتلا نإ لستم بالا

 ' مادصلا حاجحجب هعرضأو يفك ٌلتخاف مهميرك ُتْيَقل
 ('"(ءاسحلا يطارقلاك ُردابأ ٌهَبَع تددصو ءًاطقاس ئَّقلأف

 ال كلذ نكلو '"'”«ةبوذكم يسبعلا ةرتنع ةريس» َّنأ ريثك نبا ظفاحلا لاق دقو

 )١( فراعملا راد 97 صد ةيبرعلا راطقألاب ةذتاسألا نم ةنجل  هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا .
 ) )0.توملا :ىدرلا .ةرتنع سرف :رجبألا

 .ةعطقتملا تاعامجلاو تويبلا .ءارلا نوكسو داصلا رسكب :مْرِصلا ()
 .ةداسلا :ةحجاحجلا .ةلبع اي يأ : لبع ايالأ ()

 .هعرصأ وأ هلذأ :هعرضأ (6)

 ١. ج ١58 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا - فيسلا :ماسحلا - ضيبألا :يطارقلا ()
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 ًارابخأ هراعشأو هرابخأ ىلإ نيصاصقلا ضعب فاضأ امنإو «ةيلايخ ةيصخش هنأ ينعي
 هقول: كلذ كوي ايمو هدا قعر يسجل ذاق ني ردم ناك دقق «ةيورتكم اراعشأر
 ءارعشو تايصخش نم وه يذلا عفسألا نب ةمامث نب ديزي نيبو هنيب ركذلا ةفلاس

 هوبأ ناك دقف نمزلا كلو وف رادو كالا يف هربا و رع يتورع فلا

 امو فوجلا ةقطنمب ليكب ةليبق سيئر (ةمامث نب سيق) هوخأ مث (عفسألا نب ةمامث)

 0 ا را ول ل ا الا

 شابحألا دض برحلا يف (ثراحو حرشو كلامو ديزيو سيق :ةمامث ونب) و (ةمامث)

 هال؟ ماع نزي يذ نب فيس ةدايقب نميلا نم هدكيجلا اوال زي ستا هيتاو

 . ةنس 4/ وحنب ةرجهلاو مالسإلا لبق كلذو 0008

 ناكو ريمح كولم ضعبل دبع (اسحلا) لتاق وه ةمامث نب ثراحلاو» ليلكإلا يف ينادمهلا لاق ()
 همايأ ضعب يف ليفطلا نب رماع ىقلو «ةدارجلا سراف ًاحرش :ةمامث نب كلام دلوو . .ًاريطخ
 :رماع لاق كلذ يفو . هسرف نع هارذأف ًارماع نعطف رماع ينب مايأو

 هاهاعملت حمرلاّ لإ ىوز هداؤف ىفشدق ٌحْرَف حبصأ

 اةدارجلا سراف كيلإ بهذا

 [لبلكالا أ كج ه2 نفذ
 ناكو «ةنس نيسمخو عبسب مالسإلا لبق ةلّبج بعش ةعقوم موي يف دِلَو اذه ليفطلا نب , رماعو

 امأو «ربكتو مالسإلا نع ضرعأ لب ملسُي ملف مالسإلا كردأو برعلا ناسرف ريهاشم نم

 .ريبك خيش وهو ةيلهاجلاب ةعقوم يف ديبُر هتلتقف ةمامث نب هللا دبع



 ثحيملا )1١«(

 يمحعتخلا بيبح بيبح نب ليفت

 «ليفلا باحصأو ةهربأ كالهو ةبعكلل ةهربأ ةوزغ رصاَعم»

 - ليقلا باحصأ مهو - شابحألا نم هعم نيذلاو يموسكألا مرشألا ةهربأ ةوزغ

 : اهركذ يتأيس كلذ نع هل تايبأ يف ليفت لاقف « وتامر يكل

 الا 00

 000070 ُتِلاَغلا ُهلإلاو ؛فَملا مب

 0 دما د علا يشب معلا

 دل م م ا تول :ءامصب شاقل ءادب

 : ةهربأ ليفو . . عفْيَمُّس كلملا لايفأ أبن * 

 نع يسيسرت نائدع .د لقن دقو «لايفألا نوذختي ةيريمجلا ةلودلا كولم ناك

 ينامورلا كلملا هثعب دفول ةيريمجلا ةلودلا كلم عْفْيَمُس لابقتسا أبن يطنزيبلا سنافويث

 عْمْيَمَس كلملا ىلإ - ةينيطنطسقلا نم - سونايلوي هبئانو هدئاق ةسائرب ناينتسوج رصيقلا
 كولملا رقمو ةمصاع يه ءاعنص تناكو_ م6 ماع يلاوح - ةيريمحلا ةلودلا كلم

 ةيفيك يطنزيبلا ياويل ل : يسيسرت ناندع ل يم نييريمحلا

 نعل وثم 1ظ0500 «لايفأ ا اهرجت 1 ىلع اننا وس ةقللح فار

 مهيلع هتيشاح نم لاجر هلوحو «نيعسرو اسر هي سير هسا رولا هعارذ يفو

 سيلق) ةقباس دوهع ذنمو كاذنآ ءاعتصت ناك دقو ©" ”ةمخفتو هقارطإب نوتكتي ةخلسألا

 ١. ج ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (0)

 .١٠/7ا/ا/ ص  حرفلا نيسح دمحم - ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا 2020
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 ظفلب دنسملا شوقن ىف هركذ ءاج دقو (رافظ سيلق) رافظ ةنيدمب ناك امك (ءاعنص

 ةنايدلاب نيدي اذه عْفْيَمُس كلملا ناكو ؛ةسينك (سيلق) ىنعمو ''”(رافظ سيلق)
 سنافويث خرؤملا هركذ امم نيبتيو ''”ةيداليم 077 ماع ىلإ مكح دقو ةيحيسملا
 عْفْيَمُس كلملا ةَبُكْرَم نأو لايفألا نوذختي اوناك رّيْمِح كولم نأ ينامورلا يطنزيبلا

 اميف ةهربأ هذختا يذلا ليفلا نأ كاردإ كلذ حيتيو .لايفأ ةعبرأ اهرجت تناك يريمجلا

 تناك يتلا ةيريمجلا لايفألا كلت دحأ وه امنإو نميلا جراخ نم ًابولجم نكي مل دعب
 (دومحم) همسا ليف اهنم لسانت وأ اهنم يقب دق ناكو ؛ عفْيَمُس كلملا مايأ ذنم ءاعنصب

 ليفلا كلذ فرعي ىمعثخلا بيبح نب ليفن ناكو .ةهربأ هذختا يذلا ليفلا وهو

 ركبم تقو ذنم ليفلا كلذ فرعي ناك هنأ ىلع لدي امب ههيجوتو هبيردت ةيفيكو
 .ةبعكلا وزغل ليفلا كلذب ةهربأ راس امل ليفلا عم هربخ ركذ يتأآيسو «ءاعنصب

 : ينميلا هلصأو نميلا برغو ءاعنصل ةهربأ مكح * 

 هريسم لبق نميلا نم يبرغلا مسقلاو ءاعنص يف يموسكألا ةهربأ مكح أدب دقل

 ةيريمجلا رهاعم يذ لآ ةرسأ نم لصألا يف وهو «ةنس نيثالث وحنب ةبعكلا وزغل

 ةرسأ تدقف نيح ةشبحلا يف موسكأ ةقطنم ىلإ نميلا نم ترجاهو تلقتنا يتلا ةينميلا

 :ريمَح كولم نع هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن لاق هيفو
 حاتفملابُنائَدَحلاهل ئتأف هاوبأ تقلع َرِهاَعَموذوأ

 لوأ هنأل رِهاعُم اذ يمس . مخضألا ناسح نب رهاعم وذ كلملا اذه» ناوشن لاق مث
 بابلا حتت اذإ ءرافظ بابب تناك بهذ نم سرج يهو رافظ بابل رهاعملا ٌتَّدَحَأ نم

 نمَرلا نم ةرتف رهاعم يذ لآ مكح دقو .””«ديعب ناكم نم وص سرججلا كلتل عم

 .ةهربأ ناك مهدالوأ نمو ةشبحلا يف موسكأ ةقطنم ىلإ مهضعب رجا ييمكج ىلا اهنو

 نبا رهاعم وذ موسكأل ظفلب (ةهربأ نب موسكأ) هنبا دنسملا هشقن يف ةهربأ ركذ دقف

 نييريمجلا رهاعم يذ لآ نم موسكأ هنباو ةهربأ كلملا نأ ينعي صنلا كلذف 92 كلملا

 يشبحلا يموسكألا وزغلا ةدايف يف (يشبحلا طايرإ) عم كرتشا دق ةهربأ ناكو ( نيينميلا

 اجو يحلل طار لاق ةمر ران ان داع ةديطمو ردجا نك ييرخلا تننلا كااحا

 فصنلا كلم ناك نزي وذ عفّيَمَس نب برك يدعم نأل نميلا نم يبرغلا فصنلا يف اكلم

 )١( مقر شقنلا ٠١58 ص - حرفلا دمحم - ريمحو أبس خيرات يف ديدجلا + ماج ٠١71/7.

 لال ص حرفلا نيسح دمحم - ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا (؟) ١١/ .؟

 ١47. ص - يريمحلا ناوشن ةديصق (*)

 .0 + ص - حرفلا دمحم  ريمحو أبس خيرات يف ديدجلا +0.1.11. 054١ مقر شقنلا (5)



 3رخ سيلغلا بيس ليت 439

 : ميطخلا نب سيق يلهاجلا رعاشلا لوق ًاضيأ ةهربأ ةينميب لصتي اممو «نميلا نم يقرشلا
 ورمعواَنُهَجوَيٌَنامعُتلاوأ يىيناميلا ةهربأب ْنَحْلَن ىَعَم

 وزغلا سأر هنوك نم رّيَغُي ال رهاعم يذ لآ ىلإو نميلا ىلإ ةهربأ باستنا نكلو
 مسقلا يف (سابسيلا يشاجن) ةشبحلا كلم بئان هنأو يشبحلا يموسكألا لالتحالاو

 دقعب ةهربأ ماق نأ ذنم ةصاخو «ءاعئص ةنيدم كلذ يف امب نميلا نم ٌلتحملا يبرغلا

 لالقتسا لباقم هتعاط يف مهلوخدو نميلا نم يبرغلا مسقلا ءاسؤرو لايقأ عم دوهع

 يبرغلا فصنلا يف مكحلا ةهربأل بتتساف م2557 ماع كلذو مهقطانم مكحب لايقألا

 .همكح رقم تناك يتلا ءاعنص ةنيدمو نميلا نم

 : ءاعنصب سيلفا ءانبب ةهربأ مايق - *#

 سيِلُق نأ عقاولاو .ءاعنصب َسْيَلُّقلا ءانبب همايقب ةبعكلا ىلإ ةهربأ وزغ طبتريو
 هميخفتب ةهربأ ماق امنإو «ةنس نيعستو ةئام وحنب ةهربأ لبق ًادوجوم ناك ءاعنص

 نب لالُك دبع كلملا دهع يف رافظ سيلّقو ءاعنص سيلق دييشت مت دقف «هميظعتو

 دبع كلملا قنتعا دقف .يداليملا عبارلا نرقلا طساوأب ةيريمجلا ةلودلا كلم بّوُم

 هيلإ دْفَو ليفويف همسا يناسغ بهار دي ىلع ىلوألا ةيديحوتلا ةيحيسملا ةنايدلا لالك
 مكح - بوئُم نب لالك دبع ىلوت# هنأ كولملاو ممألا خيرات يف ءاج ثيح ماشلا نم

 يذلا ناكو «ىلوألا ةينارصنلا نيد ىلع ناكو «ةنسح ةسايسو ةبرجتو نسب - نميلا
 نأ ةينامورلا رداصملا تركذ دقو ؟'"(ماشلا نم هيلع ِمِدَق ناسغ نم لجر هيلإ هاعد
 ريمج كلم عانقإ يف سوليفويث حجن» هنأو نو قوبل نئابلا بنعررلا قلل دبا

 ةروكذملا يهو 2”. .رافظ ةنيدمب اهادحإ سئانك ثالث ءانبب ماقو «ةيحيسملا قانتعاب
 يعج كلملا بنات اهتادز هاق دتو ءاضضب ةناقلاو , (رافظ سيلق) مساب شوقنلا يف

 يف ينادمهلا نسحلا لاقو (يريمجلا ليبحرش نبا نييلعلا قد) فو ةاعطمر لذاك
 وفن هنالك :سيلفلاو هقادجتا ود ل زاك : قزم مر ٍليبحرش دلوأ» ليلكإلاب تاسنألا

 وهو ءاعنصب َسْيْلُقلا رصق بسني ليبحرش نبا َسِيْلّقلا ىلإف .ورمع نب ليبحرش ينب
 انركذ دقو ءاعنص ادفحم َسْيْلُقلاو نادمغ» ةفصلا يف ينادمهلا لاقو . "”0ميدق ءانب
 :شماهلا يف عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقف «ليلكإلا يف امهرابخأ

 نأو «ريمج كولم دحأ وأ عّبت سيلّقلل ينابلا نأ ىلإ - ينادمهلا يأ - فلؤملا بهذي»

 ناك ءاعتيص سيلق :ءانيف "”«هركع.ىذلا وهاأل ةسينك هذخنتا امثإ ليفلا بيحان" ةفربأ

 )١( ج 85 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 7.

 ف صد ينادمهلا نسحلا برعلا ةريزج ةفصو -؟ دج مال ص ينادمهلا نسحلا هليلكإلا ةرفإ * 5.



 440 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش فقل

 ىلوألا ةيديحوتلا ةيحيسملا ةنايدلا قنتعا يذلا ريمح كلم لالُك دبع كلملا دهع يف
 ءءاعتص سيلُق ءانبب ءاعنص ئف هبئان ماقو رافظ سيلُق ءانبب ماقو ماله5 وأ م4 ماع
 :يريمجلا ناوشن لاق هيفو

 حاّسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالك دبع َنيأ ْمأ

 نيدي ناك يذلا ريمج كلم عْفْيَمُس دهع ىلإ ًادوجوم ء ءاعتص سيلق ناكو
 ءاعنص سيلُق نكي ملو م0514 ماع ركذلا فلاس ينامورلا دفولا هيلإ لصوو ةيحيسملاب
 1 سلا سل ا حاسم ًأارصق

 رز مل ةيبنك تبت داعب َسِيْلُقلا ىَتَب ةهربأ نأ :ماشه نبا ركذ دقو ءهمكح نم
 0 نأ يليهسلا ركذو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .''2ضرألا نم ءيشب اهنامز يف
 لقني لعجو ءرخسلا نم ًاعاونأ اهيف مهَرمَسو «ةسينكلا هذه ءانب يف نميلا لهأ ٌلذتسا
 نم ًانابيلص اهيف ٌبُكرو «ةميظع ةعتمأو ًاراجحأو ًاماخر سيقلب ةكلملا رصق نم اهيلإ
 اهعاستاو دج ًاميظع اهعافترا لعجو ؛سونبأو جاع نم ربانم اهيف لعجو «ةضفو بهذ
 را بكل ل ل ا اح يشاجنلا ىلإ ةهربأ بتكو . . ارهاب
 (برعلا جح - اهيلإ فرصأ ىتح ِهّتْئُمِب تسلو «كللبق ناك كلمن اهلغم

 55026 ءاهيف َدَعَقَق َسْيَلُقلا ىتأ برعلا نم ًالجر نأ تاياورلا ركذتو
 بضغ كلذب ةهربأ ملع املف :«برعلا ٌّجَح اهيلإ فرصأ) ةهربأ لوق عمس امدنع

 تاياورلا تركذ يتلا ةلاسرلا نم نيبتي امنيب .اهمدهي ىتح ةبعكلا ىلإ ٌنَريِسيَل فلحو
 فرصي ىتح ةبعكلا مدهل ريسملا ىون دق ناك هنأ ةشبحلا يشاجن ىلإ اهبتك ةهربأ نأ

 . ءاعنص َسْيَّلُق ىلإ ّجحلا

 : يمعثخلا بيبح نب ليفت أبنو ةبعكلا مدهل ليفلاب هباحصأو ةهربأ ريسم
 ءاعنص نم (دومحم) ليفلا هعمو شابحألا نم ةقرفب ةهربأ راسو أيهت املو

 وذ لْيَقلا امهدخأ نيينميلا ةداقلا نم نانثا هيلإ يدصتلل أيهت ةبعكلا مدهل ةكم ًادصاق
 بيبح نب ليفُت امهيناثو «ةيريمجلا ةعاضق ةليبق رايد نم اهيلي امو ةدعص قطانمب رفن
 .نميلا يلاعأ ةارسب معن ةقطنمو ة هلي ايو قف زعل داك «رعاشلا يمعثخلا

 نب ورمع نب ةشارأ نب , رامنأ انبا ةليجّبو معثخلا ولب مهو ة ةليجب ةوحأ معثخ ةليبقو

 ا و ب ا و هيما ل تل ب
 تاورسلا ناوجأ يف  نميلا نوئكسي ةعاضُق نم دهن ينب ْنأ» :نودلخ نبا ركذ

 )١( ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةرسلا 45/١. 29 2ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 7/17١.

 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ١77 .357و
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 ءمعئخو ةليجب ْنِم طالخأ مهرثكأو ءورّسلا مهيمست د ةماعلاو «٠ يح اود هناجر

 نميلا يلاعأ ةارس يف دهن ةليبق قطانم ا ركذ دقو .''ةلاّبت مهدالب نمو
 يداو يه معئخ ةقطنمف . ''”«ةغارملاو ةلاّبّنو جرتو ةشيب ضارعأ :معثخ دلب» :لاقو
 موخت ىلإ دتمت يتلا نميلا يلاعأ ةارس ضرأ يف اهالاو امو ةلاّبث ةنيدمو ةقطنمو ةشيب

 نميلا نم ءزج كلت.معثخو ةليجب ةقطنم َّنأ ًاضيأ ماشه نبا ركذ دقو «فئاطلا ةقطنم
 ىلإ دتمي ةهربأ مكح نكي ملو .''”"ةينامي مُعْنَحو ةليجّب رادو» :ماشه نبا لاق ثيح
 نكي مل امك نميلا يلاعأب معئخو ةليجب قطانمو دهن دلبو ةدعص يف ةعاضق قطانم
 .نميلا نم يقرشلا فصنلا ىلإ دتمي

 ٌةهربأ رمأ» :هصن يلي ام ةهربأ ريسم نع ريثك نبا ظفاحلاو ماشه نبا ركذ دقو
 هومظعأف برعلا كلذب تعمسو ؛ليفلاب هعم جرخو راس مث تزهجتو تأيهتف ةشبحلا
 هللا تيب ةبعكلا مده ديري هنأ اوعمس نيح مهيلع اقح هداهج اوأرو هب اوعظُفو

 هموق اعدف ءرْفَت وذ هل َلاَقُي مهكولمو نميلا لهأ فارشأ نم لجر هيلإ جرخف . ا

 نم هديري امو مارحلا هللا تيب نع هداهجو ةهربأ برح ىلإ برعلا نم هباجأ نمو

 رفن وذ مِزُهف ا ؛كلذ ىلإ هباجأ ْنَم هباجأف (هبارخإو همده

 ال كلملا اهيأ :رفن وذ هل لاق اا فاإ الن ١ سبأ نك وحار عهباحصأو

 هسبحو لتقلا نم هكرتف « «لتقلا نم كل ًاريخ كعم يب ىئاقب نوكي نأ ىسع هنإف ينلتقت

 معْتَح ضرأب ناك اذإ ىتح ةهربأ ىضم مث . .ًاميلح ًالجر ةهربأ ناكو قاثو يف هدنع

 نم هعبت ْنَمو سهانو نارهش : معئخ ْيَليِبَق يف يمعثخلا بيبح نب ليْمُت هل ضرع
 : ليفن هل لاق هلتقب مه املف ءًاريسأ ليفت هل ّدِحَأو «ةهربأ همزهف «هلتاقف «برعلا لئابق

 ىلع كل ٌيادَي ناتاهو «برعلا ضرأب) كليلد (نوكأس) ينإف ينلتقت ال كلملا اهيأ

 . ؟9ةدعم هب جرخو هليبس ةهربأ ىَلَحَف «ةعاطلاو عمسلاب سهانو نارهش معئخ ٌيليبَ
 دق اغتنم هعيشاس لاحرو ةهريأ بقرعي ناك ييبعم نم ليغت: نأ ىلع كلذ. لديز

 هحارس ةهربأ قلطأو هب اوقثوو مهليلد نوكيس هنأب هضرع اولبق كلذلو «ةقباس تاوئس

 ةهربأ نكي ملو .ةقيثو ةفرعم ةهربأ ليف ىتح فرعي ليفن ناك دقو ءهعم ليفن راسو

 سّمّعملا ىلإ مث فئاطلا ىلإ معثح ضرأ نم اوضم دقف ليلد ىلإ ةجاحب هعم نيذلاو
 امل» هنأ ماشه نباو ريثك نبا ركذ دقو .مهعم ليفن نب بيبح ناكو «ةكم يحاوضب

 .5537و ١77 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .558 ص - ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص (5)
 ١. ج 8١ ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا (؟)
 .1/47 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلاو - 5/١7١ ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 هل ليخ ىلع دوصفم نب دوسألا هل لاقي ةشبحلا نم الجر ثعب سّمَكملاب ةهربأ لزن

 ريعب يتئام اهيف باصأو .مهريغو شيرق لاومأ هيلإ قاسف ةكم ىلإ ىهتنا ىتح
 ريبك ذئموي وهو «بالك نب ّيَصُق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبعل

 مهفيرشو مهديس نع َلَس هيل لاق ككل ف ريتعللا ةطاقش همر تيكيزر يد كيرف

 تيبلا اذه مدهل تئج امنإ مكبرحل تآ مل ينإ :لوقي كلملا نإ  مهلو - هل لقو

 ينتئاف يبرح دري مل وه نإف مكئامدب يل ةجاح الف برحب هنود انل اوضرعت مل نإف

 نب بلطملا دبع هل ليقف مهفيرشو مهدّيس نع لأسو ةكم ةطانح لخد املف ءهب
 انل امو هبرح ديرن ام هّللاو :بلطملا دبع هل لاقف «ةهربأ هب هرمأ امب ُهَرَبْخْأَف مشاه
 قلطناف «كب هيتآ نأ ينرمأ دق هنإف هيلإ يعم قلطنا : ةطانح هل لاقف . .ةقاط نم كلذب

 بلطملا دبع عم ناك هنإ لاقيو) قاحسإ نبا لاق « ٠ .هينب ضعبو بلطملا دبع هعم

 (ليذه دّيس ةلئاو نب دليوخو «ةانم دبع نب ركب ينب ديس ينانكلا ةثافن نب رمعي
 نم ددع تيبلا ىلوتي ناكو دحاو دّيس شيرقل نكي مل هنأل بوصألا وه كلذ لعلو

 ةهربأب بلطملا دبع ىقتلا املو «بلطملا دبع كاذنآ مهرهشأ بالك نب َيَصُق ينب

 يتئام يف ينملكتأ :ةهربأ هل لاق» هنأ ىلع تاياورلا قفتتو .هريعب هيلإ دري نأ هلأس

 لاقف ؟هيف ىتملكت ال همدهل تعج دق كئابآ نيدو كتيد وه ابيب كرغتو ريعب
 :لاق ينم عنتميل ناك ام :لاقف «هعنميس ابر تببلل نو يلبإ ُبَر انأ :بلطملا ديع
  هعم نيذلاو  بلطملا دبع فرصنا املف .(هلبإ بلطملا دبعل ةهربأ درف .كاذو تنأ

 .لابجلا يف اوزرحتو ةكم لخاد نم اوجرخف سانلا اوربخأ ةكم ىلإ

 أيهت ةهربأ حبصأ املف» :هصن يلي ام ريثك نباو قاحسإ نباو ماشه نبا ركذ دقو
 هشيجو ةهربأ ناكو - ًادومحم ليفلا مسا ناكو «هشيج ّبَعو هليف ْأّيهو ةكم لوخدل
 ىلإ ماق ىتح يمعئخلا بيبح نب َلَيُْن َلَبْقُأ ةكم ىلإ ليفلا اوهّجو املف «- سّمَحُملاِب
 يف كنإف تيتأ ثيح نم ًادشار عجراو دومحم ُكْرْبِإ :لاقو هنذأب ذخأ مث ليفلا بناج

 يأ : يليهسلا لاق) ريثك نبا لاق - .(ليفلا كرب «هتذأ كرت مث ءمارحلا هَّللا تيب دلب

 هللاف ريعبلاك كربي ام اهنم نإ ليق دقو كربت نأ ةليفلا نأش نم سيلو ضرألا ىلإ طقس

 دعص ىتح دتشي بيبح نب ليفن ىضم» ضرألا ىلإ طقس وأ ليفلا كَرَب املف (ملعأ

 .لورهُي ماقف نميلا ىلإ ًاعجار هوهجوف ءىّبأف «موقيل ليفلا اوبرضو .لبجلا يف
 لسرأف .كَوَبَق ةكم ىلإ هوهجوو ؛كلذ لثم لعفف قرشملاو ماشلا ةهج ىلإ هوهجوو

 «هراقنم يف ٌرجح :اهلمحي راجحأ ةثالث اهنم رئاط لك عما «ليبابأ ًاريط مهيلع هللا
 اوجرخو :تباصأ مهلك سيلو ءْكَْلَم الإ ًادحأ مهنم بيِصُن ال «هيلجر يف نارجحو

 ىلع مهلديل بيبح نب ُلّيْفُت نع نولأسيو ءاوؤاج اهنم يتلا قيرطلا نوردتبي نيبراه
 نولأسي» اوناك مهنأ ريثك نباو قاحسإ نباو ماشه نبا ركذ اذكه .«نميلا ىلإ قيرطلا



 نأ دعب ليفلل ثدح ام نكلو .«نميلا ىلإ قيرطلا ىلع مهلديل بيبح نبا ليفن نع
 نم لعجي لبجلا ىلإ ًادعاص عرسأو لاق ام هل لاقو هنذإب بيبح نب ُلَيْمُن ذخأ
 ءيجمو كلذ اوطبر مهنأو ليفلل ثدح ام ببسب َلَيْفُت نع نولأسي اوناك مهنأ لمتحملا

 هنوبلطيو لّيْفُت نع نولأسي اونوكي مل مهنأ يأ «لبجلا ىلإ َلّيْمُت دوعصو ليبابألا ريطلا
 ليَ لاق كلذ يفو . .هيلع ضبقلل امثإو قيرطلا ىلع مهلديل

 انتئذ ناشبفلل ةنغوأك ٍلَيْفُنْنَعْلَأْسَيِمْوَقلا َلُكو
 :رارفلا ىلإ نوردتبي مهو هتمقن نم مهب هللا لزنأ ام ُبقارُي وهو ُلَيْمُل لاقو
 كلاغلا سْيل ثولغملا ْمْرَشألاَو السلا ةئالاز ايكنلا نجا
 شابحألا نم مهو ليفلا نم برقلاب اوناك نيذلا ةهربأ دونج بلغأ بيصأ دقو

 نب ديزي مهيلع ىّلو دق ةهربأ ناك نيذلا تومرضح نم ةدنك ناسرف نم ةبيتك ًاضيأ مهعمو

 :لاق تّلصلا يبأ نب ةّيمأ نأ ريثك نباو ماشه نبا ركذ دقف يفدصلا يدنكلا ةشبك

 نسل دك ع فو اير ديك
 ُروُقُص بورا يف ُتيِاَلَم َل اًطِنَأَةَدْنِيْنِمُهَلْوَح
 روس هيا ادع ترحل اهينيض ارو ظدتاولا# ةوُفْلَح

 امثإَو طقف شابحألا نم اونوكي مل ةهربأ عم اوناك نيذلا نأ ىلع كلذ ٌلديو
 ّيفدصلا يدنكلا ةشبك نب ديزي عابتأ تومرضحو ةدنك نم ةبيتك ًاضيأ مهنم تناك
 يتلا ةقطنملاب اوناك نيذلابيصأ دقو ؛ةهربأ عم نيذلا ةيبلاغ اوناك شابحألا نكلو
 ًاديعب اوناك نيذلا امأ «ةهربأ بيصأو مهعم نيذلاو شابحألا ةهربأ دنج نم ليفلا اهيف
 ءاوؤاج اهنم يتلا قيرطلا نوردتبي نيبراه اوضمو ءاوباصي ملف عضوملا كلذ نم
 . ءاعنص ىلإ هلسج يف ٌباصُم وهو ةهربأ مهعم اولمحو

 بتك تركذ دقو «ةينونلا هتديصق كلذ يف يمعثخلا لّيفُث نب بيبح لاقف
 :لّيفُت نب بيبح لوق يهو تايبأ ةتس اهنم ثارتلاو خيراتلا

 (')اَمِيَع حاّبضإلا َعَمْمُكاَنُم : اقندزات ايت يالا

 انيدل كيسباقل زدنا علف ءاَنِعْم كني ٌسِياَناَنانأ
 0 ان يضختلا ينج ىذل ةئدثالف بارو ل

 (مكب انئيع تمعن) مالكلا لصأو . . لعافلا نع لوحم زييمت (انيع)و . مكب انمعن يأ تاسع
 رجلا فرح فذح مث (ًانيع مكب انمعن) راص هيلإ فاضملا ىلإ نيعلا نع دانسإلا لوح املف
 .تيبلا يف امك راصف هب ًارورجم 'ناك ام ىلإ لعفلا لص لصوأو

 )١( ةكم نيب حطبألا ىلإ هجرخم يذلا بعشلا :امهدحأ ءةكم يف نيعضومل مسإ :بصحملا -
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 كب تاكا يلم شا هنو قرف تانيست صراع
 اَنْيَلَع ىَقْلُت ةَراَجِح ٌتْفِحَو  ًارْيَط ُتْرَصِنأ ْدِإَةَللا ُتْدِمَح
 تلتف اة وبلال اعنا ٍلْيَفُنْنَعْلأْسَي مْوَقلا لُكو

 «قيرط لكب نوطقاستي اوجرخ» شابحألا نأ ريثك نباو 0 نبا ركذ دقو

 لكلا ةلدلا طقس نيهان رجبكي ع بيصأو «كِلْهَم لكب نوكلهيو

 لثم وهو ءاعنص هب اوُمِدَق ىتح '”ًامدو انيق ُثْمَن : هدو هنم اهتكنتا هلملأ تفقس املك

 ليفلا ةصق تناكو :يليهسلا لاق» ريثك نبا لاق '72- ءاعنصب  تامف ءرئاطلا خرف
 دلو اهماع يفو ا ل ا ل ل لوأ يف

 ينانويلا ميوقتلا وه يليهسلا هركذ يذلا خيراتلاو '*”« . .روهشملا ىلع نيلي هللا ل ريع

 ماعلاف «داليملا لبق 7١7 ماع ينودقملا ينانويلا ردنكسإلا دلوم ماعب أدبي يذلا

 . ةيداليم 0٠/١ ماع قفاوي روكذملا

 شابحألا نم هشيج نم ةقرف الإ ةبعكلا ىلإ كلت هتوزغ يف ةهربأ عم نكي ملو
 ةهربأ نب موسكأ ناكو «نميلا برغب مهزكارمو ءاعنص يف مهمظعم ناكو موسكألاو

 - م 017١ ماع  ةهربأ كله املف م 547 ماع  ةهربأ شقن نمز ذنم هيبأل ًابئان اكلم

 ءاعنص يف ةهربأ نب قورسم كيلمت متف تامو ًاريسي الإ ثبلي ملف موسكأ كيلمت مت
 فصنلا يف نزي يذ نب فيس كيلمت مت امنيب «نميلا برغ نم ةلتحملا قطانملاو

 نب فيس داقف «نزي يذ عفيمس نب برك يدعم كلملا هيبأ دعب نميلا نم يقرشلا
 ةهربأ كاله دعب «ةيداليم 077 ماع شابحألا ىلع ىضقو ريرحتلا برح نزي يذ
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 . طيحملا سوماقلا يف يدابا زوريفلا كلذ ركذ امك ؛«ىنمب رامجلا يمر عضوم :يناثلاو ءىنمو <

 . (ماعلا كلذ يف برعلا ضرأب يرذججلاو ةّيْضححلا تيؤر ام لوأ نأ) ةريسلا يف ءاج دقو

 .دعبلاو قارفلا هانعمو «انيب نيبي ناب ردصم وه (انيب) هلوقو . يفسأتو ينزحت :ئسأت )١(
 0 ءيشلا نم ريغصلا ءزجلا ىلع قلطتو ؛عبصإلا فرط :ةلمنألا لصأ (؟)

 ثسمتو . حيقلا  ميملا رسكب  ةدملاو .ةعطقف ةعطق رثانت دق همسج نأ اده دارملاف رغصلا

 .مد اهطلاخي ال ةدملا :حيقلاو .امدو ًاحيق حشري ناك همسج نأ ديري «حشرتو ببصنت
 ١. ج 04 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (9)

 .7 ج ١/6 ص - ريثك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 ثحبيملا ١:5 (

 يرتمجلا يرفنحلا ةهةعززنب رجح
 نزي يذ نب فيسل نيرزاؤملا لايقألا رهشأل
 « شابحألا ىلع ءاضقلاو ناميغ موي ةعقوم يف

 يذ نب ربُح نب ورمع نب ديزي نب ورمع نب ةعرز نب رجح لْيَقلا رعاشلا وه

 نب ثراحلا رّفْثَح مساو (يرفنخلا) رّفلَخ نب رايس نب سمش دبع نب ورمع نب ْرِمَش
 لاق «يريمجلا بعك نب رغصألا رّيْمِح نب يفيص نب ةيواعم نب ةعْرُرز نب رايس
 برأمو رفاعملا لامعأ ةعبابتلل نولوتي هؤابآو ورمع نب ةعرُز ناك" ىنادمهلا نسحلا

 نب ميري :ورمع نب ةعرز دلوأف ٠ روت يد نفت نتاعجلا لفساو ,تويرصحو
 ابأ رزاوو هديل ناك اع ىلزوت زر قاب رجح ماقف ةعزر لي رخخو ةةهرز

 :لئاقلا وهو . .ناميغ مويب هعم ماقو :«هرمأ يف نزي يذ نب فيس رم
 دي 6 اع وزمت يقفلا اجل ٍرَيْمِح ْنِم َلِواَقَملااَنْسَلأ
 5 لاَزِيلا موي ضيبلا تَلُمسا اذإ
 زجتفيْنَمِلدهيِفُرُخَملااَدَب ٍدَهْشَميِفناَمِنئَعْرْخْفانل
 ا" دشُْعلا ٍليوط «بوعكلا ننام نيفورتلا ةينيسفت نكي
 0 يغلا صيشت# للهملا يبفك ناتسللا قسلذ :تاقفلا نيزح
 زدصلا يطفو ماسلا مزق كراش شلاق كو
 ('9(ْرَدّصلا عرف ضيبلاب َنوُلْعَيو مُهَماَدُقأ عْوَرلا يف َنوُفُصَي

 ع 1-1 لل

 تو تان 3

 ُلِواَقَمْلا ٌعمجلاو «لْيَقلا : لَّوُقِمْلا» :مولعلا سمش يف يريمحلا نايل لاق .لايقألا :لواقملا )١(
 5 لعسأ لاق . ةَلواَقَملاَ

 ؛ِلِراَقَملا يِمْرَق َلْثِماموق رن ْمْلَو سك تنل هللا ةوبب كتطي
 [بختنملا /خ4 نص

 . برحلا موي :لازنلا موي .فويسلا : ضييلا (0)

 ةّئسألا ديعب :رمثلا ديعي .دّفُع رشع دعب ريثك لوط هيف بوعكلا دعابتم ديري” :ينادمهلا لاق ©
 .«حامرلا لوطل

 .ليلكإلا ؟ ١١7/ ص .؛انه دارملا وهو دسألا هيناعم نم :رْدَّصلا) شماهلا يف عوكألا لاق (5)
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 : نزي يذ نب فيس ةدايقب شابحألا ىلع ءاضقلاو ناميغ موي ةعقوم أبن

 نب فيس كيلمت مت امدنع نييريمجحلا لايقألا رابك نم ةعرُر نب رجح ناك دقل
 نم يقرشلا فصنلا كلم نزي وذ عفيمُس نب برك يدعم كلملا هيبأ ةافو دعب نزي يذ
 نميلا نم يقرشلا فصنلا قطانمل اكلم عفيمُس نب برك يدعم ناك ثيح نميلا

 يف شابحألاو يموسكألا ةهربأ اهيف ناك يتلا ةرتفلا يف ةيرّيْمِحلا نزي تايئاوذإو

 نم مرحم رهش يف ةهربأ كاله ىتح. ءاعنص ةنيدمو نميلا نم لتحملا يبرغلا فصنلا

 ءاعنص يف ةهربأ نب قورسم هنبا مث موسكأ هنبا كيلمت متف م 07١٠ ماع  ليفلا ماع

 كيلمت متف نزي وذ برك يدعم تام امنيب «نميلا برغ نم ةلتحملا قطانملاو

 لقتسملا يقرشلا فصنلاو ةيريمحلا نادبع ةنيدمب نزي رصقلا يف نزي يذ نب فيس
 - ينادمهلا ركذ امكو  ةعْزُر نب رجمُح ماقف «ةيداليم 01/١ ماع كلذو نميلا نم

 نزي يذ نب فيس رمأو «(ناميغ مويب هعم ماقو ءهرمأ يف نزي يذ نب فيس ةرزاؤمب)

 ةعقوم موي وه ناميغ مويو «نميلا نم ةلتحملا قطانملا ريرحتل شابحألا ةيراحم وه
 ديزي نب كلام مهعمو شابحألاو ةهربأ نب قورسم ىلع رصنلا اهيف مت يتلا ناميغ

 : كلذ نع ةيلاتلا ملاعملا نييبتو ةفرعم انه مهملا نمو . .هعم نيذلاو يفدصلا

 لبق نزي يذ نب فيس مهعم رواشت نيذلا لايقألا دحأ ةعرُر نب رجح ناك دقل

 ءاسؤرو لايقأ نم ةبكوك عم فيس قفتاو رواشت دقف «ناورشونأ ىرسك ىلإ هريسم
 ةبراحمل دشحلاو عمجلاب كلذو هرمأ يف هعم اوموقي نأ ىلع نميلا لئابقو قطانم
 ءاهز - عمج ىلع اوقفتا وأ  اوعمجف «نميلا نم ةلتحملا قطانملا ريرحتو شابحألا

 هتدوع دنع فيس لابقتساو راظتنا ىف اونوكي نأو نميلا تالاجرو ناسرف نم فلأ ةئام

 فيس ةدوع دنع هنأ كلذ ىلع لدي اممو .ىرسك نم دوشنملا يزمرلا معدلاب همودقو
 ل يذ نب "فيس ءاقلل نميلا :لهأ عمتجا دق ناك» - يريمحلا ناوشن ركذ امكو -

 معدلاب هتدوع لبقو فيس ريسم لبق مت دق عمجتلاو رواشتلا نأ ىلع لدي كلذف
 جرخ» :- ماشه نبا ركذ امك هنأ دِإ سرفلا كلم ناورشونأ ىرسك نم يزمرلا

 امو ةريحلا ىلع ىرسك لماع وهو رذنملا نبا نامعنلا ىتأ ىتح نزي يذ نب فيس

 ٌةَداَفَو ىرسك ىلع يل نإ :نامعنلا هل لاقف «ةشبحلا رمأ هل اكشف «قارعلا نم اهيلي

 دقو 0” عوسك ولا هعم نافعتلا جرش ليل دلو زكر: نكح ْمِقَأَف ءماع لك
 راس مث «رهشأ ةثالث وحن ةريحلا يف رذنملا نبا نامعنلا دنع نزي يذ نب فيس ماقأ

 تارفلا قرش يف نئادملا ةنيدم يهو هتمصاع يف ناورشونأ ىرسك ىلإ نامعنلاو وه

 )١( ص  يريمحلا نآوشن ةديصق حرش ١5١.
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 فيس لخد مث هعم سلجو ىرسك عم ملكتو ًالوأ رذنملا نبا نامعنلا لخدف «قارعلاب
 نم رذنملا نبا نامعنلا هل ماق نزي يذ نب فيس لخد املا - ناوشن ركذ امك - ثيح
 كلم اذهأ :وأ] - نارمس كلم ؛كلملا اذه نم :نامعنلل ىرسك لاقف ُهمظَعو هسلجم
 هبّرَشف ٠ .برعلا كلم ينعي .نارمس كلم اذه : ىرسكل نامعنلا لاقف - [ ؟نارمس

 دقو .2''”(ةرصنلا هلأسو ءهتصق هيلع ٌّصّقف .ءكتجاح ام :هل لاقو 1
 تناك ةشبحلا نأل لخدتلا نع مورلا عدري يزمر معد درجم وه فيس هديري ام ناك
 دييأتلا راهظإل يسراف يدنج فلأ وحن ىوس فيس بلطي مل كلذلو .مورلاب ةطبترم

 تارذلل افو ابيب قري شيلا كحل "بل دوري ون يمر مآ يرعتلا ةيبوسلا ينيراملا
 معدلا ةيزمرو ةيدودحم كلذ دكؤي اممو «نميلا تالاجرو ناسرف نم فلأ ةئام ءاهز
 نيسوبحم سرفلاو مليدلا نم يدنج ةئامنامث ىرسك نوجس يف ناك دقف ء يسرافلا
 ثيح نزي يذ نب فيسل مهبهوو حالسلاب مهزّهجو ىرسك مهجرخأف «درمتلا ةمهتب
 دو ناثتخاو ءافيس عم مههجوف «هنوجس يف ْنَمِب ىرسك رمأا ناوشن ركذ امك
 يس و ا ا ا ؛مهيلع ةرّمآف زرهو هل لاق
 » :ماشه نبا لاقو 0 لحاسب اوجرخف .رخآلا ملسو امهدحأ قرغف

 0 مهيلع لمعتساو «لجر ةئامنامث اوناكو «هنوجس يف اوناك نم فيس عم ىرسك
 لحاس ىلإ لصوو «ناتنيفس تقرغف « نئافس نامث يف اوجرخف ءزرهو هل لاقي مهنم
 يف رحبلا اوبكرو «ةئامنامث اوناك . .» نودلخ نبا لاق كلذكو 0 كافس حنس ندع
 نم نيبتيو 0 ”(ندع لحاس ىلإ تس تّصلَخو «ناتنيمس اهنم تقرغف «نئافس ينامث
 اوناك طقف لجر ةئامتس وه امنإ ة ةريبك ةوق ضعبلا هنظي يذلا يسرافلا معدلا نأ كلذ

 ء«فيسل ىرسك مهبهو لب ءًافيس ىرسك مهب ٌدمأو مهجرخأف ىرسك نوجس يف
 : ليلكإلاب ةديصق يف قحال نمز يف يباهشلا قلاخلا دبع مهنع لاق كلذلو

 كَبَحلاَةَلْلَقو ءئَرْشِكهل  ْمُصاَبَحِنَرَييَذٍلْيَقلاديِبَع
 ناكو نيبأ لحاس وهو ندع لحاس ىلإ مهايإو نزي يذ نب فيس لصو دقو

 يف - - رعاشلا لاق هيفو «نزي يذ نب فيس دلاول رصق نيبأ لحاس يف روحأ ةنيدمب
 و ليلكإلاب تايبأ

 (نَرّيوذ ل ْيَّملا ٌسأَرَّوخ .: أّرضَِقو)

 نزي يذ نب فيس راظتناب ناسرفلا نم فالآلا تارشعو لايقألا تارشع ناكو

 )١( ص - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش ١5١.

  0ج 70 ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 7.
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 ناكل ا «فيس ءاقلل نميلا لهأ عمتجا» ناوشن ركذ امك ثيح كانه

 001 ا د رك يي كو

 يف نادبع ةنيدم تناكو «نميلا ءاجرأ نم نزي يذ نب فيس ىلإ قفدتت ناسرفلاو

 يقرشلا فصنلاو نزي يذ ةمصاعو رقم يه  ًايلاح ةوبش ةظفاحمب  قلاوعلا ةقطنم

 سنع ةيحانو عاَدَرو حابص فالخمب لكْؤَم ةنيدم ىلإ دتمي ناك يذلا نميلا نم

 لمشت يعلا] - رج رس قطانم كلذكو - ايلاح رامذو ءاضيبلا يتظفاحمب د

 نب رجح اهلايقأ زربأ نم ناك يتلا رفاعملا دالبو جحلو عفايو علاضلاو بإ تاظفاحم

 نميلا ناسرف نم فلأ ةئام ءاهز نزي يذ نب فيس ىلإ عمتجاف - [يرفنخلا ةعْزُز

 ذخأ ءاعنص يف امنيب «نميلا نم ةلتحملا قطانملاو ءاعنص ريرحتل هئاول تحت اوراسو

 نيينميلا لامعلا نم هعم نيذلا كلذكو شابحألا دشحو عمج يف ةهربأ نب قورسم

 زي يذ نب فيس يدوعسملا ركذ دقف «لئابقلا نم مهل نيلاوملاو قطانملا كلتب

 ةئام يف مهاتأف ةهربأ نب قورسم ىلإ مهربخ اَمنو) :يدوعسملا لاقو هعم نيذلاو

 6 ل ل ل ا ا
 ا ا

 ؟نميلا شايوأو

 ةشبحلا نم فلأ يول عربا نب قورسم مهيلإ راس. .» :يربطلا لاقو

 يي يذ نباب قحلو .بارعألاو رّيْمَحو

 اف تلا اةلم زق للا سر ني نر ريس سجنا وسل كلل حل

 ءابنأ نم نيبتيو «نيينميلا نم قيرف ًاضيأ مهعم ناك امنإو طقف ةشبحلا نم اونوكي مل

 وه يذلا (يفدصلا ديزي نب كلام) ةدايقب اوناك هعم اوناك نيذلا نيينميلا نأ ةعقوملا

 يلاعأ برغ ةقطنمو ةدنك ىلع ةهربأ لماع ناك يذلا (ةشبك نب ديزي) لجن ًابلاغ

 نإ: يرو ذأ ةتننا صمم سامبا كد كا فيح ب نيكل ونقل اهكاد تادرصم
 دوفن هل ناك اذإو - رّبعلا ةقطنم - ةقطنملا كلت يف بارعألل ًاميعز الإ نكي مل ةشبك

 ةليبقو يداولا بلق امأ ءرسكلا ةفطمك ةيزعلا ثوم رض ىذاواهفارطا ىالعي الفارجأ

 كلتب ةهربأل ًالماع ةشبك نب ديزي ناك امكف . و ل تناك ل ل م

 ىلع أكلم ًاسيئرو ةهربأ نب قورسمل ًالماع (يفدصلا ديزي نب كلام) هنبا ناك قطانملا

 ١ ١, ص يريمحلا ناوشن ةديصق حرش 200

 ١. ج ١١8 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4) .” ج 7* ص  نودلخ نبا خيرات (؟)

 .؟١9١/5 ص «ءهيقفاب دمحم ب ةديعسلا ةيبرعلا ىف (5)
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 نأ ا 5 «برأم ةالف ىلإ توب رع ني وتاسملا 0 تارعألا

 0 ا اي ع
 ةقطنم لهأ) ةربربلاو موسكألاو شابحألا نم افلأ نيعبس ءاهز ةشبحلا شيج ناك دقف
 ديزي نب كلام ةدايقب نيينميلا نم أفلأ نيثالث ءاهزو (يلاموصلا يشبحلا لحاسلاب ةربرب

 ءاعنص نم هعم اوراس لتاقم فلأ ةئام ةهربأ نب قورسم شيج غلب كلذبف «يفدصلا

 اهيلإ لصو يتلاو ءاعنص بودج يف لولهب ينب ةيحان يف عقت يتلا ناميغ ةقطنم ىلإ
 . هشيجو نزي يذ نب فيس

 ال نزي يذ نب فيس شيج ناك دقو يمليدلا زرهو ةدايقب ناورشونأ ىرسك مهب هذمأ
 لهأ عمتجا» هنأ 0 ركذ دقف نميلا لئابقو ناسرف نم فلأ ةئام نع لقي
 ةهربأ نب قورسم مهيلإ راسل هن ير رطل رتولا ةوارل هي اررصسا هير لا

 نزيد نيافرس عي هاك لب "7 ؟ريثك رشب نزي يذ نباب قحلو . .فلأ ةئام يف

 لآو رايس نب رفتخح ينب نم ناسرفلاو لايقألا هعمو يرفتخلا ةعرز نب رجح لِيَقلا - |
 لايقألا رّيْمِح نب ّيفيص تويب نم مهريغو طخش لآو حابصلا لآو حبصأ يذ
 يف ينادمهلا د امكو « كلذو ءاهريغو (زعت) رفاعملاو بإو عفايو نيبأ قطانمب

 يذ ثراحلا نب ورمع نب حبصأ يذ لآو رفنخ لآو نزي يذ لآ نأل» :ليلكللا

 مهتيلهاج يف ةدحاو ًاديو ْأبْلِإ اوناك ةعيهل نب ليبْحَرش نب حابصلا لآو حبصأ
 :يرفتخلا نابأ نبا لوق كلذب دهشيو .ٌّيفيص ىلإ ةوعدلاو ةبارقلا دح ىلع

 ا م ينب طهرو ٍرَمْثَخو نوزألا ّيح يف ُتيداَتُف

 ١ 1و 1 . ما,
 7 كارلا ةيرلجتلا لي عال لقأو اجحلاو كلملا يوذ ئفيص ءانبأ ْنِم

 ةعرُز نب رجح ةدايقبو عم مهلئابقو رّيمَِح نب ّيفيص ينب نم لايقألا عيمج ناكف
 رزاؤم ىفدصلا ديزي نب كلامو شابحألا دض ةكرعملا يف نزي يذ نب فيس ءاول تحت

 144 نس ممم
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 ٌرْطَخلا ٌميظع يعاسملاٌميرك كولملاُهْبَلَسنأىتفّلكو

 مهلئابق ناسرفو نادير يذ رّيْمِح نب ّيفيص ينب نم كولملا لاسنأ لايقألا ينعي
 .نميلا بونجو طسو قطانم نم اهريغو رفاعملاو رّيْمِج وُْرَس يهو مهقطانمو

 ةنيدم حابصلا ينب ةسائرو ةلايق رقم ناكو «يريمجلا حابصلا نب ورمع لْيَقلا ب
 الْيَق - حابصلا نب ةهربأ هنباو حابصلا  ناكو» :يريمجحلا ناوشن لاق «لكْؤَم
 :ةدعاس نب سق لوقي هيفو .ًاداوج ًاميظع
 يحاش درجأ لكو َناَيِقلا بهي هراد لكْؤمب تناك يذلا ىلعو

 حاَبَص ةيحان يف ًايلاح لكوم عقتو ''"«سنع دالب يف لبج ىلع رصق لكومو
 رامذو ءاضيبلا يتظفاحمب - سنع دالب ىلإ عادرو لكوم لايقأ حابصلا لآ ناكو «عادرو
 .- ًايلاح

 شئاف وذ ةمالس ناكو .شئاف يذ ةمالس نب ديزي هنباو «شئاف وذ ةَماَلَس لِيَقلا . ج

 لاق هيفو - بإ ةظفاحمب ةرامس ليقنو ميري ةيحان يف - بايرإ رصقو ةقطنم لْيَق
 : يلهاجلا سيق ىشعأ

 ُدِماَجِءاملا نم ٌجولثم َكءاََجَل ةليل تب ْوَل ٌباّيرإ ْنِم رصقلابو
 دعاورلا ٌتابضاهلا هنعُرصّقُت ٍِفرْشُم قوف هسأر نِم شئاف وذو
 ٌدصاوحلا ٌفويسلا اهيديأب ةةمم اهقوفو يكاذملا درج هنود ْنِمو

 ةمالس نب ديزي :شئاف وذ ةمالّس دلوأ» ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا لاقو

 كلذ لديو - ١/٠٠١[ ص] «نالوخ نزي يذ نبا مهب ْدَمَأ نيذلا لاوقألا دحأ وهو

 .نزي يذ نب فيس عم اناك ةمالس نب ديزيو شئاف اذ ةمالس نأ ىلع

 رطم ينب ةيحانب باهش فالخم نمو تومرضحب ةدنك نم باهش ينب ةليبق ناسرف د
 ىلإ باهش ومب ناسا هنأ ليلكإلا ىف ينانتيلا نكد دقو دامس ةطفاحي
 .'"”«نيرصاتُمو نيدجْمُم نزي يذ نب فيس

 هدب ىطاقمما ةدذلا ةعابقت هو قافتا زو روض دم نكلاوكب ةلبنق نايف تف

 وهو نزي يذ نب فيس ىلإ اوقفدت دقو ءءاعنصو برأم نيب نالوخ ةيحانبو
 ىنالوخلا ديز نب ةمقلع لاق كلذ ىفو «ةعقوملا هعم اودهشو «ناميغ ةقطنمب
 ١ :نزي يذ نب فيس اهب حدم يتلا هتديصق يف

 ةويشاو لدشا ورجع ءاقنا نم ” ايغذذإ نانكتتغ مويهيلإدَمو

 )١( ص- يريمحلا ناوشن ةديصق حرش ١17١. )( الإكليل  ص ينادمهلا نسحلا  55١ج١.
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 ةئام ءاهز هعمو نزي يذ نب فيس نيب برحلا ةحاس يه ناميغ ةقطنم تناكو

 ةهربأ نب قورسمو  ةهج نم - سرُفلا نم ةئامتسو نميلا ناسرفو لايقأ نم فلأ
 نم ًافلأ نيعبس ءاهز مهنيب لتاقم فلأ ةثام يف ناميغ ىلإ ءاعنص نم مهيلإ جرخ يذلا
 ةهج نم يفدصلا كلام نب ديزي ةدايقب نيينميلا نم افلأ نيثالث ءاهزو ةشبحلا

 نم نيتنسلا  ريثك نبا ركذ امك كلذ ناكو نيقيرفلا نيب برحلا تعلدناف - ىرخأ

 نم ناكو ةيداليم 0177 ماع يف يناثلا عيبر رهش يف كلذ نوكيف كك يبنلا دلوم

 حابصلا نب ورمع لْيَقلا ءناميغ موي برح «برحلا كلت يف نميلا لاطبأو لايقأ
 ينب ضعب لوقي هيفو . ١.  ليلكإلا يف ينادمهلا لاق - ينزيلا ةماعُت لْيَقلاو يريمجلا
 :ةشبحلا برح يف همع

 ٍديٌرعِباهنعال ةّيِنملا يمري ىَتُف حابصلا ورمع انّسِراوُف ْثَداَن
 ()نيدانضلا ءاقبأو لوبقلا نيب نضمن ىّدتلا وزمعاي ةَماَعَُث ىذات

 نالوخ ميعز ينالوخلا يكلاملا دعس نب َلْعَي لاطبألا لايقألا نم ناك كلذكو
 ةدعص نالوخ ناسرف ميعز يكلاملا دعس نب ىلعي ناكو ةدعص ةقطنمب ةعاضقو

 لاق - لابنلا  ماهسلاب شابحألا نم ًاريثك لتقو ىمرف «ناميغ موي ةعقوم يف ةعاضقو
 قرغأ :فيس لاقف «نزي يذ نب فيس يدي نيب دعس نب ىلعي ىَمَر» :ينادمهلا
 .©7«قرْغُم بقل ُهَمَرَلُك ءموقلا يف يكلاملا

 ىف ىنادمهلا لاق .ينالوخلا ديزي نب ورمع نميلا لاطبأ نم ناك كلذكو

 عم دهشو «نالوخ ناسلو «دلبلا ةّمُحو ؛برعلا سراف ديزي نب ورمع ناك» :ليلكإلا
 نم ديزي نب ورمع لَتُق نم لْثِم ٌدحأ لتقي مل :لوقت نالوخو .هبورح نزي يذ نبا
 يفدصلا ديزي نب هكلاه امور ادهوز ةينفت د ديزي ني ورمع - لَو .ءامظعلاو ةداسلا

 :كلذ يف ينالوخلا ديزي نب ورمع لاقو ''”2ناميغ موي يف هلتقف
 اديرو كيلملا ٍقْلَح نم ُثْرَّرحخو ٌةدومحم ًاسلاجم ٌتْسْلَج دقلو
 (")ريرْئِصاَبَهَذُم ٌتَفآْعكَلَو ًاكلام ٍبّمَّذُملا جاتلااذ ٌتلتقف

 مهريغو تومرضحو فدصلاو ءابشألا دئاقو كلم يفدصلا ديزي نب كلام ناكو

 قرفت ًاليتق ديزي نب كلام طقس املف ةهربأ نب قورسم عم اوناك نيذلا نيينميلا نم
 اوبحسناف ًافلأ نيثالث ءاهز اوناكو ةهربأ نب قورسم عم اوناك نيذلا نيينميلا رئاس
 عم نيذلا نميلا ناسرفو لايقأ كتفف «ناميغ يف برحلا ةحاس نم اوفرصناو
 لْيَقلا رعاشلل ناكو تليق فردا وق ووسح ظطتبو نقايخألا بانر يف نب الس

 ابو واوا نصت .ىادمفلا قسلا لولكإلا (0)



 452 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش فكدلد

 كلت يف اريبك ًارود هعم نيذلا نييريمجلا ناسرفلاو لايقألاو يرفنخلا ةعرُز نب رجح
 : هنأ رداصملا نم هريغو يربطلا خيرات يف ءاج دقو ٠ «رصنلاب تجوتت يتلا ةعقوملا

 صاّوخو ةهربأ نب قورسم مهنيب أفلأ نيثالث وحن مهنم َلِيقَو ةشبحلا تفشكن#

 اقر «مهوكلتماو مهورسأف ةشبحلا نم بره نمب نويريمجلا قحلو 2: فيلا
 ةشبحلا تليقف «فيس عم ةعقولا اورضح نميلا لهأ ناكو :ةشبحلا تموهنا» :ناوشن
 ديز نب ْيِدَع لاقو ''"«ىلتقلا نم مهنم َمَّلَس ْنَم نميلا لهأ َكَلَمو ءًاميظع ًالتق
 :شابحألل نيينميلا ةدراطمو  ناميغ موي وهو - مويلا كلذ نع يداّبَعلا

 اهُيِراَمْيَحِلْمُيال ممسك ًالاوٌةَرَبْروَب لآ :نوداتيموي

 ابهتبيتتا تن ده دنا كيف ازو ثيدحلا يقاب موي ناكو

 رصنلا كلذ يف هعم نيذلاو وه هرود ركذي يرفتخلا ةعرُز نب رجح لاقو

 يتلاو اهداريإ فلس يتلا ةعبسلا اهتايبأ ليلكإلا يف يتادمهلا ركذ يتلا ةديصقلا ميظعلا

 . :هلوق اهنم

 زرشُعلا ٍليوط ؛بوعكلا يلاَعَم ّيبعرشلا َنِمِبيِضَق لكب
 زمثلا صيخش ءٌرهملا فيفخ ناسللا ٍقيلذ «يفاقِلا ثيدح

 : ليلكإلاب تايبأ يف يرفنخلا نابإ نبا هديفح لاقو
 ُبْرعي ّمأ يذلا ٌرِعلا ىَلَع يِباَحُن . .  ًاضراع ناَمْيَغ موي اَئْبَصن ٌنحنو
 ُبْلَقَت ءاوهلا يف حاَمَج ٍتاذك اهنقوق فشل ىناراول كتوم

 ءاولو - نزي يىذ نب فيس عم لايقألاو ة ةعرُز نب رجخ - هججوت يأ - حار دقف

 ةنيدم ىلإ ناميغ نم  مهبئاتكو مهسوؤر قوف قفخي يبرعيلا يناميلا رصنلاو ّرعلا
 نادمغ رصق يف ديلتلا ٌيريمحجلا شرعلا ةدس نزي يذ نب فيس منست ثيح ءاعنص

 : يدزألا ديرد نبا لاق .ءاعنصب

 نمت ملا واش دعا نهر نجح. ةكشه هب ةلشقشسا تيسر
 ل اس بلت هرم ايفان اب راويشلالا ناجل

 رهش يف كلذو نميلا لكل أكلم ءاعنصب َنادُمَع رصق يف نزي يذ نب فيس رقتساف

 َكْلَم . ١ هنأ ةغمادلا حرش يف ينادمهلا ركذ دقو « ةيداليم 0 ماعلا يف يناثلا عيبر

 عم ثكم دقو . م0695 ها/١ ماع نم كلذ نوكيف . 7 نير ناؤر قذ نير افيس
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 نب زيرخ مهنم لايقألا ءانبأو لايقألا نم ةبكوك ءاعنص لخد امل نزي يذ نب تفس

 لاق -ةعرُز نب رجح نب زيرح انبا نوميمو نيصحلاو يرفنخلا ةعرُز نب رجخ

 ىلإ نزي يذ نب فيس اهب ْدَمَأ يتلا لاوقألا نم - نوميمو نيصحلا -امّهو”  ينادمهلا

 يذ نب فيس دهع نم ةقحال تاونس ىف كلذو ةدعص نالوخ ىلإ يأ- «نالوخ دلب

 مهتلايق قطانم ىلإ اوداع دقف فيس عم اوناك نيذلا لايقألا رابكو ةعرُز نب رجح امأ «نزي
 .نزي يذ نب فيس ةماعزب ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف تلصاوت ىتلا مهتسائرو

 د

 : هيلإ ءارعشلا دوفوو . . ةعرّز نب رجح َةَلاَيِق زكرم

 رفاعملا فالخم لفسأ نم دتمت ةعرُز نب رجح ةسائرو ةلاّيِق قطانم تناك

 قطانملا كلت ضعب تناكف «نيبأ رفنخ ىلإو عفايو جحل نم قطانم ىلإ زعت ةظفاحمب)
 مخارتلا ناك ثيح (عفاي ىلإ بإ ةظفاحم نم دتمت يتلا) َنْيَعُر يذ قطانم عم لخادتت

 :هلوق يهو ليلكإلا يف تايبأ ةعبرأ اهنم انتلصو ةديصق ةعرز نب رجح لاقف

 اًهيِتأت ٌءابنألاو مخجارّتلا ْنِم اهتوخإو لهذ ينب َةاَرَس غلنأ
 انين فال يف انحش اني لعل ٌةلَّرْتُم قلَلا يف ُمُهَل 2-2

 :ناميغ موي يف نزي يذ نب فيس عم شابحألا ةبراحم يف هرود ركذي اهيف لاقو

 اهيِساَوَر تلا دقو ٌتَقْفَتَس ةَدَدْسأ ىتح ًاربطُصُم , م ٌَمْوَعْلا يسيعهنب هب يمرأ ٌتلْزاَم

 اًهيِداَح ُثوملاو مهلاجآ روض اًَمَدَعْسَأو مهيف انَتَباَحس ْتَداَج

 ينادمهلا هركذ يذلا رصقلا يسيئرلا هرقم ناكو ًاريبك ًالْيق ةعرُز نب رجح ناكو

 نميلا لخاد نم هيلإ نودفي ءارعشلا ناكو# رِمَش يذ رصق رفاعملا لفسأبولا : ًالئاق

 سيق ىشعأو يريمجلا يبلكلا ورمع نب كلام ءارعشلا نم هيلإ َدَقَو نمم ناكف «اهحراخو

 ًارمُع ةعْرُر نب رجح ٌرمعو) : ينادمهلا لاق ٠ ىشعألا لاخ سلع نب بيسملاو يلهاجلا

 : سلع نب بيسملل يه ليقو «رفاعملا ىلإ ُدْفَي ام ًاريثك ناكو «ىشعألا لوقي هيفو ًاليوط

 ا وا ا

 6 ما ل

 لزاوتلا ٍتاَئِهلا دنع هلْثِم ىلإ 00 00 ٌتْعَرُْف

 :ةياتكلل انه يوب ءايقرلا هراححلا و ةراجعلا :ةورملا .لولق اهيف عقو :لتفا ١

 .تايكنلاو بئاونلا : تانهلا
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 (”لِئاَت لَضْفَأب اطوبغم ٌتحبصأو ًامئاه نآمظ ُهئِم ًالاَجس ْتَوَرَن
 ؛لئاس لك ىَنُم يطعُيامب َداَجو ًاَحّرَسُم ئتُغأو ًادوصقم ٌبْحَرَف

 هنأ ينادخملا ركذ يتلا تايبألا ىشعألا لاق ًاضيأ ةعرُز نب رجخ باحر يفو

 : مهحدمو هدالوأ ضعب ىلع َدَفَو دقو ءورمع نب ةعرُر يف ىشعألا لاق

 اًدَرووُرْمَعئَئَبامَدِيَششس ورمعنب عْرُز العلا يف مَّنَسَت
 ؛ادايجلا نّصُحلا اَّلَع ْنَمَدَجْناو اهيلع ْنَمّدوسأ ءافلْذلا ونب . .
 ام ًاريثك ىشعألا ناكو . . ١ ىنادمهلا لوق لديو . .تايبألا كلت ركذ فلس دقو

 ينادمهلا هركذ يذلاو رفاعملاب هرصق ناك ةعرز نب رجح رقم نأب لدي «رفاعملا ىلإ دفي
 ًاضيأ رفاعملا قطانمب لايقألا زربأ نم ناكو ؟نييش يذ رصق رفاعملا لفسأبو» : ًالئاق

 : ىشعألا لاق هيفو يريمجلا نيعُر يذ نب لالُك دبع نب نامعنلا نب دهف

 ٌدعاوملا هبشت ْمَل ٌحاَمَسدْهَفَو ةيقج رفاعملاب ًاَدْهَق ٌتْمَكاَن

 دجامأكولمموقمهو ُنِْيَعُر هِتاَدَمَح ْنِمنامع هدلاوو

 سيح ىلإ رفاعملا فالخم يف دتمت اذه ينيعرلا نامعنلا نب دهف ةلايق تناكو

 لحاسلا يف ةربرب ةريزجو عليز ىلإو رمحألا رحبلا رزجو لحاس ىلإ ةماهت نم اهريغو
 ىلع نزي يذ نب فيس ةدايقب ينميلا راصتنالا دعب هنأ ودبي ثيح يلاموصلا يشبحلا

 موسكألاو ةربرب لآ مهنم ناك نيذلا شابحألا نم نيبراهلا نوينميلا عبتت نيحو شابحألا

 ءاج ثيح كانه ىلإ يريمجلا ذوفنلاو مكحلا دّتماف ةربربو ةشبحلا لحاس ىلإ مهوعبتت دقف
 . "'”«ةربرب ةريزجو عليز : شبحلا دلب نم يِبَجُي اذه نامعنلا نب دهف ناك» هنأ ليلكإلا يف

 لايقأ نم امهريغو نامعنلا نب دهفو ةعرُز نب رجح ىلإ ىشعألا ةدافو تناكو
 59٠ نيب ام ةرتفلا يف م 24٠0 ماع دعب يأ  نزي يذ نب فيس دهع دعب نميلا

 ىلاوح ورمع نب ةعرُز هيبأ ةافو ذنم ًاسيئر ًالْيَّق ةعْرُز نب رجح ناكو «ةيداليم ١٠57و

 ريدقت نكميف ؛ًاليوط ًأرمع ةعرُر نب رجح َرّمُع' هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو م١٠00 ماع
 دهع يفو نزي يذ عفيمُس نب برك يدعم دهع ذنم» ةعرز نب رجح ةلايق نمز
 «ةيداليم ١١15و +00٠ ماع نيب ام ةبقحلا يف كلذو  (هدهع دعبو نزي يذ نب فيس

 وحنب وأ نينس رشع وحنب ةرجهلا لبق كلذو «ةيلهاجلا يف ةعرُز نب رجح يفوت دقف
 ,ةلس نيرشع

 )١( ؛شطعلا وهو مايألا نم - ًامئاه هنظأو (اميآ) لصألا يف - ءاج لا ينادمهلا لاق (ًامئاه نآمظ) هلوق .

 اج 3017 ص ا ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا مره 1.
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 (1:؟» ثحيملا

 يديجملا ديزي نب ورمع
 (« نزي ىذ نب فيس دهع ىف نيينميلا ءارعشلا ىناث"

 دوفولاو ءارعشلا دحأ وهو يديجملا ديزي نب ورمع يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 هايإ نيكتهم اهجراخو نميلا قطاتم لخاد نم نزي يذ نب فيس ىلإ اودفو نيذلا
 يديجملا ديزي نب ورمع حدم دقف ؛هتماعزب نميلا ديحوتبو شابحألا ىلع رصتلاب

 : ًالئاق اهنم انتلصو يتلا تايبألا ّلَهَتْسِإ ةديصقب نزي يذ نب فيس

 ُْرَخْفَملا ُهَرْحَفاكيلم خّدماو ُهمْسَر ئَفَعدق ًاَعْبَر كَنَع ْعَد

 دئاصقلا لالهتسا نع يلختلا ىلإ اعد نم مدقأو لوأ ديزي نب ورمع ناكف
 نم لوأ ناك يذلا بولسألا وهو ءاهمسر اَمَع يتلا رايدلا ءاكبو لالطألا ىلع فوقولاب
 يف هَعَّبتاف يدنكلا رجح نب سميقلا ؤرما هجهتنا مث يبلكلا ماذخ نب سيقلا ؤرما هجهتنا
 دقنلا باتك يف نيمأ دمحأ ذاتسألا لاق امكو - هنأب لوقلا عاش دقف . ءارعشلا كلذ

 *لاقف . .لالطألا ىلع يكبن نأ قدصلا نم سيل هنأ ىلإ اعد ساون ابأ نأل قيال

 مزكلا ةنبال كتافص لعجاف مْدَملا ةغفالب لولطلاةفص

 ْ ْ لا

 ىكبف ؛« ل ا ا ةي مل هنكلو
 1 نيمألل هحدم دنع مهرعش يف نييلهاجلا َدَلَثو :بيرغلا لمعتساو ؛لولطلا
 | :نوهشملا هني لاق دق :نياوت وبأ رعاشلا

 سلج ناكولّرَضامافقاو ْسَرَدمْسَر ىلع يكبي ْنَمِلْلُف
 لالطألا ىلع ءاكبلا نع يلختلا ىلإ اعد نم لوأ هنأب نيسرادلا دنع نظلا عاشف

 سيل هنأ عقاولاف لالطألا ىكبف كلذ نع عجر ساون ابأ نأ نم مغرلابو «كلذ دقتناو
 رعاشلا لاق فينو ةنس ىتئامب ساون يبأ لبقف «كلذ جهتنا وأ كلذ ىلإ اعد نم لوأ

 :نزي يذ نب فيس اهب حدم يتلا هتديصق يف يديجملا ديزي نب ورمع يلهاجلا ينميلا

 هَخْفَملاهَرْخَفًاكيلم حدماو ُهَمْسَر ئَفَعدقًاَعْبَر َكْنَع ْعَه
 ١ ص - نيمأ دمحأ  يبدألا دقنلا 4/8.
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 وحنب ةيوبنلا ةرجهلا لبق «ةيداليم 21/7 ةنس كلذ ديزي نب ورمع لاق دقف

 ةنس ىلاوح يرجهلا يناثلا نرقلا رفحاوأ ىف لاق ام ساون وبأ لاق امنيب ةنس نيسمخ

 1 ْ 010 ةنسا 71 وحتنب كيزي نب: ورمع العب يأ ةيداليم

 ةبسنلاب لاحلا وه امك انيلإ لصت مل راعشأ يديجملا ديزي نب ورمعل ناك دقلو

 نوخرؤملا هركذو هب لدتسا ام مهرعش نم انيلإ لصو امنإو نيينميلا ءارعشلا بلغأل
 يرفنخلا ةعرز نب رجح رعش لثم بورحلا ىدحإ يف ليق هنأل وأ بابسألا نم ببسل
 يذلا يديجملا ديزي نب ورمعو نزي يذ نب فيس دهع يف نيروكذملا ءارعشلا لوأ
 نب سمش دبع كلملا لآ ركذ ببسب ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ ام هرعش نم انلصو
 تاهمألاب هيلإ نزي يذ لآ فالسأ ءامتناو لئاوألا نييريمحلا كولملا دحأ وهو بعك
 : ينادمهلا لاق ثيح

 ءايرو «الهذ *نينمك ليغ ني لهذ دلوأف“: الهدا + ندك نب نمش بع للوط

 ىلعألا دجلا) - ديز نب مّلْسَأ اهدلوأف ءيِدَع نب فوع نب ثوغلا نب ديز اهب جوزتف
 نب سمش دبع نب لهذ ةدالوب نزي يذ لآ حدمت ءارعشلا تناك دوو - (نيينزيلل

 ىلع اهريغو نالوخ دفو راعشأ يف كلذ دجوي «ءابآلاب مهل مهحدم نم رثكأ بعك

 :نزي يذ نب فيس يف يديجملا ديزي نب ورمع لوق كلذ نم «نزي يذ نب فيس
 رَحْفَملا ُهَرْخْفاكْيِلَم حّدماو ُهُمْسَر ئَفَع دَقأَعْبَر كْنَع عَ

 ٌرَهَشألا هذجج سمَش دبعو ملشأ ئَرْثو بغق عزف نم

 ْرُظْنَيْنَمِل مجكلا ّيماَسُم هقْيَبَتَبَو لمد هالغأ

 0 ظل اي ل ملأ ةمب دكت يعش ذَكَو

 501ه اا دايت  معمهق ف اروفما نأ وحلا

 ةيمهأ تاذ يديجملا ديزي نب ورمع ةديصق نم انتلصو ىتلا تايبألا كلتف

 ٍدادتماك نزي يذ نب فيس ىلإ هترظنو خيراتلاب رعاشلا ةفرعم اهيف ىلجتت ةيخيرات
 نم ةثالث ةلالسو عرف نم هنأب هحدمف لئاوألا ءامظعلا ءاوذألاو كولملا نم هفالسأل

 ا هلوقو (بعك عرف نم) هلوقب لئاوألا ةعبابتلا أبس كولم

 دئارلا ناكو «لامه نبا دئارلا كلملا نب بعك وهف بعك امأف ( . . لهذ هالعأ) هلوقو

 لبق أبس كلم رانم يذ نب سيقيرفأ كلملا دهع يف ةداقلا ءاوذألا رابك نم لامه نبا

 يف زجوملا) باتك يف امك م1 157 قفاوملا ه98١ ١58 ماع نم ساون وبأ شاع(١)
 .174 ص - (هخيراتو يبرعلا بدألا

 .3 ج ١١١ ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا(؟)
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 ةمدقم بحاص لامه نبا دئارلا ناك» هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو سيقلب ةكلملا نمز
 نيرحبلاو ةماميلاو زاجحلاو ةماهت لامعأ ىلوتي كلذ عم ناكو هثوعب دئاقو سيقيرفأ
 أبس كلم راتو يلع رم وذا وهو لامه نبا دئارلا كيلمت مت سيقيرفأ تام املو ؟دجنو

 . '"”برأمب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا دنسملا شوقن يف «لاعهمس نب نادير يذو
 كلم راتو يلعرم يذ دئارلا نب ؛ بعك نب ديز نب سمش دبع وه سمش دبعو

 لهُذ راصو هذ لْيَقلا سمش دبع بجنأف - لامهلا  لاعهمس نب نادير يذو أبس

 تامف انو كنعد : سمش دبع نب لهذ لْيَقلا بجنأو ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم

 تدلوف ثوغلا نب ديز ليَّقلا اهجوزتف لهذ تنب اًير امأ تيبلا كلذ هتومي عطقناو لهذ

 ىلإ لامعألاو ةدايقلاو ةلايقلا نم سمش دبع ينب ةبترم تلقتناو ديز نب ملْسَأ ليلا هل

 نزي يذ رماع» لآ مهو نوينزيلا هتلالس نمو ءمّلَسَأ ينب ىلإ مث ديز نب ملأ
 نب فوع نب دعس نب ثروغلا نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب مْلْسَأ نبا  ربكألا -

 هنأب افيس رعاشلا َحَدَم كلذلو «نادير يذ رّيْمِح نب ددس نب ديز نب كلام نب يِدَع
 .(مّلْسَأ ىرُذ نملا

 ناكو فيس دلاو عفيِمُس نب برك يدعم ينعي (ىَمَس دق ًارذنُم هابأ َْلأ) هلوقو
 فصنلا كْلُم وهو «هيبأ دعب هكلتما يذلا كلُملا ىلع فيس ظفاحو داشف رِذْنُملا هل لاقي
 ملا لك ءاوضتاو ةلتحتملا قطاتملا هريرعمب كلذ ىلع فيس داز مث نميلا نم يقزرشلا
 : هلوقب ريبعت دوجأ هنع َرَّبَعو يديجملا ديزي نب ورمع رعاشلا عمج دقو هتيكولم تحت

 ٌرَخِنألاهب ىمطَيُهرْخَبَف اًلُعللاَمَسٌفِئَسداجف
 دج د

 ديزي نب ورمع اهب حدم ىتلا ةرتفلا تاذ يف هنأ انه ركذن نأ ديفملا نمو
 ىلإ َّدَقَو ؛ءاعنصب نادمٌُع رصق يف ةديصقلا كلتب نزي يذ نب فيس يديجملا
 اَمل» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .اضيأ زاجحلاو ةكم نم ءارعشو دوفو نزي يذ نب فيس
 هنتأ «نيتنسب قو هّللا لوسر دلوم دعب كلذو ةشبحلا ىلع نزي يذ نب فيس َرَهظ
 شيرق ٌدفو هاتأ نميف هاتأو :هئالب نسح ركذتو هحدمتو هئنهت اهؤارعشو برعلا دوفو

 : ناهدنع نحدكللا هوقو نحت اف ننام (مشاع نب بلطملا ديع مهدد

 سأر يف وه اذإف ءاعنص هيلع اومِدَقُق «شيرق هوجو نم سانأ يف ءدسأ نب دليوخو
 :هلوقب تلّصلا يبأ نب ةّيمأ هركذ يذلا نادمُغ - رصق

 ("”(الالم َكْنِم راد ٌَناَدْمْع سْأَر يف اقِفَتْرُم ُحاّنلا َكِيَلَع ًائيِنَه ثرشاو

 .- حرفلا دمحم - ريمحو أ أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا 7

 .؟ 8178 ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا (1)
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 ٌبرعلا ُتَدََو نميلا ِكلمِب نزي يذ نب فيس ُلَقَتْسا امل» :نودلخ نبا لاقو

 هيلع َدَقو نميف ناكو ءمهودع نم دابأو هموق ناطلس نم عجرأ اًمِلو كْلُّملاِب هتئنهتل

 0 . .مشاه نب بلطملا دبع مهيف مهئاسؤر نم ةرشع يف اودفو . . شيرق ةخيشم

 هب فيس بُخرو «نزي يذ نب فيس يدي نيب ةملك بلطملا دبع ىقلأ دقو

 فيس اعد مث ءأموي نيثالث اوثكمف دوفولاو ةفايضلا راد يف مهلوزنب رمأو دفولابو
 مهمركأف دفولا ةيقب اعد مث كك دمحم يبنلاب هرّشبو  دارفنا ىلع  بلطملا دبع

 امب دفولا اذه زئاوج نزي يذ نب فيس ئَئْسأو» :نودلخ نبا لاق . ليزجلا ءاطعلاب

 .دفولا ةمارك يف اهرظن ولعو ةمهلا يف اهتياغ ٍدعَبِل ءاهتمظعو ةلودلا فرش ىلع لدي
 مالعألا بحاص ركذ دقف «لوألا يف لاحلا ةفارشل دهاش ةبابصلا يف فرتلا راثآ ءاقبو
 لاطرأ ةرشعو فئاصو رشعو دّبعأ ةرشعو لبإلا نم ةئامب دفولا رئاس زاجأ هنأ هريغو

 هلاثمأ ةرشعب كلذ فاعضأو «ربنعلا نم ءيلم شركو بهذلاو قرّولا نم
 طلال

 حدمف يفقثلا تلّصلا يبأ نب ةيمأ رعاشلا نزي يذ نب فيس ىلإ دفو نمم ناكو
 :اهيف لاق ةديصقب افيس

 الاوهأ ءادعألل َمّيَر برحلا يف نَرَي يذ نباك الإ رأثلا ُبْلْطَيال
 الالُم ضرألا يف ٌمُهُدِيِرَش سم ْدَّمُف بالكلا ٍدوُس ىلع ًادسأ َتْلَسْرَأ
 الالحم َكْنِم ًاراد َناَدْمْع سأَر يف اقِقَتْرم جاتا َكْيَلَع عينه ٍبَرَش ءاف

 الاَوْبَأٌَدْعَب اًداَعَف ٍءامب اًبيِش ٍنَبَل ْنِم ٍناَبْعُم ال ُمِراكملا كلت م م م 502 هعمل

 دفو تالاجر هب زاجأ ام لثمب تلّصلا يبأ نب ةّيمأ نزي يذ نب فيس زاجأ دقو

 يذ نب فيس اهايإ هزاجأ يتلا يديجملا ديزي نب ورمع ةزئاج نأ ًاضيأ دب الف . شيرق
 ةبابصلا ىف فرتلا راثآ ءاقب ىلع لدتو اهتمظعو ةلودلا فرش ىلع لدت تناك نزي
 ْ .لوألا يف لاحلا ةفارش ىلع هتلالد ءىطخت ال دهاش وهو

2 0 

 تانملأ نع هثيدح يف ينادمهلا د دم يديجملا ديزي نب ورمعلو

 .ًالايتخا كبوث يخرأو لسرأ يأ :كيدرُب ْلِبْسا .شابحألا ينعي اوكله يأ :مهتماعن تلاش (؟)
 . نميلا لايقأو كولم بوث :دربلاو

 ىلع (نابعق ال) هلوق ءاج دقو .اجزُمو اطلخ :ابيشو .هيف ٌبلحُي حدق وهو بعق ةينثت :نابعق (*)
 .اهلك لاوحألا ىف ٌفلألا ننثملا نومزلُي اوناك «برعلل ةميدق ةغل

 ع 4
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 ديلا ةناون نن يه يت ىو انطنمو .ةماصقق نب فاحلا نب ورمع نب تاديح

 - ًايلاح ةديدحلا ةظفاحمب -

 ا ري نر ينادمهلا لاق

 :فاحلا نب ورمع نب نأديح نب ديجم

 ِرِشاَعَملا ةوجو ىوعدلاب نوديري اًمسنإو نوعدي سانا لكو ما 5 و 0 م 0 8 م 75 0 2

 مما 2

 ا يي ياو

 اًنَدَج رباَعْنْب ناطخٌم ةثارو
 خِلاش ِنْب هوفدللا يتابقوو

 نطوم لك يف سانلا رايخ نحنف

 رهاوجلا ريخ نونكملا رهوجلا َنِم
 را سو

 رياعالا درت لعن يواصل

 ًازازتعا سانلا دشأ يأ .'"”«ةّيريمجلا يف ٌةيبصع ساتلا ٌدشأ ءالؤه ديجم ونبو
 نادت سييئااادج راع ناطق ةثاروا هلوقو» :قيزعلا نئاظسفلا .ئريمجلا ميش
 ىنعمب (رباع) همسا دوه ّيبنلا نأ لئاوألا نميلا ءاملع لوقل مالسلا هيلع دوه ىلا نب 5

 نط عرب نعل نبا عاف سد وجر ( قلاش جب نيرا كلا ند نزكتب عا ذأ
 : ىراصالا تياث ني ناسخ لاك“ ءعاللبنلا

 2171077 وه

 اًنب طلتخت ْمَّل نوُيِداَع نوثامَي

 يمتني ناطحقل ِهيِمْنَي ٌبْرْعَيو

 كلش رار كلر مانا يسبانخ

 هتفرعم ىلع نزي يذ نب فيس يف كلت هتايبأو هذه ديزي نب ورمع تايبأ لدتو

 .روصعلاو ةنمزألا ربع روذجلاو خيراتلاب

 ١. ج 778 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 2« 20 ثحيملا

 (ْنّزَي يذ نبا دهع يف نميلا ءارعش ثلاث»

 ةداق دحأ «يدنكلا يباهشلا مَّلَّسُملا نبا تْلَّصلا نب ريثك دئاقلاو رعاشلا وه

 ناميغ موي ةعقوم يف نزي يذ نب فيس ترصانو ترزأ يتلا باهش ينب ةليبق ناسرفو
 ناكو» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق .- م 577 ماع  شابحألا ىلع ءاضقلاو

 يذ لآ ىلإ اوراس مهنأ «ةدعص نم اهقرشمبو باهش ينب نم ءاعنصب عقو نم لصأ
 وهو يناهشلا تْلَصلا نب ريثك دئاقلا رعاشلا مهنم ناكو )6 . .نيرصائو نيدجنُم نزي
 :نزي يذ نب فيس يدي نيب هل ةديصق يف لئاقلا

 "*ِنِطَبلا ةَوْخَن اولازأ حاّمرلا اوُرَج اذإ نيذلا ٌمُّشلا ةّدئك نِمَل ين

 ©79 نطَعلا يذ ضاوحأ نع عِروُملا ب ْرَض اوُلَرَن ْنِإ ضيبلا كيبح َنيِبِراَضلاو

 لقاعلا نب باهش وه :لوقت رّيْمِح ٌباسُنُقا :نالوق باهش ينب ةليبق بسن يفو
 ني ريمج نب كلام نب  ةعاضق نب فاحلا ني ورمع نب نالوخ نب عمزألا نبا

 نب ربكألا ثراحلا نب بهو نب ةعيبر نب لقاعلا نب باهش وه لب :ليقو .- أبس
 نب ريفع نب يدنك نب ةيواعم نب عترم نب (يدنكلا) ةدنك نب عّنرم نب ةيواعم
 نب ديز نب بيِرَع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةْرُم نب ثراحلا نب ريفع نب يِدَع
 0 هدي

 ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ نب عمزألا ينب نم مهنأب لوقلا لعلو
 تنكسو ةدنك ةقطنم نم تلقتنا باهش ىنب نم ةقرف نأ ىلإ دوعي  ةدعص ةقطنمب

 ةقطنم نم نالوخ نم رئاشع تلقتنا نيح مدقتم نمز ذنم ةدعصب نالوخ ةليبق عم

 ةعيبر نب رجح ةدايقب ةدعص ةقطنم ىلإ - (برأمو حاورصو ءاعنص نيب) نالوخ

 نم جرخ نالوخ نب دعس نب ةعيبر نب رجخ نإ» :ليلكإلا يف ءاج دقف ينالوخلا

 )١( الوكليل  ج 058 ص - ينادمهلا نسحلا ١.

 )١؟( .رطبلاو مهنلا  ءاطلا رسكب  نطبلا .وهزلا :ةوخنلا
 )( .اوبراح اذإ يأ :اولزن نإ . فويسلا :ضيبلا

 ) )4الإكليل  ج 425 ص - ينادمهلا نسحللا ١.
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 هيف طتخاف «نكسلا ليلق وهو ةدعص لقحب ٌرَمُف ' 'رّيْمِح كولم ضعبل ةاقاَنُم حاورص
 ةرفاظملاو فلحلا هولأسف - نويدنكلا  باهش ونب هيلع لزن مث .هعم نمو وه عطتقاو
 قوبسلاو ئّمِحلا يف مهكرشأو .كلذ ىلإ مهباجأف «ةدعص لقح مهبجعأ امل
 فلاح يذلا وه ةعيبر نب رجحو#  ينادمهلا لاق  «ٍظئموي نم ةدعص اونكسف
 لقح يف ًاعيمج اونكسف «حاورص نم رج جرخ موي ةدنك نم لقاعلا نب باهِش
 : يباهشلا فينك نبا لاق كلذ يفو . .ةدعص

 "00رجاَوّضلا حامرلاب ِهْنَع ٌنِعاَطُت 2 يرَشْعَمَلْفَحلاْت َزاَح رح فلح ىَلَع

 ينالوخلا ةعيبر نب رجح ةسائر لظ يف ةدعص ةقطنمب باهش ونب نكسف
 دعاص لوقي هيفو ءرجُح نب ليبحرش مهنمو ةعيبر نب رجح دالوأ مث يعاضقلا
 : تلَّصلا نب ريثك مع - يباهشلا

 رجح نباٌليِبْخَرُش مُكَرَمْعْل اهاوتحاو ٌمراكملا ٌسّبلَدقل
 ٍرَخُدوٍدوْوَم لك يطغُمو يلاَعَملا بكترُم تاراغلا وخأ

 نب ةأطرأ نب ةماسأ نب ديز نب كلام نب ديز نب ورمع هديفح ناكو

 دعسأ كلملا دهع يف نميلا يلاعأو ةدعصب ةعاضقو نالوخ سيئر رجح نب ليبحرش

 َرَصاَن يتلا ىَراَّرَخ ةعقوم نمز ىتحو يداليملا سماخلا نرقلا طساوأب ناسح نب عَبُت

 - سيقلا ءىرما مع - يدنكلا ثراحلا نب ةَمْلَس كلملا ينالوخلا ديز نب ورمع اهيف

 لئابق ىدحإك ةليبق اوراصو ةدعص ةقطنمب باهش ونب رثاكت دقو .م١2٠07 ماع يلاوح
 .ةدنك نم مهنأب مهيسنل مهركذو مخير تما ودعم قطانمب ورمع نب نالوخ

 عوكألا يضاقلا لاقف يباهشلا ورمع نب ريثكل اهنإ لاق ًاتايبأ ينادمهلا دروأ دقو
 نب ريثك) هسفن وه نوكي دق لوقأو «ًائيش روكذملا رعاشلا نع فرعأ ال' شماهلا يف

 فرعن نأ نكمي كلذيف لاو يي
 «يباهشلا تلصلا نب ريثك رعاشلا هسفن وه (يباهشلا ورمع نب ريثك) نأ جتنتسنو
 : هلوق يه تايبألاو

 كف ا 28 5 7
 رضاونلا عورفلا يف يموق ةدنكو اهراد رقع يف نالوخ ْنِمَرعلا انل

 رهشت اك ىلع ومرت ايئسانم.. .(ةعيصا ةذنك تاستا ثلعخاذإ

 .ةبيطلا ةقالعلا ىقبت ىتح ةنتفلاو رشلل ًابنجت رخآلا امهدحأ ىقتي نأ :ةاقاتملا ()
 :اهرييعتو ايطاطتخلاو نرألا ءاحإ نها اوقسااه 5 قويسلا(0)
 ١. ج 7917 ص  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 7

 .ةجهبلاو نسحُحلا يهو «ةراضنلا نم :رضاونلا (5)



 4062 ةيلهاحعلا يف نميلا ءارعشو رعش 5ك"

 رصاوألاو اهّرع يف ْتَّبَسَمْلااذإ 9 ىّلُعلاو لئاضفلاو اهئِم لضفلا ال

 روصادعلا ورك دما ين يحج عَتْرَم نبا روث ِنْب َيِدْنِك خيشلا وئب
 لا عيفر يف رجح مْرِقلا عم لئَمَحلا ةوقع ىرذ يف هينب لَحْأ

 باهش ينب ةليبق تالاجرو ناسرف عم يباهشلا تلّصلا نب ريثك قلطنا دقو

 نزي يذ نب فيس كلملل نيرصانو نيبيجُم ورمع نب نالوخ لئابق عمو  اهلمكأب -
 نميلا نم ةلتحملا ةقطنملا ىف شابحألا ةبراحمل نميلا لئابقو لايقأ رفنتسا امل

 ديز نب ةمقلع لاق كلذ يفو «شابحألا ىلع ءاضقلاو ناميف موي ةعقوم هعم اودهشف
 : ينالوخلا يراحسلا

 ٌدوُسأو لُبْشأورمعءانبأنم ااعدذإناميغمويهيلإَذَمو

 :برحلا يف باهش ينب رود ركذي ينالوخلا يفوعلا ديزي نب ورمع لاقو
 يا م اهلُْبّقو رجُحب قالحأ ةدنكو
 رْشَم ةَّيِيَملا درو ْنِم َناَح اذإ هددك ةريعد ترسلا نف تقراعل

 1 0 نب فيس ةبغرل باهش ينب رثكأ باجتساو

 ينادمهلا نسحلا لاق كلذ نعو .اهب اورقتسا يتلا قطانملا مُهَحَئَمو مهعطقأو اهلوح

 مهنأ «ةدعص نم اهقرشمبو باهش ينب نم ءاعنصب عقو ْنَم لصأ ناكو» :ليلكإلا يف
 - (ةيريمحلا ةلودلا يأ)  ُرّيْمِح مهتعطقأف «نيرصانو نيدجْنُم نزي يذ لآ ىلإ اوراس

 ' اهَعاّيمخو اهرهنب ناطبس تيب اهنم ”اهلوح امو لازاب مهل يتلا مراكملا هذه
 رثكأ مهلو « او عتَم ةبحرلابو 0 لا ةريثك عضاومو ءْرَحَّسو ؛نادضعو

 نزي يذ نب فيس مايق لعلو '' (. .يباهشلا رمغلا نب داّبع ناديم هنمو ءاعنص لقح

 سرفلا نيطوتب همايقب طبتري اهب مهرارقتساو يضارألاو قطانملا كلت باهش ينب حنمب
 صرحف :هايإ مهبهو ىرسك ْنأل ءاعنص يف ىرسك مهب هّدمأ نيذلا - ةئامتسلا  ءانبألا

 .رايدلا لوح ام :ةوقعلا )١(

 يذلا باهش ينب فالخمب فورعملا وه ءاعنص لوح ام لعل" شماهلا يف عوكألا يضاقلا لاق (؟)
 ةيريدم يف يأ  «ءاعنص يبرغ كلذ لكو «باهش ينب ةزاح هنمو ؛ناتسبلا دالب ةرات هيلع قلطي

 .ايلاح رطم ينب
 .ءاعنص ةنيدم نم يبرغلا بوئجلا يف عقتو .ًايلاح ناطبز تيب ةيرق يه ناطبس تيب (")
 بونج ناحنس يف رححَس يداوو ةيرق :رَحّسو .ءاعنص يحاوضب ًايلاح ناطع يه :نادضع (4)

 .ناحنسو نالوخب ءاعنص قرشم :قرشملاو .ءاعنص قرش
 .ءاعنص لامش ةبحرلا عاق يف ناتريبك ناتيرق - لادلا رسكو ميجلا حتفب  ردج (5)

 ١. ج 07١5 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا (0)
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 ىتح ةيوق ةيبرع ةينمي ةليبق مهنم برقلابو مهبناجب نوكت نأ ىلع نزي يذ نب فيس

 نزي يذ نب فيس رظن دعب ىلع لدي امم لبقتسملا يف ريثأت سرفلا ءائبألل نوكي ال

 مهو ءاهب نورقتسي مُهْلَعَجو اهلوح امو ءاعنصب قطانملا كلت باهش ينب حنم نيح
 ةدعص ةقطنم ىلإ ةدعص نالوخ لئابق عم باهش ينب ةيقب عجر امنيب «باهش ينب رثكأ

 دعس نب ئلغيو يفوعلا اج ني ردع ياهلا تلا قو يشر نكمل يحال
 .ناميغ موي اودهش نيذلا ناسرفلا ءارعشلا نم ةثالثلا ناكو «ينالوخلا

 نيب ةيلبق برح تعقو نزي يذ نب فيس دهع نم تاأونس رشع وحن دعبو

 ةيدجنلا  ميلَس ينبو نزاوه لئابق نيبو  ةهج نم  ةعاضقو نالوخ لئابق
 قطانم ىلع ِميِلُس ينبو نزاوه لئابق تراغأ ثيح «ىرخأ ةهج نم  ةيزاجحلا
 ىلإ دتمت تناك يتلا نميلا يلاعأ ةاَّرّس ةقطنمب ةدعص دالب لامش يف ةيعاضق ةينالوخ

 نالوخ لئابق نم ًادْفوُم نيعبس عم يباهشلا تلّصلا نب ريثك ىتأف .فئاطلا موخت
 ىلع درلل داتعلاو ليخلاب مهدادمإ هنم نوبلطي ء ءاعنصب نزي يذ نب فيس ىلإ ةعاضقو

 نزي يذ نب فيس يدي نيب ةديصق يباهشلا َتلَصلا نب ريثك َقْلأَف «ناودعلا كلذ

 ةعست اهنم انتلصو امنإو ًافيس اهيف حدم يتلا ةديصقلا نم ىلوألا عطاقملا انلصت ملو
 ناكو)» :ًالئاق ميلس ينبو نزاوه عم برحلا كلت ببسب ينادمهلا اهركذ تايبأ

 نيدجنتسُم «نزي يذ نبا ىلع نالوخ دفو دحأ يباهشلا دملا قنا كلصلا ني نينك

 : اهب هحدتما ةديصق يف لاقو «ًالجر نيعبس اوناكو ءميلُس ينبو نزاوه ىلع

 ُهَلَْمْأت نالوخ ْتَحَبْصَأ ْنَم َرْيَخاَي
 تَكَرَع ةَلْيَم اَنْيَلَع وُدَعلا لاَم

 نَمّذلا ٌةَعْرَج ىرخأب ُهْيَنأ دقو

 ام

 ل ني ع لال ب مهءاّجر طِسْباف «مهموق ٌريخ ْمُه

 ©نِيطلا ة ةبيَر يفنيو ٌؤدعلا راد '*انُعِلْبي َكْنِم لْيَخب انْيَلَع فطغاف

 5 "نبش وذو ثب رذلا عيضملا ذإ اولعف يذلا لثم مهئفاكن ىتح

 .نيقاسلا .نم لخفلا لصومو «ريعبلا اهيلع كربي ام وأ ؛لبإلا نطب يف ةظيلغلا ةمحللا :نفثلا 0
 هنأ ىرثو «انغلبي كنم لضفب انيلع فطعافا ليلكإلا نم ةعوبطملا ةخسنلا يف تيبلا ردص ءاج (؟)

 لعلو «لويخلاب مهدادمإ نزي يذ نب فيس نم اوبلط مهنأل «ةعابطلا وأ خسانلا نم فيحصت

 :توهألا

 نِيظلاةبير يفشنتو ٌودعلا ٌراد اًنُعِلْبُت كئي ليخب ائيلع فطعاف
 نينظلا . كشلا :ةبيرلا .زاجنحلا نم فئاطلا يلي اميف ميَلُسو نزاوه ةقطنم يأ :ودعلا راد ()

 .ةمهتلا يهو ءرسكلاب ةنظظ عمج - ءاظلا رسكب - ننظلاو ( مهتملا :نونلا رسكو ءاظلا حتفب -

 .ىوكشلا :ثبلا .مولظملا : ميضملا ()



 464 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش كل

 "”0نجألا رئاثلا ردصل ّقْشَأ ٌروجلاف ٌجَرَح الف انج ْنِإَو لْيَكب الْيَك

 «لابقألاو يريمسلا سيجلا نس يناتكو لويلاب ني عاقب فيش :هتماف
 تفشأ ميلُس ينبو نزاوه دالب ىلع ةلمحب ميَِلُس ينبو نزاوه ةراغ ىلع اودرف

 .روغثلا كلت يف مالسلاو ماثولا ةدوعب عارصلا كلذ ىهتلاو ءرودصلا

 :ةديصقلا كلت يف هلوق يباهشلا تلّصلا نب ريثك رعش دّيج نمو
 ٍنِطَّبلا ةوخن اولازأ حامّرلا اورج اذإ نيذلا ّمّْشلا ةدنِك ْنِمَل يْنِإ

 ٍنطعلا يذ ضاوحأ نع عِروُملا برض  اولزن نإ ضيبلا كيبح نيبراضلاو
1 / 
 تي 03 2و

 دزي يذ نب فيس دهع يف اهلوح امو ءاعنصب اورقتسا نيذلا باهش ينبل ناكو
 باهش ونب ناك" ثيح ةقحال دوهع يف اورثاكت نيذلا سرُفلا ءانبأل يدصتلا يف ماه ٌرْوَد
 «نادملا دبع ونيو باهش ونب مهو «ءاعنصب نيذلا  ةريبكلا  برعلا تايبأ دحأ

 مُهف برعلا تايبأ نم اهب نم يقابو  ددعلا ةريثك  ةّيرثلا تايبألا هذهف .نوّيرمعلاو
 برحلاو ةذبانملاو ةقاشملا ءانبآلاو نييباهشلا نيب لزي ملو .رافنألاو ناتيبلاو تيبلا

 «ءاعنصي ةيورعلاو ةيناطحقلاو ةيريمحلا ءاول ةلمح مه باهش ونب ناكف ””«ةاجاهملاو
 : يباهشلا حلطلا يبأ نب قئاخلا دبع لاق مهيف نيذلا سرفلا ءانبألا ةهجاوم يف ةصاخو

 ًكبحلاهللقوىرسكهل ْمُهاَبَحِنَرَييذليَّقلاديبع

 ءاوقللا يتلا ند نبال ويلا 1 وشل سعت

 مالسإلا لعب اهنكلو رداصملا نس هريغو ليثكألا ىف ةريثك كلذ داقشاو رابخأو

 مالسإلا كعب هرصع يف معلا ءارعش رعشأ يباهشلا حلطلا يبأ نب قلاخلا كبع تاكو

 مالسإلا دعب ام ىتحو يباهشلا تلصلا نب ريثكو نزي يذ نب فيس دهع ذنم ءارمأو

 كلت ربع نميلاب ةسائرلاو رعشلاو ملعلا تويب نم اولازي مل ثيح «ةئس ةئامثالثب

 ١. ج 259 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )9
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 ثحبملا ١4147

 يراخسلا دْنَز نب ٌةَمقْلَع
 (نزي يذ نب فيس دهع يف ةيلهاج ةديصق عورأ بحاص»

 0 راحص مهو راَحس ىنب نم هليل رد ةمّقْلَع يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 نم اهيلي امو ةدعص ةقطتمب ؛رّيْمَِح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ
 ةتس نالوخ نب راحص ةليبق تناك دقف «شْيَبو اَفَد اهنم يتلا نميلا يلاعأ ةماهتو ةاَرَس

 مهقطانمو «رابك نوطب هذه لك ؛رذاحو لبشو ةمقلعو قراطو رشبو رماع مهو نوطب
 نب راحص نب رماع ونبف ءشْيَبو اَفَد ىلإ اهرواج امو ةدعص ةنيدمب راحس يحاون نم دتمت

 ىلإ ٍبْنَج ةارس ىلإ ناويق ىلإ ءافد نيب ام روغلا لهأ ليلكإلا يف ءاج امك مه نالوخ

 دهع يف ةيلهاج ةينمي ةديصق عورأ بحاص ديز نب ةمقلع رعاشلا ناك مهنمو اي

 دقو .يلهاجلا ينميلا يبرعلا رعشلا ردان ْنِمو رعشلا ررذ نم يهو «نزي يذ نب فيس
 نادمٌُع رصق يف نزي يذ نب فيس كلملا يدي نيب ةديصقلا كلت ديز نب ٌةمقلع ىقلأ

 ةعاضقو نالرخ لئابع نم نيدقوفلا عمايكلس يتلا املا اه تصور «ءامب هايدعب

 لئابق قطانمب ارورم ءاعنص ىلإ ةدعص نم مث ةدعص ىلإ نميلا يلاعأب شِئَبو افذ ةقطنم نم
 لويخلاب مهدادمإ هايإ نيلئاس «نزي يذ نب هفيس نيدصاق  ليكيو دشاح نادمه

 يلاعأب ةعاضقو نالوخ دالب فارطأ ىلع ِميَلُس ينبو نزاوه ةليبق ءادتعا ببسب داتعلاو

 ىلع اوقلطنا الجر نيعبس اوناكو «نالوخ نم نيدفوُملا دحأ ديز نب ةمقلع ناكف ءنميلا

 مهب اهتكلسو -اهوكلس يتلا قطانملا ديز نب ةمقلع فصوف ؛بئاكرلا لبإلا روهظ
 يذ نبا حدم ُهَعِطاَقَم للختي اعئار ًايرعش ًافصو نزي يذ نب فيس ىلإ مهريسم يف - لبإلا
 اهنآل ةلماك هتديصق نيودتو ظفح ىلإ ىدأ امم «ردان بولسأب هلجأ نم اوتأ ام ركذو نزي
 نب ٌةَمَقْلَع لاقو» :ًالئاق ةفصلا باتك يف ينادمهلا نسحلا اهدروأ دقو . ليثملا ةردان

 لبج اهلوأ نالوخ ةاَرَّس نإ :ةفصلا يف لاقو ١. ج 47” ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0

 نم قاريإ ىلإ . .ناويقو افدو  اهيلي ام مث  ناديحو نيقاس ضرأ اهروغو اهطسو نمو ءرذبأ

 نم نإو ٠. معثخو رجحلا ةاَرَّس مث شرُج ضرأ ىلإ . . بنج ةأَرَس اهولتي مث ءشْيَب ةيحان
 وهو رَّثَع هلحاسو شّيَب' لاقو . .نالوخ دلب نم رعقتخو منعو افد نصح ةروهشملا نوصحلا
 ريسع ةقطنم ةاَرَس يلاعأب كلذو ؟نميلا ّدح يهو مدحج مأ ةيرق مث . .اهنأش ميظع قوس
 .ايخيرات نميلا دح يهو فئاطلا ةقطنم موختو



 406 ةيلهاجلا ىف نميلا ءارعشو رعش عكك
 صصص يس سي سيح ل م

 ىلإ ةدعص نم مش ةدعص ىلإ دلب نم اهكلس يتلا البلا فصوو ؛ميَلُس ينبو نزاوه ىلع

 2 : ةديصقلا هذه نادمه دلب طسو يف - ًارورف - ءاعئص

 ٌدوعُر ِنْيَتْلْهَجلاِب اللط ىَقَس
 21 ا 00 هاا تا :

 دوجَم نهليس راوسزرغو
 ٌديِدَجَّوهوُدْهَعلااَهْنِم َمَداَقَت اهُنَدْفَع ٍنْيَصُحلا أ نِم َلِزاَنم

 دوُرَيَو ابصلا ٌرصع اهب سوتب دوما تماج قمر ايقازأ اك دق (95)م ومس )سا ريا ها م نص ديا اعف

 ن1 يِئاطَعلا َلاَكْمَأ ٌبِفئاَكَر اب ٌْتَصُخَش اهِيْيَب ْنِم يتلا ُلوُقَ

 زيي كنف نلملاو اهب تنلك يتلا ىلع اره حْشَكلا َتيَوَط َكاَرَأ
 ا ا مما ىلا كو مكزأ نيإ هايد تيلتف

 ("ؤوفجلٌيهَئأكةعقّوُم ًابئاكر َنْرِس نَيَجاَلا يذ نبا َكِيَلإ
 َو ٌدالبلا ٌنُصاَرَقَو ءئرق ةَنِس عبَسلل َنْرَداَغ ْتَمَعَبْن ْتَكَعَبْلا اَذِإ ا

 6 ِتاَمركملا يف :ةدئراقو هلك للا دمعي كك عرض ىلا

 قنا سفن ءابلعتلا لإ ةاكهن
 ني يا يذل هاك 00

0 

 .ًاليل يرست ُبَحُس :راوس ٌررُْع .ندبلا ىلاعا ند هاتي ب ا
 رصع :اينضلا رِضَْعَو اي سوشت) مولعلا سمشب | (سونال ةداس يف ناوشن لاق(

 . حيرلا - جفلاب + ابصلاو .بابشلا

 ما 8 تتاكرلا .اًنب تجرخ :اّمب تصخش .رعاشلا ةجوز يأ :اهتيب نم يتلا لوقت فره

 .رفسلا لوط نم تاينحنملا : فئاطعلا

 . اهتببحأ يأ : 2 اهرجهي نأ ىلع مزعلا دقع هنأب هيبشت اذهو .عالضألا تحت ام : : حشكلا (؟)
 ةلحر لمؤأ امن دا اهل لاق يأ .بئاوشلا نم صلاخ كلم : ضحم كلم (8)

 .نزي يذ نب فيس كلملا ىلإ

 . مظتنملا ريسلا نم عون : :ةعقوم ..لبإلا يأ : ًايناكر نرش“ نزي ىيذ نب فيس وه ' : نيجاتلا يذ نبا (1)
 .ريسلا نم عون :ديخحولا 20
 هنأ نع ةيانك : همك مؤللا دقعي مل نرخ قوتنا ومخيم كامرا :قلط ىلإ ()

 نزي يذ نب فيس عطقملا اذه يف رعاشلا حدم دقو . :نانلا هني رقي يذلا :دنزلا . ليخبب سيل
 .(خلإ . .ةّيبأ سفن ءايلعلا ىلإ هاَمَن) هلوق ىلإ تايبأ ةثالثب

 مهنأو ةلحرلا فصو ىلإ عطقملا اذه يف رعاشلا داع دقو . .لهسلا نطب انلخد :لهسلا انطَب (5)
 .رتهب ةقطنم لهس اولخد

 نم عون :ديمسلاو لمذلا .ةدعص قطانم نم دلب :ةماحس لهس .لبإلاب يأ :نهب انكلس )٠(
 . لبولا هب ريست يذلا ريسلا

 و هئم سأبلا ِةاَدَع سانو

 8 7 سا ا 7 يل نا

 5 قمع حابَصلا ٍءوض ْنِم ّرمساو

 0 نيف دى ذاع



 5 يراَحسلا دْيَر نب ُةَمَقْلَع 467

 (١(ء و م سا 00

 ديِمَيٍدوتقلا قوف ِةَقْهْح ودو َحِفاَجُف يلاَعَسلا ُلْثِم اَنِب ىَماَرَن

 فوز 22 08 يا ع 2220 2 مارا لمص مارس

 دوهل يىهو طبخلا ءامب ْثَّرَمَو رحل يَقِناَحْلا اًيَبَج ٌنْيَوَط

 5 ك0 71 1 7 *# ضسااف سمس © <

 وجه داَبِعلاو ءٍلْيَل ٍطَسْؤَأب اَمَعلا عم فيِقَّت ْيَبْضَه ْتَعَدَو دقو

: 7 

 اركز حاكججلا مجم للا نم اَذَب دقو شيَمُْعلا ٍءام ىلع تدَعَت

 ل 7
 نيل تي 3

 ع راجع يي ها نم يع 00 # 7 مع ١ " سة س2

 " هوجو نِسْبَس انهيلع اوس تفاوت تراس تكلا ئَدقتاَنْلُ

 نى د كدت 00 ؛كَظ  اطْخلا يف ٌضرألا اهُفاَفْخَأ ْتَحَسَم اذإ
 م

 ٌديِلَو وهو لُفَعلا ِهيِف لَم ٍبَكَرُم يِذ ءىرُمإ باب ىلإ يِلاَعُت

 را يل روب تاروسلا

 3غ 3

 4 0 3 . 3 . تراس ف

 8 َّز تِْيَّرعلاو ءِفاّنأ ءامو 25 لواش ناتو اخف ارق

 37 يسار را يم 5 2 م ع 2 - 0 3 38 ما 2 5

 دوحعسو ومجنا اَتْئْلَباَق دقو اندفَو رست ق ننيف د نحيبصق

 . 'اهراوجو ءاعتص يف ةجراد ةغل يهو نيطايشلا ثانإ هو ةالعس عمج يلاعسلا” ش شماهلا يف عوكألا لاق 41)

 هنأ دب الف «ةعابطلا وأ خسانلا نم فيحصت وهو «نيقناخلا ليمج نيوط" انه باتكلا يف ءاج ()

 لماع كيتع نب لاون ماقو «هايملا ةريزغ تناكو ةدعصب نيقناخلا ةقطنم وهو ؟نيقناخلا ليبجلا
 لاق .كانه  قناخلا دس وأ  نيقناخلا دس ءانبب نميلا يلاعأو ةدعصب نزي يذ نب فيس
 نب لاون هانب يذلا وهو ةدعصي قئاخلا دسو» ليلكإلاب نميلا دودس نع هثيدح ىف ىنادمهلا

 8/١١5[. ص] «ةدعص نابحُر نم نيرفنخلاب هرهظمو «نزي يذ نب فيس دهع يف كيتع
 مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاق .لبإلا يأ :دوهت يهو .هايم عضوم مسا :طبحلا ءام ()

 .؟ٌديودلا نشملا: :ديوبقلا»
 ىلإ ازلنسوب ندد يقناعللا ةقطعب” لبق ايبا وزن طار هنانعف اوشا اجلا و فيت نافع 3)

 .ةدعص نابحُر ىف نيقئاخلا

 .ةدعص نابحُر يف شيمعلا هايم ةقطنم لبإلا تربع يأ : شيمعلا ءام ىلع تّرعت (6)
 ًاضيأ عطقملا اذه ديز نب ةمقلع رعاشلا ىهنأ دقو نزي يذ نب فيس كلملا ىلإ يأ :كلم ىلإ (1)

 دوجلاو ءاطعلا ىلإ دوعأ فوسف اودوع :هودصقي نيذلل لوقي هنأو «مركلاو دوجلاب فيس حدمب

 .اضيأ مكيلع
 .لابجلاو لوهسلا :دوجنلاو بسبسلا .ةدعص هايم ةقطنم اهروبع دعب لبإلا يأ :جعاون تراس (0)

 .ةدروتملا دودخلاب اههبشف ءريسلا نم ىمدت اهفافخأ تناكو «لبإلا مادقأ :اهفافخأ ()

 .نزي يذ نب فيس وهو حجار لقع يذ ىلإ يأ : بكرم يذ ءىرمأ باب ىلإ . . هجوتتو ريست : يلاعت (4)

 مهنم نيذلا يريمحلا ثراحلا نب ِمّلْسَأ ونب :يلشأ توبا ةلاكملا رلع نع ةيانك : : عابلا ليوط (0 ٠١

 . مهنم هنأب انه ًافيس حدمف «نزي يذ لآ

 )١( عقت تناكو تفاثأ :فاثأو .نايفس ةقطنم نم نابوب ةدلب ىلإ بئاكرلا تلصو :نابوبب تَماَرَت -



 468 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 2

 لام ٌدِيِجَم ٌديجملاو ٍلْهْذ م كا د 6

 ير 12 لو هب تلي حل يصِنم هيف لماكت

 ”©ذوسأو ليش ورمعِءانبأْنِم اَعَدْدِإَناَمِئْغَمويِهيلِإَذَمَو
 حك تن

 (0دوُعَصوُهَل ضْفَخاَهبْلَمُي اباَكِر ٍبْيِجَع ْيَئْكُر ىلإ ْتَلاَمَو

 ْدوُدَو ٍبيِرُثلِل لريصو ثتيناو. .قيش ريحا كنف ارضت خلوي

 ٌدويح ناك ٌثيح اًهْنَعكِفْوْحِل ِهِراَد ٍدْعُب نع ٍراجلا حْرَسِل ِماَحَو

 "0ُريِعَبُهْنِم عاّقلا ُنُطَبَو َنْطّبَه ِفِيْفَتُم ٍدوط سأر انيوتسا اَمْلَق
 ة0ووهُسو ٌىرَساَنِممهبٌرضأ ِةَيْنِفِب ْيَوْهَتِءاَحْنَفلا ٍةَلْوُغلا ىلإ
 "ازيدعَو ٌةورث ايهببلو كيلإ نيلحار َعاَمَج ٌيَراَد ٌتَقَراَف ْذَقَو

 ؟0زيِشُم فيِزت عطا اهميب امو: ةاهلؤخ ٌحرزلاو مزكلا فاطأ رادو

 نم نيقوذو فاثأو نابوبو .ريبكلا اهّلِجاَم الإ قبي مل ةيرق :نْيَق اذو .دشاح نم ميرص ينب يف -
 راو ةديص ري د را اص

 يأ دي ا ل ل ل

 تناكف» :ينادمهلا لاق . لزي يذ لآ دج ءْمْلْسأ هَل تدلوف ثوغلا نب ديز اهجوزت

 .«ءابآلاب مهل مهحدم نم رثكأ سمش دبع نب لهذ ةدالوب نزي يذ لآ ٌحدمت ءارعشلا

 لكلا اإل نسل
 يار ير كلل دير كرا كح

 110000000 و وريم دي كر تاق ماك :ع ال

 .ةلحرلا راسم فصو ىلإ داع مث ةديصقلا هذه يف ردانلا هيولسأب عطقملا اله ةياهن يف ةثالثلا

 ابيجعتو)) ىنادمهلا لاق . نارمع ةظفاحمب ةدير لامش يف بيجع لقنمو لبج انكر : بيجع انكر ()

 يدع لدمو انج نتكر ىلإ يقاكرلا هيليصوا» !هيلع لماحملا يف بكرلل لولصم ٌعيقر َلّقَْم

 نب فيسل يلاتلا تيبلا يف هلوقب ةياغلا ىلإ ةمقلع رعاشلا راشأ دقو . هتاعفترمو هتاضفخدنم يف ليمت

 .ةديصقلا يف زيمتملا هبولسأب (خلإ . . ديس ريخ اي كنم ًارصن نلمؤي) نزي يذ
 وهو (انطبه) باتكلاب تيبلا زجع يف ءاجو . فئقتم لبج :فنفتم دوط . لبجلا :دوطلا (5)

 عاق ىلع ليو ةلوغلا ليقن وهو فنفنم لبج نم بئاكرلا ليإلا يأ (َنطبه) وه امنإو فيحصت
 . نارمع يف نوبلا

 كانه 58 نيدنفاطا راد تقراقو 8 5 يأ : عامجم يراد تقرا 9

 .نوصحلا : : ماطآلاو مطألاو



 5 يراَحَسلا دْئر نب ُةَمَقْلَع

 دستور نفرايشتا ىف تراونم 2 شنت عاّرجأ ىلإ ُتَلاَمو
 دع د 1

 0 نحو اراذ اًهياظعإل يفر يق 0
 (8) سف

 دع ٍرثكْيَلِإ لمد ينبريخو ٍرّيْمِح ٌريخ اي ٌضاَيَملا َهَرُم

 ُهيِفُم ٍتابِئاَتلا يفاهل َتْنأَن م م

 (00 ا م عما را م 7 ال دع للا
 ديدش ْنَهُرَق ةلْيَلباحْؤَرو 0 ا ال

 ل 0 هر يك

 م١ راو

 نيل سرا مب و 5 ور يوم

 نشر ماك هني ئانم هدف : يتلاب كم ٌرُدْضَتو

 ' '”«ُدوهش ٌتْمِلَع دقام ىوس يلاّمو يدوخ ريدم ىلا اهكرتكل

 تع 0
 2 كد

0 
7 

 يحاوضو جراخ نم سانلا اهاري نادمغ رصق اهمظعأو اهروصق تناكو ءاعنص ةنيدم :لازأ )١(

 . ءاعنص ةنيدم

 أ (ةلحد) بوصألاو «فيحعصصت وهو !«ةلحر» باتكلايب تيبلا ردص رخآ ىف ذ ءاج (؟)

 .ءاعنصل ًاميظعتو ًاجاهتبا اهمادقأب ةلحد ضرألا ”تلعج

 يهو وتلا كفا داو < ٌدِفَحَملا» مولعلا سمشب (دفح) ةدام يف ءاج (دوفخحل نحنو) هلوق (*)

 .«ناوعألا مهو ٌةدَمَحْلا اهيف يتلا كولملا روصق يهو ٍدفاحملا دحاو :دِفخملاو . ةيبتلو

 باوصلاو (ضايفلا رذنُم ايأ) باتكلاب تيبلا اذه ةيادب يف ءاجو ؛نزي يذ نب فيس ةينك ةّرُم اب 0
 ْ 6 تك ناعما

 .نهدرب :نهّرقو . ًاحاير يأ (احورو) هلوق (5)

 لاق .ريسع ةماهت نم نميلا يلاعأ ىصقأب افد نصح :افد .ضرألا عساش :ضرألا هيت (5)

 : ينال وخلا ورمع نب ثراحلا

 مئاهتلا عرف راشعملا لفسأ ىلإ افّد يتنمد نِمّرعلا راد منسيو

 (ٌموقلا كيلإ َنْفَّرَص» وه امنإو فيحصت وهو «موقلا كيلإ ٌتفرص» باتكلاب تيبلا اذه ةيادب ءاج (0)
 .نزي يذ نب فيس ىلإ نيدفوملا موقلا لمحت يتلا لبإلا نع وه قايسلاف ؛بئاكرلا لبإلا يأ
 .مهحارج ىمدت : مهولك ىمدت

 هلوقو .(قاتفيو) لاق كلذلو «خرق» وه امنإ بوصألا لعلو «خدق شاتريو» لصألا يف ءاج (8)

 . ىنعملا ميقتسي كلذبو (طْرَملا نع طّقَس ام ٌةطارُملا) نأ مولعلا سمش يف ءاج (طرمت وذ)

 .لبإلا يأ ؟كنم ردصتو» بوصألا لعلو «كنم ردصنو# لصألا يف ءاج (4)

 ) )0١ص  ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص 586 - /141,

 للا نأ



 400 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 242غ

 نيدفوُملا ةيقبو ديز نب ةمقلع رعاشلا نزي يذ نب فيس كلملا مركأ دقو

 ديزي نب ورمع رعاشلاو يباهشلا تلَّصلا نب ريثك رعاشلا مهنمو هعم نيذلا نيعبسلا
 داتعلاو لويخلاب مُهْدَمْأو «ينالوخلا يكلاملا دعس نب ىلْعَي سيئرلا رعاشلاو يفوعلا
 كلذ يفو «ديدابع ودعلا اولعجف «لايقألاو يمسرلا ّيريمحلا شيجلا نم بئاتكبو
 :يفوعلا ديزي نب ورمع لاق

 مجُسلا ةفقثُملاب مكيلإ ىَماَرَت اندايج اَتَبْلَج ِناَدْمْع لّمْسَأ نِم
 نأ كلذ نم مهألا نكلو ءدجنو فئاطلا تاهجب اهعايشأو نزاوه بيدأت مف

 رصقب نزي يذ نب فيس يدي نيب اهاقلأ يتلا ركذلا ةفلاس ديز نب ةمقلع ةديصق
 كلذ يف ةيلهاج ةديصق عورأ يه  ةنس نيعبرأ وحنب مالسإلا لبق - ءاعنصب َناَدْمُع
 .نامزلا



 (5ه) ثحبملا

 «نزي يذ نبأ دهع يف ءاسؤرلا ءارعشلا سماخلا

 نب (يكلاملا) كلام نب ديز نب ورمع نب دعس نب ىلعي رعاشلا سيئرلا وه

 .يعاضقلا ينالوخلا ةعيبر نب رجح نب ليبحرش نب ةأطرأ نب ديز نب ةماسأ نب ديز

 وهو .صملت نصح بحاص يكلاملا دعس نب ىلعي»  ليلكإلا يف ءاج امك وهو
 : لئاقلا

 َديِريئاَميِفُهَيَأَروهْعَدَف هاَوَه يف َعَراَس ٌءرملا ام اذإ

 000 ا م للا ربمأل [اتهيشو هتف زانت نبش

 لئابق سأرت يذلا ديز نب ورمع رعاشلا سيئرلا ديفح وه دعس نب ىلْعَيو
 ناسح نب عّبَت دعسأ كلملا دهع ذنم نميلا يلاعأ ةاّرَّسو ةدعص يف ةعاضقو نالوخ

 نالوخ سأرت دقو .(م079 ماع يلاوح) ىَراَرَس ةعقوم دّهَشو (م4ا/ا/ 400

 ءدعس نب ىلعيل ربكألا خآلا وهو «ديز نب ورمع نب دعس نب رجح :هدعب ةعاضقو

 :هريغ وأ نابأ نبا لاق هيفو

 ("'عَمْسأو ىلعأوهفرجبُح نباورمعو 2 ةعاَضُق ٌبر ناك دعس نبا رجحُحو

 نب رجح ةعرُز وبأ لاق» هنأ ىتادمهلا ركذ دقف ءارعاش دعس: نب رجخ ناكو
 ْ :دعس نب ىلعي وخأ ءدعس

 "اهكولم نحنو ماوعأةعبسو ةجح نيعبس حاورص ىلع اَنْمَقَأ
 *”«اهكوسم ىَلْبَي سيل يلايللا كاذك هلْمَش دّدُب كلُملا كاذ حَبْضأف

 رقم ناكف ءدعس نب رجح نب ورمع سأرت امك ءدعس نب ىلعَي ٌسأرت مث
 نب ىلعي نأ) .(  .بدألا ةصق) يف ءاجو «ةلعصب صملت نصح دعس نب ىلعي

 )١( الإكليل  ج 7”: ص - ينادمهلا نسحلا ١.

 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا (؟)  7١١ج ١.
  0ةئس الا/ نالوخ نم ءامدق كولم اهيف مكحلا ىلوت دق ناكو راتب حاورص ةئيدم : حاورص

 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا (؟)  8١ج 8.
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 هه ادعس با ىلعي ناك دقف . *'"ةحقاوس ةهشو نزي فذ نب قيس رصاغ دق دعس

 دهشف ؛«نزي يذ نب تفيسل نيرزاؤم مهلئابق عم اوقلطنا نيذلا ناسرفلا ءاسؤرلا

 بارعألا نم مهعم نيذلاو شابحألا ىلع ءاضقلاو ناميغ موي ةعقوم دعس نب ىلعي
 كي نكلاحلا دحش نم ةرلخت ليمز» + ليلكألا ف احن امك فيج ح'ةعقوملا كلت نقاد
 بقل همزلف ؛هسوق يف يكلاملا قرغأ :فيس لاقف «داجأف نزي يذ نب فيس يدي

 نب نلعب كلرم نأ ىلإ ريشي انسب ةيداليش ةا0؟ ةكب'ىلاوخ الذ ناك دقو." 1قرشم

 .- ةيداليم 7 ماع  كاذنآ ءاعنص هعم اولخد نيذلا ةداقلا رابك دحأ ناكو ناميغ

 ةاَرَّسو ةدعص ىلع هلماع ميقي نأ نزي يذ نب فيس ىلع ضرع هنأ ىلإ ريشي اذهو
 فئاطلا موخت ىلإ نميلا يلاعأ ةارسو ةدعص تناكو «ُصّملَت نصح يف نميلا يلاعأ

 ءاسؤر مكح تحت تناك امنإو - فيس دهع ليبق - ةلودلا مكحب ةلومشم ريغ دجنو
 «نزي يذ نب فيس مكح تحت قطانملاو لئابقلا كلت توضناف ءاهقطانمو اهلئابق

 لاون راسف «نميلا يلاعأ ةارسو ةدعص ىلع كيتع نب لاون هفدسا الهاع تقيس كعتو
 ضُملَت نصح ىف لاون رقتساف «ةدعص نالوخ تالاجرو ناسرفو دعس نب ىلعي عم

 يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق .- دعس نب ىلعي نصح وه يذلا  ةدعصب
 فيلاخم ىلع نزي يذ نب فيس كلملل ٍلاو «كيتع نب لاون ناك» : ليلكإلا شماه
 عزانب ٌبَقلُي ناكو «فسعو توربج اذ ناكو ءزاجحلاو دجن نم اهرواج امو ةدعص

 :رعاشلا لوقي هيفو «ٌصُْملَت نصح هترامإ رقم ناكو «فاتكألا

 صْلَجُملا البلا تحت نم ضيبلاك صقملت يف ٍباَبِقلا صُمْلَت
 نيصشتلاك لحن لك هيدل لشق“ .ىنمكلا نابغت لغم لازش هيف
 ىصحعلا ريغ نم فايسألاب نوصعي .صخث ريغ مادخخلاهنودو

 صعفقم 5م ٍلاونل ليتق نم وك

 صّصجملا سلجملا تحت حبصأ صقمقي ملهلبق صيمق ممكو
7 

 ل ضيفا و ةيعيعت اسمو

 لاا ذا دس ةدهض قطان ىلع نري ىذ: ني فس ابلاو كبف نب»لاوت ناكف

 .775 ص - يماشلا دمحأ  نميلا يف بدألا ةصق )١(

 .3 74 ص  بدألا ةصق + ١ ج 7”! ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )
 ١. ج اله ص  عوكألا قيقحت - ينادمهلا  ليلكإلا 3



 ع يكلاملا دعس نب نعي 473

 لك لمشي نزي يذ نب فيس مكح ناك كلذبو .زاجحلاو دجن موخت نم اهيليامو

 لماع  كيتع نب لاون ماقو .ميدقلا يخيراتلا اهقاطنو اهلولدمب نميلا ءاجرأ
 نع هثيدح يف ينادمهلا ركذ دقف .ةدعص يف قناخلا دس دييشتب - نزي يذ نب فيس

 نب لاون هانب يذلا وهو :ةدعصب قناخلا دسه :ًالئاق دسلا كلذ ليلكإلاب نميلا دودس

 دقو .٠2'(ةدعص نابحُر نم نيرفنخلاب هرهظمو «نزي يذ نب فيس دهع يف كيتع
 نزي يذ نب فيس دهع ةليط نميلا يلاعأ ةاّرّسو ةدعصل ًايلاو كيتع نب لاون ثكم
 00 ةنس نيرشع وزايد ني فيس كلك ةفئاذدلا حرش ىف ءانع امك تاكيح
 .م٠01  هال١ ماع يلاوح نم كلذو

 نلإ ةغاشو ةالوخ انابق درع نيعسلا نيدكوملا حا دعس نب ىلع ناكو

 ببسب 008١(- ماع يلاوج) - هدهع نم ةرشاعلا ةنسلا وحن يف نزي يذ نب فيس
 نالوخ قطانم ىدحإ ىلع ةراغب ةيزاجحلا ةيدجنلا ميلَس ينبو نزاوه لئابق مايق
 نزي يذ نب فيس ىلإ ءاجف «- نميلا يلاعأ ةاَرَس يف دْهَن ةقطنم يهو  ةعاضقو
 نب ىلعي مهئيب «ةعاضُقو نالوخ ناسرفو تايصخش نم نوعبس ءاعنص ةمصاعلاب

 «تلّصلا نب ريثك رعاشلاو «ديز نب ةمقلع رعاشلاو «يفوعلا ديزي نب ورمعو ءدعس
 هكا هايل يو: ةزاوخ ءاديعا ىلع وزال داقعلاو :لويشلاب هيادمإ هل ةويلظي
 مِهّذَمأو ةعاضفو نالوخ تالاجر نم هعم نيذلاو دعس نب ىلعي نزي يذ نب فيس

 :مهنم نأ ليلكإلا يف ءاج دقو ءرّيْمِح بئاتكو لايقأ ْنِم ةبكوكبو داتعلاو لويخلاب

 ٌدَمُأ يتلأ لاوقألا نم امهو «يرفنخلا زيرح نب نوميمو «يرفتخلا زيرح نب نيصحلا
 .©0(ميِلُس ونبو نزاوهو نالوخ برح يف نالوخ دلب ىلإ فيس اهب

 نزي يذ نبا مهب ُدَمَأ نيذلا لاوقألا دحأ وهو .شئاف يذ ةمالس نب ديزيو»

 شئاف وذ ةمالس ناكو .(72 مسري قش يف ةدعصب لْيَقلا رئب بسنت هيلإو «نالوخ

 ليقنو نْيَعُرو ميري ءاضق نم اهرواج امو بايرإ قطانمب ًاريبك ًالْيَق يريمحلا يبصحيلا

 بايرإ ناسرف نم ةبيتك شئاف يذ ةمالس نب ديزي عم ناكف - بإ ةظفاحمب  َحلْسَي
 عم ناك كلذكو «نزي يذ نب فيس دهع يف اهيلع اليق هوبأ ناك يتلا بصحيو

 .رفاعملاو رايس نب رمح ينب نم ةبيتك يرفنخلا زيرح نب نيصحلا
 ىذ رم قب ديز نب ثراحلا نب رماع نب ره :ًاضيأ ددملا لايقألا نم ناكو

 يضاقلا لاق .عالكلا قطانم لايقأ عالكلا يذ لآ نم وهو .( يريمحلا يعالكلا ميخس

 , ١. ج ١١18 ص  ينادمهلا - ليلكإلا(") .8 ج ١١6 ص - ينادمهلا - ليلكإلا(١)

 .؟ ج ١48 ص- ينادمهلا نسحلا -ليلكإلا(:) 58١. ص  ينادمهلا  ةغمادلا حرش (؟)
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 لامس يذ دالبو نيدعلا ىلع قلطُي ناك :عالكلا» ةفصلا شماه يف عوكألا دمحم
 لاوقألا دحأ وه ثراحلا نب رماع نب ٌرَمو» ينادمهلا لاق 2)22(بإ دالبو شّيَبح دلبو

 :يفوعلا ديزي نب ورمع لوقي هيفو . .نالوخل ددملا

 ")ومب اَنْفَراَش موي ئلْغَيم يلايللا فيرصتبملغت خلا

 ناسرف عم اوكرتشاو «ةعاضقو ةدعص قطانمب مهبئاتكو لايقألا كئلوأ رقتساف
 ةيدجنلا مّيلَس ينبو نزاوه قطانم ىلع تامجهلا يف ةعاضقو ةدعص نالوخ

 ةعاضقو نالوخ ناسرف زربأ يفوعلا ديزي نب ورمعو دعس نب ىلعي ناكو .ةيزاجحلا

 : يملّسلا سادرم نب سابع لاق امهيفو ٠مْيَلُس ينبو نزاوه ىلع تامجهلا يف
 هَُلِساَرُي ِرْوُؤَت ْنِم دعس نبا ئلْعَيو ةلاسر ٍفوع نبا ورمع ُعلْبُم ْنَمْف
 هلئاوأ يّودت باح ٌبكنم اهل ةراغب ًاموي لقحلا يمرأس ينأب

 ايكو ف قياس داو ةئكو ىف :روعتلا كلان تيصنإ مق نعال كئاكز
 ذيع نيهنناف 20و ةفس. نيرقع نوي ىد قب فيس كلق# ى ةقماذلا حرش يف ءايامكا
 هتديصق ىف ىكلاملا دعس نب ىلعي لاق هيفو «ةيداليم 04١ ةنس ءاعنصب هتافوب فيس
 0 :نامزلا ضاوت نع

 © رِضَنألا بابّللاو لّواَقَملاَلْيَق ُهَشْرَعَلْلَكَف ِنَّرَي يذ َنْبا ئئّنو
 (ربنملا قوف كّْلُملا ٍجاَتب اَلَخو هتّْبَن سرغَم َباطف كولملا ترو

 ني ف تو

 يذ نب فيس نب برك يدعم ماق»  بهذلا جورم يف ءاج امكو - فيس دعبو
 (م590-09195) نم هذهع نوكيف 590 يقنس عبرأ هكلُم ناكو .نميلا ىلع اكلم نزي

 ةدعصل كيتع نب لاون ةيالوو ىكلاملا دعس نب ىلعي ةسائر هدهع ىف تلصاوت دقو

 كيتع نب لاون رهظأ مث «ةدعصب نييريمحلا لايقألا ةطبارمو «نميلا يلاعأ ةاَرَسو
 : يريمحلا يرفنخلا نوميم نب نابأ لاق كلذ يفو هرّبَجَتلاو فسعتلا

 كيِتَعنِبٍلاوَنْنِمبيجعب اًممكربخأاًفِقّيليلخ اي
 ُكيلملا َدْبَعالعلا يف يراَجُيو ةموملمةرخص يدريماق

 )١( ص - عروكألا قيقحت  ينادمهلا - برعلا ةريزج ةفص ؟٠١.

 54١. ص  ينادمهلا  ةغمادلا حرشو 5 77١/ ص - ينادمهلا  ليلكإلا (؟)
 ليمجلا جهبملا :رضنألا .ءيش لك نم صلاخلا :بابللا  كولملا كلم :لواقملا ليق (*)

 .رظنملا

 .5 ج 85 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم ()
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 كريت نيافسلا فيساهقاس ةكفق ليةضرتغ نيدهلاس
 هنأل هولتقف كيتع نب لاون ىلإ ناسرفلا نم ةقرفو ىفوعلا ديزي نب ورمع راسف

 نب ّرُم لْيَقلا ريمأت يكلاملا دعس نب ىَلْعَي يأر بجومب متو .هديس رماوأل لثتمي مل
 : يفوعلا ديزي نب ورمع لاق كلذلو « ىعالكلا ثراحلا نب رماع

 يات ابك موي ئلغيو»

 نميلا ىلاعأ ةاَرّسو ةدعص فيلاخم يف ريمأ ةباثمب رماع نب ْرُم ليقلا رمتسا دقو
 ال ىتح يرفنخلا زيرح نب نيصحلا لئثقب اهلالخ ماق ءأماع ١ ءاهز تدتما ةرتف
 ةدعص نالوخ لئابق تناكو ابلاغ  ةدعصب ةّيرّيمِحلا ةماعزلا يف هسفانُي الو هيهاضي

 نب دعس) ىلإو - ةسائرلا تيب مهنم نيذلا - (نالوخ نب دعس نب ةعيبر) ىلإ يمتنت

 مهتيوقتب نالوخ نب دعس نب دعس ينب ةلامتساب رماع نب رم ْذَحَأَف «(نالوخ نب دعس

 لتق يذلا وه» :ثراحلا نب رماع نب َرُّم نأ ليلكإلا يف ءاجو - ابلاغ مهب يوقتلاو

 ينب ىلإ لامو «نزاوه ىلإ اهب لخأو «نالوخ قّرفو «يرفنخلا زيرح نب نيصحلا
 اورواث نالوخ نب دعس نب ةعيبرلا ناسرفو ةداق نإ مث 7٠2(نالوخ نب دعس نب دعس

 رماع نب ْرممُسلا فاعُداَنْيَقَس اننأب نيصحلا مأ ىتأ لهالأ

 كلذ نوكيف «''"(ةكمب مالسإلا ةوعد ترهظ ام لوأ) رماع نب رم لتق ناكو
 : يكلاملا دعس نب لولعي لاقف ,ما٠1 ماع يلاوح يف « نينس رشعب ةرجهلا لبق

 )رطْمَق مويب مُهَتاَفَص ىَمَرو ٍقّرَحَم هلآ كلَمِب ُنامزلا َبَمُذ
 2 هو 2 لام ساو © 2 هاو © رماح وق 0000 مابا

 ""رِدْغُم حيرَض يف َحّبصْأو ىوتف  ِهِفْرَصِب َنْيَصخلا لْيقلا ئَمَر دقلو

 .؟ ج 77١ ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
 ناك «ماشلاب برعلا كلم يناميلا يناسغلا ةّلَبَج نب ثراحلا نب رذنملا كلملا بقل :َقّرَحُم (0)

 هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو (0014 - 579) ةرتفلأ يف ماشلل أكلم َةلَبج نب ثراحلا هوبأ
 َكّلَمو ؛نامعنلا لآ كْلُم راد ةرّْيَحلا قّوَح هنأل قّرَحُم وهو ثراحلا نب رذنملا مهنم كلم مث»
 نع ةيانك «دلصلا رجحلا :ةامصلاو  [نودلخ نبا خيرات يف نميلا ١ ص)] .؛ةنس نيثالث

 (م514 )959  ةرتفلا يف يناسغلا قرحم مكح دقو .ديدش موي :رطمق مويو .مهتوفو مهتدش

 .قّرحم لآ مهو هئانبأ ضعبو هتوخأ هدعبو هعم مكح دقو

 . مِلَظُم :رِدْغُم .رماع نب رم هلتق يذلا يرفنخلا زيرح نب نيصحلا لْيَملا :نيصحلا ليقلا (7)
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 7 فلم ريغ ناك سان نبا نإ ملظُم ٍبِيَلُق يف ٌرّمب اححدو

 "" ريد ٍلواَقَم ْنِم مراَضَخلا ىلعو ُهْشْرَع كِتاَم نبا ىَّلَع َراَغْأْدَّقَّلَو

 نه + ْمُهَل اَي ءثداوحلا بَ مهئاقُز لازأ سوبا ةاّوَسو

 6 ةربعو ٌكولملا اوناك 5*#ٍذفاوتب ىَمَرَدَق َةَمِيَذَأ يِنَبَو)
 ١ ٍرَسْعَمْنماَهَلايَك «تاثداحلا يف هّناَمَز باَط نيح َةَئْفنَج ّنبا نَمَرو

 0 عيِجُت يف ضكرت لْيخلاو ٍةميِلَح موي يمخللا ىَلَع اًبَكو.

 لُيَقلا وه ٌرَمو .« ملظُم ريدغ يف ..7 ليلكإلاب نماثلا ءزجلا يف ءاجو .وطت مل ركبلا :بيلقل 0

 .م١٠5 ماع يلاوح لِتُق يذلا رماع نب َرُم
 «يريمحلا ناميغ يذ نب ةعرز نب ةشرع كتاه ثراحلا نب ثراحلا وه :هشرع كتاه نبيإ0)

 :ةغبانلا لاق هيقو «لايقألا رايك نم ناك

 اضلبت خيتشزؤلت قدشتراتجسللاو- .ةشرتع كئاش نمار ةنفنج نبأ دعب
 نبا ركذ دقو .ةرذانملا ةريحلا كولم دحأ :يناميلا يمخللا رذنملا نب سوباق وه :سوباق

 .ارذنملا نب سوباق مهنم" نأ نودلخ
 نماثلا ءزجلا يفو «ذفاونب ىمر دق ةنيذأ ىنباو“ ليلكإلاب لوألا ءزجلا يف تيبلا اذه ردص ءاج )

 نيذلا عدْيمّسلا نب ةنيذأ ونب مهو (ةنيذأ ينبو) بوصألاو .«ًادقاوت لانأ دق ةنيذأ انباو“ ليلكإلاب

 .ركبم نمز ذنم ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا ىلإ نميلا نم اولقتنا
 لبق قارعلا طساوأ ىلإ ماشلا فراشمو ةيتارفلا ةريزجلاب نييمارألاو برعلت ًاكولم 407

 ناك :نودلخ نيا لاق ..برظلا نب ورمع مهرهشأ ناكو ,ةنساسغلاو ةرداثملاو نييمخللا

 نيب هرقم ناكو .ماشلا فراشمو ةريزجلاب برعلا كِلَم ةنيذأ نب ناسح نب برظلا نب ورمع
 نب ناسح نب برظلا نب ورمع تدب ءابزلا هتنبا هدعب نم هكلمب تماقو . .ايسيقرقو روباخلا

 تناكف «ىمخللا رصق هريثوو يمخللا رصن ني يدع نب ورمع ةدب ديكمب ءابّرلا تكلهف ؟ ةنيذأ

 ماشلابو رذنملا لآ مهنم نيذلا نييمخلل قارعلاب ُكْلّمْلا راص مث ةنيذأ يب نم كولملا رخآ ءابزلا
 . ةئنساسغلل

 عبارلا نرقلا يف ماشلاب ةنساسغلا كولملا لئاوأ نم يناسغلا ةنفجج نب ةبلعث كلملا وه :ةئفج نب( 0
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 نب ثراحلا نب ةلّبَج نب ثراحلا) وهو نيِنْفَجلا كولملا رهشأ دوصقملا نوكي دقو .يداليملا

 يذلا وهو مه4-15 ماع نم ةنس نيعبرأ ءاهز همكح مادو هتامز باط دقو (ةنفج نب ةبلعت

 رذنملا ةبراحمل معدلا ًابلاط مورلا رصيق ىلإ ههجوف «يدنكلا رجح نب سيلا قرما هيلإ راس

 ريشا كلي
 ىلع قايسلا لديو .ليلكإلا نم يناثلا ءزجلاب ةديصقلا بيترت يف تايبأ ةدع دعب تيبلا اذه ءاج (0)

 نب 0 نبا قباسلا د ءانه ا 7 نأ

 دعي ةريحلاب مكح امنيب م519 ماع ىلإ ينفجلا ةليج نب ثراحلا دهع ماد دقو . م4

 - ةليج نب ثراحلا نب رذتملا هيلع ىضقو هيراحمف رذتملا نب رذنملا هنبآ ءامسلا ءام نب رذنملا



 عابدل يكلاملا دعس نب ىَلْعَي 4آ7

 0 الا ب ودم باور ةهنامز همز نيوتيلا وذ: تاجأر
 ("” رِحضْلا ليعرلا يفو باججلافلخ مهرِجُحِإ َلاَنأ ام ةّدْنِك كولمو
 زيخسملا طم زاك دنع حبو مُهَعْمَج قّْوُق موي ةدئك تشو

 "' رمش لاحتساو َةعَرُز ّنبا ئَمَرو هفَرَص طِعاَب كولُم لازأذقلو

 ب رفذألا تاثداحب ٌلِيصو اًفَعَ هَكْلُمةلود نافْيَق يذل ئَضَمو
 ل ضرع للك ِنَرَي يذ نبا ئَرو (350 0 سك 0(6)ع 00

 شل عيفر نع ةيفرشحلاو ة ب

 ل ربما اَطَقلا بارسأك قر سد روع اب سل لارام
 فلك 'رّمُض ايائححلاك سِيِع تاذّوَه مهب تلبذ ْدَّقو أرضِم اوتأ ىتح

 ىتام خلع معقم
 هيا ميذا “ا
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 ءاجو .هميشايخو ههجو ىلع ىمترا :(ابك) ىنعمو .م514 ةنس غابأ نيع ةعقوم يف ينفجلا -
 :ضحرتا عوكألا لاق ؟ رمحأ عيجت يف ضحرت ليخلاو) ليلكإلا نم يناثلا ءزجلاب تيبلا زجع
 1 . مدلا : عيجنلا . لسغت

 تدب دنه هتدلاو تناك .ىمخللا ءامسلا ءام ني رذنملا نب ورمع كلملا وه :دنه نب ورمع(0)

 هل ناك هنأل نيمويلا اذ 0 ورمع) م ريتال سيقلا ءىرما ةمع يدنكلا 0

 ناكو ب ةماميلا ا اومكح نيذلا رارملا لكأ رجح * لآ نم ريكا كولملا :ةددك 1

 "لا ىف

 .لايقألا نييريمحلا كولملا نم رّمَّشو ةعْرُر نباو .نميلا فيئاخمل مصاوعلا ندملا نم :طعان()

 ءزجلا يفو “ هشرع للثف نزي يذ نبا ىئّنو" :ليلكإلاب يناثلا ءزجلا يف تيبلا اذه ردص ءاج(5)
 0 0 كنزي 4 نبأ يدل نماثلا

 5 مول : املا الخ نب يح ونب ١ : يح لآ(
 ىف ءاج(4)

 (ةلعضب ا رغفتح 0 نصح يف 00

1 

 نم مهافنو ّيح لآ براح يذلا وهو «كعس نب ىلعي دج ءديز نب ررمع وه : : ىدتلا ورمع(0

 .رصم ىلإ ًاريو ًارحب اوضمف (؟ ةذعص دالب

 سوقلا يهو ةينح عمج :اياتحلا . ليولا : سيعلا «ريبكلا مانسلا يهو «ةذوه عمج : :تاذوه()

 .نطبلا فاحنو لازه :رّمْضلا : . فوطعم ءيش لكو



 4718 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هيو

 دعس نب ىلعي دلوم ناك دقو «ةيوبنلا ةرجهلاو ةثعبلا دعس نب ىلْعَي كردأ دقو

 ماعر نزي يذ نب فيس دهع يف ءاسؤرلاو ةداقلا نم ىَلْعَي ناكو مم ماع يلاوح

 5٠١ ماع يلاوح يعالكلا ثراحلا نب رماع نب ّرم لتقم دّهّشو (م040و هال"

 يف كاذنا دعس نب ىلعي ناكو (ةكمب مالسإلا ةوعد ترهظ ام لوأ) كلذو ةيداليم

 ماع يلاوح) ةيوبنلا ةرجهلا عوقو كنع نيعستلا ءاهز غلبو .هرمع نم نينامثلا وحن

 دق ىلعي ناكو هدي يبنلا ىلإ رجاه دعس نب ىَلْعَي نأ» :ليلكإلا يف ءاج دقو 0

 يف تام امبرف .ِِلكَي يبنلا ىلإ هلوصو ةباحصلا مجارت ركذت ملو ءأيتع ربكلا نم غلب
 نيعستلا زواج دق ٍدتموي وهو ةدعص ىلإ هتدوع قيرط يف امإو هلي يبنلا ىلإ هقيرط
 . كنيس
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 ١”:« ثحيملا

 يضفوعلا ديزي نب ورمع
 «نزي ىذ نب فيس دهع ءامظعو ءارعش رابك رخآ»

 نبا (يفوعلا) فوع نب ورمع نب ديزي نب ورمع يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 نب دعس نب ةعيبر نب رجح نب ليبحرش نب ةأطرأ نب ديز نب ةماسأ نب ديز
 : ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا هنع لاق :ويدسلا ضاسللا رردع وو تالرح

 «فوع ينب دّيَسو «دلبلا ةّمحو برعلا سراف يفوعلا ديزي نب ورمع ناك»

 نب فيس ديزي نب ورمع َمَداَن» : : هنأ بدألا ةصق باتك يف ءاجو 23. .نالوخ ناسلو

 كْلُم داعتسا نوخرؤملا لوقي امك نزي يذ نب فيسو «هبورح هعم رضحو نزي يذ
 بورح رْضْحَي نأ عيطتسي ال هنأ كش الو «ةيداليم 0١ ةنس يلاوح هدادجأو هئابآ
 ءركبملا بابشلا نس ىطَخَت دقو الإ ةناكملاو ةوظحلا هيدل لانيو نزي يذ نب فيس
 لوقأو .2"”(ةيداليم 04٠ ةنس يلاوح دِلَو هنأ يأ . .رعشلاو ةايحلا براجت هتلقصو
 نزي يذ نب فيس عم دهش هنأو ةيداليم 508 ةنس يلاوح هدلوم نوكي نأ نكمي لب

 وحن هرمع باش وهو ناميغ موي ةعقوم يف بارعألاو فدصلاو شابحألا دض هبرح

 «تاونس رشعب كلذ دعب تناكف فيسل هتَمَداَتُم امأ م57 ةنس كلذو ةنس ةرشع عبس
 .م000 ةنس يلاوحب هدلوم ريدقت بوصأللا نإف كلذل

 فحز مث مالا ماع ملا قوقار واج رس قاتم يفرم ركاراجت صاح

 ناك م0ا/" ماع بارعألاو فدصلاو هابشألا نم مهعم نيذلاو شابحألا لاتقل
 نم اوُلَبْقأ نيذلا ةعاضقو ورمع نب نالوخ لئابق ناسرف نم يفوعلا ديزي نب ورمع
 ا :نزي يذ نب فيس ءادنل نيبيِجَتْسُم نميلا يلاعأ ةاَرَّسو ةدعص
 ْ :- ديز نب ةمقلع

 ةوسأو ليش ورم غءاننأ نم اَعَدْذِإَناَمْيئَغمويديلِإَدذَم
 نب فيس عم ناميغ موي اودهش نيذلا بابشلا لابشألا نم ديزي نب ورمع ناكف

 بارعأ فدصلاو هابشألا نم ة ةقرف شابحألا عم ناك رخآلا بناجلا يف امنيب «نزي يذ

 ١. ج ال١ ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 ١0١. ص  ىيماشلا دمحأ  نميلا يف بدألا ةصق (؟)



 450 ةيلغامبلا ىف نمبلا هارعشو رعش 5 ٠

 يفوعلا ديزي نب ورمع ناكو «يفدصلا ديز نب كلام مهريمأ ةدايقب تومرضح ىلاعأ

 عم ديزي نب ورمع دهشا» :هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو «حامرلاو ماهسلاب ةيامرلا يف اعراب

 ديز نب كلام َّمَرَو ءاديوز هسفن َلَقَعُف «فدّصلاو هابشألا برج نزي يذ نب فيس

 بارعأو فدصلاو هابشألا ةقرفل ًاريمأ يفْدَصلا كلام ناكو 2)هلتقف كِلَملا يفْدَصلا

 اوكرتو اوقرفت يفدصلا أكلام ديزي نب ورمع لتقو ىَمَر املف تومرضح يلاعأ

 لاف ؛مويلا كلذ يف ودعلا ىلع ءاضقلاب مساحلا رصنلا يف مهاس امم شابحألا

 نب ورمع ناكو «ءاعنصب ةرتف هعم ثكمو «نزي يذ نب فيس ريدقت ديزي نب ورمع

 كلام لتقب همايق نع لاقف هرمع نم رشع ةعباسلا وحن يف وهو كاذنآ رعشلا لوقي ديزي
 :هلوق امه ليلكإلاب ناتيب اهنم انلصو ًاتايبأ يفدصلا

 (9انوُقْذَم ًالْمَرُم حيرضلا َنُهَر أكِلاَم ةباهملا اخأ ٌتْكَرَتْدَقل

 اًنوُضُعو ٌىرُذ اهرَضلأرِيْخْنِم ةماسأ عورف يف ٍِفْوَع ُنباانأو

 عم ءاعنص نم هتدوع دنع اهلاق هنأ جاتنتسا نكمي ًاتايبأ ًاضيأ كلذ يف لاقو
 «ةدعصب مهقطانم ىلإ نزي يذ نب فيس نم ميركتلاو ءاطعلاب ةعاضقو نالوخ ناسرف

 ءنزي يذ نب فيس نم ةريبك ةزئاجو ءاطعب داع امبر هنأل هلاوحأ نع ٌهئلأس ٌةاتف ّنأو
 اذإ امع هتلأسو ًاداج هنظت ملو تيرغتساف «(ودعلا َكِلَم ُتْلَتُق وأ 00 ثتلعف) :لاقف

 :ديزي نب ورمع لاقف «برحلا يف اقح لعفي ناك اًمَعو «قحلا لوقي ناك
 ديدعرالوًأقرئكًاأشِباطال اَهُظْحَل َعَجاَرَت اذإةامّكلا ئَشْعَأ

 اديِرَو ِكيِلَملا ٍتلَحْنِم ْتْرَّرَحو ٌةدومحم اسِلاَجَم ُتْسَلَج ْدَقَلَو
 ادييدتيم اندم ثننأ ْمكلو ًاكِلاَم ٍبَمَذُملا جاَّنلا اذ ُتْلَتَفو

 ادويشر انسازت كاذم سا يملغافالْوَق ة ىحلا الإ تلق اَم

 كلذ ديزي نب ورمع اهل لاق يتلا ةاتفلا ليلكإلا باتك وهو ردصملا ركذي ملو

 هرمع زواجتي ال باش ديزي نب ورمع ناك دقف ةيمهأ ةاتففلا كلتل نأ ىرنو ءرعشلا

 انضرتفا اذإف ءهلوق ىلع دوهشو نيهارب ميدقتل هدادعتسا ىَدْبَأ دقو .ًاماع رشع ةعبس

 ديزي نب ورمع ميدقت َنإف ءامهبحب نوملعي اهلهأ نكي ملو ةاتفلا كلت ٌبحُي ناك هنأ

 نوردابيو نوقفاوي اهلهأ لعجيس برحلا كلت يف َلَعُف ام ةحص ىلع ًادهاشو ًاليلد

 (ًاديوذ) :(ًاديوز) شماهلا يف ءاج :ًاديوز .هيتبكر طبر دوصقملا لعلو هسفن طبر - هسفن ٍلَقَع(١)
 . عْفَدو ٌقاَسو درط :دوذ ينعمو

 :سيقلا ءىرما لوقك اذهو «لمرلاب يطدبلا :لمرملا (؟)

 (انيلمرم ءامدللا يف نكلو ردسي يس حاج 5 مو

 .ًافوخو ًاببج دعتري يذلا ديدعرلاو .ًاقئاخ :ًاقرف .اهنيع رخؤوم :اهظحل (0)
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 سيئرلا رغاشلا نم: كلذ عوقو ىلع دهشي ْنَم لضفأ كانه سيلو ءامهجاوز لوبقب

 د ا و ل ا

 «موقلا يف يكلاملا قرغأ» :نزي يذ نب فيس لاقف بارعألاو شابحألا نم ًاعومج

 نب ىلعي ديكأت وأ ةفرعم درجمف «صُمملت نصح بحاص وه ناكو «قرغم بقل همزلف
 ءاج امم نيبتيو ادي شنوا ارتست ةاتفلا كلتب هجاوز لعجيس ديزي نب ورمع رودل دعس

 دعس نب ىلعي تنب ةديرخلا» يه ديزي نب ورمع ةجوز نأ ليلكإلاب باسنألا يف

 يه رعشلا كلذ اهل لاق يتلا ةاتفلا كلت نأ رومألا طبر نم كردن نأ نكميف «يكلاملا
 لإ ىدأ هّبحت هتنبا 0 ديزي نب ورمع رودل هتفرعم نأو ءىلْعَي تنب ةديرخلا

 ءصُْملَت نصح بحاص وه دعس نب ىلعي نأ امبو ,مايأ لالخ امهفافزب لافتحالا

 اهلخاد ةريبك ةعلق ناك هنأ ودبيو «صُملَت نصح يف مت دق فافزلا نوكي نأ نكمي

 ىلع نزي يذ نب فيس لماع كيتع نب لاون هيف ماقأ ثيحب ةديدع ينابمو رصق
 يذ نب فيسل ًالماع كيتع نب لاون مودق ناكو «نميلا يلاعأ ةاَرّسو ةدعص فيلاخم
 ةعاضقو نالوخ ناسرفو ديزي نب ورمعو دعس نب ىلعي ةدوع تقو سمن يف دزي
 نب ىلعيل ناكو ءصُملَت ةعلق رصق يف كيتع نب لاون ماقأف ؛ناميغ موي اودهش نيذلا
 ءرملا اهدهاشي امدنع ٌْعَملَت ٌبابَق ينابمللو رصقلل ناكو «ةعلقلا لخاد ينابم ةدع دعس

 :رعاشلا لاق كلذ يفو «ةدعص لقحو لوهس نم

 صُلَجُملا السلا تحت نم ضيبلاك ٍصُملَت يف ٍباَبِقلا ٌصُّملت

 ةدمسبا نايت لكل تت هيمن

 ةديرخلاب هفافز لفح اهيف مت امبر يتلا صُْملَت ةعلق يف ديزي نب ورمع ْمِقي ملو
 ةديرخلا هتجوز عم ماقأف فوع ة ةريشع رايد ىلإ فافزلا لفح دعب هجوت مث ءنىلعي تب

 . '”ةدعصب فوع رايدب هلزنم يف

 نو ني

 بابش نم مهريغو فوع ينب ةريشع ناسرف ةدايق ديزي نب ورمع ىلوت دقو
 «ةلودلا دض ةيئادع فقاوم ترهظأ امبر تايصخش دض تالمحو تاراغ يف رئاشعلا
 دض تالمح يأ هيجوت وأ ةدايقب - نزي يذ نب فيس لماع  كيتع نب لاون مقي ملف

 نأ ثيلت ام تايصخشلا كلت لثم تناكو ءاهقطانمو اهعابتأو تايصخشلا كلت لثم
 لئاق ةباثمب ودبي ثيحب يفوعلا ديزي نب ورمع ةدايقب ةيبعشو ةيبابش تالمحب طقست
 دجن فارطأو فئاطلا موخت ىلإ نميلا يلاعأ ةاّرّسو ةدعص فيلاخمب ةيبعشلا تاوقلل
 تايصخشلا نم ديدعلا طقس دقو .ةيخيراتلا نميلا دودح ىهتنم ىلإ يأ «زاجحلاو

 )١( ج8 ص «ديزيو ئلعيو مكحم : مهو ءانبأ ةثالث ةقحال تاونس يف ةديرخلا هل تبجنأ ١-الإكليل .
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 لالخ يفوعلا ديزي نب ورمع اهداق يتلا تالمحلاب ةيئادع فقاوم ترهظأ يتلا

 نم ّدحأ لقي مل : :نالوخ لوقت» هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو قطانملا كلت يف تاونس

 .[7 707١/ ص)] ةءامظعلاو ةداسلا نم ديزي نب ورمع لَّتَق ْنَم لثم برعلا

 ةلودلا ةطلس خوسرو طاسبنا يف يفوعلا ديزي نب ررمع تاللمح تمهاس دقو

 يضاقلا لاق ثيح كيتع نب لاون اهيلع نزي يذ نب فيس ىَلَو يتلا قطانملاب ةيريمحلا
 يذ نب فيسل ٍلاو «كيتع نب لاون ناك : :ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم

 دهن ةليبق قطانم تناك دقو ”””؛زاجحلاو دجن نم اهرواج امو ةدعص فيلاخم ىلع نزي
 يتلا نميلا يلاعإ ةاّرَّسو ةدعص فيلاخم ىضارأ ىهتنم ىه ِةاَرَّسلا دزأ رئاشعو ةيعاضقلا

 دلب نم ةدعص فالخم# :ةفصلا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو ءاهيلع ًايلاو لاون ناك

 تاوذ نم ةباصمو بيرط ؛« ,هر) دْهَن ينب دلبو . .نارجنب ماي دلبو «ةعاضقو نالوخ

 عيرمو ناضيب وذو شاجو نايرلاو ةرارقلاو (ن ..:, ثيلثتو «كارأو ةنْنُكو صصقلا

 نم ضرعلابو ةّلابَّتِب رثب نادربلاو ؛نادربلاو . ناعتيعلاو ةراضحلاو برغو ملابعو
 لاقو .؛ ؛ةريجهلا مهتيرقو مّقسو تايراعو ءرشعو ليبدلا ىرق يهو هالأ تاذو . نارجن

 نبا رجحلا ةارس ركع ةرسولع + ةرْيَجُملا ةنثك ىلإ شْرُج نم :دْهَن دلب» :ينادمهلا
 ةاَرَس مث ناوْذَعو مهف ةاَرّس مث ءدزألا نم «سود ةاَرّسو دماغ ةاَرّس مث دزآلا نم وهلا

 يضارأ رخآ يه دجنو فئاطلل ةرواجملا ةاّرَّسلاو دْهَن رئاشع قطانم تناكف "”(فئاطلا

 نم رئاشعو لئابق اهنكست تناك دقف زاجحلاو دجن نم اهيلي امو فئاطلا امأ نميلا يلاعأ

 الو ةعباتلا ريغ ةيزاجحلا ةيدجنلا ناندع نب دعم لئابق نم امهريغو مْيَلُس ينبو نزاوه

 ىدحإ ىلع ءادتعاب مْيَلُس ينبو نزاوه لئابق تماق ثيح كاذنآ نميلا ةلودل ةفيلحلا ىتح

 قم .ةلمجح سار ىلع ديزي نب وزمع ناطلاف دعو فاظلل ةؤاسملا ةعلا دن؟ كلاتف

 ةيعاضقلا دْهَن ةقطنم ىلإ ةدعصب ةعاضق نالوخ رئاشع تالاجرو بابش نمو فوع ينب

 ناركت نم افرختو اسست هكانه دعب نيذلاو ديزي نب ورمع طبار ثيح ةاّرّسلا يلاعأ يف

 : ينادمهلا لاق .ةيناندعلا ةيدْعَملا ميَلُّس ينبو نزاوه لئابق بناج نم اهيلع ءادتعالا

 :هموق يفو دجن زاجر ضعب لاق ديزي نب ورمع يفوا»

 دنخو سكش ةةيرحط ىف ٍدِهَنٍراَدبَفوَعْسَسَوَعْدَم

 يلا يفداك وبا ريااويتا ”. ع يدك ا[فوودلا نام
 دعم نبا ٌةَلْؤص اهيلعغ فتاح

 )١( الإكليل  ج ا/5 ص  عوكألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا ١.

 ١08. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)

 . يوقلا :دبألا .ليخلا ةعامج يهو ةيبثألا دحاو :يبثلا . لبجب :دجنب 29)
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 ني ئرعم اهدرقي ناك علا ةيبرسلا ةيمألا ةيبحشلا ماهملا نأ قلع كلذ كديز
 نم اهتيامحو نميلا يلاعأ نم ةيدودحلا قطانملا نع عافدلا لمشت تناك يفوعلا ديزي
 ناك ءادتعا ىلع درلل ىتح نميلا يضارأ جراخ يبرح لمعب مايقلا نكلو «تاءادتعالا
 لمعلا يف ةيمسر ةوق ةكراشمو ةلودلا نم معدلا مزلتسي ناكو كلملا غالبإ يضتقي
 ةدعبضب ةعاضقو :نالوخ .لفاق قم ًادئوم نوعيس قلظلا كلذلو:..ب ابلاغ -.ىبرحلا

 نيدفوملا نيب نم ناكو ءاعنصب نزي يذ نب فيس كلملا ىلإ نميلا يلاعأ ةاّرَسو
 وحن نزي يذ نب فيسب لوألا هئاقل ىلع تّرم دقو «يفوعلا ديزي نب ورمع نيعبسلا
 نيرشعو عبس وحن نبا راصف ةنس ةرشع عبس وحن نبا كاذنآ ناك دقف «نينس رشع

 هتيسورف رابخأو ةيبعشلاو ةيبابشلا هتالمح نع عمسي نزي يذ نب فيس ناكو ؛ةنس

 نم فيس يدي نيب دئاصق اوقلأو اوملكت نيذلا نم ديزي نب ورمع نكي ملو «هراعشأو
 ءاج ام امهنيب ىرجف «ًارعش لوقيو ملكتيل هريثتسي نأ فيس دارأف «نيدفوملا كئلوأ
 :نأ نم بدألا ةصقو ليلكإلا يف هركذ

 هلاوحأ نع هلأس دقو نزي يذ نب فيسل لئاقلا وه يفوعلا ديزي نب ورمع“
 :ورمع لاقف «فوع ينب اخأ اي يدعب َتْبِش :هل لاقو

 ُبورُحلا يسأر ْتَبْيَشْنكلو يلئمتاَدِلٌبيِشْيٌرَبِكاَمَف
 ٌبيِلَحلا ٌنِبْللاههنعكَّصُعي موي حابصّلكب يتاراغو
 ُبيِلَئاهب فلا ناطشأك "يئاَبَل ىَّلَع حامرلا فلتخمو
 "”ُثيِشق ِهيَدربوهقلَخاو يبابش ئَلَبأيذلاوهكاذف

 نب فيس يدي نيب ىقلأ يذلا يراحسلا ديز نب ةمقلع نيدفوملا نيب نم ناكو
 :ةعئارلا هتديصق نزي يذ

 دوُجْمنهلْيَسروسْوُعو ٌدوعر نيتلهجلاب ًاللط ئَقَس
 :نزي يذ نب فيسل هتديصق يف لاق يذلا يباهشلا تلصلا نب ريثكو

 ندطللا ةببر ئفحسو ردعلا اذ انْعِلِبُت ٌكْنِم ليخب انيلع فطعاف

 ديزي نب دوعسم نب كلامو ءصملت ةعلق بحاص يكلاملا دعس نب ىلعيو
 يف نزي يذ نب فيس باحر يف ًامايأ اوثككمف «يفوعلا دوعسم نب ةعيبرو «يفوعلا

 . موي يأ حابص دوصقملا سيلو «ةلّبج برح موي «بالكلا برح موي «ناميغ ةكرعم موي
 . يعرد : يتابل ره
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 امب مهّدَمأو نزي يذ نب فيس مهمركأو «ءاعنصب نادمُع رصقب ةماركلاو دوفولا راد

 .مهنم لايقألا نم ةبكوكبو يريمحلا شيجلا نم بئاتك ةدعبو «داتعلاو لويخلا نم هوبلط

 يرفنخلا زيرح نب نوميمو يرفنخلا زيرح نب نيصحلاو يعالكلا رماع نب رم لْيَقلا
 اوراسف .يريمحلا حابصلا نب كلام نب رْيَمْخو يريمحلا شياف يذ ةمالس نب ديزيو

 ددملاو لويخلاب نيدفوملا ةيقبو يفوعلا ديزي نب ورمعو يكلاملا دعس نب ىلعي عم
 . موختلا كلتب ةيدودحلا قطانملاو نميلا يلاعأ ةاّرّسو ةدعص ىلإ بئاتكلاو

 نالوخ ناسرف ةدايقب يكلاملا دعس نب ىلعيو يفوعلا ديزي نب ورمع ماقو
 دجن ْنِم اهيلي امو فئاطلا قطانمب ميلس ينبو نزاوه لئابق دض تالمح يف ةعاضقو

 حرش يف اتايبأ تالمحلا كلت يف ميَلُس ينبو نزاوهل ديزي نب ورمع لاقو «زاجحلاو
 :هلوق اهتم ةقمادلا

 مججَسلا ةفقثُملاب مكيلإ ئماَرَث انّداَّيِج ائبلج ٍنادمُع ٍلَمْسَأ ْنِم

 مْهَنىَتفلكباهيلَجتاّنِإف اهقيلعلاوربصاِفاَموُمُكاَتْفَْلَع
 لوعت فيحب ةييماتلا كتالذخلا فلك دعب ييلخت ىليو نواره رع كذنلا لاظ دقو

 نينس ةدع برحلا اهلالخ عطقنت ىرخأو ةرتف نيب ددجتي ناكو ليوط عازن ىلإ رمألا

 نزاوه عم  ةعطقتملا - برحلا ترمتسا كلذل .ةريبك ةكرعم عقتو عازنلا علدني مث

 نب راَّمَع لتقم اهثادحأ رهشأ نم ناكو «ةليوط ةرتف ةهبجلا كلت يف ميَلُس ينبو

 : يملَسلا سادرم نب سابع لاق هيفو «يفوعلا ديزي نب ورمع دي ىلع يِملّسلا سادرم
 ' هُلِصاَفَمو هبارآ ثكِتُب دقو ان سرت ةتللا نا ا

 هلِزانأ نرقب يفك ثرفظالو  اهُراَمْج ُناَصَح يدنع ُتعَضو الف
 ""هلِباَتُق يجري فاجر نعرأب اهراذ رقع يف ٌنالوخ ْرْزَأ هَل نهل
 ُهَلِماَح ٌفكلا المي ليقص لكب  ٍةَعاَضَف ةاَرّس نم يليلغ فشأو

 '*”هُلِساَري ٍروُوَ ْنِم ٍدعس نبا ىلْعَيو ةلاسر ٍفوَع نبا ورْمَع ُغلْبُم ْنَمَف

20020 

 )١( :ءاضخألا + تارآلا تعلو: كك ١
 : ةجوزلا نع ةيانك «ةففعتملا ةأرملا :ناّصحلا (")

 :ىلاعت هلوق هنمو «قوَسَي :ىَجْرَي .هترثكل برطضملا :فاجرلا .ريبكلا شيجللا : نعرألا رف

 نبا لاق «ليخلا نم ةعطقلا يهو ةلبنق عمج :لبانقلا .[57 :ةيآلا ءرونلا] «ًاباحس يجزي
 :يدزألا يسوألا عفار

 لياَخَتُملا لكآلا راد ٌةصاَرسَح ثَدَمحأةكم َنْطَبانطَبَهاملف
 ٍلِحاَسو دن نيب يح لك ى ىلع ديباقق كلشو ايسيراكا تلصق

 .رأثلاب بلاطلاو «رأثلاب ذخألا ريثك :روؤثلا ()
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 (7لئاوأ يَودُت باح ٌُتَكْئَماهل  ةراغب ًاموي ٌلّْمَحلا يمرأس ينأب
 :اهيف لاق ىتح

 هنزاَنُأٌنيرق ًاموي يل ناك اذإ يتينمو يمه ناك ٍفْوَع نبا ورمعو
 هلئياخ ٌرهْزُي لْقحلا ضايَب ىلَخو ا يقرر ردا

 رايدب يفوعلا ديزي نب ورمع ةطبارمو ةماقإ ىلإ ريشي *ي (روغلا رادب ماقأ» :هلوقو
 ديزي نب .ورمع ذختا دقو ؛ميَلُس ينبو نزاوه عم برحلا كلت ببسب ةيعاضقلا دهن ةليب

 كي ناكددبو .ورمع نب ميكح هنبا هل تبجنأف «ةيدهن ةأرما جوزتو دهن روغ يف أراد

 ْدَق - دفة وغ يف ةرتف ميقي ناك امنإو ةدعص لقح ةقطنم يف ةماقإلا نع لختي ملو
 دعس نب ىلعي تنب ةديرخلا هتجوزو هراد ثيح ةدعص لقح ىف ةرتفو - لوطت
 ةقطنم روغث يف ةيدايق ةطبارم ةباثمب دْهَن روغ يف ديزي نب ورمع ةماقإ تناكف ؛يكلاملا
 يلاعأ ةاَرَّس قطانمب ةسائرلا ىلوتو ماقأ نمم ناكو «نميلا يلاعأ ةارسب ةيدودحلا دهن
 ةنيدمب ًالماع ًاسيئر راص دقو يريمحلا حاّبّصلا نب كلام نب رْيَمْح ليَقلا ًاضيأ نميلا
 ةَصّلُخلا يذ دبعم ةَلابَتب ناكو «نميلا يلاعأ ةاَرَسب ةينميلا معو ةليجب قطانم زكرم لاب

 ةّصْلَخلا يذ تيبل لاقُي ناك» : ريثك نبا لاق «لئابقلا ضعب هيلإ جحي ناك تيب وهو
 ُبْضَن هيف ةليجّبو معثخل نميلاب تيب ةّصّلُخلا وذ ناك : :يراجبلا كفا: . ةيناميلا ةيعكلا
 جْرَتو ةشيب ضارعأ : : معثخ دلب) نأ ينادمهلا ركذ دقو ٠ بلا ةبعكلا هل لاقي دبغي
 معثخ- قطانم رئاسو ةلاَبت ىلع ًالماع يريمحلا حابَصلا نب كلام نب رْيَمُح ناكف ؟ةلاَبتو
 نب لاون باونو لامع نم ناك هنأ مزلتسي امم .فئاطلا موخت ىلإ دتمت يتلا ةليجبو

 .نميلا يلاعأ ةارسو ةدعص فيلاخم ىلع نزي يذ نب فيس لماع كيتع

 دهع دعب هتريس تءاس اّمل كيتع نب لاونل يفوعلا ديزي نب ورمع ىَدَصَت دقو
 نزي يذ نب فيس نب برك يدعم دهع رخاوأ يف ًابيرقت كلذو «نزي يذ نب فيس
 راعشألا ضعب ركذ فلس دقو «ةيداليم 547 - 54١ يلاوح نم ةرتفلا يف مكح يذلا
 نأ ديزي نب ورمع رعش نم دافتسيو «كيتع نب لاون ربجتو فسعت يف تليق يتلا
 نم امنإو هالومب د دوصقملا نيبتي ملف ؛هالوم رمأو مكحل لائتمالا ىَبأ كيتع نب لاون
 رخاوأ يف ناك كيتع نب لاون لتقم نأ انضرتفا كلذل « «كلملا وه هالوم نأ ضرتفملا

 عم يفوعلا ديزي نب ورمع هيلإ راس ثيح نزي يذ نب فيس نب برك يدعم دهع
 هل ةديصف ين»تالذ ركذي ةيزير ب ورمفا لاق «هلتقف ناسرفلا نم ةبكوك

 .امدق عفترملاو ءامدق فحازلا :باحلا بكنملا .ةدعص لقح :لقحلا )١(

 .4 ج 717/6 ص - رثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 *طُملا ةلختلا ٌعْذَج ٌعْذَجلا هّنأك هلليوحال ًالاونائٌكرَتْذَقو
 يا ولا را يدك هل ٌتْفَلدهالوم مكخ ىَبأاَمَن

 "لهن هتارعديرريح نركز ارِفَعْنُم نيّدخلا ىلع ٌبعلجا ىتح
 (َلّذَعلاو موُللا هيف ٌلخدي نسيلو. :ةلذاوف ىشهحي الو عصأ تك نف

 راشأ ثيح معئخو ةليجب قطانمب ةّلاَبَت ةنيدم يف ىرخأ ةثداح تعقو كلذكو

 نب هللا دبع هلتق يريمحلا حاّبَصلا نب كلام نب رْيَمْحا نأ ىلإ ليلكإلا يف ينادمهلا
 ناكو ةَلاَبَت نم ةّصّلُخلا يذ موي - يلجبلا هّللا دبع نب ريرج وبأ - (يَلَجَبْلا) رباج

 راج اهي عسر ةليعب راع ةنياكزلا ناعم نيالا نابع لوا نقوكوأ "اق ديكر
 ةدعص فيلاخمب كيتع نب لاون ةبترم يف اريمأ يريمحلا يعالكلا رماع نب رم لْيَقلا
 دعس نب ىلعي سيئرلا يأر بسحب رماع نب رم لْيَقلا ريمأت ناكو «نميلا يلاعأ ةاَرَّسو
 :يفوعلا ديزي نب ورمع لوق نم ودبي ام وهو - ًابلاغ  يكلاملا

 ٌرْمِباَتَفَراَشمويَلْعَيف يلايللا فيرصتب ملعت ملأ
 كنف عد ع

 اهسأر ىلع يتلا  ةعاضق لئابق نيب ةيلبق برح تعقو ةرتفلا كلت يفو
 يلاعأ ةاّرّس قطانم يف دْيَُر ةليبق اهنم يتلاو ًاضيأ ةينميلا جحذم لئابق نيبو - نالوخ
 «ضايفلا نب نامعنلا نب ورمع نب ثراحلا نب ديز) :نأ كلذ تنس ناكز ءةيمبلا

 ةشيب نم رمتلا نم ةريم ٌديِرُي ناك «نالوخ نب دعس نب دعس نب ثراحلا ينب نم وهو
 خيب بنرخلا هببشب تماقق هلحر يف ًاعمط هوُلََقَف ديبُر ينب نم ٌنابؤذ هّيقلف «ناطعب

 دقو دْيَبَر ينبل ثراحلا نب هَّللا دبع هوخأ لاق كلذ يفو ؛ نميلاب جحذمو ةعاضُق

 : يدييزلا لصاع لك
 ٌدَِقْوُم برحلا ٌدِقوُياوَدِجَفالإاو ةمالس متدرأ نإ مكيخأب يخأ

 "قرت ينم فرحلا رات باكو . .ععيخا دير سنن يره ندع
 ااودَجْلأ وأ ًاموي ٌسانلا راغأ ينيمي هب ُترَمَظ امَدَعَب يلابأ ٌتسلف

 )١( عوطقملا - نيتمضب - لْطُقلا «هل لوح ال :هل ليوح ال .
  00.هنم تبرقو هيلإ ٌتفحز : لا

  0وأ ناسنإلا طسو وأ ردصلا 5 .بارتلاب ًارفعتم يأ :ًارفعتم .دتماو عجطضا :ٌبعلج ةعلخا

 ثضت' لهن .مدلا فرتغت ةنعط : ةفارغ :نيظلا ىلع نادتسا ام

 ١. ج ١55 ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .نارينلاك ءران عمج :راينلا (0)
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 حسن بسس يبل تص س سسساا ا يل ببر 9و سس سس امتح

 نعو" «يكلاملا ديز نب ورمع مايأ كلذو «مهنم ةاتف بطخ هنأل يح ونب هتصخ

 نب دعس ينب ضعبل يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاق يدعسلل ّيح ينب ء ءاصخ

 :نالوخو جحذم نيب تناك يتلا برحللا مايأ يف نالوخ

 7 ردم سرج ناك يرمون كلام لآ نم حلا ةاَرَسالولف
 اة حامّرلاو يح ةباؤذ اًَّقلاب ّرعلا ة ةضيب ضل نع اعَراَفاَمُه

 ”(عرفأ ماقام ٌنابكرلا هب ٌريسي عاب هجيرلا يلع محب كدر

 وهو «ديزي نب دوعسم نب ةعيبر دْيَبُرز تلتق كلت نالوخو جحذم برح ىيفو

 : هيثحأ نبا يثري ديزي نب ورمع لاقف , يفوعلا ديزي نب ورمع رعاشلا ينخأ نبأ

 اَحاَبَص تيأرام ةعيبر ىكباو ىمأست ال ةَرْبَع كحيو ْنْيَعاي

 (ضالمو كيش ديعلا شنت. ”ايكردو اييعتت فوعربسارو
 احامرألا َرواَعوةاّمكلا ئّدرأ اَدَعاذإماَمُهلا لطَبلاَدَيَسلا

 ناكو» :لاقو ؛برك يدعم نب هللا دبع نب كلام ٌنالوخ ثأبأف» ينادمهلا لاق
 يللا حرط هبو ,فوع ينب نم نالوخ هب تئزر ٍليتق مظعأ دوعسم نب ةعيبر

 ةملكلا هذه رهظت ملا : شماهلا يف عوكألا يضاقلا لاقف' .«اون برك يدعم نب هللا دبع
 نأ رهاظلا : لوقأو '*”ةاهريسفت رهظي مل امك «كلذ ريغب وأ نونلاب وأ ءابلاب يه له (اون)
 ا ا تا كلام

 تق ع

 ليقلاب اهتالاصتاو ةيلخادلا تاعزانملا كلت لثم ِمْيَلُس ينبو نزاوه تمنتغا دقو

 ةعاضقو نالوخ نم مهعم نيذلاو فوع ينب ىلع موجه نشب تماقف رماع نب ٌرْم

 لاق كلذ يفو «ةلساب فقاوم يفوعلا ديزي نب ورمعل ناكف «ةيعاضقلا دْهَت قطانمب

 : يمْلُسْلا سادرم نب سابعلا

 0 ٍةَجاَجَعلا يف اهارت ليخب هلويس ومطت رحبلا جومك انرسو
 هَجْئَتٌةَئِسألاورْمَعْنودانُي 2ىغولا يِمَح دقو فوع ونب تماقف

 ةبيتك ىلع باهش ينبو فوع ينب ناسرف نم ةبكوك هعمو ديزي نب ورمع لمحو

 . حامرلا رسكتت :ديدشتلاب عزهت ع2 , نآلم :عرتم ()

 .ديبز ينب يف لبجو ةماميلا بر لج ملا أ هكلاه :هجولا سعات ()

 ا 1 نام ا : ياادولا ا ا
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 ديزي نب ورمع رعش ديج نمو ءًلساب ًالاتق مهلتاقف ةّيدعملا ِمِيَلُسو نزاوه ناسرف

 : كلذ ىف هلوق ىفوعلا

 تست انهن ايوان وللا . ١ هالك كيف نإ يون ةلكغ
 تنك ٌثيحب ٌعاصملا ناك مهل تاينن اكتوحأ غلا يمسح

 يف ينادمهلا ركذ ةديصق يف ةدنك نم مهو باهش ىنبب ديزي نب ورمع داشأو

 : هلوق اهنم ليلكإلا

 هّبصنم ةعاضُق يعرف يف ّنكمت اهليبقو رجحب فالحأ ةدنكو

 هبِدِجِي سراغملا ربخ ىلإقرعو: ةعاَضق نم دي ايلعلا ىلإ هعمت

 هيرغمودالبلا قرش هلنادف ٍقرغُم يح نم ثاداسلا ةفلاحو

 هبرشم ةّينملا درو ْنِم ناح اذإ دك ري ويرسل ىف هجراعم

 نق لكف ذا هيون زو وعم نود كنا جوقلا لنا نكتدطو نق ومس لاكر

 : ِمْيَلُس ينبو نزاوه برح

 راح نباو كلامو ئلعينبال ٌريظن يموق ةاَرَّس يف نكي مل
 راستقابانماَمُهَراحنباو ىلعي نباو ًاكلام ئهدلا ذخأ

 ناك ؛كيت ا فيس مهب ُذَمْأ

 لْبَقلا َلَثُش - ليلكإلا يف ءاج امك هنأ ثيح «ةدومحم ريغ فقاوم َرُّم ليقلت

 7 نيذلا لايقألا دحأ وهو  يرفنخلا زيرح نب نيصحلا

 مهب ىوقتيل امبر) نالوخ نب دعس ينب ىلإ  رماع نب ُرُم - َلاَمو «- ةعاضقو نالوخ

 «نزاوه ىلإ اهب لخأو «نالوخ قّرفو «(نالوخ نب ةعيبرلا يف تناك ةسائرلا نأل

 :يفوعلا ديزي نب ورمع لاق هيفو

 ٌرَمِبانفراش مويئلغتيو يلايللا فيرصتب ملعت ْمْلأ

 0 ل را اديشن يئجتلاو ةوادعلا انل َنابأ)

 "وصخ نفض اَمي7ًارِصُم انس موي ةوادعلااتل َناَبأ

 رخصبةفرخزمًاأثيداحخأ انيلعيللكتكٌءهَرِضَئاَكَبَلَظط

 : يلي امك ليلكإلا ةخسن يف تبلا اذه ءاج )١(

 ا ا ا ينجتلاوةوادعلاانل تأديب

 .نزاوه لاتقل اوراس امدنع يأ 4 ٌرِسُم نغض اميأ ًارِسُم» بوصألا نوكي دق (؟)
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 انهن كلا اكل يشف داو

 ٌرِس لك نزاوه ىلإ حيبي
 يلايللا ينفطعتو ْمْلْسَأ ْنِإَف

 مطَق ريغ بطشملاب ًابرضو
 اهتامو اطتيقلا 8 ايونعو

 مسح ركذهنهم لكب
 ةرئندل موق ملكو

 ىئترطعتاف كليوؤم ايآلا
 اماذإ ينم ةنعط كبسحو

 موشم ٍلْيَق ْنِمُهَّللا َكاَحَل
 ورمع نبا نالوخ تلّذخ دقو

 ٍنِيَعَرِيِرَفقْمْنتْيَسْفَأ الف

 ركموهنم ةرسيس حسبسقأسب

 ردغبةنئاخ لك طلخبو

 ربص سأكيب فاعذلا هعرجأ

 ٍرْبَثريغةكِسألابًانعطو
 ”ركيو ءارذع لك ُتمطتتو
 رْمج بيهل هيتَحْفَصب َنأك

 رينا ناتو نبع ىلع

 يرفأ فوس كتاسم يف يْنِإَف
 يق كل عاجعجب بانيقالت

 ورمع لآ ةضيب مويلا ٌتضضف

 رتوبذحأ اهل كرديملو

 *”(رطَق بوص اهيف تيقسأ الو
 عم ةكرعملا كلت اوبسكي مل ةعاضقو نالوخ ناسرف نأ ةديصقلا كلت نم دافتسيو

 نزاوه ىلإ حيبي ناك هنأو نزاوه ةليبقو رماع نب ّرم نيب ةيرس تالاصتا ببسب نزاوه
 ةعاضق نالوخ لئابق نالذخ يف ببست هنأو ءردغلاب ةينايخلا هتالاصتا طلخيو ٌرس لكب

 اهيف تمزهنا ةيبرح ةهجاوم تعقو ىتح اهدعب عارصلا رمتسا يتلاو ةكرعملا كلت يف
 كلذ ىلإ ةراشإلاب ينادمهلا ىفتكا دقو «ريمُعلا موي ئىَمَسُي موي يف مْيَلُس ينبو نزاوه

 ءاسؤر رواشت دقف «رماع نب رم لْيَّقلا لتقم ناك كاذنآ عقو يذلا ماهلا ثدحلا نآل

 ةثعر وبأ رجح نب ورمعو «يكلاملا دعس نب ىلعي مهنمو  نالوخ نب ةعيبرلا
 اورواث»- ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ امك - مث .«يفوعلا ديزي نب ورمع عم «يكلاملا

 : ديزي نب ورمع لاق هيفو '”؟ةهبج هلتقف ديزي نب ورمع هب رفظف مهبراحف ءأَرُم

 ايلاَعَملا ٌتِمَلَس نإًاموي كيلعتس اهنإ برحلا نم عزجتال كديور
 ايداعألا كتع فيسلا لصنب ٌبُدو ُهَقاَخَت نمم حمرلا نائِس درو

 ”ايهاودلا يموقلايانيف (َحَّنَتَق) انرضَئبٌموقيْيَكٌرَمِباَئْيَنَأ

 . ضيحلا :ثمطلا ()

 .برحلا ةكرعم :عاجعجلا يناعم نم (5)
 .ةلفغ وأ ةرغ نع سيل ةلباقم يأ :ةهبج (5)
 . (ىحّنلا نم مسدلاو «ىرثلا نم ىدنلاو . حوتنلاك دلجلا نم هجورخو قرعلا : حعتنلا » سوماقلا يفو (- ءاحلاب  حتنو) عوبطملا ليلكإلا ةخسن يف ءاجو .رهظأو جتنأ يأ (جّنتْف)

 .بارطضالا :نالسعلا (؟)

 ١. ج ١/١ ص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )
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+ 

 ايواث نيرمط نيب ائهر حبصأف

 رماه ندم يحل [فاعذ اَكيقَت
 كل

 :رماع نب ّرم لتق يف هلوق اضيأ يفوعلا ديزي نب ورمع رعش نمو
 ةحراذدع نفاق ناما اعل

 مهحامراورج اذإ فوع لآ ْنِم

 اوينفتع اذإ نه ءاوتكمأ اذإ لإ

 هذال نيح دم نضخح ىلإ انرس

 0 وال ساري هلع انتم

 لَعش مهناميأ يف ةجاجعلا تحت
 «(لعي انِفايسأ اًبظ نع دكي ْمَلَف هر

 :نامزلا فيراصت نع هتديصق يف يكلاملا دعس نب ىلعي لاقو

 رْفَظُم ريغ ناك رماع نبا نإ م م ءا ولا ل 2

 4آ0

 ينب ةريشع ّنِإف - نالوخ نب دعس نب ةعيبرلا رابك مهو - يكلاملا دعس نب ىلعيو
 ام وهو ؛هيلع عومدلا تفرذو رماع نب ّرم ليقلا لتق تنادأ نالوخ نب دعس نب دعس

 ينب رعاش لاق رماع نب ٌرُم يفو» هنأ ينادمهلا ركذ ثيح ليلكإلاب ةديصق يف ئلجَتي
 :نالوخ نب دعس نب دعس

 ىنيدرلا 0

 ساجر (؟)

 رّيْمِج ٍلِواَقَم ْنِم ٌموجن ْتْفَسَك

 اهنيب ٌرصاوألااهنم تعطقتو

 اهنيب ثلَحو نزي يذ نبا ئّضَمو

 ةعْرُز ةلالس نم لويق ٌتْضَمو

 ُهَبسْأَق ٌعِماَجَم فوعونب ْتَدَرُق

 ةريزغ عومدلاب نويع ترجو

 . ليلكإلا ١ حج 3” ص .تروصو

 ىنعمو .فيحصت هنأ رهاظلاو «ًاناوعو أبرح اهنيب تلحو» عوبطملا ليلكإلا ةخسن يف ءاج (؟)

 نكست 7 يفطت : خونت (

 اهرودبواهّسمش ملظأو انيف

 اهروحب مث ضاغو تافحجملاب
 اًهُرونو كاذ دنع اهاَئّس نئيَضَمو

 ةرفز 84 َّ و

 اهريعس خوبيام ناوع برح

 اهرورس تانفو اورق تلديكو

 اهّريجمو اهَمْرِق ءاعيرص ىوهو

 اَمُرْيِمُأو اَهْلْيَق ءاليتق ىوَتف
 اهّريفخ ٌركملا يف ردوغو هيف

 .ليلكإلا - 5 777” ص  فيسلا : ضيبألاو . حمرلا :
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 اهريزغٌلهتسيٌعومد ين« ثرجدقل نيمركألا نبا ايرُماي
 اهّريبكو اهُسيئر َنَدَقْفُيْلِو ًةبارق بيرقلا ّنم َنَعْطْفيلَف
 7 ىتوقعنورفلا نش ليمت ضيع :عوكندتي لكارت نشخسمتلو

 نيبو ةعاضق «نالوخ نيب ةيبرح ةكرعم رخآ عم رماع نب رم ليقلا لتقم نمازت دقو
 نالوخ نإ ينادمهلا لاقو ةكرعملا كلت يف نالوخ ترصتنا ثيح مُيَلَس ينبو نزاوه لئابق
 نم ًاريبك ًاسيئر يفوعلا ديزي نب ورمع رسأ دقو ؛برحلا كلت يف ةلفغ ودعلا نم اودجولا
 ناسرف نم ةعامج هعم لسرأو هراجأو هحارس ّقَّلْطأ مث (ءالعلا نب ميكح) همسا نزاوه
 : هلوق اهنم كلذ يف ًاتايبأ ءالعلا نب ميكح لاقف ءًاملاس هباحصأ ىلإ هولصوأ فوع ينب

 ًاريسأ نيديلا لولغم ٌتلزامو ًاملاس ٌتبأ ام يفوعلا ىتفلا الولف

 نا راسا ل سما يسمو
 ًاضيأ كاذنآو :ةكمب , مالسإلا ةوعد ترهظ ام لوأت - ليلكإلا يف ءاج امك - كلذ ناكو

 .ةيداليم 2١١ ماع يلاوح كلذ نوكيف «رماع نب ّرم ليقلا لتق ناك

 مايل نالرخ نب يحن ين تالاجوإ صعيو نالوخسا نب كغبس ني هلعتم عب دنا دقو

 ُهَلْثَق نوديري اوناكو «ءالعلا نب ميكح حارس قالطإو ةراجإب يفوعلا ديزي نب ورمع

 نب ورمع اهيلع باجأ راعشأ كلذ يف تليقو «مهناسرف نم برحلا يف لتق ْنَم ضعبب
 .كلذب رمألا ىهتناو «هريسأ ناك هنأل ءالعلا نب ميكح ةرافخو ةراجإ قح هل نأب ديزي

 5ك 2

 ديز نب مادقملا نيبو يفوعلا ديزي نب ورمع نيب فالخ عقو ةقحال ةرتف يف مث

 يف لاق) هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو ؛ديزي نب ورمع امهلتقف «ناويح ينب يدّيس فوعو
 :ىح ينب يديس فوعو ديز نب مادقملا لتق

 ٍلصفملا مظعب هقفارم تذج ةبرف افون كابأ توسك دقو
 "”(ٍلضنم مهسب هّنوشح ْتَقَّتْمو ٌةوْنَع كمع مادقملاب ٌتمتخو

 ينبا «فوع وئبو كلام وئب تقرتفا ديز نب مادقملا لتق يفو» : :ينادمهلا لاق

 ل

0 

 0 ل ل ةأطرأ نب , كي نب ةماَسأ

 0 نالوخ رئاسو ةعيبرلا سيئر يكلاملا 0 رجح نب ورمع

 .ةيصانلا وأ افقلا رعش :اهروفع )١(

 ,هب ىمر دق يذلا مهسلا : لضنملا و ءاعمأ ت مضلاب ب هتوشح (؟)

 ١. ج 785 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا ()
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 يفوعلا ديزي نب ورمع ىلع بيلأتلا يف نالوخ نب دعس نب دعس ونب مهاسو

 اكاهتنا ناك ديز نب مادقملا لتقب ديزي نب ورمع هب ماق ام نأ ودبيو «هتريشعو
 عم - (فوع ىينب) دض مهعيمج (كلام ينب) ةروريص ىلإ ىدأ امم «ةيلبقلا فارعألل

 ونب ىدامت دقو  ديز نب ةماسأ انبا فوع ينبو كلام ينب نأل مهيلإ سانلا برقأ مهنأ

 «ةدعص نم اهلك فوع ينب جورخو ليحرب ةْثْعَر يبأ رجح نب ورمع ةبلاطمب كلام
 "3 : كلذ يف ديزي نب ورمع لاقو

 ٍلِطاَب لك مكّيغ يفاوبكرت الو مكمولح لضفل اودوع «ِكلام ينبا
 ٍلِمانأ نودب فك ْندَجوُت لهو .ئدعلا اهب لوطن ٌفك انل مّثنأف

 ٍلِزالَز موي لك يف مكتوخأو مكويأانوبأًءاقشأٌنحنو

 «لزانملا يف ةمسق ءمكيلإ قيفش ىرذلا يف ةماسأ ْنِم انوبأ سيلأ

 خلا يف مهيدامت متمي مل ةبارقلاو رصاوألاب كلام ىينبل ريكذتلا كلذ نكلو

 ًاضيأ امبرو «مهتبراحم وأ ةدعص دالب نم فوع ينب لك جورخب ةبلاطملاب لطابلاو
 ببس يه يتلا يناويحلا ديز نب مادقملا لتقم ةيضقل لح وأ ريسفت يأ لوبق مدع

 ىنب) فقوم ىف اريثأت (ةاشولا) ضعبو دعس نب دعس ينب بيلأتل ناكو «فالخلا

 عم رواشت هنأ ودبي يذلا َةْثْعَر يبأ رجح نب ورمع سيئرلا فقوم يف يلاتلابو (كلام

 نب ورمع ناكو «مهتقرافمو فوع ينب ليحر ىلع اوعمجأف «ةريخأ ةرم (كلام ينب)
 نالوخ لئابقو نالوخ نب دعس نب ةعيبرلا رئاشعو كلام ينب سيئر وه َةثْعَر وبأ رجح

 جورخو ليحرب رارقلا نم ًاعون رجح نب ورمع ذختاف «ةرتفلا كلت يف اهلك ةدعص
 ىأر ٍدئدنعو «نيرخآلاو كلام ينب ةدارإ عم ًايشمت ةدعص دالب نم فوع ىنب

 «كلام ينب عم برحلاو ةنتفلل ًايدافت فوع ينب عم لحري نأ يفوعلا ديزي نب ورمع
 مهتعتمأب اوجرخف «ةدعص نم ليحرلل فوع ينب ةريشعب ديزي نب ورمع ىدانو
 «ريفنلاو ليحرلا موي ديزي نب ورمع مهب حاصو ءمهلفاوقو مهدالوأو مهيلاهأو

 يف كلذو ءريسع ةماهت يف لئاو نب زنع رايد نوُمؤي ةدعص يف مهرايد نم اوقلطناف
 نأ ول ةّئْعَر وبأ رجح نب ورمع ىنمتو رصاوألا عاطقنا اهيف ىَّلَجَت دهاشمو بكاوم
 لاقو .هينيع نم فرذت عومدلاو دهشملا كلذ دهاشي وهو للشلا اهباصأ هنيمي

 : لئاو نب زنع دلب ىلإ ةدعص نم فوع ينبب هليحر دنع يفوعلا ديزي نب ورمع
 اوبِسُن نإ نيبرقألانتوخأ اهتدلبب كلام يعب غلبأ

 قطب عرف الو ءمكنم اقّدف افراد فوغ ثضوقاف

 .ًافوخ اهرايد ٌفوع ترداغ ام يأ : ًاقرف اهراد فوع تضوق ام ()
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 ٌبركلاوُداَنِعلا َلاَرَف ءليم لا اهب حاط نيديلا ىدحإ نكل

 ةققلا كلت يف هلوق ًاضيأ يفوعلا ديزي نب ورمع رعش دّيج نمو

 مه لقاوتغض ئه شعم اماذإ

 ًاكونو ًاهفس مهّرع اوعاضأ

 ٌدوقح مهتلظأ يف ضعبف

 اوداقتساو مهنم ٌرعلاب اومر

 نيب د فالخل مهرسمأ عراتت :

 ةاودةنل سيل نيشيهلانإف
 "”ةاوعرا الو «كانه ملح الف
 ًغمظلاٌلسألااهلظ ٌضعبو

 ًكحتناهنمةليبق لكل

 اقتناع لحكم ةلذلا كذبك

 ةاشولا لوق ورمسعاكب ماا
 ًامداناهدسوتلكف

 نجلا مطسس# ندب اككو
 ِكِلاَمْنِم شْرَعلاَكِتْهَنْملَف
 ريفنلاةادغ يموقب ٌتحصو

 ةفداغز ونا ام نادك وخلو

 انعطأةاشوورمع لبق ْنِمو

 انقل عتب ةيحيستعلاوأل

 اًنهَفانيلعٌقارفلازاجف
 تفتطتتو لدول فوض دعالو
 اًئمدت نإامو ءانزخ ْنِإامف

 0( ةفش ار 5 سف

 : يفوعلا ةنيطق نب كلام لاق ةقرفلا كلت يفو

 ِهِمْوَق عئاطق ورمع نع لحّرت
 لئابقوٍةرتع نماهب مركأف بأونبوةوحخلاورمعلاوناكو
 فوع ينب نم ةعامج لئاو نب زنع ةقطنم ىلإ ديزي نب ورمع عم لحر دقو

 .ةماسأ نب ديز نب فؤوع ىنب ةذوعو ءبعصو .ةعافرو «كلامو ءرباج ونبا مهنم

 سيئرلا مدن دقو . سيحو ديبز ىلإ ديز نب تلاع نتي و ارجرك رح اح ميحو

 :يرغلا ىلع هديت مدي قالك يحدلالو ,«فوع ينب ليحر ىلع َةْثْعَر وبأ رجح نب ررمع

 .اقمح :اكون 0)

 اذه انها رماوح 7 ةاَذَغ يرشعم ىَّلَع ينيميْثْلْشُف
 عرش اذإ حامرلا لهأو ئجخلا لهأ فوغ يدب ٌةاَرَس

 ٌعَئْضَأامو ٌتيسعاذامف قارفلا اودارأ ىموق كلامو

 عرفي دإةماسأاعرفو 2 نيميلامظعك ناوخإ امه
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 ” حفيألا فردشلاو ريككلا انضر. كيلا ىنقز قولا ىف

 0 عَطْفَت فدملابانروتضاوأ كام وعنك ةاستشوتلا عاضأ

 يف لئاو نب زنع رايد ىلإ فوع ينب نم هعم نيذلاو ديزي نب .ورمع ليحر ناكو
 نسحأف «ديزي نب ورمع لاخ يزنعلا ريثك نب .وقملا ناك دقو «ةرجهلا مايأ لئاوأ

 يف هتبغربو َةْثْعَر يبأ رجح نب ورمع مدنب ديزي نب ورمع ملع دقو «مهب بيحرتلا

 «كلذ دعب ةدوعلاو برثي ىلإ ريسملا ىلع مزعلا ديزي نب ورمع دقعف «فوع ينب
 ديزي نب ورمع لاقو ( ةذعص ىلإ نودوعيس مهنأبو كلذب ورمع نب مكحم هنبا ربخأو

 هراعشأو هخيرات ةمتاش ىه اتايبأ برغي ىلإ هويسم ركذيو دعس نب .ذعنس ىتب بتاعي

 نب مكحمف» :ينادمهلا لاق .قيرطلا يف تام امبرو ريسملا كلذ دعب عجري مل هنأل

 مايأ رخآ يف ةنيدملا ىلإ هيبأ جورخ دعب كلذو لئاو نب زنع دلب نم عجر يذلا ورمع
 :دعس نب دعس ىنب بتاعي هيبأ لوق كلذ ىلع ليلدلاو ؛ةرجهلا

 مكنود َعراَقْنامويانلعلف

 اهلك يعسلا ةروونكلاا

 اهتروكل ابرق يلي الون

 هنود عجرأ ٌتسلًارمأ ٌتْلَمَأ

 ًالسرم ٍقدص يبن ٌروزأ ىتح

 هثيب يؤل يف تيب ريخ ْنِم

 لِضْعُمب دالبلا ىشغي ْنَم ٌبذنو
 0 يدم ةرمباو |

 ٍلمأتملا ىتفلا قفر يف ٌدشرلاو

 ٍلَّرْنُملا باتكلاب يحوهيتأي
 0(لوطألا عيفرلا يف كرمعل 7

 ةنيدملا ىلإ هيبأ جورخ دعب . .عجر يذلا ورمع نب مكحم» :ىينادمهلا لوقف

 ةرجهلا مايأ رخآ يف ناك ورمع نب مكحم عوجر نأ لمتحي - ؛ةرجهلا مايأ رخآ يف
 حجرأ لوألا لعلو «ةرجهلا مايأ رخآ يف ةنيدملا ىلإ هيبأ ريسم نوكي نأ لمتحي امك

 ال» هنأل ةكم حتف لبق كلذو ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا وحن يف ناك هيبأ ريسم ّنأو

 نب ورمع لمكأ له يردن ال» هنأ بدألا ةصق باتك يف ءاج دقو «حتفلا دعب ةرجه

 .نيكسلا يهو ةيدم عمج - ميملا مضب  ىدملا .عفترملا :عفيألا )١(

 :هلعل مامت يبأ تيبو .ًاريثك برعلا هلمعتسيو .اذه لثم مامت يبأل نأ» شماهلا يف ءاج (؟)

 ىتفلا هفلأي ضرألا يف لزنم مك

 ١. ج 77/8 ص - ينادمهلا  ليلكإلا (

 ليس لوأل اذجأ هيض تيعو
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 يف وهو هتأجاف دق ةّينملا نأ مأ «هيلع مزع يذلا هرمأ ئّضقو برشي ىلإ هتلحر ديزي
 (؟:2؟ ص) (ريّسلاو ةباحصلا تاقبط بتك يف أربخ وأ ةريس هل ٌدجن ملو «قيرطلا

 دنع يفوت هنأ ىلإ ريشي نميلا ىلإ هعوجرو هئبُي ّيبنلا ىلإ هتدافو نع ربخ دوجو مدعف
 عجر كلذلو 25767 ةيرجه ا/ ماع يلاوح كلذو ريسملا كلذ نم هتدوع وأ رصف

 ىلإ مهعوجر ناكو فوع ينب تالاجر نم ةبكوك هعمو ديزي نب ورمع نب مكحم هنبا
 ةايح نم ةريخألا ةرتفلا كلت يف تعقو يتلا ةقرفلا ةثداحل ةبيط ةمتاخ ةدعص

 نب ورمع نب مكحم عجر امل" :هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف «ديزي نب ورمع

 دق ناك اَمِل ةْثْعَر وبأ رجح نب ورمع هب ٌرُس «ةنيدملا ىلإ هيبأ جرخم دعب هدلب ىلإ ديزي
 كامَس نم اظخأ ام هللاو. :لاقو: «ةيبآ نم انلخ هآرف هموك ةقرف-ىف ةدضحلا عم ةّلع
 تفك وب. ىكملا ةيبأ لاك عم اوزاج يذلا بوكس ةناضسا نينار: ءامكتتم
 مهابحف «لئاو نب زنع هوجو نم ةرشع يف ءريثك تنب ىليل ورمع مأو «يزنعلا
 كلام ينب يف ورمع نب مكحم ماقأو .اوفرصناو ءءابحلا لزجأ رجح نب ورمع
 نب مكحم ةيرذل ناكف .(ها) «فوع ينب نم عجرو دلبلا يف يقب نم عم  ةدعصب -

 ام روصع يف ةدعص ةقطنمب ةيسايسلاو ةيبدألا ةايحلا يف مهماهسإ فوع ينبلو ورمع
 . مالسإلا دعب
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 ( :!) ثحبملا

 يئاطلا متاح
 (ةيلهاجلا يف برعلا مركأو دوجأ»

 لاق .يناطحقلا يناميلا يئاطلا دعس نب هللا دبع نب متاح رعاشلاو سيئرلا وه
 ءارعاش ًاداوج ناكو ء«برعلا ءارعش نم متاح ناك :يعمصألا لاق» يلاقلا يلع وبأ
 ناكو هلزنم فرع لزن امثيح ناكو .هرعش هبشي هدوجو :هّدوج هبشُي ُهَرْعِش تاكو

 مِسْقُي ناكو ةقلظأ تس اذ ءْبَهو ليس اذإو ءْبَهْنأ مَع اذإو ِبَلَع لاق اذإ ًارَّطُم
 تناك يذلا بجر وهو ٌّمصألا ٌرهشلا ُلَمَأ اذإ ناكو .هّمأ دحاو َلّثْقَي ال نأ هّللاب
 اوفيصحار نناحلا هعطاف بالا نو ةرشع موي لك ركن ةيلهاجلا يف همظعت برعلا

 ءدوجلا يف ليق ام لضفأ ينودشنأ :هئاسلجل ناورم نب كلملا دبع لاقو .2'”هيلإ

 نيناطلا يتاح لوف © عار نب عوز لاقف
 ٌركّذلاو ٌثيداحألا لاملا نم ىَقْبِيو محئاروٍداغلاملانأ رت لا
 يدل اهوعن اب مناقش اكو: ...ينفلاو كا قتلا نار انيبخ
 ٌرُقَّملا انباسحأي ىَرْزَأ الو انانغ ةبارق يذ ىلع ًايْغَباندازامف

 :- سيقلا قؤرما وهو . لوقي يذلا :لاق ؟برعلا ُرعشأ ْنَمْف :لاق

 ِبّقَتُي مل يذلا ٌعْرَجلاانِلُحْرأو انئابه َلْوَح شخّولا َنويع َنأك

 :لوقي يذلاو

 «يلابلا ٌفَّشَحلاو ُباّنُعلا اهركَو ىَدَل  ًاسبايو ًابطر ريطلا ّبولق َّنأك

 . .ةيلهاجلا يف ًاحدمُم ًاداوج يئاطلا متاح ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 بسن ركذب كلذ لهتسنو ©”(. .همرك يف رابخأو ةبيجع رثآمو رومأ متاحل تناكو
 . ىملسو اجأ يلبج ىلإ اهراشتناو نميلاب اهتقطنمو ءيط ةليبقو يئاطلا متاح

 : ابل ةزبرل
3 25 

 ." ج ١67 ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا ()

 ينعي (كلعصتلا) هلوقو (. .ًانامز انينغ) ىوريو -" ج ١ ص - يلاقلا يلع وبأ  يلامألا ()
 . ةجاحلاو رقفلا

 .؟ ج 7١5 ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 نب سيقلا ئرما نب جرشحلا نب دعس نب هللا دبع نب متاح) وه يئاطلا متاحف
 نب ورمع نب ُلَعُت نب لورج نب ةعيبر نب - ةموره  مزخأ يبأ نب مزخأ نب يِدَع
 همساو ًائيط ءيط يمس امنإو» :يناهفصألا لاق .ةمهلج ء ءيط مساو (ءيط نب ثوغلا

 نب ءيط وهو ؛هتاوزغ يف لهانملا يوطي ناكو لهانملا ىوط نم لوأ هنأل ةمهلج
 01 ا ا ا ا لا

 هنن (ككل ٠ ماجا هيلع ىلا درع ومو را نب نالاست رب رع ل يع اياب

 كلذو مالسلا هيلع دوه يبنلا نبا هنأو ناطحق بسن ينعي . !"«هلعأ هللاو «نوباسنلا

 حدمي يبنتملا بيطلا وبأ لاق .خيراتلا ربع نيينميلا فراعم يف رتاوتملا حيحصلا وه

 : نييئاطلا لعُت يتب نم ًاريمأ

 لصأ اهل ٍدوه نبا ٌتاطحقو «ٌعورف هل ةيط يذلا ولحلا رّمَكلا ىلإ

 7 ديرما هاتر ير ع نبأ للا ا ول ريش حا

 ع

 ِكئابحلا قوفدهّللا َيِبنٍدوُهل  يمتنَيناطْخَمِل هيِمْئَي ُبْرْعَيو
#2 

 فلورا نلرأ ةقدتتال ينساب نياظلع ع 1 وجاف ودام

 نب ديز نب ددأ نب ءيط ةمهلج هنأ :لوألا لوقلا «نالوق ءيط بسن يفو

 يف ءاج امك ثيح .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب بيِرَع
 و او ءددأ نب ةّرُم دلوأ :أبس نب نالهك نب بيرع نب ديز نب ددأ» نأ ليلكإلا

 :نودلخ نبا لاق كلذكو .“”«ءيط وهو ةمهلجو «جحذم وهو ًاكلامو «رعشألا
 :ةّرم ونبو «جحذمو «نويرعشألاو «ءيط مهنمف نالهك نب ديز نب بيرع ونب امأو»

 قيعش انيط نأ كللذا ىدوسو ةنيره ايست كد ديز نب ددأ ونب مهتعبرأ

 - يناهفصألا ركذ امك وهف جحذم نم ةليبق ًائيط نأ :يناثلا لوقلاو .جحذم

 نب ديز نب كلام نب بيرع نب رغصألا بجشي نب ديز نب جحذم نب ددأ نب ءيط»
 رعاشلا لوق كلذ ديؤي اممو "ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك
 : يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز يلهاجلا

 رو نوناعب ءيِجحُنَم رتوب تشيسةيقف :يدكفيوأ

 ١15. ج 45 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()

 .يبنتملا بيطلا يبأ ناويد (20)

 ٠١. ج ١" ص  ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا ()
 .158 ص حرمفلا لمحعم وا نبأ 00 يف نميلا 000
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 ترثك املف جحذم رص سيستم دعو ا يجسد وراسل لوقت
 .«يط: اهمساب ترهتشا ءيط نوطبو رئاشع

 . ئمَلَسو اججَأ , 0 فذ ءيط ةقطنم
 يقارب ةنددم يعن نفبلا ىف طال ةفطنملا يش انيييوشملا نع

 عم فوجلا نكست ءيط تناك ثيح (ًايلاح فوجلا ةظفاحمب) فوجلا يداوو

 ل ثرحلا ونبو رباحي دارم اهمهأ جحذم نم ىرخأ لئابق
 اممو «فوجلاب «لثي) شقارب ةنيدمو نيعم ةنيدم اهتمصاع تناك يتلا نيعم ةلود

 يف يدارملا كيسم نب ةورف لاق'  ينادمهلا نسحلا ركذ امكو - كلذب لصتي
 ماهل هل ريق

 فيقحتلا ةيدنوي كتان بها اقنع فاكس رماها لخأ
 امسنأ ندعو يشوش وعتاو نئلعأ نود شقارباًئَكْلَمو

 : يئاطلا ديزي نب ناميلس وبأ لاقو

 نشفاشف نشك شكلا ىداو دوأمف ٍشِقارَب روصُق يفائِم ّنطوأو

 ل :ةدلامارسمل ملا كفروا مك ناكتف ىلا

 ”(ىشئاطب ميلحلا شاط نإ ملحلا الو
 اهيلي انو ديسعلا نفقا ديدن هم همت تناك ءيط ةقطنم نأ ىلع كلذ لديو

 كلذ نعو .تومرضح يلاعأب ةدثك رايد يف شَفاَشُف رسك ىتح فوجلا يذاو' نن

 يداولا ناكو «نميلا ضرأ نم فوجلا نكست ءيط تناك" :نودلخ نبا لاق اِضيأ

 فوجلاو برأم نايدو يف راجشألاو تاباغلا ةرنكل ءايبتلا نيدقا يا "5
 .دوصملا كلت ىلا ةماسسلاو :نارجت ىلإ دوت تناك ىللا

 شقارب يف اهتقطنم نم ءيط ةليبق رئاشعو نوطب ضعب ترشتناو تلقتنا دقو
 ىملَّسو اّجأ ىلبج ةقطنم ىلإو (ةماميلا يهو) وج ةقطنم ىلإ نميلاب فوجلا يداوو
 ىلع ةرطيسلاب ةلص تاذ تاجوم ةدع يف ةريحلا موختو ةوامسلا ةيداب ىتح دجن يف

 رصع ىف ىنميلا يراجتلا طاشنلابو ةيراجتلا لفاوقلا ةيامحو نيمأتو ةيراجتلا قرطلا
 نبا لاق راشتنالاو لاقتنالا كلذب لصتي اممو .ةيريمحلا ةلودلا رصعو نيعم ةلود
 تناكو «ةعبسم يداولا ناكو نميلا ضرأ نم فوجلا نكست ءيط تناك" :نودلخ
 اولزنو .مهرثأ ىلع اونعظف ء ءيط تشحوتساو :مرعلا ليس مايأ تجرخ دق دزألا

 ١76. ص  ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()



 8 يئاطلا متاح 499

 مهتلت مث ؛ ءيط نم رئاشعل لاقتنا لوأ كلذ ناكو 1 ماس اجأ نيلبجلاب

 نبا لاق ثيح .ىملسو اجأ يلبج ىلإ ةماميلا (وج) اولزنف ءيط نم ىرخأ رئاشع
 نب ورمع نب يناه ينبل ةيلهاجلا يف ءيط ىلع ةسايرلا تناكو» نودلحخ

 دنسم شقن ىلع فوجلاب شقارب ةنيدم يف روثعلا مت دقو '''2ءيط نب ثوغلا
 اومدق ءوج ءاسؤر ىناه ىتب.نأ» شقنلا ركذيو ل ىناثلا نرقلا ا دوعي

 كلذ دكؤيو ."' اة ل لا ل

 كلذكو .فوجلا يف شقارب مهتنيدمو ا ةينميلا ةلودلاب مهطابتراو
 دهع يف ةريحلا موختو قطانملا كلت ىلإ ءيط ةليبق نوطبو رئاشع ضعب تلقتنا

 نودلخ نبا راشأ دقو «يداليملا سماخلا نرقلا يف ناسح نب عّبت دعسأ كلملا
 ءيط يلبج ىلع هقيرط تناك قارعلا ازغ امل ًاعَبُت نأ :يربطلا لاق» ًالئاق كلذ ىلإ
 ةعاضقو ةلماعو ماذُجو مْخّلو دزألا نم ًاموق كلانه َفلَخو ةريحلا ىلإ ىهتناو

 بيرق وهو «ليقو .مهعم اوناكف دايإو نوكسلاو بلكو ءيط نم سان مهب قحلو

 «ةريحلا تيمّسف ةفوكلا رهاظب اورّيحت ىتح برعلا يف عَبُت جرخ .لوألا نم
 ناكف . + اتنكو يو وجو يضسل و ارحم ردازو م ميسو كالا اونطوتساف

 نبا ركادمع ةيقي نم داك دوف ويدازآلا :ريزجلاو ماشلا فارطاو ف رعلا دارس

220 
 ةاياورلا كلت لوقو“ د امهرج نم مهريغو بلكو ءيطو ىفعُج نم عّبُت

 د ل ءيط ةليبق رئاشعو نوطب ضعب نأ ىلع صوصنلاو

 م11 0 ل را ل

 ا د ا ب يراجتلا طاشنلاو ةيراجتلا

 ءىطل ناك دقو «ةريحلا ىلإ ةماميلاو دجن ميلقإ ىلع يدنكلا ورمع نب ثراحلا

 نكست ءىط تناك» :نيمأ دمحأ ذاتسألا لاق ثيح يراجعتلا طاشنلا يف ماه رود

 اهتنكس دقو «رمش لبجب.نآلا نافورعملا امهو «ىملسو اجأ نيريهشلا نيلبجلا
 برعلا لك نوُمسي سرفلاو نايرسلا ناك ىتح اهركذ رهتشاو «مالسإلا لبق ءيط
 لفاوقلاو قرطلا ةيامحو ريم تيا يراجتلا طاشنلاب ءيط راهتشال كلذو نا

 . ماشلاو قارعلاو ة ةريحلاو دجنو نميلا نيب ةيراجتلا

 ني تي 2 داو داع كاع

 ١15. و ١8 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 .الالث٠ ص ادد حرفلا دمحم ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا 020

 .7 ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (*)



 500 ةيلهاجلا ىف نميلا ءارعشو رعش مود

 : يئاطلا متاح ةريشع . . لَعُت ونب

 متاح ةريشع (لَعُت وئب) مهنم رئاشعو نوطب ةرشع ءاهز ءيط ةليبق تناكو
 :يناغألاب هل تايبأ يف يئاطلا متاح لاق مهيفو . يئاطلا

 ُدنسٌمانأامو ء«موق ىلإمّهاوس عْدُمانأاَمَق يموق لَعُ ينب
 (7ٌلمعتُملا ٌجلبألا ينع فنحيو رشاعم ءورد ئشغأ مُهئردب

 يف امك اوعرفت نيذلا ةيسيئرلا ءيط ةليبق رئاشعو نوطب ىدحإ مه لَعُت ونبو
 : يلاتلا لودجلا

 عسا ل اتت
 ءيلع نب ثوغلا ا د

 بلعث مرحب ناهبن ديزي يِدَع لعُت َرُم نالؤَب يناه ةجراخ ةليِدَج

 ناعدج لكان نامالس لورج دعس بذتج

 محم بحل |! |
7 3 5 9 0 3 1 5 

 ةمامث كلام دوتع 0 سبتس 50 7 لوذ

 0 يِدَع ٌرتحب | نْعَم مزخا ثريوح ةبلعث

 ى رط رون 9 5 ْث 1 9

 مال 8 ةيزغ ١ سيقلا وما 1

 0 نيوجونب 1 جرملا 0

 9 ا 3

 0 كاس
 0 دس

 رق ديز

 .15 ج ٠١7 ص  ىناهفصألا  يناغألا 0



 هدأ يئاطلا متاح 501

 ترشعناو ةعلاعلا يتلا «ىلط:ةليق تاسع خا م1 ةاينت ىي) الع نبل ناكو
 قرطلا ةيامح تلوتو ةماميلاو ىملسو اجأ يلبج قطانم ىلإ نميلاب فوجلا ةقطنم نم

 دعسأ كلملا دهع لم ةضاخو «قطانملا كلتب ةسائر مهل تناكو ةيراجتلا لفاوقلاو

 مهنم نيذلا هدالوأو يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةيالوو يريمحلا ناسح نب عّبَت

 سماخلا نرقلا يف دجنو ةماميلا ميلقإل - سيقلا ءىرما دلاو - ثراحلا نب رجُح
 ورمع نب ثراحلا ينب ةسائرب طبترت قطانملا كلتب ءيط ةليبق تناك ثيح يداليملا

 لتقمب يدنكلا ثراحلا ينب مكح ءاهتنا ىتح ةيريمحلا نميلا ةلودب نيطبترملا يدنكلا
 ءىرما ىلع ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا بلغتب مث سيقلا ءىرما دلاو رجح
 لزنو ىملسو اجأ يلبجب ءيط قطانم ىلإ سيقلا ؤرما أجلف (م٠07 ماع يلاوح) سيقلا

 نب دلاخ ىلع سيقلا ؤرما لزن) مث «ةرتف هدنع ماقأف (يئاطلا ميت نب ىلعملا) دنع

 يف ماقأو لبإلا نم لفاوق سيقلا ؤرما ذختاو «هلزن مركأف «يناهبنلا عمصأ نب سودس

 لبإ تناكف (يلعُنلا ّرم نب ةثراح) راوج يف ىملسو اجأ يلبج ةقطنمب لعُت ينب رايد
 ةماميلاب (َةي ةّيرُقلا) قطانمو ءيط قطانم يف لعُت ينب ةيامحب ةراجتلل ريست سيقلا ءىرما

 ةوقل دحأ اهل ضرعتي الف ةريحلا موخت ىتحو ةماميلاب (ٌوج) ىلإو اهريغو (لئاسلا ىلإ
 لاقف «ةيراجتلا لفاوقلا اهكلست يتلا قرطلاو قطانملا كلتب مهراشتناو لعُت ينب ةناكمو

 : يلعتلا ْرُم نب ةثراحو لَعُت ينب ىلع ينثيو كلذ ركذي سيقلا قرما
 ٍلَتاَقُم ْنِم اهل ُضَمْنَيْلُق َءاَش ْنَمَف مال ليدخل

 لماخ ٍقانيكاب اتعاشجر تاو اننا ل سو ل

 لبانوٍدعس امر ْنِمٌعَئْمَتو اهئاَمُحو اَهُئاَرْيِج ٍلَعُثونب

 : لَعُت ينب نم هتريشعو ءامرد نب ورمع ىلع ينثُي ًاضيأ سيقلا ؤرما لاقو

 لبجلابنوُلُحَي موَُقاَذَبَحالل ْلَعُئينب يْئِم َنِئوألَعُناو
 ْلَجَحلا نم ٍتاجراَّدلا َخاَرِفلا يعارث 6حطشيو وج نيب ينوُبَل ُلَطَت
 لَجَب مهل لوقأ ىتح اهنوُدوُدَي ْمِهّيِسِقب ُرَشْعَماَهْنَعَلاَرامو
 لعل يتيبل كاش ا ةنكفر ًائّيطو ٌداَبِعلاو ًاَدذَعَمْغلِباَف

 ؤرما لاق هيفو برعلا ىمرأ ناكو يئاطلا يلعُتلا حّبَسَملا نب ورمع مهنم ناكو

 : اهلوأ يتلا هتايبأ سيقلا

 هرَمُسْنِمِوْيفك جرخُمم لعل ينسب نم مار بو
 ىملسو اجأ ةقطنم نم راس امل سيقلا ًارما لعُت ينب ةامر نم ةعامج قفار دقو

 يناسغلا ةلّبج نب ثراحلا كلملا ًادصاق ءاميت نصح بحاص ايداع نب لأومسلا ىلإ



 502 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هدا

 ءيط ةليبق ةناكمو ةيمهأ ىلع كلذ لك لديو .م4 ماع يلاوح مورلا رصيقو ماشلاب

 : هتدلاوو .٠ . يئاطلا متاح. دلاو

 ةقطنمب ةناكملاو ةسائرلا تاذ ءيط تايصخش 100 يئاطلا متاح دلاو ناكو

 نيب ويمبعلا «ىزما رب موسما نورس دعس ن اى ةللا دبع) وهو ىملسو اجأ يلبج

 ةسمخ سماخ وهو (يئاطلا لعُت نب لورج نب ةعيبر نب ةموره نب مزخأ نب يِدَع
 ةاَرَّسلا ةقطنم ىف ىسودلا براق نب داوس ىنميلا نهاكلا ىلإ اوُمِدَق ءىط نم لاجر

 براق نب داوس نأ نودقتعي سانلا ناكو .اهنأشب هيلإ اومِدَق ةيضق يف هولأسيل نميلاب

 جرح : يلامألا باتك يف ءاج امك ثيح .هتناهكو هملعو هتسارفل ءيش لك فرعي

 ني اسفسلاو ءرِهَّسُم نب جرب مهنم «يأرلاو اجحلا يوذ نم ص ءّيط ْنِم ِرَْفَن ةسمخ

 نب داوُس نوديري ٠ : يئاطلا متاح نأ جّرْشَسلا نب دعس نب هللا كدبعو :مأل نب ةثراح

 ائيبخ ام لجر لك ابحي :اولاق ةاَّرّسلا نم اوبْرَق املف «هملع اونحتميل يسوّدلا براق

 ايضويك لعر لكاس .هنع انلحترا أطخأ نإو هّملع انفرع باصأ نإف «هنع هلأسيل

 ناكو رهْسُم نب جْرَب ملكتف .. ةريحلا فَدط نم ًاقرطو دانإ هيلإ اوّدهاف ءهيلإ اوراص مث

 نيك: اخرا يحلل كياغ تضر ايباد قلل نار تاعك نا لاقف ِمُهّنَسَأ

 مهنا ونهم يرون ١١قادعلا ٌناسْرْفَو كالمألا راهصأ لاّيغألاو قئاّدَحلاو لاكآلا ولوأ

 مكنإ ؛ ضربلاو ٍرْمَعلاَو «ضرألاو ءامسلاو :براق نب داوس لاقف - لئاو نب ركب نِم

 لا كولا تاذ ىَمْلَسو ءاطْيَعلا اع 0 ليخنلاو ع 0 00

 7 ءطيسف 9 َتأاَبْح دقل 0 ل ادخال بابْضألاَو يي

 نَمُف ءًافرح تأطخأ ام :لدعس نب هللا كبح لاقف "طلق يرق نم هرم فا ظيورت

 .رادلا لوح ام :ُباَتَجلاو .بّصخأ :عرمأ (بانجلا كل عرمأ) هلوق «يلاقلا يلع وبأ لاق )١(
 نالف لاقي (لاكآلا ولوأ نحن) :هلوقو .ةريثكلا ةعساولا :باغّرلاو .ريثكلا غباسلا :يفاضلاو
 ىلع يراجلا ءاملا :ليغلاو «ليغ عمج :لايغألاو .لاكآ عمجلاو «قزرو ظح وذ يأ لكأ وذ

 ا

 : ءاعطسلاو :قنعلا ةليوظ تناك اذإ داطبع ةيبظ لاقي ةليوطلا : ءاطيعلاو . ًانقيأ اولفلا 000

 .ًاضيأ ةليوطلا
 :هلوقو .الع ام :بدحلاو .ضرألا نم ضفخنا ام :بيصلا «بادحألاو بابصألار) :هلوق (*)

 - .شيرلا :ةّذُقلاو .رفطلا ةماّلُق :طيسفلاو .كمفب هتمطق ام :ةماطقلا .(خلإ . . طيسف ةماطق)



 هيوم يئاطلا متاح 503

 كدمعو «لاتشغ كدشو: «لاجم كؤاطق «لاوتلا نقش نبا جنا هاوس لاف ؟انأ

 . لاي ال كّتْنَبو « لاّوط

 امَع هولأسو براق نب داوس ةسارفو ملعب هعم نيذلاو دعس نب هَّللا دبع نقيأف
 ديم ير لو اول 2 عم سلا ماكل

 86 1 براق رانارول لول يل دعست نورلا دينك وادب يح 12

 كلذف : ؛لائي ال كتيبو «لاّوِط هللوشو «لاضع كذدَقَو 2« لاجس كاطع ؛لاوُنلا دعس

 نب سيقلا ءىرما نب ىرمع نب فيفع تنب ةِّيِنَغا يهف يئاطلا متاح ةدلاو امأ

 كسمت ال «يئاطلا متاح َمأ «فيفع تنب َةّيِنَغ تناك" :ريثك نبا لاق «يئاطلا يدع

 ءاج كلذكو .«. .ةرسوم ةأرما تناكو ءاهنوعنمي اهتوخأ ناكو ءأدوججو ًءاحس ًأئيش

 ءاهشلا 00 ءمتاح ّمأ يهو «فيفع تنب ةِّيِتَع تناكا هنأ 7 باتك يف

 يف ةنس تلكم رك نبال هام ني ءيش اهل عقدي الو يش ىلإ لصتال ارد

 اهتءاج) يلاقلا يلع وبأ كد امكو مث «اهلام نِم ًةمْرِص اهيلإ اوعفدف قلخلا كلذ 57

 نم يِنْسَم ِهّللاو دقف يول ةمّرصلا هذه كنود : اهل تلاقف هةيلايش نزاوه نم ٌةأرما

 ل ل ل ا ع يح

 ل لا ٌهَضَع ٌعوجلا يِنَّضَع اَمدقُل يِرْمَعَل

 اهناضالا ضعف لعفت مل تنأ نإ نِإف ينْفْعَأ مويلا يمئاللا اذهل الوقف

 اننانفاك ىملذك رآ مكاذك قرب مكتخأل اولوقت نأ مَثْيَسَع اذامف

 .. ؟امتابطلا يمأ نب اي يكرتب فيكن 52 ا

 سا . 5

 لب :تلاقف 0 ا ا امل كك هدم

 امم لاس ام هنم يرجي لويدجج :ٌيدملاو .فتث يأ ؛هشير طرمت دق يذلا :ماهسلا نم طيرملاو -

 2. .ضوحلا نم قرُه
 )١( ج 785 ص - ىلاقلا ىلع وبأ . ىلامألا ”.

 2 ا عا نقلا وله أل نلامألاو بال ع ال15 نعد ردك وبا اةياقكاو ةيادنلا (5)
 ." ج ١97 ص - يلامألاو ١5 ج 44 ص - يناغألا .مانملا يف ةكئالملا نم كالم اهاتأ يأ (©)
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 هَعَم ُلَكَأ ًادحأ َدَجو نإف ءهّماعط جرخي لعج عرغرت اكلن ءًامتاح تدلوف .متاح
 .''”(هحّرَط ًادحأ دجي مل نإو

 يئاطلا متاح راعشأو ءابنأ رهاوج

 اهيلإ جرخف «لبإلاب ْقَحْلا» هل لاق هابأ نأ هراعشأو متاح مرك ءابنأ لوأ نم ناكو

 ناكف ريغص وهو تام متاح ابأ نأ يناغألا ةياور يف ءاجو «. .اسّرَفو ةيراج هل بهوو

 ذإ كلذك وه امنيبفا  لبإلا ىعري هلعج يذلا وهو جرشحلا نب دعس هدج رجح يف
 نولأست :متاح لاقف ؟ىَرِق ْنِم له ىتف اي :اولاقف ؛مهاتأف «قيرطلا ىلع ٍبكَرِب رْصَب
 هورس: سوبألا ان ديبَع مهب رصَب نيذلا ناكو - اولزنا «لبإلا متي هرار لق ىدقلا نع

 مهل ٌرحتف «نامعنلا ىلإ ريسملا نوديري اوناكو  ةغبانلا وهو رباج نب دايزو مزاخ يبأ

 ًافلكتُم ّدُب ال ٌتنك ذإ ةركب انيفكت تناكو نبللا اندرأ امنإ :اولاقف «لبإلا نم ةثالث متاح

 ةدحاو ريغ نادلبلا نأ ُتملعف ةفلتخم ًاهوجو ُثيأر ينكلو ؛ٌتفرع دق : متاح لاقف ءانل

 مهل لاقف ءاهب هوحدتما ًاراعشأ هيف اولاقف . ةموق تا ]1١ تار انا مكس دعاو لك ركذيسو

 برضأ نأ هَّللا دهاعأ انأف ٠ ؛ لضفلا ّيلع مكل راصف مكيلإ نسحأ نأ ٌثدرأ امنإ : متاح

 - ؟ًاريعب نيثالثو ةعست مهنم لك لانف ءاولعفف ءاهومستقتف اهيلإ اوموقت وأ يلبإ َبيِقارَع

 ىلإ مِهرّفَس ىلع اًوَضَمو  (ًأريعب نيعستو ةعست مهنم لك لان)  يناغألا ةياور يفو

 كّتفّوط ِتبأ اي) :لاقف ؟لبإلا نيأ :لاقف هاتأف لعف امب هوبأ عمسو «نامعنلا كلملا
 ًاضوع انيلع هب لينثأ رعش * تيب لمي لجرلا لازي ال ًامركو رهدلا دّجَم ةمامحلا ّقْوَط

 تلعف يلبإبأ : لاق كلذ هوبأ عمس املفا يناغألاو يلامألا ةياور لوقت انهو  (كلبإ نم

 بوصألاو «ًامتاح كرتو هلهأب جرخف ءأدبأ كعم نكسأ ال هللاو : لاق .ْمَعَن :لاق ؟كلذ
 كعم نكسأ ال هللاو» لاق يذلا وهف (جرشحلا نب دعس) هدج وه امنإ كلذ لاق يذلا نأ

 : كلذ يف متاح لاقف .اهّوُلُقو هسرفو هتيراج هعمو ًامتاح كرتو هلهأب جرخف ءًأدبأ

 نياك هققاَرَد ال لكش كراتو ىتحلا كرتشت رثقلا فعل ينإو
 يلُئِم ٍةَقُب يذ لك الإ سانلا نِم هلثمبٌموقيال ٌلُكَش يِلُكَشو

 يلهأ يعم سيل رادلا يف يندرفأو هلهأب دعس راس نإ ينّرّضامو

 (لصعلا اهذجاون نم ثدبأ ٌبرحلا اذإ ةلوص دجملا يفٍلاملا ِلْذَب َعَم يلو

 ال هعم ةصقلا هذه بحاص هل نأ ندع لدي رعنكلا اذهو» : ىناهفصألا لاق

 لازي ام ناك ًاضيأ هابأ نأل عقو سابتلالا لعل :لوقأو ١5/55[ ص] . هيبأ ةصق اهنأ

 )١( ج 914 ص  يناغألا .مانملا يف ةكئالملا نم كالم اهاتأ يأ ١5 ص - ىلامألاو ١57 ج ".
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 تناك يذلا نكلو (رهدلا دجم ةمامحلا قوط كّتْفوط ِتَبَأ اي) هيبأل هلوق ليلدب اّيح

 اذه ليلدب (جرشحلا نب دعس) هذ وغن(اذبأ كلكم نكسأ ال ةللاو) لاقو هلبإ لبإلا

 . سابتلالا لوزي كلذبو «رعشلا
 «نامعنلا نوديري سيقو دسأ ينب نم ٌبكر لَبُقَأ هنأ يناغألا باتك يف ءاجو

 ديبعل ًارعش نويدسألا هدشنأف «ًاريخ كيلع نونثي ًأموق انكرت اَنِإ :هل اولاقف ءأمتاح اوقلف
 ًائيش كلأسن نأ ىيحتسن اْنِإ :اولاق مث . ةغبانلل ًارعش نويسيقلا هدشنأو هناحدمي رشبلو
 يسرف اوذخ :متاح ماقف «لجرأ دق انل ٌبحاص :اولاق ؟يه ام :لاق «ةجاحل انل نإو
 هتعبتاف تلفأف اهبوثب اهولف ةيراجلا تطبرو .اهوذخأف . مكبحاص اهيلع اولمحاف هذه

 .ةيراجلاو ولفلاو سرفلاب اوبهذف .مكل وهف ءيش نم مكعبت ام : متاح لاقف «ةيراجلا
 مالعب اروع: اولاعت «يكعم اذه امنا افك ردعلا وب سرقلا فارع ءمتاح يبأ ىلع اوٌرمف

 تنب ةينغ مداخن م ود : يناهفصألا لاق .«ميسجلا ىطعأف هانلأسف ميرك ىتفب وأ - ميرك

 .«هعنمتف ائيش دحأ اهلأسي الو ًائيش رخدت ال متاح ةلزنمب دوجلا يف تناكو . . فيفع

 كسفنل قبأ متاح اي :هموق ضعب هل لاقف ريعب يتئام وحن متاحل راص ةرم تاذو
 مكتيب يبهن اهنإ :لاقف «فارسالا ني هيلع تدك ام ىلإ ندوعت الو الاه همز لقت
 :كلذ يف متاح لاقو  اهومستقا يأ - تبهّتناف

 امنغينأةمونوذنسأييالف علاتم حفسب يدجم ينكرادت

 هلبإ ءاطعإ يأ هلام باهنإو ماعطلا ماعطإ يف هلاح ىلع متاح لزي ملو
 .هموق ءاسؤر نم راصو - سانلل

 تن عت

 تانك نق ناو يقاس ضني ةناقش لأ ينعو (راوكلا) هتك ةعزا كفانع خووتو
 نأ يهتشأ ةناّمَس ابأ اي :متاحل متاح ةأرما تلاق» :هنأ ينطقرادلا نع ةياهنلاو ةيادبلا
 ىلع ةعامجلا نم اهتميخ تلوحف اهرمأف حا هيلع نبل اندر ابان تاوتانأ لك
 جضن براق املف ءاهيلعو هيلع اهروتس ةاخرم يهو «ءىيُهف : ماعطلاب رمأو «خسرف
 :لاق مث هسأر نع فشك ماعطلا

 مرح نيخبطت ام ْنْذِإ يلع اهنود كرتسو يردِق يخبطت الف
 ُمرضب الهتذقؤأ اذإٍلزجب يدقوأف عافيلا َكاَذّمب ٌنكلو

 ام :هتأرما هل تلاقف .اولكأو لكأف سانلا اعدو ماعطلا مّدَو روتسلا فشك مث
 دقو اذه نم ّىلع مركأ يسفنو «يسفن ينعواطت ال ىّنِإ :اهباجأف :ْثلق ام يل تممتأ

 :لوقي أشنأ مث ءءاخسلا يل قبس

 اهريثتسأ ام دوجلا سفن كرثأو اهّزعأ ىتح لخبلا يسفن ٌسرامأ



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 اهنأ ريغ يتراج يديححم الو

 اهّلعب عجريو يريخ انهتلنستس

 : متاح رعش نمو

 ير قوف ٌبرشأ تب اماذإ
 ا ورم ل يا
 يراج ُنوخأو يتراج ٌحضفأأ

 : ًاضيأ هرعش نمو

 اهُروزأ الاهّلعب اهنع باغاذإ
 اهروتس اهيلع رّصقت ملو اهيلإ

 ثيوو الف تارشلا ىف ردكسل
 *بفخ الف ٌمالظلا ينيفخيل

 ثني ف شابه متنا ةهللاوكؤاف

 يس ةنانتما نويكس الآزأ ١ واسعا نتا رابع :تقانم

 ٌرْذِخلا يتراج يراوي ىتح تزّرَب يتراج ام اذإ يضغأ

 : هرعش نمو

 كلام َمأ اي ٌرورقملا ٌسئابلا ٍيِلَس

 ئىرِقلا ٌلوأ هنإ يهجو طسبأأ
 : هلوق ًاضيأ متاح رعش دّيج نمو

 يَمَع نبا ٌمْكَش يِتَميِش ْنِمامو

 يركنم نود هل يفورعم لذبأو

 نتي د نك بلحم ناار

 نسيزكلاق يّرم ٌتلقف مف تيفي مْرَج ريغ يف ٍدساح ة ةملك و

 وكلا 1 ا ينؤستملو ّيلعاهوباعف

 1 لا تي تلقت اذإ نبجلو اقيِلط يناقلَي نْيئْوللا وذو

 09 2 8: 7 د .٠ ها و

 و 6 .

 5 0ك ري

 ةرهز 2 ' 2 ١ ا سا لا

506 

 يئاطلا متاح ةنايد نع لؤاستلا ىلع ثعبي «ينيدو يِبَّسَح ىلع ةظفاحُما هلوقو

 :.طيسملا ةنايدلاب نويودي ارزاك مط ضع دا انه كذا دهنحلا ندوة ةوط لوقو
 تركذ دقو .اضّرو «ىزعلاو « سُْقلا : يه ةينثو ةهلآ ةثالث ةدابعب مهضعبو ةينارصنلا

 ودبي مهلبج طسو رمحأ فنأ وه ءيط هدبعت تناك يذلا منصلا : سلفل سلفلا» نأ رداصملا

 نمأ الإ ٌفئاخ هيتأي الو « مهرئاتع هدنع نورتعيو .هيلإ نودهي اوناكو «ناسنإ لاثمت هّنأك

 .(ٌتعطتسا ام :ُثولأ امو : ٌتْرَّصَق ام :ُتْوَلَأ ام) :يلاقلا يلع وبأ لاق )١(
 .؟ /؟90١5 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0

 . يلامألا - 7 ج 7٠17 ص - (ةبيَعب ٌتعمس) ىوريو :يلاقلا يلع وبأ لاق ()
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 امبرو اديتسألا لبجلا) هل لاقي سلفا ناكو ل ىلب ىف هتناذس تناكو « هدنع

 : يلامألاب هل تايبأ يف يئاطلا فراع لاق هيفو «سْأقلا نومظعُي - مهنم ىراصنلا

 ؟داّبِعلا مّرصِيقألاٌك سن نمو سلف ثيح رئاتعلاب ُمِسنأف

 : يه فايسأ ةثالث سْلُفلا ءيط منص تيب ةنازخ يف ناك» هنأ رثألا نويع يف ءاجو
 بوسرلا :نيفيسلا» نأ ريثك نبا ركذ دقو '؟”(يناميلا هل لاقُي فيسو مذخملاو بوسر

 ريشي امم '؟”(سلقلا ءيط منص تيبل يناسغلا رّمش يبأ نب ثراحلا امهرذن مذخملاو
 تيبل ةبقحلا كلت يف نميلا كلم اضيأ هرذن يناميلا هل لاقُي يذلا ثلاثلا فيسلا نأ ىلإ

 يف نميلا مكح يذلا عوشأ عفيمُس يريمحلا كلملا هرذن يذلا نوكي دقو «سلُفلا

 كلملاو عفيمس كلملا ناك دقو «يناسغلا ثراحلا رصاعو (م0177 )675  ةرتفلا

 دوبعمل امهمارتحا راهظإل فويسلا ايدهأو ةيحيسملا ةنايدلاب ناتيدي يناسغلا ثراحلا

 ني ا نزي يذ نب فيس يناميلا فيسلا ىدهأ يذلا نوكي دقو ءيط

 دج مسا ناكو '*”(ءيطل ناك ٌمنص :اًضُر) يناهفصألا لاق «(اَضُر) ٌدبعت ءيط رئاشع
 دبع نب ةَرَم١ ًاضيأ ءيط تايصخش نمو (اًضَر دبع نب بهتم) لهلهع نب ليخلا ديز

 برأمو ةلذعصب نالوخ ةليبق يف ًاضيأ ةدوجوم (اًضْر) ةدابع تتاكو "”«(يئاطلا أضر

 ها 0 ا ربل ثركذ تيح يبل فرجلا نم رفا

 رئاشعو 0 نم ديدعلا ىف ةعئاش ةيحبسملا ةينارصنلا ةنايدلا تناك كلذكو

 يذ لآ لايقألا ناك ثيح نميلا قطانمو لايقأ نم ديدعلا يف ةعئاش تناك امك ءيط

 نب بوثُم نب لالك دبع مهنمو ةيحيسملاب نونيدي رّيْمِح قطانمب شئاف يذ لاو نيعُر

 حاّسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا ٍلالُك دبع نيأ مأ

 .5817 ص  فرطماب دمحم  عماجلا )

 لك نم عافي زاح اممو ىزُعلا نم مكل ريخ انأ) :ءىيط دفول لاق لَو يبنلا نأ يناغألا يف ءاج (؟)

 (ءىيط لبج عافيب ينعي) رذنملا وبأ لاق . «. .هنودبعت يذلا دوسألا لبجلا نمو عانم ريغ راض

 :يناعألا با 817 ىف

 .7 ج 789 ص - ىيلاقلا يلع وبأ  يلامألا (9)
 6/17: نفاع ركنا ةاينلاو ةيادتلاو ن7 95 وسان شادلا دم نئاترتألا نوبه( 8)

 ) )5الأغاني  الأصفهاني  صض ١15/47.
 يسر يكرس 8 ا ب نس حا ةيسايسلا قئاثولا ()



 508 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش همم

 نب ثرحلا ينبو نايدلا لآو تومرضح يف ةدنك لايقأو نزي يذ لآ ًاضيأ مهنمو
 نب عفار» نأ مجارتلا تركذ ءيط تالاجر نمو «نارجن فالخمب نييجحذملا بعك

 نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبق ناك» هنأو «ًاينارصن ناك يئاطلا ٍيسبنسلا ةريمع
 يئاطلا متاح نب يِدَع ناك» هنأ مجارتلاو ةريسلا باتك يف ءاجو «ًاينارصن يئاطلا

 نيدلاب نمؤي يئاطلا متاح هوبأ ناك كلذك هنأ جاتنتسا نكمي يلاتلابو 0-6
 ال ل ال ل ل ل

 رصاعو «ًابيرقت م١٠١٠ ماعو 04٠ ماع نيب ام ةرتفلا يف يئاطلا متاح شاع دقل
 «ةساسبلا نييهحللا ةيدانملا هس تدل ةنساسغلا ماشلا كولم نم ةبكوك

 كلذكو ثادحألا بيترتو ةنمزألا طبضو ةفرعم ىف ةيساسأ ةيمهأ كلذ ءابنأ بستكتو

 ةلّبج نب ثراحلا دهع نم ةرتف متاح رصاع دقف ةرذانملاو ةنساسغلاب ءيط ةقالع يف
 كيرطبو خراليف بقل أضيأ لمحي ثراحلا ناكو ماشلاب برعلا كلم يناسغلا

 ةسائر هل تناكو «ينامورلا رصيقلا دعب بقل ىلعأ وهو (©طؤناه5ءط 24 م8:1هانق)

 اوناك ماشلاب برعلا بلغأو ةنساسغلا نأل (كيرطب) بقل يف ىلجتت ةيحيسم ةينيد

 نب سيقلا ؤرما هيلإ راس يذلا يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا وهو «ةيحيسملاب نونيدي
 كلم ءامدنلا ءام ب: قتنملا ةبراختمل مورلا ريق هعدو همعد ًايلاط يدنكلا رجح
 ثراحلا نيب برحلا تعلدنا مث .مم6 ماع 7 كانه سيقلا ٌقرما تامف «ةريحلا

 00 ثراحلا رصتنا» ثيح ءامسلا ءام نب رذنملاو يناسغلا

 رهتشا يتلا ةعقولا يهو م0854 وينوي يف نيرسنق ةعقوم يف ء 0 ءام نب رذنملا

 ل ا ا "”«ةميلح موي مساب
 بوسرلا امهل لاقي نيفيس ثراحلا ىدهأو ةيئاطلا ىملَسو اجأ ةقطنم ىلإ يناسغلا

 نإ : ريثألا نبا ركذ دقو 00 ا سلفلا كيب ىلإ - عيملا رسكب ملخيملاو
 ةديجلا ةقالعلا ىلع كلذ لديو 7 يل لئابق نيب حلصأ يناسغلا ةلبج نب ثراحلا
 لاق .م559 ماع ةلّبَج'نب ثراحلا يفوت دقو يناسغلا ةلبج نب ثراحلا ذوفن ىلعو
 عقو يأ  ؛اهبرح ىلإ ءيط تداع يناسغلا ةلّبج نب ثراحلا تام املف' :ريثألا نبا

 هل لاقُي عضومب ثوغلاو ةليدج تقتلاف» - ءيط ةليبق نم رئاشع نيب يبرح عارص
 نب ةثراح نب سوأ د نب ررمع نب عبسأ وهو ةليدج ىينب دئاق لتْقَق «ناثرغ

 : 1 نضام 0 ا

 ١. ج 788 ص د رثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (9)
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 ةيليتمل ناكر ءهسفتب برحلا ءاقل ىلع مزعو ةثراح نب سوأ ىلع ثوخلا تعنص

 نب ليخلا ديزو هللا دبع نب متاحك ء ل ع ا ا

 .اجأ لبج ةورذ وهو عانم ىلع رانلا تدقوأو اهل سوأ عمج عمج ثوغلا غلبو .لهلهم

 مهنم اهسيئر اهيلعو ةريشع لك ثوغلا رئاشع تلبقأف ءرانلا هيلع دقوت موي لوأ كلذو

 ركذ مث .«مال نب ةثراح نب سوأ ىلع ةعمتجم ةليدج تلبقأو «متاحو ليخلا ديز

 مايأ يف ناك ميماحيلا موي نأ ىلع نئارقلا لدتو «ميماحيلا موي يف مهلاتتقا ريثألا نبا

 نب ثراحلا توم دعب عقو يذلا عارصلا يف سيلو «ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا

 هنأ يلامألاو يناغألا باتك يف ءاج داسفلاو عارصلا كلذب لصتي اممو «يناسغلا ةلبج

 : متاح لاقف داسفلا نمز يف لعثو ةليدج نم برتحا نم ردب ينب يف رواج'
 ند سوف اص ناو 2 يا را يقع

 2(, هام 2 ما م ع
 رسعلاو ثا ضوخلا يف حلا ا ا

 "فجاة ةأنحخ مطالأ ُكَرْنَأ ملو ريمثلا ءاملاب ُتيِقْسَف
 2220 يع ه5 8 5 0

 ؟يرجت مهلْيْخو نينعاطلاو دي ىدل 08

 يئاطلا مال نب ةئثراح نب سوأو يئاطلا متاح دفو» هنأ لماكلا باتك يف ءاجو

 ءءامسلا ءام نب رذنملا نب ورمع كلملا وه دنه نب ورمعو . ادنه نب ورمع ىلع

 تس دنه نب ورمع هنبا ءامسلا ءام نب رذنملا دعب كَلَم' هنأ نودلخ نبا خيرات يف

 يكرس ف نامل كاف قو *”«ليفلا ماع ناك هكلُم نم نينس ينامثلو « ةنس ةرشع

 ماع امنيب (م٠00 4 نم) ورمع مكح ةرتف نوكتف م 0054 ةنس  ةميلح موي

 ررعت تح مرسلا نإ سوباق 0 0 ماع ناك ليفلا

 يف ورمع عم كرتش ثا هنأو (مهالالو م089) نيب ام ورمع دهع نوكي ثيحب ةلنس ١1

 اهني ةريحلاب أكلم ناك نامعنلا نأل 500 رذنملاو ءرذنملا نب نامعتلا مكحلا

 عجانلا :ريمل ! ءاملا .ةدشلا :ءاصوعلا .مهل تناك برح :داسفلا نمز) يلاقلا يلع وبأ لاق 1

 , (ةيوطم تسيل رئبلا :رفجلا .نادبألا يف
 : يناغألا ةياوز ىف 99

 انش نم نو يتاويظسمحا“ ووينسلا انيلا تيفستا
 1/175: نصت. ىلاقلا :يلعتوبأ - يلامألا زف
 ١77. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 04



 50 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ها٠

 ئرسك هذمأف ناورشونأ ئرسك ىلإ هعم نامعتلا ناسف كري ئذ نب فيس هيلإ راس

 دنه نب ورمع مكح ةرتف امنيب م١901 ماع كلذو شابحألل هتبراحم يف يزمرلا معدلاب

 دفو يتلا ةرتفلا كلت يف ورمع هيفحأ عم مكحلا يف كرتشي ناك رذنملا نب نامعنلا

 : هنأ لماكلا باتك

 .دنه نب ورمع ىلع يئاطلا متاحو وه ىئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ َدَفَو»

 :هل لاقف أسوأ دنه نب ورمع اعدف ءامادقم اداوجو هموق يف اعاطم اديس سوأ ناكو

 ينكلم ولو ءاهذحأ انأو اهذحوأ أمتاح نإ َنعللا َتْيَبَأ :لاقف ؟متاح مأ لّضفأ تنأ
 نأ :هل لاقف ًامتاح ورمع اعد مث .ةدحاو ةادغ ىف انبَهول يتمخّلو يدلوو متاح

 2« ىلم لضفأ هدلو دحألو اسوأ كد امْنِإ ّنعللا ثيينأ :لاقف ؟سوأ مأ لضفأ

 نم ريثألا نبا :لقتتا دقو ..''0ةامهمركأو امهابحو امهنم كلذ - ئرمع - نسحتساف

 دنع تعمتجا برعلا دوفو نإ مث» ًالئاق ةرشابم دنه نب ورمع دنع ربخلا كلذ

 سفن يفو عم أكلم نامعنلا نوك زْرَعُي اأذهو 0 وا مهيفو رذنملا نب نامعتلا

 طقف هدعب سيلو دنه نب ورمع مكح ةرتف
 نب ةرارز هل لاقف ؛«ءيط يلبج موخت ىلإ كلذ لبق ازغ دنه نب ورمع ناكو

 اهلايحب كنإف ءيط ىلع لمف ءبصُي ملو عجري مل ازغ اذإ كلم يأ) يميمتلا سدع

 لق دنه نب ورمع ناكو .ةرارز ىلع ءيط رودص يف تناكف ءمنغو َرَسَأَف مهيلإ لاَمَف

 ايفرتع ئنمرل ةنهش ةقاث لعسأب ترهق. ىممتلا ةرازؤ دفع عسا همنا هل اننا كرت
 ةرارز ناكو «ةكم ىلإ برهو .هلتقف يميمتلا مراد ينب دحأ ديوس اهبحاص هيلع ٌدشف

 :ةرارز ىلع هضرحي يئاطلا ٍطَقْلِم نب ورمع هل لاقف دنه نب ورمع دنع ٍذئموي

 هابص قلخيملةرملاي ايارتفحغ حال ف

 هراوأ نم لفسأحفسلاب هسمأةزجسعزناه

 ةرازز نيس يقرأ موصتسلا] نق قرأ ال ةرازز لتي هيه اهمننل

 ليللا نج املف . مهتوادع تملع دق ّبذك :لاق ؟لوقت ام ةرارز اي :ورمع لاقف

 ازغ ةرارز ةافو ورمع غلب املف .تامف ضرم نأ ثبلي ملو هموق ىلإ ًادجم ةرارز راس
 ةزازأ ليعت علب تح مهبلطي راسنا ةنام مهدت نلكتبل تلج ناك دقوا: «مراذ عب

 ينب نم ًالجر نيعستو ةعستب هوتأف مهيف هايارس ُثَبو ءاوقرفتف هب اورذنأ دقو - ةماميلاب -

 )١( ج 787 ص - رثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١.
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 يقشلا ّنِإ :لاق مث ةئام متي هلتقف هذخأف هحدميل مجاربلا نم لجر ءاجف «مهلتقف مراد
 قرحأف ءًاقّرحم يمس كلذلف مهقرحي نأ رذن هنأ :ليقو .ًالثم تبهذف .مجاربلا دفاو

 : كلذ ركذي قدزرفلل ريرج لاقف .يمجربلاب مهّمتأو «الجر نيعستو ةعست مهنم
 (ٌعضرَتْسُملا مكيف دعسأ نيأ مأ اقع يعاتب اتا ونا

 قّرحُمب فرعُيو ةريحلا كولم مظاعأ نم دنه نب ورمع ناك: :يليهسلا لاقو

 كلذ دعبو نييميمتلا مراد ينب ةيرق يه نوكتف .«ةماميلا دنع مهلملا ةنيدم قّرَح هنأل

 .امهايإ هماركإو دنه نب ورمع ىلإ مال نب ةثراح نب سوأو يئاطلا متاح مودق ناك

 نيفعجلا ةلسج نم كتراحلا نب ردنم كلملا اضيا (قزرع) بقلب رهتشا كلذكو

 6-5 دمحأ ذاتسألا ركذ امكو م0564 ماع ةلّبَج نب ثراحلا يفوت امدنعف «يناسغلا

 نيع ةعقو يف مهيلع رصتناف ةريحلا برع ازغف رذنملا هنبا ةلبج نب ثراحلا َفلَخ د

 دلو يف كلُملا ىلاوت» هنأ ةنساسغلا كولملا ءابنأ يف نودلخ نبا لاقو .' ”(غابأ

 لآ كلم راد ةريحلا قّوَح هنأل قّرحُم وهو ثراحلا نب رذنملا مهنم كلمف ثراحلا

 اهتدايق يف هعم كرتشا يتلا غابأ نيع ةعقوم يف كلذ ناكو - 4 ةرذانملا  نامعنلا

 بحاص وه ةلّبَجو»  نودلخ نبا لاق  نيفصب ًاريمأ اكلم ناكو ثراحلا نب ةلَبَج

 لتُقو ءءامسلا ءام نب رذنملا نب رذنملا ىلع ةميزهلا هل تناك موي غابأ نيع ةعقو
 يناسغلا ثراحلا نب رذنم قّرحملا ةوزغ راطإ يف كلذ نوكيف «مويلا كلذ يف رذنملا

 هل ليق كلذلو ةريحلا ميلقإ نم ةقطنم قارحإب همايقو غابأ نيع ةعقوم يف هراصتناو
 ركذ دقو «ةيئاطلا ىملَسَو اجأ يلبج ةقطنم موخت ىلإ راس امبرو .(قّرَحم)

 اذإ ام نييبت نود (قّرحم) بقلب رهتشا يذلا كلملا عم يئاطلا متاحل ًاربخ يناهفصألا
 «ىناسغلا ثراحلا نب رذنم وأ ةريحلا كلم ىمخللا دنه نب ورمع دوصقملا ناك

 ْ : هنأ يناغألا باتك يف ءاج دقف .يناسغلا قّرحم وه دوصقملا لعلو
 نيوخأ يل نإ : متاح لاقف . ينعياب :قرحم هل لاقف : 0م يئاطلا متاح ىتأ»

 ىنتئاف كاعاطأ نإف امهيلإ بهذا :قّرحم لاقف .الف الإو كعيابأ ىل انذأي نإف يئارو
 ْ :لاق متاح راس املف :برحب نِذأف اَيَبأ نإو امهب

 (”"اساوم لوقيام (ئيحياودغو) 'ةلاسر:سمأ نايدلا نم يناتأ

 أشن «غابأ نيع ةعقوم يف ثراحلا نب رذنم راصتنا دعبو ١١- ص نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف )١(

 سرفلاو ةريحلا برع دده مث «نينس ثالث رمتسا «يناثلا نينتسوج مورلا رصيق نيبو هنيب فالخ
 .م٠08 ماع هعم ًاقافتا دقعو ثراحلا نب رذنم ةحلاصم ىلإ مورلا رصيق رطضاف «مورلا موخت

 رهظي ملو (ىيحي اودغو) يناغألا يف تيبلا زجع ةيادب ءاجو .ءىيط لبج افرط :لساوم )١(
 . ةعابطلا نم فيحصت هيف نأ دب الو دوصقملا
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 يابس انا انالعا اة كلذ ..ىفتإو تلعن اهب كلاس ايش
 نات كليفر نك ريكس” الاقق. ؟ايكيلم ناسرلا دبع آلا كاك

 طيرلا ًالساوم َنَلِلَجَأل :لاقف .لبجلا افرط :هل ليقف ؟هاوخأ ام :قرحُم لاقف

 نيب عارصلا نع ىأنمب ءيط ءاقب ىلع ودبي اميف - متاح صرح دقو >6

 عيابي ملف امهيتلود نع ةلقتسمو امهيلك عم ةبيط ةقالع تاذو ةرذانملاو ةنساسغلا

 .ةرذاتملا الو ىناسغلا ًاقّرحم

 همركأف رذنملا نب نامعنلا ىلع يئاطلا متاح َدَفَو» :هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذو

 فئارط نم هاطعأ ام ريغ ًاقرّوو بهذ نيلَّمَج ةلومح هفارصنا دنع هدّوز مث هاندأو

 متاح اي :اولاقف ءيط بيراعأ هتقلت  نيلبجلاب  هلهأ ىلع فرشأ املف «لحرف .هدالب

 نيب ام اوذخف مله :متاح لاقف ةرفقلاب انيلاهأ لكع ا اكيتارع الملا كتع رفح كيبتأ

 مداخ ىلإ تجيرخف هوتشسلال نامعتلا ءاس نما هيدي قيفءاع ىلإ اوبتوقا «هوعروتف يادي
 الو امهرد الو ًارانيد ءالؤه عدي امف كسفنل قباو هللا قتا :هل تلاقف ةفيرط هتيراج

 :لوقي متاح أشنأف ؛ًاريعب الو ةاش

 ٌقَّرْخ الواهيف فرس اًئبامو انمهارد يقبّتام ٌةفيرط تلاق

 قزترن نحن انسلواناوس نَمِم انقّرريهللاف ءاندتِعام َنْفَيْنِإ

 قلطنيمئاهيلعرميالا انتقرتج يراكلا مهونلا بالايام

 عت فورعملا لكش ىلإ تلظ» انيق عازو امو دعمجعسا اذإ نإ
 ناك نا 03

 ءاج يتلا رزفع تنب ةيوام ةريمألا ىلإ فّرعت يئاطلا متاح تالحر ىدحإ يفو
 نإ» يناغألا باتك يف ءاج ثيح «نميلا كولم تانب نم تناك» اهنأ يلامألا باتك يف

 يأ  مدقتسا :هل تلاقف .يئاطلا متاحب اهوؤاجف هنودجي نم مسوأب اهوتأي نأ

 ًارمخ هتقسو هنم تباتراف «ىل نيبحاص رظتنأ ىنإ لاقو بابلا ىلع دعقف  لخدا
 ىتح راق الو ىّرق قئاذب انأ ام :لاق مث ليللا تحت هارت الف بابلاب هقيري لعجف ركسيل

 يعفانب سيل :متاح لاقف «ىّرقب امهيلإ لسرنس اْنِإ :تلاقف «يابحاص لعف ام رظنأ

 امكيلإ بحأ اهمنغ نايعرت رزفع ةئبال نيدبع نانوكتفأ :لاقف امهاتأف .امهيتآ وأ ًائيش

 لاقف «ضعب نم نوهأ رشلا ضعبو ًاضعب هضعب هبشي ءيش لك :الاقف ؟امكلتقت مأ

 )١( ص - ريثك نبأ - ةياهنلاو ةيادبلا 7/75١5.
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 :ةبير بحاصب سيل هنأو رزفع ةنبا ركذي لاقو .ةاجنلاو ليحرلا :متاح
 6. م رم

 ءيط ٍلاَبْجَأ لابجألا ىلإ ٌتْئَبَح
 اتمامأ قيرطلانإاهل ٌتلَقف

 22 ل حو

 أرسيَ ه3 نإ[انعير ويحسل اننإو

 "رف هيك ايضا واناتل :اكقر ةليدس بلع ييكاراج
 (0جوأ ةمالظلا ىطخأ دقو هارأ ٍطَقْلِم نبا ادي 0[

 ارزفعةنباِكنالخ ْنِمانأامو اجولا ىلع ّيطملل جْرُمل ينإو
 (|دّضَكَتأ نأ ٌتفخ ىتح نايحلب ةرادو بان نيب نئعسأ ٌتلزامو
 اًرقْشأو ًانوَج نيلايس نيناصح  اَدَبْذِإ حبصلاو ليللا ٌتيسح ىتحو

 تفجر نيبكلا لادن ىداتآ" .ةباناكللسمأ نايزلا نما يغش

 اًَرِكْئُمَلَدِبَتافورعم ُتلُقاذإ هثيأر بيطخ ْنِم ّيلإ ٌبَححأ
 اًرْيعَتدقاَنَدَعَب يرْمَعْل هارأ ًاييعتاح نأ [يقارامب ىلإ دات 5ك

 كن تزعل قلل امري كاف ةلو٠. .ةتييوربل كلا يعط ىح] رمش
 اركسملا فيدكلا ةوقلا دداَجاَذ] سراف يأ يلأساو ينيلأست الف

 اًرُسَكَت ْدَق نق يف تلاج ليخلا اذإ سراف يأ يلأساو ينيلأست الو

 اربغا وجولا مهاب يفيض يصبو اهراس اعيمج وعر امر يهالف

 0 اهطنشو فيش ىشمأ ىنرت قم
 رَسَحَت لاوطلا حلطلا قرو اذإ يتئْمَج يحلا دعبأ ئَشْعَيل ينِإَو

 ٌوْضَتَِواَلَّقلاِب ٌيطملااماذإ يتبحص يب يلأساو ينيلأست الف

 0 ٌتيمكلاو ٌتيشتنا اماذإ يتقانو يعوطق ٌباهول يْنإو
 اًرّبْغَأ هجولا مهاس الإ برحلا اخأ ىرت نلو ءاحمتلا ءالشأك ينو

 اهْضَع ب رحلاهب ٌتْضَعْنِإ ب رحلا وخأ

 هنود كي مل ثوملا ام اذإ ينإو

 ُهَقْلَت ةليدجج نمأأّدو غْبَت ىتم

 اكس ترحلا اهقاش نع ترمش:نإو

 اًرخأتأ نأ فنألا ىمحأ ربشلا ىدق

 ل ل

 كاسل
 .. . .ءىبط رئاشع نم ةليدجو .ةليدج ةقطنم يلاعأ يأ :ةليدج ايلع (؟)
 هل ءرملا نأب ارمع ٌملبم نم).دنه .نب ورمعل لئاقلا ي ا :طقلم نبا ()

 . (ةرايص

 ضرأ لخدي نأ ينعي هلعل (ارصنتأ نأ) : هلوقو .ةيمهرجلا نايحل ةليبق ةقطنم مسا :نايحل (8)

 . مورلا شو وأ ماشلا
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 ارِذْئُمو ًاليلدةادرانئادعألا مهقالئًاراَهَجاَنُداََياْلِإَف

 ارتبأ يدنع لصولا يلاوت تدجو ةلمر نامالس نم ينود َلاَح اذإ

 ةقطنم نم اهيلإ داعف ,ءاهدنع نم هفارصنا دعب ةيوام ىلإ هسفن هتعد ًامتاح نإ مث

 انيك قينخ  ؟'”اهئابطُخي تينا نم ًالجرو ةغبانلا اهدنع دجوف ءاهبطخي اهاتأو ؛ ءيط

 كنس لجر لك ليلو مكلاح ىلإ وبلقت رار ياكل نانألا نا مع

 تمعطتساف 0 ءاهل ِةَمَأِل اناث وونع تقي اف تسبلو ءًاروزج مهنم دحاو

 9 مث ٠ سلخ هروزج بئذ اهمعطأف ةغبانلا تتأ مث .هتذخأف هِلَمَج ٌليِث اهمعطأف ينل
2 

 -  كيطعأ ىتح يفق :اهل لاقف ٠ هتمعطتساف رانلا ىلع يهو هّرودُق بَّضَن دقو ًامتاح تتأ

 .تفرصنا مث «ٌتِجِضَن دق مانسلاو زجعلا نم اعطق اهاطعأف «ترظتناف هب نيعفتنت ام

 لسرأ ام لثم اهتاراج ىلإ اوين هلا باول وت دمار ع درا

 ٌحيرلاٍتّبَهاَماذإءاتشلادتع يبّسحام نيئيبّتلا تلأس اُّلَه
 خيملت ءالصالا يفو اهنم سأرلا يف ةمرصم افرح مهرزاج درو

 ٌحيرستو ىعري ْنَمِل لْثِمنالثم مهلام نايس مهدئارلاقو

 ٌحوبصم نادلولا نمميركالو اهُثّرصِإ ىَّمْلُم تدغ حاقللا اذإ

 :لوقي اهدشنأف ةغباتلا تدشنتسا مث .ادْهَج َتْرَكَذ دقل :هل تلاقف

 امّرَّبلا طَمششألا ىَّشَعَت ناخّدلا اذإ يبس ام نايبذ ينب ٍتلأس اّلَم
 امرصلا اهدارص نم ليللا عم يجرت لزأ يذءاقلت نم ٌحيرلا ْتَبَمو

 اًمدألا ةنفجلا وسكأو يدايألا ىنثم مهحنتمأو ئيراسيأ ُمَّمَتأ سنا

 ًأشنأف «يندشنأ ءيط اخأ اي :تلاق مث .اومدتتا ام ريخب سانلا كفني ام :تلاقف

 :لوقي متاح

 ُرْذُعلا ُمُكِباَلِط يف ينتَرْذَعْدَنو ُدِجَهلاو ٌبنَجَقلا لاط ْدَق يوامأ
 ""ةكِذلاو ٌثيداحألا ٍلاملا نم ىقّبَيو ٌحئارو داغَلاملا نأ نش نجل

 ُرذنلا انلام يف لح ًامويءاج اذإ لئاسل لوقأ ال يْنإ ّيوامأ

 َرَجَرلاَهَهِيْهَتْيال هطعامإو ٌنيبَمفٌعِئامامإّيوامأ

 .جرزخلاو سوألا نم ٌلجر َيتيبنلاو .ينايبذلا ةغبانلا وه ةغبانلا )١(
 نإ ٌيوامأ) يناغألا باتك يفو (حئارو داغ لاملا نأ رت ملأ) اذكه يلامألا يف تيبلا ردص ءاج (؟)

 .(حئارو داغ لاملا
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 ةدضلا اهب قاضو اموري تحرفساذإ :نعفقلا نع ءارقلا شفت اه ئواجأ
 ْرْبْعاهُبِناوِج خلّر ةدوحلمب نوب نيللا يناله لاما اذإ
 ا اندلاع اب مهفكأ َنوُضْفَنَي ًاعارس اوحارو
 ٌرمخ الو يدل ءام ال ضرألا نم ةرفقب قاد حببصي نإ يراما
 دم هي كام نسم يت أو ينَّرَض كي مل ٌتقفنأ ام نأ ْيَرَن

 0 هنا دحاو تر ىحتإ قران

 ثفو هل ناك لاملا ءارث دارأ ًامتاح نأ ول ٌماوقألا مِلع دقو

 ه5 :ةدمخاو ذا ةسلواق ةعينص يلامب ولآ ال يّنِإَف
 لا و ارسل تعتاد اجب ًابيط ٌلَكؤيو يناعلا هب َكَمُي
 (رهدلا هتوخأب) ىدوأ دقو ادوهش يتوخإ ناك ْنِإ معلا َنبا ٌمِلظَأ الو

 فعلا يي اناقَس الكف ىدقلاو فلس خلاب انامز انيجغ
 ٌرقفلا انباسحأب ْىَرْزَأ الواناَتِغ ةبارَق يذ ىلع ًايْعَباندازامف
 سس يملعاف موقلا ةنبا اي اراج ٌرض امو
 3 ُرْقَو مهثيداحأ نع ينم عمسلا يفو ةلفغ يموق تاراج نع ٌينيعب

 َنْمْدَقُ ! اهّيراوج ثرمأ تناك دقو «ءادّعلاب ْتَعَد هتديصق نم متاح غرف املف

2020 

 في

 وأ ناسنإلا مسج نم جرخي ًارئاط نأ نوركذي ةيلهاجلا لهأ ناك :انهه ىدصلا يناهفصألا لاق(1)
 اذإ بيجي ام :ىدصلاو . شطعلا :يدصلاو .هرأثب كردي ىتح هربق ىلع ٌتّوصُي لتق اذإف هسأر

 .“ يلاخلا ناكملا يف تّوص

 . يلاخلا :رفصلا 0

 لعقي ال نأ هّللاب مسقُي ناكو «قلطأ َرَسَأ اذإو بلَغ َلئاَق اذإ ًارفظم متاح ناك) يعمصألا نق
 (هّمأ دحاو

 ,(لاملا روفوو ىنغلا :رفولاو .ًاضيأ موقلا ددع يفو لاملا يف ةرثكلا :ءارثلا) يناهفصألا لاق(؟)
 (رهدلا يتوخأب ىدوأ) بوصألا لعل(4)

 . .برعلا مالك يف ريقفلا :كوُلعٌّصلاو يلاقلا يلع وبأ لاق(رهدلا امهيسأكب) يلامألا يف(1)
 . ىنغلاو رقفلا يأ :ىتغلاو ِكّلْعَصّتلاو

 نب ةيواعم ةفيلخلا نأ يناغألا باتك يف ءاج دقو :يئاطلا متاح رعش رهشأ نم ةديصقلا هذه(0
 نيرضاحلا نم لجر هثدحف «ةيوامو متاح ثيدح عمسأ نأ ٌبحأ ينإ : :هئاسلجل لاق نايفس يبأ
 : هئاسلجل ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا لاق امل كلذكو .ةديصقلا هذهبو فلاسلا امهربخب
 هذه هدشنأو . .يئاطلا متاح لوق :عابنز نب حور لاق .دوجلا يف ليق ام لضفأ ينودشنأ
 انك اتانأ يناهفصألا دروأ دقف يناغألا باتك يف برعلا يناغأ راتخم نم ًاضيأ يهر ' ةديصقلا
 كلزكو (رصنبلا ىرجم يف ةبابسلاب لمر يلصوملا قاحسإل ءانغلاو يئاطلا 0 رعشلا) لاقو

 . طسولاب لمر فيفخ عماج نبا هانغو .طسولاب ليقث يناث جيرس نباو «ًافيفخ كلام هانغ
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 متاح ىلإو «هبتذو لَّمَجلا َليِث يتيبّتلاو ةغبانلا ىلإ َنْمَّدقُ ءاهمعطأ ام لجر لك ىلإ

 كلذ ىلإ مداح وطن اهلي ءامهسوؤر ةغبانلاو يتيبّنلا سكنَف ءاهاطعأ يذلا لثم

 .ًاذاول الّلستف . مكرعشأو مكمركأ ًامتاح نإ :ةيوام تلاقو .هيلإ مَدَق امم امهمعطأ

 ىلإ  فرصنا املف «هتّدّرف «لَبأف ؛«كتأرما ليبس لخ :متاحل تلاق اجرخ املف

 اهبطخفا - يلاقلا ىلع وبأ لاق - ةيوام ىلإ هسفن هتعدف (راوتلا) هتأرما تتام  هتقطنم

 لالا فاكر نهم نأ وتلا كل را كاع رول مناك رب انا كوغ دل كانلرت هدم
 زرفع) مسا وهو (رجحخ) ناك ثيح نميلاب مهقطانم يف كولم ةباثمب اوناك نيذلا نميلا

 تناك ةيوام نأ ىناغألا ةياور ىف ءاج امنيب .نميلا لايقأ تويب ىف ًاعئاش (ةيوام دلاو

 رجُح تنب ةّيوام جوزتف ماشلا ٌعتاح راز) هنأ عماجلا باتك يف ءاجو .(ةريحلاب) ةكلم

 مل ام نييناميلا ةنساسغلا ماشلا ءارمأ نم ناك اهابأ نأ ىلع كلذ لديو "”«يناسغلا

 تانب نم تناك» يلامألا يف ءاج امك اهنأل مهقطانمب كولملا نميلا لايقأ نم نكي

 ل ل يي

 كلملا ىلإ ضال را سيار يل ل ينل كك اهل متاح ناكو

 رذنملا نب نامعنلا نأو كلذ ريخ ركذ َفَّلَّس دقو «ةريحلا كلم يمخللا دنه نب ورمع

 دوفو نإ» :ريثألا نبا ركذ دقو .ورمع هيخأ مكح ةرتف ذنم ةريحلا ميلقإب ًاكلم ناك

 نامعنتلا اعدف ءمال ن 'رب ةثراح نب سوأ مهيفو رذنملا نب نامعتلا دنع تعمتجا برعلا

 ءمكمركأ ةلحلا هذه ٌسِيْلُم ينإف دغ يف اورضحا :دوفولل لاقو كولملا للح نم ةّلحب

 اخو ًامتاح رذنملا نب نامعنلا مرك ؟١ كلذكو: اسوأ ةلخلا نسا: .دغلا ناك املف

 هاطعأ ثيح رسلان رط نشكو نيقاو ًاقروو ابهذ نيلمج ةلومح ةفاريغلا دنع

 ريدقت نكلو .نييبتلا فلس امك نيلبجلاب هتقطنم ىلإ داع امل ء ءيط بيراعأل متاح

 نأل يناغألا باتك يف ءاج دقف ىرخأ رومأب نرتقا ةثراح نب سوأل رذنملا نب نامعنلا

 كلذو ءمهل ةمعط قيرطلا عبر فيرط نب ورمع نب مال ينبل لعج رذنملا نب نامعتنلا

 مال ونب ىلوتف .«هراهصأ اوناكو نامعنلا دنع تناك مال نب ةثراح نب دعس تنب نأل

 ءانهدلاو ةريحلا نيب ٌرمت ىتلا قيرطلا كلت ةرافخو ةيامح - ةليدج رئاشع ىلاتلابو -

 ءيطو ميمتو دسأ ينب نم لئابقلا نم ديدعلا اهنكست تناك يتلاو اهريغو ةماميلاو

 تاياورلا لوقت 7 دسأ ينب ة ةريشع دض ةلمح ةدايقب ةثراح نب سوأ ماق دقو «مهريغو

 ةقالع اهل تناك امبرو «ةثراح نب سوأل يدسألا مزاخ يبأ نب رشب ءاجه ببسب اهنأ

 )١( الأمالي  ص - يلاقلا يلع وبأ ١١9 ج ".

 ص  فرطماب دمحم - عماجلا قرح 16 .
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 هتريشع دسأ ينب ىلإ مزاخ يبأ نب رشب برهف» :ريثألا نبا لاق «قيرطلا ةيامحب
 ينب ىلإ مهب راسو ءيط ةليدج سوأ عمجف ءًاراع هيلإ هميلست اوأرو سوأ نم هوعنمف
 برهو «ًاعيرذ ًالتق اولتقو دسأ وئب تمزهناف ءاولتتقاف ءانهدلا رهظب اوقتلاف دسأ

 عضوم وهو - نامصلا ىلعأب يبالكلا نصح نب بدنج ىلع لزنو مزاخ يبأ نب رشب
 سوأ ىلع هب مِدُق املف «هيلإ هلسرأف ًارشب هنم بلطي سوأ هيلإ لسرأف  جلاع ةلمرب
 : لاقف كب عنصأ ينأ ىرت ام رشب اي :هل لاق

 تيار سوا انكلنم ىرخألا ىلإ و٠. ينحت نمو اي كنتم ونجرأل ىلإ
 ٌبذاكانأْذإٌتلقدقامٌلكهب قداص انأ يذلاب وحمأل ينإو

 ٌبجاو ٌركشلاو ٌتمعنأ نإ ركشأس يننإ كدنع مويلا يف يعفان لهف

 براقألاو مهاصقأ ٍدسأ ينب يتريشع لك مويلا ٌىدعُس نبال ٌىدف

 «داوج سرف ىلع هلمحو «سوأ هيلع ّنمف - ةثراح نب سوأ ْمأ يه ىدعسو -

 هحدمو كريغ تومأ ىتح ًادحأ ٌتحدم ال :رشب لاقف .لبإلا نم ةئام هلام نم هاطعأو
 : اهلوأ يتلا هتديصقب

 «اقاَول نيلإت ةورذئجرختي رادوسرةديئه نم فرعتأ

 [لماكلا ١/7 ص]

 :لوقي نأ ىلإ

 اًماَضَق نميف يتجاح يضقيل مال نب ةثراح نب سوأ ىلإ»

 «اهاذتحا الو لاعنلا سبلالو قئدعشس نبا لثم ئرشلا عيطوامف

 جرخ» هنأ ةاورلا رئاسو تيكسلا نيأو يبارعألا نبا نع يناغألا باتك يف ءاجو

 «ةريحلا ديري رطع هعمو  ةكم نم سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا

 لعج دق رذنملا نب نامعنلا ناكو «ةنس لك سانلا هيلإ عمتجي قوس ةريحلاب ناكو

 اوناكو نامعنلا دنع تناك مال نب ةثراح نب دعس تنب نأل قيرطلا عبر مال ينبل

 يأ - راوجلا هلأسف يئاطلا هّللا دبع نب متاحب صاعلا يبأ نب مكَحلا ّرَمَق .هراهصأ
 روزجب متاح رمأ مث ؛هراجأف «ةريحلا ىلإ ريصي ىتح ءيط ضرأ يف  ةيامحلا
 نبا وهو جرشحلا نب دعس نب ةثراح نب ناحلم متاح عمو اولكأف تخبطو ترجُتف

 :ناحلم ريغ هيبأ ينب نم متاح عم سيلو مال نب ةثراح نب دعسب متاح ٌرمف . .همع

 اومعطأ :لاقو هترفس متاح عضوف مال ونب هاتأف .داقُت هسرفو هتلحار ىلع متاحو
 :دعس هل لاقف «يناريج ءالؤه :لاق ؟متاح اي كعم ءالؤه نم :اولاقف هللا مكايح
 مل نم ٌّقحأو مكمع نبا انأ :لاقف  انقيرط يف وأ - انضرأ يف انيلع ُريجُت تنأف
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 نيوج نب رماع حِضُم امك هوحضفي نأ اودارأو كانه تسل :اولاقف ء«هتمذ اورفخت
 «هفنأ ةبنرأ راطأف فيسلاب متاح هل ىوهأف مال نب ةثراح نب دعس هيلإ ٌبثوف «هلبق

 مظعلا نع طاخّملا ٌتمامف ءاوه ةقنأ نأ وتل هللا تسر تتكو

 يا 0

 00 ةثراح نب دعس لاق 00 0 ا

 0 ا يع هاو

 وهو رابج نب .كلام لإ متاح بهذ امنيب «هناطلسو هلامب مهيوقيل ندنملا نت نامعنلا

 ينعأ يمغ نبا اي :هل لاقف لاملا ريثك ناكو ةريحلاب  (ثوغلا ينب نم) هل مع نبا

 :هل لاقو  ةرخافملا ةلباخملاو  ىتلباخم ىلع

 حازحزباهنعمتنأاملاماي 2تقرط دق رهدلا بوطخ.ىدحإ لاماي

 حاّضخَضو ُهاَئْضُحِف رْمَغ نيب نم  ٌةدراو توملا ضايح تءاج لام اي

 .يلام كيطعأو يلايع ىلعو يسفن ىلع  برخأل تنك ام :كلام هل لاقف

 0 .هنع فرصناف

 (يلَعُتلا ورمع نب مُهَو) همسا  ةريحلا نم برقلاب هل مع نبا متاح ىتأ مث

 ل ل دعا ل لا فيد

 2000 ل ف ءاجر هالي ندعم لسر تحال 000

 نب مُهَو لاقف مال ينب ةدجاممب  كبسحو يبسح ىلع ترطاخ : :لاق ؟متاح

 ل يصت رالي بلت تح ل اه يل هذ ةعلاو بحول ف دمع

 ناتيل دانا ناك اهيدللا رفا نعت يعل 1 اهجوز يثعت - انبحاص رقفثو الام

 ددجأ ريخلاب ءعرملا ثنأ كنإف“ :ةلاسز وره نتا مْهَواغِلِبَأ الأ

 ٌرِصنَأو وبحأ تنك مهنم كريغو ةبارق اتم نماشلا ندا كتير
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)١ 
 ٌرْخأتي وذ مهو اي ُنِكف ٍتومب ا 1 نيو عال

 ةريشع ريبك وهو ةريحلا يف ءيط تايصخش زربأ يئاطلا ةصيبق نب سايإ ناكو
 مهيوقيو مال ينب رذنملا نب نامعنلا نيغي نأ فاخف ةدجامملا كلتب عمسف (ةّيح ينب)

 موقلا ءالؤه نإ ةّيح ينب اي :لاقو «ةّيخ ينب نم هطهر سايإ عمجف) «هناطلسو هلامب
 لجر لاقف هتدجاَمُم يأ هداجم يف مكمع نبا اوحضفي نأ اودارأ دق - مال ينب يأ -

 ةرشع ىَلَع :لاقف رخآ ماقو «ءارمح ةقان ةئامو ءادوس ةقان ةئام ّيَلَع :ةّيح ينب نم

 لك ّيَلَع .: ريخلا ةلبج نب .ناسح لاقو ءَجِجَّدُم سراف اهنم ناصح لك ىلع نصخ
 عيمج لثم يلع :لاقف سايإ ماق مث .ةريخلا قوس يف اوماقأ ام ماعط وأ محل وأ رمخ

 ىلإ ةصيبق نب سايإ راس مث .اولعف امم ءيشب ملعي ال متاح ناكو .مكلك متيطعأ ام
 :نامعنلا لاقف «نعللا َتْنَبَأ ًاحابص مِجْنَأ :لاقف هيلإ لخدف رذنملا نب نامعنلا كلملا
 لَعُت ينب ٌتلعجو ليخلاو لاملاب -.مال ينب -.كناتخأ دِمُتأ :سايإ لاقف .كهلإ كاّيح
 ملو نيوج نب رماعب اوعنص امك متاحب اوعنصي نأ كناتخأ َّنَظَأ «ةنانكلا رعق يف
 ءًامد يداولا عفسي ىتح مهانزجان هّللاو تكش نإف دلبلاب ةّيح ينب نأ اورعشي
 همالكو ههجو يف بضغلا نامعنلا فرعف «برعلا عمجمب , ادغ مهداجم اورِضْخُيَلُف

 نب دعس ىلإ نامعنلا لسرأو :كيفكأس ينإف بضغت ال انملحأ اي :نامعنلا هل لاقف

 5 ا يو و ا

 ٍرعأ :هل اولاقف متاح ىلإ مال ونب جرخف . ةيح ينب قيطأ امو هنوُرْذَبُت يلام مكيطعأ

 ل : متاح لاقف . انمع نبا فنأ شرأ ٌعَذُت داجملا اذه نع
 اوناك يتلا ةعستلا  مهسارفأو مهبحاص فنأ .شرأ اوكرتف ءمكداجم بلغُيو مكسارفأ
 اهرقعف متاح اهيلإ دمعف . فراقم يه امنإف اهدعبأو هّللا اهب :اولاقو  اهوعضو

 :كلذ يف متاح لاقو .ذيبنلا مهاقسو سانلا اهمعطأو

 دجميملمهداجمّنأو ئرْفَع مهلويخ نإف مال يهب غلنأ
 (ديصألا سأر لثم يسأر ٌتعفرو امدوكؤامس ْتَرْطَماَمْلِإاِه

 نم رفن يف متاح جرخل هنأ يناغألا باتك يف ءاج كلذ دعب ثدح اممو

 نب ىنثملا نب فيرط نب سوأ نب ورمع ىلع اوطقسف ؛مهل ةجاح يف هباحصأ
 نب ةثراح نب سوأ مهل لاقف ءضرألا نم ءاضف يف «ةودبع نب بخشي نب هّللا دبع

 يتأت ءىيط ةجهل يف وذ نأ ينعي (يذلا ءىيط ةغل يف :وذ) يناهفصألا لاق (ٌرْخاتي وذ) :هلوق )١(
 ءاهؤانب روهشملاو «دحاو ظفلي (وذ) يتأتؤ.. . ةيريمحللا ةجهللا يف .يه كلذكو .ئذلا. ىيعمب

 .عمجتو ثنؤتو ىنثُت دقو فورحلاب برعت دقو
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 اورت مل نإو هومترجتسا مكب سانلا قدحأ دقو متحبصأ ْنِإف هلتقب اولجعت ال :مال

 : متاح لاقذ . مهراجأف هوراجتساف مهب سانلا قدحأ دقو اوحبصأف «هومتلتق اذدخنأ

 راع الو مرغ الب هوزرحاف اوبضغ هعايشأ اذإ سوأ ِنْبًورمع

 (رامغأ ريغ اهوتأ تانهلا ىدحإ تعمق رااملك ةردجتم ندا

 ١١[ /99/ ص]

 كي تي 3

 نبا لهتسا يتلا ميماحيلا موي ةعقوم متاح نب يِدَع هنباو يئاطلا متاح دهش دقو

 تام املف ءيط نيب حلصأ دق ناك يناسغلا ةلّبج نب ثراحلا نإ» :هلوقب اهركذ ريثألا

 تعقو ( 559 ماع) يناسغلا ثراحلا توم دعب هنأ كلذ لصأف  «اهبرح ىلإ تداع
 وهو ةليدج ينب دئاق اهيف لِتََف (ةليدج) رئاشعو (ثوغلا) رئاشع نيب ةيلبق ةيرئاشع ةمداصم

 كلت دهشي مل) نيثأالا نبا ركذ انيك في ءمال نب ةثراح نب سوأ مع ورمع نب عبسأ

 دعب تناك ميماحيلا ةعقومف .(ليخلا ديز الو يئاطلا متاح الو ةثراح نب سوأ برحلا

 نب رذنم قّرحملا ةوزغ اهنيب نِم ءاهركذ فلس ثادحأ اهتقبس دقف نمزلا نم ةرتفب كلذ

 قرحمل يئاطلا متاح ةعيابم مدعو ؛غابأ نيع ةعقوم يف ةريحلا ميلقإل يناسغلا ثراحلا

 ةيامح يف مال ينبو ةثراح نب سوأ ىلع يمخللا رذنملا نب نامعنلا دامتعاو «يناسغلا

 دجامملا نب مقواقو .ءرذنملا نب نامعنلا ةطلسو ذوفن طسب نم كلذ هينعي امب قيرطلا

 عازنلل ًادادتما نكي ملو ؛كلذ دعب هنأ دب ال ميماحيلا موي بيترتف ٠ م1 ينو متاح وب

 نب سوأ ةلواحم ببسب ناك امنإو  ةثراح نب سوأ مع -ورمع نب عبسأ هيف لِتُق يذلا
 نيبتي ام وهو «رذنملا نب نامعنلا ةطاسل ثوغلا رئاشعو ءيط يلبج ةقطنم عاضخإ ةثراح

 نب نامعنلل لاق سوأ ناك» :هنأ نم يناغألا باتك يف ءاج امب ميماحيلا موي ربخ طبر نم

 :لاقف امتاح كلذ غلبف ءامهلهأ كل نيدي ىتح ءيط يلبج نيب كلخدأ انأ :رذنملا

 همم كك هك سات وثرو هَموُق سوأٍدالجب نئىغّبدقلو
 اوُسِنَدَيَ نمهيبأرامذاوعنم  مُهْنَأ سينس نبا ورمع ينب اشاح

 ٌسيَخَتل زيزعلا هللاب ٌتْفْلَخو ةودْغٍةَيِرَقلا دزو اودعاوتو

 ٌسكْشُم موي لظل ضيرجلا فرط مهفالسب ينال فيو اللا
 شملت ام املاع سميؤللا دبس .اهل ثلاق نعلا سيمنلاوناكلاك

 سيليساو ارو كحيل ماظل متل مهتدروأنإءاملانمعطتال

 سرغيهوكِرديْنَمةبيتكب  ةّرموذ سراقو نيصحلا وذوأ
 اٌسلجملا هيلإ ءاَشَم حلا يف ٍنِعْلُم ريغ فانكألاأطومو

 ؛ص] ٠١/١5[
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 مال نب ةثراح نب سوأ زّهجت» :هنأ لماكلا باتكب ميماحيلا موي ربخ يف ءاجو
 راثلا تدقوأو ءاهل سوأ عمج ثوغلا (رئاشع) غلبو :ةليدج عمجج يف ذخأو برحلل

 ثروغلا لئابق تلبقأف "اجا لع دعوت مرينلرا تل ءاجأ لبج ةورذ يهو عانم ىلع

 نب سوأ ىلع ةعمتجم ةليدج ْتْلّبْقْأَو ؛متاحو ليخلا ديز مهنم اهسيئر اهيلع ةليبق لك
 ىملَسو اجأ اهيلبج اهعم لزني ىتح ء ءيط نع عجري ال سوأ فلحو .مال نب ةثراح

 فرعّتو  قوح تاراقب اوقتلاو اوفحازتف .«واتألاو جارخلا) :اهلهأ اهل يبجتو
 ةليدج نب بدنج نب دابك ينب ىلع برحلا ترادف ًاديدش ًالاتق اولتتقاف  ميماحيلاب

 ىلإ ترظن ذإ نولتتقي سانلاو ميماحيلا موي فقاول نإ : متاح نب يِدَع لاق ا ويناف

 يبا يأ :لوقي وهو هل ذفنم ال ٍبْعِش يف ًاثيرُحو ًاًمكِم هينبا رضحأ دق ليخلا ديز

 ُتلقف «لاوخأ ءالؤهف ًامامعأ ءالؤه نكي نإف ينافتلا موي مويلا نإف امكموق ىلع ايِقْبأ
 ٌتبرضف هتفخف ىلإ لواطتتو ابْضَغ هانيع تّرمحاف . . كلاوخأ لاتق تهرك دق كنأك : هل

 نب سيق لمحو «نيرقصلاك اجرخف هينبا نع ّيلإ هرظنب لغتشاو «هنع ثيحنتو يسرف
 هسرف ُريحب اهل َقَنَع ةبرض هسأر ىلع هبرضف مال نب ةثراح نب ريحب ىلع بزاع
 [لماكلا -_ٌ اا ص) ,2(كلذ دنع ةليدج تمزهناف «ىلوو

 نأل ءضعب يف اهضعب ءيط نيب ةيلبق ابرح نكت مل كلت ميماحيلا موي ةعقومف
 نب نامعنلل ةعبات ةوق ةباثمب اوناك هعم نيذلا ةليدج رئاشعو مال نب ةثراح نب سوأ

 نيدي ىتح ع ءيط يلبج نيب كلخدأ انأ» : سوأ هل لاق يذلا ةريحلا ميلفإ كلم رددملا

 ةليدج رئاشعو ةثراح نب سوأ ةميزه نع ميماحيلا موي ةعقوم ترفسأف "امهلهأ كل
 ديز ةسائرب ناهبن ونبو متاح ةسائرب لعُت ونب مهمهأ ناك نيذلا ثوغلا رئاشع راصتناو
 ةلودل ال ةيعبتلاو ةعاطلا يف لوخدلا مدع ة ةركفل ًاراصتنا كلذ ناكف «٠ .لهلهم نب ليخلا

 وهو نيفرطلا عم ةديج ةقالعب ظافتحالاو ة ةريحلاب ةرذانملا ةلودل الو ماشلاب ةنساسغلا

 يف كلذكو يناسغلا ثراحلا نبا قّرحملا ةعيابم نع يئاطلا متاح عانتما يف ىلجت ام

 متاح ماق دقو ؛ميماحيلا موي يف رذنملا نب نامعنلل دئاقك ةثراح نب سوأل يدصتلا

 .ةريحلا يف رذنملا نب نامعنلا ةرايزب كلذ دعب

 باتك يف ءاج ام ماشلاب ةنساسغلا ةاولملاب ةلصلا تاذ متاح راعشأو ءابنأ نمو
 ثراحلا نب نامعنلل  ةلفاق يأ - لبإ ىلع ءيط ضعب تراغأ» :هنأ نم يناغألا
 ديري ثراحلا نب نامعنلا جرخف  (ةلفاقلا يف ناك) - هل أنبا اولتقف يناسغلا ينفجلا
 مرخلا نب يلع يب: نم اجر نيعيس هناسرتا ةماقلا'ترسأو تباصان ءءيط وزغ

 دنع ةريحلاب ٍذئموي متاحو :متاح طهر نم «ورمع نب مهو مهنيب - نيسلعتلا

 اي :لوقتف يبصلاب هيتأت ةأرملا تلعج نيلبجلا ىلإ متاح داع املف ءرذنملا نب نامعنلا
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 ًةميدو ًاحَس سانلا ُبر ُهَّللا ئَقَس

 هعيب ٌّمَّذلا فوعي ال ءئرسا الب
 ةدالج ورمع نبأ مُهَو ْنِم ثركذت
 ينئإف كنم نيعلا ٌرقو زِشْباَف

 ةشالا الو ءانشلا تح نما اهو: ركذلا ةليللا ينجاه دق يننأ الأ
 ' 'نبصلا مهيلاوح ٍنارقأب ي نيوقوب يتريمقم باضأ ايدو سكلاو

 "درج مك ٍةمئاس لك ْنِم انل يِواَشُن حطشيو ٌوج نيب يشمن يلايل
 71(رمأ) يذل يضميو ًاريخ انل لوقي ًاتيمو ًاّيحح سانلا ريخ تيل ايف
 ْرَبُص اهلبق ْنِم رهذلا تاعقو ىلع ائئِإف ءازعلاف هش ناك نإف

 (* (رعذ ىلإ ٍتارق نم) ةارشلا بونج
 زّدَكلا معطُي الو يفاصلا ُبرشملا هل

 ركب خراص اذإٌهازغم ةأرجو

 (ًرصخالو ًافيعضال ًاميرك ييُحَأ
 تيل ايف” :هلوقب دوصقملا وهو ثراحلا نب نامعتلا ينعي (ًاميرك يبحأ) هلوقو

 نوكرتشي ةنساسغ كولم ةعبرأ دحأ ثراحلا نب نامعنلا ناكو (ًاتيمو ًايح سانلا ريخ

 هي ةلبج نب ثراحلا نب رذنم ناك ثيح ماشلا قطانم مكح يف
 يذلا ورمع نب نامعنلا» مهنم نودلخ نبا ركذو «قشمدب (قلج) ةنيدم هرقمو ىلعألا
 هلزنمو ثراحلا نب نامعنلا برك وبأو . .ءاديص دنع براح رصقو ءاديوسلا رصق ىَنَب
 متاح ركذ دقو «ينفجلا ورمع نب ثراحلاو . .ةغبانلا رعش يف روكذم وهو نالوجلاب
 (ندرألاب) ءاقلبلا ةنطسن يهو ةارش كلا بوتج نم دتمت اهنأب ثراحلا نب نامعنلا دالب

 :اهثإو نالوجلاو تايرق ىلإ

 ردكلا معطي الو يفاصلا برشملا هل هتيب ّمْذلا فرعي ال ءىرما هالب

 (نالوجلاب هلزنمو هرقم ناك يذلا ثراحلا نب نامعتلا برك وبأ) وه نوكيف
 . (يناسغلا ينفجلا ورمع نب ثراحلا ًاضيأ قطانملا كلتب هعم مكحي ناكو

 نم ىرسألا هبهوتساو ةديصقلا هدشنأف ثراحلا نب نامعنلا ىلإ متاح لخدف»

 )١( (ةربص اهدحاو «رئاظحلا :ربصلاو .لابحلا :نارقألا) يناهفصألا لاق .

 نيب) وه امنإو فيحصت وهو (حطسمو روج نيب يشمن يلايل) يناغألا يف تيبلا اذه ردص ءاج (؟)

 (يواشن) :هلوقو (. .حطشمو وج نيب ينوبل تيبت) سيقلا 0 0 يف ا (حطشير رج

 .نولا ميقتسي يكل (رمأ يللا) بولا لعلو - (رمتت دب يللا ياقالا ىف
 ندم نم ناكو (ةارشلا مرام باوضلاو 0 ىلإ تثأ ام نم ةارسلا بونج) يناغألا يف ءاج (5)

 . (تايرق) كانه ةنساسغلا
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 نب يِدَع نب سيقلا ءىرما ينب نامعنلا هل بهوف ءورمع نب مْهَو مهنمو هتريشع
 نب سمش دبع ينب هل قلطُي ملو - مهحارس قلطأ يأ - ورمع نب ٍمْهَو مهيفو «مزخأ
 لاقف ءذيبنلاو ماعطلاب هاتأو هرصق يف ًامتاح نامعنلا لزنأو - يلعُقلا  مزخأ نب يَ
 ُهْلَسِف هيلإ ْمُق .لالغألا يف - سمش دبع ينب - كموقو برشتأ :متاحل ناحلم

 : هل لاقو نامعنلا ىلإ متاح .لخدف «مهايإ

 قيطصاف- قعللاةيبأ نسمشديعو» .مكتعيص نم نحصأ سيقلا رهان

 ًةكحاض  نعللا ٌتيبأ  اًنلّعِجت ال

 هُمداَوُق تّلُس اذإ حاتجلاك وأ
 اوعدج وأ ناذآلا اوملص رشعمك

 ْعِبَتُي شيرلا ماضفل حانجبلا راص

 نب سيق يقبو ءأضيأ مزخأ نب يِدَع نب سمش دبع ينب نم ىرسألا هل قلطأف
 ىلا ماجر ل فم ار ل و

 ري 0
 يرشعمو يسفن مويلا كتدف ْمِعْناَف انئاهمأ ٌتاهمألاو يبأ هوبأ

 ًاميركت نيعبسلا حارس ثراجحلا نب نامعنلا قلطأف ."متاح اي كل وه :لاقف

 : ظ يئاطلا متاحل
 يققعتلا نري ىو :زاشلا ةفقعنلا كالاتي ةفينادبعلاب ءانكلا كرام 0

 بيحرتلاب ثراحلا هلبقتساو يئاطلا متاح هرازف (بارحلا ثراحلا) وهو يناسغلا

 ينثُي لاق ىملَّسو اجأ يلبج يف ءيط ةقطنم ىلإ ماشلا نم متاح داع املف «ميركتلاو
 : يناسغلا ورمع نب ثراحلا ىلع

 ينأب ورمع نبا ثراحلا اًعِلْبُأ

 ىناعدام نإ ةاعد تيجسمو

 كليا فيس اهم اعلا

 ةلجبلا ىلإ ةاّرشلا نيم تالثف

 اوتعت هاممحيتت نوروتس كالتكو

 رسطبسسم يف نررم اسم اذإف
 اذ ديف قرأ يشم قرع 00 سا ان حل

 باوك ددضرتم ةونا ظفانح

 تافيملا جامل يبق دك
 باكرلاو ًادهاج ٌليخلتل

 باعكلا حمج لثم ليخلا ٌممجأ كلل 5 .٠ 11 تال

 .(حمج رمأ كل بصتنا اذإ :لاقيو .باعكلاب ىمري امك مهب مرأ :حمجأ) يناهفصألا لاق )١(
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 باسحألاب نيديِكْلَم قوف لحم اهنمكاذوعاقبل

 باضِه بضه نيبو لقح نيب ينوُبل نإف يدعو ماهنإ
 «تانشيلا ثوسلالاع نركلخت .يترشتارعلا كعرا ال ةيح

2 32 

 ثيح َّرَتَع ةقطنمب ٌرمف ةكم ًادصاق ةرم تاذ راس هنأ متاح ءابنأ بيجع نمو

 دالبب يئاطلا هللا دبع نب متاح ٌرَما  ةديبع يبأ نع يلامألا باتك يف ءاج امك -

 هللا: كتكتو دل لاقق> + لكفلاو ذابألا ينلكأ ةناَعَس ابأ اي : مهدنع ٌريِسَأ هاداتف ةّدَتَع

 :ةلالاق انقاعذأ ىناغألا ىف ءاجو -(ىموق دالب ريغ ىف ىب تهون ذِإ تأسأ دقل

 نييزتعلا هب ٌمواسف .كرْتُم َكَّل امو .ءيش يعم امو يموق دالب يف انأ ام هّللاو «كليو#
 يدوأ ىتح هديق يف هناكم ميقأ انأو ءهنع اولخ :لاقف هل ًءادف ًاريثك الام اوبلطف

 ءهقلطأو َدِقلا يف هناكم يف هسفن دشف متاح لزنف» ةديبع وبأ لاق «- اولعفف «هءادف

 نأ ءيط ةقطنمب هلهأ ىلإ لسرأ ًامتاح نأ يأ «ًاريثك ءادف يِدْفَف هناكم فِرُع ىتح

 هلام نم ءادفلاب هلهأ هل ثعب ىتح أريسأ يقبو ءءادفلل بولطملا لاملاب هيلإ اوثعبي

 .هلبإو

 :هندصفيل ًاريعب نئرادي ةزئع ءاسن لعجلا ريسألا ناكم متاح ءاقب ءانثأو

 ؟كيدي انقلطأ نإ تنأ هدصافأ متاح اي :َّنلَقَف هقولخ ٌّيحلا ناكو ءهنع نفعضف

 تعنص ام :نلقف .ٌرخو هقنع ىول يأ دضع ريعبلا نإ مث هتبل أجوف ماقف «معن :لاق

 اذكه :لاقف  (اهدصف مد نلكأيل هدصفي نأ يأ) ؟هّترحنف هَدِصْفَت نأ كانرمأ
 (فرعغ كلذيف .ُهَنَأ يِدْصضُف كلذ» :لاق هنأ يلامألا يف .(ًالغم ترجف .يتداصف

 تاذ ول) لاق وأ (ينْثَمْطَل راوس تاذ ُرْيَغ ول) :لاقف «ريعبلا بحاص ةأرما هتمطلف

 (ول) دورو ةلثمأ نم (ول) باب يف نويوحنلا هدروي لوقلا اذهو - .(ينتمطل راوس

 تلوم لعن نكرم سلا داس اهو سلا لو اجل لد نرسم ا درا
 نأل «ةرحلا :راوسلا تاذو (راوس تاذ ينتمطل ول) ريدقتلاو ريسفتلا ةطيرش ىلع
 متاح اجهف .(يلع كلذ ناهل) هريدقت فوذحم ول باوجو ءراوسلا سبلت ال يراوجلا

 ناكو .مالحأ تاوذ الو مارك ريغ نهنآل يراوجو ءامإ نهنأب ةزنع ءاسن ةملكلا كلتب

 :- لماكلا باتك يف ءاج امك متاح لاقف .ةيلاع ةأرملا مسا

 ةَيِلاَم نم ةكلمسا يذلا نإ هيلاعْئِمدتلتال يلاع

 ةتراحت يا يدؤيىتح ٌنِماض هك ءامسأ نباأّنإ

 ةَيِلاعلاهْرِجوأيننِكل اهفلأنمةقانلادصفأال
 وس ١ص

 0 0 رخفم ىفل دنصفلا نع قولا
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 اكن فود تم كر يقاوم نيجست ا لسييشلاو
 :هدصف يذلا ريعبلا ركذي لاق هنأ يناغألا يف ءاجو

 ٌميخو داصفلا لك ْدإفوجلا مد 2يتيطم تلأس نإ يدضف كلذك

 ريت طل] يراطملاءاوقلل لب لاوإ لاملاب ماظن ريع نا رج لسور د تيار
 مث ًادصاق ناك ثيح ىلإ ىضمو ء«ًاريثك كلذ قوف مهدازو ءادفلا متاح مهيلإ ئدأف

 . ءىط ةقطنم ىلإ داع

 ني تاي 3 ١

 لاق كلام هل لاقي متاحل مع نبا نأ)» : يعمصألا نع يلامألا باتك يف ءاجو

 مل نعلو َنَِلْنُيَل َدَجَو نعل هللاوف.: «متاحب نيعنصت ام :- متاح ةأرما  ةّيوامل

 هنِإ ٌتقَدَص : تلاقف . هموق ىلع ًالايع كدلو َّنكْوْتَيَل تام نئلو ّنَفَْلَكَتَيل ْدِجَي

 ِكيلع كيبسأ انأو الام رثكأو هنم كل ريخ انأو كحصنأ انأف : انيل لاقؤ... فللذكل
 َنقْلطي نهضعب وأ ءاسنلا تناكو  ًامتاح تقّلط ىتح اهب لزي ملف ءِكدلو ىلعو
 بابلا ناك نإ ةهريتاوبب هفاومأ نلوحي نهلأ ّنهف الط ناكو «ةيلهاجلا ىف لاجرلا

 :ماشلا َلَبِق هتْلعَج نميلا َلِبِق بابلا ناك نإو «فرغملا ىلإ همكم نق رشمتاا حلا
 باب تلّوَح دقو متاح ىتأف - هتقلط هتأرما نأ فرع كلذ لجرلا ىأر اذإف

 ريغ  يردأ ال :لاقف ؟اهيلع اَذَع ام كمأ ىرت ام : يِدَع هنبال لاقف «ءابخلا
 ءايقملا ديم ارارل مودا ٍداو نطب هب متاح طبهف «ءابخلا باب تريغ دق اهنأ

 تلاّتف ءاَعْرَذ ةّيوام مهب تقاضف ًالجر نوسمخ ىَقاوَتْف نولزني اوناك امك

 نوسمخ مّهو انب اولزن متاحل ًافايضأ نإ : :يلوقف كلام ىلإ يبهذإ :اهتيراجل

 : اهتيراجل تلاقو ٠ «مهيقسن نبل بطّوبو مهل اهرحنن بانب انيلإ لسرأف كلو

 هْيَيْحَلِب ٍبَرَض نإو «هنم يلبقاف فورعملاب كقباس نإف ءهمفو هنيبج ىلإ يرظنا
 ةيافو ةلاسرلا هعتلبار هنأ املف ةيعفر: ىعجراف هيبارب نفاهدي لكخماو هروز ىلع
 ةروز يلع هيجل قالا تردقت . تاع ناكم.نئانلا ينعي شع ةليللا يح اهنإ :هل
 كْنْيَهَن يذلا اذه :اهل يلوقو مدلسلا هيله يارلا :اهل لاقو هسأر يف هدي لخدأو
 امو ءاهالك محشل ة ةريغص رحنأل تنك امف هلجأ نم ًامتاح يِقْلَطُت نأ كّترمأو هنع

 :اهل تلاقف «هتلاقمب اهتملعأو ةيراجلا تعجرف . متاح فايضأ يفكي نبل نم يدنع

 مهل اهرحنن بانب انيلإ لسرأف ؛ةليللا انب اولزن كفايضأ نإ :هل يلوقف ًامتاح يتئا
 لبولا ىلإ ماقو . باينأو «معن ١ :لاقف :ةكريحأو ًامئاخ ةيراجلا تتأق مهيقسن نبلو

 ْتَّقِفَطف - لبإلا نم نيتنثا رحنف  ءابخلا باب ىتأ ىتح اهب حاصو ءاهْلُقُع قلطأف

 .قحلو ٌدرط يأ :ٌصُْمش )١(
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 يف ءاج كلذكو . «ءيش مهل سيل كدلو كرتتس هيف كتقلط يذلا اذه :حيصت ةّيوام

 : متاح لاق ةليللا كلت يف هنأو يناغألا

 دَغ وأ سمأ وأ مويلا الإ رهدلا له

 انهن دعت ةلبل اهنيلع هون

 همامأئمتاَتَئاَمإلجأانل

 عّدُسانأامف يموق ٍلَعُن ينب
 ٍرِشاَعَم ءورد ئشغأ مهئردب

 يتلاخو يمأ مويلا ِكاَدِف ًالهمف

 يبناج دتشاو ٌتْيَكذ نإ نيح ىلع

 اهناكم ٌروضح يلبق تكرت لهف
 دم دع
 ”ن>ا من5

 هلهأل ًأَبَر لاملا ضعب ناك اذإ

 ًابيط ٌلكؤُيو يناعلا هب ُكَمُي
 هران ٌدَمْحَأ ّبَحلا ليخبلا ام اذإ

 انبسح مّن نكيوأ ًاليلق ٌعّسوت
 ةيْيَد ضار سانلارومأ كاذك

 ةلزعغ تيقلت دق ةارعب يدع

 هّتبَججأف ةوعد يناعد عادو
 تحت ف

 يتراج رس ىلع يشمأ ال ُتِمَّسِقاو

 هتملعردغب الام يرتشأالو

 ٌددرتي اتنتيب ُنامزلا كاذك

 دفتي نهذلا الو قبت ام رحت الق

 ةدوريهتت ةرانتا ىلع ىينثف

 َدِيْسُمانأامو موق ىلإ مهاوس

 َدَمَعَتُملا ٌجلبألا ينع فنحيو

 5 وسأةّيندلاب ينرمأيالف

 ٌدرمأ انأَْذُم ٍتْيَّيغأ يتلاُم 2

 "القت اهل امق 112 لغو
0 

3 

 ُدَبْعُم يلامهّللادمحب ينِإف
 (ةدرَصُملا ٌليخبلا َّنَماذإ ل ! ئطغُي و

 «؟7وٌدِقوأ ٌيراَتي ئلْصَي ْنَمِل لوقأ
 داو عا يدابلا اهُدِقوُمو

 ُةروَقُم العلا َعْرَف ىلإ ماسو
 ُدوقأ فذطلا مئاد ميكل مهنمو

 ٌدلنليلا الإ نيعادلا عدي لهو

 ٌدهَش موقلاو فيسلاب هُنْمَسَعَت

 دوذم ةعيقولا رورطم توملا ىلإ
 دوسأ نوللا كلاح هالع ىتحو

 ْدّرْعَي مامحلا مادام رهدلا دي

 ادكنأ ردغلا طلاخ لام لك الأ

 .هموق ىلع ٌدوَسُم ديس يأ :دوسأ )١(

 لهأ مهو قباس نمز يف تكلهف سرلا ةقطنم نكست تناك ةيناطحف ةينامي ةليبق :روضح (؟)
 ل

 ريسألا : ىناعلا ()

 :روبحد دمحأ رعاشلا لاق .اهدصقيف رانلا جاتحملاو رفاسملا ىريف مركلا نع ةياثك رانلا داقيإ (5)
 دهجي تايب ناو > ةلزيفعلا ندهحا هع ارا قتلو



 مع يئاطلا متاح 517

 :اهيف متاح هلاق اممو «ةّيوامو متاح نيب مائولا داع دقو

 يني هلثم يذلا يضاملا ٌنمزلاالو يسأب ةّيوام لالطأ ينِسنت مل

 سْمْخلا ةيتآ نآمظلا درويامك اَهّنْدَرَر راهنلا سمش تبرغ اذإ
 ن1 ع

 «يريرجلا ايركز نب ىفاعملا جرفلا وبأ يضاقلا لاقو” :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ربخأ :لاق دربملا سابعلا وبأ انثدح :لاق يبكوكلا مساقلا نب نيسحلا انثدح

 :سملتملا لوق يئاطلا متاح غلب امل :لاق ةديبُع يبأ نع يروثلا

 داّسّفلا ىلع يِثكلا ئقبيالو َيَقْبّيفهْشسِلْضتلاملاّليلق
 يو ريغب ةالبلا يف فسعو هاف نِم ٌرِيخ لاملا يو

 :لاق اَلَهَف لْخُبلا ىلع سانلا لَمَح هئاسل ُهّللا عطق ُهَل ام : متاح لاق
 ديزي حيحشلا لام يف لخبلا الو هِئاَنَف لْبَق لاملا يِنُْيٌدوجلا الف

 ذيدج رعي قرردع لكل“ نتفق شبكي الام يهتف الق
 زنيصس بط فايع يللا ذو: .مهمارو داعط لاجل نوت عفلأ

 (ديعب ريغ كيطعي يذلا نإو :هلوق يف نسحأ دقلو :جرفلا وبأ يضاقلا لاق

 ني عي 3

 «ةيبرح تاوزغ ةدايق :يف كرتشا اذإ  مئانغلا عبر يأ - عابرملا متاحل ناكو

 ملوةيدجتبلا ميت هلي ىلع ةوزه يف ع ءيطو لعُت ينب ناسرف عم متاح كرتش ثا دقو

 رذنملا نب دوسألا هتداق نم ناك يذلا (راسنلا موي) نوكت دقو اهليصافت تاياورلا ركذت
 يذلا («رافجلا موي) ةدحاو ةنس دعب هالت دقو «ميمت دض رذنملا نب نامعنلا وخأ
 ميمت ونب ناكو - ميمت دض ةلمح يف نالوخو جحذمو ءيط نم ناسرف هيف تكرتشا

 ىلع متاح لصح دقو .- ةريحلاو نميلا نيب دجن يف لفاوقلا ضعب ىلع نوريغي
 رالا ب تاس عارم رمال يداحما «ميمت ىلع ةلمحلا كلت نم عابرملا
 هيلإ ىتأ مث .هلزنم ىلإ عابرملاب متاح داعف .اهِلاَصِفو اهييِن ىوس ريعب اتئام ميمت ىلع
 ل نإ" :يلامألا باتك يف ءاج امك ثيح يمجربلا سيق دبع لِيَبُج وبأ
 ةوملجاب .هموق نع اهّلَمَح ءامد يف يئاطلا متاح ىتأ ٍيمجْرُبلا فاح نب سيق دبع

 يموق نيب تعقو هنإ :لاق متاح ىلع ِمِدَق املف ءًارعاش ًافيرش ناكو ءاهنع زجعو اهيف

 قفز

 :يلي امك سملتملل رعشلا اذه ءارعشلاو رعشلا باتك يف ةبيتق نبا دروأ ()
 دازريسغب هالبلا يف برسضو هاك نيش يسنا لابنلا طيلفسلا)

 (ةاسصفلا نلف ريشكلا يقحناالو هيفديزي لييلقلا ٌحالصإو
 .” ج ؟5١١ ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا 0



 528 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش نكي

 اهْلِمْحَت نإف .يلمأ َتنُكو يلام تْمّدَقَق يلَّمأو يلام يف اهُتْلَمح ينأو ءاهوُلَكاوَتَق ٌءامد
 ملو كّموي ْمُمْذُأ مل ُلئاح كلذ نود لاح نإو ؛هّتْيَمك دق ْمَهو هّتيضق دق ٌقَح ٌّبْرَف

 :لوقي أشنأ مث كِدَغ ْنِم سأيأ

 ربل ىنتانا نبل نفس يقع مامن اس نتل
 متاح ًةلامحلا يفكَي مهل ٌتلقف انءامد تلمح ْمِلًاهاَفَساولاقو

 ٌمِاَسألا كتأطخأ ًالهسوًالهأو ًابَحْرَم يل ْلُمَّياهيف ِهْيآ ىَعَم
 مراكملا هيلإ تلخ نم ةدايز ينداز تش نإو ينع اهّلمحيف

 متام ءاًحّسلل تماق تامنإف ءيط ٌمتاح شاعام ئىَدَّنلا ٌشيِعَي

 "'هِلاع كلذب ينِإ :مهلٌتلقف هّلاَمٌماعلا َبَهْنَأ :ٌلاجرلاقو
 "”مزاوللا قوقُحلا َلاملا َفْلَج اذإ ءيطلاومأ ّنِم يِطْعُي هئكلو

 مراج َةّيِطَعلاكلتهريغصتل  هّنأكو ىتِْغلا اهيف يتلا يِطْعُيَف
 00ُهَقاَمّقلا كلت هّللادبعو ُدْعَسِو ٌجَّرْشَححو ُيِدَعهاصوأ كلذب

 اتثام وهو «أرفاو ُهَذْحَف ءميمت ينب ىلع ةراغلا نم يعابْرِم اذه :متاح هل لاقف

 ةئام هدازو اهايإ هبهوف .كل اهتلمكأ الإو ةلامحلاب ىَفَو نإف ءاهِلاَصِفو اهبين ىّوِس ريعب
 : كلذ يف متاح لاقف ءهموق ىلإ ًاعجار فرصناو اهذخأف «ريعب

 ٍليوطٍهِيلاَمَخ يفٌمعَهِل  لْيَبجُج وبأ ُيِمُجْرُبلا يناتأ
 ليلقلابئىضرأٌ تسل ينإف ًاَوُهَرَعابْرِملاٍذَخهلٌتلقف
 ليِجَبلالًلِعاهِتاَلِع ىلع يسفن ُتدَّوَعالو لاح ىلع
 وتلا ال اكل وبر دي اكفلاس ذ اىلطاح

 نيت جفال اديسلا فيض ف 0

 ""ليقث لْمِج نم رهظلا فيفخ ِوْنَرَرْذِمٌضُفْئَيَلَْْذلاوُجَي

 «برعلا ءاسن دوجأ نم متاح تنب ةناَفَس تناك" هنأ يناغألاو يلامألا يف ءاجو
 نإ َهِّيَنُب اي :اهوبأ اهل لاقف «سانلا اهيطعتو اهُبَهَتَف لبإلا نم ةمْرّصلا اهيطعي اهوبأ ناكو

 .ةلامحلا ءادأب ينتمزلأ ىنعمب ينتملسأو .ىلتقلا ءامد تايد تلمحت يأ :ءامد تلمح )١(

 .هلام مْسَقو بهو يأ :هلام بهنأ (0)

 .هاتفأو هبهذأ :لاملا فلج (")

 .هدادجأ نم - يدعو جرشحو - ُهّدَج - دعسو - متاح دلاو - هللا دبع (5)

 . ةلوزهملا : ةّيذرلا (5)
 .(ًاددهتم ًايغاي ءاج اذإ هيورذم ضفني ءاج لاقي) هنأ يلامألا شماه يف ءاج - هيورذم (5)
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 «يطغُتو كيم نأ امإو يكِسْمتو يِطغأ نأ امإف هافلتأ لاملا يف اعمتجا اذإ نينيرقلا

 كلسما ل هللاون انو :لاقف دبا كلين ةلامللاو :تلاقف . ل

 مرص ريغ مرص يف ةنافَس تنكسف -2انياّبَتو هلام اهُمَساَمَف .رواجتت الف :تلاق .ًادبأ

 .ءاسنلا دوجأ نم لزت ملو ءاهجوز عم امبر ءاجأ لبج ةقطنم سفن يف اهيبأ
 اذإ ككرتي ةكلا نا هتسا نإ « ّينب يأ : هئبا يِدَعَل متاح لاش هنأ ظحاجلا ركذو

 ْنْذَأو .فرعت ال نم ْعئماف بابلاب مق : هل نبال متاح نب يدع لاقو .هكرتاف هّنكرت

 نم موق" مم ايتدلا مآ نم هيلو موتك وأ كرك هلئاوأل :لاقف «فرعت ْنَمِل

 . متاح ةايح رخاوأ يف كلذ ناكو - .7'2( ماعط

 يئاطلا متاح لاق) يلامألا يف رعشلا راتخم نمو

 نبع سيح دل اهشامحلا لافي نأ نع يرث فكأ
 اَعّلَضَنا نأ ّمَّذلا ىَشخَأ عوجملا نم اَضَحلا ٌرِمْطْضُم حشكلا ٌَميِضَه تيب
 اَعَرفأ دازلا بناج ْنِم يِدَي ٌناكم قرعنا نقيفر نئييحتسال ىلإو

 اَعَمَجَأ ٌمَّذلا ىهَتْنُم الان ٌكَجْرَفو ُهَلْوؤُس َكَتْطَب تْيطفأ ْنإ كنإو

 : متاح نع ثيدحلاو ْهْيكَي يبنلا ىلإ متاح نب يِدَع ةدافو ىلإ متاح ةافو ءابنأ
 وبأ انثدحح» يلاقلا يلع وبأ لاق . .اجأ لبج ةقطنمب يئاطلا متاح يفوت دقو

 نع يِدَع نب مثيهلا نع دلاخ نبا نع يلكعلا ينْئّدَح - لاق  ديرد نب ركب

 دوجي وهو ًامتاح تْدهَش :لاق متاح نب يِدَع انئَّدَح لاق هيبأ نع َيكْرَع نب ناحلُم

 الو ءاطق ٍءوُسِل ةراج ىلإ ٌتْفَلاَخ ام :ًاثالث يسفن نم كُدِهْعَأ «ّىَنُب اي :يل لاقف هسفنب
 ."0غوُس ىَلَبَق ْنِم ًادحأ ىّنَأ الو ءاهتْيَدَأ الإ طق ةنامأ ىلع ٌتنمتْؤَأ

 .اجأ لبج ةقطنمب (ضراوع) همسا ناكم يف بيهم بكوم يف متاح نفد متو
 ءاجو - اجأ لبج ةقطنمب يأ - «ضراوع لبج ىلع متاح ربقو» :يومحلا توقاي لاق

 تالباقتُم ٌباصنأ متاح ربق لوح ناكال هنأ ةريره يبأ نب زرحم نع يناغألا باتك يف

 دان نيك لس الر اجعل وح ةقوستم متادعنا يأ د ؛حئاون ًءاسن ْنهنأك ةراجح نم
 .ربقلا ناكرأ يف حئاون

 متاح رابخأ» نأ عماجلا باتكب متاح ةمجرت يف فرطماب لقن دقف هتافو نمز امأ

 دلوم دعب ةئماثلا ةنسلا يف هتافو اوخّرأو .خيراتلاو بدألا بتك يف ةقرفتم ةريثك

 ركذي ملو .4م 01/8 يلاوح قفاوملا ةرجهلا لبق 55 ةنس يلاوح يفوت» هنأو اك يتلا

 .7 ج ١52 ص  ظحاجللا  نييبتلاو نايبلا 0

 ." ج 77 ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا )١(



 530 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش منخو

 مدع ىرنو «ديدحتلا كلذ ساسأو نيسرادلا نم هتافول خيراتلا كلذ اوددح نيذلا

 يف مكح يذلا ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا متاح رصاع دقف ديدحتلا كلذ باوص
 يف متاح رابخأو م5507 5٠١ ماع نم هتوخأ دعب مكحلاب درفناو م١051 ماع ذنم ةرتفلا

 رذنملا نب :. تايكتلا اوما اهنا لقي راق تاك نتاع ايبرو افرق د فلس ادذو رك ةديع

 .ةيوبنلا ةثعبلا - دعب وأ - لبق ةنماثلا ةنسلا يف تام هنأ بوصألا لعلو - م55” ماع

 «يطئارخلا ركب وبأ لاق» هنأ ريثك نبا ظفاحلا هركذ ام هتافو دعب ام ءابنأ نمو

 نع ..) يناغألا يفو  (ةريره يبأ ىلوم ررحملا نع ديلولا نب ررحملا نب رفعج
 يبأل ىلوم وهو ديلولا هدج نع هيبأ نع ديلولا نب ررحملا نب رفعج نيكسم يبأ
 نم تالباقتم باصنأ هلوحو متاح ربقب رفن رم :لاق .«ةريره يبأ نب زرحم نع ةريره
 وبأ هل لاقيو مهدحأ هيلإ ماقف ءربقلا نم ًابيرق اولزنف «حئاون ءاسن نهنأك ةراجح
 ضعب هل لاقف . كفايضأ رقأ دعج ابأ اي :كرفيوب ةلكدرب نقلا فكري لعجت يريتحلا

 رحَسلا يف ناك اذإ ىتح ءاومانف ليللا مهْنجَأو .تيلب دق ةمر مّلكلأ الهم : هباحصأ

 مانملا يف يناتأ ًامتاح نإف مكيطمب مكيلع موق اي :لاقو ًاعزف يربيخلا وبأ بثو

 اورظنف» - هتقان رقعي ًامتاح مانملا يف ىأر هنأ يفو . . .اهتظفح دقو ًاتايبأ يندشنأو

 هّللاو :اولاقو :نولكأيو نووتشي اوماقو اهورحنف ًاريقع سوكت يربيخلا يبأ ةقان اذإف

 اذإف ءاوراسو - يربيخلا ابأ ٍمهبحاص اوفدرأف اوحبصأو . اتيمو أيح متاح انفاضأ دقل

 وبأ مكيأ :لاقف رخآ دوقيو ًالمج ًابكار مهب هونُي - متاح نب يدع وهو لجر

 كتقان كباحصأ ىرق هنأ ينربخأف مونلا يف يناتأ ًامتاح نإ :لاقف ءانأ :لاق ؟يربيخلا
 لاق . .» هنأ يناغألا ةياور يفو .2'”(هيلإ هعفدو .هذخف ٌريعب اذهو كلمحأ نأ ينرمأو

 مانملا يف يبأ ينءاج :لاقف ءاذه وه :اولاقف يربيخلا وبأ مكيأ :متاح نب يِدَع

 :يهو اهّتظفح اتايبأ لاق دقو كباحصأل كتلحار ىرقأ هنأو هايإ كمتش يل ركذف

 اهماتشةريشعلامولظ رروتا فار ييشخاما

 اهّماَهتَدَص دقةرفح ىدل ئّرِقلا ئَعْبَت كبخّصصب َتيتأ

 اهمماعتنأو ءىط كلوحو اه هاي اهاذأ ئىًّعبتأ

 اهماتغتف نيطعتلا نتتاقو ابتفاسويفا معطتلاتإو

 هذخأف «هكنودف  ًالمج كيلإ لمحأ وأ - لمج ىلع كلمحأ نأ ينرمأ دقو

 ؟اوبيهذو ءهبكرو

 )١( ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا  - 7/5١7والأغاني  الأصفهاني  ص 17/97.
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 يربيخلا ابأ نأ لمتحملا نمف «؛ثدح ام رهاظ تركذ ةياورلا كلت لعلو
 برقلاب رمي ناك ُلجر كلذ عمس ءاولاق ام اولاقو متاح ربق دنع اولزن امل هباحصأو
 يربيخلا يبأ ةقان رقع نم يِدَع ثعب اومان املف «متاح نب يِدَع ربخأو راسف مهنم
 اوفدرأ املف ءاولكأو اهورحنف ًاريقع سوكت ةقانلا هباحصأو وه ىأرو ًاعزف ضهنف

 ىطعأو ركذلا فلاس رعشلاو لوقلا مهل لاقف متاح نب يدع مهاتأ اوراسو مهبحاص
 . ملعأ هللاو ةدنقا نع الادق دامك قريشا "نأ

 ليخلا ديز عمو هيبأ غم عيماجتيلا ةعقومم متاح نب يِدَع دوهش ركذ فلس دقو

 هتبترم هيلإ تلقتنا هوبأ تام املف «كاذنآ ًاباش يِدَع ناكو رذنملا نب نامعنلا مايأ يف
 هتمجرت يف ءاج امك - ثيحب :ءيط رئاشع نم مهيلإ نيذلاو لعُت ينب ىلع ةسايرلا يف
 يف ءيط سيئر ناكو «ءالقعلا داوجألا نم متاح نب يِدَع ناك»  عماجلا باتكب
 ةريسلا ىف ءاجو ةأينارصن متاح نب يِدَع ناك» هنأ نييبتلاو نايبلا يف ءاجو «ةيلهاجلا
 ايفا رصت تنكو ًافيرش اءرما تنك :متاح نب يِدَع لاق هنأ رثألا نويعو ةيوبنلا

 ربهظ املف 2'"يموق يف - اسير ى اكلم كتنكو .عابرملاب يموق يف ٌريسأ ٌتنكو

 يلبج نم قطانم ىلإ نيملسملا ايارس ضعب تاراغ تغلبو ةيوبنلا ةركولا ادعي مالسألا
 ىراصنلا نم ينيد لهأب قحلأ) لاقو ماشلا ىلإ متاح نب يِدَع هجوت ىملسو اج

 ول هّللاو» هسفن يف لاقو ٍءاجأ ةقطنم ىلإ داع مث ةرتف ثكمف ةنساسغلا يأ مالا

 0 . ؛تملع ًاقداص ناك ثإو ينرضي مل بذاك ناك نإف «لجرلا اذه : ٌتيتأ

 ل ذ ءاج امك ثيح لكي يبنلا يأ - لجرلا رمأ يف ةنافّس هتخأ

 :تلاقف ؟لجرلا اذه رمأ يف َّنْيَرَ اذام : ةمزاح ةأرما تناكو هانم هتخأل مداح

 ا .هلضف هيلإ قباسللف يبن لجرلا نكي نإف ءًاعيرس هب ّقَحْلَت نأ هّللاو

 ةناقَّس هل تلاق دقو .؟١”يأرلل اذه نإ هللاو : لافف“ هنأ تنأو ءِنَمَيلا زع يف لَن
 نب يِدَع كلذكو نميلا نم اوناك راضنألا نآل «تدا :تناآو' جميلا رع يف ُلْذَت نلف»

 متاح نب يِدع مِدق١ ربلا دبع نبا ظفاحلا ركذ امك ثيح برثي ىلإ قلطناف «متاح

 8 يبنلاب متاح نب يلع ىقعلاف ةرجهلل عبس ةنس نابعش يف يي يبنلا ىلع
 ةريثك رابخأ هلو «ةباحصلا فوفص يف هناكم لخأو ملسأف يبن هنأ نقيأف ءهنم عمسو

 شيرق مالسإو ةكم حتف لبق همالسإ ناكو (مالسلاو ةالصلا هيلع) لوسرلا بكوم يف
 عم ةيناث ةرم دفوو ءيط ةقطنم ىلإ داع مث مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم وهف ةلماك ةنسب

 .ةيرجه 4 ةنس ليخلا ديز عم ء ءيط ةليبق رئاشع لك لثمي دفو

 )١( ص - سانلا ديس نبا  رثألا نويعو - 4/758 ص ب ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا 8٠7/ #.

 ص - ربلا دبع نبا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟) ١5١/".
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 لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاق لذ يبنلا دنع ةرم نم رثكأ يئاطلا متاح ركذ متو

 نع ب رخبزب ُكاَمَس نع نايفس انثدح لاق  ليعامسإ نب ديزي انئدح ءدمحأ مامإلا

 مِجحّرلا ُلِصَي ناك يبأ َنإ هللا لوسر اي تلق :لاق متاح نب يِدَع نع يرطق نب يرم
 «هباصأف ًائيش بلط كابأ نإ :لاقف . رجأ نم ينعي . كلذ يف هل لهف لعفيو لعفيو

 ًارمأ دارأ كابأ نإ دي يبنلا لاق هنأو ءهب كامس نع يريراوقلا نع َلْعَي وبأ هاور اذكهو

 رمعم نب دمحم انثدح :هدنسم يف ذ رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو . .ركذلا ينعي . هكردأف

 نب هللا دبع وهو - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع رصن يبأ نع دقاو نب ديبع نع
 لاقو .«هكردأف ًارمأ دارأ كاذ» :لاقف لَك يبنلا دنع متاح ركُذ :لاق - باطخلا نب رمع

 هدا نإك واو امرك لولو مرتان رابخأو رجم راد ناجل كت سك
 مراكملا نم سانلا ىلإ يئاطلا متاح هيدسُي ناك ام انركذ دقو» لاقو ؛ركذلاو ةعمسلا

 .[7 7١7/ ص] .«ناميإلاب قوذعم ةرخآلا يف كلذ عفن نأ الإ ناسحإلاو

 كفيو رامذلا يمحي ناك يبأ ْنإ» :ِِل هللا لوسرل متاح تنب ةناَّفَس تلاقو

 ملو مالسلا يشقيو ماعطلا معطيو فيضلا يرقيو يراعلا وسكيو عئاجلا عبشُيو يناعلا
 انمحرتل ًانمؤم كوبأ ناك ول ءأقح نينمؤملا ةفص هذه :لاقف .طق ةجاح بلاط دري

 ماقف «قالخألا مراكم بحي هّللاو «قالخألا مراكم بحي ناك اهابأ ْنِإ) :لاقو «هيلع

 يذلاو :لاقف ؟قالخألا مراكم ُبحُي ُهَّللاو :هّللا لوسر اي :لاقف راين نب ةدرب وبأ
 .[7 5١7/ ص] «قلخلا نسحب الإ ٌّدحأ ةنجلا لخدي ال هديب يسفن

 دي نكمل اع ديرك نب قيعللا ني يحس هامان اغلا نياك قناداعي

 يئاطلا لِهْلَهُم نب ليخلا ديز لخد :لاق يبلكلا نبا نع دابع نب دمحم نع ديعس

 : ليخلا ديزل رمع لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هدنعو كي هّللا لوسر ىلع

 ديز ثدحتف . «اهعبارم باحصأو اهتدعو اهكولمو ءيط نع فنكي ابأ اي انربخأ
 «رابُم الب ٌحْمَسلاو ءِراَجُم الب داوجلا وهف هللا دبع نب متاح امأ' لاق نأ ىلإ ليخلا
 . 1489 صر «ةمالع سانلا يف هدوج عةماه لك عارق «ةماغرضلا ثيللاو

 تاقدص ىلع ِةْلَو يبنلا هالوو ةباحصلا نيب ةيلاع ةلزنم متاح نب يِدَعل تناكو
 «نامثعو رمع ةفالخ يف رصمو سرافو قارعلا حوتف يف يدايق رود هل ناكو ؛ءيط

 ملو ةفوكلاب هتايح ةيقب ئضقو ءهالا/ ةنس بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم نيّفص دهشو
 .ه1/ ةنس هتافو ىتح ةمألا نايعأ نم لزي

 دعب ةباَسّنلا ٍلَفْعَد ىلع اوفقو راصنألا نم ةعامج ْنِإ) : يلامألا باتك يف ءاجو
8 

 ْنِمْأ :لاقف ةف «نميلا ٌةداس :اولاق ؟ٌموقلا نم :لاقف هيلع املس حا ةردقي د تكا

 ابَصَق ًابَصَق لاّوُطلا متنأف :لاق ءال :اولاق ؟ًةدْنِك ميِمَعلا اهفِرّشو ميدقلا اهِدْجَم لهأ
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 اهُقَرَخأو فوُحُرلل اهُدَّوْقَأ متنأف :لاق ءال :اولاق ؟ِناَدَملا دْبَع ونب بسن نوُصَخَمْملا
 متنأف :لاق ءال :اولاق ؟برَك يِدْعَم نب ورمع طخب فويتلاب اهنتهاو كوقشلل
 :لاق ءال :اولاق ؟هللا دبع نب متاح طهر ءاقل اهذشأو ءانِف اهبيطأو َءاَرِق اهرضخأ

 :اولاق ؟راصنالا لدعلاب نولئاقلاو نخملا يف ةريوطملاو لكلا دسراللا متنأآف

 ةسائرلا تويبو نميلا ةداس نم هطهرو يئاطلا هللا دبع نب متاح نأ ركذف 1 .؟معن

 . خيراتلا ربع اوناك كلذك مهناآل ةيئميلا

 )١( الأمالي  ص  يلاقلا يلع وبأ 7/584.
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 المبحث46١ )

 لهذه نب لْيَحلا دْيَ
 «ةيلهاحلا يف ءيلع بئاتك دئاق»

 نب اَضُر دبع نب بهْنُم نب ديز نب لهْلَهُم نب لْيَخلا ديز دئاقلاو رعاشلا وه
 نب (يناهبنلا) ناهبن نب لئان نب كلام نب ةنانك نب يِدَع نب روث نب سلحم
 . 297 يئاطحقلا يناميلا يجحذملا يئاطلا ثوغلا نب ورمع

 تيصلا ديعب ًاعاجش ًارفظم ًاراوغم ًاسراف ليخلا ديز ناك» : يناهفصألا هنع لاق

 ًاعاجش ًابيطخ ًارعاش لْيَخلا ديز ناك» : ينالقسعلا رجح نب ,أ لاقو 206 . ةيلهاجلا يف

 ةيلهاجلا ءارعش دحأ لْيَخلا ديز ناكو : ينابزرملا لاق . . فنكم ابأ نئنكُي .ًاميرك

 ."””«ةماقلا لوطو مسجلا نسحب ًافوصوم ءاليوط ًاميسج ناكو «نيدودعملا مهناسرفو
 بيشلا ديس «ىناهبنلا لهْلمُم نب ليخلا ديز اًنِمو» ّئئاطلا ُنِلَعّتلا نبا لاقو

 ةيلهاجلا يف هموق سيئر ؛ناكم لكب بيهملاو نارقألا ةفآو ناسرفلا ّمسو نابشلاو
 .'”(راثآلا سومطو رازملا طحش ىلع مهئادعأ ىلإ مهدئاقو

 نم ريثكل الو هموق نم دحأل نكي مل هنأو هليخ ةرثكل ليخلا ديز يمس اَمْنإو١

 اهركذ يتلا ةفورعملا ةامسملا اهنم ةريثك ليخ هل تناكو «ناسرّملاو سرٌفلا الإ برعلا

 حالو «لوزوو: «لماكو «دزؤلاو «كيمكلاو «لاطملا + نمو. ةئس يهو هرعش يف

 :لوقي لاطعلا يفو

 كاي كرك يرعب يقرون كنعد ةييربس
 :درولا نق لاقو

 رماعو ريم يف يسفن ةجاحو تاور نأ ونون ناضل

 ْ :لوود يف لاقو

 0و رس ذاهب لولا لوود ينقرافُي الع سِفاف

 )١( الأغاني  ج 45 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ ١15.
 )( جب تال ص ىنالقسعلا رجح نبا - ةياصإلا ١
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 لتات نم اهريغ عم رحمت ماك ىلا ءيط رئاشع نم ناهبن ةريشع تناكو
 نلإ ليخلا ديز راشأ دقو راو رص داو رشا دور ال لا

 هوا يف حلم نعول

 بائك يموق ّدجو «ٌيجحَُم ِرّْثوِب ُتُقَّبسدقف ينئقي وأ

 اجأ يلبج ةقطنم ىلإ فوجلا نم لْعُتو ناهبن مهنمو ءيط رئاشع ضعب ترشتناو
 اهتيامحو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلا راطإ يف ةريحلا ىلإ قيرطلا يف ديف ىلإو ىملَسو
 نميلا كلم ناسح نب عبُت دعسأ دهع يف ةصاخو «ةيراجتلا لفاوقلا نيمأتو

 مهنمو هدالوأ عم دجنو ةماميلا ميلقإ ىلع دعسأ هالو يذلا يدنكلا ورمع نب ثراحلاو

 رجحت نب شيقلا ءئربا مايا يف مهتم ناكذا ؛- سيقلا ءىرما دلاو - ثراحلا نب رجخ

 (م٠017 ماع) ءيط ةقطنمب سيقلا ؤرما ماقأ امدنعف يناهبنلا سوُدَس نب دلاخ يدنكلا
 سيقلا ؤرما لزن» : هنأ سيقلا ءىرما ناويد يف.ءاج ثيح ناهبن ةقطنمب ًالاومأو ًالبإ ذختا

 :هترسأ ىلعو هيلع يِنْنُي لاقف «هلزن مركأف يناهبنلا عمصأ نب سوُدُس نب دلاخ ىلع
 اَسوُدَس يِنَب ِتْيَب ِمِتْيَبِب رِْخاَمَفارْجَتْفُم تنك اَماَذِإ

 اَسْوُنُجْوَأٌعَراَكَنالَاماَيِق ِهِيِفَءاَسَوُْرلاَرِصْ/ْنٍتْيَبِب

 ""اَسِيِرَفْلاٌاَملاَدِيِجَأاماذإ ٍداَعنباناَمْفْل رك
 يئاطلا يلعُتلا نبا رختفا ليخلا ديزبو هب يذلا يناهبنلا سودس نب ديز مهنمو

 نارينلا مرضُمو ناوأ لكب ثيغلاو ناريجلا ةمصع «يناهبنلا سودُس نب ديز اًنمو" :ًالئاق

 تناك ء ءيط ةئيب نأل (نامي لك رخف) هنأب هفصو دقو . 3 نامي لك ٌرخفو نامدنلا معطمو

 .نيينميلاو نميلا لكل ًادادتما يلاتلابو نميلاب جحذمو ءيط قطانمل ًادادتماو ةينامي ةكيب

 يفو ةيريمحلا ةلودلا رصع يف نميلا لئابقو قطانم يف دئاسلا ماظنلا نم ناكو

 ةقطنمو ةليبق لكل يبرخ دئاق دوجوو سيئر دوجو ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا دهع
 يف رّيْمِح وُرَس قطانم لئابق ةدايق عالكلا اذ ديزي دئاقلا عّبُت دعسأ ىَلو ثيح «ةريبك

 :دعسأ لاق هيقو «بورحلا
 اذيزيعالكلااذبرحلااخأ  ىنمُملا ةبّتجملا ىلع انلعجو

 «ريمج نب لئاو نب كسكس نب طاظلملا نب داع نب نامقل وهو نميلا كولم نم داع نب نامقل )١(

 يف سانلا نم هريغ هطعي مل ام داع نب نامقل ىلاعت هللا ىطعأ” :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 0 :ظحاجلا لاقو .؟هنامز لهأ هبراقي ال ًاليوط ناكو لجر ةئام ةساح هاطعأ «هنامز
 . .ملحلاو ناسللا يفو مكحلاو ملعلا يفو ردقلاو ةهابنلا يف داع نب نامقل اقامت برعلا

 .؟نييبتلاو نايبلا - ١/١85 ص]
 .15 ج 48 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 0
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 ةبقحلا يف (رّيْمِح بئاتك دئاق عالكلا وذ عُمْيَمس) دعب اميف ةبترملا كلت ىلوتو
 تومرضحو جحذمو نادمه لئابق يف ناك كلذكو «مالسإلا روهظ ىلإ تدتما يتلا
 فيلاخمب بعك نب ثرحلا ينب ةسائر تناكف «بورحلل ةداق دوجو عم لايقأ ءاسؤر

 وه يثراحلا نانق نب نيصحلا ناك امنيب (يثراحلا نطق نب نايدلا ينب) يف نارجن

 فوجلاو برأم قطانمب جحذم لئابق نم مهريغو بعك نب ثرحلا ينبل يبرحلا دئاقلا
 لهلُهم نب ليخلا ديز ناك امنيب ءاسؤر ءيط ةليبق رئاشع يف ناك كلذكو «نارجنو

 هموق دئاق» هنأب يلعُتلا نبا هفصو ثيحب بورحلا يف ءيط بئاتكل يبرحلا دئاقلا وه
 ْ . .«رازملا طحش ىلع مهئادعأ ىلإ

 : ةيلهاجلا ىف ليخلا ديز راعشأو ءابنأ رهاوج

 ميماحيلا موي ةعقوم أعم ادهشو ىئاطلا ًامتاح لِهْلَهُم نب ليخلا ديز رصاع دقل

 نب سوأ نأ» اهببس ناك يتلا ةريحلا كلم يمخللا رذنملا نب نامعنلا مايأ يف
 كل نيدي ىتح ءيط يلبج نيب كلخدأ انأ :رذنملا نب نامعنلل لاق مال نب ةثراح

 :لاقف امتاح كلذ غلبف ءامهلهأ

 «ٌسبتس كلذب تملعدقو .ألذ ٌهَموق سوأٍدالجب ئَعَبدقلو

 غلبو «ةليِدج رئاشع عمج يف ذخأو برحلل مال نب ثراح نب سوأ زّهجتوا
 اجأ لبج ةورذ يهو عانم ىلع رانلا تدقوأو ءاهل سوأ عمج ءيط نب ثوغلا رئاشع

 اجأ يلبج قطانم نم) ثوغلا رئاشع تلبقأف (برحلل ثوغلا رئاشع لك رافنتسال)
 ديز مهنم اهسيئر اهيلع ةليبقو ةريشع لك - (فوجلاو ةماميلا ضراعو ديفو ىملسو

 اوقتلاو اوفحازتف «مال نب ةثراح نب سوأ ةسائرب ةليدج تلبقأو .متاحو ليخلا

 ينإ :متاح نب يِدَع لاق .ًاديدش ًالاتق اولتتقاف - ميماحيلاب فرعُتو - قوح تاراقب

 ًاَقئكم هيئبا ٌرضْحَأ دق ليخلا ديز ىلإ ٌترظن ْذِإ نولثتقي سانلاو ميماحيلا موي ْفقاول

 موي مويلا نإف امكموق ىلع اَّيِقْبَأ ّينب يأ :لوقي وهو هل ذفنم ال ٍبْعِش يف ًاثيرُحو

 لاثتق تهرك دق كنأك :هل ٌتلّقف .لاوخأ ءالؤهف ًامامعأ ءالؤه نكي نإف ينافتلا
 ءهجْرِس نم هتحت ام ىلإ ترظن ىتح ّىلإ لواطتو ًابضغ هانيع تّرمحاف . كلاوخأ

 نيرقصلاك اجرخف هينبإ نع ىلإ هرظنب لغتشاو هنع ٌثيحنتو يسرف ُتبرضف هتْفْحِف
 ةبرض هسأر ىلع هبرضف مال نب ةثراح نب ريحب ىلع بزاع نب سيق لمحو (لاتقلل)
 ديز لاقف «عيرذ ّلِتُق اميف لتُقو كلذ دنع ةليِدَجج تمزهناف ىّلوو هسرف ُريِحَب اهل َقَنَع
 :اهنم ةديصق كلذ يف ليخلا

 بصاحو ّلط موي ٍرْيَط ٍبئاَصَع اهتناكٌدايج مأل ينب ئججن
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 بزاع نبا سيق حمرلاب ُهَعِدْرَي هرهظب اًناَقّناو مأل نباّرفو

 تتارشلاو اجيتتلا نييباكعمءانإ“ ”ةفايك كي لزؤن الاهم جلب نإَف

 ("'بيآب سيلف فقَس ْنِم حيباصم مهفويس ّنأك ِنْعَم ونب تءاجو

 اي ا 0

 00 ل اح و ل ,داليم 51/8 قفاوملا ةرجهلا لبق 5 31
 2 دل قفاوملا ةرجهلا لبق 2١ ةنس يلاوح - خيراتلا كلذ لبق تناك ليخلا ديزو

 نلوكو (م1 5 _ نمو ( ةرتفلا ىف و مكح يذلا ندعملا نن نامعنلل متاح ةرصاعم قنكحلو

 امبرو م6065 ماعو هل ماع نيب ام تناك اهنأب لوقلا حيتت همايأ يف ةعقوملا كلت

 تعفد ىتلا لماوعلا نم م١٠55 ماع يلاوح نميلا كلم نزي يذ نب فيس توم ناك

 نب سوأ لالخ نم ءيط قطانم ىلع هتدايس طسب ةلواحم ىلإ رذنملا نب نامعنلا

 نم اناك ثيرحو فنكم هينبا نأو ةداقلا نم ناك ليخلا ديز نأ ىلع ةعقوملا كلت
 ناك هدلوم نأو هرمُع نم نيعبرألاو نيثالثلا نيب ام ناك هنأ ينعي امم «كاذنا ناسرفلا
 نأ حجري كلذف ما ماع علا ةدايقلا زكرم ىف رمتسا هال م ماع ىلاوح يو

 ًامامعأ ءالؤه نكي نإ) ثيرحو فنكم هينبول ليخلا ديز لوق نم دافتسُيو
 ىف ءاج دقف هتدلاو امأ ليخلا ديز دلاو لاوخأ اوناك مأل ينب نأ (لاوخأ ءالؤهف
 ةينميلا بلك ةليبق نم يهف هيبلك «مرثألا تنب هشوق :ليخلا ديز مأ مسا نإ» ةباصإلا
 باتك يف ءاج ثيح (ةمالس) اهنأو مأل ينب نم ليخلا ديز ةأرما تناك امبرو . ةدذعصب

 : ليخلا ديز لاق» هنأ يلامألا

 0 ل بيس تيا

 كفار هركرب اسر ولعل دك 9016 :ترعنلا لوقت

 ديز ةأرما تناكو . «؟)ُمَّضَع اذإ هّمّجَع :لاقُي ءهّضِعأ يأ (لاجرلا تاماهب

 .ءىيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعُت نب نامالس نب سبع نب ورمع نب نعم ونب مه :نعم ونب )١(
 ١. ج ”85 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 0)
 ١58. ص  فرطماب دمحم . عماجلا ()

 ١. ج ١77 ص - هربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا (6)
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 : تلاق ليخلا ديز ةأرما 0 يناغألا باتك يف ءاج دقف .ءرعشلا لوقت ليخلا

 اهئاَعر دارجلا بوأ تّلَبْئااذإ ةميظع ليكن ديك اًمئإالأ

 اهلاجِس ىلّوَت ىتح مهيغطالو مهبْرَضِب هادي ثّشاطامف ْمُهاَقَل

 مهو ءرعشلا لوقي مهلك نينب ةثالث ليخلا ديزل ناكو» .: يناهفضألا لاق

 ةورع الإ دلولا نم هل نوكي نأ ركنُي نم سانلا نمو .لهْلّهُمو ثيرُحخو ةوُرُع
 .فنكي ابأ نكي 1 هنأ ليخلا ديز ةمجرت ىف ربلا دبع نبا.لاق امئيب ( تيرحو

 تتر لع ضاق ب يِدَع ثيدح كوبر” فيرخو فيكس ناسناتك ناكو

 ةورع نأ جاتنتسا نكمي كلذلو «ثيرحو فنكم امه ليخلا ديز ْئنبا نأ ميماحيلا

 «لهْلَهُم هتعنو ثيرُح همساأ (لهُلَهُم وه ًاثيرح نأو - تعنو مسا  فنكم وه

 دهش . :لُيَخلا ديز نب ةورع نأ ةباصإلا يف ءاج دقو . ضراعتلا لوزي كلذبو

 نب ةورع تنب ىليل تلاق :دربُملا لاقو . .ةيلهاجلا يف بورحلا ضعب هيبأ عم
 00 2 :كيبأ لوق تيأرأ :اهيبأل ليخلا ديز

 رباوذلا َدْقَع دش دق بنتكم ونبأ ٠ اَدَعاذإ نوفرغُت له ٍزماع ينب ١
 رفاوحلل دبس هنم َمكألا ىرت هِتارَجَح يف ُقْلُبلا ُلِِضَت شيجب

 كلذ لدور "1: يوت «لاكف كيلا وما ةستوتا هت كرما : نبال تلقفا
 هركذ ةابآ نأ ةعق ةعقولا كلت ترضحأ ل «فنكم وه ةورع نأ ىلع رعشلا

 تعنو بقل ناك (فنكم) نأ ىلع لدي امم (رباودلا دقع دش دق فنكم وبأ) هلوق يف

 ميماحيلا ةعقوم ادهش دقو «ليخلا ديز نب ثيرُح تعن وأ بقل لَهُم ناك امك ةوُرع
 . بابشلا نايتفلا نم كاذنآ اناكو «رماع ينب ةعقوم مث

 د دع 0

 ءادمتسلا با ةليتل فلق يبق ةلطانلا يقسو ريدا ونا ليلملا كايت ةانآ مو
 تيراغأف ا ةينيسل اهلا برعلا ءايحأ ضعب يف هكرت لب) ليقو «هلويخ دحأ ةيودبلا

 سرفلا كلذ نإ :ليقو .يحلا نم هوقاتسا اميف سرفلا اوذخأف ءاديصلا ونب مهيلع

 ليخلا ديز مهيلإ ثعبف اناايزعلا ني هتذخاو ليخلا مي مذ هتإورع ىدحإ يف ملط

 :اهيف لاق تايبأب

 لبيلدلاب اذه لغفياسلإ يسيّرق وذو 0

 - لماكلاو - 1/415 ص ربح نبا - ةياصإلاو 1/67 صد ربلا ذيع نيا 2 باعيتسالا(١)

 1 ١. /70/8 ص - دربملا



 مان هب _ لهلهُم نب ليحل دير 5359

 "” زيعقلا شيد لبنا 9 اكذزع يذلا يرفع
 كلا

 . نياشزلا مقار: نيلعرلا لقفل هلق

 ما طبضأ ينثدح * لاق ملحملا بال باتك نم ٌتْحَسَلا : ىناهفصألا لاق

 (هتدوع يذلا يرهم اودّوع) ليخلا ديز لوق رسعقفلا يك نقلا : لاق حولملا

 .« انبرهو اناقلي نم لوأ ىلإ ُةانعفد ٌهَتْدْوَع ام هاَنْدّوَع ْنِإ هل اولوق . :لاق مث كحضف
 :هلوق يف ءاديصلا ينبل ليخلا ديز ريذحت كردأ يسعقفلا ًابيبح نأ ىرنو

 ليتقلاءاطيإو ليللا َسَلَو هُنْدَوَع يذلا يِرْهُم اوُدْوَع
 أطتو ليللا جلد هليخ مهاشغتس هسرف اوَدْرَي مل اذإ مهنأب حيملت كلذ يفف

 ًاناوشن نيلجرلا لئاش هب دوعيو هسرف جسنم ىلع مئ ئانغلاو ٌقزلا لمحيس هنأو مهالتق

 هّتْدَوَع ام هاندوع نإ هل اولوق : ءاديصلا ينبل يسعقفلا لاق كلذل ءرصنلاب ًاجاهتبا ليمي

 ءاوبرهيو سرفلا اوكرتي نأب حيملت كلذ يفو .«انبرهو اناقلي نم لوأ ىلإ هانعفد

 نم ِرَسْنَم سأر ىلع ليخلا ديز مهيلإ قّلطناف ءاومهفي مل امبرو ءاولعفي مل مهنكلو

 0 ع ع لا 0 .ناسرفلا

 نخثأف رشيهلا يذ 0 ا دبر يلع خان 0 0 ةيريمحلاب

 : كلذ ىف ليخلا ديز لاقو .هسرف داعتساو مهيف

 ُرجْضْياهِب للحي ْنَم ٌبْرَحْلاو اَنِبْرَح ْنِم ءاديصلا ونب ثجض
 رَسْئَمْنِمِباسنألاةفورعم ًارمضمُهَّوْحَن يَجرْئاَئْنِب
 رْشِْيَهلا يذٍبْعِشلاةاَدَعاَنِم مُهَسَم ١ مدقو ليولابَنوعَدَي

 (ِرّمْغَملاوةضيبلاىلعولعي ٍقِدضُم وذ َماَهلا ليزي ٌبرض

 )١ هُندوَع ام لْثِم هوذؤعلا :يلامألا باتك يف( (.

 :لاقيو .ليللا لوأ نم : جالدإلاو .ليللا رخآ ريس - لادلا حتفب - جلّدلا" :يلاقلا ىلع وبأ لا 0)
 جْلُد) ىوريو .ليللا رخآ نم - لادلا مضب  ةجلذلاو .هلك ليللا ٌريس :ةجلّدلاو جّلدلا
 .[يلامألا - ١/١5 صل .ةجلذ غمج :جلذو ٠ . ليللا
 : هنأب تيبلأ اله يناييشلا ورمع وبأد يعمصألا يور

 («ليمي ًابوصعم نيلجرلا لئاش هستاناح نم قرلا ءانعسإو

 .( ةناح عمج تاناحلاو . .رمخلا ءابتسا يأ :قزلا ءابتس» :يناهفصألا لاق
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 ةجهللاب ناسرفلا نم شيج وأ ةبيتك يأ (رسنم) هلوقو ًالويخ يأ (ًارمُض) هلوقف
 : عّبت دعسأ لاق . ةيريمحلا

 رستملامهل هؤابآو هَسْئَتالفيلعرماذو

 ماو ةيرجلا ةرساكلا ومو ةيجللا : روسعلا و: :ةةانتقلا يأ) ينادمهلا لاق
 . "0(ةداغلا

 هلوقو .لبإلا هلكأت كوشلا ريثك رجش :رشيهلا (رشيهلا يذ بْعِشلا) هلوقو

 ةضيبلاو .ءيطو رّيْمِح ةجهل قدصم وذو .ًاقداص ًابرض يأ (قدصم وذ . .ٌُبرض)

 نيلجرلا لئاش هب داعو قورسملا هسرف ليخلا ديز داعتساف .عردلاو ةذوخلا :رفغملاو

 + ايمي اناوتكل

 ّتَح يذلا يئاطلا ٍطَقْلِم نب ورمع ةبقحلا كلت يف ءيط رئاشع ءاسؤر نم ناكو

 مهمايقل ميمت ينب ىلع ةلمحب مايقلا ىلع ة ةريحلا كلم يمخللا دنه نب ورمع كلملا

 طقلع نب ىرمع لاقف:يسيمتلا ةَراَرُز دنع وهز دنع نب قرمغ ني دعسأب ندغلاب

 :دنه نب ورمعل

 , اَبص قَلْخُي مل ءرملان ابا 2م عُعلِبْنَه

 "هاو ْنِمَلَقْسأ جفشلاب ةنكفأ: حست نا اييف

 هراَرُز ْنِم ئىَفْوأموقلا يف ئرأ ال َةَراَرزرل تئ فاف

 ينب دض ةلمح دنه نب ورمع داقف . .تامف ضرم نأ ثبلي ملو ةَراَرُز برهف

 كلملا عم يئاطلا طقلِم نب ورمع ناكو  ةماميلاب - ةراّوأ لبج ةقطنمب نييميمتلا مراد
 دارأو ل ل ع

 تراصف .هل مهقلطأف مهنع وفعلا طقلم نب ورمع هلأسف «هنم ًاريثك لتقيو مهعبتتي هب نأ

 ا ل وحلا

 ديزو متاح عم ةبيط طقلم نب ورمع ةقالع نكت ملو ءرذنملا نب نامعنلا هيخأو

 : متاح لوق نم ودبي امك «ليخلا

 اريجرأ ةيالطبلا يطأ هقرمارأ طلق ونا نأ ريغ اوك

 نع ليخلا ديز مهاهنف ءيط طالخأ نيب ةنتف تعقو» هنأ ليخلا ديز ءابنأ نمو

 اهلعلو - ؛مصاع نب سيق ىلع لزنو «ميمت ينب رواجو لزتعاف ءاوهتني ملف كلذ

 .7 ج 9! ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا ١١(
 دلو رخآ : هّمأ 5 ةرجع . .اذه لثم ىلع ربصيف رجحب ناسنإلا سيل يأ :سلملا رجحلا :ةرايصلا(«؟)

 .دنه نب ورمع نب دعسأ ينعيو ةارهلل
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 تراغأ ًاميمت نإ مثا - ردب ينب رواجو يئاطلا متاح ًاضيأ اهيف لزتعا يتلا ةنتفلا سفن
 «لتاقي نأ نود هعم ليخلا ديز ناكو ء.مصاع نب سيق مهيلعو لئاو نب ركب ينب ىلع
 (ميمتلاي) وعدي لعجو موقلا ىلع لمحو هسرف بكر ءلْثَق ْنِم ميمت تيقل ام ىأر املف
 :ميمت ترفظو ركب تمزهنا ىتح هسرف نع هارذ وأ الجر لتق اذإ سيق ةينكب ىنكتيو

 بيصن أو : لاقف ةمينغلا نم يبيصن يل مسقأ : مصاع نب سيقل ديز لاق اوداع املف

 : كلذ يف ليخلا ديز لاقف يراها نيغو يريح لاعقلا يلرتاام هللاوف

 مزاهللا شيج ءايناةلتلتفم . "قضي داعللاو فاك ليعالا
 تعا زما يراك بالك ركل ْتّمَجَحُأ ٌليخلا اذإ فاقوب ٌتسلف
 مئامعلاو مُهاَميِس ام رْذَت ملو ْمُهَتْمَرَم ْدَك نأ َتْيَنال ْنَمٌرْبْخُت
 مساحم يدل ديبار كو مهعومج ضف يئاطلا سرافلا لب

 مجامجلا عادص يفشت ٍةروُنَأَمِب مِهُيلَع انلَجع الجع اوعد ام اذإ

 نم سان يف جرخف ليخلا ديز لوق يميمتلا يلجعلا ةلظنح نب رشكملا غلبف
 رد كب «مهلبإ ضعب ذخأف ناهبن ينب نم ةعامج ىلع راغأو لجع ينب
 ؟رشكم اي كلو يل ام :رشكمل لاقف مهضرتعا ىتح ناهبن نم سراوف يف جرخف
 ضعب ذقنتسا ىتح ليخلا ديز مِهَّلَئاَتف (مهيلع انلجع ًالجع اوعد ام اذإ) كلوق :لاقف
 نب ميت ينب ىلع ليخلا ديز راغأف «باصأ ام ةيقبب رشكملا اجنو مهيديأ يف ناك ام
 : كلذ يف لاقو '«ىّبَسو منغف نييميمتلا ةبلعت

 (ِلْجَع ينب َبْنُذ ِتاللا مْيَنب اًنْكَرَع انريغ َبْنَّذ انب لجع ْتكَرَع اذإ
 نب هّللا دبع ينبو ةرازف رئاشع نأ ليخلا ديز ةدايقو ةساير ءابنأ لوأ نم ناكو

 لفاوقلا ضعب ىلع ُريغُت تناك امبر  دجن يف ةيسيقلا رئاشعلا نم يهو  نافطغ
 ليخلا ديز راغأ» :- يناغألا باتك يف ءاج امك - ثيحب «قرطلا ضعب يف اهبهنتو
 ديز عمو - ينافطغلا - بض وبأ ٍذئموي مهسيئرو نافطغ نب هللا دبع ينبو ةرازف ىلع

 اوقاسو ِمِيَغو باصأف كنا لبو جن وتب نيل ناقل نطو نايف كوم دخلا
 .ةسايرلا قح ينوطعا :ديز مهل لاقف ةمينغلا اومستقاف مّلَعلا ىلإ ىهتناو ةمينغلا
 كلام وتب امنيبف .رصن ينب ىلإ ردحناو ديز بضغف «كلام ونب أو ءرصن وئب هاطعأف
 كلام ونب ناكو . مهيديأب ام اوذقنتساف ءافلح مهو نافطغو ةرازف مهتيشغ ْذِإ نومستقي
 دخأو بض ابأ مهسيئر لتقف موقلا ىلع ىلع ليخلا ديز ٌركف ءاَئْنِغَأ هاديز اي :لئموي هودان
 :- اهنم ةديصق - كلذ ركذي لاقو ءنييناهينلا كلام ينب ىلإ هدرو مهيديأ يف ام

 ادني نأ نيشنلا تنعتماىلأو اًهُنْيَمَح ىلأ َناَهْبَت ثملعدقل
 اددنص خيرامش ْنِم باَقَع ْنَع ىوَه اًمّنأك ٌّبَض نبا ٌترداغغ َةِّيِشَع
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 ادعم مال اناا اجلا بك ٌبَقأ 4: ِبَهْلَس ةبيتكلا ىَشْغَأ بطَش يذب

 ”اَدَدَئ وه اذإ يعادلا مي نمو تاناتو مستلاظا ليون

 0 مهتيأر ىتح دْرّولا تيرك ًايألف
 البا يك لك للا ٍهِهَجَوَوَرغب مهيمرأ تلزامف
 وا تسلا 1 ع ةقرفا هناّبِل يلاوعلا فارطأ كش اذإ

 'اَدذهَسَت نأاننيب يراوجلا لعو ٌعَّتْمِلَع ذَقام سمألاب اهتلالع

 ببسب امبر  ةينافطغلا ناّيْبُذ نب ةرازف رئاشع ىلع ىرخأ ةلمح ليخلا ديز داقو
 نع ينابيشلا ورمع يبأ نع يناغألا باتك يف ءاج ثيح - لقاوقلاو قرطلل مهِعطَقَت

 اولتتقاف «ليخلا ديز مهعمو َنودِناَسَتُم مهو ًةرازف ناهبن ونب ْتَّرَ - هنأ ةلمحلا كلت

 تدشح ةرازف نإ مث «يبسلاو مئانغلا ناهبن ونب تقاسو ةرازف تمزهنا مث ًاديدش الاتق

 سنأ نب سابع هل لاقُي سأبلا ديدش ِمْيَلُس نم لجر مهيفو سيق نم ءايحأب تناعتساو
 هل مع نبا هدسحف ةيلهاجلا يف هسأر ىلع جاتلا دقع اودارأ دق ميس ونب تناك يلعرلا

 ينب يف لزنف هموقو هتيب لهأ نم ةدع يف ٍميلُّس ينب لامعأ نم سابع جرخف هنيع مطلف

 نكي ملو ءأديدش ًالاتق اولتنقاف ناهبن ينب ٌةرازف ثكردأو ءذئموي مهعم ناكف ةرازف

 ديز فاراعلقاد ؛؟سيئرلل هوكي يذلا متانغلا عوبوهو )د ٍذئنيح عابرملا ليخلا ديزل

 ٌدشف «معن :اولاق ؟عابرملا يِلَو لمخأأ ناهبن ينب اي :ىدان ناهبن ونب تيقل ام ليخلا

 ةرازف ىلع دش مث «يلعرلا سابع ةأرما دوسألا مأ ذخأو مهمزهف ٍميلُس ينب ىلع

 :كلذ يف لاقف .مهمزهف - ًادّبْعَمو ورمع نب رشب لتقف - طالخألاو

 ادرَرُيٌنأةجاح يذ ىلع شئَضو اَنَّرْسأَماهئاريج ُتَمَدَواَلا
 اًندَشَت يلهأ نلَوثالف«يلإ ةدنقأ ءاسننا قالخا ضنا
 اَذِّيلا عطَقْذِإٍنيسلا ٌدَحك ٌءالب 2مهدنعو ءاَنَع ناهبن ينب لئاسو

 ادقوتفهحابصماكذناكف ٍكلامبانلصتا مث كلام اود

 اًَدذَبْعَمو كانهراطخب#ةوني ًالَدْنَيُم اككرت دق ورمع نبا رشبو

 البو ايما ديدنحلا تلا اذإ ديم طة ءا زوق يابطل

 .(لفتت ُبيرقتو «ناحْرِس ٌءاخرإو) :سيقلا ؤرما لاق بئذلا :ناحرسلا(١)

 نب رَضُم نب ناليع سيق نب دعس نب نافطغ) :ينعي(كلامو دعس لاطبإ ىلع ٌتررك :هلوقو)
 نمو .(ناليع سيق نب دعس نب  نافطغ يخأ كلام ينب) كلذكو (ناندع نب ّدعم نب رازن
 .نايبذ نب دعسو (تاقطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ نب ةرازف) :نافطغ رئاشع

 (هنايل) كلذكو .درولا هناصح هجو يأ(ههجو ةرغ) :هلوقو .ليخلا ديز ناصح مسأ :درول(0)

 .درولا هناصح نايل يأ
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 (0)واَدَّصَقُملا َيرِهْمَسلا َنوُبَلْسَتْسُيو اّقلاك ُلْيَخلا ٌدقنتسُت ْمُهاَئْيَقل و
 نبأ نع متاعب نيبأ نم يلامألا باتك يف ءاج ام تادحألا كلت الث امه ناكو

 ةمْلِع يف َمْلُس يبأ نب يهز نب ريت جرخا : :لاق ءالعلا نب ورمع يبأ نع ةديبع
 يئاطلا ليخلا ُدْيَز هب ٌرَمُك ءريَهز نبا اوكرتو ٌةمْلِعلا قلطناف «ءضرأل ىَنَج َنوُنَتْجَي
 ْنَم :ّمالغلا لأسف . .نافَّطَغ نب هللا دبع ينب رودل ةمخاتم ءيط رايد تناكو ؛هذخأف
 (0( . .هيبأ ىلإ هلسرأو ةقان ىلع ليخلا ديز هلَمَحَف ءريهز نب رْيَجُب انأ :لاق ؟تن
 نب رْيجُب جرخا يو مسح دور يدرالم

 ءمهرسأف ليخلا ديز مهيقلف «شحولا نوصنقتي ةرازف ينب نم لجرو - نالفو - ريهز
 نم طَقْلِم ينب يف رواجُم ٍذئموي بعكو «هيخأ بعكل ناك سرفب هسفن رْيَجُي ىدتفاف

 نونتجي نايتفلا ضعب عم جرخ ريَهُز نب ريَجُب نإ :نيتياورلا عمجيو . 0 ءيط
 اوكرتو ٌةمْلِعلا برهف ليخلا ديز ّرَمَف «مهتقطنم ريغ يف - نوداطصي يأ - نوصنقتيو
 ناك يأ - ًامالغ ريجي ناكو «ليخلا ديز امهرسأف ةرازف نم لجر هعمو ريهز نبا
 لقأ هرمع ناك اذإ مالغ هنأ ىتفلل لاقُي ناك ثيح ةنس نيرشعو ىدحإ نم لقأ هرمع
 «ىَمْلُس يبأ نب ريهُز نب. ريجب انأ :لاق ؟تن :أ ْنَم :ليخلا ديز هلأسف  ًاماع 7١ نم
 ًارعاشو ةناكم تاذ ةيصخش هوبأ ناكو .هيبأ ىلإ هلسرأو ةقان ىلع ليخلا ديز هلَمَسف
 ْمَأ ْنِيأ' اهلوأ يتلاو عبسلا تاقلعُملا ىدحإ يه يتلا ةديصقلا بحاص وهف :ًاميكح
 ةقان هاطعأو هال مث ًاريسأ هذخأ ليخلا ديز نآب هابأ يتب رب ربخأف !ِمْلَكَت ْمَل ةئفد ىو
 نتا اع فركأ اين :ريهُز لاق» يلامألا باتك يف ءاج امكو - ذئدنتعو .هلسرأو
 بعك ناكو «برعلا دايج نم سرف ريهز نب بعكل ناكو :ثعف سوفاالا اذهز
 دير ىلإ سرفلاب ريهز لسرأف ٠ مهمسجأو سانلا مظعأ نم ليخلا ديز ناكو ءًاميسج
 2 ار ل دج دك يلج طرا سن ىف يذل دعا تجب نتف ( ليخلا
 اميركت اريج ب قلطأ هّنأل ةباثإو ةيدهك ليخلا ديز ىلإ سرفلا كلذ ريهز لسرأ امنإو
 . يئاطلا طّقْلِم نب ورمع ةرسأ طقلم ينب يف كاذنآ '' ” يهز نب بعك ناكو 0

 )١( مهتميزه دنع حامرلاب ةرازف ينب لويخ ذخؤت يأ (انقلاب ليخلا ٌلقنتسُت) بوصألا لعل .
 ,.15 7/658 ص - يناهفصألا - يناغألاو - ٠/77 ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (؟)
 هدلوم ناكو) 00 «ةنيزم ينب نم هنأب ىملُّس يبأ نب ريهز ةمجرت يف ءاج (؟)

 دعي نايبذو سبع نيب حالصإلا يف هدوهجب رهتشا دقو (م511/ ةنس يفوتو ملك ماع يلاوح
 : ةّقلعملا هتديصق يف لاقو ءامهنيب تعقو يتلا قابسلا برخ

 ماسي كلابأ ال ًالؤحح نينامث ضعي نو هايحبلا قيلاكت تيم
 نافطغ يف دلٌو» هنأ (هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا) باتكب ريهز نب د

 .(م5757 اها 5 ةنس وحن بعك يفوتو ..- دلجتب ب
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 هب لسرأ دق :هل ليقف «سرفلا نع لأس بعك ءاج املف» : يلاقلا يلع وبأ لاق

 لاتق ىلع ًاديز يّرَقُت نأ تدرأ َكّنأك :هيبأل بعك لاقف .ليخلا ديز ىلإ كوبأ

 ريهز ينب نيب ناكو . تئش ام كسرف نع اهنم ذُحف يلبإ هذه :ريهز هل لاقف ءَناَمَطَع

 يذلا وهو «كولملا ىلإ ًاداَفَو طّقْلِم نب ورمع ناكو ءٌءاخِإ نييئاطلا ٍطَقْلِم ينب نيبو

 0 «هل مهقلطأف مهيف هلأسف ةراَوأ موي دنه نب ورمع عم ميمت ينب باصأ

 نيح ريهز فرعف ءاَرَش ليخلا ديز طهر نيبو طّقْلِم ينب نيب يقْلُي نأ ديري ًارعش ريهز
 لإ ىأ) ديلإ تلشراف» ءطَّقْلِم ونبو ليخلا ديز كلذ فرعو «هب دارأ ام رعشلا عمس

 فرش اهل نافطغ نم ةأرما بعك دنع تناكو لا و

 نع هتبه ىف يمل نأ هلو ةقرتشل فينا نن فويعشلا انآ :هل تلاقف «ء«بسحو

 ؛هتأرمال ناك ًاركَب امهل رحتف ُناقْيَض كلذ لبق بعكب لزن دق ناكو . هّنمالو «كيخأ

 ناكو .تاركي هب كلف «يفويضل ُتْرَحَن يذلا كركب ناكمل الإ يننيموُلَت ام ا

 :بعك لاقف : اذ ودعم عيفك ناكو «لاملا ريثك ريشه

 "لا تل هان (مكاخ اةقفاو ينموُلَت ٍلْيَلِب يِسْرِع ْتَرْكَب الأ

 ُقيِلْخَْل هنأو ِمَحْفُم ريغ الجر َتْوَجَه :هنبال ريهز لاقف ءاديز هتملك يف ركذو

 :لاقف ليخلا ديز هباجأف .كيلع رّهْظَي نأ

 ئضُر امو بيثأ ٍدْوَع رَمْحِم ىلع هس ا اع حلا

 ئَعَس ْنَم لوأل مهنم يتَمْرِص امو مررة اخ يا

 ىَوَهلا ِنَع َموُلُظلا نوُدُصَي ٌلاجر اهّنوُدو باعشلا بانذأب يْعَوُت

 ىّلُكلاو رهابألا نعط يف نوريِصَب سراوفاهيف عْوَّرلا موي ٌبكْرَيو

 ئككفاولومت هدف يرجح ةازأ امرٌضُم ناك دقو اديز ئرأ لوقت

 نيمحلا نصلف اذإ امويةوشكم ٍةراغ لك يف هَّللا ٌءاطع كاذو

 !؟!«ىقتامو ُتْيَمَبام ًابغَك ُتفَدافل ةمعن ردك ناً_يَِمرالولف

 نسلا ريبك ناك ئملُس يبأ نب ريهز نأ ثادحألا كلت نمز ريدقت حيتي اممو

 .؛هّنِسَو هفرشل كيبأ نم تيختسا امأ» همولت بعك ةأرما تلاق ثيحب

 4-00 ف عام 1
25 2 

02 

 فرت و وول :هسيؤت )١(

 .(ىدرلا نم ءاسنلا مالحأي برقأو : ىوريو) شماهلا ىف 5 ءاج قفز

 .؟ةيئاط ةغل يهو «أفلأ ءايلا بلقتف ٌداضلا هنم تحتُتو «لوعفملل ينبم : : ىضر)ا شماهلا يف ءاج (6)

 .7/؟ 4 ص - يلاقلا يلع وبأ  ىلامألا (4)
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 رئاضع روم سمو زا ال هربت يل خر 0 - يشاوم ليخلا ديزل تناكو
 ىنب نم هل أمَعِن ٌبلطي ليخلا ديز جرخل - يناغألا باتك يف ءاج امك - ثيح ةرازف ينب
 ”مهل امعت قاتساو دنه اهل لاقي ةأرما ذخأف ةرازف ينب ىلع ليفطلا نب رماع راغأو ءردب
 دقو ليخلا ديز هعبتف . مويلا اَنِم جوحأ كمعن ىلإ طق انك ام : : ليخلا ديزل ردب وئب تلاقف
 اوسيلو كنوبلطيس مهنأ مهب ينظ :تلاقف ؟موقلاب كنظ ام دنه اي :لوقي رماعو «ىضم
 هل زربف ديز هيشغو «هلامجو همظعل هركنأف رماع هيلإ رظنف ليخلا ديز هكردأف . . كنع ًاماين

 ءانأ يرازف :لاق ؟تنأ ْنَم :رماع لاقف ٠ :معنلاو ةأرملا ليبس ّلْخ رماع اي : :لاقف «رماع
 0 لاق ءاهنع ّلخ : ديز لاقف ءًاهاوفأ جملا نم تنأ ام هللاو : : رماع لاق
 :لاق «ليخلا روهظ ىلع نيروكنملا نم تنأ ام هّللاو ال :لاق «ّيدسأ :لاق «تنأ
 0 لاق «ليخلا ديز انأ :لاق «ينقُدصأف ينربخُت وأ هللاو ال :لاق ءاهليبس
 لخ :ديز هل لاقف ,ركذلاب ةرازف ّنَبَهْذَتلو رماع ونب كئبْلطتل ينتلتق نئل هللاوف يلاتق نم
 زجف . .لَعْفَأ : لاق ءرِسْأَتْساَف : ديز لاق « «معنلاو ةأرملاو كعدأو ينع يَلْخُت : :لاق ءاهنع
 ذي قسأو زو جنم ةعوق ىلإ ماع قلطناف ةحضر لح أوت هسأر رعش يأ -_رماع ةيصان ديز

 : كلذ يف لاقو .ردب ينب ىلإ اهَدَرُف مَعّنلاو ادنه ليخلا

 ٍدرْطُم ٌدحلا يضامب ةانقلا ردص هل ٌتْوَحَن ْدَق ٍلْيَفُط نبا ٌرماعو
 دبل ىذ نشاجلا ظيبرو اسرانفو ُةَكِرْذُم هْزَولا نأب سحأامل

 ٍدَّعّللاو موزيحلاب ٌةّينملا ُهْنِم ْتَّدَحَامدعب ِمْلِسِب ّيلإ ىدان
 (ِدْنَّرلاب رانلاك ًةنعط هُثْرَعْسُأ :ةلاحا يح ىو دفتولو

 ا

 ًازوزجم مهيلإ لصو امل '''ليفطلا نب رماع موق نأ كلذ الت امم ناكو
 نب ةمقلع مهيلع اوسأرو ءأدبأ اَئَسْأرت ال :اولاقو كلذل اوبضغ ربخلا مهربخأو
 ىملُس يبأ نب ريهز نب بعك مهعم جرخو «ءيط ىلع اوريغيل اوزهجت مث ؛ةثالع
 - مهريغو ردب ينب ْنِمو نافطغ سبع ْنمو نايبذ نب ةرازف ينب نم تاعامجو -

 تناكو نافطغ سبع نم وهو ةئيطحلاب بقّلُملا لورج رعاشلا مهعم جرخ كلذكو
 ءيط ىلع اوريغيل رماع ونب جرخا  يناغألا يف ءاج امك  ثيح «ةيراج هتدلاو
 ًاسيسد ليخلا ديز ىلإ ليفطلا نب رماع ثعبف ءريهز نب بعكو ةئيطحلا مهعم جرخو
 ٌّرَسَأَف :مِهلَئاَتَف قيضملاب مُهَيِقْلُف - ءيط بئاتك يأ  هموق ليخلا ديز عمجف ءهرِذنُي

 - مميِلُّس وخأ  نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع ونب :مه ليفطلا نب رماع موق (0

 تناكو .ناندع نب دعم نب رازن نب رضُم نب ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نبا
 .دجنو فئاطلا نيب ام نزاوه ةقطنم



 546 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ند

 لاط املف ءمهسبحف (ردبو سبعو رماع ينب ْنِم) مهْنِم ًاموقو ريهز نب بعكو ةئيطحلا

 ءهيلع كلذ اوبأف «ليفطلا نب رماع ىلإ رمألا :لاق ءانِداَق ديز اي :اولاق رسألا مهيلع

 - («نييردبلاو نييسبعلا حارس ديز قلطأ كلذكو)  ًابعكو ةئيطحلا الإ رماعل مهبهوف

 - ًاريسأ ةئيطحلا يقبو ''"تيمكلا هسرف ليخلا ديز ءاطعإب هسفن ريهز نب بعك ىدتفاف
 : كلذ يف ليخلا ديز لاقف «- (هسفن ءادتفاب ليخلا ديز ةباثإل لام هعم نكي ملو)

 ُهُتْوَسَأ ْدِإ ٍلوُرَج يدبعل لوقأ
 يذلاو ةقيقحلا يماحلا ٌسرافلا انأ

 دئاق سأرلاو «سانلا سوؤر يموقو
 هدو َرؤوحخ ٌتوملا ام اذِإٌتْسَلَف

 ابّيهَت فوتحلا ئَشْخي ٍةَقاَقوب

 يتدْعَصي فوتحلا ئَشْعَأ يننكلو
 ٍةزيزع ِءامد ْنِم يناس يوزأو

 : ليخلا ديزل ٌةئيطخلا لاقو

 يّئّنإف ٍتآب يلام ْنُكي ْمَلْنِ
 انَكْيَقل موي ذولا ائِم ٌتيطعأف
 اًنَمْحَبَص نكلو ًارْدَغاَئَتْلِنامَف
 ٍهِحْمُر عفَو ْنِم موقلا ٌةامُح ىداَمَت

 ْ :ايقيأ ةئطخلا نق لاقو

 لوقتلا ىلإ نيندأ ركشلاف اؤركشي نإف

 اًعقالب ميمت ٌنِيهايملا َتكَرَت
 مُهَديِرش َترئأدق مْيَلَس ٌّيحو

 1 عاش كلنا هوقو الوعا ىينفا

 اما ول تاو جتا مقا
 ةعاَسملا فكألا انيككَف تاخلا اذإ
 ٌرظاَن جمحو ُهاضوح َعَرْنأو

 ٌرِماَض ٌبقلا ْنِم اهنع ينْدِعاَبُي
 هاجت ميركلا نإ ةرهات
 ٌرِصايَألا ئجرُت ال دِإ اهلهأ ىلع

 لييلبف نباذتا يتانفت يقاس
 3 -_- ةذش لحل لآ ْنِمو

 لّيخأب قيضملا يف انُيَقَتلا ةاَدُع

 ٍلُدَجَأ عُمَو ْنِم ريطلا ٍفاَعِض يِداَمَت

 اوياتحألا كيئنضأ دق ودنا لا نمو

 نفاع دير اجتلا رعي ذإو
 اركارك ًالولح مهنم ىرت دق امب
 ارهاع م ايا ةيانت اه مناالو

ذَعو هيف رعشلا اذه لاق امل هيلع َّنَمو ليخلا ديز هنع يضرف
 نم ًاباوث كلذ ْ

 ١5/55[ ص] .«هتمعنل ًاركاش
 تو 523 23 1 م 2.

 سرف ريهز ىدهأ نيح ريهز نب بعكل هوطعأ يئاطلا طّقلِم ونب ناك يذلا وه تيمكلا سرفلا ١

 . ةئيطحلا وه لورج (؟)
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 مكح ناكو .قارعلاب ةريحلا ميلقإ ىلإ  ةرم تاذ  ليخلا ديز راسو
 فالخ دعب ىهتنا دق ةريحلا ميلقإل نييمخللا ةرذانملا كولملا رخآ رذنملا نب نامعنلا
 ىلع ىرسك بضغا»  نيمأ دمحأ ذاتسألا ركذ امكو - ثيح زيوربأ ىرسك نيبو هنيب

 ١ ا سلا 56 ا 1 ا ل
 نبا لاقو . . نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ هتومبو م1507 ةنس

00 

 ىلع مورلا ةعقو موي ىرسك دنع ءيط اهفلسأ يتلا هديل يئاطلا ةصيبق نب سايإ ةريحلا
 ةلظنح نب ناسح هضرتعاو «نئّبأف اهيلع وجنيل هسرف نامعنلا نم هبلطو زيوربأ ىرسك

 يف ىرسك ّرمو هيلع اجنو هسرف هبكرأف ةصيبق نب سايإ مع نبا وهو يئاطلا ةّيح نبا
 .لئاسولا هذه ىرسك هل ىعرف ءأروزجو ًاسرف هل ىدهأف ةصيبق نب سايإب هقيرط
 ةيح نبا نامعنلا نب رفعي يبأ نب ةصيبق نب سايإ وهو .«نامعنلا ناكم أشانأ مدقو

 يف سايإ ماقأ» ثيحب ًايسراف ًانابزرم ةصيبق نب سايإ عم ىرسك ىلو دقو ''' (يئاطلا

 تناك اهنم ةنماثلا يفو ا ل ةريحلا ةيالو

 7 ةيوسلا تةقعبلا

 ملو ًابلاغ يئاطلا ةصيبق نب سايإ ةيلوت دعب ةريحلا ىلإ ليخلا ديز ريسم ناكو |
 قيرطلا يف خيش دنع لزن ةريحلا نم داع امل هنأ ىوس كلذ نع ًائيش تاياورلا ركذت

 ثحبي نابيش ينب نم لجر ناكملا كلذب ٌرمف «لبإلا نم ةئام ليخلا ديز عم تناكو
 ءيش مهيدل سيلو ةريحلا نم برقلاب هلهأو هلايع كرت دق لجرلا كلذ ناكو ةمينغ نع
 ءابخ لجرلا ىأر» - يناغألا باتك يف ءاج امك ثيح - راسف ةمينغ نع ثحبي جرخو
 :ةفلخ سلجن ريبك خيش اذإك ءاكلا ىلإ رظف لج نماقأ - مدأ نم ٌةبقو ًاميظع
 اذإو هيبنج نايشمي نادوسأ هعمو سرف ىلع لّبقأ دق ٌسراف اذإ سمشلا ْتّبَجو املف

 :هيدبع دحأل لاقف سرافلا لزنو «هلوح تكربو لحفلا كربف اهلحف عم لبإلا نم ةثام
 ا كلذ نم برشي ينابيشلا لجرلا ناكو هاقسو ًارارم بلحف - خيشلا يتساو بلحأ
 د يناببشلا بليمأت» ءادبعو وه لكأ مث اهنم خيشلل ىوشو تحبذف ةاشب سرافلا رمأ

 هتليل ىشمف «لبإلا هتعبتو هب عفدناف هبكرو هلاقع لّحف لحفلا ىلإ ماق اومان اذإ ىتح
 «راهنلا ىلاعت ىتح ًافينع ًاريس اهب راسف ءًادحأ ري ملف رظن حبصأ املف حابصلا ىتح
 وندي لاز امف رئاط هّنأك ءيشب انأ اذإف ةتافتلا ٌثفتلا مث» - ينابيشلا لجرلا كلذ لاق -

 ُتلثنو لحفلا ُتْلَقَعَف سمألاب يبحاص وه اذإو سرف ىلع سراف وه اذإف هتنيبت ىتح

 )١( قص نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف /ا١ا.

 ص - حرفلا دمحم - نودلخ نبأ خيرات يف نميلا مه /ا١6 وثملا١.
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 نقل هللاو ذلك :كثلقت«لحفلا لاقع للحا :لاقف + زنإلا بيز هقيب تققوو تانك
 كنإف :لاق «تومأ وأ ًاريخ نهديفأ ىتح عجرأ ال ٌثيلآو ةريحلاب تايسُن ُثْفلَح
 رورغمل كنإ :لاقف .كل ٌتلق ام الإ وه ام :تلقف .كل مأ ال هلاقع ّلِح ثيمل

 ؟يمهس عضأ نأ ديرت نيأ اا تال رج سل يدر اص حا

 ب يعي ديمشلا باصأ ىتح ىمري لَبْفَأ مث 5: ءعضوملا اذه يف :تلقف

 مث يسوقو يفيس ذخأو ينم اَنَدَ ليتل تفنور يسرا تلتسو ف تاثر

 كدنظ فيك :لاقف «نبللا هدئنع تبرش يذلا لجرلا ىّنأ فرعو ىفلخ فدترا :لاق
 دا تقلا دقو كقلتلا بهن“ ني يقلل كلف ؟ قنركو لاق هروط معلا تلق" وب
 ؟تنأ ليخلا ديزأ :ُتلُث ؟لهْلَهُم نبا مداتُت تب دقو كجيهُت انارتأ :لاقف «يب هللا
 ىلإ ئضمف . سأب كيلع سيل :لاقف ءذخآ ريخ نك :ٌتلقف «ليخلا ديز انأ معن :لاق

 نودجي ال ةريحلاب مهتكرت ينأو يلايعو يئاسن ربخب هتربخأو) هيف ناك يذلا هعضوم
 ْمِقَأَف لِهلَهُم تنبل اهنكلو كيلإ اهُتملسل يل لبإلا هذه تناك ول امأ : يل لاقف (ًائيش
 ةئام باصأف حلملاب ريمن ينب ىلع راغأ مث ءامايأ ٌتمقأف .ةراغ فرش ىلع يّئإف يعم
 - اهايإ يناطعأو  اهكنود :لاق ءهذه :تلق ؟كلت مأ كيلإ ٌبحأ هذهأ :لاقف ءريعب

 ٌتيهتنا ىتح يلهأب ٌتلمتحاف ةريحلا يب اودرو ىتح ءام ىلإ ءام نم ءارفخ يعم ٌتعبو
 اناتسب يلبإ نمثب ٌتيرش ىتح مايألا تضم امو . .ءام ىلع نيطيشلا يف ةوم ىلإ

 ةرتف يأ «ةيوبنلا ةثعبلا لبق :ةياورلا يف ءاج امك ةثداحلا كلت تناكو .' ؟«ةريحلاب

 ديز عم ينابيشلا لجرلا كلذ ثكم دقو «ةريحلا ميلقإل يئاطلا ةصيبق نب سايإ ةيالو
 ةريشع ىلع ةلمحب ءيط ناسرف نم ةبيتك عم ماق مث ءيط ةقطنم ىلإ داع نأ ىلإ ليخلا

 مهمايق ببسب ةلمحلا كلت تناك امبرو  (حلملا) همسا ناكم يف ةيدجنلا ريمُث ينب

 ناكو - ةمينغلا عبر وهو - عابرملا ذخأف «مهب رّْفَظُف  ةيراجتلا لفاوقلا ضعبل عطقتلاب
 :حلملا موي نع ليخلا ديز لاقو «لجرلا كلذل اهبهوف ريعب ةئام

 ”يتانرواشت اب كفن اضأ" رممت نحب ميم عاجلا وجو

 تناك يتلا - ةينافطغلا نايبذ نب ةّرُم ينب رئاشع ىلع ةلمحب ليخلا ديز ماقو

 ءىبط تالاجر نم ريثكلا ناك كلذكو (ماهسلا يأ) لابنلاب ةيامرلا يف اعراب ليخلا ديز ناك )١(
 : سيقلا قرما هيف لاق يذلا يلعُلا حبسملا دبع نب ىورمع مهنمو

 ةييسايبو ينس وتل لعل ينب نسم مار َبُر
 11/65٠. ص - ىناهفصألا - ىناغألا (0)

 قرارا ةديدمتم نب رياح اللف م رقع سسوس
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 مايق دعب تعقو اهنأب ةلمحلا كلت تفداصتو - لفاوقلل نايحألا ضعب عطقتت
 ناك يذلا يدزألا يجرزخلا ةبانطإلا نب ورمع ءاجهب - فوع نب - ملاظ ن نب ثراحلا

 دقو .ليخلا ديزل ًاقيدصو برثي يف نييناميلا نييدزألا جرزخلاو سوألا ءاسؤر نم
 .:يلي ام ةلمحلا كلت نع يناغألا باتك يف ءاج

 يجرزخلا ةبانطإلا نب ورمعو ملاظ نب ثراحلا نم ناك ام ليخلا ديز غلب املا
 ٌرّسأَف نافظغ نب ةّرُم ينب ىلع راغأف ءكلذل ليخلا ديز بضغ هايإ هئاجهو
 ديز لاقو - امهحارس قلطأ يأ - امهيلع ْنَم مث هتراغ يف هتأرماو ملاظ نب ثراحلا

 اَهَيْبَس ةجافخ ْنِماَكِيَبَس ةاَدَع
 ةراغ َجراَرَخْل | ينع ْعِلْبْم ف

 :ةراغلا كلت ركذي ليخلا

 ©0.ئاظعلا ىدحإ َناَيْبُذ ينب اًنَحَبَص اقنأ َناَمْوَرو انوش نقأ ليشالا
 ملاظ نبا اَئْيَوَح دق ىَدْرَت ليخلابو انقلاب ةَّرُم حلا سن اًئًمَسو
 مساورلا يجاونلا نيب ٍبَعَت ىلع ُهَنْذَّقَي يجاونلا داضعأل ًابينج
 مداوقلا ناكم يِنوزججو يلع اوُمِعْناو ءادفلا يْنِم اوُلَّبْفِإ لوقي
 مجاضتملا ملعألا قدشك تراصف هتسا ًٌةراوق حمرلا دَحح سم دقو

 يمساقم اهيلع تلج هتليلح ىأر دقف فوع نبا راج اب لئاسو
 را نباطيقلهيمهسباهالج  امدعب طيراضعلا نادر هلل
 مئازعلا يفًايهاو الإ كميزع ئرأ الو فوع نبا ّليق نإ كّرغأ

 مقاشالا سوه اني تول ترق
 (مئان ريغ ًافجاو ٍفوع يح ىلع

 ”١5/57[ ص3

 «يجرزخلا ةبانطإلا نس ورمعو نييدزألا جرزخلا رئاشع يدعي (جرارخلا) هلوقو

 1 ويه ءارعشلا ا ا ا نب ورمع ناكو

 2 لا ريت نك جبلا يلع فاتن

 نب دعس نب ةجراخ نب بدنج نب نامور ةريشع :نامور .ءىيط نب ثوغ لئابق :ثوغ 00

 .ءىيط نب ةرطف

 ة يلجر ٌتعضو دقل : نايفس يبأ نب ةيواعم لاق» :هنأ يلامألا باتك يف ءاج 0
 : ةبانطإلا نبا تايبأ الإ مازهنالا نم ينعنمي امف ٍةرم ريغ نيْفِص

 (حيبّرلا نيسقشلاب دمصحلا يذخأو يئالب ى از نقسم ىلع

 .١/؟هرىث ص .تايبألا رخآ ىلإ
 .رذاحملاو شمكنملا ردايملا : حيشملا ةرهز

 موي باكرلا يف
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 5 ل تعا ين ماا م6 5 :1 مه م

 7 ييسيرتست نآ يرمخت كَدِنوُي تشاجو تاشج املك يلؤفَو

 (حيحص ضْرِع نع َدْعَب يم و ِتاحلاص رئثام نع َعْفذأل

 كوع

 ًايلاو يئاطلا ةصيبق نب سايإ اهيف ناك ىتلا ةرتفلا ىف ليخلا ديز ءابنأ نمو
 روس ىلإ اريام ن5 هي ب م ع بس يب نم دار نأ ريع

 05 100000 فاد هنا ىداطلا سرت كاذا) ةهضع مت جي رداع

 رئاشع نم مهريغو ناهبن ينب نم ءيط ناسرف بئاتكب ليخلا ديز مهيلإ قلطناف

 - رماع ينب نم - ليفن ينب مث ديحولا ينب ةريشع ىلع راغأف ؛ءيط نب ثوغلا

 كلت تناكو .مهيلع نم مث بابض ةريشعب كلذك لعفو «مهنم الاجر لتقو باصأف

 باتك ىف ءاج دقو .ىئاطلا باوُد اهيف لِتُق ىتلا ةقطنملاب نكست ثالثلا رئاشعلا
 : ىلي ام ةلمحلا كلت نع ىناغألا

 «نزاوه نم هل رهص ىلإ هللا دبع نب باوُد هل لاقي ءيط نم لجر جرخ»

 ديز كلذ غلبف - (ةّيح ينب يف يأ) - ةّيح يف ةساير اذ افيرش ناكو «لجرلا بيصأف
 لعجو ءرماع ينب ىلع راغأو ثوغلا دلو ْنِم هعبت نمو ناهبن ينب يف بكرف ليخلا

 ال لاق نإو هلّثُق معن لاق نإف ؟لوتقملا يئاطلاب ملع كلأ :هل لاق ًاريسأ ذخأ املك

 دير جرم ليفن ينبو بابضلاو ديحولا ينب نم اوناكو - هيلع نولي ناجح

 ل يأ هب ءوبي الو ؛تاوذ راك ةيضأ ا لاقف ؟تعئتص ام : هل اولاقف ءهموق ىلإ

 اكلأو .هب ءوبي الف ليفطلا نب , رماع امأف « ةنسألا بعالم كلام نب رماع الإ هيفاكي

 :لوقي ليخلا ديز

 نر د يي اورصات دادي نسوي كلان نأ سرا

 (9بارأبًايعالُم ىمسو عفت 1 ب

 "بالك يح سأر رمعلا نكل را نيارماع وبما

 )١( (يحيرتست وأ يدمحُت كناكم) :ىوريو .

 نم فيحصت هيف تيلا اذهو .(خلإ . .ةنسألا بعال نم سيل) يناغألا يف تيبلا ردص ءاج (؟)
 .ًابلاغ ةعابطلا

 نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك رئاشع :بالك يح (9)
 بالك نب بابضلاو «بالك نب بعك نب ديحولا مهنمو . .ناليع سيق نب ةفّصخ نب ةمركع
 .ةنسألا بعالم رماع مهنم نيذلا
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 باثك يموقٌدجو .يجحذم  رتوب ُتقَبَسدقف ينتفيوأ
 نايف لانا عت كقو» - الاجر تايضلل ةيمدقتا دك
 (يبارشاوغاسأ اًمَفلْيَمُنو اعو ةنييولا داش مصأو
 05 باوُد نأل جحذمل راثلاب ٌتذخأ دق يأ (ٌيجحذم رتوب ٌتقبس دق) هلوقف

 لئابق نم ء ءيطو ؛نييئاطلا ةّيح يني يف ةسائرلاو فرشلا يوذ نم ناك ين ةاطلا هللا دبع

 ينب نم ًالاجر هلتقب رأثلاب لوختلا دير لحنا دكو اهلك جحذم لئابقل وه رأثلاف «جحذم
 باوُد لتقب يفي ال هنأو ًايفاك ريغ كلذ ربتعا هنكلو «بابّضلاو ليفن ينب نمو ديحولا
 نب رماع نب ةعيبر نب بالك تب نمار ةنسألا بعالم كلام نب نماع لقق الإ

 ناسرفو ءاسؤر رهشأ ليفطلا نب , رماع ىتح باوُد مدب يفي ال هنأو - ةعصعص

 لتقب ةقالع يأ ريفا نب نفاس سلا يضذام فلاح نب مال نكت مو .نزاوه
 ديز تايبأ ىلع ًابيجم لاق هرعشو ليخلا ديز لاقم ليفطلا نب رماع غلب املف# .باوُد
 : كلذ نع ليخلا

 لاجرلا مولح ُتَهِفْش اذإ لحلب رقؤت تلك دقاديزل لف

 3لوكو 0 ٌيحلا ٍِفَلَس ْنِم ليتقلا اذه سيل
 ل لا فل ديض لو «رارسلا لدكا يتتفوأ
 ' يي شٌسانلا مِلَع ْدذَق ءامسلا ءام نباو

 ديحولا ينب نم مهلتق نيذلا هلتقب باوُد رأثب ذخأ دق ليخلا ديز نأ دوصقملاو
 الو رّيْمِح كولم نم باود سيلف «باوُد اهيف لتق يتلا ةقطنملا يف بابضلاو ليفنو
 .لاق ام ليخلا ديز لوقي ىتح ةرذانملا الو ةنساسغلا نيينفجلا كولملا الو ةدنك كولم
 هلعلو ؛مهرثكأ نع اًَعو َّنَمو موقلا بقاعو رأثلاب ذخأ دق ليخلا ديز ناك لعفلابو
 هّللا دبع نب باوُد ْنألو «ةالاغملل سيلو رماع ينب ءاسؤرل ريذحتك لاق ام لاق امنإ
 دقو «ةريحلا ميلقإ يف كلملا ةصيبق نب سايإ ةريشعو ةرسأ ِمُهو ةّيح ينب نم ناك
 ةنماثلا يفو «نينس عست ة ةريحلا ةيالو يف ةصيبق نب سايإ ماقأ» هنأ نودلخ نبا ركذ
 . «ةيوبنلا ةثعبلا تناك اهنم

 ةةصخ عر نتا از نات نقسم ىلع دحلا هنو لعل هللا تاج امال

 ينبو ميمت نيب يناثلا بالكلا موي ةعقوم دعب تعقو دقو - دجن ةقطنمب - ميمتو

 .نييريمحلا كولملا تويب نم نيعر يذ لالك دبع لاو بصحيو عالكلا يذ لآ
 ءامسلا ءام نباو . ماشلاب نويناسغلا كولملا : : ةئفج وئبو ٠ .نويدنكلا كولملا :رارملا لكآ ونب

 . ةرذانملا هدالوأو رذنملا كلملا
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 يتلأو رماع ينبو جحذم نيب ؛ (حيرلا فييف) موي مترو نيجصتملا برك نب ثرحلا

 ©0)(ةكمب هك يبنلا تعب دقو حيرلا فيف ةعقو تناك» هنأ برعلا مايأ باتك يف ءاج

 اهيف باصأ يتلا حيرلا فْيَق موي ةعقوم ءابنأ يف ليخلا ديزو ء ءيط ركذ تأي ملو

 جحذم ناسرف نم ناكو ليفطلا رض رماع نيع يجحذملا ثراحلا ديزي نب رِهسُم

 نانق نب نيصحلاو يئراحلا رِهْسُمو يديبُزلا برك يدعم نب ورمع اهيف نميلاو
 دقو « ليخلا ديز ةلمح تناك ابلاغ كلذ دعبو . مهعم نيذلاو رماع لئابق تمزهناف

 مايق مث ةلمحلا كلت ركذ ءاج ثيح يناغألا باتكب اهرابخإ يف ٌميدقتو ٌريخأت عقو

 امنيب (ءيط رئاشع ىدحإ ىلع ةراغب رماع ينب نم فل عم رصعأ نب ّينغ) رئاشع
 الب نوكت ةلْمَحْلا ّنِإف الإو ليخلا ديز ةلمح ببس تناك ةراغلا كلت نأ بوصألا

 رم ما ارب ا ل ا ع يل را

 ليفط لاقو - ىرسألا ضعب - اًوّبّسو اولتقو اوبهنف ءيط ْنِم ةريشع ىلع اوراغأف
 : اهلوأ اناس كلذ يف يونغلا

 باصتعاو دحبةرواغم  يداعأىلإدهايجلاباَنْوَمَس

 ؟تانهقنلاو انانيبهلاب انكستو ًارراهج مهتكاّرَس اهقلقفر»و

 راينا ةديحلا يف ندم نادي رب عرخو , يع بناتك ليحلا ميز هانم

 مهطالخأو أئيط عمج لِهْلَهُم نب ليخلا ديز نإ : يلي ام يناغألا باتك يف اهنع

 سيق ْنِم برعلا لئابق نم مهرواج ْنّمو رماع ينب مهب ازغف برعلا ناذش نم ًاعومجو
 ىلإ اوعزفو هب اورْذتُف «سوشلا رتل ري بيحفت معلا ناجع (دجن يف)

 ونب مهتوخأو رصعأ نب ٌينغ مِهعْمَج ىّنَلَف مهب رِذُن ْنَم لوأ ناكو ءاهوبكرو ليخلا
 يف لتقل ٌرَحَتْساَف ءرماع وئب تمزهنا مث ًاديدش ًالاتق اولتتقاف «ةوافطلا مهو ثراحلا
 رماع ينبل هتعقو يف ليخلا ديز لاقو يوم تاتك ند تما + ءيط تألمو ٌينغ

 :اهيف لوقي ىتلا هتديصق

 ""(بالكلاو رصعأنباةلهابو ٌينغ ىلع ُبيِحُت ْنَم ةبيخو

 ليفط ةديصق تسيلو «يونغلا ليفط ةديصق ىلع باوج يه امنإ كلت هتديصقف
 ةبيخو» ليخلا ديز لوقف  يناغألا ةياور بحاص ّمَّهوَت امك  ليخلا ديز ىلع ًاباوج

 دكؤي يلاتلابو «يونغلا ليفط ىلع ًاباوج تناك هتديصق نأ دكؤي (ٌينُع ىلع بيجُن ْنَم

 ٠ ل د ا يالا ف ةسرعلا مال

 انكم نام 0 «ةرافطلاو 5857 :ةلهانو 00 ّينغ) رئاشع

 11/51 ف ىناهفصألا  ىناغألا (9)
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 ءيط رئاشع ىدحإ اهيف اوبهن يتلاو رماع ينب نم مهعم نيذلاو ّينغ رئاشع ةراغ نأ

 ديز اهيف داق يتلا ةلمحلا كلت ببس تناكو ليخلا ديز ةلمح لبق تناك - اهلفاوق وأ -

 ّينُع رئاشعب عقوأف برعلاو جحذم ناسرف نم مهريغو ءيط ناسرفو بئاتك ليخلا
 كلت يف اومزهناف «ميمت رئاشع ضعبو رماع ينب نم بالكلا ينببو رصعأ نبا ةلهابو

 تمزهنالا يناغألا :تاتكت ةيفلاسلا نضئلا ف ماج امك كيتح صاع يكب ةصاخو ةعقوملا

 .(ميمت مئانغ ْنِم اهيديأ ءيط تألمو :ّينُع يف لتقلا ٌرَحَتْساو «رماع ونب

 موي ابلاغ يهو) -ةعقوملا كلت نع اهلاق ًاتايبأ ليخلا ديز رعش رهشأ ْنِمو
 يناغألا باتك يف ءاج ثيح فئكمب ِبَّفَلُملا ةَّوْرَع هنبا هعم اهدهش دقو - (نجحم

 : نجحم موي يف هلوق ليخلا ديز نب ةورع تنب ىليل ينتدشنأ :لاق ىليل يبأ نبا نع. .»

 رباودلا دقق دش كتكمونأ اَذَع اذإ نوفرغت له «رماع ينب

 ركاربسلل ادكتعم ىلا عرف وسع ىف قلت لزعت  ةيع
 اي هّللاو يأ :لاقف ؟كيبأ عم مويلا كلذ تدهشأ هبأ اي «يبأل ُتلُق : ىليل تلاق
 ةثالث :لاق ؟تَفِصُو يتلا هذه كيبأ ليخ تناك مك : تلق دع

 :«ليخلا دز نب ةوزع تنييىليل تلاقا 0 هنأ يلامألا باتك يف ءاجو ."' سارفأ

 :لاق ؟مكليخ تناك مكف :ٌتلُق .معن :لاقف ؟ةعقولا هذه تْرَضَحَأ يبل كلُ
 نب رعتشلا نف يأ تفِصُْو يتلا كيبأ ليخ- تناك مك» لقت مل يهف .(”6سارفأ ةثالث
 :لاقف !؟ةعقوملا كلت يف مكليخ تناك مك) وأ  ؟كيبأ ليخ تناك مك :تلاق امنإو

 لويخ ةتس اهنم روهشملا ناكو ةصاخ ليخلا ديز هيبأ ليخ : دوصقملاف (سارفأ ةثالث)

 ةثالث) ةورع لاقف «تيمكو «قحالو «لماكو «لوودو «لاطّهلاو ءدْرَّولا : : يهو
 ناكو (درولا) هليخ ةوهص ىلع ليخلا ديز ناك دقف  ةتسلا كلت نم يأ (سارفأ

 كلذ يف ليخلا ديز اهفصو يتلا ليخلا امنيب .نيليخ ةوهص ىلع لِهْلَهُم هوخأو ةورع

 نم ًاعومجو مهطالخأو ًائيط عمج» هنأب صنلا فلس ثيح هشيج ليخ يه رعشلا
 يف هشيج نأ ىلع صنلا كلذ لديف .«مهرواج ْنَّمو رماع ينب مهب ازغف برعلا ناذش

 دكؤي هسفن رعشلا نإ لب «فالآ ةدع تناك هلويخ نإو ًاريبك ناك ةعقوملاو ةلمحلا كلت
 . شيجلا ليخل وه فصولاف «هتارجح يف قْلُبلا لظت شيجب» :لاق ثيح كلذ

 ةديصقلا كلت ىف ليخلا ديز لوق لماكلا باتك ىف دربُملا سابعلا وبأ دروأ دقو

 ْ | ْ : يهو ةروهشملا ةعبرألا اهتايبأ

 رباودلاَدَمَعَدَّش دق فئكِموبأ اَدَغاذإ نوفرْعَت له ءرماع ينبا

 )١( الأغاني  الأصفهاني  ص 15/5١. ) )0ص  دريملا سابعلا وبأ - لماكلا 768/ ١.
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 رفاوحلل اديس ُهئِمَمكألا ئرت ِهِتارَجَح يف ُقْلْبلا ٌلِضَت شيجب
 ٍرِداوَبلاعيرس ٍهيلاوت ريثك نئتولا سجترم ؛ ليلا يلثمك عْمَجو
 (رماعو ريمُت يف يحمر ةجاحو انكلا هركيأ ةزولل ةةاع تأ

 نِإف عردلا رباود دقع ديري «رباودلا َدَقَع دش دق :هلوق» :دربملا سابعلا وبأ لاق

 . كلذ لعف مح اذإ سرافلا

 :قلبألا هيف ئرُي الهترفكل يأ (هتارشخ يف ٌقلثلا لضت شيحببال :هلوقو
 :هلوق كلذ نمو «هينول فالتخال رظنملا روهشم قلبألا ناصحلاو

 ٌقلبألا ٌنفرْغُيل َتْبَرَه نعلو انُحامر َكَئْفِطْخَتَْل ٌتْفَّقو ْنِكلُف

 هرقل لري (نكاومبلا كش ةنيرقألا يزل: :هلوقو .هيحاون :هتارججخو
 .ضرألاب اهقِصْلُت ىتح ّمكألا ٌنحطُت شيجلا

 كلذلو .قؤألا ُةٌداوس ُدْسَي ٌداكيف ؛ةرثك :لوقي (ليللا لثمك عمجو) هلوقو
 . ءادوس يأ «ءارضخ ةبيتك : لاقي

 :لاقُي ةُمالك ُنيبي الو هتوص ُعَمْسُي يذلا ُسجترُملا (ىغولا سجترُم) هلوقو
 .تاوصألا :ىغولاو .اذه نم ٌدعرلا سجترا

 ُتْوَلَتَو ُهَعِبّنا اذإ هولتي هالت :لاقُي ءقحاوللا :يلاوتلا (هيلاوت ريثك) هلوقو
 .')(ًاضعب هضعب ٌتعَبتأ يأ «نآرقلا

 : دع هّللا لوسر باحر يف ليخلا ديز

 ةليبق دفو دئار وه ناكف ةيوبنلا ةرجهلاو مالسإلا روهظ ليخلا ديز كردأ دقو

 ةفرعم ىف باعيتسالا باتك يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق هلك هّللا لوس ىلإ ءيط

 : باحصألا

 ةنس ءيط دفو يف ِهِي هللا لوسر ىلع يئاطلا لِهْلَهُم نب ليخلا ديز مِدَق»

 يف دحأ يل فِصْو ام) :هل لاقو ريخلا ديز كي هّللا لوسر هامسو ملسأف ءعست

 ًارعاش ليخلا ديز ناكو :.: (كريغ ةفصضلا نود هتيأر الإ مالسإلا يف هتيأرف ةيلهاجلا

 ليفطلا نب رماع َرّسَأ دق همالسإ لبق ناكو .. ًاميرك هتّمِهِب ًاعاجش ًانسل ًابيطخ ًانسحُم

 ا ”(هتيصان ٌز زجو

 )١( /*89و ”08 ص - دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا ١.,
 )( ص - ىبطرقلا ربلا دبع نبا - باحصألا ةقرعم يف باعيتسالا 5517/١.
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 لاق . .فتكيم ابأ ئنكُي .ًاميرك ًاعاججش ًابيطخ ًارعاش ليخلا ديز ناك. .»

 ةيلهاجلا ءارعش دحأ ناكو .ةيبلك «مرثألا تنب ةشوق :ليخلا ديز مأ مسسارا :انؤرفلا
 . .ةماقلا لوطو مسجلا نسحب ًافوصوم ًاليوط ًاميسج ناكو «نيدودعملا مهناسرفو

 ةيلهاجلا يف دحأ يل فِصُو ام :ليخلا ديزل ِلي هللا لوسر لاق :قاحسإ نبا لاقو
 . 72. .كريغ ةفصلا نود هتيأر الإ مالسإلا يف هيأرف

 ورمع يبأو يبلكلا رذنملا يبأ قيرط نم يناغألا باتك يف ثيدحلا اذه ءاجو

 ناك الإ هتيأرف طق ّلجر يل فِصُو ام ديز اي» :ِهلي هللا لوسر لاق ءظفلب ينابيشلا
 0 لت انفو فانز تناك هيدقعي امدخوم

 هل هللا "لوسر: نلإ وميك يذلا ءرلط هقو' نسكرو ةنارجوبغ ليخللا نيو: كاكو
 يلا نيك هيل ةنايق يات كاع كعب وحلا انقا وتوكل علو ةرجولا] عيد فين
 : يه دئاقع عبرأب ةيلهاجلا

 ديز بسن يف انركذ دقو . (ءيطل ناك ْمْنَص :اًضَر) يناهفصألا لاق : (اًضُر) ةدابع -أ

 كلذكو:(. ءاضُر دبع نب يهتم نب ديز نب لهْلَمُم نب. ليخلا ديز) هنأ .ليخلا
 تناكف .«يئاطلا ْئَضُر دبع نب ةّرُما ءيط تايصخش نم يلامألا باتك يف ءاج
 ةيعاضقلا نالوخ رئاشع ضعب تناك كلذكو اًضُر ةدابعب نيدت ءيط رئاشع ضعب

 تركذ دقف اًضَر ةدابعب نيدت فوجلا يف ءيط ةليبق دهمل ةرواجملا ةدعص ةقطنمب

 نع هما بحل 115 411 كركر نارا اوكا ار درعا اقوا مجارتلا

 ةقطنمب (اَضُر) ةدابع دوجو ىلع كلذ لديو '”(لبج نب ذاعم ىلإ اباتك ينالوخلا
 نم ةيعاضق ةيبلك «مرثألا تنب ةشوق لا د هاعيأ ةدعرص

 ةيئاطلا ليخلا ديز ةريشعل ًادوبعم ناك اًضُر نأ كلذ نم نيبتيو .ةدعص ةقطنم

 .نميلاب ةعاضقو نالوخ نم رئاشعل كلذكو

 تركذ دقو .ىملَّسو اَجأ يلبج ةقطنمب ءيطل ًادوبعم ناكو :(سْلُفلا) ةدابع - ب
 مهلبج طسو رمحأ ٌفنأ وه ءيط هدبعت تناك يذلا منصلا :سُأُقلا نأ» مجارتلا
 ءمهرئاتع هدنع نورّثعيو .هيلإ نودهيو «هنودبعي اوناكف «ناسنإ لاثمت هنأكو ودبي
 لاق ديلا فئاخ هيتأي الو
 يئاطلا فراع يلهاجلا را

 ءانيسلا ةوستلالا نكت خو كيل قوش رطبا هيئاذ

 .5/١ا/؟ ص - ينالقسعلا رجح نبا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )

 .5/17/ ص يناهفصألا جرفلا 1 يناغألا مه

 اا نم يشللا ةينع همحم ا ىوتلا دهعلا ةبايسلا قئاكولا#(6)
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 نوكت دّقو ؛(ىزعلا) ةدابعب نيدت ءيط رئاشع ضعب تناكو :(ىزعلا) ةدابع  ج

 نمؤي ثيح دحاو تقو يف ةدوجوم (ىزُعلاو سأفلاو اَضُر) ةثالثلا ةهلآلا ةدابع
 . (ةينثولا ةهلآلا ددعت) ةركف راطإ يف ةثالثلاب عيمجلا

 ةينارصنلا ةنايدلاب نيدت ءيط رئاشعو تايصخش ضعب تناكو :ةينارصنلا ةنايدلا د
 فيلاخم اهنمو نميلا قطانم نم ديدعلا يف ًأضيأ ةعئاش تناك يتلا ةيحيسملا

 حيسملا دبع نب ورمعا ءيط تالاجر ريهاشم نم ناك دقو هرّيْمِح وُرَسو نارجن
 تركذ كلذكو «ًاينارصن ناك يئاطلا يسبنسلا ةريمع نب عفار» مهنمو «يلعثتلا
 - «ًاينارصن ناك يئاطلا يمرجلا نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبق» نأ مجارتلا
 «ًاينارصن يىلعُتلا يتاطلا متاختيزب يِدَع ناك امك - نيوج ينب ةريشع سيئر وهو

 موق يف اسيئر ثنكو..... ايلارصت اثنك» :متاج»ني قلع لاق دقو

 لك هللا لوسر ةوعد تاروطتو ءابنأ عباتُي ناك لِهْلَهُم نب ليخلا ديز نأ دب الو
 نيينامهلا جرزخلاو سوألا ةرصانمو فينحلا يمالسإلا ديحوتلا نيد ىلإ
 نم لجر ةئامعبس مودق هال ةنس لئاوأ يف تدهش يتلا برثي ىف ٌيِكَي هّللا لوسرل

 نأ ما ا كرو «نيعيابمو نيئمؤم ٌدْيكَك هّللا لوسر ىلإ نميلا لئابقو قطانم

 .رعاشألا تالاجر نم نيسمخ مضي بكوم يف يرعشألا ىسوم وبأل مهنم
 نب ةورفو . . سود نم تيب لهأ نيعبس مضي بكوم يف يسودلا ورمع نب ليفطلاو
 ل ل .«(مهريغو . .يجحذملا يدارملا كيسم

 ميول ان : الئاق متاح تنب ةناَفَس هتخأ راشتسا نأ دعب يئاطلا متاح نب يِدَع ةيئاطلا

 ايبن لجرلا نكي نإف ءًاعيرس هب قحلت نأ هللا ىرأ :تلاقف ؟لجرلا اذه رمأ يف

 نلطتاف . ''”«تنأ تنأو ءَنَمَبلا رع ىف ُلِذَت نلف اكلم نكي نإو «هلضف هيلإ قباسللف
 يف كو يبنلا ىلع متاح نب يع مق باعيتسالا يف ءاج امك ثيح برشي ىلإ
 لفعأو «قّدصو هب نمآف « لسرُم يبن هنأ يِدَع فرعف . "!«ةرجهلل عبس ةنس نابعش

 مهريغو نييئاطلا ةبلعث ينب نم لاجر ملسأو دْفَو امك «ةباحصلا فوفص يف هناكم
 .ه/ ناضمر يف ةكم حتف لبق كلذ ناكو ه4 ةنس

 «نيرمأب طبترت نأ نكميو «ه4 ةنس تناكف ءيط دفو عم ليخلا ديز ةدافو امأ
 لل هللا ا ل ل :امهدحأ

 قطانم دوفو مودقو ريسم :امهيناثو ."72. .ءيط ىلع ًاقدصُم يئاطلا متاح نب يِدَع

 )١( ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 58 ١/ 4.

 ) )7الاستيعاب  ص - ربلا دبع نبا 7/١5١؟.

 د نفت نسانلا كيس نبا ع ثألا نوع(
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 نب ورمعو كيسم نب ةورف ةسائرب جحذم لئابق دفو مهنمو برثي ىلإ نميلا لئابقو

 لايقأ دفوو «ةدنك دفوو «نادمه دفوو ء«حوشكم نب سيقو يديبّزلا برك يدعم

 ىلع اوقفتاو ءيط ةليبق نوطبو رئاشع لكل نولثمم عمتجا ءاوجألا كلت يفف .رّيْمَح
 (اوملسأ ًايبن لجرلا ناك نإف) برثي ىلإ هجوتي دفو ىلإ مالسإلا قانتعا رمأ ضيوفت
 رئاشع رئاس نولثمُي ءيط ءاهجوو ءاسؤر نم ًالجر رشع ةسمخ ءامسأ ديدحت متو
 نبا ركذ امك - ثيح «دفولل ًاسيئر لِهْلَهُم نب ليخلا ديز رايتخاو ءيط ةليبق نوطبو
 مهدّيس مهمدقتي ءًأرفن رشع ةسمخ ىف ءيط ٌدفو كي هللا لوسر ىلع مِدَق» نودلخ

 مهنم ناكو («- ينارصنلا وهو - نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبقو «ليخلا ديز
 بتناك او يعفو :يتعملا ريبج نب كلامو «ىتاببتلاسودش نب زز:..» اضيأ

 ملاظ نب رباجو «ةّيح نب ةشرح نب نصح نب رماع نب ستبرو «يفيرطلا
 نب لْيَخلا ديز انِمو.. : دعب اميف لاق يذلا يئاطلا يلَعْتلا ًاضيأ مهنمو « . يرتحبلا

 . .ثْبَلَت الو مُكعَلَت ريغ ْنِم هبيجُمو يي هللا لوسر ىلإ اندئار . .يناهبنلا لِهْلَُم
 يذلا ءيط دفو سيئرو دئار وه ليخلا ديز ناكف . «ناقرفلاب نمآو «ناميإلا ىلإ ٌَعّرْسُأ

 اولصو املف «ءيط نوطبو رئاشع لك ءاهجوو ءاسؤر نم الجر رشع ةسمخ مضي ناك
 (يوبنلا) لدعسملا تاس مهّباكر اوخانأ»  يبلكلا ولجملا وأ 0 امك تت هباكي ىلإ

 نويعو ةيوبنلا هريسلا تانك يتءاجو طلاب . سانلا بطخي كي هّللا لوسرو اولخدو

 املف هديرنوس رفو ء ليخلا ٌدْيَز مهيف : ءيط دْفَو هِي هّللا لوسر ىلع ٍمِيَق١ : هنأ رثألا

 نة: ننتسلا با ركذد ةقو .مالسإلا مهيلع ضَرَعو مهمّلك هيلإ [اونيشلا

 ريغ راض لك نم عافي تزاح اًممو ىّزَعلا َنِم مكل ٌريخ يإ : مهل لاق كو هللا لوسر
 ليخلا دير .ماقق . لجو زع هللا نود رع هدولبعت يذلا دوسألا ليجلا نمو َعاَنَم

 دهس نا ناوسللا ل اهل: أل نأ :دينعأ لاقفا- مهمتأو لاجرلا لمجأ نم ناكو -

 للهم نب ليخلا ديز انأ :لاق «؟َتنأ ْنَمو» :ِللي هّللا لوسر هل لاقف .هّللا لوسر
 كبلق ٌقَقَرو كلبجو كلهس نم فك كب ءاج يذلا هلل دمحلا» :ِقب هللا لوسر لاقف

 تنأ الإ هب َفِصُو ام نود ناك الإ هُثيأرف طق لجر يل فِصُو ام «ديز اي مالسإلل
 اميسج ناك ليخلا ديز نأ» ةباصإلا باتك يف ءاجو .“'”كيف ليق ام قوف كّنإف

 يل فِصْو ام : لك هللا لوسر هل لاقو . .ةماقلا لوطو مسجلا نسحب ًافوصوم اليوط
 ب ماشه ركذو - . "”(كريغ ةفصلا نود هتيأر الإ مالسإلا يف هتيأرف ةيلهاجلا يف دحأ

 باتك يف ءاجو .«  .ةيلهاجلا يف سرافب تعمس ام» : ظفلب ثيدحلا اذه يبلكلا

 )١( نا نساذلا ديم قبا د رثألا نويعو د 415 نفاد ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا 0/0
 ار ناس لا
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 ىلع ٍمِدَقا :يلي ام سانلا ديس نبال رثألا نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مهمّلك هيلإ اوُهَتْلا املف (مِهدْيَس وهو ؛ٍلْيخلا َدْيَر مهيف :ءّيط ٌدْفَو هك هللا كوضو

 ركذ ام» :ِيك هللا لوسر لاقو «مهمالسإ نّسَحو ءاوملسأف مالسالا مهيلع ضّرَعو
 ل لف ليا يَ الإ هن قام نرخ يأ الإ يناج مث ٍلضَقب بلا نب ليَ

 تاياورلا كلت يف سيلو ''”2. .ريخلا َدْيَر كي هللا لوسر امس مث .«هيِف ام لك ْعَلبي
 ديز مودق دنع امهادحإ مي هللا لوشر نوكي دقو < نفراعت

 . ةئيدملا يف ةرتف ماقأ هنأل كلذ دعب ةيناثلا ة ةرملاو « ليخلا

 يذلا ءيط دفو سيئرو دئار ناك اَمّنِإَ ءيط دّيَسو سيئر ليخلا ديز نكي ملو

 ديز فصو يذلا يئاطلا لَعّتلا مهنم «ءيط ءاهجوو ءاسؤر نم رشع ةسمخ مضي ناك

 ىلإ ٌعَّرْسَأَف ءْتْبَلَت الو مثعلت ريغ ْنِم هبيجمو هلك هللا لوسر ىلإ اندئار” هنأب ليخلا

 ديحم فلنا يللا الإ دل ل نأ يدنا هل وفي ندا كينص نات رفلاب ناو « فامدإلا
 نب ذز) الإ اونمآو نيتداهشلاب اوقطنف ءاسؤرلا دفولا لاجر هدعب ماق مث . هللا ةلوسو
 ةيقبو ليخلا ديزل لاقو (جرخف هللا لوسر دمحم نأب نمؤي ملف يناهبنلا سودُس

 يود نير رهن نقلها لوسر ًادمحم نأب هجورخ دعب ه هوملك نيذلا دفولا

 قحلف . ًادبأ يتبقر كلمي ال هّللاوو ل ل ا

 يع ءيط ناسرفو ءاسؤر نم هعم نيذلاو ليخلا ديز ثكم امنيب .ارصَئَتف ؛ماشل

 ثيح ه9 ةنس لئاوأ يف مهمودق ذنم رهش وحن هل هللا 0

 ناك ىيتلاو ةيلهاجلا يف اهب نيدت ءيط ةليبق تناك يتلا ةينيدلا دئاقعلا مهمالسإب تهتنأ

 نيفللا دبعو بلاط يبأ نب يلع هللا :لوسر فعب) كلذل و: (نيلغلا) ةدانع ايمخأ
 هومدهيل ع ءيط منص سلفلا ىلإ راصنألا نم ٍلجر نيسمخو ةئام يف يراصنألا كيتع

 منصلا تيب ةنازخ يف اودجوو .. بر و يبس اونو ها هين يناثلا ميلر ف د

 دق يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ناك  مذخملاو «بوسر : : يه فايسأ ةث ةثالث سأُفلا
 نا ب .«عردأ ةثالثو «يناميلا هل لاقُي ثلاث فيسو - منصلا كلذل امهرذت

 نب هللا دبع مئانغلا ىلع - ةيرَّسلا كلت يف - لمعتسا قي هللا لوسر نإ :سانلا ديس
 ا :مذخملاو ًابوسر هلو يبنلل كيتع نبا لزعف «يراصنألا كيتع
 ءاج# هنأ ريثك نبا ركذو .''”ةنيدملا ىلإ اوداعو «ةميتغلا نم سمخلا لزعو :ثلاغلا
 بوسرلا امهدحأل لاقُي سْلُقلا منصلا تيب يف اناك نيفيسب هعم بلاط يبأ نب يلع
 هلي يبنلل يراصنألا كيتع نبا امهلزع ناذللا نافيسلا امهو . "2. .مذخملا رخآلاو

 )١( ص ب سانلا ديس نبا  رثألا نويعو - 5 /5 5 ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا ٠١/7.

 )'( ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلاو - ”/775 ص - سانلا ديس نبا  رثألا نويع 18/ 5.
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 يف ةيبهذلا ًاضيأ اهنم ناك دقو «سْأُفلا منصلا تيب يف تناك يتلا مئانغلاو تاينتقملا نم

 قيرط نم ملسمو يراخبلا ىورو» :رجح نبا ظفاحلا لاق .«ظورقم ميدأ
 ةيبهذب ِدِِْكَي يبنلا ىلإ ثعب ًاّيلع نأ : يردخلا ديعس يبأ نع معنأ يبأ نب نمحرلا دبع

 نب عيال «ةعبرأ نيب ل هّللا لوسر اهَمّسَقَف ؛ «اهتبزت نم لّصَحُت مل ظورقم ميدأ يف
 ديز نأ كلذ نم دافتسُيو .'''«ةثالع نب ةمقلعو «ليخلا ديزو ءردب نب ةنّييعو «سباح

 ةيراصنألا ٍةيرَسلا كلت يف كيتع نب ءاو أّيلع لكي يبنلا ثعب امدنع ةنيدملاب ناك ليخلا

 تاينتقملا نم سأقلا تيب ةنازخ يف هتدجو امب تداعو سْأُفلا منصلا تيب تمده يتلا

 ةيبهذلا كلت ويل هللا لوسر ٌمّسَق ثيح ه5 ةنس رخآلا عيبر رهش يف كلذو ةمينغلاو

 ىلإ ءيط دفو عم ليخلا ديز مودق ناك امنيب ء«ليخلا ديز ْمُهْنِم ٍةعبرأ نيب

 سيئر - ينْعَملا ريبج نب كلام نأ ةنيرقب ه9 ةنس مرحم رهش يف هِي هللا لوسر
 دفو) ربخ يف ٌيليهسلا ركذ دقو «دفولا كلذ تالاجر نم ناك ةيئاطلا نْعَم ينب ة يشع

 ةريشعللو هل يأ «هموق ىلع ًاباتك مهنم دحاو لكل ل هللا لوسر بتك» هنأ (ءيط

 هبتك يذلا باتكلا صن رداصملا تدروأ دقو .ءيط نوطبو رئاشع نم اهسيئر وه يتلا

 يلي اميفو ؛هتقطنم ىلإ ينْعَملا ريبج نب كلام ةدوع دنع نْعَم ينب ىلإ لي ِهّللا درس
 نْعَم ينبل هللا لوسر يبنلا دمحم نم باتك اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا :

 «ةئيبم :اهئارو نم متغلا ةوددغو عيه ايمو: مهدالب نم ةبلغ اوملسأ ام عيل نإ (نييئاطلا

 ىلع اودهتشاو نيكرشملا اوفرافو هلوسسرو هللا ارغاطأو ةاكررلا اوكار ةذاصلا اوفاقأ ام
 وه يوبنلا باتكلا كلذ ةباتكب ماق يذلاف .'”«ءالعلا َبّتكو .ليبسلا اونّمأو مهمالسإ

 مرخيم يف اهيلإ ةعيوتو نيوحبلا ىلع 55 .يبلا هالو دقو: يمرضحلا نب. ءالعلا يباحصلا
 نم هريسم ليبق ه4 مرحم رهش يف ءالعلا هبتك يذلا باتكلا كلذ نمز نوكيف ها ةنس

 دفو تالاجر نأ ىلع كلذ لديو «ه4 ةنس مرحم رخاوأ يف نيرحبلا ىلع أريمأ ةنيدملا

 رهش وهو - مهتدافو رهش سفن يف مهقطانم ىلإ اوداع ليخلا ديز عم اودفو نيذلا ءيط

 نب رماع هوخأو « نيوج نب رماع نب هس ال[ ون ةصيبق) ًاضيأ مهنم ناكو ه9 مرحم

 نم امهريغو (ةيئاطلا مرج نبا نيوج ينب ةريشع سيئر - نيوج نب رماع نب دوسألا
 ثكم امنيب ءرفص رهشو مرحم رهش نيب ام مهقطانم ىلإ اوداع ثيح دفولا كلذ تالاجر
 .نييبتلا فلس امك ه9 ةنس رخآلا عيبر رهش يف اهيف لازي ام ناكو ةنيدملا يف ليخلا ديز

 عمسي ناك هنأ ىلع ثيداحألا لدتو ل هللا لوسر ميركت ليخلا ديز لان دقو

 )١( الإصابة  /هالا" ص ينالقسعلا رجح نبا ١.

 نبا ةباحصلا تاقبطو 5 ص هللا ديمح دمحم ب يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0

 ١. 75 دعس



 5300 ةيلهامجلا يف نميلا ءارعشو رعش نكمل

 يف دحأ يل فِصْو ام» هيلإ دفو امل هل لاقو ةيلهاجلا يف هفاصوأو ليخلا ديز رابخأ
 ليق ام قوف كنإف ٌتنأ الإ هب فِصُو ام نود ناك الإ مالسإلا يف هثيأرف ةيلهاجلا
 د نير اخ وأ ب برعلا نم لجر يل ركُذ اما :26 هللا لوسر لاق كلذكو .«كيف
 .«هيِف ام لك ْعَلْبُي مل هّنإف ليخلا ديز ١ يزل اذ هوك قارا اع د وللا

 نوكيف ا ريخلا ديز هك .:هللا لؤسر هامش هنأ مجارتلاو ةيوبنلا ة ةريسلا ىف ءاج دقو

 قيرط نم يناغألا باتك يف ءاجو - ةنيدملاب اهيف ثكم يتلا ةرتفلا يف كلذ

 ديزل كك هللا لوسر لاق هنأ يبلكلا نبا نع دابع نب دمحم نع ديعس نب نكسلا

 ُتربْخَأ ام نود هثدجو الإ ًاربخ لجر نع ربخأ مل يآ امأ :نيحلا نيزاكثنألا : ليخلا

 ايامُه امو :لاقف .هلوسرو لجو زع هللا امهّبحي نيتلصخ كيف نإ ؛كريغ هنع
 ام ىلع ينّلَبَج يذلا هلل دمحلا :ليخلا ديز لاقف .ملحلاو ةانألا : لاق ؟هّللا لوسر

0 

 ادْيَف هل عطقو «ريخلا ديز هاَمَس هك هللا لوسر نألا ةيوبتلا ديلا يف اجب ١
 يف نيضرأ هل عطقأ هللا لوسر نأ باعيتسالا يفو 0 يفكر هس حلاو

 كلذ ناكو (١7 كلذن هل تقكو ادي دي هللا لوسر هَعطَقأل : رجح نيأ لاقو (هتيحان

 رفق نأ ناقل خيبر: ره يف ناهح يب. ىلإ ًاذئاح ةنيلملا مي ليخلا ديز فارتيكا دقع

 .ه4 ةنس ىدامج

 نإ ند 3 رام خام نإ

 مها ةنس دك ِهّللا لوسر ىلإ هتدوعو ه4 ةنس ليخلا ديز ةافو مدع نييبت

 ةنس كي هللا لوسر دنع نم هفرصنُم تام ليخلا ديز نأ تاياورلا يف عاش دقو
 ةياهن يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق ثيح يرهوج فاللتخا دوجو نا ىدأ امم هه8

 لَك يبنلا دنع نم هفرصنم ليخلا ديز تام ليف د » :يلي ام ليخلا ديزل هتمجرت

 هنأب لوقلا نيب ريبك فالتخا كانهف '”«رمع ةفالخ رخآ يف تام لب :ليقو «ًامومحم
 شاع هنأب لوقلا ع وع ه1 ةلس يف - ًامومحم هك هللا لوتسر: دع نم هفرضتم تناف

 اه ةئس  باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ ىلإ
 م 2

 نب ديز) امُّه نيتيصخش نيب طلخلا ىلإ دوعي فالتخالا كلذ نأ انل َنّيَبَت دقو

 ا لا اره ا (يناهبنلا لهلهم

 لهْلَهُم نب ليخلا ديز اًئِمو' يلْعُتلا لاق ثيح باطخلا نب رمعل يئاطلا يلُْتلا أعم

 رجح نبال ةباصإلاو 4 /750 ص - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو - 11/47 ص - يناغألا )١(
 ١. مها ص

 17/037 نهد نبلا :ةيع نيا :تاغتسالا()



 هدا لهْلَهُم نب ليخلا دير 51

 ةيلهاجلا يف هموق سيئر نارقألا ةفآو ناسرفلا ْمّسو نابُشلاو بيشلا دّيَس يناهبنلا

 ريغ نم هبيجمو ديو هللا لوب ىلإ "اندئازو ءرازملا طحش ىلع مهئادعأ ىلإ مهدئاقو

 يناهبنلا سودس نب ديز اّنمو .ناقرفلاب نمآو ناميإلا ىلإ عرسأ ءْثْبْلَت الو مثعلت

 . '"”«ِنامي لك ٌرخفو نامدنلا ٌمعطُمو نارينلا مرضُمو ناوأ لكب ُثيغلاو تاريعلا ةمصع
 ناك امئيب .ىملَسو اججأ يلبج ةقطنمب نيذلا ناهبن ينبل ًاسيئر سودُس نب ديز ناكو

 نميلا نيب قيرطلا يف يهو (دْيَف) مهقطانم نم نيذلا ناهبن ينب يف ًاسيئر ليخلا ديز
 نإ) رثألا نويعو ةباصإلاو ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاج دقو . ةريحلا نيبو دجنو

 يف ءاج امنيب ؟كلذب ًاباتك هل بتكو هعم نيِضَرأو ادْيَف ليخلا ديز َعَطْفأ هك هللا: كوس
 ادرفنم ًاباتك ديز عم كو هللا لوسر بتكا هنأ ه4 ةنس هتوم نع يناهفصألا ةياور
 ا ئمُحلا ينعي «كلتقت ةبلكلا َْمأ نكلو ديز اي تنأ لجر يأ : لانو“ د: قاهبت نبل
 ىتح «ًاليلق الإ هفارصنأ دعب ثبلي ملف - (ةنيدملا ماطآ نم ملَّس نإ وه لجر يأ)لاق

 «ىمحلا هب تدتشاو :ءيط نم يحل ءامب لزنف عي اككمف «ئمحلا هتذخأ

 ىلإ ًاعجار كَ هللا لوسر دنع نم ديز جرخلا : قاحسإ نبا لاق كلذكو .؟تامو
 ريغ مساب اهاَّمَس هّْنإف ةنيدملا ىّمُح نم ٌديز جني نإ : : لَك هّللا لوسر لاقف .هموق

 اهب ئمُحلا هتباصأ ةَدْرَف هل لاقُي هايم نم ءام ىلإ ٍدجن ٍدلب نم ىهتنا املف . محلا

 ءيط نم يحل ءامب لزنف «ئمخلا هتذخأ» ًاديز نأ يناهفصألل ةياور يف ءاجو . ؟تامف

 هيلع ماقأف .تام مث مايأ ةعبس ةدرفلاب ثكمف «ليمحلا هب تدتشاو .ةّدْرْف هل لاقي

 باتك هيفو هلَحَرَو ديز ةلحار ةصيبق ثعبو ,مايأ ةعبس ةحانملا دوسألا نب ةصيبق

 ةلحارلا ىلإ - كرشلا ىلع تناكو - هتأرما ترظن املف «ناهبن ينبل ِْلَي هللا لوسر
 عم هبتك يذلا لي هللا لوسر باتك قرتحاف «رانلاب اهتقرحأو اَهْنَبَرَض ديز اهيلع سيل
 نواس نب ديز وه امنإ كلذ نأ كاردإ حيتي اممو - [11/48 ص] "ناهبن ينبل ديز

 ةيمرجلا نيوج ينب ةريشع سيئر وه نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبق نأ يناهبنلا
 تام دقو ةيناهبنلا مهتريشعو سودّس ينب رايد تناك اهيف يتلا نيلبجلا ةقطنمب ةيئاطلا
 ةدوع دنع كلذ ناكو «مايأ ةعبس هيلع ةحانملاو نزحلا بجاوب ةصييق ماقف كانه ديز
 عم نكي مل امنيب .ه4 ةنس رفصو مرحم نيب ام ذنم مهقطانم ىلإ + ءيط دفو تالاجر
 م نيرو اديك يو هلل لوسر هعطقأ» امنإو ناهبن ينبل اباتك لِهْلَهُم نب ليخلا ديز
 ه5 ةنس رخآلا عيبر رهش يف ةنيدملاب لازي ام ناكو . . «كلذب ًاباتك هل بتكو هتيحان يف

 ةنس يدامج رهش يلاوح يف هموق ىلإ ًاعجار ِهكَي هللا لوسر دنع نم ه هريسم نوكيف

 ليخلا ديز نأ لوقلا نكميو .ةماميلا َرْبَع (اهتاهجو دْيف) ىلإ قيرطلا ناكو 8

 )١( الأغاني  الأصفهاني  ص 17/48.



 5062 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هك

 رهش علطم وأ يدامج رهش يف مالسب ءيط قطانم نم اهرواج امو دْيَق ىلإ لصو
 .هأ ةنس بجر

 ةهج يف بِلْغَت ةليبق دض ةلمحب كلذ دعب همايق ليخلا ديز ةافو مدع دكؤي اممو

 ناك” :هصن يلي ام ةلمحلا كلت نع يناغألا باتك يف ءاج ثيح دجنو ةماميلا قرش

 ثعبف «هنم عنتماو مالسإلا نّبأو هِي هللا لوسر كردأ ءراّرجلا هل ٌلاقُي سيئر بِلْعَتل

 : كلذ يف لاقو «هلتقو ليخلا ديز هلتاقف «هلاتقب هرمأو ليخلا ديز هيلإ لك هللا لوسر

 ٌراَرَجمويلا دعب بِلْغَتلّنِإام ةيهاد ٍراَّرَجلا ينب يح ُتْحَبَص

 '""زانيدّدخلا يفاهتبقنّنأك ةيراج لك يوْحَنو «باهنلا يوخَن
 ذنم رهشأ ةعبرأ ةلهم مالسإلا نيد اوبأ نيذلا نيكرشملل ٌَدَدَح دق هلك يبنلا ناكو

 ا يحتمل اريج ىلع البا د ايو ا ورا «ةيرجه 4 ةنس جحلا موي

 ثعب ثيح ةرجهلل رشع ةنس يناثلا عيبر رهش يلاوح يف ةلهملا كلت ءاهتنا
 قلطناف هعم نيذلاو يبلغتلا رارج لاتقب هرمأو ًاثوعبم ليخلا ديز ىلإ كلو هلل لوز

 داعو ءًارارج َلَثَقَو مزهو َلَتاَقَف ء ءيط ناسرف نم ةبيتكب ديف ةقطنم نم 0-00

 تراصو اهايإ لَك هللا لوسر هعطقأ يتلا (دْيَف) ىلإ ةلمحلا كلت نم رفظلاو مث
0 

 يلاوح يف ةرونملا ةنيدملاب هلك هّللا لوسر ىلإ ةيناث ةرم َدَكَو ليخلا ديز نإ لب
 ةدراقملا ميقتو.(نلرألا هةدافوي كلذ فعتمدب تاياورلا نكلو عا# ةنس ناسف وف
 ديز مودق ناك ىلوألا ةدافولا يفف «نيتدافولا نيب زييمتلا ثيداحألاو ضصوصتلا ةين

 دجسملا ىلإ مهلوصو ناكو ءيط ةليبق ا جور ءاسور نسف ينم ةيمقق ىف لكلا

 هّللاب اونمآو ركذلا فلاس ثيدحلا كي ِهّنلا لوسر نيبو مهنيب ىرجو ةنيدملاب يوبنلا

 اويححصو دهام لو ها ةتشا د ةيناثلا ةدافولا يف امنيب ءهلوسرو

 يي ١ : يلي ام ليخلا ديز ةمجرت يف ربلا دبع نبا لاق كلذ ىفو للي هّللا لوسر

 نين ةاهيوب "1415 ىتلا ايسر امليبا .قيرعر نتف ناد هل نانو نقسسابا

 يف ةدم شاع ءرعاش ٌدئاق يناطلا للهم ني ليخلا ديزوب هور نأ عماجلا باتك
 . "7046 يبنلاب عم عَمَتْجاَو ملسأو ءاهبورح ضعب هيبأ عم دّهَّشو «ةيلهاجلا

 ناك امنإو ليخلا ديزل ةيناثلا ةدافولا دنع يوبنلا دجسملا يف ٍةكَك يبنلا نكي ملو

 اهيزركت اليخلا ديو لاف «نيئكتم ريغ اوناكو ةباحصلا نم ةعامج عم سلجم يف

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا ١17/48.
 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟) ”8057/١.



 هد لهُلَهُم نب ليحل دير 563

 :لاق ينابيشلا ورمع يبأ نع يناهفصألا ركذ دقف ٍ؛هتناكم ولع ىلع لدي ًازييمتو

 5 0 ءأكتم هل حرط ءهيلإ لخدف دلي هللا لوسر ىلع ليخلا ديز دْفَو
 اهب وعدي ناك تاوغو ُةَجَلَعَو «ًاثالث هيلع هداعأف 0-00 .ةك هللا لوسر يدي

 0 جمرك | ىةموم

 نع ريشب قيرط نم نيهاش نبا ىور) : نانا: ناك لمحت: ل هاج
 :لاقف لْيَخلا ديز لّبقأَف لَك يبنلا دنع انك : لاق هللا دبع نع لئاو يبأ نع شمعألا

 :لاق ءلَس : لاق ا كا ل

 اي 20 لاقا هنأ يئابيشلا ورمع يبأ نع يناغألا باتك يف ءاجو

 بسانتت ةرابعلا هذهف ''”«مورلا روصق ىلع مهب ُريِغَأ سراف ةئامثالث ينطعأ هللا لوسر
 ل لا ا ا ل

 را هللا دوس ىلإ دار مداح ب يدق نا ؟ يدئارلا ءامزلا كو
 سلجم يف ليخلا دْيّرو ْرَمع نيب ىرج يذلا ثيدحلا نمز وه كلذ نوكيف «ةرجهلل

 لاق ديرد نب نسحلا نب ا ا يا هدف

 ا ا ما هّللا 6

 ةدايسو سأبو ةدجنن رمع اي ٍلك يف : لاقف اع رن اجاكس راوتر اهترابز وك

 ةداقلا ٌسيمادقلا مهو ءانريغ كولمو انكولمف ' ةّيح 3 ةّيح ونب امأ «عابرم ِهّيَح ْنِم لجر لكلو
 لاو 000 ةداسلا داجتنألاو ةداّدلا ةامححلاو

 .ًائيش ءيط ْنِم َّقَب ْنَمِل ٌتكرت ام :رمع لاقف
 نضر و ” مْرَج ونبو «ناهبن ونبو «لعُت ونب امأ ءهّللاو ىَلَب : ليخلا كيز لاقف

 وبل مهل كرت الو ٠ هوُدَن مهل ٌعارت الو ؛ةَوبَح مهل َلَح ال ْهَوجَن وعالطو ْمَوُذُعلا

 «”والتلاو فراطلاو دايجلا ليخلاو دادحلا لهسلا لهأو ءداو لك ةّيحو «دالبلا ٌدومع

 .15/58 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ()
 .0/١ا/7؟ ص - ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (1)

 نب ءىناه نب دعس نب كلام نب ةعيبر نب ثريوحلا ن نب ثراحلا نب ةّيح ونب مه :ةّيح ونب
 را عر ةريحلا ميلقإ كلم ةَصْيِبُق نب سايإ مهنم :م ؛ءىيط نب ثوغلا نب ورمع

 "هيو ةعبلا تناك اهنم ةنماثلا يتو نيتي

 - «سيقلا ؤرما هحدم يذلا سودُس نب دلاخ مهنم :ناهبن ونبو .يئاثلا متاح ةريشع : :لعُت ونب (4)



 5ظ4 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ه1

 رامزلل اناّمَحَأو راتوألل انبلطأو «ًاراطخأ انمظعأو «ًارارق انَّلّهْسَأف ةليِدجج ونب امأو

 . ''”راجلل انمعطأو

 . كولملا انل مس :باطخلا نب رمع هل لاقف

 «رخافملا ورمعو ,كولملا ىلع ريجُملا ريم مهنم معن : : ليخلا ديز لاقف

 هّمالو مالظ لك جارس و «دارجلا ريجُمو دوجلا وذ رمغلاو «ءامذلا براش ديزيو

 الب داوجلا يللا هلا دبع نب متاحو - ةّيح ينب نم مهلك ءالؤه - ةلظنح نب مجْلم

 ال ةمالع سانلا يف هدو ءِهّماه لك ٌعاَرَق ةماغرضلا ُتيللاو ٍراَبُم الب حْمَسلاو راَجُم
 . همالظ ىلع ٌرقي

 لِهْلَهُم نب ديز انِمو :لاقف ًامتاح ُديز حَّدَم امل لَعُت ينب ْنِم ُلُجَر ضّرتعاف
 عّرْسَأ ءناكم لكب ٌبيِهَملاو نارقألا ةفآو ناسرفلا ٌمّسو نابشلاو بيشلا ٌدّيَس « يناهبتلا

 طحش ىلع مهئادعأ ىلإ مهدئاقو ةيلهاجلا يف هموق ٌُسيئر اللا نمآو ناميإلا ىلإ

 ماو رول هللا لوسر ىلإ اندئار مالسإلا يفو ياتالا نسومطون واحلا

 مِرِضُم ناوأ لكب ثيغلاو ناريجلا ةمصع يناهبنلا سودس نب ديز اّنِمو .ُتْبَلَت الو
 . .َناَمُي لك رخفو نامدنلا معطمو نازينلا

 ءيطل نكي ْمَل ْوَلُف فتك ابأ اي َكَرَد هلل :ليخلا ديزل باطخلا نب رمع لاقف
 .2"”(برعلا مكب ُتْرَهَقَل متاح نب فدع نيمو ةلرغ

 ةنيدملاب هلي ِهّللا لوسر باحر يف ةرتف متاح نب ؛ يدعو ليخلا ديز ثكمو

 ءيط تاقدص ىلع كي هللا لويمرل لماع المع ىلإ مناحي يِدَع داع مث «ةرونملا
 ديز داع امنيب .ىملَسو اَجَأ يلّبَج يف هرقم ناكو ؛ةاكرلا يهو تاقدصلا هيلإ ىّدؤت

 «ثيرخحخو فكم هدالوأ هعمو اهايإ لي هللا لوسر هعطقأ يتلا دْيَف ةقطنم ىلإ ليخلا

 «ةدعقلا يذو ناضمر نيب ام يف هتدوع تناكو - فئكِم وه نوكي دق يذلا - ةَّوْرَو

 مث - ه١٠ ةنس ةجحلا يذ ٠١ يف - ِهِْلَك هللا لوسر عم عادولا ةجح دهش امبرو

 نب ورمع نب مرج ونب امأ .لهلهم نب ليخلا ديزو «ينامي لك رخف سود نب ديزو <
 ىلإ دفاولا نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبّقو رماع مهنمف ءىيط نب ثرغلا
 .هنيكي هللا لوسر

 نب فيرط نب ورمع نب مأل ينب يف مهتساتر تناكو ؛ءىيل نب ةرطف نب دعس نب ةليِدَج ونب )١(
 نب دعس نب ةجراخ نب بيبح نب نامور نب لهذ نب ناعدج نب كلام نب ةمامث نب ورمع
 نب ةثراح نب سوأ نب سْرَضَم نب ةورع يباحصلاو «ةثراح نب سوأ مهنم «ءىيط نب ةرطف
 ظ . مأل

 ١17/58. ص - يناهفصألا  يناغألا (؟)
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 هنأ ىوريو ؛- ةريحلاو ةماميلا نيب - ةريزجلا قرش يف عقت يتلا (دْيَف) ةقطنم ىلإ هج

 ديز لاقف» اهب ٍضَرَمَف ئّمُح هتباصأ ؛ةدْزف هل لاقُي ءيطل ٍءام عضوم "0
 : ليخلا

 ٍلِجْنُم ًةَدْرَفِب ٍتْيَب ٍتْيَب يف كَل ٌةَوُذَغ ٌقِراَشملا يِمْؤَق رنجت وما

 ا يِنَداَعَل ُتْضِرَمْوْل مْوَي ٌبْرالأ
 سودُّس نب ديز نيبو هنيب سابتلالا عقو امنإو ضرملا كلذ يف تمي مل هنكلو

 ناكملا سفن يف ىّمُحلاب ضرم ليخلا ديز نوكي نأ نكميف ٠ «ليمحلا نم تام يذلا
 :رجح نبا ظفاحلا لاق . (دْيَف) ةقطنم ىلإ داعو ىفاعت هنكلو - ه٠ ةنس رخاوأ يف -

 ىتح هتافو ترخأت هنأ ىلع ٌلُدَيَِتَبَت ْنِإ اذهو ةدرلا يف : ارعتم ةميثو هل ٌدّشْلأ دقو#

 ه١١1 ةنس يناثلا عيبر يف ديك هللا لويسر ترن هنن لمحل , مج يبنلا تام

 متاح نب يدعو ةيئاطلا (دْيَف) ةقطنم يف ليخلا ديزو ةفالخلاب قيدصلا ركب ابأ عيوبو

 نم قيرف نع باعيتسالا باتك صن فلس دقو .ةيئاطلا ئملَسو اجأ يَلَبَج ةقطنم يف

 .باوصلا وهو (رمع ةفالخ رخآ يف ليخلا ديز تام لب» :اولاق ءاملعلا

 : 446 هَّللا لوسر ةاقو دعب ليخلا ديز نب ةَّوُْرُعو ليخلا ديز ءابنأ
 هيف تدترا يذلا تقولا يف مالسإلاب تكّسمت اهنأ ءيط ةليبقل خيراتلا ظفح دقو

 يبأ ةعيابمو كي هللا لوسر ةافو دعب ةماميلاو دجن ميلقإ يف تاماعزلاو لئابقلا ضعب
 ديز لاقف «رايهنإلا نم فواخم روهظ ىلإ كلذ ىدأ ثيح «ةفالخلاب قيدصلا ركب
 ليخلا ديز لاق دقو ءركب يبأ ىلإ هب ثعب هنأ ةّدرلا باتك يف ُةمِئَنو َرَكْذ ًارعش ليخلا
 ةافو دعب ايفواكم هل :ترهظأ امل د ةّورغ مأ  (ةمالس) وأ (ةمامأ) هتأرمال رعشلا كلذ

 : ليخلا ٌديز لاقف» لئابقلا ضعب دادتراو كي هللا لوسر

 ٍرْكَبوبأ ّيِلَجلا رمألاب ماق ْدَمُ ٍرْضَن يبأ تنب َنِيَشْحَت ام (ةمامأ)
 ديلا ارمألا ِمَظْعُم يف قيّدّصلا هبحاصو هَّدَحَو راغلا يف ِهَّللا لوسر يجن

 يذلا ليخلا ديز نب ةَوْرُع هنبا عم ركب يبأ ىلإ رعشلا كلذ ليخلا ديز ثعب دقو
 ىلع مهتابث ديكأتل ةئيدملاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ ءيط تالاجر نم ةبكوك عم قلطنا
 نب يِدَع لمح ثيح  ةاكزلا يأ  تاقدصلا ءادأب مهمازتلاو هايإ مهتعيابمو ناميإلا
 ةلودل يلام دروم لوأ يه تناكو قيدصلا ركب يبأ ىلإ ء ءيط ةقدص يئاطلا متاح

 )١( ص - ماشه نبأ - ةيوبنلا ةريسلا 2 .

 ) )1/ة1/؟ ص - رجح نبا  ةباحصلا زيبمت يف ةباصإلا 1.
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 هموق تاقدصب ركب ع ىلع متاح نب يِدَع ميقا :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق «ةفالخلا

 هنوف ةقدص نضحاو-هياالببإ ىلع عئاجنوب يِدَع َتَبَلا : رجح 4 - نبا لاقو 2ةدرلا نيح يف

 ةقدص لوألا : باطخلا نب رمع لاق .هنأ ةباصإلاو ناعيعيالا يفاءاجر .اركب نبأ ل

 دعس نباو دمحأ هجرخأ . ءيط ةقدص ديك هللا لوسر باحصأ هجو ْتْضِيَب

 اهتايث تدكأ ىلا ةبتمبلا لئابقلا قاومت اذادنما 0 "م ريغو

 دشاح) ديلا نب تادمه لئابق دفو اهنمو قيدصلا ركب يبأ ىلإ ًادوفو تثعبو ناميإلا ىلع

 : قيدصلا ركب يبأل لئاقلا ينادمهلا يدشاحلا ريمع نب َناّرَم مهيف ناكو (ليكبو

 ليكبو ٌدشاح سانلا ئَلَع برحلا يف كّدْضَع مامإلا اذهل لق. .

 لزوم ةازذ يحل االثيحتم عودت كذا نجفي نوه نكتوإ
 ليمتَّلاَم نيأقحلاعم ٌناَدْمَهَو ءسمأ لثم مويلا اَمّنإ

 ناك» :رَجَح نبا لاق .كلام نب ليقع مهنم ناكو رّيْمِج لايقأ دفو كلذكو

 يف لاقو «نايبو ناسل ٌبحاص ناكو . .كولملا ءانبأ نم يريمحلا كلام نب ليقع

 ١ هيف ارضك هزل

 يرْدَق مُكُدعأ مل ٌتفصنأ ول ءليقع مهرذق ُموقلا اَدَع دك :ُلاجر لاقو

 ركيوبأ قيتعلانإ «هرمأ ىلع ٌبلاغ هّللاو ءقيدصلا اوئمأت الف

 "”«هبورح دهشو ديلولا نب دلاخب قحل مث
 لبق متاح نب يِدَع ثعب دق قيدصلا ركب وبأ ناكو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ىلإ متاح نب يِدَع بهذف «ةحيلطب اوقحلي ال كموق كردأ :هل لاقو ءديلولا نب دلاخ

 ءاونال ىتح براغلاو ةورذلا يف مهل لتفي لزي ملف ءيط نب ثوغلإ ينب نم هموق

 ينب نم لتاقم ةئامسمخ ىف يِدَع هءاج ثالث دعب ناك املف» دونجلاب دلاخ ءاجو

 لدي ملف» ةليدج ينب ىلإ متاح نب يدع راس مث (دلاخ شيج ىلإ اوفاصئاف ثوغلا

 كلذكو 7 رحل بللي ني ساد - نيملسملاب قحلف «هوعبات ىتح مهب
 ةدايقب نينمؤملا شيج ىلإ مال ينبو ناهبن ينب ناسرف عم هدالوأو ليخلا ديز فاضنا

 قئاثولا باتك يف ءاج ثيح «دجنو ةماميلاب نيدترملا ةبراحم ىف ديلولا نب , دلاخ

 ة ناب اهةيفاعلا

 )١( الاستيعاب  رجح نبا  ةباصإلاو 4 /1578 ص - متاح نب يدع ةمجرت  ربلا دبع نبا .

1 

 7/١١5. ص كلام نب ليقع ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا (0)

 7/17 نص ريثك نبا ةياهنلاو ةباذبلا 0
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 بس سيب ب ب__ىصو_9سسسس#3333ة سلخ

 . «قيدصلا ركب يبأ ركسع يف نيدترملا لِتاَقُي لْيخلا َدْيَر ركذ يدقاولا مامإلا نإ

 :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاقو
 انهعص# انهلوما فيون ارتكل هوو تكو ١ قانبإ :ليغلا كيرلا ناكود

 ليخلا ديز نب ةَوْرُع كلذكو ' '”هديلولا نب دلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق ادهشو ْهَْف يبنلا
 داهج ىهتنا دقو .(ثيرح) هنأ ودبي يذلا لهْلَهُمو (فئكم) ناك هّنْعَن نأ ودبي يذلا
 .ةيبرعلا ةريزجلا عوبر يف مالسإلا مئاعد تخسرتو ه١ ةنس رخاوأ يف نيدترملا

 دج 5

 وفا كس بلا ملأت باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ ىلإ ليخلا ديز شاع دقو
 )١7  رمع ةفالخ يف ه هرمثع نم نيعبسلا زواجو ايثع ربكلا نم غلب دق ناك هنكلو
 ناك» ىناهفصألا 5 ثيح «ةيئاطلا دْيَف ةقطنم يف ثكمف (ه5؟

 0 «ةباجإلا ترعيف اين نعي ناك تاوعد ليخلا ديز َمّلَع دق ِهكي هللا لوسر

 .[ 1/9 صر (لوقسُيف

 ةنس ذنم  ليخلا ديز نب ةَّوْرَع هنبا ىلإ ةيدايقلا ليخلا ديز ةبترم تلقتنا دقو
 لاقو ءرمع ةفالخ يف ماشلاو سرافو قارعلا تاحوتف ةداق نم ةورع ناكف ها
 هيبأ ركذ مدمن ٠. . ليخلا ديز نب ةَوْرغ» : يلي ام ةباصإلاب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا
 يكنأو . .ةيلهاجلا يف بورحلا ضعب هيبأ عم دهش دقو «روهشم يباحص وهو
 :هيف لاق ًارعش رمع ةفالخ يف ةيسداقلا هدوهش يف ينابزرملا

 "7(هِلْعُي ةهيركلا رست نق كاتو انهلفت ةيكساشلا لهل كَرَرَح

 لِهْلَهُملا نبا ليخلا ديز نب ةوُرمعا : : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو
 نيينميلا ةداقلا لحأ وهو . .مالسإلا ردص يف حوتفلا لاجر ْنِم ءرعاش دئاق : يئاطلا
 ا باطخلا نب رمع مايأ يف ًةونع مليدلا دالب حتتفاو «نسدقملا تيب اودبتف نيذلا

 لا هاَمَس رصنلا اذهب ًارمع ٌربخأ

 ءيط ناسرف نم تائملا عم ه١١؟ ةنس قلطنا دق ليخلا ديز نب ةورع ناكو

 يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف ناسرفلا نم تائملا عم يئاطلا متاح نب يِدَع كلذكو
 كلذ نم ةقرفب ديلولا نب دلاخ هجوت مث .قارعلاب ةريحلا ميلقإ حتف يذلا لوألا

 نب ةورع ناك مهنمو ةريحلا ميلقإب شيجلا نم ةقرف تطبار امنيب «ماشلا ىلإ شيجلا
 ثعب مث .ةعيبر نم هعم نيذلاو ةثراح نب ىنثملاو ءيط نم هعم نيذلاو ليخلا ديز

 ا نيف قيلدتالا نمادلا نيس ننا هرثألا نوي 0
 .7/475 ص - ليخلا ديز نب ةورع ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا (؟)

 , ص - ليخلا ديز نب ةورع ةمجرت  فرطماب دمحم - عماجلا 619
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 ورمع نب طيِلُس هعمو ًاماع ًادئاق يفقثلا ورمع نب ديبع ابأ باطخلا نب رمع ةفيلخلا
 ليخلا ديز نب ةورع دئاقلا ورمع نب ديبع وبأ َهَجَّوُق - ه١ بجر ىف  يراصنأآلا

 ةورع لاتق ناقهدلا فاخف ؛يسراف ناقهد اهمكحي ناك يتلا يباوزلا ةقطنم حتفل

 لهأو ناقهد هيلع حلوص ام لثم ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملل نعذأو هئاسرفو

 ىلإ ةثراح نب ىنثملا ورمع نب ديبع وبأ هّجولا : يرذالبلا لاق كلذ نعو .امسوراب

 ىلع اهناقهد َحُلاَصُف يباوزلا ىلإ ليخلا ديز نب ةورُم هنْجَوَو ءَبَسو رفظف درودنز
 . ؟امسوراب حلص لثم

 ءارو اوزكرمتف «ةريحلا ميلقإ ىلإ أيوق ًاأشيج ةيسرافلا ةيروطاربمالا تثعب مث

 راشأف «فالآ ةعبس ءاهز يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناكو - ةريحلا يف - ايقناب رسج

 ىلإ ةباتكلاو يحاونلا ضعب ىلإ زايحنالاب ورمع نب ديبع يبأ ىلع يراصنألا طيلُس

 امك - ثيح سرُفلا لاتقو رسجلا روبع الإ ديبع وبأ ئّبأف ,مهدادمإل باطخلا نب رمع

 +سرملا اوقلذ «رسجلا ناع ةكورملا نع نيعلسملاب كيم وبأ رتقااب يرذالبلا ركذ
 طيلس لاقف ؛نيملسملا يف ْتَّشَفو تاحارجلا ترثكو ءًاديدش ًالاتق اولتتقاو

 كيلع ٌترشأو مهيلإ رسجلا اذه عطق نع كّتيهن تنك دق دْنَبُع ابأ اي :يراصنألا

 لوح الو َتْيَبأَف دادمتسالاب نينمؤملا ريمأ ىلإ ةباتكلاو يحاونلا ضعب ىلإ زايحنالاب

 ديبع ابأ اولتقف نوكرشملا لّمَحو . .دهشتسا ىتح ياس نكاقَو هّللاب الإ ةوق الو
 وبأ لئاقو ءةعامج لاتقب ُلَدَع ًاديدش ًالاتق ذئموي ليخلا ديز نب ةوزغ َلَئاَقو . . يفقثلا

 ناكو هرومأ ضعب ىف ًةريحلا نأ ناكو (برعلا) نيملسملل ةّيمح رعاشلا ىئاطلا ديبز

 فاد ىلع مييقح و هتليسلاب هز اجور ىودملا ؟يطستا ئأ) فريطلا) , .انارعت

 نب ةورع عم باطخلا نب رمع ىلإ ربخلاب بتكو اهلزنف سيلأ (ةقطنم) ىتأو «ضعب
 قلطتاف ه1 ةيرس نابعش ىف: رسجلا ةعقوم تناكو# *يربطلا لاق .. "6 لبغلا ذيز
 طل دك يرانا قرر نير هللا رايه هفر ان انوفا مج سكب بكل[ قم ني فوغ

 ةوُْرُغ هربخأف «ةرونملا ةئيدملاب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةريحلا ميلقإب سيلأ
 .رسجلا ةعقوم يف ثدح امب ديز نب هللا دبعو

 نب ريرج هيلع مِدَق «رسجلا لهأ ةبيصم رمُع ىلإ تهتنا امل. .” يربطلا لاق
 (يدزألا) يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو «ةليجب (ةليبق) يف نميلا نم يلجبلا هللا دبع

 اوريسف قارعلاب مكناوخإ يف ةبيصملا نم ناك ام متملع دق مكنإ :لاقف رمع مهملكف

 نولقافتيو هنوماحتي اولعجف قارعلا ىلإ ّسانلا ُرمع َبَدَنا يرذالبلا لاقو "52. .مهيلإ
 517 نصا قرذالبلا -:ناذدلبلا حوتف )١(

 .5 ١8/ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)
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 ,هيف مهّبْغَرو قارعلا ىلإ مهاعدف ماشلا وزغ نوديري دزألا نم ٌقلخ هيلع مِدقو . .هنع

 كل له ردع هلاولاقف هيج يف هلااووم ب ريع سلط معو .هيلإ رايثخالا اودرف

 لاجرو ناسرفب ريرج قلطناف . ")معن :لاق ؟سمخلا دعب ثلثلا مكلفنأو قارعلا يف
 هسا عقلا ىلع نامت يللا هللا يهب تناك «ةيناميلا ةليجب ةليبق

 :يرذالبلا لاق ٠ الا ناد نول ىف ترابا لرب ةمفرطو ةيئاججلا

 ديز زكرم يه دْيَف ةقطنمو 13و ل لمت دتا ىلع عيرطلا يوه فلطدو)

 رفنتساف ءدْيَق ةقطنم ىلإ قبس دق ناك ليخلا ديز نب ةورع نأ ىلإ ريشي امم «ليخلا

 نم هشيجب هللا دبع نب ريرج ٌرَم كلذلو ؛ءيط ةليبق نم ةوق  هوبأو - وه عمجو
 ىضمو «ءيط بئاتكو ناسرف نم ةوق يف ليخلا ديز نب ةورع هيلإ فاضناو دْيَف ةقطنم
 ةداقلا نم هعمو قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف بيذعلا ىلإ ةبلعثو دْيف نم شيجلاب ريرج
 طمّسلا نب ليبخّرشو ليخلا ديز نب ةورعو يقرابلا ةجفرعو يبلكلا بلاغ ةباحصلا
 ةيحان ىلجبلا ريرج ةدايقب شيجلا كلذ لخدف «يراصنألا دعس نب ريشبو يدنكلا

 ةدايقب يسراف شيج راذملاب ناكو - ه١ ناضمر يف - قارعلاب ةريحلا ميلقإب راذملا
 ىلإ همودق ئَمنَو ءراذملا ةيحان ىلإ ٌريرجج ٌدَعاَص) :يدوعسملا لاق .نابزرملا

 :لاقف ؛مهيلإ ربع ريرجل ٌةليِجَب تلاقف «سرُفلا نم فالآ ةرشع يف ناكو نابزرملا

 ءاش نإ رمظلا وهف ذ اولعف نإف مكيلإ اورتمي ىتح موقلا اولهم نكلوب يارلاب كلذ قبل

 هوخعتا وأ فصنلا مهنم رّبَع املف روبعلا يف ذ اوذخأ مث ًامايأ سرفلا تماقأف .ىلاعت هللا

 قرغو فيسلا مهذخأو نابزرملا ليّقَك «ةعاس اوتبثف ءهعم نميف ريرج مهيلع لَمَح
 عمتجاف - راذملا نم  ريرج راس مث . مهركسع يف ناك ام نوملسملا ذخأو « مهرثكأ
 . "0. . هشويج يف نارهم مهيلإ َلَبْقْأَف «ةليخنلا يف ةثراح نب ىنثملا هعم

 ةدايقب ةيسرافلا ةيروطاربمإلا شيج نيب ةليخنلا ةعقوم تعلدنا ناضمر رخاوأ ىفو

 هعمو يلجعبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلاو ناذاب نب نارهم
 نم تاعامج مهيلإ ٌمِضناو «ةداقلا نم امهريغو ةئراح نب ىنثملاو ليخلا ديز نب ةورع

 برعلا بلغت ىنب ىراصن نم ةيتف ىتأ» : هنأ يربطلا ركذ ثيح .ىراصنلا ةريحلا برع
 - ةكرعملا ليبُقو - ؛نيملسملا ىلإ اوُمضناو برعلا عم مجعلا ُلِتاَقُت :اولاقف قارعلاب
 أبعو مهل ىوقأ نوكيل مهرخآ نع اورطفأف ءرطفلا يف نيملسملا ىلع ريرج مّرَع»
 َرَبَك املف ءاوليخاف ةعبارلا ٌترَبَك اذإف اوأيهتف تاريبكت ثالث ٌرْبكُم ينِإ :لاقو شيجلا
 ًالاتق اولتاقتف «مهوقلاغ ىتح اولمحف  موجهلاب - سرفلا مهتلجاع ةريبكت لوأ

 .1 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
 7/7١9. ص . يدوعسملا - بهذلا جورم (؟)



 5/0 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ماع

 كلذكو «سرُفلا ناسرف نم ةعست ٍلئموي لّتَقو ليخلا ديز نب ةورُع زرابف -« . .ًاديدش
 يربطلا لاق «ىقرابلا ةمثره نب ةجفرعو «ىبلكلا هللا دبع نب بلاغ لعف

 كير ف ةورغ:ناكو .سرُفلا نم ةرشع مهنم لك َلَتُق لجر ةئام ّيصحأوا

 «ةعستلا باحصأ نم نييبلكلا ةنانك ينب يف بلاغو ء«ةعستلا باحصأ نم ليخلا

 ذب لير نلئاوولا :يرذالبلا لاق . 20 ل لا

 نم ةعامج ريرج ٌلَعَجوا :يربطلا لاق .' انّسَح ًٌءالب ٍذئموي يدنكلا طمّسلا

 نوملسملا لمحو 1 .هعضوم نم هلازأف ري «هرهظ لومحي ماخللا

 نأف :ةرفكلا َمَّرَهَو نارهم هللا لَتَق ىتح نيرباص نيققحُم دحاو لجر َةّلْمَح

 لاقو ابل صحا ْنِمَو ةليللا كلتو مويلا كلذ ةيقب مهنولتقي نوملسملا

 مزهو نارهم هللا لتقف نيرباص نيققَحُم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لّمَحا : يرذالبلا

 نا . .ناسح نب رذنملاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج نارهم َلَتَق يذلا ناكو . .ةرفكلا

 دنع مهمزهو مهدئاق لقثو َسْْلا هللا دبع نب ريرج عقاد :ريثك نبأ ظفاحلا لاقو

 ةعقولا هله تناكو «فلأ ةئثام نم ٌبيرق قرغو ٍئموي سرُلا نم لِتُق دقو . ةليخدلا

 ةراشبلاب ريرج ثعبو . . سراف ير اوتو ماشلاب كومريلا ريظن قارعلاب

 0 هللا يضر رمع ىلإ سامخألاو

 سرُملا عم ىربكلا ة ةعقوملا يف لاطبألا ةداقلا نم ليخلا ديز نب ةورع ناك مث

 ثعبو ءاريتك اهي اوريكحس نك نسوفلا ةاكود هأ5 ةئس مرحم ىف ةيسداقلاب

 نْيَدِْلا لئابقلاو ةداقلا نمو ماتلابلاو ىبرعلا شيجلا نم تادادمإلا باطخلا نب رمع

 دكر ةماعلا ا يبأ نب دعس ىلوو ؛ ةريزجلا ا ا

 يديبُزلا برك انسب ورمعو ا سيقو 5-0 ناكو 0
 ميظعلا راصتنالا يف امساح ًارود ليخلا ديز نب ةورعو يدنكلا سيق نب ثعشألاو

 ةيسداقلا دهّشَف «أرعاش ًاسراف ليخلا ديز نب ةورع ناكو» : يناهفصألا لاق . ةيسداقلاب

 :ةليخنلا ةعقومبو ةيسداقلاب  هئالب نسح ركذي كلذ ىف لاقو «هؤالب اهيف نّسَحُف

 ُمِلْعُي ةهيركلا ىَّشْعَي 0 امِلْعُم ِةَيِسِداَقلا لهأل ُتْرَرَب
 0 0 اليف كريضسلا تانكأل اتونو

 .5/7/8 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 7١6. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 .,//؟9 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (9)



 هالا لهْلَهُم نب ليلا دير 5/1

 (0)مّذخِم بزارملا فارطأل ٌفيسو 2«يتريجو «ٌلجألا هللا يناججنو

 اهريغو دْيَف ةقطنمب هيبأ عم اميقم ليخلا ديز نب ثيرُح ناك ةرتفلا كلت لالخو

 رثألا نويعو باعيتسالا يباتك صن ركذ فلس دقو .ةيقرشلا ةيدابلاب ناهبن ينب رايد نم
 لاتق ادهشو هلك يبنلا ابحصو املسأ :«ثيرُحو فئكم نائبا ليخلا ديزل ناك» هنأب
 (ةَوْرُعِ) َتْعَن نوكي دق (فتكم) نأ نبيبت فلس دقو - «ديلولا نب دلاخ عم ةدرلا لهأ

 يناهفصألا لاق  هيبأ عم ناهبن ينب رايدب ًاميقم ناكو (ليلهتر ةئنت ناك ًائيَرُخ نأو

 باطخلا نب رمع ثعبف «ًارعاش ليخلا ديز نب ثيرُح ناكو :ينابيشلا ورمع وبأ لاق»
 نآرقلا نم ًائيش أرقي مل نمف ةيدابلا لهأ ءىرقتسي نايفس وبأ هل لاقُي شيرق ْنِم ًالجر
 ليخلا ديزل مع نبا أرقتساف ناهبن ينب ةلحمب لزن ىتح  نايفس وبأ - لّبقأف ؛هبقاع

 مأ هتنب تماقأف ؛تامف هبرضف أئيش أرقي ملف بهنم نب ديز نب دلاخ نب سوأ هل لاقي
 نايفس يبأ ىلع ّدشف حمرلا ذخأف :هتربخأف ليخلا ديز نب ثيرح لبق .هيدنت نموأ

 : كلذ يف لاقو .. (حارجب مهباصأ وأ) - هباحصأ نم سان لّتقو هلتقف هنعطف

 ٍلْحَملا ٍنمزلاو ءءاربغلا ةوتشلا يضحأ ٍدلاَح نب سوأب يعانلا ٌرَكَبالأ

 ٍلْعَن يذو ٍفاح لك ايانملا يِتاَُي هنإف سوأمأ اي يعَّرِجت الف

 ٍلَْرلا مِزَتْلُم نايفس ابأ ٌتكرت يننإفًازيزعاسوأ اولُثْفَي نإ

 يلثم ينبواج تعش ام اذإ نكلو هدعب سانلا يف ٌتشع ام َسألا الولو

 ٍلْخَنلا فشح هب لكأن ملو ًامارك ةعبس موقلا ةريِخ نم هب اًئيصأ
 .[51/05 ص] «ماشلا ىلإ بره مث

 ند ني 3

 حتف يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةداق نم ليخلا ديز نب ةوْرع ناك كاذنآ
 ةباحصلا ةداقلا نم ددع هجوتي نأب باطخلا نب رمع ةفيلخلا رمأ مث «قارعلاو ةيسداقلا
 حارجلا نب ةديبع يبأل ًاددم - شيجلا كلذ يف نيذلا  مهلئابق لاجرو مهبئاتكب
 قلطناف «مورلا عم ةريبك كراعم ضوخي ناك يذلا ماشلاب يمالسإلا يبرعلا شيجلاو
 مهزربأ نيينميلا ةداقلا نم ةبكوك مهنم ناكو ماشلا ىلإ مهناسرفب ةداقلا نم ٌددع

 ليخلا ديز نب ةَوْرْعو يديبْرلا برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم نب سيق
 ميلقإو نيطسلف لامشب مورلا رحد كراعم اودهشف يرعشألا ْمنَغ نب ضايعو يئاطلا
 سدقلا ةقطنم حتف يف ةداقلا ءارمألا رابك نم ليخلا ديز نب ةوُرَغ ناكو .صمح

 ديز نب ةورع» :يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو نيطسلفب اهيحاونو

 )١( سرُفلا ةداقلا ةيزارملا مه :بزارملا .



 512 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ها

 «سدقملا تيب اوحتف نيذلا نيينميلا ةداقلا دحأ وهو ..حوتفلا لاجر ْنِم . . ليخلا

 .[ 3/1 صا

 نشوبجع نيفأ حارجلا نب ةديبع ابأ نإ : ماشلا حوتف باتك يف كلذ نع ءاجو

 نيملسملا ءارمأ يأر قفتاف» رواشتلل ةباحصلاو ةداقلا رابك عم عمتجا ماشلاب نيملسملا

 نورت يذلا امف :ةديبع وبأ لاقف «ءسدقملا تيب ىلإ امإو ةيراسيق ىلإ امإ ريسملا ىلع

 كرمأ ام ٌثيحف رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ٌبّتكأ : يراصنألا لبج نب ذاعم لاقف . .امهنم

 عم باتكلا ثعبو ءرمع ىلإ بتكف ءذاعم اي يأرلا تبصأ :لاقف «هّللاب نعتساو ْرِسْف

 ا: يا عملا ىلع ريع تانك ةدشع بأ ارقف «سدقملا تن نلا ريسملاب

 ىلإ مهنم افلأ نيثالثو ةسمخ ميسقت متو - ه١ ةنس علطم يف  نالوجلا ةيباج -
 رابك نم ريمأ ةقرف لك دوقي نأ ىلع «فالآ ةسمخ نم ةقرف لك نوكتت «قرف عبس

 ةديبع وبأ مهل دّمَع نيذلا ةداقلا ءارمأ ةعبسلا عباس ليخلا ديز نب ةورع ناكف «َةداقلا

 هتقرفب ريمأ موي لك يف هجوتي «مايأ ةعبس يف سدقملا تيب ىلإ مههجوو ةدايقلا ةيار
 نب ديزي مث «فالآ ةسمخ يف ديلولا نب دلاخ ةديبع وبأ هّجو ثيح ءودعلا ٍبهرُيِل
 ةديبع وبأ اعد»  ماشلا حوتف باتك يف ءاج امك مث فالآ ةسمخ يف نايفس يبأ

 ةيار دقع مث» - ةبتع نب مشاه نب لاقرمل ةعبار ةيار َدَقَع مث - «كّلَبَق َمْدَقَت نم ركسعب
 قحلف مهريغو عخنلا نم فالآ ةسمخ هيلإ ٌمضو يرازفلا ةبجن نب بيسملل ةسماخ

 فالآ ةسمخ هيلإ ٌّمضو يدارملا حوشكم نب سيقل ةسداس ةيار دقع مث .هباحصأب

 نب ليخلا ديز نب ةورعل ةعباسلا ةيارلا ةديبع وبأ دقع مث ,مهءارو ُهَرِّيَسَو «ءسراف

 ةورع لزنف «سدقملا تيب ىلإ مهءارو هرّيَسو .فالآ ةسمخ هيلإ ٌمضو يئاطلا لهْلَهُم

 سدقملا تيب ىلإ ةديبع وبأ مهحّرَس نم ةلمج ناكف . .ةلمرلا قيرط يلي امم هشيجب
 كلذو ءريمأ موي لك يف ء؛مايأ ةعبس يف ةعبسلا ءارمألا راسو ءأفلأ نيثالثو ةسمخ

 لوزن ناكو . .نيربكُم نيللهُم هشيجب ريمأ مهيلع لزني موي لك يفف هللا ءادعأ ٍبهرُيل
 نأ مورلا ْنِظو «ءاتشلاو دربلا مايأ يف سدقملا تيب فراشم ىلع نيملسملا شويج
 ثتيتناوسأ اونصخ لق ب اوتاكو: كفوا كلذ يف مهيلع نوردقي ال نيملسملا

 نود مايأ ةعبرأ نوملسملا ثكمو  نشاوجلاو قرذلاو قراوطلاو قيناجملاب سدقملا

 )١( ص - يدقاولا هللا دبع وبأ - ماشلا حوتف ١54.



 هاب لهْلَهُم نب ليخلا دْنَز 5213

 نميلا لهأ نم ةلاّبتلا تزربو «مهيلإ نوملسملا فحز  سماخلا مويلا يف مث لاتق
 مهسكني لبنلا نأ اوأر ىتح لبنلا نم نيزرتحم ريغ مورلا ناكو «لابنلاب مهوقشرو

 مورلا لبنلاب نومري مهتيأر دقلف نميلا برع رد هلل :لِهْلَهُم لاق . مهسوؤر ىلع

 اورتسو مهنم اوزرتحا لبنلا مهب عنص ام مورلا ىأر املف .منغلاك مهروس نم نوُتفاَهَيف
 نأ صنلا اذه نم نيبتيو - [55١/١ص] .«لبنلا ْدْري امبو دولجلاو فحجلاب روسلا
 (لِهْلَهُم) نأب فلاسلا يأرلا ززعُي اذهو «سدقملا تيب حتف دهش ليخلا ديز نب لهْأَهُم
 مضنا دق نوكيف «ماشلاب قحل هنأب صنلا فلس يذلا (ليخلا ديز نب ثيرخ) تعَّن وه

 مث .عباسلا شيجلا دئاق ةورع هيخأ عم سدقملا تيب راصح َدَهَشو حتفلا شيج ىلإ
 ةيبرعلا قرفلل ةماعلا ةدايقلا ىلوتو نيملسملا نم ةوقب حارجلا نب ةديبع وبأ لبق
 ميظنت ةداعإ متو «دحاو شيج ةباثمب عيمجلا راصو «سدقلا راصح يف ةيمالسإلا
 ناك» :عماجلا باتك يف ءاج امك ثيحب راصحلا ةرتف ءانثأ شيجلاو ةدايقلا ميسقتو
 :سدقملا تيب حتف يف اوكراش نيذلا نيينميلا ةداقلا نم

 :نيسعلا ةاقملا قرف ربكأ دقاق قفرضحلا ىدبكلا ةئتخ ب: لييحوش د
 .نييتميلا ةاهرلا دئاق يدارملا حوشكم نب سيق -
 .ناسرفلا دئاق ىعَخَّنلا رماع نب ةدابع -
 قرف ىدحنإ دفاقو ةديبع ىبأ نايحج ةباز لماعب يئاطلا ليشنلا دير نب ةؤوغ

 . نيينميلا ةاشملا

 ماشلا همودق ىدل باطخلا نب رمع قفارم يراصنألا تماصلا نب ةدابع -
 .["1/7؟ ص] ؟. . سدقملا تيب حتف ةبسانمب

 ريمأ مهل دقعلل يلوتملا نوكي نأ ىلع حلصلاو نامألا سدقلا لهأ بلط دقو
 رابك عم اهملتساو اهلخدف «سدقملا تيب ىلإ رمُع مِدَقَف ءباطخلا نب رمع نينمؤملا
 .ه١ عيبر يلاوح يف - ليخلا ديز نب ةورع مهنمو  ةباحصلاو ةداقلا

 نو دي ع 1 ل 1

 وه ناكو «قارعلا روحم ىلإ ليخلا ديز نب ةورع داع ماشلا حوتف لامتكا دعبو
 نب رمع ىلو ثيح ؛ةفوكلاب ترقتسا يتلا ةيدايقلا تايصخشلا نم متاح نب يدعو

 ميلقإ ناكو ه19١ ةنس ةفوكلا ميلقإ ةيالو يجحذملا يسنعلا رساي نب رامع باطخلا
 دنواهن ةقطنم حتفو راصتنا ليخلا ديز نب ةورغ دهش مث ؛ناريإ موخت ىلإ دتمي ةفوكلا
 يف ّبَتْسَدو ٌيَرلاو ميدل ميلقول لوألا حتافلا وه ةورع ناكو .ه١٠ ةنس ناريإ يف

 : يرذالبلل نادلبلا حوتف باتك يف ءاج امك ثيح «ناريإ لامش

 هلع «ةفوكلا ىلع هلماع وهو رساي نب رامع لإ باطخلا نب رمع بتك#)



 5214 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هال:

 ئَرلا ىلإ يناطلا ليضلا هين ني هوز كعببردا رماد «دنواهن ةعقو نم نيرهش
 مهْدَمَأَو مليدلا هل تعمجف كانه ام ىلإ ٌةَوُرَع راسو « لعفف ءفالآ ةينامث يف بتْسَدو

 ةديصق يف ةورع لاقو  «مهحاتجاو «مهلتقف .مهيلع هللا ه هرهظأف «هولتاقف يّرلا لهأ

 : مليدلا ةعقوم موي ركذي هل

 كرا موتنا ل يجر فودسي م سنا نيج يذنلا وريباظتقلاو
 ُمَدلا يصمخأ ُلَب ىتحو «يبايث مهحامرباوقزم ىتح ٌُتْمُّراَمف
 ْمَدَقَنَأرخأتشم دجأ ملاذإ ميشو رم را او

 ثيح مليدلا ميلقإ وهو بَتْسُدو يّرلا ميلقإ حتفب هب نييمليدلا موي ةعقوم تللكت دقو

 هتمجرت يف ءاجو .(مهحاتجاو مهلتقف مهيلع َةَوْرُع ُهَللا ٌرهظأ) يرذالبلا ركذ امك

 .(«باطخلا نب رمع مايأ يف ًةونع مليدلا دالب - ٌةَوْرَع  حتتفا» هنأ عماجلا باتكي

 ىلع مِدَقو ءهاخأ ليخلا ديز نب ةلظْنَح ٌةَورع فلختسا مث» :يرذالبلا لاق

 هنأل كلذو «باطخلا نب رمُع ىلإ ُهّهّجوي نأ هلأسف ءةفوكلا ريمأ رساي نب رامع
 رامع ههّجوف .ةرسي امن ةيثايالأ تخاف. هرم هوو ريخبب رح ىلع ءداعلا ناك

 هللا ةيحأ ليا ةورعلاقف «نوعجار هيلإ انإو هللا نإ لاق نهعداو ايلف رفعوا

 لاقف  مليدلا ىلع زصنلاب هربخأو هللا انرهظأو انؤصت دقق ةينموملا روم اهند
 ه يسفر كيتا نأ ثيبحاو نحأ تفلغتما دق لاق ؟كلشت او كمنا لق روع هل

 ْ ْ علا وع نا

0002 

 تي ع

 ذنم - ثادحألاو حوتفلا يف ركذ هل دعي ملو «ليخلا ديز نب ةَّوْرُع ركذ عطقنا مث

 تاياورلا ضعب نع باعيتسالا يف ربلا دبع نبا هيلإ راشأ امب كلذ انطبر اذإف - ها117 ةنس
 :نيرمأ كاردإو جاتتتستا نكمي فرمع ةفالخ رخآ ىف ليله ني ليخلا ديز تان هنأب
 دقو «رمع ةفالخ نم ةريخألا ةنسلا كلت يف تام لِهْلَهُم نب ليخلا ديز نأ :امهدحأ

 ةنس 87 وحن هرمع غلب دقو ليخلا ديز ةافو نوكتف «م٠07 ماع يلاوحبب هدلوم ريدقت فلس

 .م157 ماع وأ م١554 ماع قفاوملا ه17 ماع وأ ه7 ١ ماع يلاوح يف

 ينب ةقطنم يف  هيبأ ةافو ذنم - ثكم ليخلا ديز نب ةَّوْرَع نأ : يناثلا رمألاو

 حوتفلا تاحاس ءابنأ يف هركذ عطقنا كلذلو «هتريشع ريبك راصو «ءيطو ناهبن

 ثكم هنأ ينعي امم ءماشلا يف كلذكو مليدلا دالب اهنمو سرافو قارعلاب عئاقولاو

 موقلا ىلإ. .» يناغألا باتك يفو ؛اومزهُي موقلا نع. .» نادلبلا حوتف يف تيبلا زجسع ءاج )١(
 : (اومزهي



 هاله لهْلَهُم نب لبخلا دي 575

 نب نامثع ةفيلخلا لتقم ىتح كلذو ءأماع ١ ءاهز - (دْيَف) اهنمو  ءيط ةقطنمب
 .(م186) ه8 ةنس رخاوأ يف ةفالخلاب بلاط يبأ نب يلع عانوا قاع

 هريسم دنع بلاط يبأ نب يلع مامإلا ءاول تحت ليخلا ديز نب ةورع ىوضناف
 دهش دقو «ةفوكلاب ًاميقم متاح نب يِدَع ناك كلذكو ه5 ةنس  قارعلا ىلإ
 نيبو هعم نيذلاو يلع مامإلا نيب تعلدنا يتلا لمجلا موي ةعقوم متاح نب يِدَع
 امك ه7” ىلوألا ىدامج يف  مهعم نيذلاو ريبزلاو ةحلطو نينمؤملا مأ ةشئاع
 .نيفص ةعقوم يلع مامإلا عم متاح نب يِدَع دهش

 هعم دهشو يلع ةفالخ ىلإ شاعا هنأ ليخلا ديز نب ةورغ ةمجرت يف ءاجو

 ا ا , نيفص ةعقوم برح تعلدنا دقو .( نيفِص

 وم دهش دق ليخلا ديز نب ةورع ناكو (م167) ه1 رفص يف هعم نيذلاو ماشلا

 0 عكاذنآ باش وهو «ةيلهاجلا يف هيبأ عم نجحم موي ةعقومو ميماحيلا

 لزي ملو «متاح نب يِدَع ناك كلذكو .ًاماع نيعبسلا زواج دق خيش وهو نيَّمِص ةعقوم

 ةعيابم مث ,«ه٠4 ةنس ناضمر يف هلتقم ىتح ّيلع مامإلا فص يف يِدَعو ةورع
 ءه١4 ماع يف ةفالخلاب نايفس يبأ نب ةيواعمل هيبأ عم اوناك نيذلاو يلع نب نسحلا
 ةفالخلا رمأ عمتجا نيح ةفوكلا ىلإ همودق دنع ةيواعمب اوقتلا ْنْمِم م يِدَعو ةورغ ناكو
 ةرامإ ىلإ ليخلا ديز نب ةورع شاع» :لوقت ةياور يناهفصألا دروأ دقو .ةيواعمل

 : كلذ يف لاقو هيلع ةورع عنتماف ( يلع  مامإلا - نم ةءاربلا ىلع هدارأف «ةيواعم

 لدسس قريت قدا نلإ نعبنلو - يرش نبا ةيراعس نهلراشت
 (”0ٌليلج نَسَح يبأْنِم يظحو ًاَيلَع نسخ ابأ يدخجج ىئَلَع

 ه417 ةنس دعب ةيواعم ةفالخ يف تام ليخلا ديز نب ةورع نأ كلذ نم دافتسيو
 لِهْلَهُم نب ليخلا ديز - هيبأ ةافو نم ةنس نيرشع ءاهز دعب كلذو «م117 قفاوملا

 . ةيلهاجلا يف ةداقلاو ءارعشلا زربأ نم ناك يذلا يئاطلا

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا ١15/49.



 506 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هناك

 (5957 ثحبيملا

 ىثراحلا ةءالص نبا ثوُعَي دبع
 «ىناموُلَت ال اَلأ) ةروهشملا ةيلهاجلا ةديصقلا بحاص»

 وهف  هدج مسأ ةءالَصو - ةَئءالَص نب ثوغي دبع يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 نب - ةعيبر لّقَعُملا مساو - لّقَعُملا نب ةَءاَلَص نب صاقو نب ثراحلا نب ثوغي دبع)
 نب  بعك نب ثرحلا وهو  بعك نب ثرحلا نب ب بعك نب ةعيبر نب ترألا بعك

 نب ديز نب بيرَع نب ديز نب ددأ نب - كلام جحذم مساو - - جحّذَم نب دْلج نب لع

 :اقالا ةنيمتلا تعا عر '(ناييطلا حب قرعب ني يجن ند ايسب داقك
 : اهلوأ يتلا ةروهشملا

 اَيِلالو ٌرْيَخ مْوّللا يف امُكَلاَمَن اننا وللا ينفق يقافولت لالا
 "0َيلاَمِش ْنِم يخأ يمولامو ءليِلَق اهُعْفَتةمالّملاَنأامَلْعَت مل
 ؟”9ايفالكالا ٌنارجَت ْنِم ٌياَماَدَن رد اال
 اًيتايمكلا توَمَوِضح ناءاباسنكو امهْيَلَِك نيمويألاو تركوا

 اشراف: ةيلهاجتلا ءارعتش نم ارعانش ةَءْالَص نيب تاوكي ذيع ناك» : يناهفصألا لاق

 لاقو (. .قرعُم رعش تيب لهأ نم وهو . .بعك نب ثرحلا ينب نم هموقل اديس
 اذإ نأ كلذو «ثوغي دبعو دبعلا نب ًةفرط نم بجعأ ضرألا يف سيل : ظحاجلا

 يف امهراعشأ رئاس نود نكت مل امهب توملا ةطاحإ تقو يف امهراعشأ ًةدوج اَنْسِق

 ءافتكاو لازتخا هيف ناطحق ىلإو جحذم ىلإ بسنلا اذهو - ١5/54 ص - يناهفصألا  يناغألا )

 نأ بسنلا طئارش نمو» :ليلكإلا ىف ىنادمهلا نسحلا لاق امك ثيح دادجألا نم رهشألا ركذب

 ص] ؟لجِس سانلا باسنأ عسي مل كاذ الولو ءرهشألا هيبنلا الإ لجرلا دالوأ نم ركذُي ال
 .1 7 مخك

 يقّلُخ يأ يلامشو .ايلاَمِش ْنِم ًأخأ يمول امو :ىورُيو' :يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق (')
 1 ١ ١ 1/1 ض1 نامقلا ةخاوبوفو

 هلوقو «ةقانلاو ريعبلا بكار الإ ًابكار ىمسُي نكي ملو «لبإلا بكار :بكارلا (ًابكار ايف) هلوق ()
 تيتأ يأ :ٌتْضَرَعو (. .ّيامادن ٌنغلبف نارجن نم تضرع امإ) يأ .(خلإ . .تضرع امإ)

 .ابراشملا وهو نامدن عمج :ىمادنلاو «نارجنو ةماميلا نيب ام دتمملا ضراعلا وهو ضورعلا

 .16/54 ص  يناهفصألا  ىيناغألا ()



 ةاباب يئراحلا ةَءالَص نبا ثوُعَي دبع 577

 ثوغي دبع راعشأ ىلع َعّلْطا هنأ ىلع ظحاجلا مالك لديو .''”«ةيهافرلاو نمألا لاح
 كلت راصملا انل تظفح دقو ءانيلإ لصت مل راعشإ يهو «ةيهافرلاو نمألا لاح يف

 نييبت كلذ لبق ديفملا نمو «ميمتو جحذم نيب بالكلا موي ةعقوم يف اهنأل ةديصقلا
 .ةيمهألا تاذ فراعملا نم ىلاتلا

 مهل لاقيو سي ب براق شروف ستر نام نم ترقي اع نا
 لئابقل ةيسيئرلا نوطبلا دحأ مهو ءبعك نب ثراحلبو بعك نب ثرحلا ينب ًاضيأ
 (ًايلاح نيبأو ءاضيبلا يتظفاحم يف) ِجحْذَم وُْرَس قطانمب رئاشع مهنم تناكو « جحذم
 نسحلا ركذ دقف «نارجن يف مهتيبلاغو (فوجلا ةظفاحمب) شقارب ةقطنم يف كلذكو

 (7(بعك نب ثراحلب نم سامحلا ينبل - جحذم ورسب - ةّيبَّذلا ةقطنم نأ) ينادمهلا
 نب ةلُع نب بعك نبا مهوبأ ثرحلاف ,ءبعك نب ثرحلا ونب امأ» :نودلخ نبا لاقو
 ءالؤه بعك نب ثرحلا ينب نم ناكو ٠ نارجت قحاوتب عهزايدو ء.جحذم نب دلج

 نب بعك نب كلام نب ثرحلا نب دايز نب نطق نب ديزي هنباو دايز ونب نييجحذملا
 نبا نادملا دبع تيب يف مهتساير تناكو «نارجن كولمو جحذم تيب مهو ثرحلا

 .نميلا نم ضيرع ليوط ميلقإ نارجن 7 يقشمدلا رواجملا نبا لاقو . ””(نايدلا
 ناكو ءلابجلاو نارجن نيب عنام نصح نارجن ِكْلُم ٌريرسو ء«نارجن لصألا ةنيدمو
 . نايدلا نبا نادملا دنع وثب نارجن ةآلو

 ينب ةسائر تناك امنإو بعك نب ثرحلا ينب ديس ثوغي دبع نكي ملف
 ؛يئثراحلا نَّطَق نب نايدلا تيب يف جحذم لئابقو نارجن فالخمو بعك نب ثرحلا

 : يلي امك مهبسن ءاقتلاو بيترتو «ثوغي دبع ةرسأ ةمومع ءانبأ نم مهو

 نب كلام نب ثرحلا + نتن رو طم وب ةةايدلا نما نادل نغني

 .بعك نب ثرحلا نب بعك
 نب ترألا نب لّمعملا نب ةَءالَض نب صاقو نب ثرحلا نب ثوغي دبع - ب

 .بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر

 ناسرف لكو بعك نب ثرحلا ينب ميعز نايدلل ًارصاعم ةَءالَص نب صاقو ناكو
 كلم ناسح نب عَبُت دعسأ دهعو عَبُت ناسح كلملا دهع يف نارجن فالخمو جحذم

 .7/758 ص  ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا 0

 - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةحفص (؟)
 ا حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا رض
 .15 ص - رواجملا نبا  زاجحلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا 0(



 518 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ها/مب

 ىلع تالمح يف جحذم ناسرف نايدلا داق ثيح (ما// )0 دل عا

 قرطلا نيمأتو ةيريمحلا ةلودلا ذوفنو ةدايس طسبل ميمت اهنمو ةيدجنلا لئابقلا ضعب

 :رعاشلا لاق» كلذ يفو «ةيراجتلا زكارملاو

 ِسِقاَرَب نماهداقافلأ نينامث زجاعريغاهُناّيداهبُدوقي

 ”(شمهاون عابضلا لكم لبإ ىلع. ١ ةيرَضُم بضاك ئفئاب اوبآن

 مايأ ذنم جحذم تالامخ نفع كذب يديّبُرلا برك يدعم نب ورمع لاقو

 :نايدلا

 ٍدرُمو طضش ججتم فلأب ميمت ىلعهايملا اودرواوُمَُم

 رجعو طوةصمف لك منعت ىنحخ ناّيدلا عماوشخ عفو

 ةيميمتلا ميت ةريشع يبسو رسأ نميلا كلم اهّهَجو يتلا تالمحلا ىدحإ يف متو

 : ةيميمتلا ريرج رئاشعل قدزرفلا لاق كلذ نعو ءاهلك

 ائيِف الو مكيف ٍلِثموي ميتلا ام أبس ىرق يف ُمْيَّنو اند نوهت

 ءرضُم نم ىراسأ هيدي يف تناك نميلا كولم نم اكلم نإل : ةديبع وبأ ركذ دقو

 قالطإ مت كلذكف 00: هيسرن «ىزاسألا ىف ةكللا اوملكن «مهنم ٌدفو هيلإ دْفَوَف

 .دهعلا كلذ يف ميت ةريشع حارس
 نايدلا نبا نادحلا كيهافا رتل تالق ساكو ثرحلا ينب ةسائر ىلوت مث

 هيفو «نزي يذ نب فيس دهع ىتح لايقألا رهشأ نم ناكو (م518 - 0*57) ةرتفلا يف
 : تلّصلا يبأ نب ةّيمأ لاق

 نايدلاونب مهمركأ ٌتيأرف مهلعفو نيلئاقلا ٌتيأردقلو

 9 !(َناَدَم ُدْبَع نهب مانألا َلْضَف انناللخ نادملا ةنيغ ه ةبارو

 ينب مايأو نادملا دبع مايأ يف ناسرفلا ءارعتكللا ميم اكوكي دعح ناكو

 يلهاجلا رعاشلا ناكو «نادملا دبع نب ديزي سيئرلا مهنمو «نايدلا نبا نادملا دبع

 : هتدافو ىدحإ يف لاقو «نارجن ىلإ ةماميلا نم مهيلع ٌدِفَي سيق ىشعأ

 اهباوبأب ٌميِيَت ىتح  كيلع ٌعّبَح نارجن ًةبعكو

000 

 )١( ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش ١/١5١.

 ١55/". ص - ىلاقلا يلع ىبأل ىلامألا باتك ىف ةديصقلاو .اونعط :اوشخ (؟)

 00000000 7١97 صا يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا ()
 .لايقألا يأ :نيلئاقلا ()
 .7 /"8 ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (5)



 كدا يثراحلا ةَءاَلَص نبا ثوُعَي دبع 558
 "”هبابرأريخ اوُمٌهاأسيقو حيسملادبعو ديزي ٌروزت

 مهيألا وه حيسملا دبعو :تادنملا تي دو اسكن نمير رحب ةيزعو

 - نارجنل ينيدلا ميعزلا ةباثمب يأ - بقاعلا وهو يثراحلا ضيبأ نب , حيسملا دبع

 نب ثرحلا ينبل يبرحلا دئاقلا يثراحلا نانق نب دادش نب نيصحلا نبا وه سيقو

 نيصحلا نب سيق ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق «نارجنو جحتير بح
 نام دالزإ حرا هل ناكو «ةنس ةئام ٌترحلا ينب - سيق دلاو - نيصخلا سأر..

 )«اهعبر مهنم لك يَّلُو برحلا رضح اذإ اوناك عابرألا سراوف مهل لاقُي
 نب ثرحلا ىنب تايصخش نم ناك كلذكو .نيصحلا نب سيقو «دايزو ءباهش
 نب دوسأ مهيألاو ؛ثراحلا نب ةمقلع نب رشب برك وبأ ةرتفلا كلت يف بعك
 ىمادن نم ضيبألا نب حيسملا دبع مهيألا بقاعلاو امه ءاناكو .ثراحلا نب ةمقلع
 :هلوق نم نيبتي امك «ةيهافرلاو نمألا لاح يف نارجنب ثوغي دبع

 ل يامادذت نعلَبفق :تضَوَع امإ ابكاز اف
 اَيِناَمَّيلا ٌتْوَمَّرْضَح ىلعأبًاسْيَف» امهْيَلِك ِنْيَمَهِنألاو برك ابأ

 0 دوسألا امه «نامهيألاو ءثراحلا نب ةمقلع نب ردي وه بارك وبأن

 كلملا ميعزلا وه سيقو "'ضيبألا نب حيسملا دبع بقاعلاو ثراحلا نب ةمقلع
 تومرضح فالخم يف تومرضحو ةدنك دئاقو سيئر يدنكلا برك يدعم نب سيف

 فصو دقو «لعفي سيق ىشعأ ناك امك همدانيو هيلإ ريسي ثوغي دبع ناكو : نميلاب

 :لاق ثيح برك يدعم نب سيق ىمادنو سلجم ىشعألا
 ٍفيِنُملا َتْوَمَرْضَح يف اسِيَق مث اميقق ةانئنغ يفاشلخو

 ٍفوُدِجَم رَكوُمب ىَنْؤُي كه ند انيق“ يماذكلا ةلزرخ دعاك
 ٍفوُدْنَم رَمْزِم يف ْتْفَرَن ب زَشلاِهَجيَِهُياذِإ حوُدَصَو
 يتلا ةيراملا : حودصلاو . ءانغلا تاللآ نم عوطقملا ء ولالا رودس كولو

 : برّشلاو . برطلاو ءانغلا تالآ نم هراتوأ ىلع بورضملا :فودنملاو ؛«ءانغلاب حدصت
 . يثراحلا ثوغي دبع مهنم ناك نيذلا نومدانملا ىمادنلا مهو ذيبنلا نوبرشي نيذلا

 - ةيئايلا هتليصق يف - ةيهافرلاو نمألا مايأ يف هلاوحأ ثوغي دبع ركذ دقو

 اًيِضاَم ّيَح ال ُتيح يِضْمأو ّيِطَم لا َلِمْعُمو روُرَجلا َراَحَُن تنك ْدّقو»
 8/744 ص ىنالقسعلا رجح نبا .ةباصإلا (؟) . ىشعألا ناويد )١(
 .6/45 ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا )
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 ايئادِر ٍنْيَنَتْيَّقلانيب ٌعَدْضأو يتّيِطَم ماركلا ٍبْرَّشلل ٌرَحنَأو
 : ةّيطملاو .براش عمج :برشلا .برشلل رحناو :هلوق) يلاقلا يلع وبأ لاق

 يف هب ىطْمُي هنأل ةّيِطَم يمُس :لاقُيو «ىطَتْمُي هرهظ نأل ةيِطَم يمس ءانه اه ريعبلا
 را اطلاق ةينقم ع يراسل ةمألا قفل ون كعا أ (علضا) هلوفو .ءدقيس ىلا ريسلا

 ثوغي دبع ناكو .ةمدانملاو برشلا سلجم يف َةيّنَّغُملا انه ديريو .0'2ةيّئَعُم

 هباحصأل لوقيو هب نوّرمي نيذلاو هفويضل - حئابذلا يهو  روُرَجلا رحني ًاميرك

 كلذو .ماعطلا لوانتل نوتأيف رانلا مهريغو نورفاسملا ىري ىتح (ايرات ءْوَض اومِظغأ)

 . مركلا نع ةيانك
 يل ها ءناعجشلا ناسرفلا نم ًاسراف ثوغي دبع ناكو

 نيب لفاوقلل ضرعتت تناك يتلا ةيدجنلا لئابقلا ضعب ىلع جحذمو بعك نب ثرحلا

 : هتيسورف ركذي - ةيئايلا هتديصق يف  لاقو ءابلاغ ةريحلاو نميلا

 ايِناَئَيةاَنَّقلا فيرضتبًاقيبَل اَنَقلااَهَضّمَش ٌليخلا اماذإ ٌتنكو

 ايناوشلا كت يضر ينك ينم روازحللا زن ةطفاع
 نيسلاو دحاو امهو اهَسّمَش ئورُيو .اًهّصّمش :هلوقو» يلاقلا يلع وبأ لاق

 (اهّنْعَزو دارجلا موس ةيداعو) هلوقو .- دحاو ىنعملاو - (اَنَّقلا اهرّمَث١) ىورُيو «دوجأ
 ءاهتمْمك يأ :اهتْغّرَوو . ىعرملا ىف هراشتنا :دارجلا موّسو .نوُدْعَي موقلا : ةيداعلا

 اهب اودصقو [ولامأ ةاوجنأ :ايلاوعلا كلإ اونا دق :ةلؤقو . عناملا ٌفاكلا : عزاولاو

 . ©"0«عارذب ناّئِسلا نود ام وهو هالعأ :حمرلا نم ةيلاعلاو

 :هنأ نم برعلا مايأو لماكلا باتك يف ءاج ام ةيراجتلا لفاوقلا ءابنأ نم ناكو

 رذنملا نب نامعنلا ىلإ عفدُت ىتح نئادملا نم ُقَرْذِبُت ناو رشونأ ىرسك ذره كناكا

 ىلإ عفدُت ىتح (ءيط نم كلذكو) ةعيبر ينب نم ءارفخب اهقرذبُي نامعنلاو «ةريجلاب

 عفدُت مث ةفينح ينب ضرأ نم اهّجرخُي ىتح اهُقرذبُيف ةماميلاب يفنحلا يلع نب ةذوه
 غلبت نأ ىلإ يأ - 0 . .نميلا غلبت نأ ىلإ اهب ريستف ةلاَعِج مهل لعجتو : بيست ىلإ
 نادمه اهقرذبت مث نارجنو فوجلا ىلإ جحذمو ءيط اهقرذبُتف نميلا يلاعأ فارطأ

 نوقرذبي نيذلل ناكو .ةرافخلا :ةقرذبلاو ءءاعنص غلبت نأ ىلإ - نادمه قطانم يف -

 ىرسك مايأ كلذك رمألا ناكو «لمعلا ىلع لعجُي ام :ةلاعجلاو «ةلاعج لفاوقلا

 )١( ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا ١74/ 4.
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 ناؤوئشونا ىرسك تانهذقو (مه٠5 _ ها/١) زي يذ نب كيس كيمو قاورشوتا
 م6 ماع يلاوح

 نميلاب هلماع ىلإ ناورشونأ ىرسك ثعبو هنأ (ةقْرَّصلا موي) ربخ يف ءاج دقو
 اذإ ىتح رجه ْنم ريعلا مهعمو - سرفلا .- ةرواسألا عم يفنحلا ةذوه راسو . .اريع

 «هومستقاو يدعم ناك ام اوذخأو ميمت ونب مهيلع تراغأ ةماميلاب عاطي يداوب اوناك

 اوراسف «ريعب ةئامثالثب هسفن ُىَدَمَف يلع نب ةذوه اورسأو «ةرواسألا اوبلسو اولتقو

 . 230. . .اهوذخأو - نيرحبلاب - رجه ىلإ هعم

 وهف «ناورشونأ نب زمره نب زيوربأ ىرسك مايأ يف ناك كلذ نأ باوصلاو
 ماع) نزي يذ نب فيس نب برك يدعم لتقم دعب ءاعنص يف لماع هل ناك يذلا

 وه ًالماع زيوربأ ىرسك ثعبو ءاعنص يف مكحلا ءانبألا سرفلا ىلوت ثيح 00
 اهيلع راغأف ةلفاقلا كلت ىرسك هيلإ ثعب يذلا وهف ؛ءاعنص يف رمألا ىلوتف (زرهو)
 د اهي قرشا فنعم نال يسمو ةياسملابب عاصت يدار يب يمت ردي يجدر

 0 ار اولزت ىتح اوراق ينيرانلا ريعكملا هل لاقي لجو ةدانقب نيرثلا ةرواسألا

 (فرظق ًانيغ د ةلفاقلا اوبهن نيذلا ميمت ينب نم عدي الأ مس أو «نيرحبلا نصح

 ءاوراتميل  ماعط يأ - ةريمب مهل رمأ ىرسك نأ ةعيرذب مهوعدي مهيلإ ةذوه ثعبو
 املك اوناكف - ميمت نم نطب مهو دعس ونب هاتأ نم رثكأ ناكو - ربعكملا ىلإ اوواجف
 ةئام رسأ متو .هقنُع برْضُتف ربعكملا ىلإ هذخأ متي رقشملا باب ىلإ لجر مهنم لخد

 6 0 يا لاقف ؛هل را مهبهوف ل ( مهنم

 اعفر امو ًاضوفخم لوقلا نم السر هده كس
 اعلخةلغ نم مهلكاوحبصأو مهراسإمهنمةئام نع كفف

 ينب ىلع بابلا قفصأ ىرسك لماع ربعكملا نأل ةقفّصلا موي مويلا كلذ يمْسَو
 . ؛اهرَفَّشَملا نصح يف ميمت

 ناك يثراحلا ثوغي دبع هدهش يذلا (بالحلا موي) نأ تاياورلا تركذ دقو

 يذ موي مث ةقفصلا موي ون 0 ةقفّصلا ل

 الت امم ناكو ريل بلا قو نامقحلا يخل وى ناك قل كلا ني ذأ د

 هنيب مالك يف كلذو «برعلا ردق ىرسك صقنتسا » هنأ نم تاياورلا هركذت ام كلذ
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 فرشأ نأو «مهتغالبو مهناسرفو برعلا لئابق ءاسؤر نامعنلا هل ركذف «نامعنلا نيبو

 عبارلا لامكب كلذ لصتا مث ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةثالث هل تناك ْنَم برعلا لئابق ءاسؤر

 يدعم نب سيق لآو 0 لا هيف هتليبق ْنِم تيبلاو

 ينب نم نابيش تيب نيدجج يذ لآو «ميمت تيب ةرارز لآو «ةدنك ةسائر تيب برك

 بعك نب ثرحلا ينب نم نايدلا ينب تيبو) ءالعلا نب ورمع وبأ لاق - «لئاو نب ركب
 ثعبف .مهبلطا :نامعنلل ىرسك لاقف (- نميلاب جحذم ةسائر تيب ينعي - نميلأ تيب

 لجن  يدنكلا سيق نب ثعشألا مهنمو ىرسك ةلباقمل اورضحف مهيلإ نامعنلا

 برك يدعم نب ورمعو «تومرضحو ةدنك ميعز يدنكلا برك يدعم نب سيق
 ءاسؤرو  نايدلا ينب نع ةباين جحذم لثمم هنأ ينعي امم  جحذم سراف يديبزلا

 - نامجرت دوجوبو رذنملا نب نامعنلا روضحب  ىرسكب اوقتلاف «لئاو نب ركبو ميمت

 لاقف» ءزيوربأ ىرسك 2 ناورشونأ ىرسك وه ىرسك نأ ةياورلا تركذ دقو
 ميسا دجإو لك ملكش علا (. .مهلاعفو هموق رثامب لجر لك ملكتيل :ءاسؤرلل ىرسك

 نب ورمع لاق» هنأ درعلا دقعلا يف ءاج ثيح برك يدعم نب ورمع مهغلبأ ناكو

 ؛باوّصلا قطنملا ٌعالبف هففاتنل هلق ةيرشماب ةوملا انا :ىرسكل برك يدعم

 نم ٌرْيَخ ةربخلا ثق وو «ةركفلا ها ركتسا نم ُريْخخ يأرلا وفعو «دايترالا ةعجتلا كالمو

 كؤفنك ْنِلأو :كلملسم اهترمان مظتكاو .كظفلب انتعاط ْبِذَتِجاَف «ةريحلا فاستعا

 نكلو ًامضق انل دارأ نم ريقانم ٌعارِق انتافص سّفَوُي مل ٌسانأ اًنإف ءاندايق كل نسلسي

 نكي مل ءاقللا نأ ىلع ورمع مالك لديو .''”أمْضَه انل مار ْنَم لك ْنِم اًنامج انعنم

 مهيلع ىرسك ىنثأ دقو «لفاوقلا نيمأتبو ةسايسلاب ةقالع هل ناك امنإو ةرخافملل
 ميمت ةليبق ىلإ ىرسك كيسأو ءمهقطانم ىلإ اوداعف ءءاطعلا مهل لدخاو 6( ايم

 م١٠ ةنس يلاوح يف ءاقللا كلذ ناكو «نميلا موخت ىلإ ةماميلا نم لفاوقلا ةرافخ

 .نمزلا نم ةرتف كلذ دعب ماثولا رمتساو

 ىتح هسبحو رذنملا نب نامعتلا ىلع زيوربأ ىرسك بضغ م 1١7 ماع يفو

 رذنملا نب نامعنلا ىلع ىرسك بضغا! - نيمأ دمحأ ذاتسألا ركذ امك - ثيح .تام

 «م557 ةنس يلاوح كلذ ناكو «تام ىتح هسبحف هيلإ أجل مث ةرتف برهف سماخلا

 ايسراف ًامكاح اهلبق نِم تلوو نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ هتومبو

 لمعتسا نامعنلا لتق امل ىرسك نإ» نودلخ نبا لاقو .'"”«برعلا ءارمألا هل عضخي
 ةريحلا ةيالو يف سايإ ماقأو . .نامعنلا ناكم ةريحلا ىلع يئاطلا ةصيبق نب سايإ

 .شدخي مل :سقوي ملو .ًالكلا بلط يأ (ةعجنلا) هلوقو  هبر دبع نبا  ديرفلا دقعلا )١(

 .ا١ؤب/ ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف قه
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 (7«(ةيوبنلا ةثعبلا تناك اهنم ةنماثلا يفو نينس عست سراف ةبزارم نم ناجرهملا هعمو
 رذنملا نب نامعنلا سبحو ءاصقإ دعب ةيسرافلا ةلودلاو برعلا نيب , ةقالعلا تءاس دقو

 يتلا راق يذ موي ةعقوم كلذ تافعاضم نم ناكو ةهتاذو دعي ةصاخيو فرع دا ماع ب

 نيبو 4 نم ريحت ةليلر ضنا نإ سارإ معو يسرا ناجم كرت نص لا

 تاز يربك قف دفعا ا راق ا طع رم ابن ناس ل ماج دقو 00

 فاللآ ةث ةثالث مهعمو - ةرواسألا نم فلأ ىلع نيزب اًنخل دعو :ةّرواسألا نم لأ ىلع

 رطعلاو ّرَبلا اهيف قارعلا نم جرخت تناك لقو ب ةميطألاب مهعم ثعبو هن وسرعلا نم

 00 مار ار ل 0 ا را

 اة حلا نيج (كلاذ فرضت رمأ كور." اهم . ةفئاخ ٌةَلِجو برعلاف
 هومزهو شيجلا كلذل لئاو نب ركب ونب تدصتف «برحلاو 0

 يذ راصتنا يف أماه ًارود يدنكلا ينوكسلا رامح نب ديزيل ناكو ءراق يذ وُنِح ىف

 لاق .راق يذ ةعقوم يف سرُفلا عم اوناك ميمت ينب نم لجر ي يتئام وحن رسأ متو «راق

 مويلا : كلذ يف كي يبنلا لا يبنلا ثِعَب دقو راق يذ ةعقو تناكو» ةديبع وبأ

 ثالغب ةثعبلا دعب تناك راق يذ ةعقو نإ :ليقو ."”«مجعلا نم ُبرعلا تفصتتنا
 ةعقوم دهش ةصيبق نب سايإ ّنأل «نينس ثالثب ةئعبلا لبق :بوصألا نأ ىرنو .نينس
 نينس عست تناك سايإ ةيالو نأ نودلخ نبا ركذ دقو «ةريحلا ىلإ بحسناو راق يذ
 م١١51 ةنس ةثعبلا نأل م10 ةنس يلاوح راق يذ نوكتف «ةئعبلا تناك اهنم ةنماثلا يفو
 ةقفصلا موي نأ ريثألا نبال لماكلا باتك يف ءاج دقو .م١11 ةنس يلاوح سايإ تامو

 : (م517 ماع يلاوح) باّلكلا موي ةوزغ أبن

 نب ناذاب اهيف ناك يتلاو سرُفلاب برعلا ةقالع اهيف تءاس يتلا ة ةرتفلا كلت يف

 ءءاعتصب اورقتسا نيذلا سرُملا ءانبألا هعمو ءاعنص يف زيوربأ ىرسكل لماع ناساس
 فلاحت لقو «ىسرافلا دوجولا كلذو ناذاب دض نيميلاب جحذم قطانمو لئابق تناك

 موقت ميمت ةليبق تناكو ءجحذم ةهجاومل (ليكبو دشاح) نادمه لئابق عم ناذاب

 قطانمب اهريسم دنع ءاعنصب ىرسك لماع ناذاب ىلإ ةثوعبملا ةيسرافلا لفاوقلا ةرافخب

 .177 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 .- يرصبلا ةديبع هدأ ضئاقنلا فره
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 نم تاعامج تناكو «ءاعنص ىلإ نادمه اهرفخت مث نميلا يلاعأ غلبت ىتح دجن

 نم عونك  دجن قطانمب ميمت اهرفخت يتلا لفاوقلا ىلع ةراغلاب موقت جحذم ناسرف
 تناكو . .اهيشاوم ذخأو ميمت ىلع ًانايحأ ةراغلا ىلإ يدؤي امم - سرُفلل ةمواقملا

 ام دم دجتت نقرا بالكلا ئداو ةقطنم نكست ةيفيمعلا ةلظنحو:تايذلاو دعس رقاشغ
 بابّرلا تلزن .. ةقْفّصلا موي دعب" هنأ توعلا مايأ يف ءاج ثيح «ةّقْفَصلا موي دعب
 للجار بارع تاذ مهب ّرمو . .هلفسأب ةلظنح تلزنو «بالكلا يداو ىلعأب دعسو

 ىلإ قلطُاف - لبإلاو يشاوملا يأ - مَعَّنلا نم مهدنع ام ىأرف رام ركاب

 ةركبو «ءاهْؤَش ةرهم يف مكل له :مهل لاقو «نارجنب جحذمو بعك نب ثرحلا ينب
 ساب "لو قرر رسام عيت كار لاق كلذ ايل“ عوف ا ولاقف "' ءاريح
 رباع تونس رافال بل ريب فرت رادو سس جيسي
 رخآتتو مدقتت هرمأب جحذم تناكو ةناهكلاو ةيسورفلا نيب عمجي رومأملا ناكو - يئراحلا

 عشزم تلاق هنأ يناغألا باتك يف ءاجوبد ؟هوَصَع مهنكلو «فكلاب مهيلع راشأف -

 نوُدرّيو اباقعأ نوريسي مهنإف ميمت ينب اوزغت ال : مهل لاقف ؟ىرت ام : يثراحلا رومأملل

 ل لا يا ا ل

 ا ا ل ةويتألا دبا لاق اةعاضق نم جحذم فالحأو

 ءاج كلذكو «فالآ ةينامث اوغلب ركسع يف اوعمتجاف «نابر نب مْرَجَبو دهن نم اهفالحأو
 مهنم لك ءاسؤر ةعبرأ مهيلع اولعجو «فالآ ةينامث مهيلإ عمتجا) هنأ (برعلا مايأ) يف

 خف كيني ةيتتكتلا نت دياز ءمّرخملا نب ديزيو «نادملا دبع نب ديزي :ديزي همسا

 ١75[ ص] 'نافلأ مهنم لك عم ناكو ؛يثراحلا ةَءاَلَص نب ثوغي دبع مهعمو ءربؤه
 كلذ يف ريسملل بجتست مل جحذم لئابق ىتحو لب نميلا لئابق نأ كلذ نم نيبتيو -
 يف جحذمو بعك نب ثرحلا ينب ناسرف امنيب طقف فالآ ةينامث باجتسا دقف «وزغلا

 :رعاشلا لاق امك ثيح ءأفلأ نينامث ءاهز نوغلبي اوئاك تاوزغلا

 ا 0

 اوناك عابرألا سراوف مهل لاقي دالوأ ةسيرأ هل ناكر ءجحذمو بعك نب ثرحلا ينبل

 يف ريسملل هدالوأو نيصحلا بجتسي ملف .اهعبُر مهنم لك يَّلُو برحلا رضح اذإ

 جحذم نيب عازنو ارت تدخعو كلذ بابسأ نم ناك امبرو .ميمت ينبل وزغلا كلذ

 تناكو «لبإلا نم ةيتفلا :ةركبلاو .ةعئارلا ةليوطلا : ليخلا نم ءاهوشلاو .سرفلا :ةرهملا ()
 .قارعلاب ةريحلا نم يتأت ءارمحلا قونلا

 . بالكلا يداوب ءام عضوم مسأ : ةدقو .ضرألا ىلع حرط ام وهو «ىقل عمج : ءاقلإ 0



 مه يئثراحلا ةَءالَص نبا ْثوُعَي دبع 5845

 بابسأ نم كلذ ناكو «عارصلا كلذ يف جحذم دوقي نيصحلا ناكو كاذنآ نادمهو

 ةينامث الإ اوعمجي ملف ؛(عبارلا) 0 «ربوه نب 0 مدملا هب نب ديزيو .ةَءالص

 نم ءجحْلَم ءافلح نم ةعامج مهعمو جحذم رئاسو بعك نب ثرحلا' ىتي نم فالآ

 0 يناهفصألا لاق ةةرهملا يلاعأ ةاّرٌّسو نآأرجن فاللخمب ةيعاًضفلا مرجو دهن لئابق

 جحذمو ثرحلا ينب سيئر نكي مل باوصلاو «(جحذمو ثرحلا ينب سيئر ثوغي دبع

 نم ناك ثوغي دبع نكلو «نادملا دبع نب ديزي مهسيئر ناك امنإو ثوغي دبع

 ىمرجلا هللا دبع نب ةلعَو ءاوللا بحاصو ةعاضق

 ينب نم ّلجر مهآر «بالككلا نم ًابيرق نُمّيَتب اوناك اذإ ىتح» نارجن نم اوراسف
 ىلإ بهذف ءدعس ىنب نم هل لاخ دنع ناكو مهنا يعرب ناك فيش هل لاكي ىبري

 - مهعم نيذلاو جحذم ددع ةلقب مهربخأو - مهرذنأو بالكلا يف بابّرلاو دعس رئاشع

 :لوقيو زجتري مهنم لجرو ءاهوقاسو ِمَعَّنلا ىلع جحذم تراغأ دقو ءاوؤاجف

 كاوا ل يالا صلع هناتنت عفت ءانعغ لك يف

 :لاقف «دعس ينب نم باش  مالغ هعمسف

 هدد هيو ٌموق أ 1 3 00 2 ماع لك يف

 0 1 نال و هنري عمم الك نيف وت ةياكزأ

 (هنوجزؤتامل تاهيه تاهيه هن فسمي دو كاكا َمَعْنأ

 ميمت ىلع نوريغُي اوناك جحذمو بعك نب ثرحلا ينب نأ ىلع رعشلا اذه لديو
 دقو «ءانبألا مَعَن اهنأ نوبسحي اوناك مهنأو ءمَعَنلا نوذخأيو ماع لك بالكلا ةقطنمو

 فدهتست تناك تاراغلا نأ ىلإ ريشي امم (ءانبألا) مهل لاقُي نميلاب نيذلا سرُفلا ناك
 املف .©0ءانبألل اهّنأ نوبسحيو ميمت مَعَن نوذخأي اوناكو «ءانبألا سرُفلا مَعّنو لفاوق

 هنأ ىلع ةيفاكلا بحاص تيبلا !ذهب دهشتسا) هنأ مايألا شماه يف ءاجو (ُهَئوُوَحَت . .) ىوريو )١(
 بحاص هب دهشتساو معن دي ورجل اهدكاا نام وروت ل ردت 27 ةيارخا ندعي

 : ديري وهو .اهودلوتسا اذإ اهلهأ ةقانلا جتنو ءاهلبح أ اذإ ةقانلا حفلا حقل ةلأ : لاقي (. . هحَقلُي) هلوقو

 ا كير ا
 .لمعلاو ريبدتلا فيعضلا قمحألا وهو كونأ عمج :ىكون )١(

 ىرسك مهبهو نيذلا سرُفلا ءانبألا مهنأ باوصلاو «نييميمتلا دعس ينب رئاشع ءانبألا نإ لاقي (*)

 .ءاعنصي مكحلا مهل راص مث نزي يذ نب فيسل
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 ةيميمتلا بابّرلا رئاشع مهيلإ تراس مهددع ةلقب ميمت تملعو ءميمت ِمَعَن اوذخأ

 نب سيق مهيلعو ةيميمتلا دعس ينب رئاشعو بابّرلا سيئر ساسج نب نامعن مهيلعو
 ديبل نب ةرمض لاق امهُعْمَج برتقا امل هنأ مايألا يف ءاجو .يرقنملا مصاع

 ْنِإف ءمَعّنلا نوقاتْسشتس مكنإ ءاورظنا» - ثرحلا ونب مهو  جَحْذَم نِم هموقل يسامحلا

 ءنّْيه موقلا رمأ نإف اهب قحلت ىتح ىرخألل ىلوألا تَنَبَتو ءابَصُع ابَصُع ليخلا تن
 0 ل ديا ا

 | اوتفتلي ملو سانلا لئاوأ يف اوقتلاف بابّرلاو دعس تءاجف .(ديدش موقلا ّرمأ

 ارلجتقاف .موقلا طلتخاو .مهحامرأب هنوفّرصي اوذخأو ههوجو لّبِق نم معُّنلا اولبقتساو

 هلْدقَو ةانفر «بابّرلا سيئر ساسج نب نامعنلا تق راهنلا رخآ ناك املف :اديدش ًالاتق

 نامعنلل لاقف بعك نب هللا دبع وهو ةلظنح ينب نم هّمأ تناك نميلا لهأ نم ٌلجر
 دق ةيلظنح ّبُر ءَكَمأ كتلكث) :نامعنلا لاقف (ةيلظنحلا نبا انأو اهذخ) :هامر نيح

 مهلاتق ىلع اولازي مل ساسج نب نامعنلا لتقم دعبو  ؛ ًالثم تبهذف  (ينتظاغ

 ل و ا ب ا «مهنيب ليللا زجح ىتح
 ٠ ميمت ةدايق ىلوتو - دجنب مهئافلحو مهموق نم ! مضناو لصو ْنَمِب  دادزا دق

 ناكو ءاومزهناف ميد نيدو بعت ثرحلا ينب ىلع اولَمَحو «مصاع نين

 تعباتتو .ءاوللا بحاص يعاضُتلا يمرجلا هللا دبع نب ةلْعَو مهنم مزهنا نم لوأ

 كلذ تد ؛يثراحلا ةَءاَلَص نب ثوغي دبع اورسأ ىتح ميمت مهتعبتو ءمئازهلا مهيلع

 حرط موقلا ةرثك ىأر امل ىمرجلا هللا دبع نب َةلْعَو ناكو «باّلكلا موي ةعقوم تهتنا

 يف يمرجلا هللا دبع نب ةلغَو لاقو ءمرج نم هعم نيذلاو وه اجنو بحسناو ءاوللا

 اهتم ًاتاببأ كلذ

 هساك نينكت نعغ تاقع ىناك ةريتوهيف سيل ًءجن ٌثوجن

 مرخسملا نب يرو نيغلا ا ناس درخرادملا حور 0 ا ال

 ىلع لدبو «ةاجنلا نبأ دق ناكو اا ا

 :هلوق كلذ

 انلاوك نابل هل هيلع مرقا . ين تكلا نب تشن كفهولو
 دك مو ا سا سا

 0 د يل ف م ها 0
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 نانس نب ورمع متهألا ىلإ هذخأ متر, ؛هيف تعزانت بابّرلاو ًادعس ّنأل يمشبعلا

 هيطعي نأ هّمأو يمشبعلل نْمَض هنإ لاقُيو .ميمت ينب تاداس رباكأ نم وهو يميمتلا
 لوقي نأ حصي الو .متهألا ىلإ هب قلطناف ء«متهألا ىلإ هذخأيل لبإلا نم ةئام
 نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي وه امّنِإ موقلا دّيّسف (موقلا دِّيَس انأ) ثوغي دبع

 تلاقف «هيف بابّرلاو دعس تعزانتف «متهألا ىلإ ثوغي دبع دخأ مت دقو «ثراحلا

 ىلإ متهألا هعفدف ءهروكذم سراف دعس ينب نم لَمُقُي ملو .انسيئر لِتُق) بابّرلا
 .(ميت ينب يف هوسبحف ميت ةريشع ىلإ يمْيَتلا ريبأ نب ةمصع هذخأف «بابّرلا

3 2 

 : (يناموُلَت ال الأ) ثوغي دبع ةديصق
 َتْعَمَج :هل الاقف ثوغي دبع عم هل نينبا يميتلا ةمصع ُكَرَت١ يناغألا ةياور لوقت

 0 هتديصق ثوغي دبع لاقف ؟كب عنص هللا تيأر فيكف انمِلَطْضَعل ت تئجو نميلا لهأ

 برك يبأ ىلإ ةهجوم ةديصقلا نأل ةياورلا كلت باوص مدع ىرنو «. .يناّموُلَت ال
 ةديصقلا لدتو «بعك نب ثرحلا ينب ىلإو «يدنكلا برك يدعم نب سيقو نيمهيألاو
 موي يف هسفنب جني مل هنأل ثوغي دبع اومأل جحذمو ثرحلا ي ينب ءاسؤر ضعب نأ ىلع

 ةديصقلا لاقف ميت ينب يف ريسأ وهو ثوغي دبع كلذ غلبف :نوركألا اجت انيك بنالكلا

 امال نينثا دحأ نادملا دبع نب ديزي ناك امبرو  نارجن ىلإ بكار عم اهثعبو
 ةديصقلا تركذ دقو «ةروهشملا ةيئايلا هتديصق ثوغي دبع ثعبو لاقف - ثوغي دبع
 :ثوغي دبع لاق»  يلامألا باتك يف امك - ثيح «بدأآلاو ثارتلا بتك بلغأ

 )اج الو ُدِيَح مْوّللا يِفاَمُكْلاَمَك اًيبام َمْوُللا ىّمَك يِناِموُنَئ الالأ
 (©"0اَيِلاَمِش ْنِم يجأ يِمْوَل امو «ُليِلَق اًهُعْفَنةَمالَملا َنأ اَمْلْعَت ْمَلَ

 نيش كرز 2ر02 شاملا ةكفاما كل 4 ا

 امكل سيلو ءدهجلاو رسألا نم هيف انأ ام عم يمول ىلإ نوجاتحت الف «هيف انأ ام موللا ىفك يأ )١(

 7 | . موللا اذه نم عفن يل الو
 .لئامشلا دحاو وه «قلخلا :لامشلاو . بوصألا هلعلو - (ايلامش نم أخ ىمول امو) ىوريو )١(

 وه :بكارلاو .(ايقالت الأ يامادن ْنَمْلَبَف نارجن نم ٌتِْضَوَع امإ ًابكار ايف) ثيبلا اذه ريدقت (6)
 «ضورتعلا تيتأ يأ تقرع فرعا مايأ شماهو نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاجو .ةقانلا بكار
 ضراعلا لبج يه ضورعلا امنإو ءأطخ حرشلا اذهو ١59[- ص] .«ةنيدملاو ةكم يهو
 وه ةماميلا ضراع» :ةفصلا يف ينادمهلا نسحلا لاق .نارجن ىلإ ةماميلا ضرأ نم دتمملا

 ينبو يلَّس يئبل ةماميلا ضرأ نم ةزاجملاو .بلغتو ركب ينب ةّضق هنمو ؛«مايأ ةريسم لبج

 ريبك ونبو (ربكألا يأ) ربك مْرَج نبا وهف ْيلُس امأف - (ةيعاضقلا) مرج ةليبق نم ريبك ينبو حيبُص
 - «مايأ ةرشع (ةريسم) داقنُم لَبَج :ضراعلاو» :لاقو ٠ ْيلُس نم ٌُنطب حيبصو «نوهلا نم
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 0 ل ا قاعات اهو امهْيَلِك ٍِنْيَمَهِيَألاو برك ابأ

 . اَهِلاَوَملا َنيِرَخآلاو ْمُهَحِيِرَص ٌةمالَم بالكلاب ٍيِمْرَق لل

 ايِلاَوَت ًدايجلا وحلا اهَمْلَخ ُىَرَت ُةَدْهَن لْيخلا نِم ينْئَجن ُتْدِش ولو

 ؟”ايِماَحُملا َنْفِطَتْحَي حامّرلا ناكو مكوحا راد ئمشأا ىننكلر

 و ءيقفلا عطقي ىتح ناسنإلا يشامي لازي الف لحارم عبرأ نارجن نع جرح نم ضراعُي -
 .[ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ١١" ص] .؟«ةماميلا ىصقأ

 الفم نك كلت نقزاعلا ليج" قطانم ةديضقلا توخي دبع دعم كعب يذلا اتكارلا: كل دقو
 .ةيجحذملا بعك نب ثرحلا ينب ةليبقو ثوغي دبع ةقطنمو رقم نارجن ةنيدمو نارجن

 . بارشلاو ةمدانملا تاسلج يف براشملا وهو «نامدن عمج : ىمادنلا (نارجن نم يامادن) هلوقو

 .نميلا نم نامهيألاو برك وبأل :يلاقلا يلع وبأ لاق (اشيقو. . :نيسيبألاو ترك انأ) هلوق()
 لا“ /177” ص] '"ىمعألا مهيألا ةاضأو .يدنكلا سيق ني .ثعشألا وبأ برك يدعم نب سيقو
 .ثراحلا نب ةمقلع نب رشب وه برك ابأ) نأ نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاجو .[يلامألا
 ص) «ضيبألا نبا حيسملا دبع بقاعلاو «ثراحلا نب ةمقلع نب دوسألا مهيألا ؛نامهيألاو

 ةدئك ميعز يدنكلا برك يدعم نب سيق ثعشألا وبأ ميعزلا كلملا وهف سيق امأ "05

 : ىشعألا لاق هيفو «تومرضحو
 نمسا نامه وتلا يقادراا) هريغ ضيِرَق يفاذهّدُع
 نمثلا سوفنمب دمحلا يرتشي هلا نصين تيفال حاب

 مسا ؛بالكلاو .اينعك نب كردتلا سمول نقيا .ةَمالَم بالكلاب يموق هّللا ىَرَج) هلوق ()

 د دل اا ا جل دبع أدب دقو .بالكلا موي ةعقوم ناكم

 را .يلاقلا يلع ربا كاقو ميعيمج كوحلا يبد انه مال مث «مويلا كلذ يف هسفنب هتاجن

 0 :تيبلا ردص ىورثو - ِنيلاوُملا يأ - (ءافلحلا انه يلاوّملاو . مهصلاخ ينعي ؛ مهحيرص
 .؟ةمالم بالكلاب يموق هللا ىرجلا رداصملا رثكأ يف تباثلاو .«اهُتْوَعَت باّلُلاب اليخ هللا

 - هسرف يهو - ُةَدْهَن ٌليْخ ينتجنل ةاجنلا ُتئش ول يأ (َُدْهَل ليخلا نم ىنتجت تئش ولو) هلوق (20)

 يأ موقلل انْدِهن :لاقُي .دْهّن هل لاقُي عفترا ام ّلكو . ةعفترملا . : ةدهنلاو"ا 0
 7 ا هلوقو .دهان ةيراجو . عفترا اذإ ةيراجلا ْيَذَن َدِهَن : :هتمو ٠ لاتقلل مهيلإ انعفترا

 لاق .ةرضخلا :ةّوحْبلاو ؛ةرضخلل برضت يتلا :ليخلا نم ّرحلا (ايلاوت دايجلا وحلا
 هلوقو .(يزَجلا ةرثكل تّقِرَع اذإ ًاماظع اهُمَحَأو ليخلا ربصأ اهنأل وحلا ٌصخ امْنِإ :يعمصألا
 .ةعبات يأ «ةيلات عمج :ايلاوتو .1ليخلا ِتمّدَقَت ةفيفخ هسرف نأل ءاهعبتت يأ :ايلاَوَت)

 . يسرف ولتت يهف ءّوُحلا قبست اهتفخل يسرف َّنِإ : ىنعملاو
 ٍتيصو ةناكم وأ رأث بلط وأ راج ةعَئَم نم هظفح بجي ام :رامدلا (مكيبأ رامذ يمحأ) هلوق (؟)

 .موق

 نفطتخي ىلاوعلا ناكو :ىوريو .لثم اذهل ىلع وبأ لاق «ايماحملا نفطتخي حامرلا ناكو) هلوقو

 هتفطتخا اند هيت نيكو راما نع يماحُي يذلا يماحملاب ينعبو [ م/م صر "ايماحملا

 . ميمت هترسأف - ديحو وهو - هترصاحو حامرلا

00 
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 نس د ل ا

 نع ما ايضا كحل قوق رندما
 «"واَيلاَمب يِنوُبْرْحَت ينوقلطُت ْنِإو اديس ينولتقت ينولتقت ُنِإف»

 الا َنيِبِزْعُملا ءاعّرلا ٌديِشَن اكماس تشل نآهللا ةايعاتحا

 ٍةَعْسِيِب يناسل اودَش دقو لوقأ وهدا

 غلبيو» نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاق «نالوق تيبلا اذه حرش يفو «دّلجلا نم ُرَّفَظُي ٌرْيَس : ةعشبلا )١(

 د رم ب وتس ناس 1 ل

 ني ل ل ا لا ها حلا

 غلإ .اًيِاَسِل يل اوقلطأ هيَ مْيَن د فاد ردجشتلكو كوتا

 "0 2 5 د ا ولا

 هوعمس اوناكو «مهوجهي نأ ةفاخم ةعسٍنب هناسل اوّذش مهنأ : برعلا مايأ شماهو يناغألا يف ءاجو

 رعاش كنإ :اولاقف ءيسفن ىلع حونأو يباحصأ مذأ يناسل نع يل اوقلطا :لاقف ءأرعش دشنُي

 . (ها) ؛هناسل نع هل اوقلطأف مهوجهي الأ مهدهاعف ءانوجهت نأ رذحنو

 ءلَثَم اذه (ةَعْسِْنِب يناسل اوذش دقو) هلوق نأ يلامألا يف يلاقلا يلع وبأو يرابنألا نبا لاقو

 اولعقت مل نإف مكركشب يناسل قطني ًاريخ يب اولعفا :دارأ امئنإو ةععسب نكي ال ناسللا نذل

 نب ليخلا ديز َرّسَأ دقو - [يلامألا ” "١/ ص] (مكحدم ىلع ردقي ال دودشم يناسلف

 ملف ءارعش مهلكو ليفطلا نب رماع رسأو ريهز نب بعك رسأو ةئيطحلا رعاشلا يئاطلا لهلهم
 هركذ ام بوصألا نأو ظحاجلا مالك باوص مدع ىلع لدي امم ةعسْيب مهنم يأ ناسل دشي
 .لكَم اذه نأب ىلاقلا

 :ميت) رئاشع مه - ميت رشاعم وأ - رشعمو (يناسل يل اوقلطأ ميت رشاعم) ىوريو «ميت رشعمأ (5)

 ريسأو ايس كق :نييرتمعلا ميلا كولع لحأ ناكو ؛« (ميمت نب بابّرلا ونب مهو «بابّزلا مهلمو

 :قدزرفلا لاق كلذ يفو ؛مهنع افع مث اهلك ميت ةريشع

 انيفالومكيف ٍذَئمويٌمِيَفلام بس ىرق يف ٌمِيَثو ءأمْيَت نوُحذت
 قيرطو حجبْسأ د :لاقُي .يرمأ يف اوُرُسَيو اولّهس يأ :اوحجشا) هلوقو :يلاقلا يلع وبأ لاق
 ًاريظن نكي مل - ساسج نب نامعنلا  مكاخأ نإ :ديري ءءاوّسلا :ءاَوّبْلاو .الهس ناك اذإ حّسْسأ
 . (لِتُق نمب لوتقملل كلذ لاقي ءهب بهذا يأ نالفب ْؤُب :لاقُي «هل َءاَوَب نوكأف يل

 نأ برعلا مايأ شماه يف ءاجو .يلامألا يف يلاقلا هركذي ملو «يناغألا يف تيبلا اذه (*)

 لبإلا نم نيتئام مهيطعي نأ مهيلع ثوغي دبع ضَرَع دقو . «ينوبلغتو ينوبلست : ينوبرحت»
 متهألا ىلإ هذخأي ىكل لبإلا كلت ىمشبعلا ىلع ضَرَع هنأ ىناغألا ةياور ىف ءاجو .هل ًءادف

 كلت نكلو «متهألا ىلإ هذخأف يمشبعلل اهاطعأف ليإلاب هوتأف بعك نب ثرحلا ينب ىلإ لسرأو

 نأ الإ اوبأف «ريعب يتئامب هسفن يدفي نأ ميت ينبل ثوغي دبع ضَرَع امنإو «هبئاص ريغ ةياورلا
 , ساسج نب نامعنلاب هولتقي

 .ضعب يقبو اهضعب جِتُن دق يتلا :يلاتملاو .هلبإب يحنتُملا :بزغُملاو .عار عمج :ءاعرلا (5)

 .هيِلُْم :اهتدحاو ءِلاَتَم عيمجلل لاقي



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هوم

 م ٍهَسْبَع ٌةَخِيَش يْنِم كَحضَتو

 انو رودس ركل ايست نطو

 لق ملو ًاداوجج بكرأ مل َيئأك

 اب اري يلبت نوت وذاك
 ام د ايدام اراب

 فره
 ل نع يردن وذ نرحل

500 

 هدام ذ اوُمِظْعَأ ٍقْدِص ٍراسِنأل

 يبا رديف اي رنت قيتنراقا

 لقأ ملو ٌيوُرلا قرا بس ملو

 "ايضام يحال ثيح يِضْمأو يعم لا َلِمْعُمَو روُرَجلا َراََخن ٌتنك ْدَقَو

 ف 7 هم ماو ع مم م هلام ه5 ريا 5:9
 ايئاّدِر نْيَتَئْيَقملا نيب عدصأو يتِّيِطَم ماركلا بزشلل ٌرَخناو

 يف اذكه - ؛ًاينامي ًاريسأ يلبق نت مل نأك» هلوقو . ميت ينب نم ةيمشبع ةأرما : : يضع فيش(

 فذحب ىرت :باوصلاو :يلع وبأ لاق - نونلاب - نرت مل نأك :شفخألا لاق# هنأ  يلامألا
 (ًاينامي ًاريسأ يلبق ىرت مل ْنأك) : يناغألاو نييبتلاو نايبلا يف كلذكو . . «مزجلل ةمالع نونلا

 مل اهنأل ةيمشبعلا تكحض دقو .مويلا ىتح نميلا قطانم ضعب يف تلاز ام ةجهل (نرت) لوقأو
 .ثوغي دبع لبق اينامي ًاريسأ ىرت

 ةصق يف ءاج دقو (ًاليمج ًاميظع ثوغي دبع ناك) هنأ يناغألا يف ءاجو .ميت ءاسن :يحلا ءاسن (5)

 هنكلو ءيراحلا ترغيب البع عيت ءامت اتووإر كلدكف ؟اهنين يف وع وتلا ةدواروا نآرقلاب فسوي

 .ناسرفلا قالخأ نم سيل كلذ نأل ًامركتو ًاففعت بأ

 ءاج امنيب .«خلإ ٠ .ةيمشبع ةخيش ينم كحضتوا دعب نييبتلاو نايبلا يف تيبلا اذه بيترت ءاج (5)

 هبيترت نأ ىلع ةديصقلا قايس لديو .هيلي يذلا تيبلا عم ةديصقلا رخآ يف يلامألا باتك يف

 هدروأو  (ايلاجر نع يلتاق) ىوريو (يسُفَن يَرُك يليخ) هلوقوا يلاقلا يلع وبأ لاق .انه

 نع نسف زكا رداصملا بلغأ يف بوصألاو «ايِلاجر نع َةّرك يَرك) نييبتلاو انابيلا يف حاجلا

 .يِعّسو :يسفنو .«ايلاجر
 نوبرضي نيذلا :راسيألا) نأ برعلا مايأ شماه يف ءاجو .ذيبنلا ءارتش *ا :أبسلا (قّرلا أبسأ) هلوق (4)

 .(رساي عمج «حادقلا

 .يتأرما ىنعمب يسرعو .ثوغي دبع ةأرما مسا :ةكيلم (5)

 ام :رّرجُجو «ةروزجملا ةقانلا وأ ءريعبلا روزجلا» طيحملا سوماقلا يف يدابأ زوريفلا لاق :روزجلا (7)
 :ُراَرَجلاو . حبذُي نأ هل ناح ريعبلاو ءاهحبذي ةاش هاطعأ :هَرّرَجأو .ةَرْزَج :اهتدجاو ءاشلا نم ُحبْذُي

 .(طيحملا سوماقلا 4١5/ ١ ص]»؛ ُقْنْعلاو نالجرلاو ناديلا - مضلاب - ةّرازجلاو .هرَحْني نم

 : ةّيِطَمْلاو .براش عمج :بْرَّشلا» :يلاقلا يلع وبأ لاق -(يتيِطُم ماركلا برشلل رحناو) هلوق 00
 اذإ لجرلل لاقُي . اهب ةلع ريغ نم يتيطم رحنا يأ :بْرّشلل طبغأو : :ىوريو ..انه اه ريعبلا
 نم ِحَبْذُي وأ ٌرحنُي يذلا : طيبعلاو «ةضراع مأ طبع : حيبذلل لاقُيو .طبتغا دق :ةأجف تام
 :تلصلاىبأ نب ةّيمأ لوق هنمو .ضرم نم حبذي نأ :ةفراقلاو .ةلع ريغ

 'اهّمئاذءزملاو سأكتوملل ًامّرَهتميةطْبَعْسُمَيمل نم
 نبا يف ديبل لاقو .«ال مأ انه امك - تناك ةيْئْعُم ةّمألا :ةَئْيّقلا» نأ مايألا شماه يف ءاجو
 : يريمحلا حاّبصلا

 حاش هرسججأ لكو ناّيِقلاٌبِهَي 2 هراد لكْوَمب تناك يذلا ىلعو
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 "جئانب ةانقلا فيرضتب اقيبل ١ ”انقلا انيَصَتَش ليخللا اَماذإ تقكو
 رح رو | اهتفزوولّرَجلا موس ٍةيِداعو

 ينولتقا ميت ينب اي :مهل لاق إل ىورثو ٠ توخي 0 او

 دة ديصتلا هده كتل وافل محن للا ذل ناقل انوع هل نحسن ناكل وقل

 . ؛تام ىتح

 نب: سيف ىلإو نارجن يف هئامذن ىلإ ةديصقلا هذه تعبالق ثوغي ذبع ناكو
 ةديصقلا ثوغي دبع ثعب يذلا بكارلا اهأرقف - هتوم لبق - تومرضح يف برك يدعم

 ىلإ راس مث «نارجن يف ثرحلا ينب تالاجرو (نيمهبألاو برك ابأ) هئامدن ىلع هعم

 : ظحاجحلا لاق . ةديصقلا هذه هدشنأو تومرضح يف يدنكلا برك يدعم نب سيق

 يف ءاج كلذكو "”2ينئرخأ َتْنُك ْنِإو كيّبل : : سيق لاق ميلا اذه ةموق ناكلا املفاا

 تنك نإو فايبل : لاق تيبلا اذه وأ .وعشلا اذه: هقلب امل اسنق نإ“: 0

 :لاق ثيح نيمهيألاو برك يبأ دعب هركذ ثوغي دبع نأل ' !ينترخأ دق

 اهقاللتالا نازدجنت نم يامادن ؛غلبف َتْض َءاَمِإًابكارايف

 اينامبلا ثوهردجح عاب انيق امهيلك ٍنْيمهيألاو برك ابأ

 تال : ينعي ناك امبرو «ينترخأ دق تنك نإو كيبل» برك يدعم نب سيق لاقف

 نكيرعلد ع«هحارس قالطإل ةريثك ًالبإو ًالاومأ ميمت ةليبق ءاطعإب ثوغي دبع ءادتفال

 1 نأ سل اهو «كلذ بقاوعل ريدقت نود ثوغي دبع لتق ىلإ ميمت 3 عفدنت نأ عقوتي

 لئابق رئاسو بعك نب ثرحلا ونب هلتقمل تبضغف 0

 تضرعت نأ ثبل امو . .يدنكلا برك يدعم نب سيق كلذل بضغ امك «جحذم

 للا ةفنيلا ظاراقلاو .تالوكلا قيدةسرمل دج نطانم ىف اهويفوت همت ةليزق رداشع

 .ةوحأ نيسلاو .ءدحاو امهو ءاهَسْمش ىوريو» يلع وبأ لاق .كرحتتل اهّسْخُن :اهّصْمش )١(

 .ةقابللا نم :قيبللاو .حامرلا :انقلاو  .(ها) ااَنَقلا اهرّمَ :ىّوريو

 هراشتنا وهو دارجلا موُسَك يأ .دارحلا ءرسو .ضكرلا وهو وُدَعلا نم .«نودعي موقلا : ةيداعلا 200

 نأ ىوريو .عناملا ٌفاكلا : عزاولاو .اهتفَمك يأ (اهتعَزَو) هلوقو - : يلاقلا يلع وبأ لاق -

 . (ها) ةَعَرَو نم ناطلسلل ّدُب ال :لاق ءاضقلا يلو امل يرصبلا نسحلا
 .هالعأ :حمرلا نم ةيلاعلاو .دصقلا وهو وحنلا نم ءاهب اودصقو اهولامأ :حامرلا اًوَحْناَو

 ص - داج دمحأ دمحم  ةيلهاجلا يف برعلا مايأو -4 /55 ص  ظحاجللا - نييبتلاو نايبلا 02
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 552 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش هو؟

 برك يدعم نب ورمعو ىثراحلا نائق نب دادذش نب نيصحلا ةدايقب جحذمو بعك

 لاق ثيح (حيرلا ٍِفْيَق موي) هتديصق يف برك يدعم نب ورمع اهيلإ راشأ دقو يديبزلا

 ٍدْرمو طش ججدُم ٍفلأب ميمت ىلع هايملا اودرواوُمُه

 دهن نبالو نّيَصخللمَّسَقَي افلأ ٍتوُرملا يذب اوذخأ ْمُهَو..
 6١29 ى. م م لوح و سامح م 5 7 نيام #

 ٍدرَح لكب نيرجخم ابابض  ٍِدَعَمْنِم لئابقلااوكرت مهو

 برك يدعم نب سيق اهب حدم ةديصق يف سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا لاقو
 : ةرتفلا كلت ىف يدنكلا

 ْمَجولاواَمَضلا ينرُدو ينئثّنأ تؤووَمّرَضَح نِمُكَتاَرْغ َنِإَو

 ا ول ودَعلا ضرأ ٍلْيَخلاِب كَداَقَم

 ْمِهَف ٍلْيَقع لآب تنأو رماع ينب رايد موت

 80( هلشلا دعب برحلا رك دقو انيكسساسيلا ثبرحلا ٌمُهْتَقاذَأ

 اهرخآ ناكو تالمحلا كلت دعب دجن يف رماعو ميمت لئابق عم مالسلا داع مث

 اهئافلحو رماع ينب ةليبق بعك نب ثرحلا ونب هيف تمزه يذلا (حيرلا ِفْيِف موي)
 فيي موي ركذ يتأيسو «ةكمب يلي يبنلا ثعُب دقو حيرلا فْيَف موي ةعقو تناكو «دجنب

 يثراحلا ديزي نب رِهْسُم رعش يف حيرلا

 :رعشلا يف ثوغي دبع تيب ةقارع
 ل ةياقألا م لا جرفلا وبأ لاق

 ل د ل د و جالجللا

 كردأ نَّمِم مهنمو .حيرلا فْيف موي هنيع يف ليفطلا نب رماع نعط يذلا وهو ٌرعاش
 ةَءاَلَص نب ةيواعم نب ثوغي دبع نب ثرحلا نب ةعيبر نب ةبلع نب مح مداضإلا

 3 عانق اشراف ناك

 )١( ص يلامألا باتك يف تايبألا ١55/  -7.مدلا ناليس : ُبَّضلا» نأ طيحملا سوماقلا يف ءاجو .

 .(ةيحان لكي) يأ(دصق لكب) يأ (درح لكب) هلوقو« ضرألاب قوصللا :رسكلاب ٌبِضَيو
 .هب ماقأ يأ :ناكملإب مُعُف نم :مغفو .دجن يف رماع ينب رايد(1)

 :ىشعاألا ناويد (؟)

 ١19/1/١. ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (4)



 هو؟ 1 راحلا ةَءاَلَّض نبا ثوُعَي دبع 5ظ03
 مر مم

 يمس يحس

 دقف «ثوغي دبع ينب سيلو ةَءالَص ينب (. . قِرْعُم رعش تيب لهأ) هلوقب ينعيو

 ىلإ ةهبسل ىهعتي ٠ .هْيَلُع نب رفعج» نإ لاقو برعلا مايأ باتك بحاص مّموت

 نب ةيواعم نب ثوغي دبع) ل ا
 : بسنلا بيت رت يلي اميفو 10

 ىثراحلا لّقَعُملا نب ةَءاَلَص

 ةيواعم ثوغي دبع صاقو

 ثوغي دبع ديزي ثراحلا

 ؤ (رعاشلا) (رعاشلا) (رعاشلا)

 هعبر هْيَلَع

 ظ (رعاش)

 رفعج

 (رعاش)

 رعاش وهو (ةَءالَصض نب ثوغي دبع نب ديزي نب ليفط جالجللا :مهنمف

 ء«بدألا ةنازخ ىف رعش هلو «هتمومع ءانبأ نمو ثوغي دبع ليج سفن نم «يلهاج
 :لئاقلا وهو

 ()اًَهكاَرْوأ ىَدَل َتْوَملا ىَرَتاَمُش اَهِكاَرَتلبإْنئِماَهِكاَرَت
 نم ؛«يلهاج رعاش وهو ةَءالَص نب ثوغي دبع نب ديزي نب رهّسم :مهنمو

 دجنب حيرلا فْيُق ةعقوم يف نميلا ناسرف رهشأ رهشُم ناكو «؛ثوغي دبع ليج سفن

 )١( ص ب داج دمحأ دمحم  ةيلهاجلا يف برعلا مايأ 468.
 كرتأ ىنعمب رمأ لعف مسا :كارت (؟) .
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 لاق كلذ يفو «هموق مزهناف هنيع يف ليفطلا نب رماع نعط اهيفو نزاوه لئابق دض

 :رماع

 ٍرِهْسُم ٌةنعط وجولا ٌرُح َنأَش دقل ِنْيّهِب يلع يِرْمَعامو يِرْمَعل
 نب ِهْبْلُع َدَكَو» :يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق .رِهْسُم نب ِهْبَلُع :مهنمو

 وهو .''”ًافيرظ ًارعاش ْبَلُع ناكو. . يريمحلا كلملا شئاف يذ ىلإ ىثراحلا رِهْسُم

 . يلهاج ًاضيأ

 نزو ىلع ةديصق هلو «ًارعاش ًاسراف ناك هْبَلُع نب رفعج مالسإلا يف مهنمو

 :هلوق اهنم «ثوغي دبع ةديصق

 اًيِماَمِح ءيِجَي نأ ْبْذَعَأ ْمَلاذإ ٍلَبْحَسِب مويدعب يلابأ الالأ

 ايناميلا ّيفرشملا َلْيَذُم ُتْرَسَك  اَمَدْعَب ةَئْيَشَُح ْنِم يليِلُع ُتْيَقَش
 ناب خا#
 تاق ميا جن

 )١( ص - ىلاقلا يلع وبأ :يلامألا ”7/١.
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 (ه١٠) ثحدحملا

 ىمدجلا هللا ديع نب ةلغؤ
 «باّلُكلا دعب امو بالكل موي يف ءاوللا بحاص»

 عْلَب نب ثرحلا نب هّللا دبع نب ةّلْعَو يلهاجلا ينميلا سرافلاو رعاشلا وه
 نع لئاقلاو «باّلكلا موي ةعقوم يف نيينميلا ءاول بحاص يريمحلا نع ٌئعاَضُملا يِمْرَجلا

 : هل تايبأ يف مويلا كلذ يف هتاجن

 ()ه ياك نُّمْيَت دنع ٌباَقُع ينأك هلثم سانلا ريمل ءاجن ُتوَجَن

 : بالَكْلا موي دعب اهيف رصنلا مت ةعقوم يف لئاقلاو
 9” طْلُخلا ةريجلا نيب ُقّرَمُت ًابْرَح اهل ُتيَنَج ْلَه ٍمْرَج َرواجُم لئاس
 9 طْرُلاو ٌمجبلا نيب لهاوَصلا مج بَل هل راَرَجب ُتْومَس لهو

 تح ءدجن ةقطنمب امهو 1مل اعل ناعضوم : طْدُقلاو مجلا) :دريملا لاق

 نب ثرحلا هنباو يمْرَجِلا ةلْعَو ناكر" :يناهفصألا لاق .نزاوهو ميمت رايد تناك
 .©«اهئارعشو اهمالعأو اهداجنأو ةعاضُق ناسرف نم َةلْعَو

 دلع د5

 : اهقطانمو . . مْرَج ةليبقو . . ةلعو بسن
 نب ةلْيَبس نب عْلَب نب ثرحلا نب ؛ هللا دبع نب ةلّْرا وه يمْرَجَسْلا ةلعّوو

 ا وهو ميدق مزج :نمزا نأل (يمؤجلا) يأ" *(مْزَج نب َُماَدَق نب بجعأ نب َنْوَهلا
 نب فاحلا نب نارمع نب ناولُح نب َناَبَر نب ِمْرَج»  نودلخ نبا خيرات يف

 نب أبس نب رّيمِج نب كلام نب ديز نب ةّرُم نب ورمع نب رّيمَح نب كلام نب ةعاضف

 تلا اذه هنم يذلا رعشلا ركذ يتأيسو (ةريتو هيف سيل ًءاجن ٌتوجن) تيبلا ردص ىوريو )١(
 .باّلكلا نم برقلاب ناكم مسا نمِيَتو

 .(طْلُخلا ةريجلا نيب لّيَرُت ًابرح) لماكلا يف تيبلا زجع ءاج (؟)
 ىوريو .لويخلا ريثك :لهاوصلا مج ؛ةيلاع تاوصأ هل رارج شيج يأ :بجل هل رارج (0)

 .(طدُقلاو لهسلا نيب زيعامألا ىشغي)
 ١/١5١. ص - هربُملا سابعلا نبأ - تدألار ةغللا يف لماكلا ()
 .19/15 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (5)
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 وهو نايرلا نبا ٍمْرَج) : يناغألا يف يناهفصألا لاقو ''2ناطحق نب برعي نب بجشي

 نب مزج هنأ باويضلاو "”"(ىذحت نم لزأ نهرب ةنقالخلا لاحترلا ييبتت هيلإو فالغ

 دلو ..» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق - نايرلا نب مرج سيلو - (نابر

 وهو نابرو ءءابلغلا بلغت :ناولُح دلوف «ناولُح :ةعاضٌق نب فاحلا نب نارمع
 : ةغبانلا لاق .ةيفالعلا لاحرلا بسنت هيلإو - نيعلا رسكب - فالع

 ؟7نانهطألا تنازع تانضخملاو مهجورف نيب تايفالعلا ُبَعْش

 ءاهذختا نم لوأ هنأل هيلإ تبِسُن دقو ءهوحنو ريعبلا ىلع لعجُي ام وه لخّرلاو

 سانلا دنع ةروهشم ةيفالعلا لاحرلاو» : يناهفصألا لاق ءاهعنصت تناك هتريشع نألو

 : ةَمّرلا وذ لاق ءاهراعشأ يف ءارعشلا اهتركذ دقو

 ادجام عورأو «ٌيرهم سْيَعَأو مراص ضيبأو «ٌيفالِع ْمحأ

 ركذ دقو ءةدعص ةقطنمب فالع يار نو ناّبرلا وهو  فاّلِع مسابو

 :ةدعص ةيدوأو» لاقو ةةعانشق نالوخ دلب ْنِم ٌةَدْعَص فالخم) ةفصلا يف ينادمهلا

 فاللعو «فالع يداوو . ”لعلاو «تاضقو «تايواحلاو «نايحّرو «قناخلاو 00

 ينبل وهو «ةيشامو ًابانعأو ًاعرزو ًاريخ اهرثكأو ًامرك اهمركأ ةعاضق نالوخ ةيدوأ ريخ

 فالِع قطانم نم ناك فالع يداو نأ ىلع مسالا لديو .“*' ؛ةييدعصلاو تيلك

 دلو مم مالسإلا دعب اميف هنكس مث «نابر نب مرج يلاتلابو «نابرلا

 يف عقيو «همساب افورغم لازي امو «مضلاب (فالغ) ىلإ ًاليلق همسا فحصت «ةعاضق

 .ةدعص ةنيدم يبرغ

 هنأب ةيعاضقلا نابر نب مْرََج ةليبق نوطبو رئاشع قطانم ينادمهلا ركذ دقو
 ينبو رانيد ينبل ةصاخو ءروحأو ةنيثدب ٌراد مرجبل ناك» هنأو (ةقرفتم مرج رايد تناك)

 يا راسا ا م م

 ةره

 انو بو ل عسب ا 957 ل مْرَجْل ناكو)»

 رئاشع رشتنتو - نارجن فالخم ىلإ مث نمو ةدعص كامش يف روشن يداو عقيو

 )١( ص - حرفلا دمحم - نودلخ نبا خيرات يف نميلا ”"7.
 .19/179 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا

 جْرَف :ةبعش ةدحاولا ءٍبَعش» شماهلا يف ءاجو - ١/751 ص ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا

 . «لجرلا ةأرما يهو بزاع عمج بزاوعلاو .لحّرلا داوعأ
 .159 ص - ىناد.مهلا نرسحملا - برعلا ةريزج ةفص (4)

 ل نفاد ىلاالمملا يطا يويسرعلا روج ةقم 8
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 لاق ثيح ةماميلا ىلإ نارجن نم دتمُملا ضراعلا لبج ةقطنم يف كلذ دعب مْرَج
 نارجن نع جرخ نم ضراعُي مايأ ةرشع ةريسم  داقنُم لَبَج ضراغلا) : ينادمهلا

 لاقو «ةماميلا ىصقأ وهو ءيقفلا عطقي ىتح ناسنإلا يشامي لازي الف لحارم عبرأ
 ضرأ نم ةزاجملاو . .مايأ ةريسم لبج وه ةماميلا ضراع١ لبجلا سفن ركذي
 امأف ءمرج نم ريبك ينبو حيبُص ينبو ىّلس ينبل (ةماميلا ضراَع نم :وأ) - ةماميلا
 0 ءَنْوهلا نم ريبك ونبو ؛(ربكألا يأ) رْبُك رجم نبا وهف ىّلُس
 نب كويلا نب ايس بلا نورنا يمول فو يينبلا ىف الس ةقوإأ" ل

 اهلوأف قيقعلا ىلإ نارج لحارم امأف» :ينادمهلا لاقو - (مرج نب ةمادق نب .بجعا
 نك ندا ندعم هنا انيتح يتق وفات مث «لحارم ثالث مث ءرفحلا مث بكوكلا
 قيقعلا نم وهو ريمن ينبل جلفلاو قيقعلا نيب برتقملاو . .ةدنكو مزجل وهو ِبَمَّذلا
 عبس جلفلا ىلإ قيقعلا نم و «لحارم عبرأ قيقعلا ىلإ نارجن نمو «ةلحرم ىلع
 رق ل را ع لس عسل نك د ىلع اج ىلا سلا هاوس .فاطل

 : ةّيمرجلا تلاق « مرجل ءام : ٌمِهْطُمو .مرجل رابآو لخن يداو : : ةرمغ اهالعأبو

 اهُبيِلص حال ٌتيح مَْج ماعنأو تنالجو يطل ايانكومحا
 ةدعص فالخم نم رشتنت تناكو مْرَج قطانم يه كلتف . قلع اهراغ يأ

 .دجنو ضراعلا نم ةماميلا ضرأ ىلإ نارجن فالخم فارطأ نمو

 : كلذ تلت يتلا مايألاو بالكلا موي يف يمْرَجلا ةلُعَو رعشو ءابنأ

 ةعاضُق ناسرف نم ةلْعَو نب ثرحلا هنباو يمرجلا هللا دبع نب ةلْعَو ناك دقل

 بعك نب ثرحلا ينب عم بالكلا موي ةوزغ دهش دقو ءاهئارعشو اهمالعأو اهداجنأو

 : يعازخلا ريكك لاق) ينادمهلا لاق . 000 رئاشع نم مهريغو

 ُرّيْمِحو ُدارُم تقاس ْنَّم عمج ىلع اولزانت بالّكلا جارخإ موي مهو
 نب مرج نأل رّيْمِح لئابق نم ينعي - ''”"نابر نب مْرَج الإ بالكلا دهشي ملو

 نسا ركذ:القو «ةيعاضقلا دهن رئاشع ضعب كلذكو رّيمح نب كلام نب ةعاضق نم نابر

 اوعمتجاف نابر نب مرجو دْهَن نم اهفالحأو جحذم نم ثرحلا ونب تعمتجا” هنأ ريثألا
 ينب نم نهاك مهرذحف . .ميمت ينب نوديري اوراسو «فالآ ةينامث اوغلب ركسع يف

 )١( صد ىنادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص ١1١35,.

 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ف 7١5/١ - داو :بالكلا” شماهلا يف عوكألا يضاقلا لاقو
 انهيت ةلقماو نميلا ىلي امم هالعأ ءموي ةريسم هاصقأو هاندأ نيبو «دجن نم ميمت ينب رايد نم

 .«قارعلا ىلب
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 ءانايحأ نوزغتو ًانايعأ نوريست مكنإ) :لاقو («لفغعَملا نب , ةملس همساو «ثرحلا

 الو يرمأ اوعيطأف :ايازت كدي ةركدو ًاباريق اهيلع نوقلتف باي ًاهايم نوهرتز

 كلذ يف ريسملل اهريغو جحذم بلغأ بجتست مل كلذلو .27هْؤَضَعُف ًاميمت وزغت
 نم بعك نب ثرحلا ينب نم مهتيبلاغ فالآ ةينامث اوراس نيذلا لك ناكف وزغلا

 مهنإ (برعلا مايأ) باتك يف ءاج كلذكو .دْهنو مْرَج نم تاعامج مهعمو جحذم

 «نادملا دبع نب ديزي «ديزي همسا مهنم لك ءاسؤر ةعبرأ مهيلعو فالآ ةينامث اوناكا

 ثوغي دبع مهعمو ل ديزيو ءمّسكَيلأ نب ب ديزيو «مّرْخملا نب ديزيو
 اهارللا هيساابع يدرج هللا دنع ني ةلغر ناكر و .يفراحلا

 لئابق عم اولتاقت لوألا مويلا يف مهنأو ةوزغلا كلت يف ثدح ام ركذ فلس دقو

 ىلع يئثراحلا نانق نب دادش نب ديزي لمحف» :ريثألا نبا لاق  ةيميمتلا بابّرلاو دعس

 لتق يذلا نأ يناغألا ةياور يف امنيب ''«هلتقف مهسب هامرف ساسج نب كلام نب نامعنلا
 درا كيري ارحل يفي نار5 نيف يكرر علو للام يور هللا لع يدل اكتم ند فادعتلا

 نب ديزي نب نيصحلا نب ديزي) نوكي نأ نكمي امنإو ميدق هنمز نأل نانق نب دادش

 مهمسإ نيذلا ةعبرألا عبار (مسكيلأ نب ديزي) سيلو وه نوكيف (يثراحلا نانق نب دادش

 .رداصملا يف ركذ يأ هل سيلو مسكيلأ ديزي مسا ركذت مل يناغألا ةياور نأل كيدي

 لمللا مييدتر زوج يت اولعتفااا يمت جانرلا نينو ساس نب نامعنلا لتقم دعبو

 مصاحب سيق ميمت سأرتو «لاتقلا ىلإ اودغ اوحبصأ املف .دوسراحتي اوتابو

 هللا دبع نب ةلعو مرهتا نمتلوأ ناكر عجم ايلا ءاولتتقاو جحذم تبكرو

 نب رماع حايرلا ٍجّرَدُم مزهنا نم لوأ ناك» ريثألا نبا لاقو ''”«ءاوللا بحاص يمرجلا
 (حايرلا جردم) ناك هبقل نأ كلذ نم دافتسيو ''' مهئاول بحاص ناكو يمرجلا هللا دبع

 :لاق ثيح كلذ ببس ركذ دقو (يمرجلا هللا دبع نب َةلَغعَو) وه باوصلاف همسا امأ

 ٌرئاج رحنلا ةرغث نم ينعزانت ًاَسِعاَفُم وعدت ٌليخلا ٌتيأراملو

 نم ةوق تلصو (دعسو بابرلا) مه نيذلا ميمت عم لاتقلا ءانثأ هنأ كلذو

 ءميت نم ةليبق مهو (سعاقمل اي) وأ (سِعاَقُم لآ اي) نوداني اوناكو مهل ًامعد ناسرفلا
 مازهنالا بوصتسا مهل ًامعد سعاقم ةليبق لوصوو ميمت ةرثك يِمْرَجْلا ةلْغَو ىأر املف
 وعدت ليخلا ٌتيأر امل) هلوق امأل :يناهفصألا لاقو «ةاجنلاو - باحسنالا يأ -

 ميمت تعادت مويلا اذه يف بعك نب ثرحلا ينب عم تقتلا امل ميمت ينب نإف (اسعاقم
 (ثرحلا لآ اي) اودانتف (بعك لآ اي) نميلا لهأ ىدانتف (بعك لآ اي) ةعمعملا يف

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 81١"7/١.
 ص - داج دمحأ دمحم - ةيلهاجلا يف برعلا مايأ (؟) ١175.



 لهأ نع اهب اوزيمتو «سعاقم لآ اي) اودانتف (ثرحلا لآ اي) نميلا لهأ ىدانتف
 نوهدلا نوم نس ميعلا سيافتا اميه نأل قباسلا ان ريستت بتردضألا و" اراعللا
 نب بعك نب سعاقم) ةليبق لوصو ىدأ امنإو (ثرحلا) همسا دج مهل سيلف (ةخباط
 باحسنالا يمارجلا ةلْغَو بوصتساف «ميمت ةرثك ىلإ (ميمت نب ةانم ديز نب دعس
 دقو «اجنو ءاوللا ةلْعَو ىَقلأف» باحسنالاب عيمجلل ةراشإ (ءاوللا ءاقلإو حرط) ناكو
 يمرجلا ةلْعّوب دعس ينب نم لجر قحلا' هنأ امهادحإ لوقت نيتياور يناهفصألا دروأ
 :لاق «يل ٌدصقأ يراسي :لاق ؛كنيمي ىلع : هل لاقف ءهل تاعطّقُم هيلعو هكردأف
 الو :لاق ماعلا كلهأ ىرت نل كنإ :لاق «دعبأ ينِم قارعلا :لاق «نميلا كنم تاهيه
 اهعم اَدَعَف اهنع بنو تيعأ دق اهْنأ نظ اذإف هسرف ضكري ةلغو لعجو . مهارأ كلهأ

 كلذ هنع لأسف ءاجن ىتح اهيكرف بثو ايعأ اذإف ءاهيراجُي وهو يرجتف اهب حاصو
 كلذ هب قحل دقو . ''”«هكرتو فرصناف يمرجلا ةلْعَو هنأ فرعف هب قحل يذلا لجرلا
 لخأيل نميلا كولم نم ًالجر رسأي نأ سمتليا  ةياورلا يف ءاج امك ناك هنأل لجرلا
 باوثأ يهو تارّبَحلا تاعطّقُم يهو - اهل تاعطقُم هيلعو يمرجلا ةلْعَو كردأف ءعادف هب

 لوقتو ءهب قاحللا نم نكمتي ملف ٠ ؛نميلا رابكو لايقأ اهيدتري بهذلا نم عيطاقت تاذ
 لزنف هب رقعف دعس ينب نم لجر هقحل يمْرَجلا هّللا دبع نب ةلَعَو نإ) ةيناثلا ةياورلا

 بتق نب طيلس هل لاقي دْهَن ينب نم الجر قحلف .هيلجر ىلع رضحي لعجو (هسرف نم)
 . 2000. .اهيلع بكرو هسوبرق نع هحرطف «ىَبأف «يتفدرأ :ةلْعَو هل لاقف ةعافر ينب نم
 اهعم ىرجو لزن تبعت املك تناك امنإو ءةلْعَو سرف رقعُت مل ىلوألا ةياورلا يف امنيب
 اهب حاصو اهنم لزنو هسرف تبعت امدنع يدهنلا يقل امنإ نوكيف «هسرف اجن ىتح
 لويأف - هعم بكري يأ - هفدري نأ هنم بلط يدهنلا ىأر املف ءاهعم يرجي وهو يرجتف

 ةقطنم نم دعتبا ىتح اهبكرف بثو ايعأ اذإ ىتح هسرف عم يرجي ةلْغَو ىضمف «يدهنلا
 . نميلاب ضراعلا لبج يف هتقطنم ىلإ ىضمو باللا

 ةوزغ يف نيينميلا نيب ءاسؤرلاب نوفصوي ةتس سداس يمرجلا ةلعَو ناك دقو

 لوقت ةياور يناهفصألا دروأ دقو .ةلعوو ثوغي دبعو ةعبرألا نوديزيلا مهو بالكلا
 مهو نوديزيلا مهل لاقي ة ةعبرأ مهيلع فالآ ةينامث ٍلئموي نميلا لهأ ناك" : : يلي ام
 لِيَقَف «مّرخملا نب ديزيو نومأملا نب , ديزيو ربوه نب ديزيو نادملا دبع نب ديزي
 ةناووو 15515 نصل 3. ثرحب د .ةعقولا يف ةعبرألا نوديزيلا
 للا ا ل ل لل ل
 ينبل ًاسيئر رمتسا دقو نادملا دبع نب ديزي مهسيئر ناكو مهعم نيذلا فالآ ةينامثلا

 )١( الأغاني  الأصفهاني  ص ١4٠/ 1١4صو "// 15.
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 َدَُقَو ثيح بالككلا موي دعب ةنس نيرشع وحن نارجن فالخمو بعك نب ثرحلا
 ةيوبتلا ةريسلا يف روكذم وهو ةيرجه ١١ ةنس لَك يبنلا ىلإ نادملا دبع نب ديزي
 تالاجرو ناسرف عم اوبحسنا ةعبرألا نيديزيلا نأ وه حيحصلاف 2'”ةباحصلا مجارتو

 باحسنالا نع ثوغي دبع عنتما امنيب مْرجَو جسم نم: مهزيغو:هيعك نيشرجلا يتب
 :لاق كلذل ءاريسأ عقو ىتح ةاجنلاو

 ايلاوملا نيرخآلاو مهحيرَص اهُتوعُد بالكلاب ًاليخ هّللا نيكلا» وأ

 ايلاوتدايجلاٌو خلا اهفلخ ىرت  ٌةَدْهَن ليخل | ْنِم ينّتجحن ٌتئش ول

 «(ايماحملا َنْفِطَتْخَي ٌحامرلاناكو مكيبأ رامذ يمحأ يننكلو

 لاقو .ةاجنلاو باحسنالا وه يمرجلا ةلغّوو نيرخآلا فقومو يأر ناك امئيب

 تايبأ ةينامث اهنم انتلصو ةديصق تالكلا ةوزغ يف هتاجنو هياحسنا دعب يمرجلا ةلْعَو

 : هلوق يه

 ًاَسِعاَفُم وعدت م [تيياوانكلو

 نك 2 ًءاجتن ٌتْوَجَن

 انيك ان ايا دع

 يِفدرُم تنأ لَه ٌيدُهتلل تلق دقو

 يتلاخو يمأ يلخّرامكل ىذف

 ٌسعاقم يب سبتلت ال عِطَتْسَأ ْنِإف

 ''رئاَج ٍرخئلا ةرغث ْنِم يِنَعَراََن
 د رساك + 6-52 دنع ٌباَتَع ياك

 "كليا بيضاهأ وذ ٌّمْوَي ةَمْحْطِب
 ا لفلا تانوغقيكو

 6 رباودلا 0 ْذِإ بالكلا َةاَدَغ

 د مارد امك راب ىنرقالو

 ةَيَرَضَم دارج ىل كالو ا لابعلا ثور تدعااوإ

 4/554 ضد ماشع باند ةيوبثلا ةريسلا (1)

 : ١0( /ا/7) يناغألاب ةيناث ةياور يف ءاجو ١159/١5١( ص) يناغألا يف اذكه تيبلا ءاج (؟)

 رجاف ربغأمويلا نأب تملع  ًاسعاقم وعدت ليخلا تعمس املو

 ناكم مسا نميتو . . (هلثم سانلا ري مل ًءاجن توجن) : يناغألاب ةيناث ةياور يف تيبلا ردص ءاج (7)

 .مسا :ةفخطو .بالككلا نم برقلاب

 .بحسنملاو مزهنملا :ّلقلا (4)

 : يئاطلا ليخلا ديز لاق .عوردلا :رباودلا (4)

 رباودلادْمَعدَشدق ٍفئكّموبأ ادغاذإنوفرعت لهرماعىينب

 . (ٌرضاحملاو مهناديم ينرُي الو) :يناغألاب ةيناث ةياور يف تيبلا زجبع ءاج (5)
 :يثراحلا ثوغي دبع لوقب ةقالع تيبلا اذهل نوككي دق (7)

 ًادكر يلوح يحلاءكاسن لَظ
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 ٌرِصاوأ ميِحَّت يف ِمْرَجِل ْتَسْيَلُف ةداوهميمت يف وجري ناك ْنَمْف
 ديو دع د

 جْنَي مل هنأل ثرحلا ينب ءاسؤر ضعب هّمال يذلا ثوغي دبع نم ضيقنلا ىلعو

 (. .ايب ام موللا ىفك ينامولت الأ) مهيلع ًاّدر لاقف ءًاريسأ عقوف بالكلا موي يف هسفنب
 ةوذح ىَّذَح كلذ لعف امدنع هنأل وأ اجنو بحسنا هنأل يملا ةلْغَو دهن تمال دقف

 ةيميمتلا دعس ةليبق ةميزه نكمأل َةلْعَو رارفو باحسنا الولو ءاوّرْفو اوبحسناف عيمجلا
 : يمْرَجْلا ةلْغَو لاقف ءميمت لئابق لكو

 نا باش نان دف اس ويس. و كلو يصمد

 ُدْعَّسُف رارفلا ىلعاومولتال

 انهاذإ ةاعطتلا انهيسع ايتحلا
 تبعك هنا راع بالكلاب (ثلذخ)

 اَهاَرَي 2 زدايتاعياولب

 209 (كولملاةدنك ا
 "امل أل يح اريمكلا مقود . هكوتن دنع ةرديبللا وتلجأ

 اًماَهَنَِوانأ وذ جيحاذملاو ًادارُّمواهمْرجوًادْهَنَتْيْل

 "اهاكَمو اهيابراَمْزِدَتْبَت اقعُمَف نكت ملف)ويمت نع
 اهاًرقورمع يأرف سيق ورمع  ًارمع (رتسي)قارعلا ركبل لق.
 (“اهامج ًاحاَبَتْسُم (ناطحق لآي) ثتئاكلاًهْنَّرَعغ ولو ميمت نع

 ةهج ىلإ دتمت مهتقطنم تناكو لئاو نب ركب ةليبق ينعي (قارعلا ركب) هلوقو

 هلوقو «ةيناميلا ناطييف انامل وا رمبلا اطيح عفو ةعيبر نِم لئأو نب ركبو «قارعلا

 نب ركب ءاسؤر دحأ «ينابيشلا دوعسم نب سيق نب ورمع مصألا) وه (سيق ورمع)

 دقو بالكلا موي دهشت مل (كولملا ةدنك)نأل يناغألا باتك ةياور يف فيحصت هيف تيبلا اذه 00

 ينب ءاسؤر مهنأل يثراحلا نطق نب ناندلا نستايأ (كرلخلا نطق رثبو) تسلا لاعصأ نوكي

 ثوغي دبع لاق مهلو .نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي مهتم و 5 ثرحلا

 .. ديسك خا راج تذاكلاب :كلذخ ةلعو لاق كلذكو ا .مكيبأ راَمِذ يمحأ يننكلو)

 . اهابأ

 تناك اذإ الإ ةملكلا لصأ رهظي ملو فيحصت اهيف (اهاري الوح)ةملكو .دويقلا :لوبكلا مف

 .هلوح لوبكلا ىري يأ (هلوح) ىنعمب (الوح)
 0 ' ينعي * اهائم مرفأ

 يف تءاج (ناطحق لآي)ةملك .ةملكلا لصأ رهظي ملو فيحصت اهيف (ًارمع رتسي)ةملك (2)
 دارمو مرجو دهن لئابق ىلإ ةهجوم ةديصقلا نأل (ناطحق لآي) باوصلاو (ناطحق لثم) يناغألا
 .اهانكرت كلذل ديدش فيرحتو فيحصت اهيف تايبأ يناغألا ةياور يفو . ةيناطحقلا جحذمو
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 نيب ميمت دالب اوعجتنا لئاو نب ركب نأل ةديبع يبأ نع ريثألا نبا ركذ دقو .(لئاو
 ًايركب ٌيميمت ىقلي الو هلتق الإ ًايميمت يركب ىقلي ال اولعج اونادت املف ءرَجَهو ةماميلا
 لاق كاذنآف (”١ مظعو رشلا مقافت ىتح هذخأ رخآلا لام امهدحأ باصأ اذإو هلتق الإ

 ىل اميين ناب نسق نع زوهعوت ا رك قدك .(خلإ ٠ .قارعلا ركَبل نا يمرجلا ةلعَو

 ةلظنح ينب نم ريثك عمج يف تعمتجا اميمت نإ مث ركب ئمح تحابتسال اهتزغ
 سيئرلا وبأ ميمت ىلعو «لئاو نب ركب وزغل اوراسو مهريغو دعسو بابّرلاو

 نب سيق نب ورمع مصألا مهيلعو اوُمدَقَتَف لئاو نب ركب مهربخ غلبف ٠ «يلظنحلا
 نويكرلا وبا لتُقو ميمت تمزهناف ادي ًالاتق أولتتقاو اوقتلاف - يركبلا  دوعسم

 لاقو .ةريثك ىرسأ اورسأو مهلاومأ ركب تفرتجاو «ميمت نم ريثك رشب هعمو يلظنحلا
 : مويلا كلذ نع ىشعألا

 فيلاحألا عمج يف نيريوزلا موي 2 اَنَحِّبَص موي انمزه نيذلا نحن

 فيراطغلا درملابوانِم بيشلاب مهطسو ليخلا ٌركت تلظو اولظ
 ('"(فيلاظألا قوف ُتْلَعروقصلا حْمل اهنّيعأب ىلعألا فّرَّضلا سنأتست

 ةلْغَو رعش دعبو بالككلا موي دعب نيريوزلا موي ةعقوم يف ميمت ةميزه تناكو
 . ريسي دمأب يِمْرَجلا

 لتقمو باّلحلا موي دعب ميمت وزغل دهنو مرجو جحذم لئابق تدانت دقو

 (نكت الف) يه امنإ نوكت دق (نكت ملف) ةملك نأ ىلإ ريشي ام .يثراحلا ثوغي دبع
 :يمرجلا َةلْغَو لوق يف كلذو

 اَهاَهَئةانأوذجيحاذملاو ًادارمواهَمْرَجوادهن تيل

 اهاتممواهباّراهردتبت عاق عقف(نكتملف) ميمت نع

 رومأملا مُهاَهَن دقف بالكلا موي ىلع قبطني ال كلذ نأل (نكت الف) حجرألاف
 ميمت عافدنا دعب دحأ مههني مل امنيب «يمرجلا ةلْغَو مهنمو هوُصَعُف وزغلا نع يثراحلا

 تناكو «كلذل نوعمجتي اوذخأو وزغلل اودانت دقف ىثراحلا ثوغي دبع اهريسأ لتقب

 ززعيو (نكت ملف) سيلو (نكت الف) لاق هنأ حجرألا نوكيف تقولا كلذ يف ةلعَو ةديصق
 : يلي امك تايبألا نوكتف ةيميمتلا دعس ةليبق ةملاسمو ةعداوم ىلإ مهايإ هتوعد كلذ

 اَمهاَهَنةانأوذجيحاذملاو ًادارّمواهمزَجوًادهن تيل

 اهاتمواهبابراهردتبت عاقعففنكتالفميمت نع

 ةراجح اهيف ضرأ يهو مضلاب ةفولظأ عمج :فيلاظألاو - ١/558 ص - ريثألا نبا  لماكلا )١(
 . لبج ةقلخ اهتقلخ ّنأك دادح
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 (اهاَدَن ا/ضفو)اًهَملِساوغتباو ٍدعس ّيحاوعداو ناطحق لآي

 اهاَرُقورمع ىأرف سيق ورمع  ءأرمع (رتست) قارعلا ركبل لق
 اهاّمج ًاَحابَتْسُم (ناطحق لآي) تناكلاًهْنَر ولو ميمت نع
 ةديدشلا ةميزهلا سيق ف نب ىرمف هداني ركت اهتنويق اركب قت توه ذآ قبل امز

 .اهتقطنم ىلإ ميمت رحد متو نيريوزلا موي يف ركذلا ةفلاس

 ةيعاضقلا نالوخو دْهَّنو مْرج رئاشع نم ناسرف اهعمو جحذم بئاتك ْتّئَش مث
 نب نيصحلا اهيف ةعاضقو جحذم ةداق نم ناكو :ميمت قطانمو لئابق ىلع تالمح

 برك يدعم نب ورمعو نادملا دبغ نب ديزيو يثراحلا نانق نب دادش نب ديزي

 ةلْعَو مهعم ناك امبرو - يدهنلا نباو يعاضقلا ينالوخلا ديزي نب ورمعو يديبُرلا
 اهنم عقاومو قطانم ةدع يف أميمت اومزهف - يمْرججملا ةلْغَو نب ثرحلا هنبا وأ يمرجلا

 رماع ينب) نيب ناك (رافجلا موي) نأ ريثألا نبا ركذ دقو .توّرملا مويو رافجلا موي
 رافجلا موي ناكو «لتقلا اهيف مُظَعَف ميمت تربصو اولتتقاو رافجلاب اوقتلاف  ميمتو
 حرش يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو 2'"(ميمت نم هب لتق نم ةرثكل مليصلا ىمسُي
 مري ًاميمت اومزهو اولتاق نيذلا مه جحذمو ةعاضق ناسرف نأ ىلع لذي ام ةغمادلا

 :ةعاضق نم رعاش لاق ثيح رافجلا

 ىوزحب موي سراوفلا اوناكو ٌتيأردقاممظعأكلتاَهُف
 0 سيزر ةنكشسألا قززو رافجسلاةادغ ميمترادب
 الجر نأو (رماع ينبو ميمت) نيب ناك (ترّرملا موي) نأ قا نا كلذكو

 ينب ازغف رماع ينب نم ةعامج عمج يرماعلا هللا دبع نب ريحب هل لاقُي رماع ينب نم

 ل ا ا ا !'هعنلاو يبسلا قاتساو مهمزهو ميمت

 نع لاق ثيح يديبُرلا برك يدعم نب ورمع اهركذ دقو .ةوزغلا كلت يف ةعاضقو
 : جحذم ناسرف

 "ادهن نبالو ٍنْيَصْخللمْسَقَي مْسقُي ًافلأ ٍتوُرملا يذب اوذخأ ْغُّهو

 نب ديزي نبا وه نيصحلاو .توّرملا ا اوّبَسو اوذخأ يأ
 دهن نباو بورحلا يف جحذمو بعك نب ثرحلا ينب دئاق يثراحلا نانق نب دادش

 )١( الكامل  ال8 ص - ريثألا نبا و785/١.

 لاق .ةيريمحلا ةينزيلا حامرلا يأ (ةنسألا نا لا ا مه

 ا ص - - يلاقلا ا 2ث: يلامألا ةف
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 رخآ تثناكو د وول وما ماج ناسك ا

 تناكو . . ميمت عم - هديري يمرجلا ةلعَو ناك يذلا  مالسلا داع مث «متيمت عم عقاوملا

 لبقو ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا دعب اهتلت يتلا مايألاو عقاوملا كلتو بالكلا موي ةوزغ

 .نينس عبس وحنب ةرجهلا لبق يأ «ةرجهلا
 دك دج

 : ناورم نب كلملا دبعو ثعشألا نب ءأ هب لثمت يذلا ةلْغَو رعش

 لبج ةقطنمب مْرَج ةليبق يرواجمل هلوق يمرجلا ةلْعَو رعش رهشأو دّيج نمو
 ةعصعص نب رماعو ريمُث لئابق مهو) - ةماميلا ىصقأو نارجن نيب ام دتمملا ضراعلا

 :- (دجنب ةينزاوهلا
 ٍرْسَّقلا ىلع ُنيلت ال يتانق ّْنأو يتمارع فاحت ينأ اوملعت ملأ

 ٍرْمْغلا عَّرَضلا الو يناولاب انأ امف ًادغمكب ًاراظتناو ًاملجو ٌةانأ

 ٍرْغو ٍبَكْرَم ىلع ينم ْمُكَلِحْحَتَس مكئِيّبو ينيب رهذلا َبوطخ ْنظَأ

 يرْسَت ال ٌريطلا تتاب هّبَتَت ْمْلْوُلِو اطَّقلاهّبئْنَمك مُكاَياو ينِإو

 يلاعأ فيلاخمو اب ةيناميلا جحذمو معثخو دْهّنو ِمْرَج لئابق تاسرد عينجا

 ةرواجملا ريمت اهنمو ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع لئابق ىلع اموجه اوئشو نميلا

 : ةَلَغَو لاقف (حيرلا فِيَف موي) اهّنأ ودبي ةعقوم يف كلذو ءاهيف اونخثأو  مْرَجي

 طلخلا ةريجلا نيب لّيْزُت ابْرحت اهل ُتيَنَج له ٍمْرَج َرواجُم لئاس
 طقفلاو محلا نين هب لهاوّصلا مج  ٌبجَجلهلرارجب ٌتْوَمَس لهو

 طثملاب ٌةدَقْرَكْسُي رادلا ةحاس ىف ةيشانك كعيلا ءاست كفرت نع

 ةلْغَو نب ثراحلا هنبال لوألا رعشلاو ءيمْرَجلا ةلْغَول رعشلا :يناهفصألا لاق

 دقو «ةلْعَّول امهيلك نإو نيرْعِشلا طبارت ىرنو .؟'”هسفن ةلْغّول هنإ ليقو «يمرجلا
 يذلا وه هوبأ ناك ثيحب هيبأ مساب نكلو لوألا رعشلا لاق ةلْغَو نب ثراحلا نوكي

 .اهلك ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع ةليبق ىلإ وأ ريمن ينب ىلإ همسابو رعشلا كلذ ثعب

 مهنأو دْهن ةليبق ينعي (مْرَج رواجم لئاس) هلوق نأ معزت ةياور يناهفصألا ركذ دقو
 ىهو هواك كردأ ىتح هوناعأف ءافلح هل اوناكو ريمن ىني ءافلحب ناقش اف ةاخأ اولتق

 موي يف ةئثالثلا نيديزيلاو نادملا دبع نب ديزي تلتق ًاميمت نأ تمعز ىتلا ةياورلا سفن
 نسحلا ركذ دقف ًامْرَج رواجت دْهَن نكت مل كلذكو «حيحص ريغ كلذ امنيب بالكلا

 )١( الأغانى  ص - ىناهفصألا ١9/1١1١.
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 ةليبق نم مهريغو ريمن ونب مهرواجت تناك هنأو ضراعلا لبج يف مرج قطانم ينادمهلا
 دُهَن ةقطنم تناك امنيب «ىنادمهلا صن ركذ انفلسأ دقو «دجن تاهجب ةعصعص نب رماع
 برحلا مهل ّنَج نيذلا (مرج رواجم) نأ ىلع يناثلا ليلدلاو «ةاَّرَّسلاو ةدعص فالخم يف
 نالوخ تطلتخا» ليلكإلا يف ينادمهلا لوق دجنب ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع ةليبق مه

 ("”«برحلا تعقو اهنمو ميلُس ينبو نزاوه ءاقل ىلإ عيمجلا راسو جحذمب مرجو دهن

 برح وه ثدح ام نأب (ٌبَجل هل رارجب ٌتْوَمَّسو . .ابرح اهل ٌتينج) ةلعو لوق لديو

 فِيُف موي برح يف ثدح ام وهو - لويخلا يأ - لهاوصلا ريثكو رارج شيجب ةريبك
 د ل ل ا

 ىنب اوزغو «٠  معئخو دُهّنو ءادصو ةريشعلا دعسو دارُمو ديبز لئابقو ثرحلا ينب يثراحلا

 مايأ ةثالث اديدش ًالاتق اولتتقاف .حيرلا فِيف هل لاقي ناكمب اوقتلاف « ةعصعص نب رماع

 يتأيسو (نيمزهنملا لوأ ريم تناكو - ةينزاوهلا ةعصحص نب رماع ىنب لئابق تمزهناف

 اهانج يتلا برحلا يه كلتف يتراشلا رهسب ماسلا ةستملا يف فرحا كلتاركذ

 ل ل 0

 ل د راج ا يملا كلملا دبعو يدنكلا ثعضشألا
 دضو قارعلاب ةيفسعتلا هتسايسو جاجحلا دض راثف ةفوكلاو ةرصبلا دنجج هعم ناكو
 تايالو دانجأو ءارمأ ثعشألا نبا ءاول تحت ىوضناف «ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا

 شيج مزهو ناورم نب كلملا كدبعو جاجحلا لحق زاوهألاو سرافو دنسلاو نامرك

 ثعشألا نس 00 نيرا 0 ةئس س ةرمصبلاو زاوهألا يف جاجحلا

0 5 
 الا لهنسلا نوب نيفامألا يقلي“ .:تنعل هلزازرجعب تقلد لعو

 بتكف .هبكرم نم كحيرأو ؛هبعصأ ىلع كلمحأسف « «كلثمو يلثم اذه

 باتك ةياور هذهو (ها) (يمرجلا ةلغّول رعشلاو :كلملا كيع ىلإ كالذي جاجحلا

 0 تيفلا نأ رصن يبأ نعا) ل يناغألا

 .[ 9 طا رذألا' ىلع حوت

 .١/؟٠55 ص  ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 010
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 هدنع تناك ناورم نب كلملا دبع نأ لماكلا باتك ىف دربُملا سابعلا وبأ لاقو

 ىححنو هل نِذأَف بابلاب جاّححلا لوسر نأ ٌنِذآلا ةملغأ اهب ْمَه املف» ةليمج ةيراج

 :(يه) ةعبرأ روطس هيف ثعشألا نبا نمحرلا دبع نم ًاياتك هاطعأف «ةيراجلا

 ٍطْلخلا ةريجلا نيب ُلِّيِزُتًابرح اهل ُتيَِنَج له مْرَج َرواجُم ٌلِئاس
 طّرفلاو ْمَج | نيب لهاؤصلا ْمَج ٌبَجل هل رارجب ٌتْوَمَس لهو

 طبغلاب َندقْوَتْسَي رادلاةحاس يف ًةيحاض ّئحلا ءاسن ٌتْكرَت لهو

 :وهو لوألا تايبألا يف ٌيورلا ريغ ىلع ثلاث تيب اهتحتو

 , راوفالا قعارشو ىرغلا رج ل

 ذي رادلا ةحاس يف هوو اهلا ناطق ال دا وبال نعل رولا

 نيك َّنُهَّبِكارَم َنْلَعَجَف ليحرلا نم نسي كف نيا امهدحأ «نابراقتم نالوق هيف ءطْبْعلاِب

 باطلا رهن ردلا لمت دق زب يق كانو «ىعمصألا لوق اذه .ابطخ

 . ؟ءاسنلا بكارُم نم ٌطيِبَعلاو

 : ثعشألا نبال ًاباوج هّيَط يف لعجو ًاباتك جاّبجحلا ىلإ كلملا دبع بتكف»)

 يرسك هتّهافَس نم يونيو ًاظافح - ُهَمْظَع َرّبَِخَأل يعسأ ْنَم هاا

 رم راوك رت ولم يما اوشتلا يطل نيف رمال ترطخا لا

 كلذ

 يرشت ل زيطلا تنابذتتت لولو اطَقلا َهبَنْنَمك ْمُهاَيِإَو ينو

 "!عِرْمعلا عّرَضلا الو يناولاب انأامف ادعم هب ًاراظِتُناو ًاملجو ٌةانأ

 نبال ًاباوج ناورم نب كلملا دبع هلعج يذلا رعشلا نأ ىناغألا ةياور ىف ءاجو

 :وه ثعشألا

 ٍرْمُْعلا عّرُضلا الو يناولاب انأامف 2 ًادغ مهب ًاراظِتناو ًاملجو ٌةانأ

 رعشلاو «يمرجلا ةلْغَّول ثعشألا نبا هب لْثَمَت يذلا رعشلا١ :يناهفصألا لاقو

 . (ها) . اهسفن ةلَعّول هنأ ليقو . .ةلغَو نب ثرحلا هنبال كلملا دبع هب لثمَت يذلا

 رعشل ذيفنت ةباثمب كلذ ناكف ه7 ةدسيقارعلاب ةدركلا نن تنقال خلا شيع 0

 . ةيلهاجلا يف هب ماق امو نيرا َةلَعَو

 )١( ص  يدزألا دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا ىف لماكلا 1١5١-١5١ ج ١.



 < يمزحبلا ةلْغَو نب ثراحلا 6001

 (هؤ) ثحيملا

 يمزرجلا ةلغو نب ثراحلا
 («ةيلهاجلا ىف ءامكحلا ءارعشلا دحأ)

 ٌىَعاَضُقلا يملا هّللا دبع نب َةلْعَو نب ثراحلا يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 هيف ىلجتت يذلا هرعش نمو ,ةيلهاجلا ىف ءامكحلا ءارعشلا نم وهو (ٌيريمجلا

 وق ةمكحلا

 مرتو يابو تا ارت يا

 يمئيدقوهرّقحت 3 ءيشلاو 2 ا

 است يلام نايمعلادإ انلمول خال نأ ْمْممعَرو

 3” هلع صاغ ااه تصتاو طخما سهلا اذه تللخو كد
 ' : ةلَْو نب ثراحلا لاق» :نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاقو
 (مْلِحلا يذل تعرق اصعلا نإ انلمولخالْنأمئْمَعَزو

  ّيمْرَجْلا هَّللا دبع نب ةلْغَو نب ثراحلا وهلا : نييببلاو نايبلا شماه يف ءاجو

 .")(اهئارعشو اهداجنأو ةعاضق ناسرف نم ةلْعَو هوبأو وه ناك

 :(مّلجلا يذل ُتعِرُق اصعلا ْنِإ) هلوق نييبت
 يذل) انفيأ ىورُي (ملِحلا يذل تعرق اصعلا َنإ) ةلعَو نب ثراحلا لوق نإ

 (يناودعلا برظلا نب رماع) هنأ ظحاجلا مهنمو ضعبلا لاقو مهوت دقو (مككحلا
 ًاميكح املاع ناكو (يناميلا يدزألا يسْوَدلا عفار نب ةّمَمَح نب ورمع) هنأ عحوصلاو
 ةيقب نم هيلإ نوتأي سانلا ناكو «نميلا يلاعأ ةارس يف سود ةقطنمب ًاميلح ًايضاق

 .همكحل نوداقنيف برعلا ةريزجو نميلا ءاجرأ
 باتكب (ةّمّمُح نب ورمع نب بدْنَج) هنبا ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 يف برعلا ماكُح نم  ةّمّمُح نب ورمع - هوبأ ناك)ل :(ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا)
 يف لثملا هب برعلا تنرضو ءمكحلا وذ هل لاقُي ناكو . .نيرْمَعُملا دحأو ةيلهاجلا

 ١/577. ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا(١)
 .7" /88 ص  ظحاجتلا - نييبتلاو نايبلا()
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 راشأ هيلإو ءاصعلا عرقيف هظقوي نم هل ذختاف لهذي راص ربك نأ دعب هنأل اصعلا عرق

 :هلوقب ةلعَو نب ثراحلا

 مكحلا يذل ثعرفاصعلا نإ

 . 31 مكحلا يذل تناك اصعلا ّنأك :قدزرفلا لاقو

 كي َمَرُمُت ام مويلا لبق مكحلا يذل :رخآ لاقو

 ام مويلا لبق مكحلا يذل) :رعاشلا لوق نع سابع نبا لئّسو :رجح نبا لاق
 0 ياعلي يخل يول اي ريع : نابع نبا اقف (اصعلا عّرْفُت

 لوقلا يف سابتلاو فيحصت عقو دقو .' : '”«اصعلاب هل عرق لَمَغ اذإ ناكف ربكف ةنس

 ناك» هنأ يلامألا باتك يف ءاجو .(ةنس ةئامو ثالث) وه امنإو اةنس ةئامثالث»

 ءىرما نبا مذهلا هربقب ٌرَّمو «برعلا هيلإ مكاحتت ْنَم ٌدحأ يِسْؤَّدلا ةمّمُح نب ورمع

 اقف . .مدهلا نب سيقلا

 رذِقلا َكرَْشّمرانلادامَرٌميظَع اًرَرُم كنم ًءارثألاٍتمّضدقل

 لا بلع ترق ولا قاك اذإ اوتو ٌةماَرَح ناك ملِحلا ام اذإ ًاميلح
 اني ل

 : ةَمَمَح نب ورمع اهب ىثر ةديصق يف سيق نب بطاح لاقو

 لا زال لؤقلا يف لاذ لْلَهُم ريغ مكُحلا يِضمُّت ٌتنك دقو

 "عقلا نع هزألا ويعرف ىلا ٠١ ..اهتارق لاقل فرأ تقطن ولف

 ناك ام اذإ ًاميلح) ناكو (مكلا وذ) هنأب رهتشاو همكحل نوداقنيو هيلإ نومكاحتي

 راصو ربك امدنع هفرع امك (ملحلا وذ) هنأب رهتشاف (ًاردانو ٌةَماَرَح سانلا يف ملجلا

 مث ؛هتمكحو هملح عمجتسيو هبتنيف اصعلا  هنبا وأ - هتنبا هل عرقتف ًانايحأ لَمْذَي

 يف ميلح ريغ هنأب هومهتاف هموق رئاشع ضعبو ةلْغَو نب ثراحلا نيب ةيضق تعقو

 :لاق كلذلو ةيضقلا كلت

 ملِحلا يذل ثَعرْفاصعلاَّنإ انلمولخال نأ ٌوكمعزو

 مكنم بجوتسي ناك انل مولح ال نأب مكمعز نأ ينعي دقو . (مكحلا يذل) وأ

 . (ملحلا يذل) ىوريو 000(

 0107 لوا 715 ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)

 ها ياما يافا + يلامألا رف

 . اىرْفَيو ب بحي اَمَع ءىش هيِيْثي



 تا يمْرَجلا َةلْغَو نب ثراحلا 6009

 للا ل تا ما را ل : ملا ا ل

 .الثم راصو

 ني تل

 :ناورم نب كلملا دبع اهب لمَ يتلا ةلْعَو نب ا تايبأ

 لاقف ءدجنو نميلا يلاعأ نيب ضراعلا لبج ةقطنم موخت يف ةعصعص نب رماعو ريمن

 ليفو . يمْرَجلا ةلعو نب ثراحلل رعشلا نأ» يناهفصألا 0 ارغش ةلعو نب ثراحللا

 لسرأ نوكي دق امنإو اعز الا روهشملاو كافسفت امرارعتلا نإ

 : لئاقلا لاق ام ثعشألا نبا لثمو يلْثم نإ) قارعلا لماع يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 ا مر عم ًادغ مكب ًاراظتناو ًاملجو ٌةانأ

 ا ا كا نو : يناهفصألا لاق

 "ا

 ءانغ اهيف تايبأ ةعبرأ اهنم يناهفصألا ركذ ةلْعَو نب ثراحلل ةديصق نم ناتيبلاو

 : يلاتلا بيترتلاب  طايس ىّنَعَمْلاو عماج نبا ىنْعُملا اهّنَعَُي ناك يأ - طايسو عماج نبال

  ٍرْسَّقلا ىلع ُنيِلت ال يتائَقَّنأو يَتَماَرَع ٌفاَخُت يئأاومّلْعَت ملأ

 يِرْسَن ال ٌريطلا تتابذّبَتُت ْمَلولو اطَقلا َهَّبَن ْنَمك مكايإو يثأو
 رمغلا عرضلا الو يناولاب انأامف ًادغ مكب ًاراظتناو ًاملحو ٌةانأ

 ارْعَو بكرم ىلع ينم مكلمحتس مكنم لهجلاو رهدلا فورص نظأ

 دربُملا سابعلا يبأل لماكلا باتك يف بيترتلا كلذكو تاملكلا ضعب فلتختو
 : ىهو ةديصقلا نم تايبأ ةعبرأب لّكَمَت ناورم نب كلملا دبع نأ ركذ ثيح

 قرش ةعهافش نِم قوحيو ًاظافحا' ةمظع ةثجأل عشا قم لايام

 ل ْ'َنَس  مُهَئِيَبَو ينيب رهذلا َبوطخ ُنظأ
 يرش آل ةيطلا كن ُةّبَتُت مَلْوَلو اطَقلا ةَّبَنْنَمَك ْمُهاَيِإَو يثأو

 )١( ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا 4/179.
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 ©0ِرْمُغلا عّرّضلا الو يِناَولاب انأ امف ًاَدَخمهب ًاراظِقناو ًاملجو ٌةانأ

 ةريثكلا هايملاو راهنألا يف نوصغ ىلعو راهنألا ءىطاوش يف نوكي ٌرْيَط :اطقلاو
 انأ امف) :هلوقو .لثم ةباثمب اذهو .اهعيمج تّرّسو تراطو تهبنت اهادحإ ِهَّن اذإف
 ”دقعلاو «كيعضلا لجرلا : ٌعَرَضلاو .بعتي يذلا :يناّولا (ِرْمُعلا عّرَّضلا الو يناولاب
 ملو ًائيش ىرد ام ٌصخش يع ةمفلاو) برطُق لاق (ةبرجتو ة ري را ا

 ةَرْفَص يبأ نب بْلَهُملا ري ريمألا نع يفقثلا جابسَحلاو ةءاجقلا نب يرطق لاقو .(ْبْرَ
 : يدايألا طيِقَل لاق امك هللاو  ِبْلَهَملا» ا

 اًعِلَطْضُم بْرَحلا رمأب عاَرِذلا ٌبْحَر هر هلل مكرمأاودْلفو
 اَعَبئُموارْوُطًاَعِبئُمنوكي ُهَرْطْشأ ّرهدلا اذه ُبْلْحَي لازام

 "”اَعَرَضالو أمخَق ال يأرلا مكَتْسُم  ُهُنريِرَم رْزَش ىلع ثّرمتسا ىتح
 درت داق ريكا وضل هو يول قا ةَلْعَو نب ثراحلا لوق كلذكو

 : عّرضلاو . خيشلا نس رخآ وهو : ْمَحَمْلا) فداريف بعتُملا ريبكلا خيشلا ىنعمب ؛ يناولا

 لوق كلذكو (ُهَرَطْشَأ رهدلا اذه كاع ةلعو نب ثراحلا اكو .(فيعضلا ريغصلا

 يأ :دربُملا لاق «اَعَبَّتُمو ًاروط عِبَتُم نوكي ُةَرطشأ ٌرهدلا اذه ٌبّلحي لاز امه يدايألا

 دق :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق امك «سيئرلا ٌحِلْضَي ام ملعف سانلا بنا دق

 .« انّرومأ 0 0 رومأ انحلصأ دق يأ ءانيلع ليإو انلأ

0 

 : ةلعَو نب ثراحلل ةيميملا ةديصقلا

 ةلغو نب ثراحلل ةيميم ةديصق نم تايبأ يلامألا باتك يف رعشلا تاراتخم نمو

 : يمُْرَجلا ةلعو نب ثراحلا لاقل يهو يلاقلا يلع وبأو ديرد نب ركب وبأ اهراتخا

 يِوْهَس يِنِّبيِصُي ُتْيَمَراذإف ' يخأ َمِيَمْأاولَمُف ٌمُهيِمْوَت

 " يِمظَع نئموأل ُتْوُطَس نعلو ًالَلَج ْنَوُفعأل ُتْوفَعْنِعلف
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 )١( نق يدزألا درّبُمْلا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا 1111

 ذب هلق تيرزك اذا بسلا ثرزتك لاقت « لفت ادهن ةقريرم نرش ىلع ةلوقأ :دربثلا لاق(0)
 .4 لبجلا :ةريرملاو .هماكحتتسا

 يمظع ٌفِعضأو نهوأس يموق ىلع ٌُتوطس نئلو . ميظع رمأ نع نوفعأل يأ : : اللج نوفعأل ()

 . يموق مهنأل يسفن يأ
 ينعي هنأكف (ها) « عابتا كلذ لك : ًامثنِش امغد ًامغر :ناسللا باتك يفا هنأ شماهلا ىف ءاج (4)

 .معشلاب متشلا تعبتأ



 51١ يِمْرَجلا ةلْغَو ني ثراحلا 62011

 ل ا وشل يناتلاو هك كش كل د
 ملحلا دن تعرف اصلان[ -”اعل اتلَموْل م الْنأْمْمْمَع كك
 "'مْزهلا تبان دّيَقُملا َءْطَو ٍقْنَح ىلعًأْفْطَو اَنَقْفلَوَو

 للا نس ىفلتلت كلفولا .هنعو ىلع امش اعقكركو

 :ةلْغَو نب. ثراسلل ديرد نب ركب وبآ يندشنأو» + ىلاقلا ىلع وبأ لاق

 مدت ىلع نات نه تقسو ..يتتكو است عيولا انكمت نآلا

 :تيبلا اذه دعبو ."6ةرسلا ىلإ ردصلا نم ٌقِدَتْسُملا رْغّشلا ؛ةبْرْسَملاو

 هلع ىلع ىتااف ثار. قوطشا هدا اذه كلو

 "ولُحلا بحاص ُلُيَخَتاذه اهل َنيلأ نأ يداعألاوجرت

 اناقة يهيم ايفان اهيوتسم قدسنا يكك وسر ايلا نإ ىلع كال "قاع لد
 اودَْفَو نيذلا نيب هركذ تأي ملو ةيوبنلا ةرجهلاو ةثعبلا ةلْغَو نب ثراحلا كردأ دقو

 ةيرجه ا/ ةنس نميلا لئابق نم مهريغو ةعاضُق تالاجر نم اوملسأو كي يبنلا ىلع
 هتافو نوكتف ءمالسإلا راشتنا لبق يأ ةيلهاجلا يف تام هنأ ىلع لدي امم ه9 ةنسو

 .م170 ماع يلاوح

00 

 لاقُي امك لثم اذه (يمني دقو هرقحت ءيشلاو) هلوقو (مهريغل لخنلاف ًالخن اوربأي نأ) يأ(١)
 .(رّرَشلا ٍرْعضَتْسُم نم رانلا مظْعَتْسُم)

 تابنلا نم عون :مْرُهلاَو شرا يعش دكا رمأ بكري نأ ىلع هلمح اذإ «ةوشع هأطوأ لاقُي()

 .دليف [4] فتن ال اعز

 :1 7517 نضاح ىلاقلا ىلع وب .:يلامألا

 ينقلب نع ثلكا يقرع ديريا شماهلا يف ءاج(5)

 .؟ ج 59 ص - ىلاقلا يلع وبأ  يلامألا(5)
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 (ةهالل ثحنملا

 ٌيِسْؤدلا ةممَح نب ورّمَع

 'ةةدتتتا ف اطقم لالا

0 
 5 تيوتلا - ٍسْرَك نب نامهد نب ضاع ف قول ني ةياسن نو عساك ثراحلا

 نب نارهز نب هللا دبع نب  ءاثلاب  نائْذَع نب سود :وه سؤّدر» :نودلخ نبا لاق

 نب ِبْجْشَي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تْبَت نب ثوغلا نب دزألا نب رصن
 00 5 ومس
 : (ناطحق نب بْرعَي

 عا يسْؤّدلا ةَمَمُح نب ورمع ناكل : يلاقلا يلع وبأ 0 ا تر نعو

 نم ةّمّمَح نب ورمع نال :ينالقسعلا رجح نبا كاف" 7 (ترعلا هيلإ مكاحتت ْنَم

 يف لثملا هب برعلا تبرضو ءمكحلا وذ هل لاقي ناكر < . ةيلهاجلا يف برعلا ماكح

 . .مكحلا يذل ْتَعِرُق اصعلا نإ :هلوقب ةلْغَو نب ثراحلا راشأ هيلإو . .اصعلا عْرَق

 :لوقي يذلا وهو ارمعم ةمَمَح نب قوهغ ناكو

 يعرضممل راطأ نأ اموي دب الو ْتْضَم يتلا ٍنورقلا رابخأ ُرْبْخَأ

 يف برعلا ماكح دحأ ةّمّمُح نب ورمع ناك :ءارعشلا مجعم يف ينايزرملا لاقو

 : لئاقلا وهو «ةنس نيعستو ةتامثالث شاع هنإ لاقي ءنيِرْمَعُملا دحأو ةيلهاجلا

 ميم بط ةلنبل عانآ مولس. ناك يتيرمعلا لاطوبثرجك

 هنأب لوقلا يف سابتلا عقو دقو ءاهركذ يتأيس تايبأ ةعبرأ تيبلا اذه دعبو

 ةَمَمُح نب ورمع ناك :ىناهفصألا لوق ىف كلذكو (ةنس نيعستو ةئامثالث شاع)
 ريب شكا هنأ نمانع نبا زع ةباوزلا فو. 6. ةئيس ةئاهتألا سودا ىلع امكاخ

 )١( ص - حرفلا دمحم  لوسرلا بكوم يف نوينامي ١9.

 .1517و 177” ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خبرات يف نميلا ()

 "7/1١5. ص - ىلاقلا ىلع وبأ  ىلامألا 0
 0 وح 1/984 لف د ىتالقسعلا رجح نبا“ كةباضألا (4)
 .51/178 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (0)
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 ةنس ةئام) شاع هنأو (ةنس ةئامو ثالث) وه امنإ كلذ لصأف ؟'”(ةنس ةئامثالث برعلا

 ءارعشلا مجععم يف ينايزرملا اهركذ يتلا تايبألا الإ هرعش نم انلصي ملو (نيئس عستو
 اهب هاثر يتلا دئاصقلاو هنع نوخرؤملا هركذ ام نكلو ءهرمع رخاوأ يف اهلاق يتلاو

 هن ل ل ل ل ءارخش ةئالث
 .ةيلهاجحلاو يريمحلا رصعلا يف ذ نميلاب ةيركفلاو

500001 
 هوبأ ناك «ةيداليم 50٠ ماع يلاوح يف ةّمّمحح نب ورمع دلوم ناك دقل

 ةلودلا رصع نم اهشاع يتلا ةرتفلا يف نميلا ءامكح نم  يسودلا عفار نب ةَمَمُح -

 نميلا نم نيتقطنم يف اهنأو سود ةليبق قطانم ينادمهلا نسحلا ركذ دقو «ةيريمحلا
 ةعون :نامدر» قطانم نإ لاق ثيح - ًايلاح ءاضيبلا ةظفاحمب  نامدر ةقطنم امهادحإ

 نم مهو كِيَلُم ينبل لفسألا قّمْشملاو ىلعألا قّمْشملا .رّيْمِح نم مهو نارُجِل
 دَقَع . (دارم) ةيجان نِم نائّبش نِم مهو عاقعقلا وذ مهلو ةييسفرلل ةيزخ تا

 م ا ل نم دبع يتبل :رزج وذو ردصلاو

 سود اهنكست ىتلا ةيناثلا ةقطنملاو ' . .سؤَد دلو ْنِم دزألا ْنِم دئاص ينبل : ماطأ

 ةليجب ةاَرَس  اهْنِم  ةاَرَّسلا ضرأ» 06 لاق ثيح نميلا يلاعأب ريسع ةاَرَّس يف
 وز ىلإ رجلا هدماغو يسود «قرايوعملاو «نامالسروما هذألاو
 .نميلا يلاعأ ةاَرَّس يفو  ءاضيبلا ةظفاحمب  نامدر ةيحان يف يه سود قطانمف

 رصاع دقو يِسْرَدلا عفار نب ةّمّمُح نميلا ءامكحو سْوَد ةليبق ءاسؤر نم ناكو
 يذلا ناسح نب لماكلا دعسأ مهنم َّنأ لوقلا نكمي ةيريمحلا ةلودلا كولم نم ًاددع

 كلملاو (م515 )500  لوألا عَمْيَمُس كلملا ىلإ (م4ا/ا/ )451  ةرتفلا يف مكح

 ىرج كولملا كئلوأ دحأ سلجم يفو (م07* - 074) عالكلا وذ يناثلا عْفْيَمْس

 ةَمّمَح نب ورمع ناك امبرو - ةَمَمَح نب عفارو برظلا نب , رماع نيميكحلا نيب ثيدح

 :مراكملا ىلع ِثَحو ٍةبرجتو ةمكح نم هيف امل ثيدحلا نيودتب كلملا َرَمأَف  ًارضاح
 :وهو يلامألا باتك يف ىيلاقلا يلع وبأ هلقنو كلذ لايجألا تلقانت دقو

 )١( الإصاية  ص  ينالقسعلا رجح نبا 555/١ صو 7/07#.

 ةدلب :دْقَع .ةيداوسلا زكرم قرشو ةفطلا نم برقلاب ناتدلب : لفسألا قمسملاو ىلعألا قمسملا (0)
 راوج ناكسلاب ةلهآ ةيرق :ردصلاو .ضاوع لآ يف اهدادعو ةيداوسلا نم يقرشلا لامشلا يف
 .سود ةقطنم ماطأ اهيلي اممو .ضاوع لآ نم يهو دقع

 .؟28و ١917 ص  ينادمهلا .نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()



 014 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش "15

 ا ةعيسللا ا ةكخو ل 0 ل

 رسخُملاو «ميركلا ة للا يذو ميدل ةّيثرلا يذ دنع : لاق ؟كيدايأ اأ نوكت نأ ُبِحُ

0 

 فيعضلاو ؛لاتخملا ريِقفلا :ةّمَمَُح لاق ؟ِتّعَملاِب سانلا ٌقَحَأ ْنَم 1
 .لاّوَقلا ٌييعلاو «لاّوَّصلا

 ديِمَتْسُملاو ءدناكلا ٌصيرَحلا :ةّمّمح لاق ؟عئّملاب سانلا ٌّقَحَأ ْنَمَْف :لاق

 ."”دجاولا ٌفِحْلُمْلاو ءدٍساحلا

 َعِنُم اذإو ءركش َيِطغأ اذإ ْنَم :ةّمَمُح لاق ؟ةعيِنّصلاب سانلا ُرَّدجأ ْنَمْف :لاق
 .رّكذ ُدْهَعلا َمْدَق اذإو رَّبَص َلِطوُم اذإو هرْذَع

 ْمَدَم َدْعَب نإو ءْحَنَم َبْرَق نإ ْنَم : ةَمَمُح لاقف ؟ةرْشِع سانلا ٌمركأ ْنَم : * لاق

 .حَمَس ٌقيوض نإو ءْحَمَص َمِلظ ْنإو

 اذإو «ّعَتَم َلْكس اذإو ٠ ءْعَضَخ َلَأَس اذإ ْنَم : ةَمَمُح لاقف ؟سانلا ُمألأ ْنَم :لاق
 . ””عَبط هثطابو ؛عّشَج هُرهاظ عك كَلَم

 ملو رَصَتلا اذإ لَمْجَأَو رَدَق اذإ افَع ْنَم :ةّمَمُح لاق ؟سانلا مّلْحَأ ْنَمَك : لاق

 دوملعلا : دهفطت

 سنوي ٌتدشنأ : ةديبع نأ لاق «نيلجرلاو نيديلاو لصافملا عجَو يل : ىلاقلا يلع وبأ لاق ()

 : يوحنلا
 عد الاو اًسنلاَو ناشبكُرلا عئزأ تاَيفَر ريسكللر

 . ةيئَر نورشعو ءهللاو يأ :لاقف
 ةيف قالا ركذلا ؛يِتْلَح ٌةنالُثو يِتْلَخ نالف : لاقي «ةقادصلا :ةّلْخلاو .ةجاحلا :ةّلُخلاَو
 ًاضيأ ليِلَخلاو . .مسجلا فيفخلا لجرلا : لخلاو .لمّرلا يف قيرطلا : للاو +. ءاوس
 :ريهز لاق ءجاتحملا

 مرح الو يلام ٌبِئاغ ال لوُقَي ةلأشسممويليِبَح هاتأْنإو
 هلوق هلنمو ؛روُمَكْلا :دوُتكلاو . ٌةمعنلا رفكي يذلا :دناكلا 7 يلع وبأ لاق «دناكلا صيرحلا :هلوق 0030

 وهو ٍريِمَتْسُمْلا لثم ٌديِمَتْسُملا » دساحلا ديمعحسلا «هلوقو 4 ةوثكل هئَرِل ةاسلألا نإ : لجو نع
 مل اذإف ( ماعط اهيلع نوكي ىتح ةدئام ىّمسَت الو دامت اهنأل ةدئاملا قاقتشا هنمو ؛ يِطْعَتْسملا

 . ناوخو ناو يهف ماعط اهيلع نكي
 هنأ ديري ءَضْبَقَت اذإ هدلج عّئكت دق لاقي ءضّبَقَت : عّنك) يلع وبأ لاق . ْعََك َكْلَم اذإ :هلوق ()

 . (ليخب كِيمُم
 (سّمّدلا : ٌعَبَطلاو .صزحجلا أَوْسا : ٌعّشَجَلا) عَّبَط هنطابو عّشُج هرهاظ :هلوقو
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 ب 0

 روُمألا باقر ذأ ْنَم - سانلا ٌمّرخأ  ةّمَمُْح لاا رياعلا رخال

 , 30ه َرْيَذ َبّيَهَتلا ل «هيئيع ٌبصُت ٌبقاوعلا لعجو «هْيدَيِ

 هراكعلا "فسار «راطشلا بكر قم ؟ةممخ لاق ؟ نتاقلا قوحأ :نمُف *لاق

 ."””رادتقالا لبق رادبلا يف َعَرْسُأو

 ملو «دوُهجملا َكَذَب ْنَم - سانلا ٌدوجأ - :ةّمّمحح لاق ؟سانلا ُدّوجَأ ْنَمَْف :لاق

 .دوهعملا ىلع َسْأَي
 زيزملا ىتغملا ىّلَج ْنَم - سانلا ٌعلبأ  ةَّمَمُح لاق ؟سانلا ُعّلْبَأ ْنَمْف :لاق

 ."”زيرحُلا لبق َلَصفِملا بط ءزيجّولا ظفللاب
 ّيضرو ,فافعلاب ىَّلَسَت ْنَم :ةّمَمَُح لاقف ؟ًاَشْيَع ٍسانلا ْمَعْنَأ ْنَم :لاق

 . فاَخَي ال ام ىلإ ٌفاْحَي ام ٌرّواجتو ءفاّفكلاب

 ىلع طَخَسَتو همَعّنلا ىلع َدَسَح ْنَم :ةّمّمَُح لاق ؟سانلا ىَّقْشَأ ْنَمَْف :لاق
 . مَّنْحُي مل ام ٍِتْوَف ىلع مّدّنلا رَعْشَتْساَو ءمَسِقلا

 لْمَجَّتلا ىَدْبْأو «سايلا رَعْشَتْسا ِنَم :ةّمَمُح لاقف ؟سانلا ىَنْغَأ ْنَم :لاق

 . مَسِقلا ىلع طَخسَي ملو مَعّنلا َليلق رّثكَتْساو «سانلل
 َرظَنو زكللف تمص نم - سانا مكحأ - مش لاق ؟سانلا مكس نم :لاق

 .'”(ْؤجدْزاف ظِعوو ءْربَتْغاف

 ةي

 تد دود 3

 : ةَمَمُح نب ورمع مكُحلا يذ ءابنأ
 دعب ءاملعلا ءامكحلاو ةاضُقلا ماكُلاو ءاسؤرلا نم ةَمَّمُح نب ورمع راص دقو

 يف هرقم ناكو ءةنس نيسمخ نم رثكأب ةثعبلا لبق ام ذنم  عفار نب ةّمّمَُح  هيبأ

 ناك» هنأ يناهفصألا ركذ دقف «نميلا يلاعأب ةارّسلاو نارجن فالخمب سود ةقطنم
 نو ءاضيبلا نانؤز يف غوت سد ىطاقتو ةليبقل اسير يآ د(سز3 ىلع امكاح
 يذ) ةدابع رقم ناك ثيح نميلا يلاعأ ةاَرَّسب سْوَد ةقطنم يف ناك هرقم نكلو ةارّسلا

 هتركذ دقو «سْوَد ةليبقل ًادوبعم هلعجو ةَمّمُح نب ورمع هذختا ٌمَئَص وهو (نْيْفَكلا

 (هيلإ تفتلأ مل اذإ يلذأ َرْبَد ءيشلا ٌتلعج :لاقُي) يلع وبأ لاق فيلد تو تقيعلا د3 هلزق (1)
 .ةفرعم ريغ ىلع رمألا بوكرو ةياده ريغ ىلع قيرطلا توكر :فاستعالا 20

 ؛ (ديزأو هنم لضفأ يأ اذه نم ُرَمَأ اذه :مهلوق نم ٌريزملا) يلع وبأ لاق (زيزملا ىنعملا) هلوق (6)
 .اهزواجُي ال اهّلِصْفَيَف لصاّفملا بيصُي يذلا :فويسلا نم قّبطُمْلا (َّلَصْفِملا ٌقَّبَط) هلوقو

 .7 ج 7178- 7756 ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا (:)
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 صاخ دوبعم دوححو زاك 0 ورمع مئص نيقكلا وذل هنأب رداصملا

 رصع رخاوأ ذنم لئابقلا نم اهريغل اهتيعبت مدعو اهتيلالقتسا رهاظم نم ةليبقلل
 عيل لئابقو قطانم يف ةهلآلا تددعت ثيحب ةيلهاجلا ةرتف يفور ةيريمحلا ةلودلا

 يمل مانصألا تناكف ءامسلا يف ةهلآلا ددعتب داقتعالا نع ًاريبعت كلذ ناك امك

 0-0 0 مل ب ع و حفلا دما 5-2 ةهلآلل

 تيس السلا 1

 اهضوخ ىلإ سْوَد رطضت برح يأ يف سْوَد ةليبق دوقي ةّمَمَُح نب ورمع ناكو
 لوق نم يبرحلا بناجلا كلذ نيبتيو .اهيف 0 لرمع عري دأ

 لماوعلا روُدُص ْتْضْفْراَو َعْوَّرلا ىلع 5 َدَم : ُبرحلا ام اذإ يضميو
 ٍلِماَوَّصلا ريثك ًاراَّرجج ناكنإو همساب ُمّرْمَّرَعلا شيجلا ُمّرْهَتْسُيو

 وب يك ا لئاقلألاتم كرعن : مل كلان

 يف 0 ةيبرعلا درعا دينا 5000 سانلا راص ىتح
 دحأ ناك' هنأ ينابزرملاو رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو «مهنيب يتلا اياضقلاو تاموصخلا
 هيلإ ُمكاَسَتَت ْنَم دحأ ناك” هنأ يلامألا باتك يف ءاجو «ةيلهاجلا يف برعلا ماكح
 نبا ظفاحلا لاق «برعلا نيب يِضْقَي ةَمَمُح نب ورمع ناك" سابع نبا لاقو «برعلا
 ناك نيذلا نم هريغ نع يمت بيم كارد نكمير ىلا ماك ا دارا : رجح

 لراقتلا حرقت رشق هكر . هيفي يبل وأجل فدافننبو

 ُمَشْمَشَعلا ُلَبَألا ٍلْوّقلا يف لاغ اذإ للفم رع مكملا ينل تلكدتر
 ديري اًمع ءيش هيِنْنَي ال هّسأر بكري يذلا مكحعلاو .مولظلا : انألاَو

 يأ درعا همكح ناكو «همكحل نروذداقني اوناك مهنأل (مكحلا وذ) هل ليق دقف .ىّوِهيو

 ةوقلا وذ ىتح سانلا نم مهريغو ءاسؤرلاو لايقألا نم هيلإ نيمكاَحَتملا ةناكم تناك

 )١( ص - حرفلا دمحم  لوسرلا بكوم يف نويناميو - سانلا ديس نبا  رثألا نويع ١7.
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 ملحلا وذ هل لاقُي ناك كلذكو .هماكحأ يف ًايوقو ًالداع ناك هنأل مديتملاو مولعلاو

 : سيقلا ءىرمأ نب , مّدهلا هيف لاق امك - ناك هنأل

 رمجملا ىلع ٌفوقولا ناك اذإ ًاروُقَو ةماّرَخ ناك ملِجحلا ام اذإ ًاميلح
1 00 
 دج 2

 وأ ُلَمْذَي ذخأ  هرْمُع نم نيعبسلا وحن يف راصو - ةَمَمَح نب ورمع ربك املو

 يف ء ءىطخُي نأ كشوُي وأ ء ءىطخُي دق هنأ ىلإ يدؤيامم ه هريكفت درشيو وُهْسّيف لَفْعَي

 ىف ءاج كلذ نعو .اصعلا عّرقاف كلذ َتيأر اذإ : بدّْنَج هنبالو هتنبال لاقف مكحلا

 نب ورمع ناكو هتموكح ضعب يف طلغف هيلإ نومكاحتي هوتأ برعلا نإ» : يناغألا باتك

 مهو :لاقُي - كمكح يف ِمُهَت ترص دق كنِإ :هتنبا هل تلاقف ِهرَيَغَتو ْنَسَأ دق ةَمَْمُْح
 يعرقاف كلذ تيأر اذإ : هتنبال لاقف يّئظ يأ اذك ىلإ يمهو بهذو ءطلغ اذإ لجرلا

 .20(همكح يف باصأف هملح هيلإ باث اصعلاب هل تعرق اذإ تناكف ءاصعلا يل

 ماكح دحأ ةَمّمُح نب ورمع ناك :ينابزرملا لاق» هنأ ةباصإلا باتك يف ءاجو
 عرق يف لثملا ٌبرعلا هب تبرضو ء«مكحلا وذ هل لاقي ناك .ةيلهاجلا يف برعلا

 هيلإ عجريف اصعلا عرقيف هظقوُي نم هل اوذختاف لهذي راص رّبك نأ دعب هنأل اصعلا

 :هلوقب َةلْعَو نب ثراحلا راشأ هيلإو ءهمهف

 محتل جدن كرد ميسا
 ”* .كاضعلا عتقت ام موبلا لبق مكحتلا يذل نخل لاقو
 . ٌعَرْقُت مكحلا يذل تناك اصعلا ْنأك :قدزرفلا لاقو

 ةمجرت يف سابع نبا ثيدح نم ًأضيأ كلذ ببس مْدَّقَت دقو - رجح نبا لاق -
 :رعاشلا لوق نع لئُس سابع نبا نأ وهو ."''

 اَمَلْمَيِل الإ اسنإلا مّلُعامو اًضَعلا ُعَرْقُت ام مويلا لبق مكحلا يذل
 نيب ىْضَق «يئسْؤدلا ةَمَمُح نب ورمع كاذ» :هنع ِهّللا يضر سابع نبأ ل 0

 يف سابتلا عقو دقو ”)هاصعلا هل تعرف َلَفَع اذإ ناكف بكَ ةنس ةئامثالث  برعلا
 لخأ دق ناكو (ةنس ةئامو ثالث) وه امنإو كلذ ةلاحتسال (ةنس ةتامثالث) ةياورلا لوق

 وحن يف وهو يأ  ّْنَسْأو ربك نيح قباس تقو ذنم وهسيو لَمْذَيو أطخلاب مهي
 ْتَعِرُق اذإف اصعلا امهدحأ هل ٌعرقي - بدْنَج - هنبا وأ هتنبا تناكف  هرمع نم نيعبسلا

 («ةممح نب ورمع نب بدنج هنبا

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا ١7 ج 7١.

 اج 48 ص - ةّمّمَح نب ورمع نب بدنج ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا قفز ١.
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 لثملا ةلْغَو نب ثراحلا هب برضف ءهمكح يف باصأو هملج هيلإ َباّنو ِهَبَتْلا اصعلا هل
 ْ : لاق ثيح

 مكحخلا يذل ْتَعِرْئاَصَعلاَنِإ انلمولخالْنأْعُتْمَعَرو
 امّلِحلا يذل تعرق اًضَعلا ْنِإ) نييبتلاو نايبلاو يلامألا يف تيبلا زجعع ءاجو

 هوهسو هنايسن دنع ميلحلاو ميكحلل ُبَرْضُي ةرئاسلا لاثمألا نم ًالثم تيبلا اذه راصو

 يدْبَعلا سِملَتُملا وه لثملا هب برض يذلا رخآلا رعاشلاو .أطخلا يف هعوقو وأ
 :لاقف أطخ يف عقو دق سمْلَتُملا ناكو ؛«ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا رصاعم

 اَملْعَيِلالِإٌناسنإلا ملعامو اصعلا ٌعَرْفْت ام مويلا لبق ملحلا يذل
 اَمَدَجَأ َحَبْطأف ىرخأهلٌفكب هّقكعِطاَق لْئِمالإٌتنكامو

 نمز يف: َسمْلَتُملاَو ةفرط نيرعاشلا .لتقب رمأ رذنملا نب. ىرمع كلملا ناكو
 «ماشلاب ناسغ كولم ىلإ سُمَلَتُملا ٌرفو «ةفْرط لتقف ءامهلتقب هلماع ىلإ بتكو قباس
 رصاعو ماشلا ىلإ اجنف سّمّلَتُملا امأ ''”ةيداليم 019 ماع يلاوح ةفرط لتقم ناكو
 نامث وحنب ةثعبلا لبق كلذو «م07١5 ماع همكح ىهتنا يذلا رذنملا نب نامعتلا

 .هرمع نم نيعستلا وحن يف ٍذئدنع ةّمَمُح نب ورمع ناكو '' ”نينس
 تا 2 2-3

 يف هلوق ةّمّمُح نب ورمع رعش نم ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا ركذ دقو
 روع ناو

 ٍعْتوُمٌريغ هليل عافأ ميِلَس نيلاك يتمزمشلا لاطو تربك

 عّبْرَمو ٍفِيِصَم نم ٌَنونُس يلع ْتعَباَتَت ْنكلو ينالبأ مقسلا امو
 عْئَرَأْرَم ئجرأ : اًذانأ اهو ٍلِماَوَك نيِنِس ْنِم نيكم ثالث

 عّق :هللاقّيًارايطت َهاَراذإ ًابدان ٌشُعلاو خفلا نيب ٌتْحَّبْصضَأف

 ""يعَرضَمل راطإ نأ ًامويّدبالو ْتْضَم يتلا نورقلا رابخأ ْرّبْخأ

 ثالث) هنأب ثلاثلا تيبلا ةياور يف فيفخ فيحصتو سابتلا عوقو ىرنو
 اذ انأ اهو) لاق هنأ امبو ءةنس ةئامثالث ئَضّقو مكح هنأب لوقلا ىلإ ىدأ امم (. .نيئم

 هلوق يف باوصلا نأ دب ال امنيب .ةنس نيعستو ةئامثالث شاع هنإ ليق (عبرأ ٌرَم يجترأ
 ٠١ :) يأ (عبرأ ْرم ..) هلوقو (ةنس ةثامو ثالث) يأ (نئمو ثالث) وه (نيئم ثالث)

 .نينس عستو ةئام شاع هنأو (ًاماع

 ١177, ص - هشيراتو ىبرعلا بدألا ىف زجوملا ()

 آل ص - رجح نبا  ةياصإلا (9) ١7. ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (5)
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 لَك يبنلا ىلع دفو هنأ دورت نب وكبر ركز كنزا : رجح نبا ظفاحلا لاق
 ّنأل نيلوقلا نيب عمجلا نكمي هنأ ىرنو .''"«ةيلهاجلا يف تام هنأ هريغ هركذ يذلاو
 لئاوأ يف ةراجتلل ةكم ىلإ نميلاب سود ةقطنم نم راس يسودلا ورمع نب ليفطلا
 ىلإ وعدي ذخأو سْوَد ةقطنم ىلإ داعو «هب نمآو ُةِْكَف يبنلا ئقلف ةيوبنلا ةثعبلا
 ني ورمع هعم لخأ نوكي نأ نكميف :ةكمب د يبنلا ىلإ نيترم راس مث ,مالسإلا

 دق ٍلئموي وهو سود ةقطنم ىلإ ليفطلا عم داع مث ةكم يف هك يبنلاب ىقتلاف ةَمَمُح
 يف ءاج دقو ا م ل رخل ا او «نينس عبسو ةئام وحن زهان

 ةيصو مهاصوأف هموق هيلإ عمتجا توملا هرضح امل" هّنأ ةباصإلاب سابع نبا ةياور
 يف تام) هنإ لاقُي كلذل ةيوبنلا ةرجهلا لبق نكلو ةثعبلا دعب هتوم ناكو .؟ةنسح
 هنبا ىلإ ةسائرلا يف هتبترم تلقتنا تام املو .رشتنا دق نكي مل مالسإلا نأل (ةيلهاجلا

 . يسودلا ةّمَمُح نب ورمع نب بدنج
 2 ا

 سود ةرضاح ىلإ برثيب ةيناميلا ةيدزآلا سوألا ةليبق تالاجر نم ةثالث ءاجو
 ةثالثلا ناكو ءاهنوطتمي يتلا مهلبإ بناج ىلإ لبإ ةدع مهعمو نميلاب سْؤَد ةقطنم يف
 نب ثراحلا نب ردقلا مرمى ولاا ااا اح يتاح امك مور

7 
 ب يس 5# يبنلا هيلع لزن يذلا مدهلا نب موثلك وبأ ديز

 برح هببسب تناك يذلا ةْشِيَم نب سيق نب بطاحو ' ضو الا - ةيواعم نب ةيمأ
2 

 لبرلا 0 مهلحاور اورقعف يِسْوّدلا ةَمَمُح نب ورمع ربق ىلإ اولصوف - بطاح

 : لاقف سيقلا ءىرما نب مذدهلا ماقو «هربق ىلع - مهعم يتلا

 ِرْذِقلا كَرَتْشُمرانلادامَر َميِظَع ْأَزَرُم تاتا تالا تيبس ننقل

 )١( الإصابة  ج 07 ص رجح نبا 7.

 نب كلام نب ديز نب ديبع نب ديز نب ثرحلا نب سيقلا ءىرما نب مدهلا نب موثلك وبأ وه ()
 لوأ ءابقب هيلع لزن ٍةك# يبنلا نأ) ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج . يراصنألا يسوألا كلام نب فوع
 .8 /8:06 ص (ةنيدملا مِدَق ام
 ءاجج .يراصنألا يسوألا ةيواعم نب ةّيمأ نب ثرحلا نب ةشيه نب سيق نب كيتع يباحصلا وه
 2477/50 .نص) - ذأ ةعقو» أ ى (ادخأ َدهش): هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف

 ,يسوألا فوع نب كلام نب ديز نب ةّيمأ ينب نم سيق نب بطاح يلهاجلا يسوألا ميعزلا وه (4)
 كلذ ببسي تعقوف جرزخلا نم لجر هيلإ ءاسأف يلع ًافيض لزن دق نايبُد ينب نم لجر ناكو
 نيب ةعقو رخآ بطاح برح تناك» :ريثألا نبا لاق . جرزخلاو سوألا نيب بطاح برح

 تأي ملو  [لماكلا 4١١/ ١ ص] ؛مالسإلاب هللا ءاج ىتح ثاعُب موي الإ جرزخلاو سوألا
 . برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق تام هنأ ىلإ ريشي امم ةباحصلا نيب سيق نب بطاح مسأ



 ةيلهامجلا يف نميلا ءارعشو رعش 5

 ٌةَماَرَح ناك ملِحلا ام اذإ ًاميلح
 لئاقلالاقم كرتت مل َتلق اذإ

 ُهْرِع كئايح تناك ْنَم َكَكْبَيِل
 ُمِجْنُم ضرعلاو لوطلا ٌتاذ ٌضرألا ىَقَس

 ةبْرث نكل ضرألا اًيْقَس ّيبامو

 : لاقف سيق نب كيِتَع ماق مث

 ىدّنلاو ٍدْجملاو دوجلاو ىلُعلا مُعَرِب

 اَزَرُم كنم رهدلا ٌفْرَص لاغدقل

 هٌؤاَنِف نيِقراطلا ًةاَمْعلا ُمْضَي

 ٍةميِزَع ٌءاَضَم اجْيَهلا ىَجُد وُرْسَيو
 همساب ِمّرْمَرَعلا شيجلا مّرْهَتْسُيو
 همكخل ُيبألا وْأَبلا وذ ُداَقْنَيَو

 ةفازر دم ترحلا اهاذإ نعضشنتو

 ل 1

 ُدِراَوَم فوتُخلانِإَنَدَعِبَتالَف

 ًامظغأ ٌّمَض يذلا ربقلا ىلع ٌمالَس

 قراش ٌرذاملك هيلع ٌمالَس

 ْتَمْطَعَت ًاضرأ َداَج ورمع َرْبَق ايف
 ايفاورث لاثت ضوأ تيفطت منان

 هبارت نيب ٌلَحدق سَمْرَم ىلإ

 ٍرْمَجلا ىلع فوقولا ناك اذإ ًاروُقَو
 رخألا ىمح ىمحن ْثْيَللا تنك َتْلُص نإو

 رْعَصْلا ىلع يِضْعُي َتْنب اّمَل حبصَأَف
 4كأدز * ساو . 7 5 7 ى س6

 رطقلا مئاد ىّرعلا يهاو احّرلا مح

 نفلا دخلف اهيفانخا نفهم

 ٍلِعاَنو فاح َرْيَخ اي ىَدّرلا كاوط
 لِقاثألا روُمألا ءابعأب ًاضوُهَن
 ٍلئابقلا َبْعَش سأ ىلا 3 َّمَض امك
 لِطايَعلا قارطا ٌحْبَّصلا َفَشَك امك
 لهارمكلا ريفك اراكبخ ناك ّنإَو

 لياغدلا ةجوقو ارش دلال
 لياوعلا رودس ْتَضصُقْراَو َعْوَّرلا ىلع

 لباّصلا يهاودلا ىدحإ اهب َكْنَمَر

 ٍلئاو ريغ اهفْرَض ْنِم ىتف لكو

 مِلظُم ليللا ىَجْد ْنِم ٌمطِق دَئْما امو 6 5و ماع وا عرث وي ةلعو 7 هتف هلؤخ يلاعملا موُحَت

 مِزْرُم رطقلا ٌمئاد ْتِلُم كيلع
 مّركّتلا لح دزألا ورمنع ربق ىلإ

 مُعْيَض طّبضأو ُرْذَب هراجحأو

 .«اهُمَظْعُمو برحلا طَسَوَو .همّظْعُمو ِمْيَعلا طَسَو :ىَحّرلا' يلاقلا يلع وبأ لاق ١

 رجشلا ؟ةلطيعلاو ىةناوضألا ةنذاتحا ةلطيقلاو ةملظلا + ةنطقكل# ىلاقلا ىلع بأ لاق(7)
 .2«. .مهعامتجاو سانلا فافتلا : ةلطيغلا : يبارعألا نبا لاقو .فتلملا

 . (لبثض اهدحاو «ىهاودلا : لبآضلا" ىلاقلا لاق ()
 مِعْنُي رساي كلملا يف يريمحلا نامعنلا لاق ءسمشلا قورش ينعي :قراش َرذ املك (0)

 : يريمحلا
 ىلإ 75 7 ساو يع ما

 رشحلا ىلإ مودت نمعت يذ ةيحت قراش ٌردام نعللا تْيِبأ اًسخخت

020 



 1١< َيِسْوّدلا ةّمَمُح نب ورْمَع 621

  مِهنَكُي ال ىقرلا ٌنكلو تنكل ٌةِجْهُم ٍتوملا ةوطس ْنِم ْتْلََو ولف
 هم ُبطَحلاو بطلا َروُن ٌتنك دقف اهييمو امي هللا كتدذعفبت الق

 '"”عششلا بألا لولا يف لاغ اذإ لْلَهُم ريغ َمكحلا ٍيِضْمّت َتنُك دقو
 ني ةهاقل ل جوع ٌُبيِباَدََح انّولا ىلع هيلإ ثْطُح يذلا ُرْمَعَل
 (ٌرَهيالاهتْكُرًاميدق ناكو ًابناَج كّنْوَم َءاَيْلَعلا َمُدَهدقل

 يلاهأ روضح ىلع ةّمّمُح نب ورمع ربق دنع لبإلا نم ددع رحنب مهمايق لديو
 ءهحور ىلع قدصتلاو مركتلا نم عونك موحللا ميسقتو فقوملا كلذ سود ةرضاح

 نب ورمع نب بدنج ماق برثي ىلإ ةدوعلل ةثالثلا جرزخلاو سوألا دفو أيهت املو
 . برغي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذ ناكو برثي ىلإ اوقلطناف مهعادوب ةّمَمَح

 سيقلا ءىرما نب مدهلا نبا دنع ماقأو لزن برثي ىلإ ِةْكَو يبنلا رجاه امل مث
 ءابقب هيلع لزن ُهْيكَي يبنلا نأ» ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو ةثالثلا كئلوأ دحأ

 نيدللا راصنألا ةباحصلا نم يسوألا سيق نب كيتعو وه ناك مث . ؟ةنيدملا مِدق ام لوأ

 ةدعقلا يذ يف) ةيبيّدحلا لثم دهاشملا نم اهريغو دحأ ةعقوم لَو يبنلا عم اودهش

 ل
 . سود ةليبق نم

 : ةَمَمُح نب ورمع نب بدْنَج أبن
 يف سود ةليبق ةسائر يف هيبأ عم كرتشا دق ةّمّمُح نب ورمع نب بدنج ناكو

 لوقي ةّمّمُح نب ورمع نب بدنج ناك" هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقو «ةيلهاجلا
 . ””اوه ْنَم يردأ ال ينكل قلاخ قلخلل ّنِإ :ةيلهاجلا يف

 ورمع نب ليفطلا دي ىلع ةرجهلا لبق ام ذنم سود ةليبق يف مالسإلا رشتنا دقو
 ملو ةَّمَّمَُح نب ورمع نب بدنجو يسودلا ةريره وبأ هدي ىلع ملسأ يذلا يسودلا

 تناك مث ءسود يف تيب لك مالسإلا لخد ىتح مالسإلا ىلإ وعدي ليفطلا لزي

 . عفذُيو كري : : معمتيو ٠ . ءىطبي : : مئَمْتيو ٠ . ٌتَجن :ُتَْلَأَو) يلاقلا لاق ()

 :مشمشغلاو .مولظلا :ُلَبألاو .للق لَمَح تيكر ' يذلا از. .مرلظلا > رنألاو 20 لاقي ةيقنرعتلا نايل 6
 . "يوهيو بحي امع ءيش هينثي ال هسأر

 - .(بئاذلا
 1147-1158 يفد ىلاقلا ىلع وبأ  ىلامألا (4)
 ١. ج 749 ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 2(
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 لئاوأ يف برثي ىلإ نميلا نم تقلطنا يتلا ةينميلا بكاوملا لئاوأ نم سود بكاوم
 دلاخ ذاتسألا هفصو دقو يسودلا ورمع نب ليفطلا عم بكوم اهلوأ ناكو هال ةنس

 نينامث مظتني لفاح بكوم اذإ ربيخ ىف ِكي هللا لوسر امنيب» :ًالئاق دلاخ دمحم
 :يبطرقلا ربلا دبع نبا'لاقو «نيربكمو نيللهت لوسرلا ىلع اولبقأ لق نسود خم ةرسأ
 ثيح بدنج بكوم امهيناثو .(«سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث ليفطلا عم ناك»

 نوعبسو ةسمخ هعمو ةَّمَمَُح نب ورمع نب بدنج جرخ»  ةباصإلا يف ءاج امك

 ىلإ  ًالجر ًالجر مهمِدقُي ٍبدْنََج ناكو ءاوملسأو ملسأف هموق نم ًالجر

 داع امنيب ه8 ناضمر يف ةكم حتف دهشو ةنيدملاب ليفطلا ثكمف 20 هلك ىبنلا

 ىلإ ةاّرّسلاو سود ناسرف عم قلطنا ىتح سود يف اميعز لزي ملو نميلا ىلإ ٍبدْنَج
 ةنس ماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا رفنتسا امدنع ةئيدملا

 هتنبا بدْنَج فلخو» :رجح نبا ظفاحلا لاق .(نابأ مأ) هتنبا بدْنَج عم تناكو ه7

 هلعن كارشب ولو اهجّوزف أؤفك اهل َتْدَجَو نإ :هل لاقو باطخلا نب رمع دنع نابأ ّمأ
 ِبدْنَج قلطناو - عجري ملو دهشتسا اذإ ينعي  «هموق رادب اَهُْقِحْلُت ىتح اهكسمأف الإو

 لاق .سيداركلا ةداق دحأ ٍبدْنَج ناكف ةباحصلا ءامعزلا نم دئاق ريمأ سودرك

 تجوتتو ''”«كومريلا يف سودرك ىلع ةَمَمَح نب ورمع نب بدئ ناكذ :يربطلا
 بدُنَج دهش مث ءرمع ةفالخ ىف ه١ ةنس يدامج رهش ىف رصنلاب كومريلا ةعقوم

 : رجح نبا لاق ه١ ةكس نأ ترها ةندش ةييداتخا نف دينكعتلاف ةيدانحأ ةعقاوبم

 هل تدلوف نافع نب نامثعب اهجّرز نأ ىلإ اهابأ هوعدت رمع دنع هتنئبا تناكف»

 نب ةبتع تنب ةعرافب ةّمُمَح نب ورمع نب بيبح جورتال كلذكو ؟١'نامثع نب ورمع

 ةّمَمَح نب ورمع ءاننأ لمعت كلذبو *"قايفس: أ نب ةيواعم ةلاخو دنه تخأ ةعيبر

 .مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلاو نيينميلا رايخ نم اوناك ثيح هترسأو

 1ع يالتتملا روع نأ د كاشملا يدش قا ةباصألا (1)
 .4 ج 74 ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات (0)
 1 حج 7” ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباصإلا ق9



 نفر يثراحلا ديزي نب رهْسُم 6023

 (ه“*» ثحيملا

 يثراحلا ديزي نب رهشم
 «حيّرلا ِفِئَق موي يف نميلا ناسرف رّهشأ)

 نب ثوغي دبع نب ديزي نب رهّسم يلهاجلا ينميلا سرافلاو رعاشلا وه

 نب (يثراحلا) ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب ترأآلا بعك نب لّمعملا ب ٌةَءاَلَص

 رعش نمو ' «محيرلا ِبفْيف موي هنيع يف ليفطلا نب رماع نعط يذلا وهو «رعاش سراف
 :هل ةديصق يف ليفطلا نب ٌرماع هنعط نع هلوق رِهْسُم

 ("”)اَرَّوغأ سراوفلا يفاصيخب ىَحْضأف ماع َةَلِقُم حمرلا ٍصْرُخِب ُتْضَمَو'
 ةادفْعَج ِكلاَوَهلا يفوعُدَي ربو ةحاليو ًهةَسْفْراَنْيِفَرَئاَعو

 لئابقو نميلا يلاعأ لئابق نيب ةعقوم ربكأ دجنب حيرلا ِفْيَف موي ةعقوم تناكو
 كلذ لبق ركذن نأ ديفملا نمو «ةيلهاجلا يف زاجحلاو دجنب ةيسيقلا نزاوهو رماع ينب
 ْ :ةسقوملا كلذ نبق ام ملاحم

 : حيّرلا فِيَف موي لبق ام ملاعم
 دحاو لماع اهل ةدحاو ةقطنم نميلا يلاعأ ةاَرّسو نارجنو ةدلعص فيلاخم تناك

 قين:لاون ناك) قع نوي ىذ ني فيس كلملا دلوع نكر ةيزيمحلا ةلودلا نيطق ىف
 ام موخت ىلإ ةاّرَّسلاو نارجنو ةدعص فيلاخم ىلع نزي يذ نب فيسل ًايلاو كيتع
 كلت قطانم ةفصلا ىف ىنادمهلا نسحلا ركذ دقو '””(زاجحلاو دجن نم اهرواج
 اردت فالشمر:  ةعافق نالوحدلب نم ةدحض قالكما : ىعو اهلئابقو (فيلاخملا

 بيرط (يهو) دْهَن ينب دلبو  (جحذم رئاشع ضعبو بعك نب ثرحلا ينبل)
 نب ورمعل ناكو  نارجن - ثيلثتو .كارأو «ةنتكو ءصصقلا تاوذ نم ةباصمو

 ١16. ج ١, ص  يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا 0)
 .اهراغأ :هنيع صخيو . هنائِس :حمرلا صرخ ةفإ

 ١. ج ؟ا/6 ص  ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا ()
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 ةلابتب رثب نادربلاو «نادربلا - ىلإ  ناّيرلاو ةرارقلاو - لخنو نصح هيف برك يدعم

 مهتيرقو ءملقسو تابراعو ءرشعو ليبدلا ىرق يهو هالأ تاذو ؛نارجن نم ضرعلابو

 رجلا ةارُس ْرْئَع ةاَرَس ولتي مث «ةرْيجهلا ةنثك ىلإ شرج نم :دْهَت دلقا .:لاقو .؛ ةرْيَجُهلا
 َةَّسْيَب ضارعأ) : معْتَح دلبو . .دزألا نم سْؤَّد ةارّسو دماغ ةاّرّس مث دزألا نم وئهلا نبا

 تاورسلا يف ةعاضق نم دْهَن ينب دلبا نودلخ نبا لاقو .''”(ةغارملاو «ةلاّبّتو ءجرتو
 . فئاطلا موخت ىلإ يه ةينميلا قطانملا كلتو .“'/ معن راوج «ةلابّتو

 ىلع ''”ةيِدجَتلا ةيسيقلا نزاوه لئابق تراغأ نزي يذ نب فيس دهع رخاوأ يفو
 يذ نب فيس ٌدَمْأَف ءدجَّنو فئاطلل ةرواجملا ةيناميلا ةيعاضقلا دْهَن ةليبق قطانم ىدحإ
 نالوخ ناسرف َنَّشف «يريمحلا شيجلا نم بئاتكبو لويخلاب ةعاضُق لئابق نزي
 رعاشلاو دئاقلا لاقو "”ِميَلُس ينبو نزاوه ىلع تالمح ةعاضُق رئاشع نم مهريغو

 :ةرتفلا كلت يف نزاوهل ينالوخلا يفوعلا ديزي نب ورمع

 مجُسلاٍةَفّقَتُملاِب مكيلإ ىَماَرَت اندايجاَئْبلَج ٍنادْمْعٍلَفْسأ ْنِم
 مسبق نتف لكي اهياك انإه: . .هقيلعت اوريدضان اقومكاتنلغ

 ةقطنم يف ديزي نب ورمع ةدايقب ةيعاضقلا ةينالوخلا فوع ةريشع تطبار دقو
 كلل ندر ةيسيقلا ةلدشكلا عيل ورق زاره نبال يناج س اا يسال ان ركن ينفعل
 :زجارلا لاق

 لسشاو نستك  قنتم مةمرع ىف يهت نادر وع تيس داق

 دغَمنباةَلوصاهيلع فاخ دبألاىّبتلاكٍديز نبااهيف
 برحلا تناك دقف موختلا قطانم ضعب يف نزاوه لئابق عم عارصلا لاطو

 اهيف ترفظ ةكرعم اهرخآ نم ناكو «ةكرعم عقتو عازن علدني مث نينس ةدع عطقنت

 .'”(ةكمب مالسإلا ةوعد ترهظ ام لوأل  ينادمهلا ركذ امك - كلذو ةعاضُق

 ىلإ دْهنو مْرَج نم مهباجأ ْنَمو بعك نب ثرحلا ينب ةوزغ كلذ الت امم ناكو
 ملو .يثراحلا ثوغي دبع لتقمو رسأو باّلكلا موي يف مهراسكنأو دجنب ميمت رايد
 عارص كانه ناك ثيح ةوزغلا كلت يف جحذمو بعك نب ثرحلا ينب ةيبلاغ كرتشت

 -51١. 5598و 76/8 ص - ىنادمهلا نسحملا  برعلا ةريزج ةفص ()

 17 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 نب رازن نب رضم نب ناليع سيق نب ةفّصخ نب ةمركع نب ميلسو ةمركع نب نزاوه لئابق مه (9)

 ريمن ولب مهنمو «نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع لئابق مهنمو .ناندع نب دعم

 . بالك ونبو
 .7 ج 7ا/” ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا



 < يثراحلا ديزي نب رهْسُم 025

 ثيرحتلا يتب ادئاق يثراحلا ديوي نب قيضحلا تاكو نادمهو جت نم لاق نيب ىاخناو

 لتقمو بالككلا موي دعب مث عارصلا كلذ يف ًاكمهنُم بورحلا يف جحذمو

 ىدانت  دْهن قطانم ىدحإ ىلع نزاوه نم ةراغ عوقو ًاضيأ امبرو - ثوغي دبع

 ميمت لئابق وزغو فوفصلا عمج ىلإ نميلا يلاعأ فيلاخم لئابق ناسرفو ءاسؤر

 اهنع يتلا توزملا موي ةلمح اهنم ناك ميمت ىلع تالمح ّنَش متف «نزاوه لئابقو
 :ةعاضقو جحذم ناسرف تالمح نع تايبأ يف برك يدعم نب ورمع لاق

 ٍدرُموطْمُش ٌجَجدُم يفلأب  ميمت ىلع هايملااودرواوٌمُه
 دهن نبالو نيصحلل ْمْسَقَي ًافلأ تورملا يذب اوذخأ عمو

 ناسرف دئاق يدهنلا حيبُص نب ورمعو «جحذمو ثرحلا ينب دئاق نيصخلا قل

 ةلمحلا ىلإ نميلا يلاعأ لئابق تدانت تالمحلا كلت يف ميمتب رفظلا دعب مث ءدْهَن

 ضعب اهل تضرعت يتلا بهنلا تاراغ ىلع أدر دجن يف ميِلُس ينبو نزاوه لئابق ىلع

 ةعصعص نب رماع لئابق وزغل حيرلا فِيَق ىلإ نميلا ناسرف قلطناف فارطألا قطانم
 . حيرلا فيف ىلإ اضيأ تعمجت يتلا ةينزاوهلا

 هع داع

 ''يّرلا فيَق موي رْغِشو ءابنأ
 وذ وهو يثراحلا نائق نب دادش نب 0 نيّصخلا عمج» :ريثألا نبا لاق

 ءءاَدُضو دارّمو ةريشعلا دعس لئابقو (ذيَبَرو يفغجو - بعك نب ثرحلا ىنب ل ةّضْعلا

 ًاناكم نوعجَتْنُم مهو رماع ينب نوديري اوُلَبْقُأ مث «- سهانو نارها يلح ءدْهّنو
 21 ل

 (مَعْدَحو دارّمو دْيَبَز - نيصحلا عم - تعمتجا» هنأ يلامألا باتك يف ءاجو

 مهوتأ ثيح ًارصنو ل ,أاولتاقف .دزألا نم سؤّدو ةلامّثو
 م جيرلا ةنقيقي د

 ناسرفو ءاسؤر نم ةلمحلا كلت يف اوكراش نيذلا نأ صوصنلا نم نيبتيو

 : مه نميلا لئابقو

 نيصحلا ناكو «نانق نب دادش نب ديزي نب نيّصخلا ةدايقب بعك نب ثرحلا ونب أ

 ناكو) - ينالقسعلا رجح نبا لاق - جحذمو ثرحلا ينبل يبرحلا دئاقلا وه

 ةعقو تناكو :ةديبع وبأ لاق .دجن ىلعأب عضوم :حيرلا فيف) نأ برعلا مايأ باتك يف ءاج )١(

 .(ةكمب هلك يبنلا ثعُب دقو حيرلا فيف
 ١47/". ص - ىلاقلا ىلع وبأ  ىلامألاو - ١ /"87 ص - ريثألا نبا  لماكلا (0)
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 لك ىَلو برحلا رضح اذإ اوناك «عابرألا سراوف مهل لاقي دالوأ ةعبرأ نيصحلل

 نب سيقو «نيصحلا نب باهشو «نيصحلا نب رِشَتْثُملا مهو - ''"(اهَعْبُر مهنم
 ثرحلا ينب ناسرف نم ناك امك .نيصحلا نبا ديزي وأ  دايزو «نيصحلا

 كلامو دايز هتوخأو ثوغي دبع نب ديزي نب رِهْسُم ةعقوملا كلت اودهش نيذلا

 .رهشم نب ةبْلُع اضيأ امبرو ءورمعو

 جحذم لئابقو رئاشع نم مهو .دارمو ءءاذصو «ةريشعلا دعسو «يِفْغُجو ءدْيَّبز - ب

 نب ورمع نميلاو جحذم سراف مهيف ناكو «برأمو فوجلاو نارجن فيلاخمب

 . يديبزلا برك يدعم
 نب فيل مهيفو ءيِدْهَنلا حيبُص نب ورمع ةدايقب ةيريمحلا ةيعاضقلا دهن ةليبق - ج

 .لاطبألا ناسرفلا نم وهو يذْهَتلا ىّرزعلا دبع

 نب ةشارأ نب نامنأ نب. معلش : مهو نميلا يلاعأ ةاَرَس ةقطنمب ةينميلا مَعْنْح ةليبق - د

 : مهنوطب نمو ءأبس نب نالهك نب ديز نب لاجل ا نب وعلا نبا روع
 .يمعثخلا كِرْدُم نب نأ ةدايقب اوناكو .""”بلكأو «سهانو «نارهش

 .يلامألا باتك صن يف مهتكراشم ركذ ءاج دقو ءةاَرّسلا دزأ نم سْؤّدو ةلامُث  ه

 ةيدجنلا لئابقلا نم اهفالحأو ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع ينب لئابق تعمتجاف

 نب ةفّصخ نب ةمركع نب نزاوه لئابق ربكأ مهو «ةعصعص نب رماع ونب -

 نب رماع مهسيئر ناكو «ناندع نب دعم نب رازن نب رضُم نب ناليع سيق
 سيق سراف ليفطلا نب رماع ناك" هنأ (برعلا مايأ) يف ءاجو .ليفطلا

 .؟مهدّيسو

 نب لْيَمَصلا ةدايقب اوناكو «ةعصعص نب رماع ينب نم ريبك نطب مهو «بالك ونب - ب
 .يبالكلا ورمع نب لْيَسُح مهناسرف نم ناكو «يبالكلا روعألا

 سراوفلا بعك ةدايقب اوناكو ؛ةعصعص نب رماع ينب نم نطي مهو «ةدعج وئب - -ج
 . ءاكبلا نب ةداّبع نب ةيواعم نبأ

 . ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع لئابق نم مهو «ريمن ونب - ذ

 . ةيرازتلا ةّيِرَضُملا ناليع سبق نب ةفّصٌخ نب ةمركع نب ِميَلُس ةليبق - ه
 50 ينالقسعلا رجح نبا  ةباصإلا )0
 0/1 لع يادمول رع كولا
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 نب رصن ةليبق يبقو .نزاوه نب ركب نب ةيواعم نبا  ِمَّشْج وأ  ميشجج ةليبق يبق ا و
8 10 

 نزاوه نب ركب نب ةيواعم
 سيئر يثراحلا نيصحلا ناك امنيب «ليفطلا نب رماع اهفالحأو رماع ينب سأرتو

 الو قيل, متاع ةعاب نا وص يرق يدع اج اورج موتا ليسا نب رباع

 تلعج دق اهقِلو جحْذَم تناكو . كلذ ىلع هوعباتف « رايد مكيلع نولخدي مهوعَدَت

 ميكلاكت يهتااجن 00 :ءابقرلا م ل

 يل اعل 0 ءًاضعب مهضعب بلطي امنإ مهنإ 0

 0 ا انِإِف 34 0 نيصحلا

 و رو «هدوعس

 حاولا يف هدايا وب ايي ىلع كر اجلا رطو ا كل ركام رق ل

 لعجو - لا مهو انل ودع (نزاوه) اذهو ٌمْلِس انل مه مو ةذحاو

 جهعم اولاقي نأ ىلع اوعمجأف 7 عايزولا كلت ممثل ٌنيصحلا

 يفو - ؟؛ 7 ةثالث ًاديدش ًالاتق اولتتقاف ناقيرفلا ىقتلاو
 هنعطف «ٌيدهنلا حّيَبص نب ورمعو يبالكلا نوعألا ون منعا ينتلا لد لوألا مويلا

 قئتعاف «يداولا بناج ا[ ةينرل اقل وسمر لاحت خطر ب كل ايهدات ءورمع

 . هيلع ٌرهجأو هيرو ل روالحا يمت نت لجيرزاب دق راق ري ورحم

 لاقف ءيدهّنلا ّيغأ نب رْحَص هل ٌزربف «يبالكلا ورمع نب لْيَسُخ ٍذئموي ٌرربو
 نكلَو : توف ا رخدص ناقل ريتال ليم اي قلبو لا ينط ىو رماع

 ناقيرفلا محتلا مث : ”"(يدهٌتلا رخص هلتقف «لاتقلل زربو ؛هلوقل عمتسي مل ًالْيَسُخ

 اهّقِلو ةعصعص نب رماع ينب لئابقو فوفص نوينميلا محتقاو «بالك ةليبق تربدأو

 .نزاوه نم

 نزاوه سيئر فوع نب كلام مهنم : :رصن وئبو .٠ .ةمصلا نب ديرد طهر مه نوينزاوهلا مشج اوني )١(

 .هلا نس لاؤش يف نيملسملاو لو ينلا نيو منيب نيت ةعقوم يف

 . جحم اهترشن يتلا ةحلسملا عئالطلاو تايماحلا يهرو حاس ع : حلاسملا 02

 . ةمينغلا عبر وهو سيئرلا هذخأي ام :عابرملا (5)

 اي ع 1١77 ص - داج كح نوح د ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ (5)
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 نم ةليبق هيفو «عيضَب لبج ىلإ معثحو جحذم ناسرف نم ةعامج تلغوأو
 تداعو ءمعثخو مجدع ةعيلط نم ةءودجملا كلب توبكات .مهل تّذصتف «نزاوه

 :كلذب ىهابتي دعب اميف يساؤُولا داؤد وبأ لاقف «حيرلا فْيَق ةقطنم ىلإ

 27” مزكلا فئاخلا ٌعالِط نيّصحُملا شيج انّهَججاو موي عيِضَب لهأ نحنو

 "لع نمو ٍلْهَس ْنِم َمَهفَخ لجو مهرايِد يف ة ًاسْنَحو ًابوُعش اوقاس
 مُلَحلاك نْدَجوي امنإ ىتُملا نإ ًابزك مهل تناك ٌةَيِلُم ٌعِهاَتَم

 ِمَسَتْفُم ريغ ًاضيرع ًابرضو ًانغط مهّتمينغ تناك دقو اوُلّوت ىتح
 ون لُيَسُحو روعألا نب ليّمٌصلا لتقم وه لوألا مويلا يف ثدح ام مهأ ناكو

 .امهموق سرافو سيئر امهو ينزاوهلا يبالكلا ورمع
 سراوفلا ٌبعك ُيدهّنلاو يّرعلا دبع نب ٌفْيَلُخ َلَتَقا لاتقلا نم يناثلا مويلا يفو

 ىلع ٌرم سراوفلا بعك نإل يناغألا ةياور يف ءاجو .ةءاكبلا ةدابع نب ةيواعم نبا

 فيلخ هل لاقي دْهَت نم لجر هيلع َلَّمَحَف - ةزرابملا بلطي يأ  هحالس هيلعو دْهَن ينب
 نم نطب مهو ةدعج ينب ة ريش سر بعك ناكر نمو نموت لجاو ةلدق

 نزاوهو رماع ناسرف نم فص ىلع برك يدعم نب ورمع َلَمَحَو ؛:ةعصعص نب رماع
 : حيرلا فْيَق موي هتلديصق يف كلذ نع لاقو «مهناسرف لضفأ لّتَقو مهدراطو مهقرتخاف

 حايشلابهئاشألاهرشَبُت هاترجخٌرَياَسَتامفَضو

 5 لدتنفم لثرلا سيتك دفن ٍتنفاب ةدارض ثذهك
 "لنا قود نيكلاضلا المت ١ كلو معتا رش لقفل ملك
 ”ابّصلاو ةهيركلا باحصأو مُهْئِمفايضألامِهطُماَنْلَمَف
 "حاكتللةديرخلاانيَلَخَو انهت ةيضاب ل ةهلسلاو
 يف ءاجو «عيرلا كح ةقيرخا نما اكو يدخل نييرملا يا دحر

 ةّجيرَُح اوُمسف ءرماع ينب عم ٍلئموي ةعقولا ريمن د ونب تَدَهَش» هنأ (برعلا مايأ)

 )١( (ءيشلا ىلع مدقتلا باه : لجرلا مزك :مزكلا) شماهلا يف ءاج .

 . (لبجللا :ملعلا :مّلَع نمو) هلوقو .معثخ تالاجر يأ : معثخ ٍلْجَر (؟)
 .185 د 17" ص  داج دمحأ دمحم ب ةيلهاجلا يف برعلا مايأ 0

 بورض :لبرلا) يلامألاب تيبلا شماه يف ءاجو . عفترملا :دهنلاو ءورمع سرف يأ :ِدْهَن ٌبقأ ()

 . (رطم ريغ نم رضخأ قروب ترطفت فيصلا ربدأو اهيلع نامزلا درب اذإ رجشلا نم

 باحصأو .(دوجأ :نيلضفألا) لصألا شماه يف يبارعألا نبا لاق .نيلضقألا : نيحلاصلا ()
 ١ :ةيرحلا' تاحيمأ «ةهيركلا

 1/141 قض يلاقلا يلع وبا: لاما 0



 م يئراحلا ديزي نب رِهْشُم 629

 تفتلاف نير عضوم ىلإ ةلْوج راج رباع ضب ذأ كلذو' نجعل

 00 هسرف مَحنَأ ىتح ميلا دعب ب الو هارت ا ءءاحابص اي : : حيصي

 0 ا ل ا ا ا

 تمزهناف ةعقوملا رهّسم ةنعط تمسح دقو ب («هموقب قحلف هسرف برضو ءاهيف حمرلا

 نيقيرفلا يف لتقلا عرسأ» هنأ ريثألا نبا اهلقن ةياور تمعز دقو .اهعم ْنّمو رماع ونب
 يتلا راعشألا هدكؤت يذلا حيحصلا امنيب "رماع ينبل ربصلا ناكو ءاوقرتفا مهنإ مث

 ةعقوملا ءاهتناو ةعصعص نب رماع ينب لئابق رارفو مازهنا وه هسفن ريثألا نبا اهدروأ

 نع يلامألا باتك يف ءاج دقو . معّْنَخو دْهن ناسرف نم مهعم نمو جحذم راصتناب

 ةلامثو ٍمَعْفَحو دارُمو دْيَيُز تعمتجا :ىعمضألا ؟لاقآ يان ام عيرلاا و رجالا

 ٌتَمْزَُهَف سال لا ب اولتاقف ءدزألا نم سؤّدو

 ””يفطلا' نب + هاك دع عيار ءاهعم نمو رماع

 فِيف موي يف نزاوه ْنِم مهعم ْنَّمو رماع ينب ةميزه ليفطلا نب ٌرِماَح َرّرَب دقو
 : ليفطلا نب د رماع لاق» ثيح رداصملا رئاس اهتركذو ريثألا نبا اهركذ تايبأ يف حيرلا

 هرب ٌنِج لك اناقآ نكلو اوُلِيوُقَل ُداَدَبلا ناك ول لِذاعأ
 لقاتلا كدحل اقي ال[ نحت اهو جَحْذَمِب نوُلَدْعُي ّيَح ٌمَعْفَحو

 : ليفطلا نب رماع لاقو

 ِنْيَهِب يلع يرمعامو ءيرمعل
 أارقاع ٌروعأ ُتْنُك نإ ىتفلا سئبف

0 

 ٍرِهْسُم ٌةَمْعط هجولا ٌرح ناش دقل

 دخت اك لل نوع اني انابع

 رّودملا رك حيّرلا ٍفْيَن ٌةَّيشع

 ٍرْحْمَم تاذ ٌةرْسَأ اًنْمَنأ نكلو

 ا دابا ىلا ظجللاو

 يهو «ةجرحلا ةلزنمب اوراصف ؛ ( يدمي اريمتسا يآ" مايألا شاع ىناداع .ناعطلا ةجيرح )1١(

 , ؟ناعطلا ةجسي رح مويلا كلذ اوُمسو ؛ عمتجم رجش

 7/151 نش" نلاقلا ىلع وبأ ب يلامألا 99

 شماهلا يف تم هق رعتم يف ب لي لآ , (نجلا نم ترض : لباخلا) شماهلا ا ةئم ىأ ءدادب ليخلا تءاج لاقي : دادبلا )0
 نارهشو -؟«حالسلا ةلمج :روئتسلاو .عوردلاك دق نم سوبل :رونسلا" سوماقلا يف ءاج (0)

 . معثخ ةليبق نوطب نم بلكأو



 60 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 0

 «حيرلا فْيَق موي راصتنا يف نميلا ناسرف رهشأ يثراحلا ديزي نب رِهْسُم ناكو
 نمل زيدل هلا عييت رب ومحو اجرك يلعب نب وره نوكاشلا ص تان كيعب

 نمو ةعصعص نب رماع ىنب ب لئابق اهذعب تمزهتا يتلا ةنعطلا هتيم يف ليفطلا نب رماع

 ينب ءاسن ضعبو رماع'ةليلح تَيِبّسو اودروط ىتح - ناليع سيق  ةيسْيَقلا نم اهعم

 انلصو دقو» دعب اميف نهحارس قالطإ مت دقو ةيسيقلا ةينزاوهلا نم مهريغو ةدعج

 ' عوزلا يناف قكيملاةايبعلا ىتادلرل ياراكملا ردت يحرر
 اًرَّوْغأ سراوفلا يف ًاصيخب ىَحْضأف ٍرماَع َةَلْقُم حولا صْرُخَب ٌتْضَهَو
 0 : وعدي ربو هزت سطل !اييف نفاخ

 0 دق اهلابّي ةإدشلا نم قيما ياس تقال نياةفاشم

 قلل قلاب كير عبرا انف مودل لئاكرب نست مار: ماكو

 ةاّرَسْلاو نارجن فيلاخمب سرودو معثخو دهنو جحذمو ثرحلا ينب قطانم ىلإ

 لئابق ىلع ةلمحو ةعقوم رخآ كلت تناكو «نميلا يلاعأ يف برأمو فوجلاو
 حيّرلا فْيَق ةعقو تناك"  ةديبع وبأ ركذ امك - ثيح ةيلهاجلا يف نزاوهو دجن

 ىف: ةوكعنا «بركر ىلإ ةيؤبحلا ةردسلا لبق ىأ *«ةكمي هلك ريد هييااطو

 : يرمحلا 010000000

 00 ل رجا احم

 امو ةاَّرّسلاو نارجن فيلاخم ىلإ حيّرلا ِفْيَف ةعقوم نم نميلا يلاعأ ناسرفو يثراحلا

 يناس ديزي نب رِهْشُم نب ها ؛ةعاّضفو ع 0

 م نس لا نا م سا ه9 ا
 اىولم لابقألا "راض نسبلا لك لمشت تناك ىقلا ةيريمحلا ةلوذلا "تككفت كيح ني
 وذ ةمالس مهرهشأو مهزربأ نم ناكو م0 ماع ذنم) مهفيلاخمو مهقطانم ىلع

 (ًايلاح بإ ءاولب) نادعبو نْيَعُرو بّصخَي فيلاخم هتلاّيِقو همكح قطانم تناكو شن

 ص - ضئاقنلا باتك نع 750-١77 ص  داج دمحأ دمحم  ةيلهاجلا يف برعلا مايأ )١(
 ١. /”41/  ريثألا نبال لماكلاو - ” /"ه5 ص - ديرفلا دقعلاو 9. 48
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 ا ل ل ل ل ل يا هتمصاع تناكو

 نسف نفعا يلهاجلا رعاشلا لاق هيفو :ةراّمَس

 0 َمئامّسلا وُكْشَي ْنَمِل امش ٍةَيَلِس سأرؤأ َناَمْيَر وأ َناَدْعَبِب
 ٌدِياَج ِءاملا ني ٌجوُلْتَم كَءاَجْن ليل ٌتَبْوَل باَيِإ ْنِم رْضٌملابو

 دعاورلا ٌتابضاهلا هئغّرَصقت ٍفِرْشُم قوف هسأر ْنِم شك ئاف وذو

 1 را توسل هيد ايان ايد رقو نكاذسلا يش هنود ناوو

 يذ ةمالس ىلإ نارجن نم نيصحلا نب , رِشَتْئُملاو رهْسُم نب ةَبْلُع ِهّجَّوَت دقو

 يا يدخل رعساوب هب ايقتلاف  (بإ ءاولب) _ :تاترإ نصقو هعمل يف نكن

 ىلإ عابرألا سراوف دحأ رِشَتْنُملاَو ّيئراحلا رِهْسُم نب ةبْلُع َدَقَو» :هصن يلي ام يلامألا

 برَقيو برعلا تاداس ٌعانطصإ ٌبِحُي ش شئاف وذ ناكو «ٌيِرّيمجلا ُكِلَملا شئاف يذ

 5 داما ب كاف 7 ندع نوح ع : مهجئاوح يضقيو مِهَسلاجم
 «كلملا اهّيأ ىلَب :لاقف ؟مهّلاوحأ يل ٌفِصَتو كمامعأو كيبأ نع ينئّدَحَت الأ ةبْلُع

 .رهْسُمو ورمعو كلامو ٌدايز : ةعبرأ مهو

 علطَب ٍنامْتُج ىف هَدّمْغَأ الإ هّمئاق هذي ثككلم ْذُم هفيس لتْسا امف «دايز امأف
 نسكلا تتو :يييخلا 0 هنخو دست لنعمل ] ندهو: 1 ل33 فحاذت لأ
 مهنع َداَذَق «لالقلا ىرُذب لوُعُولا ٌماصتعا لاطبألا هْيَوقَحَ فيتم ةنيوولا

 'لاّوشألا نع موُرُقلا َداَيِذ

 )١( ةّيَلِسو .بإ يف ميري ءاضقب نامير لبج :ناميرو «بإ ةظفاحمب نادعب لبجو ةقطنم :نادعب :
 نم رثكأ هلوأ رسكب - ةيلس» :ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاق

 الفتح  ص] ؛راَمَع ٌبْحَش نصح حفس ءرامع لآ نِم مث ْنَيَعر يذ نم ةدلب 7/1٠١5
 .بإ ةظفاحمب ةمضرلاو ةردانلا يتيحانب رامع فالخمو [ليلكإلا

 . ارْعَّشلا ةريصق ليخلا :ُدرجلا” ليلكإلا شماه يف ءاج (0)

 يأ 'ًانَدَح ًارعاش# هلوقف  «باشلا :ٌثَدَحلاو .ٌُتيِدحلا ٌنّسَحلا :ٌتّدحلا7 ىلاقلا ىلع وبأ لاق (©0

  .ثييحلا نّسَح
 :نامئجلاو ءصخشلا :نامئجلا :ىعمصألا لاق «لطب نامّدُج ىف :هلوقو ىلاقلا ىلع وبأ لاق (9)

 لبآلا رعي هنأ ايري «مكاوقلا :تِفاَوْشلاَف < لمح تِباَوَه وأ :هلوقوب ... مسجلا ةعامج
 . نافيضلل

 :ديجتلاو . فجلا نطاب :قالثجلاو ؛هقالمجع بلقتا : قلي «ديجتلا قلمخ اذإ) :هلوقو
 بحاص رصن ىيبأ لوق اذه «ةعاجشلا ةدْجّنلاو ءٌدجَّنلا كلذكو «عاجشلا :دّجّنلاو . . عاجلا
 وأ ريخ ىلإ هاعد اذإ يعادلا ىلإ ةباجإلا عيرسلا : دنا :رخآ عضوم يك الاك مث « يعمصألا

 (بوركملا) :دوجنملاو . . هُّنَعَأ : هتْذَجلأَو . .ّرَش
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 ليِعّرلا يِرْفَي ؛كِراَّوَحلاِب ٌراجعألا ٍتَهْبَش ث اذإ كِلاَوّهلا ًةمْصِع ناكف «كلام امأو

 .237 ِمَتَعلا َداَقَ بدلا طا مَهْبلا طبخي «ليمزإلاب َميِدَألا َيِرْف

 رفا (ةامكلا تدانتو هافشلا كليذو هاوثألا تتسم: اذإ ناكف ودمع امآو
 ِنَدَب تاذ جانْعِم ةّلْفْط ٌلُك ٌفَدْرأو « جارغألاب ىَوْلأو «جايهلا َران ءاَفطِإَو جاَجَعلا َماَلَظ
 سكش ِنيِيَض ال ءاَطَع ؛باغُرلا ٌلاومألاو باهُنلا مكيلع :هباحصأل لاق مث ؛ِجاَرْجَر
 00 يك ناتشالو

 «فشنو تارخلا نيكي ةروهفلا كيلو ردك تاع ذلا ناك يتلق انأر
 ْ 0 الو نوقشت ةلو.: ريكا تيذلا حيبيو

 2 هع د ا تيل كّلْكِم ؛كوبأ هَّلل : كلملا هل لاقف

 ورمعو كلامو دايز همامعأو رِهْسُم هابأ ةَبْلَع هيف فصو يذلا ثيدحلا كلذ نإ
 هلف كلذلو «ةيلهاجلا يف ىنميلا بدألا ناولأ نم ناك يذلا فصولا بدأ نم وه
 بورحلاو تةابحتلا ىف هتوحأو كي ديزي نب رِهْسُم رود نبيبت يف هتيمهأو ةيبدألا هتيمهأ

 ١ يرن تيل ةلرعير ةعاحب

 . قئغلا البخ : :؛ناتيرولاو .ٌتّوَص :ٌلَصْلَصو
 ا ١/11 نمل .؛ ةلئاش لْوّشلا دحاوو ءاهنابلأ تّف يتلا يهو لْوَش عمج» :لاوشألاو

 .ةعفترملا نكامألاو لابجلا ئرُذ :لالقلا

 دلجلا :ميدألاو .لْيخلا ةعامج :ليِعّرلا :(ليمزإلاب َميدألا َيْرُق ليعرلا يرفي) هلوق )١(

 عاجشلا وهو :ةمُْهُب اهدحاو مُهّبلا ( . .مّهّبلا طبْحَي) هلوقو .ةرفشلاك ديدحلا نم ةادأ :ليمزإلاو

 . منغلا راَص يهو دق عمج (داقلاو) .هل ىَتْؤُي نيأ نم ىَرْذُي ال يذلا
 .(سبيو مفلاب قِصَلو ظْلَغ اذإ ٌقيرلا ّبَصَع) لاقُي (هاوفألا ِتّبَّصَع) هلوق (؟)

 ليخلا ديز يف ةئيطحلا لاق . ضعبب مهضعب رئتسا اذإ ٌموقلا ىَداَمَت) لاقُي (ةاّمكلا تَداَقَت) هلوقو
 : يئاطلا

 (لّدجَأ عْفَو نم رْيطلا ٍشاَمَح يِداَفَث هحمُر عْقَو نم ٍلْيَخْلا هام ىَداَفَت
 . لبإلا نم ةئامسمخا وحن يهو جْرع عمج : جارعألاو . ٌبَمْدَأ : ىَوْلأ :(جارعألاب ىَوْلأ)ا هلوقو

 - داصلاو نيسلاب - صكعلاو سكعلاو :قلخلا علا ليلو . ةمعانلا ةأرملا (ةّلْفْطلا) و

 . قالخألا ٌرِسَعْلا

 دنعو - ةرارملا ُديدشلا  مهضعب دنع - ُرِقْمُملاَو .لتقلا عيرسلا ُمَّسلا :ٌفاَعْلا) يلاقلا لاق ()
 .(يِفْحُيو ركتخَي : : نجتحيو ٠ . ربصلا :ٌرَقملاو «ةضومحلا ديدشلا - مهضعب

 ١. ج ”71/ 7”  ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا (4)



 فرذنا يثراحلا ديزي نب رهْسُم ش 033

 ةهج نم حيّرلا فْيق موي ةعقوم يفو دجن ىلإ تالمحلا يف تققحت يتلا تاراصتنالاب

 برك يدعم نب ورمع هيلإ ىتأ نأ ثبل امو .ةيلبقتسم رومأ يف رواشتلل ًاضيأ امبرو

 برك يدعم نب ورمع هركذ دقو «صاخلا هفيسب شئاف وذ ةمالس ُهاَبَح دقو يديبرلا
 :اهيف لاق '''ليلكإلاب ةديصق يف

 ا'”شهارلا ىلع ّينثثًأصالو ًةضاَفْفَف برحلل ٌتذَدغأو
 نفاق ةيفالستاينسو. الجياد ادوصطتحت ةدسعساو
 09 تالا ةنهسيشست ينع. .نددشللا لقسك هاك ناننيعع

 هنأ ىلإ ريشي امم كلذ تلت يتلا ثادحألا يف يثراحلا رِهْسُم ركذ عطقنا دقو

 .م١١51 ماع يلاوح ةيوبنلا ةرجهلا لبق تام

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا ١98 ج 7.

  (03).رهظلا محل ليلق :شهارلا .ةقاربلا :صالدلا .ةعساولا عردلا :ةضافضفلا

 )( فيسلا ىلع ةشوقنم ةباتك : شقانلا ةمئمن .ءاملا نم نيعملا :ريدغلا .
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 ( هالب_ه:؟) ثحيملا

 َيِماَيلا لّيلَس نب راّقعلا
 ( ةيلهاجلا ىف نيئمايلا نميلا ءارعش رهشأ»

 ني ثيراحلا ني كلام ب لَمَذ نب ليلس نت راقعلا ىلهاتلا ىمبلا رغاشلا وه

 نب نادمه نب فون نب ناريخ نب مشج نب دشاح نب مشج نب كلام نب عفاد

 بح نب 10 يس رس رسما رسول

 م ناَمَسو دلع ةراح ا ةراح حان دْيَبُر دودح ىلإ

 ةدادهو نارجن لباقو ناحيصو ردبو ةريظحلاو ندا تا وا

 06 ننؤبح ىلعأب ةريظحلاو

 يروا ميو حا ار خم كالت عب نقلا حا

 :راّقعلا لاق «دجن ىف ةعصعص

 ُهَعَصْعَص لب ةغقدتلا حنو ٍمايونب نحن

 مه ةعصعصو . لي لل ل يا ا

 يف نميلا يلاعأ ناسرف اهازغ يتلا ةيدجنلا ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع ةليبق
 اذهب راّقعلا يمس تالمحلا كلت ىدحإ يفو «حيرلا فْيَف موي اهرخآ ناك تالمح

 نادمهل تناك ةعقو دهش هنأل راقعلا يمس امّْنإ) هنأ ليلكإلا يف ءاج دقف ءمسالا

 هيرض ا ءادخأ موجلا كلذ يف لتقي الأ فلحف مهئادعأ ضعبو

 و

 5 ككل مويلا كلذ يف ىّمُّسَف ًاسراف نيثالث نم ًاوحن رقع ىتح ًةفيفخ َةَبْرَض

 1١. ج 46-87 ص - .ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا(١)
 لباقو . .ةنوبح مويلا ىمسُي ام وه :ننوبح» ةفصلا شماه يف عوكألا دمحم يضاقلا لاق (9)

 56١[. صر .«ناكسلاب ةلها ةدلب :ةدادهو . .ةسيئك راثآ هيف لازي الو لباقلا هل لاقي :نارجن

 نب رّقَعُملا يلهاجلا ينميلا رعاشلا مهنمو ءاهب اويمُس باقلأب اورهتشا نيذلا دحأ راّقَعلا ناك ()
 -(رقعملا) بقلب رهتشاف (ٌرقاع ءانسح لعبلل تدّهم امك) : هلوقل رّمعُملا يمس دقو يقرابلا سوأ



 < ايلا ليَلُس نب راّقَعلا 635

 : ئفْغُجلا ةعَبْشَم موي يف راّقَعلا رعشو ءابنأ
 ناك» :هنأ ّيمايلا ليلس نب راقعلا رعشو ءابنأ نم ليلكإلا باتك انل ظفح دقو

 فرعلا وأ دكؤم ريغ موقلا نيب دهعلا :ثلولاو - !ةَلِصو تلو فغججو ماي نيب
 تعر ماي تبدجأ اذإو ماي دالب يف ْثَعَر تبدجأ اذإ فْعج تناكف» هيلع دهاعتملا

 تبدجأوا  جحذم نب ةريشعلا دعس نب ىَمْعج ةليبق يه فْعجو .«فغج دالب يف
 نب ةعجشم لاح فغجج دالبب لزن املف .فغج دالب ىلإ راقعلا عجنف ماي دالب
 ؟انئيب اميف دهعلا نيأف :راقعلا لاق ''”ىَعرَملا نيبو هنيب يفغججلا كلام نب عمجُملا
 الأ :راقعلا هل لاقف "”ماي دهع نم ّيلإ ُبَحَأ دراب سيح ْنِم ٌةَئْفَجل :ةعجشم هل لاقف
 ةقطنم يف ماي نم هعم نيذلاو وه ثكم هنأ راقعلا رعش نم نيبتيو - «ًانْخُس هتلعج

 : هلوق نم نيبتي ام وهو «ىعرملا نم مهعنم يفعّجلا ةعَبْشَم نأ نم مغرلاب ىفغج
 يمسح للا: لاقجللا نيشعت امك مهرايد يف ئشَمَئانوأراَمل

 ءاج ثيح ةوبشب نادّرج يداو ةقطنمب ِجحْذَم ورس ضرأ يف يه ىمْعَج رايدو

 «نارجن يف ماي دالب امنيب "”(ىَفْعُجل ةريثك ىرق هيف ميظع ٍداو :نادزجا نأ ةفصلا يف
 عاجتنالاو «ةّيودبلا ةايحلا ةعيبط عم قفتي ماي ْتَبَدْجَأ اذإ ىَفْعج دالب ىلإ مهعاجتناف
 نب ةعَبْشَم نأ نم مغرلاب ىَفْعُج ةقطنمب هعم نيذلاو راقعلا ثكمف ؛ىعرملا بلط وه

 . ىعرملا نيبو هنيب لاح ىَفْعج سيئر عمجملا

 ناكو « «ّرمخلا ٌعيِبَت ىَفْعُج نم ٍلجر ةأرما ىلإ ٌراَقَعلا قلطنا مث» :ينادمهلا لاق
 اهل َنّمَضف !ةرعبا ةعيرأ ىلخ نوهزم سرق اهننتعال ناكو «ةيداب نب نايبذ اهجوزل لاقي

 ناك دقو «هبكرف سرفلا ذخأف . ُتلَعَفَف «سرفلا هيطعُت نأ اهلأسو ةرعبألاب اهيلإ ثعبي نأ
 نيب ْنِم اهجرخأف اهب ُهَئَعطَف «ةبْرَح هعمو هعَجبْشَُم ىلإ ىضم مث« ةمالخي عمرشلامي هكيعب

 راك سم

 :راقعلا كلذ يف لاقف . ا ا ل . هلتقف هيفتك

 او ٌعاطُفالاو يالا : ةيقاب َيْفْعَجلا ربح ْنِم َقْبَي مل

 مايأ نم موي يف ًايدجن ًاسراف نيثالث نم أوحن رقع هنأل راقعلا مساب راقعلا رهتشا كلذكو -
 نافعا همسأ راصف «ةيلهاجلا

 سيئرو ديس ناكو (ىفغجج نب ميرخ نب فوع نب بجي نب هلام نب عينجملا ني همجشملا وه (1)

 . ىمغج ينب

 .نْيجلاو نمسلا عم ةاونلا عوزنملا رمتلا :سيحلاو .ماعطلا هيف عضوي يذلا ءانإلا :ةنفجلا ()
 5١٠١, صد ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص ()

 (عاطقإلا) لصألا يف ءاجو .هنم عطقت ام يأ ا .ةمالعلا يهو ةرامأ عمج : :ريامألا ()
 رثألا : سّرَدلاو . ةعابطلا نم فيحصت هلعلو
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 ,,رارسْتي دق موقلا سوُمَت ْنِم مُهنإَ اولمتحاف ٌّيحلا لاّمِج كيلإ يدر

 ُسْمّسلا ُةَلُجْلا لامجلا ىّشَمَتاَمَك ٌمُمِراَيِد يف ئّضَمَئاَنوأرامل 50و ماما ما و4 ريا 7 5 هلا سا مس ل محا م 0

 ِكرَتْعُمِلًاموي ْتَدَع ثويللا َلْثِم
50 5 

 7 َرَخ اَنَقلا ديصقتو ءءاقللا دنع

 6 مْدَقلا اهقوف ًاماَه ٌبِرْضُن ضيبلاب ةّمّكْمَع ريغ اني ٌُتوصلا ُعَمْسُيال

 ؟*ةاوشتد امك سند لق اهلِم لعفلا ىف تيفكحف دش ناي د كنيس أ

 ني ال ا ل ا
 (9) و سم , 2 1

 َسَبَف هَّرْدَص ْتّزاَج ّنيِح اهّنأك

 "يقول اهمال ةويضاوللا ١ هايل ع مبارك كلش

 :ًاضيأ راّقَعلا لاقو

 53 ا

4 0008 5 

 «. .َجْلَبَت ُحْبُّصلا نص ..جّرُف يأ نس طيحملا سوماقلا يف ءاج (سوفن نم) هلوق ()

 : يلهاجلا ةدبع نب ةمقلع لوقب هيبش تيبلا اذهو .كلذ لوح رودي ىنعملاف

 /اولمتحاف ّيحلا لامج ا دولا

 :اسومش سرفلا ٌسَمش) سوماقلا يف ءاج - ميملاو نيشلا مضب - سُمّشلاو .ةرثكلا :ةلُجلا (1)
 . بوكرلا ةبعصلا ةرفانلا لامجلا دوصقملاو 00 سماش وهف «هرهظ عنم

 ساّرخلا مه ٌسارحأو سرحلا سوماقلا يف ءاجو .حامرلا :انقلاو . هريسكت : اققلا دييضتقق ع0

 ٠ .1 ٌتظفحت : تسرتحاو 3 . قّرَس : سّرحو .رهدلا : سرخلاو

 :سونْؤقلاو .سأرلا ىلعأ :ٌسْنَّقلا) طيحملا سوماقلا يف ءاج ءسْنٌّقلاو .فويسلا :ضيبلا (5)
 .ةذوخلا ىلعأ يأ (ديدحلا ةضيب ىلعأ

 نسل طيحملا سوماقلا يف ءاج (سندتا مل) هلوكر .ةيداب نب نابيذ ةأرما :نابيذ ةليلح (0)

 .[ ص] !ُةُئيِشَي ام هب لعف) : : ةضرعو ُةَبوُل َسْنَدَو «َسِناَدَمَو ٌساندأ موقو ؛ ؛ ٌسولا

 . عفترملا :طيعألاو (7 /188 ص) (راسكناو ليَ ؟قوفلا) سوماقلا يف ءاج (قوف نم) هلوق (6)

 زيغصت وأ . اِظْيْعَتو ًاربكت نيعلا رخؤمب رظنلا :سّوَشلاو) يدابازوريفلا لاق :ةنارظلا :هتاظحلو

 .[طيحلا سوماقلا 7” /575؟] (رظئلل نافجألا م مضو ٍنيعلا

 ص] (رانلا مظْعُم نِم ُْسَبَتُمُت ران ُةَلْعَش :سِبقلاو) يدابآزوريفلا لاق .ةنعطلا يأ «ةقيقر :ةفهرم (0)

 .[؟ /؟ 4 /

 ءايح لازي ام نوكي نأ اوسمتلا مهنأل ءدْعَب :تاهيهو .ةنعطلا ناكمب فيطت يأ :اهب فيطت (6)

 .كلذ تاهيهو

 ذ اوعفادَتو . .هلثم هب ٌمَفْذُي ميظعلا ءيشلا" سوماقلا يف عفدلا يناعم نم (4)

 .17 /١؟ ص] ؟ًاضعب
 .ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع لئابق : ةَعَّصْعَصو .ميمت نم لئابق :سِعاَقُم )٠١(

 مهضعب عْفُّد برحلا يف



 فضي يِماَيلا لِيَلُس نب رافَعلا 60237

 21 1 د ا |١اَدِّيَسَو

 ةعّرودم رارغ تاذ ةيكيشتتم
 220 8 #0 1 5-5 5 5 قنا 5-1

 (ةعجفمةّيِيم هل ثداجح

 داع د

 : ةيلهاجلا يف ماي نم نورخآ ءارعش
 ةدع ًاضيأ ةيلهاجلا ىف نييمايلا نميلا ءارعش نم ناك دقو :ءارعلا دبع نب كردم - ١

 : مهو زاجيإب ليلكإلاب باسنألا يف مهركذ ءاج ءارعش

 نب كرْذُم هنباو «يلهاج رعاش «لهذ نب رمنلا نب عبس نب ءاّرعلا دبع)

 ُهلواَطْأو اَهُعْرَف ىلعأو ًاميدق اًهُعْرَقَو قيثولا ناَدْمَه لضأ ْمُهَف

 ءماي نب ركذم نب ةربه نب مزحأ نب كلام نب ةيواعم نب عزاولا مهنمو . .

 23١. /88) .«افيرش ناك عزوم نب ثراحلا مهنمو .رعاش

 تي د

 :ةشابحلاو «برك يدعم نب ورمع ةشابح سِلَبْحُم وهو :يمايلا ناسرفلا ريمس - ؟
 ةعاضفو جحْذَم نيب ةئتف عوقو ةرتف يف ةمينغ منغ دق ورمع ناكو .ةمينغلا

 ريمس امهيلع راغأف «باهشو دعس هيمع عم ةمينغلا لسرأف «ةدعصو نارجنب

 ورمع ثعبف ءامهعم تناك يتلا مئانغلا ىلع ىلوتساو ماي نم ةعامج يف ناسرفلا

 : اهنم ًاتايبأ كلذ ىف ريمٌس لاقف ءهدعوتي ريمس ىلإ

 اًمَجَُمألوق ِبْيَعلارهَظب لإ ًةهاَفَش ديعولاب ورمع َلِسْرْيأ
 اًمَجَْحَأَف ءاقللا َماَرْدَقَو هيلع ًامِدُقُم سيَلاَمِب ًاماوقأ َعِمْسُيِل
 ميو لقي هلت هلو مو. قالت اريطس نقلت نأ كلشزإف
 اًَمَمَص رمألاب مَهام اذإًايِمَح [كيجدم انيك هيفالث قوس
 كلذ مع زواجت هنأب ةراغ الو ًارعش هيلع برك يدعم نب ورمع در مدع لديو

 .ماي ةليبق عم ةبيطلا هتقالع ىلع اصرح

2 5 

 مدقملا قوقشم بناوجلاو رهظلا ىلع .سابل :ةعردملاو .ةعطاق ةديدح  نيغلا رسكب #رارغلا ()
 .مدلا نم ةعردم هاسك ٠ ينعيو .ردصلا نم

 ١١. ج ملا/ 85 ص - ينادمهلا مسملا دليلك
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 .«داوجلا شْيَشُج وبأ ًاضيأ ماي نمو" :ينادمهلا نسحلا لاق :داّوجلا شْيَشُج وبأ -

 : مهنيب ناك ءيش يف همع يىنب ضعبل لئاقلا وهو

 ('”لِغأ ثيح ًالغاو يناعدو انمسكداز لك نيدو لف

 لالا نايجابةتلا ةعبج .”ابيكمط اتياقكا ديف هاك
 لاف اورههصخ سان انهاذإت» :ةيتاتتف يشن ةاويتا متنا

 نيعتلر اجامل نحووتتاال ميتا عم كا يي دمنا

 ةيلهاجلا يف نابج مهيف ناكو . .(اهنابج ةلتاق) ةيلهاجلا يف ىَعْدُت ماي تناكو

 لجر مهل لاقف ءهلتق ىلع اوفلحو ءأدبأ مهيف دلو هل دلوُي الأ اوفلحف (بينأ) هل لاقُي

 يف اوُنُتحت الف ًايصخ ناك اذإ دلو هل دلوي ال هنإف ءهولتقت الو هوصخأ مكحيو :مهنم

 . اوذخ :مهل اولاقف «ركذلا اذهب ماي بهذت نأ تهركف نادمه يف كلذ عاشف . مكناميأ

 كلذ ىلإ مهوباجأف ءهنيبو مكديب انلُح الإو ماهسلا عيمجب هومراف ًامهس ةليبق لك نم
 :نولوقيو هنومري اولعجو ءافده هورّيص مث مهس ةليبق لك نم مهيلإ ثعُبف

 (ْبَّشْنَم يف هلت ىراوُي ىتح
 . (لىهتنا)

 مدعل تفيحصت هنأ ىرنو ؛لْغَو» لصألاب تيبلا زجسع ةياهن يف ءاجو .امكماعط :امكداز )١(

 هلبإ لغأ) سوماقلا يف (لغأ) يناعم نمو (لغأ) بوصألا نأو ؛«تايبألا ةيقب ةيفاق عم هتماقتسا
 (معان :لّوغأ شيعو . .اهيقس ءاسأ
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 (؟59 _ هل ثححمل 1 /

 ٌيرِكاَشلا لئاونب ةَمْيذِح
 (ةيلهاحلاب ةعاَضُقو نادم ةنتف ىف ًارعاش ١١ رشع ىناث

 نب ةميذجج نب عيبر نب لئاو نب ةَمْيِدَج يلهاجلا ينميلا سرافلاو رعاشلا وه

 نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةعيبر نب ركاش دلو مهو نادمه نِم نميلا

 تابوا نرداعت نورك هايم ا نسوعلبا تكاجس
 ()(اًرواجُملاو فيّضل اَنوُمِرْكُي و

 نب فون نب ناريخ نب مّشُج نب ليكب) وه ليكبو «ليكب لئابق ىدحإ ركاشو

 : يركاشلا

 َدَشئنيحانلٍبْوَحلاَلَمَن اَمنِإديزنبانادمَهلاي
 ءركاش نب ةمُهُدو ءركاش نب ريمأ :ةيسيئر نوطب ةثالث ىلإ ركاش عرفتتو

 ةظفاحم) ةدعص ىف - لازت امو  ركاش نب ةلئاو ةقطنم تناكو ءركاش نب ةلئاوو

 «نارجنب نصحلا ىلإ ةدعص قرشم يف ءارفصلاو عّمَبلاو فاتك يحاون اهنمو (ةدعص
 نم ًالامش اهيلي ام ىلإ ةدعص لقحو ةدعص برغ يحاون يف نالوخ مهزواجتو
 .نميلا يلاعأب ةاّرَّسلا يف ةعاضقو نالوخ قطانم

 لتقم ببسبو هايملا ىلع عازن بيسب ةدعص يف (ةعاضق) نالوخ نيبو (نادمه)

 «بحرأو «ركاش) نادمه لئابق برحلل تدانتف «ينالوخلا ورمع نب ثراحلا
 ةهج نم (مرجو دُهَنو بلكو نالوخ) ةعاضق لئابقو ةهج نم (ةوعل وذو «نايقسو
 ثالث ترمتسا ىتلا ةيبرحلا ةنتفلا كلت يف مهرود ءارعشلاو رعشلل ناكو « ىرخأ

 :ركاش ىَمَسُّتوه ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو - ١/5095 ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش )١(
 :زجارلا لاق ءراوجلا ركاشو ىرِقلا ركاش
 «ارواجملاو فيضلا نورْثوُيو اركاب ليخدلا نوُدَعُيًاموق اركاش اّيحو هللا مكايح
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 اناا للا و سا ولا ا داب د ال7825

 :مهو ءاعم ةنتفلا كلت يف مهل راعشأ انتلصو نيذلا ءارعشلا ركذن نأ انيأر دقو .نيئنس

 : برحلا حتاف يركاشلا لئاو نب ةَمْيَدَح-١

 برح حتاف»  ليلكإلا يف ءاج امك وه يركاشلا لئاو نب ةَميذَج ناك دقل

 :برحلا كلت يف لاقو «ةعاضقو نادمه

 دي يحاشلا يردك انف اَمنإديزنبانادْمهلاي

 دَضعلاواَهنِمُدِعاسلاابلو نّعولاموي يف َنارقألا ُلُمْمَت

 ْدَدَعلاو ئىَشُخُتةورشلاٌمُكيِف مُكلْنِمًاموي َبْرَحْلا ُلَمَيال
 ْدَرَطلاموي يف لافنًألااهلو ْتَوُخُس ًاداّيج لْيَخلاٌمكل

 دَفَروِهيِيَبخِيَفلاَتَرَو اَهُنرإاَتيِبأْنِم ٌحاَمِرَو
 'اذلَبلا ناطوأب ميل لبق ”اوهينأ ررسف نبا نالؤكلاب

 اذَئَسو ووججنو باّضِه يف اند ف اوءاجوب لقككت [:اوُذذَو

 نم اولخو لقحلا اورذو) : (عوبطملا) ليلكإلا يف ريخألا تيبلا ردص ءاج دقو

 اولحو لقحلا اورْدَو) باوصلا نأو «خسانلا نم فيحصت هنأو كلذ أطخ ىرنو (اند

 اَفَذ ةقطنم :افّدو .اهلوح امو ةدعص ةنيدُمم وه يذلا ةدعص لقح وه لقحلاو (اَفَد ْنِم

 . "(نالوخ نب راحص ينبل اََد) نأ ةفصلا يف ءاج دقو ريسع ةقطنمب ةاَرَسلا يف

 ةثالثب يديبزلا برك يدعم نب ورمع لبق يركاشلا لئاو نب ةَمُيِذَج نمز ناكو

 «يركاشلا لئاو نب ةَمْيِدَج نب صْيَصُه نب ورمع نب حلاجملا :هرصاع ثيح لايجأ
 :برك يدعم نب ورمع لاق هيفو ؛«هرصع يف نادمه سراف ورمع نب حلاجملا ناكو

 نيكد 1 لع ّهَنِم حلا ملا نم دقل ىرتخل

 : راطحتلا سراف . . يبحرألا ةلالم نب كلام "؟

 نب ماعدلا نبا  يبحرألا - بحرأ نب ةلالم نب كلام رعاشلا سيئرلا وه

 ينب ةقطنم تناكو «ينادمهلا يليكبلا ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام

 لاقي داو يشارملا نم رهاظلابو» : ينادمهلا لاق . يشارملا ةيحان يف بحرأ نب ةلالم

 مسالا اذه لمحت يشارملا لازت امو "”«نكاسمو عرازم هب ةلالم لآل ناك يلالملا هل

 ةماقتسا مدع لديو . (دلبلا ناطوأ نم مكيفن لبق) : (عوبطملا) ليلكإلا يف تيبلا زجسع ءاج )١(

 .هاتبوصف «فيحصت دوجو ىلع نزولا

 19٠. ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
 :1/184 صو 143 نسا يتادننهلا نسحتلا - ليلكإلا ()
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 لانج هيف امو رك نشا عدة منو قلق ارنا نعت ادعو, طررب ليسا اهو ايتو نآلا نون
 ٠ .ةدعص نارواجتتو ًايلاح فوجلا

 نضرف اا سراف و وهو «نادمه دّيَس 0 نب كلام ناكو» : :ينادمهلا لاق

 : ةلالم نب كلام لاق برحلا كلت يفو

 '' لجأ هلام ِنْيَد يِضاقت ىَعِبأ مهب ٌتْرِس مث يموق َناَدْمَه تيدا

 "”يتخت ضرألاَتْبَسَحٍوَيِجلاَتْمُك اوُبكر اذإ ٍدْيَر ينب نم ٍةيْبِف يف

 3 يدنا نر هيلع ا ناخت هلقالك ٍراَرَج نعرأب اًنرِس
 : لئاقلا وهو

 ماجل لك وْلَشو ٌجوُوُسلااوُعَدَب ٌمُهٌّعُهنيذلانادنَم نباانأو
 ناكو .ةعاّضقو نالوخ ناسرف ديب برحلا كلت ىف ًاليتق ةلالم نب كلام طقسو

 مالسإلا كردأ دقو .ليفطو «ورمعو «ةمقلعو «ةرامن وبأ مه ناسرف ءانبأ ةعبرأ هل

 ةلالم نب كلام نب ليفط نب معطم نب نامركم نب رِمْعُم نب مهر وبأ :هدافحأ نم
 دق مهركذن نيذلا ءارعشلاو ةعاضقو نادمه نيب ةيبرحلا ةنتفلا كلت نمز نأ ينعي امم

 .ةنس ةئام نم رثكأب مالسإلا لبق نوكي

 نئبحرألا كلام نب ةرامن وبأ دئاقلا رعاشلا

 هيث فقس دعب ةيرعتلا ةدانقلا اوت ا لك نب كلانف نت نامت ىلا وه
 وبأ ناك" :ينادمهلا نسحلا هنع لاق . ةعاّضُو نادمه نيب ةيبرحلا ةنتفلا كلت يف
 .(ها) «ةعاّضُق برحيب ماقف هيبأ دعب نادمع هيَساَرَوَ: ءاعاحف ًاسراف ًاداوج اديس ةرامن

 :هلوق هرعش يف هابتنالا تفلي اًممو

 يرْبَتال بِقاَنَمَناَدْمَهلَّنِإف  ٍةلالُم نبا كلام ًاموي َنيِحْنِإَف

 رْبّقلا ىلع لد رْبَقلا بارت بيِطو هرَدَع نعهرْبَقاوُمْخُيِل اودارأ

 .راتوألا انه هب دارملا :نيدلا )١(

 سوماقلا يف ءاج (لمتحت ضرألا) هلوقو .رمحألاو دوسألا نيب اهنول يتلا :دايجلا تمك ()
 . .راد ىلإ راد نم لامتحالاو «برحلا يف ةّركلا :ةلمحلا. .” هلّمَح يناعم نم طيحملا

 50 :ٌلِمْحَي هب لمحو ٠ .هوحنو رامحو ريعب نم موقلا هيلع لمتحا ام + ةلوكمحلاو
 . 137 /7ا/7 ص] ؟. .هرهظأ

 .ردصلا وهو لكلك عمج : لكالكلا 22
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 مه نيذلا هودع نع هلتقم دعب ةلالم نب كلام ربق ءافخإ نادمه تدارأ دقف

 ال ىتح كلذ اودارأ مهنأ نظلا بلاغ ؟هربق ءافخإ اودارأ اذاملف «ةعاضق ةيقبو نالوخ

 ثبل اهرب عضومو هلتقم ربخ نكلو ءاهرمأ دتشيو رفظلاب رعشتف هلتقمب نالوخ ملعت

 ىلع لد ربقلا بارث بيِطو» :هلوقب ةرامن وبأ عدبأ دقو «عيمجلل ًافورعم حبصأ نأ
 . (ربقلا

 : اهيف لاق ةرامن يبأل ةديصق نم ناتيبلاو

 ”زلا ةةفامقلا غلا ةفاسلا نص“ . 2” "يكن هكر نبل يفوق قباودغ

 60 ذقلا ٠ نِم ميسجلاو يلاعملا ثرإو اجحلاو ةسائرلاو اهنم ٌتيبلا انل

 رهظلا ةمصاقب مهنم ٌْتَمِجْردقف ٍةليبق برحل ًاموي اودتغا ام اذإ

 رسْعلا يفو راسيلا يف يعاسملا ٌميرك ٌدَجاَم ةمورألا عزف ىلإ اًَناَمَن
 *”ركنلا فدش يف سانلا انبرض نحنو "*؛هجوُرُس ٍدايجلل اَنْعَدَب ٌنحنو
 ""ييربتال بقانمٍنادمهلنِإف 9< ةلالُم نب كلام ًاموي َنِيِح ُنِإَف
 ربقلا ىلع لد ربقلا بارت بيطو 2هودع نعهربق اوُفْخيِل اودارأ

 يف لئاقلا وهو ًادْجَن ةلالم نب كلام نب ةمقلع ناك» :ينادمهلا نسحلا لاق
 : ةعاضق برج

 لب :لوقأو (اهريغ قبست يتلا ليخلا يهو ةقباس عمج :قباوسلا) ليلكإلا شماه يف ءاج )١(

 دحأ وهو ىنالوخلا ديز نب بعصملا لاق انك «ةناكملاو رخفلا ىف هموق قباوس دوصقملا

 ١ ْ :ةرتملا كلت ءارعش

 لئامشلامارك ُمشاَنْواِبآو ىلعلا ىلإ ًاتوف سانلا عيمج انقيس

 :ينالوخلا ديزي نب فوع لاقو

 ٌركنِيالمهلضف قباوسلا لهأ لزت مل مراكملا يوذ كولملا يموق
 . ءاطعلا ريثك دّيسلا وهو ماقمق عمج :ةمقامقلا ()
 :يريمحلا يرفنخلا نايإ نبا لاق .لقعلا  ءاحلا رسكب  اججحلا ()

 حجاورلا مولحلاو يعاسملا لهأو اجنجتلاو ملعلا يوذ ٌّيفيص ءانبأ ْنِم
 يفو 37 أبس روصع يف اهماَجّلو لويخلا جورس ةعانص عدتبا ْنَم لوأ نِم ديز نب نادمه تناك (4)

 :ةلالم نب كلام ًاضيأ لاق كلذ
 مايجحل لك ولشو جورسلااوعدب مهمه نيذلانادمه نباانأو

 .ركنتسملا حيبقلا لوقلا :ركنلاو . ضغبلا :فنشلا ()
 .فيحصت وهو (نئج نإف) لصألا يف ءاجو .توملا يأ .َناح :نيح (1)

 . ؛اهقالخأ نم ذخؤي ال يأ «ةياربلا نم :يربي ال١ شماهلا يف عوكألا لاق 0
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 نوب رن ماه ىحاسعب اهلاقص“  فِكيَصاذإ موي انفايسأ ثاداع
 يناد برشَم ْنِم مهؤامد الإ اهل نسيلو ءانيف تامطام امظت

 "”نأضلاو زعملا ةاعراياتَبَّسوأ اَنَئَضيِب َداَموأ اًئَجاَم مُكّلْئِمُأ

 نب تيرا هلت: «درسلا كلذ جنا ويت كلم ب ركلداح يبي ومس اوكا طقم
 . يبلكلا ليقع نب دوعسم هيخأب ليقع

 :ليفط َدَّلوأ» هنأ باسنألا يف ءاجف ةلالم نب كلام نب ليفط عبارلا مهوخأ امأ

 :ٌمِعِطُم ٌدلوأو .ةرثوحو «ةرتعو ءًاكلام : ٌمِهْلَج دلوأف ءًاكلامو ًامعطُمو امِهّْلَج
 مهر اَيأ :ٌمعطُم ٌدلوأف :امهطت :ريعملا دلوأت ومعمل :ناميكم كلوأو :نافزكم

 :لاقو ةنس ةئامو سمخ نبا وهو ْلَو يبنلا ىلإ رجاه رعاشلا

 ؟؟7تح أو اقدت قوحلا نطب ٌتقراقو ئَدُهلا ٌسِبَتفَأ ّضرألا ثيوط َكيلإ

 مالسإلا لبق ناك ةعاضقو دادمع نيب ةيبرغلا ةنتفلا نمز نأ ىلع كلذ 107

 . ةنس ةئام نم رثكأب

 د

 : ٌيليكبلا نامود نب ةيواعم رعاشلا_ 5

 نب كلام نب ماَعّدلا نب ةريَمَع نب نامود نب ةيراعمإ لوراقلاو فاعلا وت

 . ينادمهلا يليكبلا (ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعدلا نب ةعيبر

 .ديزيو بعصو ةيواعم مهو «ةرينمع نب نامودل ناسرف ءانبأ ةثالث ثلاث وهو
 نب ةرامُث يبأو - ةلالم نب كلام نب ليفطلا ءارظن اوناك" :مهنع ينادمهلا نسحلا لاق
 :لئاقلا وه نامود نب ةيواعمو . .نالوخ برحب هعم اوماقو «فرشلا يف كلام

 ُْلَمَعْوَل ءاملا ُهَعْنَم ًايأر ُكَي ْمَّلو ٌةَلَّرءاملا ٌعَئْمَي(َلِيِقَم) دارأ

 ُلَعشلاك ٌحيباصم مهيديأب ثحالو اَمِدوُمْع ٌفاَمِخلا ضيبلا ِتَقَرافف

 "”(ُلَسألا اهِحاَر يفو «ٌيِر ىلعتنأو اهَقوُلُخ ٌفِجَت نأ الاجر: َتَبَسَح

 يهو ةاحسم عمج :يحاسملا ءأدصلا ةلازإل اهلقص :اهلاقصو .ديدحلا أدص يأ :تئدص )١(
 .ءيش لك سأر :ماهلاو .نادمه ضعب ةجهل يف ةفرجملا

 ٠١/١54. ص - ليلكإلا  اهصقتنا وأ اهنم ده يأ :داه ()

 :ىلي امك اهبيترت بوصألا نأ تايبألا قوطنم لدي ()
 ْلَمَعولةءاملا ُهَعْنَم ايار َكَي ْمَّلو ةلزءاملاَمَتْمَجُلِيْفَع دارأ

 لسألااهجاَر يفو ؛ٌير ىلع تنأو 2 اهَموُلُح فجت نأ ءالاجر َتْبَسَح
 لعشلاك حيباصم مهيديأب ثحالو اهدومغ فاَقِخلا ٌضيبلا ٌتقرافق
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 فيحصت وهو ؛. .ُلْيَّفَط دارأ» رعشلا اذه ةيادب (عوبطملا) ليلكإلا يف ءاج دقو
 يف ةعاضق سيئر يبلكلا دوعسم نب ليقع يأ «. .ُليِقَع دارأ» وه امنإو خسانلا نم

 هنأو ةنتفلا كلت ببس ناك (ءاملا عنم) ْنأ رعشلا اذه نم نيبتيو «ةيبرحلا ةنتفلا كلت

 امبرو «ةدعص لقح نم ةبيرقلا ةقطنملاب نالوخل نيرواجملا نادمه نع ءاملا عنم مت

 .برحلاو ةنتفلا ءانثأ كلذ ناك

 وأ اهدامغأ فويسلا تقراف يأ (اهدومغ فافخلا ضيبلا تقرافف) هلوقو

 ةقطنم ىلع ةيواعم وخأ  نامود نب بعصلا مجه# ثيح (دمغ عمج) اهدومغ

 دْهتو مْرَج نم اهطلخي ْنَّمو نالوخ نم  موجهلا يف - لتقف «ةدعص لقح يف ةماحس
 : 7(يبلكلا دوعسم نب ليقع نب دوعسم مهنم الجر نيعبسو ةسمخ

 ناكو دعب اميف نادمه ىلع (بّنكو دْهَنو مْوَجَو نالوخ يأ) ةعاضُق تمجه مث

 نب ورمع لِتْق) كلذكو .نامود نب بعصلا لِتْقَف ءّيبلكلا دوعسم نب ليقع مهسيئر
 .(ليقع نب دوعسم هيخأب ل بقع نب عيبرلا ُهْلَحو ؛ «برحلا كلت يف ةلالم نب كلام

 ءمكلعو مّللا دبعو «ورمعو «ثراحلا : ءانبأ ةعبس نامود نب ةيواعمل ناكو

 يف ًارِضُم ًاسراف ةيواعم نب ديزي ناكو» :ينادمهلا لاق .ديزيو «كلامو «ةعيبرو

 دلوأو .هفنأ َمَرَخَف ةعاضُق ديس دوعسم نب ليقع نعط يذلا وهو نالوخ برح
 .- ىهتنا - .«نالوخ برح يف ةيمرب هدي تلش ءُلَّضَألا ًاحْوَر :ةيواعم نب ديزي

 د ع

 : ناَدْمَه ليخ دئاق . . نبحرألا رم نب ثراحلا

 نبا  ّيبحرألا  بحرأ نب نايِْلِع نب دبع نب ةعيبر نب َرُم نب ثراحلا وه
 ناكو «ينادمهلا يليكبلا ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعدلا
 فرجا ةقطدمب اوناك نيذلا بعسرأ نم وهو ًارغاش اسواق

 برح يف نادمه ليخ بحاص ّرم نب ثراحلا ناك» : ينادمهلا نسحلا لاق
 :برحلا كلت يف لئاقلا وهو «بلكو مْرََجو دْهّنو نالوخ نم نميلا ةعاضق

 ادم ظل 200 دكا 5105 2
 فتكا دقو“ :ترجلا كلك ىف ةموب :فراحلل ةديضق هم كيبلا اذهو

 برح يف) :هلوق نم نيبتيو «باسنألا ركذي امنإ هنأل تيبلا اذه ركذب ينادمهلا
 تناك بْلَكو مْرَجو دْهَت لئابق نإ (بْلّكو مْرَجو دْمهّنو نالوخ نم نميلا ةعاّضُق
 نيذلا رّيْمِح نب كلام نب ةعاّضق لئابق نم مهو «نالوخ عم ةدعص فالخمب

 0.1١ سب ل ل اك نص ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 2غ
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 .ةيريمحلا ةلودلا رصع يف نميلا جراخ اورشتنا ةعاضق ضعب نأل نميلاب

 نب كلام نب بعك نب ردانج نب سيق :ّرم نب ثراحلا دافحأ نمو

 بعك نب ثرحلا ينب دئاق يثراحلا ديزي نب نيصحلا رصاعم ءّره نب ثراحلا

 ىنب ناسرفب راغأ نيصحلا ناكو ءاهريغو حيرلا فْيفو ترّرملا مايأ يف جحذمو

 :كلذ يف نيصحلا لاقو نادمهو جحذم نيب عازن ءانثأ فوجلا بحرأ ىلع ثراحلا

 نب نيالم نب كلام ىلهاجلا رعاشلا افيأ ىبحرألا ّرم نب ثراحلا دافحأ نمو

 : فوجلاب

 اهعورد كاذب تقاض ْدَمو ٌةاَفَك اَنَّنِإ نادمه ِمْدّرلا اًنْيَمَك نحنو

 ناك يتلا ةعاّضُقو نادمه برح نأ دكؤي كلذو ه7 ةنس مدرلا موي ناكو
 .ةنس ةئام نم رثكأب مالسإلا لبق تناك اهتداق نم رم نب ثراحلا

 م ع
 5 مارس 12000 هج 1 1 005 َ 3

 : يعج “وأ ايمو 0 1 : 3 0
 : بعكملا طعان رصق بحاص . . ينيكبلا ةوعل وذ رماع 1

 بيصخلا نب ثراحلا نب حيدرلا نب ديزي نب ةوعل وذ رماع) سيئرلا رعاشلا وه
 نب ةرمحح نب ةعافر نب ليحارش نب سيق نب كلام نبا - ليخلا دادر وهو -

 نبا - يليكبلا - ليكب نب ةعيبر نب نأروس نب ناملع نب عفرألا ةوعل يذ نب نارمن

 سيئرو طعانب ُبْعكملا رصقلا بحاص وهو (نادمه نب فون نب ناريخ نب مشُج
 . ءاعنص لامش نارمع ةظفاحمب اهيلإ امو ةديرو طعان قطانم

 نب فون نب ناريخ ينب عفرأ نم ةوعل يذ لآ ناك” :ينادمهلا نسحلا لاق
 ةيريمحلا ةلودلا لايقأ نم اوناك يأ مهورهاصو رّيْمِج ةلاّيِق يف اولخدو ءنادمه

 يف لاقو وعل يذ رصقب فرعيو بعكملا رصقلا طعانب مهلو  اهكولم اورهاصو
 «قرعي ىمسُي يذلا ريبكلا ةكلمملا رصق طعان روصق ْنِم) : ليلكإلاب نماثلا ءزجلا
 ةئيه ىلع هتراجح بزاعم ىف ةجراخ باعكل كلذو «بعكملا ةوعل يذ رصق اهنمو

 يأ  اهبو «ةماتلا عارذلاب اثلث الإ عرذأ ةعبس هنم بزعم يف ثعرذو .راغصلا قردلا

 نكامأ ىوس ًارابك أرصق نيرشع ىلع ديزي ام نيرصقلا نيذه ىوس  طعان
 فين اهنم دحاو لك لوط  ةدمعألا يأ  تاميظعلا تاناوطسألا اهيفو . .ةيشاحلا

 نم ريماسم اياقب اهيفو «نالجر الإ اهنم ةدحاولا ٌنِضحي الو ةعبرم ًاعارذ نورشعو
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 اردارأ اذإ عمشلا اهيلع ٌبقْتُي ناك هنأو ءاهسوؤر ىلإ يقارم تناك اهنإ ليِق ءديدحلا
 رزيق اج نيمو نابت خرم ناذلا نافلتلا < (بورحلا يف رافنتسالا ئيأ)' ةدعرعلا
 رخصلاب كحالُم روس طعان ىلع ناكو : .نافرخخ رهاظو راخُذ لبجو عدم سأرو
 سيئر ةوعل وذ ناكو «ةدير يف مُقْلَت رصق ةوعل يذ لآل ناك كلذكو "52. .توحنملا
 ءاندس لامك قي نكي لاو ايلا انا معا ةظئاحمب فواخر: ظعاتو ةديو لئاقو قطاتف
 ْ .ةدعص ةظفاحم موخت ىلإ

 نالوخو نادمه نيب راجأ يذلا وه (اذه) ةوعل وذ رماعو :ىينادمهلا لاق
 نو وهو «نينس ثالث مهبرح يف (ةعاضق)

 نت هرقل يفي [ارداؤت
8 

 لَجَر هل فاجر نَعْرأب اًنْرِس

 نيا سيمخلا راس ذِإ تتسار َّ ىو

 برأ وذ يأرلاب انذشرأ ناك دق

 ًاحِصَتْنُم ّيأرلا ضار نامود نبا نإ

 :اهنم ًاتايبأ دُهَن رعاش لاق هيفو

 انل َتْبِّبَش دق ٍديزي نبا رماع اي
 هْلِفاوَن ْتَمَث نإو ميركلا نإ.

 ِناَدْمَم ٌليخ تراس ةّيِشَع ضار

 ٍنالوخوٍدْهَن ينبُديِبْناَمْيَك
 ٍناَسْرْفو لْجَر ْنِم نادْنَم يح نم
 (4 يناولا دعقتْسُملا يذل ناك ٌيأرلاو
 3 نايؤد نبا نات اه زعلا ءأر ول

 نانا يف قرنا ئارخلا تيلشل

 ا دابعع نسيرراخا دكار 0 الا 0

 ا يح حلصلا قيقحتل ةرقحت
 نا ل

 د 0 كلام

 ردا سر ملا سس

 )١( الإكليل  ج ه5 - ”4 ص  ىينادمهلا نسحلا 8.
 :تارطسمالا وينك :فاسولاو .نادمع ةلانرف هب دارزملار' م ىتالا ليشلا + نعرألا ىتاع نم(

 . توصلا : لجزلاو

 .شيجلا : سيمخلا ()

 .رتافلا :يناولاو .برحلا يف كراشملا ريغ دعاقلا :دعقتسملاو . ةجاحلا :برألا (6)
 لقحب ةماحس يف ةعاضق ىلع موجهلا داق يذلا نامود نب بعصلا ينعي دق :نامود نبا ()

 . برحلا يف لِتق مث ؛ ةدعص
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  ليكب نب نامود نب بعصلا ينب نم ءامكحلاو ناسرفلا نم وهو . ينادمهلا

 وهو ءامحلاب هرصع ىف فرعي ديز نب كلام ناك)ل : ىنادمهلا نسحلا هنع لاق

 ةعاضُم دّيس يبلكلا دوعسم نب ليقعل لئاقلا وهو «نالوخ برحب ماق نم دحأ

 : نميلاب

 اهيِداَنُم ئدات ْذِإ كَمْوُق تزقآ ا

 ؛«نادمه يأر ىلإ ًاضيأ زاحنا يذلا ىليكبلا ةوعل يذ رماعو وه اهلذب ىتلا ىعاسملا

 . مائولاو ملسلا داعأ يذلا بئاصلا مكحلا ىلإ كلذ دعب الصوت امهنكلو

 . :ةعاضق سيئر . . ّيبلكلا دوعسم نب ليقع 9

 نب بلك ةليبق سيقر ..يئلكلا هوعست نب ليقَح عيبرلا ىبأ رغاشلا سيكرلا وه
 ءريمح نت كللام نف ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولخ نب بلغت نب ةربو

 ثيح رصعلا كلذ ىف نميلا ىلاعأ ةاّرَّسو ةدعص فيلاخمب ةعاضق لئابق لك سيئرو

 ةعاَضُق سيئر» يأ «نميلاب ةعاَضُق دّيس ىبلكلا دوعسم نب ليقع» هنأ ليلكإلا يف ءاج
 لقح نم اهيلإ امو ةماحس ةقطنم تناكو .(بلكو مْرَجو دْهّنو نالوخ نم نميلا

 ىف هنأ نم ليلكإلا ىف ءاج ام كلذ ىلع لديو «بلك ةليبق ةقطنم ىه ةدعص لوهسو

 ىف - لتقف .:ةدعص لقح يف ةماحس ىلع نامود نب بعصلا مجم» برحلا كلت

 مهنم الجر نيعبسو ةسمخ دينو مْرَج نم اهطلخي ْنَمو نالوخ ْنِم - موجهلا
 .«يبلكلا دوعسم نب ليقع نب د وعيسمت

 ءنامود نب بعصلا ليقف «نادمه ىلع ًايعاضُم ًاموجه دوعسم نب ليقع داق مث

 ركذ دقو .نامود نب ةيواعم نب ديزي هّئَعط اغلا يف ةطعطب دوست نب ليقع بيصأو

 :دوعسم نب ليقع لاق ءهفنأ مرخف

 ٌبيعت سيلو يهجو يف كنبا ْنِم ٍةَمْسوِب ٌتبهذ دق يْنِإ يواَعُم

 «ُبولأ كاذموي ينارت فوسو هناكم تنأ َتْنُك ًاموي َباَغ نإف
 ٠١[ /١ا/ ص]

 هرعش يف يليكبلا ةلسوأ نب ديز نب تسر ريس ا

 انيهيدؤتت تاكيسأ ةبلاندوتلللو اهيلتفت ندا لوقت : الدع تنكو
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 ءاهنإ نع يبلكلا دوعسم نب ليقعو يليكبلا ةوعل يذ رماع يعاسم ترفسأو

 . برحلا كلت

 د ع

 : يبلكلا ليقع نب عيبر رعاشلا- ٠

 ناسرفلا نم وهو «يريمحلا يعاضقلا يبلكلا دوعسم نب ليقع نب عيبرلا وه
 لقحب ةماحس ةقطنم ىلع نادمه ناسرفب نامود نب بعصلا مجه اَمَّلو «ءارعشلا

 نب دوعسم مهنم بلكو مْزَجو دْهنو نالوخ نم ًالجر نيعبسو ةسمخ اولتقو ةدعص
 سيق نب ديعخمو ةلالم نب كلام نب ليفطلا دعوتي ليقع نب عيبرلا لاق 3

 ٌنيمأ لوسرلاو .سيق نبا َديَمح 5'نَِلَبو يم لا
 نويد نوصت اود صدقت نيكل انئامدباوبهذت مل ُمُكنأب

 ” نورق ٍتايناغلا مهل ٌبيِشَن داس موس امو مكسسْسفم
 نؤيط وق سنا نكت ناك ” انئاضتقاب نيعأ ْمُكَنِم ُنَحْسَتو

 ذوضنو ةنوتخلت وسلا ذك :تافين احا ممتاز همدتب مد
 اولتقو  ةماحُس موي دعب  نادمه ىلع ةعاضُق تمجه دقف لاق امك ناكف

 نب ٌعيبرلا هلت ةلالم نب كلام نب ورمع مهنم نادمه ناسرفو تالاجر نم ةبكوك

 كلت ةورذ يف كلذ ناكو «يبلكلا دوعسم نب ليقع نب دوعسم هيخأب يبلكلا ليقع
 نب ليقعو ةوعل يذ رماعل ةيملسلا يعاسملاو ميكحتلا ىلإ اهيف رمألا لآ يتلا برحلا
 . ماثولاو مالسلا ةدوعب تجوتت يتلاو ثوعسم

0 

 ١١ دُهَن رعاش . . ىدُهتلا نبا- :

 ةعاَضت 00 ها نبأ ناكو (ريمح نب كلن فاس فاحبلا .

 :ةوعل يذ رماعل لئاقلا وهو دهن ىنب رعاش) هنأ ليلكولا 8 ءاجحو

 نغلبأ الأ) بوصألا نأ ىرنو 'ْنَكلَبو ليفطلا ّنبا ْنغلبأ الأ” عوبطملا ليلكإلاب لصألا يف ءاج )١(
 .(ليفطلا ينع

 نونلا تقتلا اذإ كلذو «تايناغلا نم يأ :تايناغلا م ليلكإلا شماه يف عوكألا يضاقلا لاق ')
 اذه (نورق تايناغلا م هل بيشت) هلوق نأ ًاضيأ لوقأو ]١4/ ٠١[. «اهفذح زاج ماللاو فلألاب

 .برحلا ةدش نم بيشتس تايناغلا سوؤر ٌرعَّش نأب هيبشتو لث
 .ةنخاسلا عومدلا نوفرذتس : يأ (نيعأ مكنم ٌنخستو) هلوق ()
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 ناريس اماقلن نيجتوارات“ امل تتيش دق ديزد نبا راغب

 ٍنالوخ ءانبأ نمو مرج يح ْنِم اًهتوخأو ِدْهَن ينب ّيَح َتْبَسَح

 (”ِناَرْقأب انارقأ ُعَمجَت ٌبرحلاو ااًَهِبَروُفَتاَمْيَكَةَّرْهَنمهلأموق
 0 ©0هل ُميِزُن ًالْذَع ًأَضِر ائيِف َتْنُك ْدَق
 «9«ناولأد عب ًانول يأرلا ٌبَْلَقُي ٌهَلِفاوَن شَمَتْنِإو ميركلا نإ

 هيعاسم يف نادمه حلاصل ٌءارآ ٌَرّهَظَأ ةوعل اذ ديزي نب رماع ّنأل كلذ لاق دقو

 ودل ف هئارآ يف ةعاضُق َر َرثآ دق يبلكلا دوعسم نب ليقع ناك كلذكو ةيملسلا

 . مائولاو قافولا مت ىتح يأرلا ةوعل

 . :يئالوخلا فوع نب ردا ال

0 03 

 يب تراسل عرسان ةزالوت ننس نب ٌيِدَع ينب» باسنأ يف ءاج دقو . ٌةَعاَضَقَو

 نأو . 20(ةعاضقو تادمه تيرحاملتل تين فو ء«يح نب يِدَع نب 00

 لاق اهيفو «نادمه برحب ةعاَّضُق يف اوماق نيذلا - مه - ّيح ىنب رئاسو يِدَع ينب ينب

7 | 

 اوُلَِق ْنِإ ّقحلا طْعُت قحلا اولبقي وأ 0
 للز معيار ىتانق كلل نإ ”كرقشم قارنا[ ةغابشت نكت

 *0(لّيِم الو يدنع مكل فالخالو 0 ا

 يف ةعاّضْفو نادمه نيب مالسلاو مائولا داعف «قافولا قيراط د معلا ران دقو

 :ليلعلا نمرلا كلذ

 ”اهب زوفن اميك ةزهن مهل موق» تيبلا اذه ردص عوبطملا ليلكإلا يف ءاج دقو .ةصرفلا :ةزهنلا )١(

 . فيحصت وهو
 . يواسملاو ٌدِنلا وهو نرق عمج :نارقألا (؟)
 ٠ (نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عزي هللا َنِإ) لاقيو .همكحب ىضرنو عيطُت ىنعمب :هل عيزت (5)
 15: 156: نصح نئادمهلا نسحلا د لالكإلا (8)
 ١. ج 795و 780 ص - لوألا ءزجلا  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)
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 ثحبدملا 7٠١١ 4 0(

 يدشاحلا مّيَرْض نب ثراحلا
 (مدّرلا موي لبق جحذمو نادمه ةئتف ءارعش نم ةسمخ سماخخ)

 نب ميرّص نب عدجألا نب مُْيَرُص نب ثراحلا يلهاجلا رعاشلا وه
 نب عفاد نب جشان نب رماع نب ورمع نب ةعداو نب دو دبع نب برح نب كلام
 نب فون نب ناريخ نب مّشُج نبا  يدشاحلا  دشاح نب مشج نب كلام

 برح نب كلام نب مْيَرُص ينب ناسرف نم وهو .ينادمهلا  ديز نب ناَدْمَم
 سأر مُّه برح نب كلام نب ٍمْيَرّصَو . . ليلكإلا يف مهنع ينادمهلا لاق نيذلا
 دشاح دالب يف ِمْيَرُص ينب ةقطنمو ''”«ةدجنلاو ناسرفلا مهيفو دشاح نم ناويدلا
 .ًايلاح نارمع ةظفاحمب

 . ةيِلّبَق تاعازن ببسب جحذمو نادمه نيب تاراغو ةنتف ةيلهاجلا يف تعقو دقو
 كلذ يفو - ةيليكبلا ةيدشاحلا - ناويخ ةقطنمب نافون رصق عضوم ىلإ جحذم تراغأو
 : ئجحّلملا يدارُملا كيسم نب ةورف لاق

 ُناَدْمَهاَيفوو رارِعاتاو ناو هيعج ال نت هلشاو
 نادبألاو اتضينو انتلسخي نايفرتت الاوبش نةراومت ديتول

 ةغل :الاوحو . .نادمه دلب روصق نم ناوْيْخِب نافون رصق» ينادمهلا لاق
 قرم ةعففلا كلذ يف نكاسرفلاو ا عشلا نم اكو "11: اهوزاكي نعو نادمف

 انل ظفح نييلهاج ءارعش ةسمخ  كيَسُم نب ةورفو ّيدْيَبْرلا برك يدعم نب ورمع
 كلذ نأل ًارظنو «يلَبَقلا عازنلا كلذو ةنتفلا كلت يف مهرعش نم ًاتايبأ ليلكإلا باتك

 :مهو «يلي اميف مهركذن مهرعش نم انلصو ام وه
 : يدشاحلا ميرص نب ثراحلا_١

 .ًارعاشو ًاسراف ناكو ءمْيَرُص نب عدجألا نبا رغصألا مْيَرِص نب ثراحلا وه
 نب ورمع اهيف جحذم ناسرف نم ناك يتلا جحذم تاراغ ىدحإ دص يف كرتشا

 ٠١. /98 ص - رشاعلا ءزجلا  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0

 .8/947 ص - نماثلا ءزجلا  ينادمهلا نسحللا  ليلكإلا (؟)
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 لاقف .يئراحلا رهْسُم وخأ يجحذملا ثراحلا ديزي نب ورمع وأ برك يدعم

 :كلذ يف ميرص نب ثراحلا

 ارْمَعاَنَسِراوُفاَنْأَطْوأ ةيشع نىّعولا انسراوف ْتْْرَه له سانلا لَس

 اًرَجْراهُمِحْفُت ٍناَيْثِفلاِب سباوَغ بناج لك ْنِم ُلْيَخلاَو ِءِقْنَح ىَلَع
 اردغانطبحي ناك نميف َىلْبنل  ئّرقلا بلاطلل برحلا َنوَبْل اَنْرجَه

 ل ا 10 ا ل

 © الا ايلا را كيوم لج .ًاراج اهب اَنْيَمَح

 اًَرْسَقانل َنيِدَن ىتحانئادعأل  "ةَهيِرَك ِمْوَي لك يفاَهب ُدوُجَن
 َرُْذُعهبْدَكِئالِدْمَعِبَ فو ءْكِلاَم َكلْهَيو دومحم َدَمْحُيِل
 نأ يقربنا اناوننا نشللو فراق مش كنتت اه لات

 (اًرُكِؤانل َنيرِكاَذْلِلاًمححاَمرأو انفوُيشو انمايأ ثّكّرتدقف
 2 خاج ييمب عع

 ١ - يدشاحلا َيرَذِعلا ناَملَم نب ِءاَذَب :

 ذم تعس زج ردع ةلجق نانيوف.دحأ نابلس نع 2157 سرافلاو:رفاشلاا وه

 ىَنَع ناَمْلَس ينب هتريشع وأ هتوخأو وه هايإو ءدشاح نب مّشج نب كلام نب عفاد

 :هلوقب يدارملا كيسُم نب ةورف

 هاو لوب ةةوارخ يناس اوتو بيعت رع لذلاو
 يأ (َندّراوت دقل) :هلوقو (ها) « . .نامّلَس ونبو رمعم ونب الول يأ» ينادمهلا لاق

 ةريعش وبأو ءاَذَب ناكو «بعك نب ثرحلا ينب نم سامح ونب مهنمو جحذم لويخ
 ينادمهلا نسحلا هنع لاقو . مايألا كلت يف ناَدْمِهو رذِع ناسرفو ةداق نم َيِرّذِعلا :

 :لئاقلا وهو ناملس نب ءاَّذَب ةيلهاجلا يف اهئارعشو اهناسرفو رّذِع فارشأ نيه
 (”مارغلا سأك(انحامر) ٍبْئجَجِب سامح ينب عْمَج ٌعُْمَجلا اًنْحَبَص

 )١( حامرلا :ارْمّسلا ةفقثملاو .ًافويس :ًاضيب .
 اهب اًئّصو) بوصألا نوكي دقو «(انّلْن) ةملك ترركتف (أراد اهب انلنو) عوبطملا ليلكإلا يف ءاج (؟)

 . جحذم ةراغ نم اهوناص مهنأل (ًاراد

 .برح موي لك :ةهيرك موي لكو .. فويسلاو حامرلا يهو اهب دوجنس يأ :اهب دوجن (©)
 .ةهوركم اهنأل برحلا :ةهيركلاف

 .انحامر بئاوجب مهاتحبص :ديري امنإو «فيحصت وهو (مهحامر بنجب) انه هلصألا يف ءاج (5)
 .توملا يأ :مارغلا سأكو
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 ارك اسرة لاهولخو  ًاميمج مهمئارك قعاولجاف
 ضعب ٌدِهَش ناكو «رذع ةمينغ ىَمَسُيو ةريعّش وبأ ةيلهاجلا يف رذِع ءامظع ْنِمو . .

 37 م ل ةويعشلاب اننثغ# لوقت يهو رّذِع ُْتَحارَف هدي ْتَعِطٌقَو ىَلْبَأف رذع مايأ

 0 دنت

 : ةلئاو ءارعش دحأ . . رغصألا شاشحلا

 ةلئاو نب ءاَّذَب نب صاّصَّقلا نب شاشحلا نب ليصأ نبا رغصألا شاشحلا وه
 نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةعيبر نبا - يركاشلا - ركاش نب - يلئاولا -

 قرشم ةقطنمب ركاش نب ةلئاو ةليبق نم وهو  ينادمهلا يليكبلا - ليكب نب نامود
 ْنِم ناسرف يف برك يدعم نب ورمع هيلع راغأ .نارجن نم نصحلا ةقطنمو ةدعص
 يف رمم هل لاَقُي عضومب هنم ىمتحاف «نييجحذملا فعُج ينبو نزام نب دْيَبُر ينب
 نب شاشحلا دلو :لاقو باسنألا ىف ىنادمهلا هركذ دقو .ةدعصب ةلئاو ةقطنم

 ىلع :توك يِذْعَم نبا هحبص يذلا را شاشحلا هدلو نمو :ًاليصأ : صاصقلا

 :لوقي كلذ يفو ءرمم هل لاقي عضومب هنم ىمتحاف ةّرُغ

 نزامو فج ٍءانبأ نع ّينكضو 3 يحئاقل ٌتْيَمَح دق ِرَّمَم مويو
 نر وعلا اراها روخ نو ردنا ىلع هر بقت هنو قرت يقللوأو

 7 انران فو ىف لقب ةانش مهرْيَخ مذ ْنَم باخ نإ امو اوباَخَف

 :لاقي هنمو .عوجرلا : لؤألاو «ينعجرأو يندر : يأ (يربص يبلوأ) :هلوقو

 .ةيخرتسملا ةيوارلا ماوسلا لبإلا :نطاوعلاو «بوكرلا ةنيل :ايافصلا روخو .رمألا لآ

 عرصُي ام يأ «ودعلا هب ّلتي ام :ّلتملاو .هّدََح ءيش لك ةابش :(لتم ةابش) :هلوقو
 .فنالا :نراملاو .هب

 يو دع د!

 : ينادمهلا يبحرألا ملعألا نبا يفولا - ؟

 : هلوق يف يجحذملا يدارملا كيسم نب ةورف امهركذ نْيَذْللا نادمه ّييفو دحأ وه

 ةانقخ بقتقزورازبه لاو: تاهل مو دعت الون هلنلاو
 نانو الوحي تدق

 ٠١. ج 8١ ص - ينادمهلا نسحلا ليلك 0)

 اذ ىلإ مسالا اذه لمحييو رمم يداو مويلا هل لاقُي :رمما شماهلا يف عوكألا دمحم يضاقلا لاق

 .« قونلا نم نابلألا تاوذو لماوحلا يه :حاقللاو .ةدعص تاقحلم نم ةلئاو يف وهو نيحلا
 ٠١. ج ١84 ص - ىنادمهلا  ليلكإل 77
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 نب ملعألا نب ليلُس انبا ّيفولا ورمعو ّىيفولا بأوذ) :امُّه نادمه اًيفوو

 نِم مهو (ينادمهلا ّيليكبلا يبحرألا - بحرأ نب نايلِع نب دبع نب َةّبنُم نب ثراحلا

 . فوجلا بحرأ

 ةَصُعلا وذ نيصحلا راغأ ؛نادمهو جحذم نيب تاراغلاو ةنتفلا ةرتف ىفو

 نب ثراحلا نب نحز لآل ًالبإ ّمنَعو ءبعك نب ثرحلا ينب دئاق ّيجحذملا يثراحلا
 ينب ىلع ٌبحرأ تراغأ مثلا :ينادمهلا لاق .ردانج نب سيقلو نايلع نب دّبَع نب هبنُم

 ملعألا نبا ّيفولا لاقف ئّرْسَأو ًءامد اهنم اوباصأو ةريثك ًامَعَن مهل اوحستكاف ثراحلا

 : ةّصعلا يذ نْيَّصخلل - ملعألا نب ليلّس نبا ّيفولا وهو -

 ٍداَجِيلانمنيَمّرخألاةاَدَّغ يمؤققلغف َكءاَسأ مأ َكّوَسأ

 دارج نم لجرءاعقبلابو اَرجُه نّيَّيختلاب َلْيَخلا ْنأك
 ناري تشاو انك ماين قيام تن ةيوعتلا نكشماو

 ص] 15/ ٠١[

 داجنلا نم ةقطنم مسا نيمرحألا نإف (داجنلا نم نيمرحألا ةاَدَغ) :هلوقو

 ةشيب ندعم اهب :روث داجيا : ةفصلا يف ءاجو .نميلا يلاعأ ةارسو نارجن فالخمب

 ديبز ينب نم رئاشع ناطعب ةشيب داجن نم نيمرحألاب ناكو ©' 7( بهذ ندعم ءناطعِب

 يار ما ةيكقاو : نايا اهي ةنيعلا ينءاعبا كيينيتلاا :هلوقو :قزانمو

 يداو مث ب قلي ىلع هدوم َدْضَق ةاَرَّسلا ضرأب شَرُج نم جرختو . .رامثلاو
 ها ١ 9 تأ . 9. . 0 َّ

 نم بئجو "بنج ةاّرس مث ةمالظ مث نايحن يداو يف مث عم يداو مث رطرط

 بْنَجو ديبز ةقطنم ىلإ ناذمه نم اهعم نمو بحرأ ةراغ تناكف «جحذم رئاشع

 ىلإ هرعشب ملعألا نبا ّيفولا هجوت دقو «نارجنب بعك ينب ىلإ سيلو كلت ةيجحذملا
 ءاعقبلا 5 ىفولا رعش ىف ءاجو .جحذمو ثراحلا ىنب بورح دئاق هل نيصحلا

 .ةاًّرّسلاب ةيجحذم نكامأ ءامسأ امهو دارو ةقطنمو

 بورح ضعب يف اناك امهنأل نييفولا ايمّس امنإ) نييفولا نأ ليلكإلا يف ءاجو
 ٌحلصلا عقوو دادسلا ىرج مث . .ايابسلا نم ةرشع يتنثا اباصأ دق جحذمو نادمه

 1 ٠/١707 صال نييفولا ايمُسُف . عانق ّنهنم ةدحاول فّشك ام ّنُه امك ًاعيمج نهادرف

 ينب ضعب ةوزغ تعقو نيح نادمهو جحذم نيب دادسلاو حلصلا عق هو دقو

 وئب ترسكناف دجنب بالكلا يداو يف ميمت رايد ىلإ مهعم نيذلاو بعك نب ثرحلا

 نيب قافتالاو حلصلا ىرج ذئدنعو 0

 .51؟و 5١١ صو 5:59 ص  ىنادمهلا  برعلا ةريزج ةفص (0)
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 وه ًانبا ملعألا نبا بأوذ يفولل ناكو . .تاراغلاو ةنتفلا كلت تهتناو نادمهو جحذم
 رعشو ربخ هلو ًاعاجش ًارعاش ًاكتاف ناكو جحذم يف رواجف «ساؤذ نب ديرطلا ورمع

 .ةرتفلا كلت دعب هنكلو ليلكإلا ىف

 توعوي 3 ْ

 : جحّْذَم بورح دئاق . . يئراحلا ةَّضْعلا وذ نيّصْحلا  ه

 دئاق ةستعلملا نكراحتلا ناتق نب دادس قب ديزي نب" نيصخلا ةطخلا وذ قه
 باتك يف يركبلا ديبع وبأ لاق . يورحلا نق عضم رئاسو بعك ني ترحلا يع
 وذ نّيّصَخلا مهنمو بقل نور ترحل يدز بنك ىف يبلكلا نإ لاقد ةيبنحل

 0 ا ا

 ّسأر :ديبع وبأ لاق :لصألا شماه يف ءاجو . .عابرألا سراوف هينبل لاقُي
 ةئس ةئام شاع هنأ بوصألا وهو  '١”«ةنس ةئام شاعو «ثراحلا ينب نيّصخلا
 ملكت اذإ ٌصتغي ناك هنأل ةّصْعلا اذ يّمّسو» :ديرد نبا لاق .ةنس ةئام ساو نسيلو

 نبا ظفاحلا لاق . مالكلا هيلع بعصي ٌصتغا اذإف هوحنو قيرلاب صصغلا لصأو
 اذإ اوناك ,عابرألا سراوف مهل لاقي دالوأ ةعبرأ ةّصْعلا يذ ْنيَّصْحلل ناكو» 0

 بعك نب ثرحلا ينب دئاق ناك هنأل كلذو ''"«اهعْبُر مهنم لك ىَلو برحنلا رضح
 لآ اوناكف نارجنو بعك نب ثرحلا ينب ءاسؤر امأ .بورحلا يف جحذم ناسرفو
 . يثراحلا نايدلا نبا نادملا دبع

 «نادمهو جحذم نيب تاراغلاو ةنتفلا يف رعش هلو ءرعشلا لوقي نيّصحلا ناكو

 ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ ةديصق كلذ يف لاقو فوجلا بحرأ ىلع ةراغ داق ثيح

 :نيصحلا لوق وه ًادحاو ًاتيب اهنم

 اريعب سيق ٍردانج نبالو نحز لآل ندد ملف نويبع
 كلت نم ينادمهلا هركذ يذلا تيبلاف «ىرخأ رداصم يف راعشأ هل ْنأ دب الو

 نادمهو جحذم نيب تاراغلاو ةنتفلا كلت يف ءارعشلا دحأ هنأ ةفرعم حيتي ةديصقلا
 . حلصلاو دادسلاب تهتنا يتلاو

 ناسرف ضعبو معئثخو ةعاّضُقو جحذم ناسرف كلذ دعب  نيّصْحلا داقو
 ةعصعص نب رماع لئابقو ميلَس ينبو ميمت لئابق ىلع ةيبرح تالمح يف نادمه
 ميمت ىلع اهيف رصتنا يتلا توّرملا موي ةوزغ اهنم ناكو ءدجن يف ةينزاوهلا

 )١( ص - يركبلا ديبع وبأ - يلامألا باتك ىلع هيبنتلا 70.

 /؟15 ص - ينالقسعلا رجح نبا - ةباصإلا (؟) ”.



 :اهيف دْهَنو جحذم ناسرف نع برك يدعم نب ورمع لاقو

 ٍدْهَن نبالو نيّصخللمَّسَفُي افلأ توّرملا يذب اوذخأ مّمو

 مزَجو دْهَنو جحذم لئابق ناسرف نيصحلا اهيف داق يتلا (حيرلا فْيف) ةعقوم مث

 ءدجن يف ميلس ينبو ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع ينب لئابق دض ةلمح يف معثخو

 فِيَف موي راعشأو ءابنأ ركذ انفلسأ دقو .ًارهاب ًاراصتنا هعم نيذلاو نيصحلا اهيف رصتناف

 موي ناكو .يئثراحلا ديزي نب رِهْسُم سرافلاو رعاشلا نع قبسألا ثحبملا يف حيرلا
 قافولا متو .م9١5 ماع يلاوح يف «ةيوبنلا ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب حيرلا فْيَف

 . حيرلا فِيَف موي راصتنا دعب نزاوهو ميمت عم دادسلاو

 ءاسؤر نم برك يدعم نب ورمعو عابرألا سراوف هدالوأو نيّصخلا ناك مث

 نورطيسي اوناك نيذلا سرفلا ءانبألا ةبراحم ىلع مزعلا اودقع نيذلا نالوخو جحذم

 فوجلاب باذم يف اوركسعو ًافيثك ًاعمج هعم نيذلاو نيصحلا عمجف ءءاعنص ىلع

 ناذاب عم نادمه تفلاحتف «ءاعنص يف ناذاب مهريمأو سرفلا ءانبألا لاتقل فحزلل
 رهتشا فوجلا يف نادمهو جحذم نيب لاتق عقو مث .جحذم ةهجاوم يف سرفلاو
  نيّصخخلا دالوأ  عابرألا سراوف نإ ليقو «نادمه هيف تبلغت (مْدَّرلا موي) مساب

 يف ِمْدَّرلا موي ةعقوم تناكو .كلذ نع نيقيلا أبنلا يتأيسو .ِمْدَّرلا موي يف اولِتُق

 نأل ةيلهاجلا مايأ نم يهو «م57؟ ماع يلاوح قفاوملا ه١ ةنس لاوشو ناضمر
 .رشتنا دق نكي مل مالسإلا

 هك يبنلا ىلإ نميلا لئابق ناسرفو ءاسؤر بكاوم تراسو مالسإلا رشتنا املو

 - عابرألا سراوف دحأ  نيصحلا نب سيقو يثراحلا ةّضْعلا وذ نْيَصْحلا ناك برثيب
 اوراصو اونمآو كي يبنلا ىلع اودفو نيذلا بعك نب ثرحلا ينب دفوو تالاجر نم

 «برثيب ِدَِكَم يبنلا ىلإ نيصحلا ةدافو ةباحصلا مجارت بتك تركذ دقو .ةباحصلا نم

 ينب دفو عم نميلا ىلإ داعو ء«ه١٠ ماع نسلا يف ًاريبك راص دق ناك هنأ دب الو
 . ةنس ةئاملا زهان دقو تام ىتح هتايح رخاوأ شاعف «بعك نب ثرحلا
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 («ا/ ه١ ثحيبملا

 ّيعِداولا كلام نب عّدخألا
 « ِمْدَّرلا موي يف (اهلاحرو بئاكرب ينْلأَسَأ) ةديصق ٌبحاصا

 ئعداولا ةّيمأ نب كلام نب عدنجالا ىلغاحلا ىنمبلا سرافلاو:نعاشلا وه
 عدبأ مدّرلا موي ةعقوم اهيف فصو يتلا (اهلاحرو بئاكرب يِنتْلأَسأ) ةليمفل هاف
 : هلوقب بففصو

 عئتلكفوهتئِسأاوٌّضفحَخ  مهفاَذغأ نِمو يموق ْنِم نالْبَخ
 () عاردألا ّنِم للحل يف ٌَنوُشِمَي اوُقَساوَتف مهنيب ةّئِسألااوُضَفَخ

 50 ع ود ار :عدجأل» مولعلا سمش يف ّيريمحلا ناوشن لاق
 :..ارغاش اعادت اسزاف ناكو ءرمْعُم نب ناميلس نب رم نب ةّيمأ نب كلام نب عدجألا

 :يعداولا قور نب ناعملا لاق

 (0(ُعدجألاو كلامو فيرعلاوبأو انناسرُف ْنِم رهذلا نب ٌرذنُملا

 ميملا مضي - رِمْعُم نب ناملس نب َرُم نب ةّيمأ نب كلام نب عدجألا) وهو
 نبا ء«ةعداو نب دو دبع نب دعس نب ثراحلا نبا  ىرخألا ميملا رسكو ىلوألا

 نب مشجج نب دشاح نب مشج نب كلام نب عفاد نب جشان نب رماع نب ورمع
 بيطخلا نع ليلكإلا شماه يف ءاجو (. .ديز نب نادمه نب فون نب ناريخ

 7 مبلا 3 امنرف سرفأ نم عدجألا ناك» :لاق هخيرات يف يدادغبلا

 نبا هلاخ نع يرمعملا تيوح نب نسحلا ىنثدحو» :ىنادمهلا نسحلا لاق

 رهبنلا با ةيضمح ىبأ ني.ندنلا نأ :ةفالدنا نخ ادم ةفالع ناكر: ىرمتملا نيهلت
 .هتميركل هريختسي الو هرجحل لحفلا مكنم لجرلا ريختسيل نادمه رشعم اي :لاق
 ىرخألا ٍجْوَّرو «كلام نب عدجألاب تنآف ةّيمأ نب كلام ةدحاو جّوزف ناتنبا هل ناكو
 ."9(ةمامث نب ثراحلاب تتأف «بحرأ دّيس عفسألا نب ةمامث نم

 ةعداو نم ناك ثيح ةدعص ةعداو نم هترسأو كلام نب عدجألا ناك دقو

 ١50. ص  يركبلا ديبع وبأ  يلامألا باتك ىلع هيبنتلا )١(
 . 5005 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش ()

 ٠١. ج 59 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا (؟9)
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 ينادمهلا ركذ دقو «ةدعص يف ةريشعو فوجلا نادمه يف ةريشعو دشاح ىف ةريشع

 ةردجو (ةردجي ركاش لالح مهو «نطب .«يعداولا ثراحلا نب رِمْعُم نب ةلع ينب) نأ

 شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو «ةدعص يقرش يف ركاش نب ةلئاو نم
 نإ» : عدجألا مهنم يذلا (يعداولا ثراحلا نب رِمْعُم ينب بسن) نع ينادمهلا مالك

 ."ولط لادعأ نساهرتفو ةارهظو مقاب مهارث نيو . .ةيقب اهل ةعداو

 هع داع د

 :نارجنو ةدعصب عدجألا اتأرماو أتيب

 يدعم تنب ةشبك هتأرما تناك هيفو ةدعصب تيب يعداولا كلام نب عدجألل ناكو
 اهيخأ لتقم ربخ يف ءاج دقو - برك يدعم نب ورمع تخأ  يدْيَبُرلا برك
 ةاراو ةيجححل ملا لام ةريشع نم ناركس لجر هلتق يذلا برك يدعم نب هّللا دبع

 نع يلامألا باتك يف ءاج امكو - هنأ نزام ينب نم ةيدلا لوبق برك يدعم نب ورمع

 تلاقف  يناغألا باتك يف ءاج كلذكو - كي حامل يعمصألا
 : هلوأ «ثيلثت يف ديبز ينبو ورمع اهيخأ ىلإ هب تثعب , ًأرعش تارك يدخغم تب ةشبك

 نقف سعول رام الأ 5 هنري اخذ ةلتا دمع لكنا

 2 ةدْعَصب ٍتيب يف ُكَرْتأ ًاركبَأو ًالاَفإ مهنم اوذخأت نأو

 راغأ مث برحلاب ورمع مهرذنأف ل

 اهجوز تيب وهو «ةدعصب تيب» يف شيعت اهنأب ةشبك رعش قطنيو «مهيف نخثأف مهيلع
 يف ءاج امب «ةدعصب تيب» اهلوق طبر نم كلذ نيبتيو .يعداولا كلام نب عدجألا
 نب ناملس نب ّرم نب كلام نب عدجألا ناك» : ينادمهلا نسحلا لاق ثيح ليلكإلا
 يِدْعَم تنب ةشبك هتحت تناكو ؛هرصع ىف اهرعاشو نادمه سراف ىعداولا رمغم

 ١ : عدجألا لوقي اهلو : يدْيَبُرلا برك

 اهدنا يشن عما يدب ةنتكن كاكا
 "0ةالبلاهب بوطخلا يف ُلكَوُي ينئيمٍلوقلاًرْهَجو ءَةَلَعْلَعُم

 نب نايفُس نِم ديصألا ونب هب لعف اميف برك يدعم نب ورمع هرهص لاق اهلو
 : هداوج اوبلس اوناكو - بحرأ

 امرمرع ًأشيج ناَدْمَم ىلإ ٌتْدَّقل  يملغاف رْيَخلا عّدَجَأ الول ِكُرْمَعل

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا  1١ج 45و ٠١.

 .54/1١؟4 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألاو * ١9١/ ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (؟)

 نارجن يف وهو تايبألا كلت عدجألا لاق دقو ؛دلب ىلإ دلب نم ةهجوملا ةلاسرلا :ةلغلغملا (*)

 .ابلاغ ةدعص يف ةشبكو
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 ""«اًمَمذأو ٍِتْيَمُك نم ريمط ٌفلأو ةّرمِط َفلأ ناَدْبَم ىلإٌُتْدُّقل

 هنول يذلا :تيمكلاو « ليخلا نم ركذلا :ريمطلاو ةريشلا نين نشألا# ةّرمطلاو

 .داوسلا صلاخلا : مهدألاو ءةرمحلاب داوسلا طلتخم

 ركذ دقو . بعك نب ثرحلا ينب ةقطنم يه يتلا نارجن يف تيب ًاضيأ عدجألل ناكو
 :لوقي اهلو . . بعك نب ثرحلا ينب نم عدجألا ةأرما تناك) هنأ هيبنتلا باتك يف ديبع وبأ

 عابرألا سراوف لْيَف ٍتيِسنو اهِلاحرو بئاكرب ينهلأسأ

 ”(عابرملا ٌةئاسو ِءاوَللا لهأ مُهُّيِعَت ِكْغْرَي ْمَلأ نيّصخخلا ينبو

 نآأل (نيّصخُخلا ينبو) :لوقي مث (عابرألا سراوف..) لوقي نأ نكمي الو
 تنب) وه امن يناثلا تيبلا ردص نأ بوصألاف «نيّصخخلا ونب مه عابرألا ساروف

 نب نيصحلا تنب يه نوكتف هتأرمال رعشلا اذه لاق وهف «مهّيِعن ِكْعْرَي ملأ نيّصخخلا
 هنأب هيبنتلا صن عم كلذ قفتيو «عابرألا سراوف دلاو يثراحلا ناَتُق نب دادش نب ديزي

 تخأ نيصحلا تنب يه كلت هتأرماف (بعك نب ثرحلا ينب نم عدجألا ةأرما تناك)

 ليلكإلا يف ءاج يتلا عدجألا هنبا ةدلاو ابلاغ يهو «نارجنب تناكو عابرألا سراوف

 نأ نكميو - ٠١[ /45 ص] «عدجألا ةنبا يبحرألا ةمامث نب ثراحلا جوزت» :هنأ
 هامس هنأل عدجألا نب رِشَتنُملا ةدلاو يه عدجألا ةأرما نيّصحلا تنب نأ ًاضيأ جتنتسن
 .(عابرألا سراوف دحأ ءنيّصُحلا نب رِشَتنُملا) مساب

 نب ورمع نيبو يعداولا تالا قب عدجألا نيب ةقيثولا طباورلاو قئاقحلا كلت نإ

 بعك نب ثرحلا ينبو عدجألا نيبو ء.جحذم سرافو ديبز سيئر برك يدعم
 مل «عابرألا سراوف دلاو جحذمو ثراحلا ينب دئاق نيّصخلاو

 نيب مدّرلا موي ةعقوم يف عابرألا سراوف لَثَق عدجألا نأ نم تاياورلا ضعب يف عاش

 داق يذلا نأ» مدع نبا ركذ دقف يعملا كلذ يف نادمه دئاق ناك هنأو جحذمو نأدمه

 .رايدضأ مهف عابرألا سراوف اي" "زا نع كلام وه امنإ مذّرلا 6

 . مدَّرلا موي ةيفلخ نييبت ديفملا نمو .عدجألا

 نزي يذ نب فيس كلملا دهع دعب تككفت دق ةيريمحلا نميلا ةلود تناك
 تناك ىتلا ةيريمحلا ةلودلا كولم رخآ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم هنبا دهعو

 ٠١/9١. ص  ينادمهلا نسحللا -.ليلكإل0)

 4/15١. ص ب ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا (؟) 9 نفض يركبلا هنبعوبا حهقتا()



 56 يعِداَولا كلام نب عّدجألا 6059

 ءانبألا سرفلا رطيس مث «م097 ماع يلاوح هلايتغاب هدهع ىهتناو نميلا لك مكحت
 نب زيوربأ ىرسك ماقو ءاهنم ةبيرقلا قرطلا يف زكارملا ضعبو ءاعنص يف مكحلا ىلع
 يملا ءاجرأ مظعم تناك امنيب ناساس نب ناذاب ىلو مث ءاعنصب ريمأ ةيلوتب زمره

 طظفح دقو .مهفيلاخمو مهقطانم ىلع ًاكولم اوراض نيذلا لايقألا مكح تحت تحت ةلمت

 ةينميلا ةعوسوملا باتك يف هركذ متو كلذ نع أماه أصن هّبَتُم نب بهو خرؤملا انل

 نأ ريغ مهسفنأ ىلع ًادحأ نوينميلا كّلَمُي مل نزي يذ نبا لتقمبا : :هصن يلي ام وهو

 هللا ىتأ ىتح فئاوطلا كولم لثمك اوناكو رّيْمَح نم ًالجر مهيلع اوكْلَم ةيحان لك
 يف ةيسيئرلا فيلاخملا يهو (ةهج لك) ينعي (ةيحان لك لهأ) :هلوقو .2'”«مالسإلاب
 :يهو ءاهيف لايقألا كيلمت مت دقو «نميلا

 «ةوبشو «ندعو ءجحلو «نيبأو «علاضلاو 3 ادرأو «رامذو «ةديدحلاو « زعتو

 وحن فيلاخملا كلت مكحب لقتسا دقو :قرشملا رافظو «ةرهملاو « تومرضحو

 «نيعر وذ لالك دبع نب ثراحلاو «شئاف وذ ةمالس :مه كولم لايقأ ةتس
 ؛«يريمحلا حابصلا نيأو «نامعنلا نب دهفو «نزي يذ نب فيس نب ةعرزو

 . "'”يدنكلا برك يدعم نب سيقو
 نب نادملا دبع لآ اهيف لايقألا ءاوذألا نم ناك :نميلا يلاعأو ءاعنص فيلاخم ب

 دشاح ءاسؤر نارم يذو ةوعل يذ لآو «جحذم ةسائر تيب مهو نارجن يف نايدلا
 معثخو ةعاّضُقو جحذمو نادمه لئابق ءاسؤر نم ديدعلاو (نادمه) ليكبو

 تاساس نب ناذاب مهريمأو ءانبألا سرا قصفت يدي 5 قطا يف هارشلاو

 .نادمهب ةبيط ةقالع

 ما لا ا سل كا

 اند ويضل متو معئخو ةعاضقو جسم ناسف لل راعلا يتلا انك اهيف داق ىتلا (حيرلا

 هدالوأو نيصحلا اهتاسرفو اهتداق نم ناكو دعت د ري تاو مرارا سايق ىلع

 فِئَف ةعقوم تناك «مهريغو «برك يدعم نب ورمعو يثراحلا رهْسُمو عابرألا سراوف
 امكو كلذ دعبو .م119 ماع يلاوح كلذو ؛ ةيوبنلا ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب حيرلا

 نع نيصحلا نب يكتمل ,يثراحلا رهشم نب ةّبلع دَفَو) يلامألا باتك يف ءاج

 ميلا ص - يرمعلا نيسح .د - ةينميلا ةعوسوملا 22320

 1١١58-5/1١١1845. ص - حرفلا دمحم - ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا (؟)



 600 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ب

 دعم ةيدورعج هلا نا ةنرلؤكو" 7 شئاف يذ ةمالس كلملا ىلإ عابرألا سراوف

 :هلوق يف ورمع هركذ يذلا هفيس شئاف وذ ةمالس هاطعأو برك

 شفهارلا ىلع ىئشُت ًاصالو ًةِضاَمُضَف برحلل ُبددعأو

 شئاف يذةمالس فيسو اجياد اةريحطتخت نيييساو

 :هصن ىلي ام يزارلا خرؤملا ركذ امك وهو ماه رمأ عقو «قحاال تقو يفو

 يف ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج عمتجا"

 نب ورمع مهيف ناكو «فوجلا نم باَّذَمب مهعامتجا ناكو ءزمرُش نب ىرسك نمز
 ديزي نب نانق نب نيّصحلاو «ينالوخلا ديز نب ةسبنعو «يديبُزلا ٍبِرَك يِدْعَم
 ناسرفلا نم ةعامج عم :ييفحلا نو باهشو «نادملا دبع نب ديزيو «يثراحلا

 .ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسعف «فارشألاو

 ءءاعنص نم  سرُفلا  ةرواسألا ليخ يف مهيلإ جرخف ناذاب كلذ غلبو
 ةدع يف لجارو سراف نيب ام لتاَقُم فالآ ةرشع ءاهز يف هئاقل يف نادمه تجرخو

 يسيئر يدشاحلا عيبرلا نب ديزي نب ورمعو يركاشلا ثراحلا نب ورمع ناكو .ةلماك
 مِهُفْلاَحُف هيلإ عراسو كلذ هّرسف «فلحلاو ةرصّنلا ناذاب ىلع اوضرعف ا

 كلذ ناكو «مهناسرفو مههوجوو ناَدْمَه 0 مويلا كلذ تعمتجاف ٍمهَدَقاَعو

 رصانتلاو فلحلا دهع ركذب يزارلا ىفتكا مث "©. .رثألا يقاب رطخلا ميظع ًاموي مويلا
 عيبرلا نب ديزي نب ورمعو ناذاب الا نشرفلا نيب هتباتك مت يذلا

 ىف ريخألا اذه ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو يركاشلا ثراحلا نب ورمعو يدشاحلا

 ركذي يذلا ثراحلا نب ورمعا مهنم نإ : الئاق (ركاش نب ةمهذ نب شباو)ا ينب بسن

 دقو ترحل ""«نادمه نيبو مهنيب فلحلا دقع هنأ - سرْفلا  ءانبألا

 فِيُف ةعقوم دعب ءاعنصب , سرفلا ةبراحمو لاتقل فوجلا يف ركذلا فلاس عمجتلا ناك

 *” هولك يبنلا ثعُب دقو حيرلا فْيَق ةعقو تناك" هنأ ةديبع وبأ ركذ يتلا دجنب حيَرلا
 عمجتلا عقو مث نمزلا نم ةرتف حيرلا فْيق تلت دقو  ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب يأ -
 ءاعنص نم سرفلاو ناذاب راسف ءءاعنص يف ناذابو سرفلا ةبراحمو لاتقل فوجلا يف
 بقع يف' هنأ نم يزارلا هاور ام ًاباص سيل يلاتلابو «ناديع مما فلاجتلا ماربإ 5

 . نست لها ةرجهلا دعب وأ (ةيوبنلا ةرجهلا) بوصألاف ؟ةيوبنلا ةثعبلا تناك كلذ

 ناك دقف سرفلل نادمه ةرصئنو فلاحتلا ةجييتنو ةرمث ىلإ يزارلا قرطتي ملو

 .88و ”8 ص - يزارلا  ءاعنص خيرات (2) ١.١/77 ص - ىلاقلا يلع وبأ - يلامألا )١(
 ٠١/1١9١. ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا ()
 .177 ص - داج دمحأ دمحم - ةيلهاجلا يف برعلا مايأ )



 ا ئعِداَولا كلام نب عّدجألا 001

 مهيفو جحذم ةيسيئر ةفصب مهو فوجلا يف ًافيثك ًاعمج اوعمج نيذلا ةهجاومل كلذ
 نب ديزيو «عابرألا سراوف دحأ وهو نيصحلا نب باهشو «يثراحلا نيَّصحلا
 مل  (فارشألاو ناسرفلا نم ةعامج) كلذكو برك يدعم نب ورمعو ءنادملا دبع

 تناك اهنآل دارم نم ةصاخو «جحذم نم مهريغو دارم نم مهو مهءامسأ ركذي

 ةيطينب انيك اعيش [رسيعو انيطع اركشس اوركسع) ءاسؤرلا نألو كرحتلا نكت
 .(فوجلا يف باذم

 نادمهب ءاقللا دعب ءاعتنص ىلإ اوداع سرفلاو ناذاب نايزرملا نأ جاتنتسا نكميو

 ءايحإ مت ريسي دمأب كلذ دعبو «سرفلل نادمه ةرصانم ىلع فلاحتلاو دهعلا ماربإو

 تعلدناف «نينس ةدع لبق نادمهو جحذم نيب ىهتنا دق ناك يذلا قباسلا عازنلا ثغعَبو

 تاذ اهنأ رهظي ملو «ةيلبق برحك فوجلا يف نادمهو جحذم نيب ِمْدَّرلا موي برح
 ةيفلخو ملاعم يه كلتف .امهنيب فلاحتلابو سرُفلا ةرصانمل ينادمهلا ضرعلاب ةقالع

 . مْدّرلا موي ةعقوم لبق ام

 : عدجألا ةديصقو . . مذّرلا موي ةعقوم أبن

 يف احالّم يداوب مدّرلا ةقطنم يف نادمهو جحذم نيب ِمدّرلا موي ةعقوم تعلدنا

 موي بسنُي هيلإو «فوجلاب احالم يداوا :ةفصلا يف ينادمهلا نسحلا لاق .فوجلا

 هيفو كل ا :فوجلا احالم#» شماهلا ىف ءاجو « . .احالم مدر

 00م .يسنمو نادم نيب مذزلا موي ناكو «فشارحلا برق ريبك ليغ

 050 ا

 عّمَجّتو ٌرَكْسَع يتلاو ةقطنملا كلت ىلإ برأمو فوجلاب اهقطانم نم دارم ةليبق تعمجتف
 ْنَّشُق ءاهريغو ديبُرو بعك نب ثرحلا ينب لئابق رئاشعو ناسرفو ءاسؤر ًاضيأ اهيلإ
 ةقطنملا كلتب جحذم ىلع اموجه نادمه لئابق تالاجرو ناسرف نم فالآ ةرشع ءاهز

 لويخ تناكو مدّرْلا موي ةعقوم يهو ءمدَّرْلا يف ةمساحلا ةكرعملا تعقوو فوجلا نم

 . جحذم نم اهعم نيذلا ةيقبو دارم ترسكناف ًاداتع َلَضْفَأَو رثكأ نادمه ناسرفو

 ٌةَعُفَو نادْمَهو دارُم نيب مالسإلا ليبق ناك" :ماشه نبا لاق مويلا كلذ نعو
 ا ا ل ا ا ا

 مظعأ نم مْدّرلا موي ناك" :ليلكإلا شماه يف عوكألا يضاقلا لاقو“ . . مّْرلا

 هيف :تريضتناو ءاهلك نادمهو اهلك جحذم نيب ,+ ناكو : ةيلهاجلا يل ةيوعلا هاب

 )١( ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (7) .777 ص - ينادمهلا - برعلا ةريزج ةفص ١95١٠/ 5.
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 ."7(مذّرلا موي اهسيئرو نادمه دئاق وه كلام نب عدجألا ناك . . نادمه

 هيلع َبَّقَع دقو قاحسإ نبا وه ِمْدَّرلا موي نادمه دئاق ناك عدجألا نإ لاق يذلاو
 .باوصلا وهو ''”«ميرح نب كلام مويلا كلذ يف نادمه داق يذلا :ًالئاق ماشه نبا
 درع يعم خد“ مداولاس نع كلام مويلا كلذ يف نادمه ناسرفو ةداق نم ناك كلذكو

 : مْدَّرلا موي يف لئاقلا بحرأ نب نايْلِع نب دبع نب ةعيبر نب ّرم نب ثراحلا نب كلام
 اهعوج لاط نإو ًالاومأ سبحنو انتويب ظافحلا راد ىلع ينبنو
 "”اهعورد كاذب تقاض دقو ةافك اننإنادمه مْدَّرلاانيفك نحنو

 زربأ وهو عدجألا ةنبا جوز ينادمهلا يبحرألا عفسألا نب ةمامث نب ثراحلاو

 . مدَرلا موي يف نادمه نم لتق ْنَم

 «نادمهو دارم نيب الو ءاهلك نادمهو اهلك جحذم نيب ِمْدّرلا موي نكي ملو

 ركاشو نايفسو فوجلا بحرأ نم لتاقم فالآ ةرشع ءاهز نادمه نم ناك امنإو
 بعك نب ثرحلا ونب جحذم لئابق نم دارم عم ناك كلذكو « ابلاغ  مْيَرّصو
 نب باهشو «يئثراحلا ةَّضْعلا وذ نيّصحلا ِمْدَّرلا موي يف جحذم ةداق نم ناكو ءديبُزو

 برك يدعم نب ورمعو «نادملا دبع نب ديزيو «عابرألا سراوف دحأ وهو نيّصْخلا
 موي يف لِتق» هنأب لوقلا تاياورلا يف عاش دقو .يدارملا كيسّم نب ةورفو - ابلاغ -

 نم» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق «ةّصّعلا يذ نيصحلا ونب عابرألا سراوف مْدّرلا
 يمس ءْناَنَق نب داذش نب نيصحلا وهو ةَّصُعلا وذ :ةدبعك درب ةسراشلو هرم ,ءاوذألا

 4!( عابرألا سراوف مهو مَدّرلا موي اولتقو «هينب ىلع نزحلاو ظيغلا مظك هنأل ةَّضّعلا اذ
 يذلا وه ةَّصٌّعلا يذب هزبن ليلعتب فلؤملا هركذ ام» :شماهلا يف عوكألا يضاقلا لاقف

 بعصي «ملكت اذإ صتغي ناك هنإ :قاقتشالا يف ديرد نبا لاقو .نهذلا هيلإ ردابتي
 سراوف ةّصُعلا يذ دالوأ يمُسو . .هوحنو قيرلاب صصغلا لصأو ؛مالكلا هيلع

 نوذخأي نيذلا مهو ءاهعْبُر ىلو بورح هل تناك اذإ مهنم دحاو لك ناك هنأل عابرألا
 .؟©(ِمْدَّرلا موي نادمه مهتلتقف ءاكلامو ًادايزو ًارمع :ةثالث اوناكو «ةمينغلا عبر

 ناك هنأل ةَّصْعلا اذ ىَمُس امنإ نيصخلا نأ :امهدحأ «نيرمأ ىلإ انه ريشنو

 : يناثلا رمألاو .هينب لتقمل سيلو «صتغأ اذإ مالكلا هيلع بعصيو «ملكت اذإ صتغي
 ًادايزو أرمع :ةثالث اوناك» :هلوق عوكألا ذخأ امبرو «ةعبرأ اوناك عابرألا سراوف نأ

 دحأ رِشَتُّْملاو يئراحلا رِهْسُم نب ةَبْلُع َدْفَو» هنأ يلامألا باتك يف ءاج امم .«ًاكلامو

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا 7/455١”. ) )5ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 4/565١.

 ٠١. /5١اإل ص  رشاعلا ءرجلا  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0

 .؟ /غ١5 ص يناثلا ءزجلا ينادمهلا نسحلا بليك



 ا يعد اولا كلام نب عدجألا 0603

 نع يِنئْذَحُن الأ ةّبلُع اي :هل لاقف «يريمحلا كلملا شئاف يذ ىلإ عابرألا سراوف
 كلامو دايز ةعبرأ مهو «كلملا اهيأ ىلب :لاقف ؟مهلاوحأ يل فِصّنَو كمامعأو كيبأ

 عابرألا سراوف مه ًارمعو ًاكلامو ًادايز نأب نظلاو سابتلالا عقوف ''"«رِهْسُمو ورمعو
 نب رشتنملا مهنمف عابرألا سراوف امأ .يثراحلا ديزي نب رِهْسُم ةوخأ مه امنيب

 ؛يزارلا رات يورك نيصخلا نب باهشو «يلامألا يف روكذملا نيّصخخلا
 الإ مهللا «نيّصخلا نبا ديزي وأ  دايزو «ةباصإلا يف روكذملا نيّصخخلا نب سيقو
 عم الِتَقُف الَتّقَف ؛كلامو ورمع ًاضيأ مهنم نأو ءانبأ ةعبرأ نم رثكأ 0

 موي َلِيُق نيصُحلا نب باهش) نإ برعلا مايأ باتك يف تّبَك يذلا نيصخلا نب
 يف نادمه تبلغتف ءجحْلَم مازهناو راسكنا نع ِمْدّرلا موي ةعقوم تلجنا دقو 00

 : كلذ يف يجحذملا يدارملا كيسم نب ةورف لاقو .مويلا كلذ

 اتيبلكم يقف ييلخت نإ: :اسدق ةوثالقن تلكت نإَف

 ”انيِرِخآٌةَلْوَءاَناَياَئَم نككلَو ٌنْبججاَعْبِل نِإامو
 ونب داعو رقهقت «مْدَّرلا موي ةعقوم يف جحذم ترقهقتو تمزهنا املو

 دّقف ءمهعم ناك عدجألا نأ ودبي ثيح «نارجن فالخم ىلإ ديبرو بعك نب ثرحلا

 + يعل خي ثرحلا ينب نم تناك عدجألا ةأرما نإ" هيلا باتك يف ديبع وبأ ركذ

 يس عدجألا ةأرمأ نأ نييبت انفلسأ دقو ل جلا نبأ دفاع
 وه لِيُق يذلا نأ تباثلاو ِمْدَّرلا موي يف مهنم ةثالث لِتُق نيذلا عابرألا سراوف تخأ
 امك ؛(كلامو ورمع) مهنم ةثالث مهنأ ليلكإلا شماه يف ءاجو نيّصحلا نب باهش
 تنب' جوز يتادمملا يب ّيبحرألا عفسألا نب ةمامث ديزي نب ثراحلا مْذّرلا موي يف لِي

 ببسب  عدجألا لاق ؟ةمينغلاو لبإلا نيأ :تآرما َعَدجألا ثلأس املف ءعدجألا
 :ةروهشملا عدجألا ةديصق يهو «ةديصقلا هذه  اهلاؤس

 /*”عابرألا ٍسراوَق َلْمَم ِت ثيل ”"ايلاهرو فاكر ملاكا

 .5 ١5١/ ص - ماشه نبأ  ةيوبنلا ةريسلا (5) ١. ج 77 ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا 0

 ١5. ص  يركبلا ديبع وبأ  يلامألا باتك ىلع هيبنتلا (9)

 :وه امنإ" هيبنتلا ىف ديبع وبأ لاقف «اهلاحرو ىبئاكرب ىنتلأسو" :ىلامألا يف تيبلا ردص ءاج (4)
 هْيَلاس امنإ اهّنأل ؛يبئاكرب ال ءِنّونُم :بئاكربو .رعشلا لوأ وهو «واولاب ال ةزمهلاب «ينتلأسأ
 ْ .؟هسفن بئاكر نع ال مهبئاكرو موقلا لبإ نع

 نكلو «عابرألا سراوف لتق ٍتيِسنو) هلوقل مهلتق يذلا وه عدجألا نأ ىلإ ضعبلا بهذي 9
 نأو «مهلتقم تسنو لبإلا نع تلأس اهنأل هتأرما بتاعيو مهيكبي امنإ هنأ ىلع لدت تايبألا
 . عدجألا راهصأو هتأرما ةوخأ مهف .مهلتقم يه - ةبيصملا يأ - ةيزرلا



 004 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 5

 درسا فاسو ءاوللا ندا '''مهُّيِعَن ِكْعْرَي ملأ (نْيّصُحلا تنب)

 (0عاَسلألا ٌةدودشماهِلاحرب <99ثرِووغ ٌبئاكرال ةّيزرلا كلت
 ملدا #3 س6 2 م م ع 7 مل 01 2 7

 عاب ماجن ميتتي ساارضفخ 0

 ''' عاَردألا َنِم لل يف َنوُشْمَي وُقَساوَتف مهنيب َةَئِسألا اوُضَمَح
 ١ ا دحر :ةلئامنش اشد ءيلوغأ ِكَحْبو .ديزي نبأ ثراحلاو

 ١ يلم وندم 2 ىلمانأب يطول ةقيزفأ ئنئاول

 (عافدبّةّينم كر (اعفد) هتافوءاقللا يفهنعٌتعفدل
 دعب يهو ليلكإلا شماه يف عوكألا اهلقن تايبأ ةسمخ تايعمصألا يفو

 دعب تايبأ ةتس نوكتف ليلكإلا ىف دحاو تيب اهللختيو (ةينامثلا) ةفلاسلا تايبألا

 ْ : يهو ةينامثلا تايبألا

 0 ًالَسْرُم ةريَمُمابأ َكيلإ غيب

 مث «عابرألا سراوف لتق تيسنو» لوقي نأ نكمي الو ؛. .نيصحلا ينبو» انه هيبنتلا يف ءاج )١(

 1 «نيصخلا تينو هباوضلا نأ ىرت كلذل + عابرألا سراوف مه مهنأل «. . نيصحلا ينبو»

 ءاجو - «(نيصحلا تني) وه امنإو « . .نيصحلا ونبو» ليلكإلا يف ءاج كلذكو «مهّيعن كعري

 :تيبلا اذه دعب ليلكإلا يف

 عابروةةاسحرصمأيباتيم مهدجم انعزتناف مس اوملا اورضح

 .رشاعلا تيبلا دعب رخأتم هبيترت تيبلا اذه نأ رهاظلاو

 -تترخلا يف انئاعلل قوكي يذلا ةعجعلا عر : عابرملا (5)

 بئاكرلاف دحاو ىنعملاو كلا صنئالق ال ةّيزرلا كلت» هيبنتلا يف امنيب ؛ليلكإلا يف اذكه ()

 . لبولا يه صئالقلاو
 .دلجلا نم ةروفضم لابح يهو ةعسن عمج :عاسنألا (4)

 ناشطع يأ ( ءان) دارأ :بولقملا يف بوقعي لاق» هنأ هيبنتلا شماه يف ءاج ( عان لكف) هلوق (ه)

 .(ٌتْيَعَن :نِم لعاف وه امنإ ههجو ىلع وه لب : يعمصألا لاقو .بلقف ءهبحاص مد ىلإ

 .عوردلا : عاردألاو .باوثألا : للخلاو . حامرلا ةنسأ : ةنسألا (9

 بيحرو (ًايلاع ءاكبلاب يحيص يأ :يلوعأ) هلوقو .عدجألا ةنبا جوز وه ديزي نبأ ثراحلا (0)
 . مركلا عس و ل

 امك بوصألا نأو فيحصت كلذ يف نأ ىرنو (هتيدفل هيدفأ يننأ ولف) عوبطملا ليلكإلا يف ءاج (8)
 ش .نزولا ميقتسيل انه هاندروأ

 نوكي دقو (هتجل) ةملك يف فيحصت دجويو «يعالضأ هتجلو يلمانأب» عوبطملا ليلكإلا يف ءاج (9)
 .نزولا ميقتسيل (هتيبجو) بوصألا
 (ًاعفد) وه امنإو فيحصت دجويو («عافدب ةّينم لكو يعفد» انه عوبطملا ليلكإلا يف ءاج )٠١(

 . تيبلا ىنعم طبارتيل
 ) 21١هل رعش يف ريَمَع يبأب برك يدعم نب ورمع ُهاثك دقو «يدارملا كيسم نب ةورف نوكي دق ةريمع وبأ .
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 عاطم ٌرْيَغف تنأو َنَعَّرْنَتْلَف ةثالئكبَبَب نِمائلَكَف دقلو

 ©”عابروةراسج رمأباّنِم 2 مهدجم انعزتناف مساوملا اورضح)

 عاّبْمِيبانداوج سيلفًاسرف 4ْعِبَي ْنَّمو «تويبلا َنِم ًدايجلا وفقت)
 ا"'ءاور لهأ وحن ِكِتاَشِب ْيَعْلاف مهئاكم ٌتْمِلَعدق ٌسراوفلا نإ .

 عاوش َنُهَف ٍنْرَش ىلع تبرض  رِماغُم باعك مالْنَ نأكو
 لاق امنيب «تايعمصألا ةياور هذه (. . ْعِبَي ْنَّمو تويبلا َنِم دايجلا وفقت) هلوقو

 نب عدجألا لاق .عيبلاب هضرع اذإ ءيشلا عابأ” :مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن

 : يعداولا كلام

 ”«عاَبْمِبانداوج سيلفًاسرف ْعبيْنَمْف تْيَمُكلا ءالآ تيضرف
 اهنإ ليلكإلا يف ءاجو «مالسإلا ليبق» تناك مْدّرلا ةعقوم نأ ماشه نبا ركذ دقو

 ةعقو موي فداص)ا ةفصلاو ليلكإلا شماه يف ءاج امكو امنيب ؟ةيلهاجلا يف تناك

 نوكتف ه١ ناضمر يف ردب ةعقوم تناك دقو رجلا نيل تس نار علو موو مدل

 برشي يف الإ رش رشتنا دق مالسإلا نكي ملو ءه١ ةنس لاوش وأ ناضمر يف مُدَّرلا ةعقوم

 ربتعت كلذلو «مالسإلا لبق مهتانايد ىلع نولازي ام اوناكف نميلاو زاجحلا ةيقب امأ

 .مالسإلا ليبقو ةيلهاجلا يف مُدَّرلا موي ةعقوم
 برثيب هلو يبنلا ىلإ هجوتت 7 نميلا نم بكاوم تذخأو رشتني مالسإلا ذخأ مث

 يدارملا كيسم نب ةورف ها/ ةنس لَك يبنلا ىلإ َدَقَو نّمِم ناكو هال ةنس علطم ذنم

 لاق» هنأ ةيويكلا ةريسلا ىف خاج دقو ء.ه4 ةنس جحذم دفو عم ةيناث ةرم َدْفَو مث

 ؟مْدّولا موي َكَمْوَق َباَصأ ام َكَءاَس له ةّوزَف اي :كيسم نب ةورفل هي هللا لوشن
 هءوسي ال مْدَّرلا موي يموق باصأ ام لثم هّمْوَق بيصُي اذ ْنَم للا لوسر اي :لاقف

 .*9ًرْيَح الإ مالْسإلا يف كّموق ْذِزَي ْمَل َكِلَذ نإ اَمأ : هلك هللا لوسر لاقف ؟كلذ

 لبق سوجملا سرفلا ءانبألا لاتق ديرت تناك امنإ اجحذم نأ ىلإ دوعي كلذ نأ ىرنو
 مغرلايو كلذلو «سرفلل ءافلح نادمه نم ًاجحذم اولتاق نيذلا ناك امنيب مّْرلا موي
 ىلإ دْفَو نَمِم ناك دقو .ًاريخ الإ اهدزي مل كلذ نإف ْتَبِلُع ًاجحذم نأ نم

 نب سيقو َةَّضّعلا وذ نيَّصُحلا نييجحذملا بعك نب ثرحلا ينب نم هيي هللا لوسر

 نأ دب الو (عابرو ةداسح رمأب ائم) تيبلا زجع ءاجو .قبسأ بيترتب ليلكإلا يف تيبلا اذه ءاج )١(
 .ةعاجشلا نم ةراسجلاو (ةراسج رمأب) لصألا نوكي دقو «فيحصت (ةداسح)

 .ءاضيبلا ةظفاحمب جحذم وْرَس نم ةقطنم : عادر )
 .١/؟5١ ص - يريمحلا تاوشن  مولعلا سمش ؟)
 .؛ ج 7514و 590١ ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (4)
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 موي يف مهلك عابرألا سراوف لتقم مدع دكؤي كلذو «عابرألا سراوف دحأ نيّصخخلا

 دايزو رشتملاو سيق مه نيّصخلا ءانبأ نم ة نيل ا امنإو مذّرلا

 ينشب دفو وك هللا لوسر ىلإ َدْفَو» هنأ ةيوبنلا ةريسلا يف ؤ ءاج دقو ب ديزي وأ

 «نادملا كديح عرب ديزيو ةّضْعْلا يذ نّيّصحلا نب . سيلا مهم « بعك نب ثرحلا

 هت . يناَمَقلا هّللا دبع نب دادشو داَوُق نب هّللا كيو «لجحملا نس ديزيو

 دحأ وهو 0'2. نْيّصخخلا نب سيق بعك نب ثرحلا ينب ىلع يك هللا لوسر

2 2 

 : عدجألا ءاينأو رعش نم ةمتاخ

 باك يف دربملا سابعلا وبأ امهركذ هل ةديصق نم ناتيب عدجألا رعش نمو

 :امهو بدآلاو ةغللا ىف لماكلا

 لوُدَخُْرِيغ عْوَرلاَةاَدَغْنُهل  يننأ نادم ٌناوشن ْتَمِلَع ْدَقْل

 لوذب ريغ ءاجيهلا ىوس يف هل ينّنإف يهجو ءاجيهلا يف لذبأو

 ٌتبْنَت لامرلا يف ةجرف :ةقيقشلا» :مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاقو

 : عدجألا لاق < نيشعلا

 20 ءاوص قوص ةقيقش ليبه هيبئاص يسف مهسورؤر ّنأك

 مث «نسلا يف ًاريبك ناكو ملسأو نمآف نميلاب مالسإلا راشتنا عدجألا كردأ دقو

 ه4١1 ةنس نميلا يرفنتسم ريسم دنع «باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلع عدجألا دَْفَو

 ىلع ىيعداولا كلام نب عدجألا َدَقو» :هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو

 داع دقو ””[رمع مايأ يف عدجألا تامو ..نمحرلا دبع هاّمّسف ءباطخلا نب رمع

 يلاوح كلذو ءيتع ربكلا نم غلب دقو نميلاب تامو رمعب هئاقل دعب نميلا ىلإ عدجألا
 .هأ* ةنس وأ ه١ا/ ةئس

 نميلا تالاجر نم عدجألا نب قورسمو عدجألا نب رشتنملا هأنبأ ناكو

 نب قورسم رهتشاو ء«ةفوكلاب اورقتساو تاحوتفلا يف قارعلا ىلإ اوراس نيذلا

 ةفوكلا نايعأ سم عدجألا نس قورسم ثناك) نأ مجارتلا يف ءاصعو هقفلاب عدجألا

 .4 ج 5754و 75١ ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (9)

 . ١14 ص - ينالقسعلا رهص» نبأ - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)



 / يعداَولا كلام نب عَدْجألا 0661

 لاق «ه37 ةنس ةفوكلاب ىفوتو «نيعباتلا ءالبن نمو ءاددؤسو ةياردو ًاهقنو ًاملع
 لئاقلا وهو ةفوكلا فارشأ نم ناك عدجألا نب رشتنملا نب دمحمو" :ينادمهلا

 لصاو كنيبو ينيب يذللامف يتريشع ةاَرَس مركت مل تنأ اذإ

 لئاوغلا ينلغتملْنإةئِمالب ىَدَع اذإ كيلع يداعلا عم ينارت
 ©0لفاوجلا ماعنلا لأرلا عم اهآش ةماعن يسارلاموي كئأك

 , "9 ىهتنا  .«ارعاش ناك رشتنملا نب ةريغملا هونحأو

 ةلفاج عمج :لفاوجلاو ةماعنلا دلو :لأرلاو .اهعفدو اهاّجز يأ (اهاشن) ىوريو ءاهقبس :اهآش )١(
 .رارفلا ةعيرسلا يشو

 ٠١. /5” ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 ىلا 4 0/5 0 ثحايملا

 ئجصح دملا يت راعدلا دؤشألا نب ريهح
 «(نايَّدلا ليج نم ءارعش ةسمخ سماخو  ةيميجلا ةديصقلا بحاص)»

 نب ثراحلا نب ةيواعم نب دوسألا نب ربج يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 ةيميجلا ةديصقلا بحاص يجحذملا بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر نب كلام
 : اهلوأ يتلا ةيلهاجلا ةّيجحذملا

 ٌجَعَت ال اًهلالطأ ىَلَع َتْرَوَم فير جفالا ثرشن هل ةذجأ

 نب ثرحلا ينب ةليبق نم مهنأ مهعمجي نييلهاج ءارعش ةسمخ سماخ وهو
 نطق نب ناّيدلا يرصاعمو ليج نم مُهّنأو ءنارجنو فوجلاب ةيجحذملا بعك
 ىتحو يريمحلا ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا دهع يف نارجنو جحذم سيئر يثراحلا

 :وه ناّيدلا نأ ْذِإ - م 070 ماعو 45٠ ماع نيب ام ةرتفلا يف يأ - ئَّراّرَْخ موي

 نب بعك نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا نب دايز نب ْنَْطَق نب ناّيدلا

 ("”باتكلا اذه يف هب صاخلا ُتحبملا َمّدقت دقو ءيجحذملا بعك نب ثرحلا

 :مه ةسمخلا ءارعشلاو

 : ةيلهاحلا ةيححْزملا ةئميحلا ةديصقلا بحاص . . ئئراحلا دّوسألا نب ربج 1

 نب ثراحلا نب ةيواعم ينب نم «يثراحلا ٌيواعُملا دوسألا نب ربج وه

 نب ةقطعمو 4 ةزييجح ملا تعك نب ةرحلا نم سع# نب .ةعغيبز قل, كلام
 ننسلا لاق فين ريو مل علا دمام لقا ردالا ىف تراضلا هن داوو اعف
 دي ردكاو طرو اهدسسا و عطار الاذن مهر نوتعلا نم ام قش ول: ىنادمولا
 ةيواعم نب دوسألا ناكو .©0«ةيواعم ونب بعك نب ثراحلب نم طارفألاب نوكي
 ًاسرافو ًارعاش دّوسألا نب ربج هنبا ناكو «(دّوسألا) هل لاقي كلذل ًادّوَسُم ًادّيس
 لبق أ م٠55و 50١ نيب ام) يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلاب

 ىنراتلا نالت نب نايل ابأ يف دج نراهن ىلإ حي هنا نيب اجب ةيويتلا حبلا

 ا: رد فيضيخلاوقراعلا نطق نين فايفلا 10
 6 ص - ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج هعص ؟ا9)



 54 يجحلملا يثراحلا دّوْسأْلا نب ربح 669

 : رعاشلا لاق هيف يذلاو نارجن فالخمو فوجلاب جحذم لئابق سيئر

 ُسِقاَرَب نِم اهداق ًافلأ نينامث زجاعريغاهئاّيداهبدوقي

 «ةبقحلا كلت يف نميلا ءارعش نم دوسألا نب ربج ناكو (17فوجلاب شقاربو

 ءأتيب 75 يف عقتو ,يلهاجلا رعشلا قيمع نم يه يتلا ةيميجلا ة ةديصقلا بحاص وهو

 ٠ يهو

 0 ٍةَئْنِي ّيِفاَنُأ فرغت ْمَل َكَدِجَأ
 م و م كو ا ,” 1

 (؛)نهْوَع ُءَّرَغ نينذلا هليوم اًهنأك لازت ال ىلُيل َيِلايَل
 (هلكراَم رْيّللا َرِجآ ِكْسِم هَ ُةَُفوُجْس ْفَّشُكُت ْمَْل رذخ ٌةَبِيِبَر

 هر لئيم فاطن 5 اًهِباَضُر َدروَبَواَهاَيئاَنْن نأك
 مادو فم قا د اا هش و مم ا ومال 0 م م 2
 ١ سو نصح قودحم دع سس ل ِدَخْوَص ُهَقاَرْفَروبجَّسشَت

 (00جَسْوَعو ٍزاَجحلاب مْلَط يتلا َّنِم اَهَتْوُد َلاَحاَمِدْعَب ْنِم اَهْتْرَكَذَت
 ؟"ائينمن حاطبلا َلْوع هيك نمم وللا تيشت نأ رز نلبي نلأد

 "0كِدْهَيو ٍدْيِعَولاِب اَنْيَلِإ بحي 2 حِشاَك يَأَر ىَرَت لَه نكلو اذ ْعَدْف

 ٠ (شقاري) ةدام - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمك 0
 . ميقت ا .ةراجحلا يهو ةيفثأ عمج فانا . كنم دحب له يأ :- ميجلا رسكب - كّدجأ 222

 ريغ :جرممو ٠ .كلسلا وهف رّرَخ هيف نكي مل اذإف ؤلؤللاو رّرَخلا هيف ْمظْنُي يذلا طيخلا : :طمنسلا ١

 : نيثدلا يذ . مسجلا ةنّسح قلخلا ةمات ةأرملا : يهوعلاو . نطبلا ةصيمخ ةّينفلا ةأرملا : جيمهلا ع

 .ححذم ورس نم ةنيئَد اهلعلو ةنيثد نم ةقطنم مسا
 . هتحئار : كسملا ةراقو .رذخلا رتس ءرتسلا :فوجسلا 52
 :ةليسملاو .يفاصلا ءاملا :ةفطُتلاو رطّقلا :فطّتلاو «يفاص ءام :فاطِن ًاوده (5)

 :تذعلا فاعلا ردا
 .دخرص عضوم ىلإ ُبسنُت ةئلالتم ةرمخ :ةيدخرص ةقارقر .هب ٌجَرِمُتو طْلخُت : هب شت (0)

 :قرلا :فوذحملا .اهفدص يف ةردلا لعل

 .لوهسلاو لابجلا نيب نوكت يتلا ةقطنملا :زاجحلاو .راجسشأ :جسوعلاو حلطلا 49
 :جيعنمو حاطبلا لوغ .٠ .كيتآ ال ائيمي يأ .كينآ ال رْيَج :لاقي .ُنيمي  ءارلا رسكب - ٍرْيَج (6)

 , نكامأ ءاعسأ

 :ديعولاو .ًاديور يشمي :جدهي .انيلإ عرسُي :انيلإ بحي .دساحلا امبرو ءرجاهلا :حشاكلا )20١
 . ديدهتلا



 د

 اهتوُدحأت ال  ِهّللا ِتْيَبو دةيلدك

 اًَهُنوُتُم لاوطلا وخلا ىَرَت ىَّنَحو
 املاك ليسبلادجتلا ئوت تح 7

 مناع ةامكلا للا رت ىئكحو

 ْمِهِدوُلَج َقوُق ٍناَدْبَألا ٌةّرك ْتَبَك

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

5 
 00 اوحورت ىنَخ ٍيناَع ين

 فوت بولا يول ملص
 ؟ةبسنت ةواذ ناك اهاوسنل اذإ

 اَهّبَر َتْنأ نك ْبِلَْت ْنِإ َكِلاَتُم
 ؛ٍةَرِشَع لاق وأ حر مارح

 ةريشع َءَلاَم ُتْلِي ينأ ُتْلِخاَمَو

 ُمِراَص ِةَقْيِقَعلاك ٌّىفَرُْضَم ْيِعَم

 00 وجَنْعَت

 زيباولا اهل مكتب

 ب مطلب ملظلا ِضْعَب ٌةَداَعو

 00غوفت رومألا ْنِإ قَبِْيِج الو
 (00خلْدَم دم ةَمالَظلاَب يِدْنِع كلامو

 7 ل َرَمْفااَذإ
 12 ني ابد

000 

 0 داما يي 9 :زارجما نأك نيطخاتتقلاو

 .برحلل جالدإلاو حاورلا ينعيو ءآليل يشملا :جالدإلا )١(
 .ةعيرسلا ليخلا ا

 . ةعاجشلا وأ بضغلا نم سبع اذإ لجرلا لسب : لاقي «بضاغلا :ليسبلا .عاجشلا لجرلا :دجنلا فرفا
 :ةنهعلم ةرمجو ران :اكذ“ اوُلَص يأ اول ءادشألا ناعجشلا مهو سّيْلأ عمج : سلتا 47

 .َلتَق :جَرَه :شوقنلا يفو .طلَتْحَي :جرهي
 ةيوقلا عوردلا نوسبلي مهنأل ءادعألا فويسو حامر نع مهنادبأ تبجح يأ :نادبألا ةّرك ْتَبْك (5)

 .َحجِسْنَي دواد ناك ام يهو

 .اوفطعنت :اوجنعت .برحلا عنمي ام يأ «عناوملا :زجاوحلاو .ةكرعملا يف يأ :كلانه (1)

 1١/75١ ص (..طلتخا :ًاجاجيفلا جاهلاو .هب َيِرْغَأ : جهَّل) يدابآزوريغلا لاق :جهلي (0

 . طيحملا سوماقلا
 .هلاوخأ الو هتريشع لام ىلع يدتعي ال هنأ يأ .مألا ةهج نم ةبارقلا :ةبيحلا ()
 اوراس :اوجلذأ دقو .ليللا لوأ نم ُريسلا :ٌجَلَّدلا» سوماقلا يف ءاج :ٌجلدم (9)

 : ليخلا ديز لاقو . طيحملا سوماقلا - ١/١946 ص

 ليتقلاءاطيإو ليللاجل هئدوع يذلا يرفمم اوُدُوسَع
 :برك يدعم نب ورمع لاق .حالسلا نم لمحُي وأ سبلُي ام :ةكّشلا )١١«(
 ةامجعتلا ييتانم ساحل عك يسصحسمرو يسندسب يتكش لذاعأ

 .بقيسلا ابنت نييتكلا تاس الو يندر نحت : ةقيقعلا . فيسلا :يفرشملا )١١(
 اهيف يتلا رثبلا :بيلقلاو ءريغص لبح :طاقملا .رئب لبح :ٍبْيِلَق ْطاَقِ . حمرلا :ئطخلا (0)

 : لثقلا مكشم :: جمدت .. نيع

 «ليللا رخآ نم



 08 يجخذملا يئراحلا دّوْسألا نب رْبَج 611

 ُجَرْهِم ِمِقاَعَملا لْبَع هب ٌبُحَي ٍةَظيِفَح يذ ءىرْما ْرَب ْنِم َكَلاَيَ "عري عقل يف بطلا ليَ تنال. ثمشكت يفي ُصاَقضُم يأ

 7 ُجَحْلَم مَلَسلا ىلإ ىّعضْأ ْتَركَتغااذإ ىَعّولا يف َكّنأو 2 ْتَمِلَعْذَقَو

 0 ا ٍةَوْبَه ُقِداَرُس اَئْيَصْخحَش ٌفَلْذَمو

 © خلْجْلُملا ُمالكلا ئتئيام ُمَْشَأَو اَهُمْيِعَُز ينإَفاَمايَدُم ْرِزاَحَف
 6 د "1

 : (ىَدْعَس ٌراَد ثنا ةديصق بحاص .. رّكْصَأ نب عفان - ؟ هارب م

 ينب نم «يثراحلا ٌيواعُملا رغصأ نب عفان يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه
 «نييجحذملا بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا نب ةيواعم

 ,يثراحلا نطق نب ناّيدلا نسيئرلا ليج نم وهو .نارجنو فوجلا نيب طارفآلا ةقطنمب

 )5٠٠  ةرتفلا ىف نايدلا نبا نادملا دبع ًاضيأ امبرو نايدلا رصاع هنأ ىلع كلذ لديو
 ْ .يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلاب 00000

 يأ «29(سْيق ءارعش يجاهُي رغصأ نب عفان ناك» :يرجهلا يلع وبأ هنع لاق

 نب نزاوه نب ركب نب ةيوعم نب ةعصعص نب رماع لئابق مهو (ناليع سْيَق)
 ونبو «ناندع نب دعم نب رازن نب رَضُم نب ناليع سيق نب ةفّصخ نب ةمركع
 فئاطلا نيب امو دجن لئابق نم مهو «ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب ميلس
 : يثراحلا رغصأ نب عفان لاق مهيفو .دجنو

 «)َمُدْيِعَو اّلإِءاَقْلَبلا طرَض امو ٍرِماَعءاَئفأ ٍلْمَمْلاِب يِنْدِعْوُتَأ

 .ةفصاعلا حيرلا :جرينلا .ريدغلا :يهنلا . ضافملا عردلا : ضافضف. ضيبأ )١(
 عون :ببخللا هب يرجي 0 . حمرلاو عردلاو فيسلا نم ءرملا ةدعو حالس :عءىرفا 59)

 .بلّصلا ةرهؤم يف ماظع :مقاعملا .ليخلا نم مئاوقلا ظيلغ :لبعلا .ليخلا يرج نم
 .يسلا نشك : جرهم

 ىلإ ىغصأ) هلوقو .تطلتخاو تدتشا :تركتعا «جحذم تملعع دقو يأ :ْثَمِلَع دقو 2
 . (جُحْلَم ملسلا ىلإ تغصأ) بوصألا لعل (. .ملسلا

 لاق .صقان : :جدخمو . .ةزرابملا رابغ يأ .ةّرّبَغلا :ةوبّهلا .ءيشلاب طاحأ ام :قدارسلا (5)
 ٌجَدْحُم لُجرو ٠ .ناصقُت يأ : ُجاَدِح ُهتالَّصو « صقان دلوب تءاج : ةقانلا تجدخأ» يدابازوريفلا

 .[طيحملا سوماقلا - ١/١5١ ص] ؛اهّصِقان :ديلا

 سوماقلا - ١/5١75 ض] (مالكلا يف ُددرتلا : ُجُلجَلَّتلاو) يدابزوريفلا لاق .اهلثم :اهاّيَدُه (0)
 .[طيحملا

- 

 .4885 ص - يرجهلا يلع وبأ  رداونلاو تاقيلعتلا باتك (1)

 - لثم : (ءاقلّبلا طرَض) شماهلا يف ءاجو .لويخلا :قلّبلاو .ندرألاب ماسلا نم ةقطنم مسا :ءاقلبلا (0)



 ةيلهاجملا يف نميلا ءارعشو رعش 3نف

 اَمَدْيِرَأ يِل ًةَجاَح يِنوُعَتَماَمَو

 . لطابلا ٌدِعَي يذللو «نوكي ال يذلا لطابلل برضُي لكم : ءاقلبلا طِرَضو

 عفان رعش دج نمو

00 

 : يهو (ْىَدْعُس راد ْتأَن» ةيئاهلا هتديصق يثراحلا رغصأ نب

 0 د َكِنِناَدُت ال ْيِلاَقَتلا ٍرْيْغِب ْتَحَبْصأف كاَوُن ْنِم ىَدْعُس ُراَد ثأَن

 مْراَقِع اَهْيَلِ تّبَهْوَل َنَمْوُِل ْنُكَت ْمَل َكيِلاَوَم ْنِم ُبالك ْثْرَهَ
 ""َهُراَطَق يَّدْحُي َدَماَمَل ٍدْجَّولا َنِم ا

 ل ا ل ايلاف 7 ا اوبل
 .هْراَيِد ْتْطَش َنْيِح ىيخَي م ىلع ا ا اكَعَْلاي ءاَتبُكَي
 *”اهُراَحِب (اهيلع) ُْتَّلاَس ُةَطْقَس اَهَّل ْتَرَمُقَأ ميرا نم جوُهْنُع ُدْيج مَ

 ا تي اقِقاَعو هثثكتت اق أسنا ثأر
 0 ”اَهُراسِإ ىَدَعْس َناَز ْنِكلو ًادْيِجَو د طانق دخت وه وتجلاب
 "'!1ُراَوِسَو اَْلْجِح ًاهْرَك لْخْدَيَو ْثّضتَما اَذِإ نَئْيَوُهلا يِشْمَت ُةَمْعَنُم

 طِرَضو) ِنَسّولا يف ءاقلبلا طرَض :هريظنو .لطابلاب ُدِعَي يذللو ؛نوكي ال يذلا لطابلل برضُي -
 .ب ذاقللا خيرس :ٌقِفَتلاو . فيعضلا :خ خاوخولا  (ُقِفَن ْخاَوْحَو ءاقلبلا
 ُشِعْرُي رمش كلملا تنب ىَدْعُس) مسا ناكو ديلت ٌيريمح مسا وهو ءءاسنلا ءامسأ نم :ىَّدْعس )١(

 نع تايبأ يف يريمحلا ناوشن لاق امك ثيح كولملا دحأ رسأ شعري رّمش ناكو (يريمحلا

 2 3 ” نيعرا رك دكلملا

 هينذ اهفامأ دعس تتعوشسشاق

 .ةيشاملا رقعي يذلا :راَقَع بلك ()
 ىلع ضعب ىلإ اهضعب بدق : : اهَرطْقأو أرق لبإلا رطَق " سوماقلا يف يدابآزوريفلا لاق :اهيراطق ف

 .- طيحملا سوماقلا 7/177 ص «َروُطْقَم يأ  رسكلاب  ًاراطق ٌلبإلا تءاجو . قَسن
 .ءاملا ريدغ وهو ّيهِن عمج : اياهنلا 6

 .اهرامثب ةلمحُم يأ ءًالْمَح ٌةَرِقوُم ةلخن :لاقُي : لخن ريقاوم (©)
 . ةقرحلا :ةعيّللاو .هاتعولاي :اتعيلاي (0
 .تدعبو ٌتأن :تطَّشو . ىّدعُس يه : ئيحي مأ 037

 يف تيبلا رخآ ءاجو .رْفَقلا يف تراص :ترفقأ .لازغلا نم ليوطلا :ميرلا نم جوهمعلا 0

 .نزولا لتخم وهو . (اهراحب تلاس) لصألا
 تيبلا رخآ نوكي دقو .ترج يأ :تذعف ؛هتركدتساف ءاكيق وأ ًارفن تأر ميرلا يأ :ًاسنا ثأر )03

 . (اهراقز)

 ٠١( ُهيَطَطَح اهباضخ ٌةأرملا :ٌةرّيِس ريس سوماقلا يف يدابآزوريفلا لاق اهباضخ وأ اهبوث :اهراسإ .

 .طوطخ هيف بوث :ٌرّيّسْملاو
 اًخلخلا : لججحلا .راقولاو ةئيكسلا :ُنْوَّهلا 20



 نثفن َيِجَحْذملا يثراحلا دّوْسألا نب رْبَج 013

 اهُراَهَن ًامْيِصَق ْتَّلَظ ٍةَلْيَل ىَدت ةسم ّيِحاقألا ٍلْثِم ْنَع ٌمِسْبَتو

 اَمْراَدِيْفإّيَّلَعاَماَدرَأَو ًانْيِمَن اتمُجلا يِذ ٍلَمْسأ موي يِنمَمْلَك ذم

 اَهْراَبِيْحلا اَّلِإ ٍتاَجاَحْلا ٌحِجْئّيالو هدَوَمْنِماهل يدَنِعامَمَّلْعَتِل
 ©َمُراَرِس َناَب ٍتاَجاَسلا ُعِضْوَماَذِإ ُهَدْنِعّرسلا ٌعِضْوَم َذّللا ِكّبِحاَصْ

 تو ن3 3

 : ثراحلا نب ةيواعم ينب نم ثلاث رعاش . .دايز نب ثراحلا “" 

 نب بعك نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا نب ةيواعم نب دايز نب ثراحلا وه

 نيب طارفألا ةقطتمب نييجحذملا ثراحلا نب ةيواعم ينب نم وهو «بعك نب ثرحلا
 نم امهو راوخ هنباو ةراَرُر نب حْوَر نادمه اهيف تلتق ٌةنتف تعقوف «نارجنو فوجلا
 اهركذ ًاتايبأ يثراحلا ّيواعملا دايز نب ثراحلا لاقف «ثراحلا نب ةيواعم ينب
 : يهو ةفصلا يف ينادمهلا

 ”ةةباَج هَل اَم نسا َمْيِلَس مْضَمَك اًنّبْرِح َراَض ُهَّنأ وكشأ هللا ىَلِإ
 يات دعا لُمأيام ىَلَع ْلَكَف كفُكأب (اًنءاَم)اَنْرَعَأ ٌنْحَنَف

 ُرْواَحُي امِم َلَّذلا َفْوَح ُجِنَيْمَلُ هبوُق لمَ يف زل وُجرَي ناك نَم
 0 رضاح وهو ِههوُرْكَم يف َنوُشْمَيَو . اك اه ةوونت ني ىدعلا لاك

 ء«دجن يف ةيسيقلا ةينزاوهلا را لئابق ىّدعلاب ينعيو

 دعب ميلّسو ةعصعص نب رماع لئابق ةهجاوم يف جحذمو نادمه تعمتجا دقو «ًابلاغ

 . نمزلا نم ةبقحلا كلت رخاوأ يف ةثداحلا كلت

 تي جنت ديب مام ماع خ#

 :دجن ىلإ تالمحلا دئاق . . يثراحلا مّرُخَملا

 نب ثرحلا نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا نب دايز نب َنْزَح نب مّرْحّملا وه
 نبا نادملا دبعو نطق نب ناّيدلا مايأ يف ناسرفلا ةداقلا نم وهو «ّيجحذملا بعك
 ينب ةدايق مّرُخملا ىّلوت دقو م 50+ ماعو 0٠١ ماع نيب ام ةرتفلا يف يأ - نايدلا

 ريمُت ينبو ةعصعص نب رماع لئابق دض تالمح يف جحذمو بعك نب ثرحلا

 .رسلا ظفحي يذلا وه كبحاص نأ يأ (يذلا) يف ةجهل :ُّذّللا )١(
 اذإ َةّيّقلا مَصْقَأ نالف :لاقُي هنمو هني حم رتك نإ ءيشلا تْمَصَق :لاقي ءرسكلا :مصقلا (')

 .ًاضْرَع تّقشن تقشنا : : هّئس تّمِصْقو . فصنلا نم اهرِسكْتُم ناك

 اهنأ ىلع قايسلا لديو «ةملك تطقس ثيح ةاَئْفُكأِب . . . .انْرَغَأ نحنف» لصألا يف ءاج ()
 .ُّلكَم اذهو .ًارئاغ هانلعج (انءام انْرْغَأ) يأ  ؟انءام»

 ١905. ص - ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص (4)



 674 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 0 3

 يلاعأب قطانم ىلإ بهنلاو ةراغلاب اولواطت امبر مهنأل دجن يف ميلُّسو ةينزاوهلا
 داقف .نارجنو جحذمل نايدلا نبا نادملا دبع ةساتر مايأ يف نارجنو فوجلا فيلاخم

 لئابقب عقوأف دجن ىلإ ةيبيدأت تالمح يف جحذمو ثراحلا ينب ناسرف مّرْخُملا

 مجعم يف ينابزرملا دروأ دقو .ةريبك ةعقو ةيسيقلا ميَلّسو ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع
 :كلذ يف هلوق مّرْخملا رعش نم ءارعشلا

 ""حاَبّصلا ُةَفِواَص عْؤّرلا َةاَدَع ييسر د و ل

 7 حاّكَلا بقع يغعبت ئَماَيأ مْيَلُس ينبء داحس ندم انك

 ريمُث ةليبقب جحذمو ثراحلا ونب ناسرف اهعقوأ ةعقو يف ُمّرْحَملا 8

 : ةيدجنلا

 ٍبيِصَع ٍمْوَي يف ٌتوملا ضوُخَت ٍلْيَخبْمُهْئْسَبْلدِق ٍلْيَخَو
 يل را ىو ل
 60 بوُشَجلا عالضأ نيب 0 تايفعلا مُهْيِفاَنَك انكزت 1

 ءارعشلا ل : مُرَخُملا ءانبأ نمو
 .يثراحلا ثوغي دبع عم باّلكلا موي ةعقوم دهشو ةيلهاجلا يف ةداقلاو

 امهو مّرَخملا نب ورمع كلذكو صاخ ثحبم يف مّرَخّملا نب ديزي ركذ يتأيسو
 نرقلا نم يناثلا فصنلاب نادملا دبع نب ديزيو نايدلا نبا نادملا دبع مايأ يف

 . يداليملا سداسلا

 نب بعك نب كلام نب ثراحلا نب ةيواعم نب ؛ ةلؤم نب نؤَح نب لجحُتلا وه

 اضيأ رصاعو يثراحلا نطق نب نان ا رم .ّيجحذملا بعك نب ثرحلا

 تر اعتلا نايدلا نبا كاذملا دنع

 نب ثراحلا نب ملاظ:نب ةعيبر نب ةيواعم تنب ةبْيِسُن يه لَجَحُملا ٌمأو

 اير دي ب سي وس راس ل
 .دالوألا يأ : حاكنلا َبَقَع ()

 ردا مر

 .797؟ ص - ينابزرملا هر مما



 "بم  يجحذملا يثراحلا دّوْسألا نب رْبَج 6075

 فصنلا يف نييلهاجلا ميلا ءارعش نم لَجَحملا ناكو . يثراحلا بعك نب كلام

 ..يداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا

 : هلوق هرعش نمو

 اندالب ثّمْحَأ ُهاَرْوَز ُةَمْحَف اَنَل
 ا 2030

 َو هب ْجِجْلَي ُيِواَّشلا اَهَوَي و

0 
 مالو اقف زنا نتن ل ار يع

 مجارتو ةيوبنلا زيبا قف اقر كر دلو ار رع ل

 "ا |

 .ءاروز ةميظع ةبيتك يأ ءاهمظعل ةلئام : ءاروزو .ةميظعلا يهو ةمخف ةبيتك يأ :ةمخف انل )١(

 لاق . عزفلا :ُلَمَوْلا .زعملاو ءاشلا يعار كلذكو ءاشلا سبككو ًءاشلا بحاص :يواشلا ()

 .«ٌعِرْفلا :لهولاو : : عزف < : لِهَو) يدابآزوريفلا

 /44 ص «قافشإو عّمط ٌةملك :لعل» يدابازوريفلا لاق . رثاعلل لاقُت ةملك :َّلَعَل . ةّئّسُم : ةمخق ()
 1 ٠ ب طيخملا سوماقلا 5

 .5 ج 754 ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا (؟)



 016 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش "م

 ثحيملا 8١١(

 ناّيَدلا نيا نادملا ُدَّبَع
 «نارجن ٌريمأو جَحْذَم ٌسيئرا

 يثراحلا نطق نب َناّيَذلا نبا ناَدَملا دبع يلهاجلا ينميلا رعاشلاو سيئرلا وه
 :اهلوأو ةيلهاجلا ةيماللا هتديصق يف هتيرعاش قلأتت يذلا يجحنملا

 7” لَحْرَت َنيِح ىَوْنلا َمْوَي اهب ْتَرْغَو اَهلالَد َداَوُقلا ًداَص يتلا ُراَيِد

 : لئاقلا ناّيَدلا نبأ نادّملا دبع نب ديزي رعاشلا سيئرلا دلاو وهو

 ٍنَمَملا هع ْمِهْيَلِإ ٍنونألا مش ٌمُهَقْلَت ناّيَّدلا ينب يح ْقْلَتَنِإ

 0 ىقملا الو حولا ِهَبَّش ْنِم ناّيَّدلل سائلا يف ناك ام

 : ناّيَدلا نبا ناَدَملا دبعو ناَيَّذلا لآ ةسائر نييبت
 فالخم كلمو جحذم لئابق سيئر ناِّيَدلا نبا ناَدّملا دبع مث ناّيَّدلا ناكو

 ض ثرحلا ينب نم ناكولا :نودلخ نبا لاق ءةيريمحلا نميلا ةلود راطإ يف نارجن

 نم كايز: نك نطق نب ديزي ةمساو.ب ناتدلاو دايز وئب نييجحذملا ءالؤه بعك

 كولمو جحْذَم تيب مهو «؛ثراحلا نب بعك نب  ةعيبر نب كلام نب ثراحلا
 ىلإ ةفعبلا ليف: فيعئاز :ةاثدلا نيا ناَدَعلا دبع تيب يف مهتساير تناكو «نارجن
 لئابق ةسائر تيب يأ (جحذم تيب مه) نودلخ نبا لوقف ."”(ناَدَّملا دبع نب ديزي
 :رعاشلا لاق . جحم

 (* يلاغلا رهوجلا لثم جحَحْذَم لآ يف هُقُرْغَن ناّيَّدلا ينب تيب ٌتيبلاو

 لآ :مهو نميلا يف ةريبك ةلايقو ةسائر تويب ةثالث ثلاث َناّيَّدلا تيب ناك دقف

 يذلا نميلا نم يبرغلا فصنلا كولم مهو رّيْمِح وُْرّسو رافظ كولمو لايقأ نْيَعُر يذ

 مسأو «نارجنو ةماهت نيب ةقطنم :حيّرلا فْيق ةرمغو . لبج مسا :لبذيو ٠ .عضوم مسا : :لوغلا )١(

 هجن يف :عضوم
 .17/77 - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا (؟)
 .178 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ('")

 71/١. ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف (4)



 اا ناّيّدلا نبا ناّدملا ُدْبَع 6027

 لآو «علاضلاو عفايو ندعو جحلو ةماهتو باصوو زعتو عادرو بإ قطانمو ةيولأ هنم
 ةوبشو نيبأ فيلاخمو ةيولأ هنم يذلا نميلا نم يقرشلا فصنلا كولمو لايقأ نزي يذ

 جحذم قطانمو لئابق سار: تس كاثذلا أَو «نامع زوافم ىلإ ةرهملاو تومرضحو

 نارجن فالخمو فوجلاو برأم ىلإ - ءاضيبلاو نيبأ - جحذم وُْرَس نم دتمت يتلا

 .نميلا نم ضيرع ليوط ميلقإ نارجن) :رواجملا نبا لاق «ميدقلا ا هلولدمب

 ناكو .لابجلاو نارجن نيب عنام نصح نارجن كلم ريرسو .نارجن لصألا ةنيدمو

 : ىلاتلا نييبت انه ديفملا نمو . '''هناّيّدلا نبا َناَدَّملا دبع وئب نارجن ةالو

 ةفاسم نأ» يقهيبلا نع نودلخ نبا لقن دقو ءأريبك ًافالخم نارجن فالخم ناك

 اهبو . .ردقلا يف ناتبراقتم « شرجو نارجن :ناتنيدم اهيفو «ةلحرم نورشع نارجن

 : هلوقف "”«ريّدلا ىَمَسُتو اهدنع ُرحنتو اهيلإ ٌجحت برعلا نم ةفئاط تناكو نارجن ةبعك
 فالخم ناك ثيح «لجاّرلل أاموي نيرشع ةفاسم يأ (ةلحرم نورشع نارجن ةفاسم)

 لمشي ناكو فئاطلا موخت ىلإو يقرشلا لامشلا يف ةماميلا موخت ىلإ دتمي نارجن

 اهنأ ىقهيبلا ركذ ىتلا (شرجج) ةنيدم ثيح ةشيبو ريسع ةاَرَس اهنمو نميلا يلاعأ ةأرس
 .ةارسلا يلاعأ يف يهو «نارجن ندم نم

 :رواجملا نبا لاق ثيح نارجن فالخم زكرمو ةمصاع نارجن ةنيدم تناكو

 نارجن نيب ام عنام نصح نارجن كلُم ريرسو) :لاقو . (نارجن لصألا ةنيدمو)

 نارجن ةنيدم نيب ام ارصقو انصح ناكو مكحلا رصقو يسرك وه ريرسلاو (لابجلاو

 ىلإ كرصبب هجتن امدنع» هنأب نارجن راثآ نع قيقحت يف روكذملا ابلاغ وهو «لابجلاو

 موعر لبج ىمسي نارجن يداو قشي قهاش عافترا اذ ًايطورخم ًالبج كمامأ دجت برغلا
 نصح عقوم وه كلذف . ””(ةميدقلا روصقلا نم رضق اياقب وه ضيبأ ءانب هتمق يفو

 راطإ يف ًالايقأ ًاكولم اوناك امنإ مهنأل كلذو (نارجن ةالو) مهنأب رواجملا نبا مهفصوو
 .ةعبابتلا كولملا رصع ىف نزي يذ لآو نيعر يذ لآ ناك امك ةيريمحلا نميلا ةلود

 فالخمل ًايلاو ًالْيَق ًاكلم ناك (يثراحلا نطق نب نايدلا) نأ نييبت فلس دقو
 (م41/7/ - 4601) ةرتفلا يف نميلا كلم يريمحلا ناسح نب عّبُت دعسأ دهع ذنم نارجن
 - 516 ماع نميلا مكح يذلا عْبُت دعسأ نب ساون يذ راسأ فسوي كلملا دهع ىلإ
 نيعبس ءاهز نايدلا ةلايق تماد ثيح (م077 5 ؟5) نميلا كلم عمْيَمَس كلملاو 06

 6, ص - يقشمدلا رواجملا نبا  زاجحلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا 22

 .1ل٠ ص ا حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 222

 .م ١5957 ويلوي - ندنل  ةايحلا ةديرج قل
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 ةلايقلا يف ناِّيَّدلا نب ناَدَّملا دبع كرتشا امبرو (م570 55٠8 يلاوح) ةنس

 لاخ نأ» ليلكإلا يف ءاج دقو . ساون يذ راسأ فسوي دهع ذنم هيبأ عم ةيالولاو

 نطق نب ناّيَّذلا نب ناَدّملا دبع وه دعسأ نب ناسح نب ساون يذ فسوي كلملا
 ًاضيأ ناّيَّذلا تانب نمو «ىملس :ساون يذ راسأ فسوي مأ مساو .2'”(يثراحلا
 نب ناَدَّملا دبع مهنم روهشملاو ءانبأ ةدع نايّدلل ناكو «ناترعاش يِماذَحو ةيرام

 فسوي دهع ذنم امهيبأ عم ةيالولاو ةسائرلا يف اكرتشا «ناّيَّدلا نب سنأو ناّيدلا

 نييريمحلا لايقألاو كولملا نورهاصي نايدلا لآ ناكو ابلاغ  عَفْيَمُسلاَو راسأ

 : يدقعلا ةمقلع نب ورمع لاق مهدحأ يف نيذلا

 '”حاَبِص نيِمْعَتُم هوجولا ٍضيب رِّيْمِح ٍلواَقَم نِمٍديِصِبوُمْسَي
 هاير ةتانيولا نيروهشم ناّيَدلا نب ناَدَّملا دبع ونبو َناّيَذلا تيب ناكو

 :يراصنألا تباث نب ناسح لاق «نايبلاو ةحاصفلاو ةماقلاو ماسجألا خومشو هوجولا

 ناس دودج وتس قلل“ .انكنارا[لوستن انك دنقو

 ناتدكلا وجع تن بامشسو+ ' ناي وطس لا اهنا كاناك
 تن حو حد

 دنع  َناّيَّذلا نب ناَدَّملا دبعل نارجن فالخم ةلايقو جحذم ةسائر تدقعنا دقل

 نميلا مكح يذلا يريمحلا عوشأ عَمْيَمُس كلملا دهع رخاوأ يلاوح يف  ناّيدلا ةافو

 هتلايق تمادو م 017٠١ ماع يلاوح يف يأ - "”(ةيداليم 5 )075  ةرتفلا يف

 دقف «نزي يذ نب فيس كلملا دهع ىلإ كلذو - ةنس نيسمخو سمخ ءاهز هتيكولمو

 قرش كلم نزي يذ عُمْيَمُس نب برك يدعم كلملا َناّيَدلا نب َناَدّملا دبع رصاع

 رصاعو ةيداليم 01/١ 07 ةرتفلا يف نميلا نم يقرشلا فصنلا مكح يذلا نميلا

 0 ماع  هدهع لئاوأ يف نميلا لايقأ نم ناكو نزي يذ نب فيس كلملا دهع لئاوأ

 نزي يذ نب فيس ىلإ يفقثلا تلّصلا يبأ نب ةيمأ رعاشلا ةدافو ةئيرقب - م 01/6

 امك ةرتفلا كلت يف َناِّيَّدلا نب َناَدَّملا دبع ىلإ هتدافو كلذكو م57 ماع ءاعنصب

 .م086 0١ يلاوح نم ةرتفلاب َناَدَملا دبع ةسائر ريدقت نكمي ثيحب ؛ يتأيس

 ةليبق تناكو قارعلاب ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا سوباق ابأ َناَدَملا دبع رصاعو

 فارطأل مخاتملا ةماميلا ميلقإو قارعلاب ةريحلا ميلقإ نيب دجن قطانم يف نكست ميمت

 .7/57 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
 .؟5١١/7 ص - ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا (؟)
 51١96-1١7١. ص - حرفلا نيسح دمحم -ريمحو أبس ةراضحو ةلود (*)



 اا ناّيَّدلا نيا ناّدملا ُدْبَع 609

 :نيكلملا ركذي يميمتلا ةرارز نب طْيِقَل لاقف «نميلاب نارجن فالخم
 7 سلا وام 5 2 5 ع م 5 ن7 هد ماع 2

 :ةنايدلا نم :نادملا فيغو نذتملا نب"ةامنتلا" يأ
3 2 

 : ناّيدلا سس ْناَدَمْلا دبع مايأ نارحن ةيعك 5 1

 ةئيه ىلع ْتّيِنب «نارجن ةبعك اهبو . .» :نارجن نع هثيدح ىف نودلخ نبا لاق

 ءريدلا ىْمسُيو ءاهدنع رحنتو اهيلإ ٌجحت برعلا نم ةفئاط تناكو ءنميلا ةبعك نادمُع
 7 ليفع  ةداعاش قبب بقا ناك انهنو

 لبج ةمق ىلع نارجن ةبعك راثآ عقن" :هنأ نارجن راثآ نع قيقحت يف ءاجو
 تينَب اهنأ حيرافلا هيك تاركد انو «نارجن ةئيدم نم رتموليك "0 دعب ىلع لالصت

 نإ لاقيو .ةبعكلا زارط ىلع تديشو «يثراحلا ناّيَدلا نب ناَدَملا دبع ينب يديأ ىلع

 .©0(ةنس نيعبرأ ةدم اهيلإ اوجسَح ةيلهاجلا يف برعلا
 ٌجح ةبعك ءاعنصب نادمغ رصق ءانف يف ناك هنأ نودلخ نبا مالك نم دافتسيو

 مدس كاع د ا ا لا . ةرتف يف اهيلإ سانلا

 .:قدبلاب تطّتخأ ةنيدم لوأو «مالسإلا لبق ةعبابتلا ةدعاق ءاعنص» : يلي
 00 5 «ممألا هيلإ تجيَحو ةرهُزلا مساب كاحضلا هانب «ةعبسلا تويبلا دحأ نادمُع
 . ءاعنصب نادمُع رصق ءانف يف تناك يتلا ةبعكلا ىلإ اوجسح

 اوناك نيذلا هونبو) ناّيدلا نب ناَدَملا دبع ماق نادمُع ةبعك زارطو ةئيه ىلعو .

 قطانم ضعبو ءاعنص اهيف تعضخ يتلا ةرتفلا يف امبر - نارجن ةبعك دييشتب (هعم ًالايقأ

 تحت ةلقتسم نميلا قرشو رّيْمِج وْرَس قطانم تناك امنيب ؛«يموسكألا ةهربأ مكحل نميلا
 نميلا يلاعأو نارجن فالخم قطانمو نزي يذ عُمْيَمُس نب برك يدعم كلملا مكح

 تناكف نارجن ةبعك دييشتب ناَدَّملا دبع ماق كاذنآ .ناّيَّدلا نب ناَدَملا دبع مكح تحت

 نيعبرأ ءاهز اهيف نودبعتيو اهنوروزيو اهدنع نورحنيو اهيلإ نوجحي برعلا نم ةفئاط
 : سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا لاق ثيح ناَدَملا دبع نب ديزي مايأ ىلإ ةنس

 اهباَزأٌرِيَخْمُهَأسِئَفو حيسملا دبع َديِزَيُروُرَن

 ١/١09. ص  دّربُملا سابعلا وبأ  لماكلا )١(

 .567و 1 ص حرفلا دمحم - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 2

 1١ صد ىشعألا ناويد ةرفز
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 نب سيق دئاقلاو يثراحلا حيسملا دبع بقاعلاو َناَدّملا دبع نب ديزي سيئرلا يأ

 لالصت لبجب اهعقوم يف مويلا ىتح ةيقاب نارجن ةبعك راثآ لازت امو «يثراحلا نيّصُحلا
 لآو َناَذّملا دبع رصقو نْضُح ناك ثيح موعر لبج عقي هنم برغلا ىلإ يذلا
 .نامزلا كلذ ىف اخماش ناَدَّملا دبع

 : دخن قطانم ىلإ ناَدَملا دبع تالمح

 ةدايقب ماق نميلا يلاعأو نارجن فالخمل َناَدَّملا دبع ةساتر دهع نم ةرتف يفو

 ميلسو ةعصعص نب رماع لئابق دض دن نم قطانم ىلإ ةيبرح تالمح هيجوتو
 ىرنو «بابسألا ركذ نود راعشألا ىف كلذ ركذ ءاج دقو «ةيسيقلاو ةينزاوهلا بالكو

 ىلإ بهنلل نوريِغُي اوناك ةيدجنلا لئابقلا كلت ضعب نأ وه كلذ ببسو ةيفلخ نأ
 نأ ليلكإلا يف ءاج دقف «نميلا يلاعأب فوجلا فارطأو نارجن فالخم نم قطانم

 نلإ اوقبناق مهنم تنصحتف .ةدعص نم ةقظنم ىلإ اوراغأ نييسيفلا ِعِجلُسو صاع لئابق
 ناسرف مهب قحلف نايْفَس ةليبق ضعب يشاومو لبإ اوبهنو فوجلاب باذم يداو ةقطنم
 اوناك ام يأ - (مهتذيخأ اوعجرتساو «مهيف اولتقو ؛نويسيقلا برهف) نادمهو نايفس

 : ينايفسلا ةيواعم نب فيس لاق كلذ يفو - هوبهن

 7بابذ َحاَنَجاوُمَئَهاموُأِبْعُر اهُّمْيَلُسَو رماع ٌُسراوف تو

 ةتس نويسيقلا بالك ونب لَتُق نارجن فالخم نم ةقطنم ىلإ ىرخأ ةراغ يفو

 بعك نب ثرحلا ينب نم ةأرما تلاقف مهلبإ اوبهنو بعك نب ثرحلا ينب نم لاجر
 اهموق نم رفث ىف تبعك خي ثرحلا ىب نم ٌةأرما تلاقا :ًالئاق روُميط نبا اهركذ ًاتايبأ

 1 1 : بالك ينب نم باّبَضلا مهتلتق

 يِداَب ْنِمَو رضَح ْنِمَناَرْجَن ٍتاَداَس- (انتوخإ) َلْثَق اوُداَبَأ َباَبَّصلا نإ
 (0(يداسلا ثراحلاىفَوَر :مارحاكياو اهيسبوللا دتفو زرع وووفف

 نرخ ةزاغ ىف: لبق كلذكو, ناجل تاداسأاب) ىأ (نارهشت تاذاسإ ةاهلوقو
 نايف نيت نم ةيلش ميا هلقق سلا نين ةةذاضو فيصل ابأ قراتتلا ةاهاع ننام
 :افلوا ًانانبأ اههرق دكت ناندلا في ةيراق كلاقت

 ِرَذَحيْمْلاَمواوُرِذَحاَمٌرَشْنِم ْمُهُثاَيَفألِيَتال سِراَوَّفللْلُق

 ١8١/ ٠١. ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا )١(
 رخآ يف اهلوقو .(. .مكتوخأ) وأ (انتوخأ) بوصألاو (مهتوخأ) لوألا تيبلا زجع يف ءاج (؟)

 . سداسلا يأ (يداسلا ثراحلا . .) يناثلا تيبلا
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 ِرَبْنَعلا َنبا ةءاَلَص َنْيِمِلْسُملاو ْمُهءاَرَو ٍنْيَصْخلا ابأ َنْيكِراَتلا

 ثعابلاو ببسلا وه ؛كلت بهنلا تاراغ يف اولِتُق نيذلاو كلت بهنلا تاراغف

 نأ يف طبارتلا ني نيبثيو ناّيَدلا سس د 0 0 م يتلا د

 ل ا ةليبقو .ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب بلا

 مهو بالك ونبو «ناليع سيق نب دعس نب رصعأ نب ةلهابو .ناليع سيق نب ةفّصخ

 هيجوتو ةدايقب نادملا دبع ماق دقو .(.. .ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك لئابف

 ىنب ناسرف نادملا ديع رفتتسا دقف ءدجن قطانم ىف اهتاذ لئابقلا كلت ىلإ تالمحلا

 وْرَسَو فوجلاو ةاّرّسلاو نارجن فيلاخمب جحذم لئابق نم مهريغو بعك نب ثرحلا

 > ىلإ تالمحلا ةداق نم ناكو «مهيف نخثأف «ةيدجنلا لئابقلا كلت عدرو بيدأتل جحْذَم

 حاَبّصلاةَقِداص عْوّرلاَةاَدَغ يِْوَق نأ ٌنِزاوه تَمِلَعدقل

 ١ مك ةلمخ نال ون ناذشلا دبع نييكرلا هاقو

 زيرو لكك هةفشوا ةذلا دف تادكلا دبع مهمزهف "«ناليع سيق سوف ليقطلا نب رماع

 نب رماعو بالك لتئابقب نادملا دبع نخثأو «كلامترب لْيَفُط اجَّنو بره امنيب يبالكلا

 ةّيدجنلا بهنلا تاراغ تهتناف «رفظلاو رصنلاب نارجن ىلإ داعو «دجن ىف ةعصعص

 . لقتنن اهيلإ ىتلاو ةيماللا هتديصق ىف ةلمحلا كلت نادملا دبع ركذ دقو «دالبلا تأدهو

 ةّئماللا ناّبدلا نب ناَدَملا دبع ةديصق

 َلَخََتُملاَف حِئْرلاٍفْيَفةَرْمْعَف  ُلُبذَيف ٍلْوَغ ٌنطَب ىَمِيَلْس ْنِم ىَفَع
 لَحْرَت َّنيِح ىّوّنلا َم موَي اهب ْتَرْغَأَو اَهلالَد َداَوُملا َداَص يتلاُراَيِد
 ٌلْلَجُم ٌبِيَشَو ِثاَدخأ لِزاَوُن 0

 © يوورجلا نياهضرعلا دبي هيعمل وبكت
 يأ .محللا ةطبّسلا «ةليوطلا يه ليخلا نم ةبطِشلاو «ةّبطِش ليخب يأ : ِةَبَطِشِب :ُتْذُق :ٌتيْذَه (0)

 .ةبطشلا ةليخب ناسرفلا لويخ دوقي ناك
 :ٌعفترُم :ٌلكيه .محللا ءىلتمملا وهو ليخلا نم ُلْبَع يأ :لْبَع .اهئازإب ريسي :اهضراعُي (5)

 . عفترملا : لكيهلا
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 هّنأك ''هاّرِجلا َلاَج اّذِإ ٌحوُبَس

 ”ةيدراع اكشلاك ات لِفاَوي ٠

 ٍةَهْيِرَك ِمْرَي لك يف ْمُهْلِقاَعَم
 00 - ٌيِذاَملا َّنِم َفْغَزَو
 نا َ ىّتَح سْمّسلا ُنْرَق ّرْذ اَمُ

 9 58 0 ا

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 "0لّدَجَأ لْيسلا يف قتل هن بانا اذإ
 نار ال و ناقل اهنلف

 (*”لقَصُملا جدلا : يِلاَوَعلا ُرْوُدَص
 0 افق : : اباَهْتَوَمُءاَهِن

 ”لِقْعَمو ب سيارت
 لِجْعُم ٍتوملا َنِم ُدْرِو ْمُهَرَكاَبْف

 سرفلا :ٌُيلّوْجَأْلاو . .ًالْؤج ٍفاوطلا يفو «ٌةلْوَج برحلا يف :لاج) سوماقلا يف ءاج (لاج
 نسوفلاَو ءةديش : هَمَّرَح) سوماقلا يف ءاج (مازجلا .) هلوقو [4 757 ص] (ٌلاّؤجبلا عيرسلا

 .طيحملا سوماقلا - 5/97 ص (عفترملاو ضرألا نم ظيلغلا : موُريحلاو . .
 :لّدجألاو [طيحملا سوماقلا 9/”  ص] فئاطلا تائب عضوم مساو «رابغلا :ُمُقْنلا (0)

 .اهدوقي يتلا لويخلا يف ٌرقص هنأك يأ . ٌرْمَصْلا

 . ثراحلا ينب ليخ نم يأ : ةيثراحلاو ,رمخلا ةريصق يهو درج ًاليخ : ادرج . لخادُي : لغاوي (9)

 طهز مهو «بعك نب ثرحلا نب ةعيبر نب هللا دبع نب بهو نب ةمّلَس نب ناَُق ونب :ناتَق (8)

 . يثراحلا َناَنَق نب داّدش نب ديزي نب نيصحلا

 وْرَس يف مهتقطنمو «ءبعك نب ثرحلا نب ١ بعك نب ةعيبر نب سامحلا ونب :سامحلاو -

 .دجن ىلإ ةلمحلا يف نادملا دبع عم اوراسف «نيبأو ءاضيبلاب جحذم

 نب دْلَج نب ةَلُغ نب ورمع نب بعك نب لبعز وئب مهو جحذم لئابق نم نطب :لبعزو -
 . ةّيَس ةّيِطَع يطعي يذلا لبعز ىنعمو .جحذم

 .ةلوقصملا فويسلا يأ :لّقَّصُملا حيفصلا .حامرلا : يلاوعلا .برح موي :ةهيرك موي (0)
 .ديدحلا نم :يذاملا نم .ةتيللا عورذلا :فعّزلا (5)

 .ءاملا يفاص ريدغلا :يهنلاو «يهن عمج :ُءاَهْيَلا (0)

 .حيرلا :لأْمَّشلاو .رطملا هنم تلزنأ :ٌباحّسلا

 لاق .هيرْذتو هوُرْذَت ٌبارتلا ٌحيرلا تَرَذ :لاقُي» يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق :اًرذ (8)
 ءأنالف يْرَّذُي نالف :رصن وبأ لاق ٠ حيرلا يف اهل يأ ءدحاو ىنعمب َتْيَرَدو ُثْوَرُذ : يئاسكلا

 :لاقيو :هّلِظو هِيْفِد يف يأ :نالف ىَرُذ يف :لاقيو .هالعأ ءيش لك ٌةوُْرِذو .هنأش نم عفري يأ

 (ندستلا نارك 55 ام)' قعنوحد)[ىلاغألا 2307/51 .نعل ااهِيْفد يف نك يأ :ةرجشلا هذهب ٍرْذَتْسا

 .قراش د اه - نغللا َتَيَبَأ - اين يريم رعاش لاق .٠ سمشلا افدآو قرشأ ام

 نب ةعيبر نب بعك نب لِقْعَم ونب :لِقْعَمو ء.جحذم نم ريمع ونب :ريمع .اهدوقي :اهيدهي (9)
 . يثراحلا جالجللاو ثوغي دبع طهر مهو . بعك نب ثرحلا نب بعك
 نب بالك» ةليبق - برعلا مايأ باتك يف ءاج امك مهو «بالك ةليبق : يبالكلا حلا )٠١(

 سيق نب ةفّصح نب ةمركع نب نزاوه نب رْكَب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةعيبر
 «بالك نب ساؤّرو «بالك نب بعك :مهنوطب نمو .ناندع نب دعم نب رازن نب ناليع

 هَماَّرِح دش

 يرلا تّرَمو .اهْنَلَجو اهْتُكْدَح :اًهْنَرَم

 - بالك نب بايئهلا ىئب نم بابضلاو - [8 صّ] )2 :ةبايقلاو «بالك نب رفعجو ةئاَمّثو
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 اذإ) هلوقو .امهب ٌحبسي هنأك هّيرج يف هيلجر دمي يذلا حوُبَّسلاو «ةبطِشلا هسرفل فصو :ٌحوُبَس )١(
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 0 1 عال ين ذيل يكفر يول نوعم ار ركل

 © ندا توملا ةينخ اهقر تلك هناجر نم سرافالا خلي ملف
 نع ناليع سيقو بالك لئابق ءاهتنا ىلإ كلت نادملا دبع ةلمح تّدَأ دقو

 تدتما ةليوط ةرتفل نميلا يلاعأو نارجن فيلاخم فارطأ ىلإ بهنلا تاراغب لواطتلا
 ل يل ا ل

 : ةاذجلا دبع ىلإ تلَّصلا يبأ نب ةّيمأ ةدافو
 كلملا ىلإ دَكَو يذلا تْلّصلا يبأ نب بم ناّيدلا نب ناَدَملا دبع ىلإ َدْقَو دقو

 : اهيف لاق يتلا هتديصقب هَحَدَمو ءاعنصب نادمُع رصق يف نزي يذ نب فيس

 الالم َكْنِم اراد َناَدْمْع سأَر يف اني تب كرف ثاف

 لايقأ رابك لإ حا ةرغف كغيدع تلّضلا يبأ نب ةّيمأ َدَكَو مث مال" ماع كلذ ناكو
 باتك يف هتدافو ربخ ءاج دقو «نادملا دبع مهمركأ ناكو ءاطعلاب هومركأف ةرمدلا
 اذإف ءناّيَدلا نب ناَدَملا دبع ىلع لحد َناَرْجُن تلَّصلا نبأ نب ةنمآ ىّتأ : هنأب يلامألا
 «بكاوكلا مهّنأك هلوح هوُنبو رمق هّهجَو َّنأكو  همكح يسرك يأ - هريرس ىلع هب

 كلذ ناكف «نارجن فارطأب ثراحلا ينب نم ةتس اهيف اولتق بهن ةراغب مهمايق ركذ فلس نيذلا 5

 بالك ينب بلغأ ىلعو مهيلع تلاج ثيح دجن يف مهقطانم ىلإ نادملا دبع ةلمح بابسأ نم
 . لجعُملا توملا مهتدروأف ةيناميلا جحذمو ثراحلا ينب لويخو ناسرف

 جحذم لوح هكرداغ دقو .ةيسيقلا بالك ةليبق ريبكو دئاق «يبالكلا طبضألا نب رْبَو وه :رئو )١(
 حراوجلا ريطلا هّبَّشف ءديقلا يف ىشم اذإ ًالجح لحي لَجَح : لاقي ,هلوح ُدريطلا ٌلِجُْحَت ًاليتق
 ربو نامثج لوح  دّيقملاك - ٌلِجَحَت يهف ليتقلا ةثحب اهرْثعَت يف وأ دْيَقُملاِب اهنوطب ءالتما يف
 . يبالكلا

 نب رماع دلاو كلام نب ليفطلا سرف مسا :لُررُقو .ةكرعملا رابُع يأ ءرابغلا :ةجاجعلا ()
 لاقي ناك كلذلو اروهشم اشرف ناكو «لُررُق هسرف نتم ىلع ليفطلا برهو اجنف ؛ «ليفطلا
 لئابق سيئر دعب اميف راص ليفطلا نب رماع هنبا نأ هنمز ىلع لدي اممو . .(لُرْرُق سراف ليفطلا)
 0 ب ءاهعيمج ناليع سيق لئابق سرافو ةعصعص نب رماع
 كلذ ليصفت فلس دقو «هحارس قلطأو هسأر رعش ٌرجف يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز رعاشلا
 ل ا ا . ليخلا ديزب صاخلا ثحبملا يف
 ثحبملا يف فلس امك ةيوبنلا ةثعبلا لئاوأ يف كلذو حيرلا فْيَق موي هنيع يف ليفطلا نب ًارماع
 - ىراعلا ديد نب نيس رماشلاب ضاق

 ل ل ل ا اير هلوق (9)
 .؟نيعرسم !ولحترا : اًمْح موقلا فخ طيحملا سوماقلا يف ءاج (ًاضكر ٌفُْمْحُي) هلوقو . هسرف
 1 1 نعل
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 ناعما اق يعل عر ال ونامل - ٍجُدوُلاَقلاِب يَ «ماعطلاب نادملا دبع اَعَد

 :لاقو تلَّصلا يبأ نب ةّيمأ فرصنا مث «نادملا ٌدبع همركأو «ًابيجع

 الا صك مومرفا كارد ٍمُهلْعِفَو نيلئاقلا ُتْنأر ذّملو
 ناَدَم ُدْبَع نهب ٌمانألا لَضُم ًاقئالخ ِناَدَملا دبع نيم تباَرَو

 ةادعدج يك انياتت انهقل» فاه دوت ار ا ةدكلا

 جْدوُلاَفلا لَّمْعَي نمب هءاج نم ميلا ىلإ هَجَوُف «ناعدج نب هللا دبع كلذ غلبف

 ."”ةكم هلخدأ نم َلَّوَأ ناكف ءلّسَعلاِب

 َدَقَو امدنع مكحلاو ةسائرلا يف ذ مهابأ نودعاسيو نوكراشي َناَّدَملا دبع وئب ناكو

 هنصحو هرصقب همكح ريرس يف سلاج وهو هيلإ لخد ثيح تْلَّصلا يبأ نب ةّيمأ هيلإ

 نارجن ةنيدم نيب ام عنام نصح نارجن كلم ريرسوا رواجملا نبا هنع لاق يذلا

 ناك همكُح ريرس ىلع وهو َناَدَملا دبع ىلإ تْلَّصلا يبأ نب ةّيمأ لخد اًملو «لابجلاو
 :تاذعلا دبع ني..ديوي مهش ناكو «يكاوكلا ميلاك هلويس درك

 ينب يف نارجنو جحذم ةسائر تراص َناَدّملا دبع يفوت امدنع دعب اميفو

 ةيوبنلا ةرجهلا لبق ام ذنم َناَدَملا دبع نب ا ير الرج

 م1010 ما يلا رجح ىلا نيب رق ريك ناكت هيرو وال ماع يل رغ ن ا د ةنس "0 وحنب

 يتأيس امك ةيلهاجلا يف نميلا تايصخشو ءاسؤر زربأ نم ل

 قيفوتب ناّيَدلا نب ةاذملا دبع ليجو دهع ءارعش نم ةبكوك دعب ةيلاتلا ثحابملا يف

 . هّللا دلوعو

 مهعمج دقو .لواقمو «لاوقأ :عمجلاو (لْبَق) مّهدحاو «لايقألا يأ (نيلئاقلا ٌتيأر . .) هلوق )١(

 .(نيلئاقلا) ظفلب تّلصلا يبأ نبا
 .7 /”8 ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (؟)



 "مه ةيئراحلا ناّيَّذلا تنب ةيرام 6085

 قأ 2/7 » ثحايملا

 ةيشراحلا ناّيَدلا تنب ةيرام
 (ناَدَملا دبع ليج نم ءارعشو تارعاش رشع ةرشاع)

 نب َناَدَملا دبع سيئرلا تخأ ناّبَّدلا تنب ةيرام ةيلهاجلا ةينميلا ةرعاشلا يه
 .تاذعملا دبع ليج نم مهنأ مهعمجي ءارعشو تارعاش رشع ةرشاع يهو :ةاثدلا

 مأ «ناهاع نب ةّرم ةنئبا «ناهاع نب ةّرَم ةحئان :ناندلا تع ةيراف : نه تارعاشلاو

 ءارعشلاو .ةيمس امهادحإ مسا بعك نب ثرحلا يتب نم ناتأرماو «ةيثراحلا بشان

 «ينادمهلا يرّذِعلا لبج نباو «ينادمهلا سيق نب ةيواعمو «يثراحلا ةغبانلا : : ةعبرأ

 ماع نيب ام ةرتفلا يف ناّيَدلا نب ناَدَملا دبع مايأو ليج يف اوتاكو . . مّوَسُملا نب ٍجْلَرُمو

 .مهو أعم مهركذت كلذلو ءًاييرقت (ةرجهلا لبق 55 0 )مه8و م

 : نْيَطرقلا تاذ ةيرام َةَيْمَس . .ناّيَّدلا تنب ةيرام- ١

 وه (ةيرام) مسالا اذهو (ّيجحنملا يثراحلا ْنْطَق نب ناّيدلا تنب ةيرام) يه

 كلملا وهو ةرتفلا كلت تاذ يف ماشلا اهنبا مكح ةينامي ةيناسغ ةريمأ مسا ًاضيأ

 :ينادمهلا نسحلا لاق .يناسغلا ينْفَجلا ثراحلا نب رّمش يبأ ةلَبج نب ثراحلا
 نبا لاقو '"”(نيطرُقلا تاذ ةيرام هّمأو «جرعألا وهو ربكألا رّمش يبأ نب ثراحلا»
 تاذ ةيراق.هثآو نتي يانا عرمالا ترحلا ماقلاب تامق هواي زيا :نودلخ

 ركن دق! ”(ناسع رهش ىف ةروكا ملا و ناكلا انني 212 يلي نم ؛ةنيظ غلا
 ناكو (م559 27 ؟9) ةرتفلا يف ماشلاب يناسغلا َةَلَّبَج نب ثراحلا وهو اذه ثراحلا
 ةدلاو ميرم مسا وه (ةيرام) همأ مساو ةيحيسملا ةنايدلاب نونمؤي ناسغ رئاسو وه

 نب ناسح ناكو ؛ ماشلاب هدافحأو هدالوأ ثراحلا دعب مكح دقو : مااببلا هيلع حيسملا
 تاذ ةيرام هيف ركذ ًارعش مهيف ناسح لاقو «مالسإلا لبق مهيلإ دعي يراصنألا تبا
 :هلوق وهو نيطرقلا
 ٍلَضْعَُملا ميركلا ةيرام نبا ربق ل

 لزالا زارطبلا نسم فرتالا شف, :ميباسحا ةنيرك :ةوجولا لفي

 .519 ص - ينادمهلا نسحلا - ةغمادلا 9
 5٠١. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 00



 656 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 585

 ةرغ مهيلإ فونألا مش َناَدّملا دبع نب ديزي لاق امكو َناّيدلا لآ ناك كلذكو

 ةبعك تناكو «نارجنو بعك نب ثرحلا ىنب ىف ةعئاش ةيحيسملا ةنايدلا تناكو  «نميلا

 . (ةيرام) ناّيَّدلا تنب مسا ناكو (ريدلا) ىمسُت نارجن
 ينب نم تارعاش سمخو يه تلاقف ؛ةرعاش ناّيَدلا تنب ةيرام تناكو

 بهنلل تازاخب ةيدشتلا:ناليع يبق لئابق نضعب: مايق يبس اراعتكا هبعك ني ثرشلا
 نب ةَءاَلَص اوذخأو يثراحلا لي ل لا ل

 نسيف خم (ةمّْلَس نب بهو نب رِشَتْنُم هم [رمسأ هذحأ يذلا ناكو : | ريما ىثراحلا ريئعلا

 ةملش بهو نبا هلتقف «هسفن ةّيلف عفد نم ربنعلا نب ةءاَلَص عتتماف ( ناليع

 «ناهاع نب ةرم ةحئانو «ناهاع نب ةرم ةنبا كلذكو «نابللا تقم ةيرام كتاقت

 نب ثرحلا ينب ضيرحتو ىلتقلا ءاثر يف ًاراعشأ بعك نب ثرحلا ينب نم ناتأرماو
 ىنع ناسرفو تاتدلا ام :ناذعلا  دينع سيقول قناع هواها تراثأف يدك

 لئابق دض ةمراع ةيبيدأت المحب اوماقف «فوجلاو نارجنب جحذمو بعك نب ثرحلا
 يذلا وه اهموق ضيرحت يف َناّيَّدلا تنب ةيرام رعش ناكو «دجن يف ناليع نب سيق

 : 171مل كا ةيرام كنلاق ةيح كالمحلا كلق ىلإ صدأ

 و ا مهئايغا لقتال سراوشلي لف
 را |ةءاَلَص َنْيِمِلْسُملاَو ْمُهَءاَرَو ِنْيَصُحلا ابأ َنْيِكِراَّتلا
 '” شألا ٍناَنِع يف َكُلاَمِش ثَجِيَش هب ْتَفاَط ْدَق َلْيَخلا َتِناَراَمْل

 ريك كنا كبل نوف ىنح ةينح كباتت ىلع ثيحبذقلو

 سا اهب متزن نإواكنألاَرَقمماب

 وعملا ترك كلك هن راقو» عكا يرد روك مكونات

 هب

 )١( ص - روفيط نبا نع  بدألا ضاير ١5/8.

 .تصلخ الو مهنايعأ َْجَن ال يأ وجنت : لثت (0)

 ىسيفلا بهو نب رشف ةذخلا يذلا ربنعلا نب ةءالصو . ىثراحلا ناهاع نب ةّرم وه نيصحلا تاك

 ثراحلا ونب ىأر املق ءهموق نم ةملغ عم جرخ بهو نب رشتنم نإ مث «هلتق مث ًاريسأ يناليعلا
 .هولتقو يثراحلا ربنعلا نباب لعف امك هب اولعف مث هيلع اوضبقو هل اونمك هجرخم

 ادعس نب بعك ينب الإ ةانّم ديز نب دعس يئب لك :ءانبألا» ضئاقنلا يف ةديبع وبأ لاق :ءانبألا (0)
 نب رازن نب رضم رئاشع نم ةخباط نب دأ نب رم نب ميمت نب ةاَنم ديز وب :مهو ١5١[ ص]

 .دجن ىف نائدع نب دعم

 ورق. .» ءاسنلا تاغالب يفو 4. .مكدومعو مكنالهك ىرش ورق . .» بدألا ضاير يف ءاج (5)

 . عْزَملا :ورقلاو .افيحصت وهو «. .مكدوماعو مكنالهب قرس
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 نب قاذلا اهوبأ مهنم :ةيلهاجلاب رعشلا يف قرْعُم ٍتيب نم ناّيدلا تنب ةيرامو
 :ناّيَّدلا نب ناّدَّملا دبع سيئرلا اهوخأو ءَناّيَّدلا تنب يِماَذِح اهتخأو «يئراحلا نت

 نب ريتا نب تراحلا دبغو .«نايذلا ني. ناذعلا دبع ني ديوي شيقرلا اهيحأ نن
0 

 ْرَدَم ُمُه نيذلا ريخلا ثراحلا ونب جَحْذَم ةماه- هللا دمحب -ٌنحنو

 : ناهاع نب ةّرُم ةحئان ١

 ناّيَّدلا تنب ةيرامل ةقيدص تناكو «بعك نب ثرحلا ينب نم ةرعاش ةأرما يه
 بدألا ةنازخ يف ناتيب اهنم ةديصق ناهاع نب ةّرُم يثرت تلاقف «ناهاع نب ةّرم ةنبالو
 ناللايغ سيفا نت دعس قب نصغأ ند , ةلهاب ةليبق ُتَبَهو ناهاع نب ةّرُم امهيف ُتْنَر
 :تلاق ثيح «ةّيدجنلا ةيرازنلا

 اَناَك ْنَمِرْيَ ْنِم ُهُنِتاَق ناكول اَناَماَعنب ةرُمِلْيْكَب ُنِيَعاي
 نواب ات[ نبت ةلفاف كل بَّسح ْيِوُذَأمْوَك ُهَُلِتاَق َناَكْوَل

 امنإو «مهب َترْكَص اهنأل هلثمب اوُجيُم ام :ةديبع وبأ لاق .ةلهاب ريغصت :لهبو ْ
 1 ا و لعاب كيفارأ

 : ناطيشلا نبا ناهاع نب ةّرُم ةنبا
 ةمَكْيَح نب ةعيبر يبأ نب ناطْيَشلا نبا ناهاع نب ةّرُم تنب ةرعاشلا يه

 نب دْلَج نب َةّلُع نب ورمع نب بعك نب ثرحلا نب , بعك نب ةعيبر نب ثراحلا
 نب نطق ليج نم :ميدق يلهاج وهو هتليبق يف ًاميظع ًافيرش ناهاع ناكر . جحُلُم
 ثراحلا ينب تالاجر نم ناكف ناهاع نب ةّرُم امأ «يراحلا نطق نب ناّبَدلا دلاو دايز
 .ةرعاش تناكو «ناّبذلا تنب ةيرام ةقيدص هتنبا تناكو «ناندلا نب ناَدَملا دبع مايأ
 اوبهنو ناهاع نب ةّرُم اولتقو ناليع سيق لئابق نم مهريغو ةلهاب ةريشع تراغأ املف
 رأثلا ىلع ثراحلا ينب ضيرحتو هئاثر يف ةديصق ناهاع نب َةّرُم ةنبا تلاق ءاوبرهو
 تايبأ ةثالث يناّيّزرملاو بدألا ةنازخ ابحاص ركذ دقو «ةيسيقلا ةلهاب ةريشع بسيدأتو
 :ناهاع نب ةّرُم ةنبا تلاق» هنأ يهو اهتديصق نم

 يِفاَنَنَو ًةَضْعب رِئاَرَصلا عاد اني هةيشيحا نأ ةلفابو انإ

 اش ا بكسلا حا كقر ادب بيآب ٌسْيْلُف ْمُهْنِم ْنْمَقْنَت ْنَم

 )١( ص  ةديبع وبأ  بدألا ةنازخ 40١.
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 0 ل ار اج الل ب وس ع قا

 ا 0 ما ىتلا تالمحلا

 : بعك نب ثرحلا ينب نم ةأرما - 5

 جحْذَم نب دّلج نب ةَلع نب ورمع نب بعك نب ثرحلا ينب نم ةرعاش ةأرما يه

 بالك نبا باّبضلا ينب ةريشع تناكو .ناّيَدلا تنب ةيرامو ناّيّدلا نب نادّملا دبع مايأ يف

 : بعك نب ثرحلا ينب نم ةأرما تلاقف : روفيط نبا لاق «بعك نب ثرحلا ينب نم ةتس

 يدا ندو وضح نو اان تاذاش ”(ةكيّوخ) َلْمَق اوُداَبَأ تاتفلا نإ

 0 ٌتراحلا ىفَوَو 00 انْبَو اَمُهَئِيَبِهَْللا ٌدْبَعو ٌورْمَعوٌررْمَع

 : *”(يداجلاو معلا نباوِفْيَضلاوِراَجلِل ْمُهُكِرْذُم َباَّبَعلا ىَرأ ام َةَيْتِفاي

 مه بابَصلا نإ :روفيط نبا لاق ؛مكتوخأ لْئَق اودابأ ٍباَبّصلا َّنِإ) :اهلوقو

 نب ةعيبر نب بالك ينب نأ :برعلا مايأ باتك يف ءاجو (باّلِك ينب نم بابنهلا)
 سيق نب ةفّضخ نب ةمركع نب نزاوه نب ركب نب هيواعم نب ةعصعص نب رماع
 نب رثوو بسالك مرن ساّؤّرو (ةئافنو «باّبضلاو «بالك نب بعك :مهنمو « ناليع

 لئابق ىلع ةلمحب ناّيَّدلا نب نادم ديع مادو بالك ينب نم مهريغو . طبضألا

 ءاركو لّتَقو مهيف َنَحْناَف طبضألا نب ربو مهسيئرو بابضلا مهنمو كلت ةّيِدَجَنلا بالك

 : ثراحلا ينب لويخ نع كلذ يف لاقو

 ُلِجْعُم ِتْوَملا َنِم ٌدْزَو ْمُهَرَكاَبَف َةَلْوَج ئبالكلا ّىَحلا ىَلَع ْتَلاَجَن

 نارجن ةداس ُبطاخت اهنأل ؟مكتوخإ لْدَقا وه امنإو «مهتّوحإ لق. .” روفيط نبا ةياور يف ءاج )١(
 . ثراحلا ىنبو نايدلا ىنب نم

 رضح يف) يأ (يداب ْنِمو رضح نِم) اهلوقو (نارجن ةداس اي) يأ (نارجن تاداس) اهلوق (0)
 ْ ْ :(نارجت هنالك يداوبو

 .سداسلا :يداسلا (9)

 : رعاشلا لاق ءدادضألا نم وهو « يفاعلا لئاسلا : يداجملا (4)

 اًيياَج تِئُك اذإٌةوُدِجَأُف هللا الأ اوَُدَجاَمُف َنْيِرِسوُم ًاسانأ ُتوَدَج

 .519 ص  داج دمحأ دمحم  ةيلهاجلا يف برعلا مايأ (0)
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 ُلُرْرُف ٍةَجاَجَعلا يف ًالْيَمُط ئجنو ُهَلْوَخ ُرْيّطلا ُلِجْحَتَأرْبَو ٌةْرَداَعَف

 ل ا

 0 بشان 1 تلاق) هنإ 5 صل نول ذر تبل 9 1 « جحم

 ''ٍلْيِلَد ِرْيَعِب ُهاَشْعَت ٍلْبْللا ىَرُس ٍبِِشاَ ٌمُأاوُمّْمَج ًاموق ُهّنلا اَحَل
)00ً 

 ا يل رق لعل يراوح

 قشي قهاش عافترا اذ لكشلا 0 برغ هلالطأ دجوتو
 1 2 5 5 5 5 ”  ةّسص] ساس رخل 5

 . (ليوط مارُملا ٍبْعَص
3 2 

 : بعك نب ثراحلا ىنب نم ةسداس ةرعاش

 نايدلا: نب نادملا: دبع:ءايأ ىف بفك نم كثرحتلا قب نم ةرغاش ةأرغا ىه
 مهتلتق نيذلا هباحصأو ناهاع نب ةَرُم ءاثر يف ًارعش تلاق ءَناّيَّدلا تنب ةيرامو
 ينب نم ةأرما تلاق : : هنأ يلامألا باتك يف ءاج ثيح ءرصعأ نب , ةلهاب وني

 يتم يل + هابل ناك مرد نك ازهبوقا ب لوقا زج نق د عع ني رجلا
 : ثراحلا

 *0اَيِصاَوُنلا َباَشَأ ٍجاَذَه ٌسِراَفِو اَنءاَمِداَقاَرَه ُيِيْرَحوُقْيِقَش
 نومْخْفُي اوناك» : ينادمهلا نسحلا لاق .ةّيريمح ةجهل (انءامد اقاره) اهلوقو

 «لاملا قّقنهُيو ٍمِعْنَهُي وه :نولوقيف « :مِظعتساو ءايشألا نم رهظ اميف نوغلابُيو ءاهلاب

 لاق ءقارأ هلصأو ءهّمَّدو هّعْمدو ءاملا ٌقرهأ :لوقت كلذك .ةلمحلا ودعلا قدضمُيو

 هناا ونت حاب ناو

 .رمشملا ريصقلا : ضلاقلا (9) للا ريمع و اننا وش
 17١. ص - حرفلا دمحم - نودلخ نبا خيرات يف نميلا فول

 ةيسيقلا رصعأ نب ةلهاب نم رئاشع :يمرحو قيقشو -” ١84/ ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا (5)

 ., كلذ دعب نادملا دبعو ثراحلا ينب ناسرف مهيف نخشأ نيذلا
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 ةيثراحلا تلاق كلذكو ''"قارهم عمج وهو ءاهلا وشح يف ميخفتلا لعج
 . سرف مسا : جاده (اتئامد اَقاَرَه)

 0 يه بعك نب ثرحلا ينب نم ةرعاشلا ةأرملا كلتو
 ن1 هس خد ثرحلا ينب نم ةأرما تلاق) هنأ ةسامحلا ناويد يف ءاج يتلا ةيثراحلا

 : (اهموق نم ًاسراف

 و سكنالو ءِلْيمْرَرْيَع اميه 1 رة ذاع ا عراف
 ” لَصِِ وذ ُدِهَن لاطآلا جال َةَعْيَموُوهِبَراَطاَشَيْوْل
 *”«(لجألاب يِرَجَت رْهَّدلا فوُرَصو يش تا نت اتنلا نا رببم

 ةرعاشلا ةأرملا كلت تناكو «ناهاع نب ةَّرّم ابلاغ - وه سرافلا كلذو
 ينب ضيرحت يف ناّيَدلا تنب ةيرام عم َنكرتش ذا يتاللا تارعاشلا نم ةّيثراحلا

 هريثأت نهراعشأل ناكف ءدجنب ةيسيقلا لئابقلا بيدأتو رأثلا ىلع بعك نب ثرحلا
 ينب ناسرفو ءاسؤرو َناّيَدلا نب ناَدَّملا دبع سيئرلا تالمح قالطنا يف عيرسلا
 مهتدوعو اهايإ مهبيدأتو دجن يف ناليع سيق لئابق ىلع جحذمو بعك نب ثرحلا
 . يثراحلا ةغبانلا مهنم ناكو ءرفظلاو رصنلاب

 3و 9 00

 : نابأ نب ديزي . . يثراحلا ةغباتلا

 نب دايز نب نْزَح نب نابأ نب ديزي ةْغباّنلا :يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 - يلاتلاب - وزهو «تعك نب ثرحلا نب عك دي هدو نر كللاج وب كراعلا

 0 ا ل ل
 ناك هنمز نأ ىلع لدي امم ؛«ّيجحذملا يثراحلا بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر
 . ةيلهاجلا يف يداليملا سداسلا نرقلا ظشاوأب .م٠08 657٠ نيب ام ةرتفلا ىف يف

 ةغبانلاو ”"”(ناّيَّدلا ينب ةغبان) و '””(بعك نب ثرحلا ينب ةغبان) هل لاقُي ناكو

 .” /#9 ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 0
 زجاعلا :لّكّولا .ليلذلا :سكّتلا .فيعّضلا نابجلا : لْئَمْرلا . عابسلل محل كورتملا : محْلملا (؟)

 ريش ىلإ هرمأ لكي يذلا

 عا :ةعيم وذ .ءاَشَي يف ثراحلا ينبل ةجههل يهو  زومهم ريغ روصقم - اشي ()

 ذ .ميسجلا ظيلغلا :دهتلاو .رصاوخلا :لاطآلاو .طيشنلا :قحاللاو .طاشتلا :ةعيملاو
 . سرفلا ليذو كا 7 : لصخ

 .545 ص  يدمآلا  فلتخملاو فلتؤملا (1) 2.4/91  ديدحلا يبأ نبا - ةغالبلا جهن (5)
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 يف ةيلاع ةّينون ةديصق يدمآلا هل ركذو ''”نسحُم رعاش وهو) يدمآلا لاق .يئراحلا

 : ناَبَأ نب ديزي ثراحلا ينب ةغبان لوق يهو ءرخفلا
 اناقة اني لالا
 ع 8 سم ىلا و "ا 1 م 8 3م

 انئام يف اًنبيرش قخح قحن دو

 ._ 3 ل
 اوحبضأ بوَكَملا قّرط نإ لوقو

 ثْنَم ةاَمَكلااَدإَرِفَت الأ 8 5 22 5 : ضال ع
 مما وه 5 4 ل انتا 2

 اتعابيشتا اتمالا نتن ثنعتو

 ٍهِفاَمَع نْسُحب انِرَْفُم لَظَيَو
 عفاذُم ريقي اندْيَس ُدْوِسَيَو

 اهل يب نرد ترويع ذو

 "اننا غلا مشل ينروشتت

 ني ع لح انو كش

 اننانقنتا تانك ةزنكف تس

 اة رنا امرتلاو اونا

 اًناَحَرَو ُمُهاَحَر َروُدَن ىَّنَح
 5 0 ا

 '”اَناَحِ ةوُجّولا َلَصَو امو ادم
 2 نا ل

 4هفز

0) 

 اناث نندتسلا قوف دوستتو
 ”تنانل يت نا قع 06 3 ا ل
 60 بم ا علا نوع مرا ماع و07

 :هلوق نادلبلا مجعم ىف ىثراحلا ةغبانلا رعش نمو

 07 ع 04 22( هال اس سيو امام 25 25 مدخل ا

 ب _ 1

 ندي تا حو

 عّمجم يف اَتَكِيَأَر ٌدايجلا اذإو

00010 

 .519 ص - يدمألا - فلتخملاو فلتؤملا ()
 . ةأرما مسسأ ( ةّيمس م

 ىلإ + شلختلا انه ناوملابكرملا :نالزفا6
 ىَرْيِل هبوثب َحَّوَل ًاخرصتْسُم ءاج اذإ لجرلا ناك هنأل ءُدِجْئَتْسَملا ٌحِرْضَتْسملا ٌيعادلا : ُبْوَُملا (5)

 .هرمأ رهّتشُيو
 :ناك اذإ الإ بوصألا وهو « . َرْهَت الل ةغالبلا جهن يفو ؛ ّدٌصن الأ :فلتؤملا يف ءاج (0)

 تمت ةانهسلا: اذ: سفح نإ
 : ةغالبلا جهن يف ()

 (اناّحِل هوجولا لصو امو ًادْرُم انخايشأ انمالحأ يف شيعيو)
 .(انعايشأ) فلتؤملا يف ءاج كلذلو ؟ًادرم خايشألا نوكي فيك :لاقي دق نكلو

 . ةينث عمجلاو .ةبترملا يف ديسلا نود نوكي لجرلا وه يتلا :(اَناَنْي) هلوق 0)

 .(انل اًهلّوط َنْرُصَق فويسا اذإو) :ىوريو (8)
 . عضوم مسا : معر ةقرب . لحرو بهذ :َنْعظ 000( . ندغايتو ٌنرخأت :نلحز (0

 . .تابنلا ةريثكلا ضرألا :ّبّرَملا د طيحملا سوماقلا يف ءاج :بوبرملا )١(

 . انقيلح
- 

 اناسحرو مهاحررودت ىتح
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 : ىبحرألا ىنايفسلا ةيواعم نب فيّئِش -

 ناقد 3 يس الا قتاقطللا" لا نو نتن نب تللاع نر ةير انما وبا تنلقت ره
 موي هلو ةيلهاجلا يف نادمه فارشأ نم ناك» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا هنع

 لوصو ببس ناكو  فوجلاب - نايفس دلب يف باذّمو. «ميلس ينبو رماع ىلع باذم
 تنصحتف - ةراغ يف يأ  نيراغ ةدعص ىلإ مهلوصو ءاهيلإ سيق ءايحأ

 دمو نع راع نب تيكا حال ولحم يسرأ دودح ىلإ سيق ليخ تثبناف «نالوخ

 اوعجرتساو مهيف اولَتَقو نويسيقلا برهف .رذِعو نايلع ونبو نايفس تراغأف « خراصلا

 0 اهنئانأ نكح ليلا ٌتيأراَمَل
 (ه) جيد 1 5 8 2( 2 2-0

 اة يدر باع يورد حل يتوعدل باجتساف يموق ٌثوعدو
1 

 ا وب لو اًئلْيخ لئاوأ ثّقحل اذإ ىتح

 بابو حاَبجاومنغامو ًابُعُر اهمْيَلُسَو رماع ٌسراوف ْتْلَو

 "باضخ ٌرَضِب هَّثَّمل َنْبَضَحو ًاضهْجُم ًاعيرص مهسراف َنْكَرَتو

 ..ةمعنلاو ناسحإلاو «جحاتيلا ةّئيدحلاو «تدلو اذإ ةاشلا : ىّبُرلاو ٠ .اهيبَلَل تيبلا يف ىّبرُت 5
 : ةَيَدلا» نأ كلذ نع ءاج «جحذمل ةبعك : ةّبرلا :هلوقو - ١/7 ص «جحذمل ُةبعك : ةيؤلاو

 يتلا نارجن ةبعك اهسفن يه اهلعلو .سانلا اهمظعُي بعك نب ثرحلا ينبو جحذمل نارجنب ةبعك
 .(اهركذ مدقت دقو نايدلا نب نادملا دبع ونبو نادملا دبع اهانب

 ةرم «تارم ثالث ليلكإلا صن ىف همسا ءاج دقو ٠١- ج ١8١ ص ينادمهلا نسحلا ليلكإلا )١(

 . مويلا ىتح نميلا يف ًادوجوم فينش مسا لازي امو (ةيواعم نب فينش) ناترمو (ةيواعم نب فيس)
 . لبإلا : حاقللا (5)

 :ةحايف ةقانو . .ةراغلل مسا :حايفو . .رشتنا :حاف) طيحملا سوماقلا يف ءاج ا ةوفإ

 ١/55١[. صل .(ةمخحض

 ص] .(بثوو همئاوق عمج :ًاتاربضو ًاربَض ٌسرفلا رّبَصض) سوماقلا يف ءاج (نربضي) هلوقو
 .[ 7 ر/الال

 . «ًاقصفص ًاعاق اهرذيفإ# ىلاعت هلوق هنمو ةيوتسملا ةالفلا «فصفص عمج :فصافصلاو
 .ليخلا يهو «ةيوقلا :ةليجرلاو .ةعيرس :نيديلا ةحباس ()

 .ريسلا نم عون :يطرملا (5)

 .ةعاجشلا : ةدجنلا (5)

 . َنْيَرَمو َنْيَّشَم :نعزجو .فوجلاب باذم يداو نطب :باذم نطب (0)

 .ناليع سيق نم ميلسو ةعصعص نب رماع لئابق : ميلسو رماع (4)

 ةّيسللا :ةمللا :هناوأ لبق اهلمح تطقسأ اذإ ةأرملا تضهجأ نم : ضهجملا (0)
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 "بالم نول ُهْئِمةباهرلاقوف اهغورف ٌنأكٍةفئاجب ومطي
5 5 

 ينادمهلا يرَّذِعلا لّبَج نب هَّللا دبع- 9

 نب رَّذِع نب اًئْسَأ نب نامالس ينب نم «لبج نب هللا دبع يلهاجلا رعاشلا وه
 نكس ناني قي تاكو رم ينادملا دجاغج نب نيتك نب كلنا نيا مفاد قو اع
 يف مهئارعشو مهناسرف نمو» :ينادمهلا نسحلا لاق .مهنو فوجلا نيب ةرِطَم ةقطنم
 :لئاقلا وهو «نامالس ينب وخأ لبج نب هللا دبع ةيلهاجلا

 "بالك نم لئابقلاو ماعو: مجلس يسب فيدل غيإأالا

 ©باذه ننكك نم حفسلا ةاذغ. 0و دج وفيكف ةلفلع

 ٍباَصعىَلَعُرُدَئامايافص 5دوُعواَهعِتاَرَم يف ٌراِشِع
 90(باهكلا نودع ٌمقاو ٌثومو ًاباهن مهل نوُلِهاَجلا اَماَوَي

 4كم ىلإ
 ا 0

 : يدايّرلا مّرَخَم نب جْلْوَم- 1

 سس مّرْخُم نب ورمع همسا ٌيدايّرلا جْلَزُم) ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا لاق

 : هلوق ل ءايعك هزي ثرحلا ينب نم دايز

 (0(حْلَرَف ًالْضَو َتْعَدوَتْسااَم َةَعاسِو جْلَخُت هَل ىَوَهلا ِتاَناَبُن دج

 نب ورمع) هلوقب هبسن رصتخا دقو .تيبلا اذه ببسب (جلَرَم) هل ليق يأ

 نب ثراحلا نب دايز نب نزح نب مّرَخم) رعاشلا وه هابأ نأ ْذِإ (دايز نب مّرْخُم

 ٌعورف تاذ :ءاغرف ةنعطو «قرخلا ةعس وهو غرف عمج :اهغورف .ةعساولا ةنعطلا :ةفئاجلا ()

 .كارفع :سالم .ردصلا تحت فورضغ :ةباهرلا .ةعساو

 لاق .ةيدجنلا ةيسيقلا ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك لئابق : بالك (؟)

 :نايدلا نب نادملا دبع

 نجع ترومان ف م درو مهركابف ةلوج يبالكلا ّيحلا ىلع ْتْلاَجَف

 :يريمحلا غرفم نب ديزي لاق .دلب ىلإ دلب نم لوحُت يتلا ةلاسرلا : ةلغلغملا ()
 يناميلا ٍلُمجّرلا َّنِمهلْغلَعُم برسح نباةيواعم غلبأ الأ

 .فوجلاب باذم يداو افنك :باذم افنك ()

 . ءاسنلا نم ءاسفنلاك تحبصأو رهشأ ةرشع اهيلع ىضم يتلا قونلا يهو نيعلا رسكب :راشِع (4)

 . جاتنلا ةثيدح ةقانلا «نيعلا مضب - ذوغلاو

 .لبإلا نع مالكلا نأل فيحصت هنأ ىرنو (ردُي ام) لصألا يف ءاج (5)

 ١٠١/8١. ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 0
 .57 ص - ينابزرملا  ءارعشلا مجعم (4)
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 .يثراحلا نَطَق نب َناّيَّدلا رضاعم (بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر نب كلام
 ركذ دقو ءناّيَدلا نب نادَملا ديع ليج نع مؤحت نع حْلَرُم رعاشلا نإف يلاتلابو

 :هل ةديصق ة يف هلوق هرعش نم ينابزرملا

 ''“حْلَرَف ًالْضَو َتْعَدوَتْسا ام ةَعاسو ٍجْلَخُن ْمَل ىَوَهلا ٍتاناَبَل َدِجأ
 ل يتلو فدع والا ًاماَوَس 9”5ةُكْماوَس ىئالل متِش وُلَو ْمُتْدَدَص
 جِيْعَت ُحْيْرلا ُهَقْلَت ام ىَتَم أءْوُرُد “لاقيه نو نأ هْتمِلَع نك

 1 01 ب

 تن نا دو

060 

 .كرحتت :جلخت .هتاجاح :ىوهلا تانابأ .ةقيقحو ًادج له - ميجلا رسكب  ّدِجأ )١(
 . .ًاديدش ًابْرُش ٌبرشي نم :جلازلاو . .قَلَّرلا :ُجَلّرلا) طيحملا سوماقلا يف ءاج :جلزلا (؟)

 ١/199[. ص] «. .عيرسلا :جوُنّرلاو . .صلاخلا ريغ ّبحلاو «ليلقلا :ُجْلَوُملاَو
 .ةحراسلا ةلسرُملا لبإلا :ماوسلا ()
 .ًاليل ريسلا :جالدإلاو .راهنلا لوأ ءّودغلا :اَدَعغ (5)

 .بكرُي مث ريعبلا مانس لوحو «لخرلا تحت عضوُي ءاسك :لفكلا (5)
 جّنعو «بِذْجَت :جتعت ٠ .اهتبوعص نع ةيانك «قيفاخألاو روسكلا يهو «ءورد وذ قرط 0

 .هيلع بكار وهو هعفر ىتح هماطخب هبذج :ريعبلا نم



 ِناّيَّدلا نب ناّدَملا دبع نب ديزي 025
 - م

 ثحيبملا ١ 47(

 ناّيدلا نب ناذملا دبع نب ديزي
 3 ةيلهاجلا يف نارجنو جحْذَم ءاسؤر رخآ -

 نب ايو نم وطن قب ناندلا نب نادنلا يعزي كيوم رعاشلا نييترلا وق

 نب ةّلُع نب ورمع نب بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا
 :لئاقلا وهو ء«جَحْذَم نب دْلَج

 ٍنَمَهلا ُةَّرُع ْمِهِيَلِإ ٍنوُنألا مش مهتلتنابدلا يحب يع قلت نإ

 نري يذلا الإو نَيِفُدالإ ِهَبَش ْنِم ٍناَيَدلِل ساّئلا يف ٌناَك ام

 هن نشل اسس زر كاقتا راك وياناتذلا قيد حار هاذكلا كيه وبشول
 ولعبو خيراتلاو ملعلا لاجرو *ارعدللا منرت مهركذبو «ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا
 :يلهاجلا تْلَّصلا يبأ نب ةّيمأ لاق «نامزلا كلذ ذنم اوقطن مهنأش

 "زائدا يكن ميمرما كيارت. .عيلغتر نيلناكلا كياراتقتو

 يراصنألا تباث نب ناّسح لاقو

 نايبيوو دشتي مسح دل .اهكيياراذإ لويفتاتف دقو

 ناذجلا ديع يتب ئىناتيسعو 6 ”انانيمنوطتخلا ابننا كانك

 ناّيَّدلا نبا انأ» : هلوق كلذ نمو «ةغالبو نايب اذ ناَدَملا دبع نب ديزي ناك دقو
 .ًامد فطنتُف هعباصأ بْوَصُي ناك ْنَمو ؛باقُعلا مّلكُمَو ءجححْذَم ٌسيئرو «بيثكلا ٌبحاص

 اذام :َناَدَّملا دبع نب ديزيل يناسغلا ةَئْفَج نبا لاقو . "”«ًابهذ ناجرخُشف هيتحار كّلْذَيو
 (ءامسلا ينعي) هذه عفر يذلاب ُتْنَمآ لوقي ناك :ديزي لاقف ؟حّبْضأ اذإ ٌناّيَدلا لوقي ناك

 هَقَْلَخ يذلل يهجو دبس :لوقيو ًأدجاس ٌرْحَي مث ؛هذه ْقَّشو (ضرألا ينعي) هذه عضوو
 : لاق هسأر عفر اذإف ,مشاج يّنإف ءيش نم يِنَمّشَج امو (عماط يأ) مشاع وهو

 اقنلا ؟[كيينوشعواو .انعريت تلئاربخلاف
 .''”«نيد وذل اذه نإ : ةّئْفَج نبا لاقف
 ذحأ اهيهاضي ال ةيكولمو ٍةَلاّبِقو ةسائر تويب ةثالث ثلاث ناّيَّذلا تيب ناك دقو

 5 ا

 .17؟/17 صد يناهفصألا جرفلا وبأ -يناغألا (5) 2. /”8 ص - يىلاقلا يلع وبأ - يلامألا )١(
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 ناورشونأ ىرسك لاق# : هنأ ثارتلا :بتك ركذتو  ءبرعلا ةريزجو نميلاب فرشلا يف
 يأب :لاق ءمعن : لاق ؟ةليبق ىلع فرشت  ةليبق برعلا يف له :رددملا نب نايعتلل

 تيبلاو عبارلا لامكب كلذ لصتا مث ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةثالث هل تناك ْنَم :لاق ؟ءيش
 (- تويب ةسمخ يف داب ملقا ءهيلطف .كلذ يل بلطاف :لاق .هيف هتليبق ْنِم
 سبا يشك هن د ثرحلا ىتب :ب نم ءْناّيَذلا تيبا ءالعلا نب ورمع وبأ ركذ امك مهنم

 تنم نال هيل ةفلوتا كلر "15 تيب سبق دي فعشألا كا :ةنفوتا تلا
 ةييعك رت ثرحلا ينب نم َناّيَّدلا تيب) بوصألا نوكي نأ دب الو ميقتسي ال (نميلا
 جحذم تيب مُه) نايدلا لآ نإ :نودلخ نبا لاق كلذ نعو (نميلاب جحذم ةسائر تيب

 ةثعبلا ليبق تهتناو ءَناّيَّذلا نب ناَدَملا دبع تيب يف مهتساير تناكو «نارجن كولمو
 و

 .جحذم ةليبق ةسائر تيب يأ (ححذم تيب مه) :هلوقو ؟7(نانجلا دبع نب كيدي لإ

 نم يبرغلا فصنلاو رافظ كولمو رّيْمِح لئابق ةساير تيب نْيَعُر يذ لآ ناك كلذكو

 ركذ دقو «نميلا نم يقرشلا فصنلا كولمو ةساير تيب نوي يذ لآ ناكو «نميلا

 : هلوق ىف ةثالثلا تويبلا ناَدَملا نب ديزي

 ةدحت قالا الو وحبس الا يش ني نايدلل سافلا يف ناك
 ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةثالث هل ناك ْنَم١ رذنملا نب نامعنلا لوق مهيف ققحتيو

 : هنأ انه ركذن نأ ديفملا نمو «عبارلا لامكب كلذ لصتاو

 لئابق سيئر (نْيَعُر وذ بّوثُم نب لالك دبع كلملا ناك) .نِيَعُر يذ لآ نم -أ
 عّبُت ناسح دهع يف نميلا نم يبرغلا فصنلا ةمصاع رافظ كلمو رّيْمَح قطانمو
 ىلع ناكو عَبُن ناسح دئاق لالك دبع ناكل :ي مادنمملا لاق. نمسلا! لك كلش

 هّمأل هوخأ عّبُت دعب ُكَلَم مث” :نودلخ نبا لاقو ياهلا ىلإ هعمل
 نسب لالك دبع َكْلَم. ١. يربطلا لاق (َنْيَعُر يذ نب بّوثُم نب لالك دبع

 يذلا ناكو ىلوألا ةينارصنلا نيد ىلع اوركذ اميف ناكو «ةنّسَح ةسايسو ةبرجتو
 لييست لالك :كيع كلملا ماقو (؟*”(ماشلا نم هيلع مق ناَسْغ نِم ّلجر هيلإ هاعد

 ةيحيسملا ةنايدلا تحبصأو «نادبع ىف ةيناثلاو رافظ ىف اهادحإ سئانك ثالث

 :يريمحلا ناوشن لاق هيفو «ةيسيئر ةنايد ىلوألا ةيديحوتلا
 حاَسّملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالك دبع نيأ مأ

 )١( ص - حرفلا نيسح دمحم  لوسرلا بكوم يف نوينامي 755.

 ) ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ١174.

 :/؟ هو "هال نع ىئادعفلا نسحلا دليلك

 .7/85 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4)
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 مث عّبُت دعسأ دهع يف نميلا برغو رافظ كلم يناثلا لالُك ديه ولو نم تاكو
 نب دهف كلملا مث «ساون يذ راسأ فسوي كلملا دهع يف لالك دبع نب ثراحلا

 : لَدْنَج نب ةّمّلَّس لاق هيفو «نزي يذ نب فيس دهع يف نيعُر يذ لالك دبع نب نامعنلا

 دعب مهرئاس سيخ لال ٌُدبَعَو دهف ةيلك نيانلا ريح ذأ الا

 دييحلا ةكفي اهدنعغ ةويعااكقو مراكم اليلس كلم ارَمَقامُه

 ةثعبلا ليبق نيعُر يذ رصن نب لالك دبع نب ثراحلا ىلإ مهتيكولم تهتناو
 ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ ِةَِْو هللا لوسر ثعب» هنأ رثألا نويع يف ءاج يذلا وهو

 ل 1 1 7
 .نميلاب رّيمح كلم يأ - . «نميلا كلم لالك كيع نب ثراحلا (مهنمو) . .مالسإلا

 لئابقو قطانمل الْيَق اسيئر ناك (نزي وذ ركسهي مفيس) مهنم :نزي يذ لآ

 ءاج دقو «هتلايق رقم ةوبش يف نادبع ةنيدم تناكو نميلا نم يقرشلا فصنلا

 دلاز وهف ""ةيداليم 645 ماعب خرؤم عَبُت ناسح كلملا دهع نم شقن يف همسا

 ريشحت لاوقأ 0 نلزي وذ رماعأال أ ليدكولا! يف ءاجإ يذلا نوي ئذ نب ؛ رماع)

 ةنبا جوزت نزي اذ ًارماع نإ : يحرصلا نبا لاق يعجل دعسأ رهصو . .ءامظعلا

 ل ا ا ا ءانيكم هدنع ناكو :لعسا

 مث ءاَهَبْرَقَف ءهتتب نم نزي

 نمر ِيخ ٌمويلاكذَج ا

 للعم نتلإ ءاتغتحم عيش زد سسومملا ورة نحف ليبحا

 وذ عُمْيَمُس) وه اذه فيسو 0 ..نماغ نب هفيس: :نوي'وذ رماغ كلوأف...

 دلاو وهو «يريمحلا راسأ فسوي كلملا دهع لايقأ رابك نم ناكو شوقنلا يف (نزي
 (نقرشم كلم) بقلب روكذملا (نميلا قرش كلم نزي يذ عُفْيَمُس نب برك يدعم)
 دلاو وهو ةيداليم مالا ماعلا ا معلا قرش مكح دقو م7 ع مرؤم شقن يف

 "٠ نزي يذ نب فيس

 مث ءدايز نب نطق مث «ءدايز مهلوأ ناك دقو «نارجن 0

 :ناَدَملا دبع نب ديزي لاق . نطق نب ناّيدلا

 نطق ْنِم دْنُرلا ئّرْواف ناَدّملا دبع انُدلاووًادنّرانل دايز ئَرْؤأ

 )١( ص - سانلا ديس نبا .رثألا نويع ٠"".
 )( حرفلا دمحم ب ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا .
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 ىلوت دقو «جحذم لئابق ىلع ءاسؤرلا نم ثلاثلا وه نطق نب َناّيَّدلا ناكف
 دعسأ كلملا دهع ذنم نميلا يلاعأو نارجن فالخم ةيالوو ةلايقو جحذم ةسائر ناّيّدلا

 م0 5 ماع نيب ام يأ « ساون يد نانا فسوي دهع ىلإ ناني نب عَبُت

 دقو «ناسح نب عّبُت دعسأو نيعر يذ لالك دبع لثم ةيديحوتلا ةنايدلاب ًانمؤم ناكو

 نارجن ةيكولمو جحذم ةسائر ىلوت مث «هتنايدل ناَدّملا دبع نب ديزي فصو ركذ فلس

 يذ نب فيس دهع ىلإ (م070) هيبأ ةافو ذنم هتسائر تناكو ناّيَّذلا نب ناَدَّملا دبع

 لوق ّقَّقَحَت  عبارلا وهو  نادّملا دبع ةسائربف .م585 ماع يلاوح ىلإ «نزي
 . عبارلا لامكب كلذ لصتاو ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةثالث هل ناك ْنَم رذنملا نب نامعنلا

 ناَدَّملا دبع رصاع دقو .«جحذم تيب «بعك نب ثرحلا ينب نم ناّيَّذلا تيب مهنمو
 :هلوقب يميمتلا ةرارُر نب طيقل ًاعم امهركذو ءرذنملا نب نامعنلا

 نددملا جفا نوباف ربا تا تا نع حلا كرك

 ًاضيأ هرصاع يذلاو قارعلاب ةريحلا ميلقإ كلم رذنملا نب نامعنلا وه سوباق وبأو
 . ماشلاب برعلا كلم يناسغلا ينقَجلا ةلبج نب ثراحلا رصاع امك ناَدّملا دبع نب ديزي

 نو ت3 23

 اوكرتشا ناَدَملا دبع ءانبأ نأل (ناَدَملا دبع) هيبأ دهع يف ديزي ةسائر تأدب دقل
 رداصملا نم ديدعلا يف (ناَدَملا دبع ينب) ركذ ءاج كلذلو ءمكحلاو ةسائرلا يف هعم

 ىلإ دفو يذلا وهو َتْلَصلا يبأ نب ةّيمأ لوقك - ةيسسلا الو :لصييصفخلا لود: ت

 ياعم نرخ دعا هايس ولا تاتو دارس تي وألا اد يب

 ءاجو «ديزي مهنم روهشملاو ''«بكاوكلا مهّنأك هلوح هونبو ُرَمَق هّهجو ّنأك «هريرس
 سرف ساطٌعلا نإ) يبلكلا نبا لاقو "نادل دبع نب نامعنلا) ركذ ةسامحلا يف
 كعلوأف (ناَدذّملا دبع نب ناندع) مسأ رصبتسملا يف ءاجو (ناَدَّملا دبع نب هللا ديا

 لثملا ءارعشلا مهب ؛ برض دقو «بكاوكلا مهن :أاك)ا اوناك نيذلا ناَدَملا دبع ينب نم ةعبرأ

 ميلقإ نارجنا ني نبا لاق ا يف

 :ءارعشلا ضعب لاق مهيفو ءَناَدَملا دبع ونب نارجن ةالوو . .نميلا نم ضيرع ليوط

 ""(لئابقلا ضعب نارجن ايكرازل اهليخو ناَّدّملا دبع ونب الولو
 : تباث نب ناسح لاقو

 نادملا دبع ندي نمامسجعو .انايبىطتنلااهيأكنأك

 )١( الأمالى  ص - ىلاقلا ىلع وبأ 8”7/ ”.

 ترقي دبع ةنيسق تايبآ ىدخت] لئاقن وح نادملا دع نب نامعتلا نأ ةسامحلا ةازيد: ىف هاج(
 .نادملا دبع نب نامعنلا مسا وه انمهي يذلاو ؛يثراحلا

 5٠. ص ب رواجملا نبا  زاجحلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا (9)
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 : ءارعشلا دحأ لاقو

 ()ِناَدَملا َدْبَع ينبْنِمَكَّنأك ًاحْمْرُوُجَتو ًةَمامِعُتْوْلت
 برعلا كلم يناسغلا يِنْفَجسلا ثراحلا ةرايزب ناَدَّملا دبع نب ديزي ماق دقو

 نب ثراحلا كلملا وه ينْفَجلا ثراحلا ْنأل ناَدَملا دبع هيبأ مايأ كلذ نوكيف ؛ماشلاب
 : هنأ ىلإ ريشي امم (م054 - 218) ةرتفلا يف مكح يذلا يناسغلا ينفجلا ةَلَبج رمش يبأ
 يف ديزي ةكراشم نأو مهيبأ عم ةسائرلا يف هتوخأو ناَدَّملا دبع نب ديزي كرتشا -أ

 ينفجلا ثراحلل اهركذ ينآلا هترايز ةنيرقب - م5165 ماع يلاوح تناك ةسائرلا
 ناكر. «ةريحلا كلم رددملا نم ةامعنلا قرعو راز دق هنأ ىلع اضيأ لدت نعلاو
 يف رذنملا نب ورمع هيخأ عم مث رذنملا نبا رذنملا هيأ عم كرعشي نامعنلا
 .م٠08 ماع يلاوح امهدعب مكحلاب درفنا مث مكحلا

 نميلا نم يقرشلا فصنلا مكحي ناك هيبأ عم ةسائرلا يف ديزي كارتشا ةرتف يف - ب

 نزي يذ نب فيس هنبا برك يدعم لسرأف «نزي وذ عَُمْيِمُس نب برك يِدعم
 ةريحلا يف رذنملا نب نامعنلا ىلإو ماشلاب يناسغلا ينفجلا ثراحلا ىلإ هاخأو

 قارعلا ىلإ مث ماشلا ىلإ نارجن قيرط نع نزي يذ نب فيس راسف «قارعلاب
 نع راسف نميلا نم يقرشلا فصنلا يف هيبأ دعب اكلم فيس حبصأ امدنع كلذكو

 ريرحتل معدلا ًابلاط قارعلاب ىرسك ىلإ مث رذنملا نب نامعنلا ىلإ نارجن قيرط
 ناك :رواجملا نبا لاق ثيح م5ا/١ ماع شابحألا نم ةيبرغلا قطانملاو ءاعنص
 نيتنيدملا نيتاه نيب اميف ةفاسملا تناكو ٍضارْضَرلا قيرط ةرصبلا ىلإ نارجن نم
 ءانب نم ءٌصجلاو ٌرُجآلاِب ليم اهنم خسرف لك ّدح ىلع يِنُب دقو .مايأ ةعبس
 جرخ امل رذنملا نب نامعنلا ءانب نم حصألاو «يديبزلا برك يدعم نب ورمع
 ةيحان ىلإ جرخ امل نزي يذ نب فيس ءانب هنأ حصألاو «قارعلا ًابلاط: نميلا نم
 رهش هتريسم لمر وهو :ضيفلا ركذ» :رواجملا نبا لاقو .''”«ىرسكب قارعلا
 قيرط اًفَش ىلع يذلا لمرلا وهو جلاع لمر ىمسُي يذلا وهو «مايأ لاقيو لماك
 ")؛هَذَح ىَلَع الإ قارعلا ىلإ نزي يذ نب فيس لخد امْنِإ لاقُيو . ضارضرلا
 قارعلا ىلإ اهنمو نارجن ىلإ راس نزي يذ نب فيس كلملا نأ كلذ نم نيبتيو
 نأ ناهد ةريشلاو فاركبت نين فا ريغولا قير ىلع هناك ىلا تاءاعبلا نآو
 لك ديحوتو شابحألا ىلع ءاضقلا دعب وأ كاذنآ نزي يذ نب فيس - اهيف مهاس
 ناّيَّدلا نب ناَدّملا دبع ناكو «م517 ماع نزي يذ نب فيس مكح تحت نميلا

 )١( الأعلام  الزركلي  185/ 0.
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 دهع يف نادملا دبع نب ديزي مهنمو هؤانبأو وه نارجن ىلع ًايلاوو جحذمل ًاسيئر

 هيبأ دعب نآارجنل ايلاوو جحذمل ًاسيئر ديزي حبصأ مث م0 ماع يلاوح ىلإ فيس

 ل ل ل ل مميلرعل

 :لاق هنأ ىورُيو (0)

 "رب د تعقل نقع الإ وعش ةيوازتلل سياكل ىن ناك
2 +2 3 

 : كانه هتديصقو ينفجلا ثراحلا ىلإ ناَدَملا دبع نب ديزي ةدافو

 ىنفجلا ةلّبج نب ثراحلا ىلإ هتدافو نادّملا دبع نب ديزي رابخأ لئاوأ نمو

 يتلا نيّطْرُقلا تاذ ةيرام نبا وه اذه ينفجلا ثراحلاو ءماشلاب برعلا كلم يناسغلا
 : هلوق يف تباث نب ناسح اهركذ

 ٍلَضْمَُملا ميركلا ةيرام نبا ربق مهيبأربق لوح ةَنَفَج ءانبأ

 ةسائر مايأ يفو ءَداّيَّدلا نب نادّملادبع تخأ ناّيَذلا تنب ةيرام ةّيمّس يهو

 نأل م0559 576 ماع نيب ام ينفجلا ثراحلا ىلإ ديزي ةدافو تناك نادّملا دبع
 نب ديزي َدْفَو) هنأ ثارتلا بتك تركذ دقو 2م١01 ماع وأ م5519 ماع تام ثراحلا

 ىلع هسلجأو «ثراحلا همركأف «ىناسغلا ةَئْفَج نب ثراحلا ىلع نادّملا دبع

 هبهوف .همد ردُهأ دق ثراحلا ناك ءاذج نم الجر تهين كب ا هل ادتنو وف يكف

 ينب نم لجرل هتّبِه وأ هلتقب الإ َيِفَتِل ينيِمُي تناك ام :هباحصأل ثراحلا لاق مث «هايإ

 .«"فُرَشو هركِذ هّبنو ماشلا لهأ نّيْغأ يف ديزي كلذب مظَعف .ناّيّدلا

 ينفجلا ثراحلا دنع نادملا دبع نب ديزي اهيف ثكم يتلا مايألا ىدحإ يف مث -

 ثراحلا ةرضح يف رذنملا نب نامعنلا ٌنزاوه نم ٌةَلُث ركذ١ قشمدب قلِج رصق يف

 وأ فقوملا سفن يف  لاقف ءنادّملا دبع نب ديزي مهمالك قْرَي ملف ءءوسب ينفجلا

 - ةديصقلا هذه يلاتلا مويلا يف

 "'ُرواَصَمَرِدهِكْلُم يفُهُدِراَرَم ُمُهْيَلِإٌموَق ِناَمْعُئلا ىلعاّلاَمَت

 " هُوِطاَوَم مهيلع ْتداَج هلأ ىّوس ْمُهْيَلِإَهْئِم ناك بْلَذ ٍرْيَغ ىَلَع

 :ٌرِاَبُيرْيَخْلُك ْنِمْمُهَبْرَهَو ُهَفاَخَيٌرَشَلُك نِمْمُهَدَعاَبَف

 .؟نزي يذ لآ الإو ُنْيَعُر الإ" ةسامحلاو يناغألا يف تيبلا اذه زجع ءاج ()

 ام يأ .هلتق ىلع تألام الو َنامْتُع ُثلتق ام هّللاو» بلاط يبأ نب , يلع لوق هنمو نواعت :ًالامت (؟)

 . [ٌتْنَّواع الو ثدعاس

 .هدفاورو هاياطعو هتابه :هرطاوم ()
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 :ُرِئاَض رمألا َنِم اوُناَق يِذَّلا َنأب ا
 ةيفاطار ةيانحا كاس الود رشف ريق ىلا ْهوُضُقْني ْمّلَف
 ©20ةهئاَط فخ ّْنِإ ُناَمْعُنلا هب ءوُنَي يِذْناب ملغ ُيِنْمَجلا ُتِراَحْللو
 21 نا يرلا نَملاَو ٍلْضُملا َّنِم ٌةَمْعِب ٌَناَمْعُنِل َمِهِئِف ْمَك راح ايف
 0ةةباَوج ُهْنَم َرَك اريك ًامْظَعَو ةداقاالامؤ ءاًيتعاقع ابوتذ
 5 هواي ال يذلا َلوقلا د ًااوُلِإَمَل ٍرِذْنُم ُنْبا َنْيِِئاَعلا ٌكَْع َلاَس ولو
 ىلع هعم هسلجأو فنيع يف ديزي مُظَع كلذ هنم ينفجلا ثراحلا عمس املف

 .(2طق هيلع دَّقَو نّمم ًادحأ اهِطْعُي مل ةّيِطَع هاطعأو ءهديب هاقسو «هريرس
 يمخللا رذنملا نب نامعنلاب َناَدَّملا دبع نب ديزي ةفرعم ىلع ةديصقلا لدتو

 ةريحلا ميلقإ مكح يف كرتشي نامعنلا ناكو ءهايإ هريدقتو ةقيثو ةفرعم ةريحلا كلم
 نب رذنم كلملا هيخأ عم مث 01١ 0 ىفوتملا) رذنملا نب ورمع هيخأ عم قارعلاب

 ناك اذإف .م٠508 ماع ة ةريحلا ميلقإل اكلم نامعنلا حبصأ مث (01/4 ماع ت7 نددعلا
 ثراحلا نإف «ةريحلل رذنملا نب نامعنلا ةيكولم مايأ يف نادّملا دبع نب ديزي رعش
 رْمَّش يبأ نب ثراحلا وه امنإ نوكي نادّملا دبع نب ديزي هيلإ َدَفَو يذلا ينفجلا
 ناكو» :نودلخ نبا هنع لاق يذلا يناسغلا ينفجلا ثراحلا نب فوع نب يناثلا

 ةسايرلا يف ناعزانتي اناكو ءاذه رمش يبأ نب ثراحلا دهع ىلع رذنملا نب نامعنلا
 تباث نب ناسحو ىشعألا لثم امهيلع ُدِفَت برعلا ءارعش تناكو .حدملا بهاذمو
 مكح دقف رذنملا نب نامعنلا امأ . ©9«ةيوبنلا ةثعبلا تناك هدهع ىلعو ..امهريغو
 وهموم 0 ه٠ ماع نم ةيبرعلا ةريزجلا قرش نم اهرواج امو قارعلاب ة ةريحلا

 نأ نايبلا نع ينغو « « ينفجلا كثراحلا دنع ناذملا ليع نب ديزي رعش يف روكذملا
 ناك ًاضيأ كلذلو «نميلا نم امهيلك يناسغلا ينْفَلا ثراحلاو رذنملا نب نامعنلا
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 فرك ىنأل ينايبذلا ةغبانلا لاقو .(ينفجلا ثراحلا َنِإو) يأ (ينفجلا ثراحتلو) هلوق )١(

 : يناسغلا ثراحلا نب نامعنلا

 براح دنع يتلا ءاديصب ٌربقو ٍقْلِجب ٌربق ءنيربقلل ناك نعل
 براحملا ضرأ عمجلاب نسمتليل هموق دّيس ينفجلا ثراحللو

 .بضغلا ةريط هتفختساو .بِضُع يأ :هرئاط راط لاقي :(هرئاط فخ) هلوقو
 .(ثراح) راصتخا (راح) و (ثراح ايف) يأ (راح ايف) هلوق ()

 . مويلا ىتح نميلا يف ةجهل يهو روسكملا مظعلا ُرِبَجُم :ٌريَجَملاَو (همظع ربج) لاقي :هرباوج ()
 .ةرورضلل ةزمهلا فيفختب «لأس :ُلاَس (5)
 .1؟/8١1 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا )

 ١154. ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا



 :٠7١ ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش 702

 نب ديزيل ثراحلا ميظعتو ثراحلا دنع ةديصقلا كلت يف نامعنلا نع ديزي عافد
 . فقوملا كلذ ىف ةرضاح تناك ةثالثلا طبرت ىتلا ةيناميلا ةطبارلاف ءَناَدَّملا دبع

 ١ ني ني د ْ

 : ظاكع يف ليفطلا نب رماعو ديزي ربخ
 ناكر ظاكع قربت ىلإ ةارعلت نم: ذادقلا ديغ ني“ ديدي ناس رس شاذ

 «دجنو زاجحلاو نميلا نم ءارعشو ءاسؤر هرضحي ةراجتلل مسؤم ظاَكُع قوس
 ةعصعص نب رماع لئابق سيئر ليّفْطلا نب رماع مسوملا كلذ يف رضحف

 عاحتتل لمجأ ْنِم هل ًةنبا هعمو َيِناَنِكلا ركسألا نب ةّيَمأ رضححو «ةيسيقلا ةينزاوهلا

 - يناغألا باتك يف ءاج امك - ثيح «رماعو ديزي اهتبطخل ٍمَدَقَتف دقتف ءاهئامز
 اذه :ةّيمأ لاقف ؟نالجرلا ناذه ْنَم :ركسألا نب ةيمأ ةأرما بالك مأ تلاقف

 نش فرعا + تلانقفا : ليفطلا ني دعاه دمر ةاكذلا ري نادعلا ةعض تن نوم

 (كلاع نو. نماع) ةكيرألا بنعذلتب كعب له :لاقف . ًآرماع فرعأ الو ناّيدلا

 ناّيّدلا نبا انأ ةّيمأ اي :لاقف كيوي لبقأو د هيخأ نبا اذهف :لاق .معن :تلاقف
 ٌفِطْنَتُف هعباصأ ُبّوَصُي ناك ْنَمو «باّقْعلا مّلَكُمو جحذم سيئرو بيثكلا بحاص

 . بهذ ناجِرُخُتف هيتحار كّلْذَيو ا

 نيك

 (©0لُرْرُق سراف يبأو ةّئسألا ٍبِعالُم يّمعو مرخألا يّدَج :رماع لاقف
 .ناَدْعَّسلاك الو لَعْرَم « خب خب : ةثمأ لاق

 ْنِم لجر ىلإ هحدمب ٍلَحَر يموُق ْنِم ًارعاش ملْعَت له رماع اي :ديزي لاقف
 ما ريستاطب ناسرر البرت هرم معربا :لاق .ال ٌمّهللا :لاق ؟كموق
 .معن مهللا :لاق ؟يموق

 :لاق أل :لاق ؟ناَمَي ُنُكُر وأ نامي ٌفيس وأ ناَمَي ٌمُجَن مكل لهف :ديزي لاق
 .معن :لاق ؟انوُكِلْمَت ملو مكائْكْلَم لهف

 ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبعل نادمه ىشعأ لاق .(ًائينه ًائينه) ىنعمب ةملك :ْخَب خب )١(

 : ينادمهلا 00 تناكو 000

 هيا تبي و ايبا رحا مج هاج نسل يعير كالا سين

 لاق ثيح نايدلا نب نادملا دبع عم ةعقولأ موي هنتم ىلع بره يذلا ليفطلا سرف مسا : لد (0)

 :نادملا دبع

 ٌلُزِرُق ٍةَجاَجَعلا يف ًالْيَفُط ىججَتِو, ةَلْوَخ ٌْدِيَطلا ُلِجْحَتأرْبَو َنْرَداَقَف



 كو ناّئّدلا نب ناَدُملا دبع نب ديزي 03

 : لاقو ديزي ضهنف

 ير ات نك يكفل دي ونا
 جحْذمكًانِزاَوَه نْلَعَجَن ال

 را ل

 َجَسْوَعلاك ٍهِسِرْعَم يف ٌعْبّْنلا ام
 ٍجزمشلاك ضخما ٌعِنِرْصلاال

 79( هتنبا كادسلا لبيع نب دي أ جوزف

 : كل ىف هرعشو ويتتا تالطإ نك مصاعب سيقو ديزي ربخ
 نم ًالجر نأ : : هيبأ نع يبلكلا نب ماشه هركذ ام نادّملا دبع نب قيازي ناش ممو

 دجن يف نايبُد نب ةرُم نب فوع ينب يف ًارواجم ناك رماع هل لاقُي نزاوه مش ينب
 ىدفف ءرماع مهنيب ىراسأ ةدع رسأف يميمتلا يرّقْنِملا مصاع نب سيق مهيلع راغأف
 :ًالئاق ىدانف ظاكع مسوم ىلإ هوخأ ىتآف «ينزاوهلا ًارماع اوكرتو مهارسأ موقلا

 مساوملا يف هب ىظحي يذلا اذ نمو ِهَلُع قالطإل ْنَم يرعش تيل ايف

 : تايبألا هذهب يداني ًاتوص عمسف

 بَضَملاواضَرللْعُهِْيف جحئمْنِمَّيحلااًدبكيلع
 د سل ول عج اسمن دل ييسر دوال
 وهو) ّيجحذملا يدارُملا حوشكم نب سيق ىلإ  ورمع همساو - لجرلا راسف

 ىلع راغأ مصاع نب سيق نإ : :هل لاقف: مسوملاب ناكو (نميلاب دارُم ةليبق دئاقو سراف

 ينوثيغي ملف ةّرُم ينب هوجوب ٌتثغتس تيرا ا ب يع را راس حال
 كمل كب ُثأدب دقو ءاذكو اذكب ينباجأ ًاتوص ُتعمسف ءاذكب ُثيدانف مسوملا ُثيتآف
 ًافورعم هّتضراق ام ُلُجَرَل مصاع نب سيق نإ هّللاو :حوشكم نب سيق هل لاقف . . يخأ
 .هؤالغ كعئْمَي الو ءْنمّثلا ّيلعو هنم كاخأ ِرَْشا نكلو راجب يل وه الو طَق

 هل لاقف (جحذم سراف وهو) و نر نلمس د رعت نا هولا
 ءحوشكملا نب سيقب «معن : :لاق ؟يلبق دحأب تأدب له :ورمع لاقف .«كلذ لثم
 .هكرتف .هب تأدب نمب كيلع :لاق

 اذك يتضق ْنِم ّنِإ رضنلا ابأ اي :هل لاقف ناَدّملا دبع نب ديزي - ىلإ - ىو

 .:كلوشلاب ءيلم رجشلا نم عون : جسوعلا ..لاملاو يناوقألا هن عيضت رجلا نم. عوت :عتاكلا

 .17 /17 ص  يناهفصألا  يناغألا(١)



 704 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ؟.:

 يل َبَمَو وه ْنِإف مصاع نب سيق ىلإ ْتَعِنَأ ًالهأو كب ًابحرم :ديزي هل لاقف .
 لك كيلإ ٌتعفد الإو اهّثلت ْنِإف ؛كيخأب ينيقتي ىثح هيلع ُترَغَأ الإو 000

 .اضرلا اذه :لجرلا لاق .كاخأ مهب تيرتشاف نارجنب ميمت ينب نم ريسأ

 :تايبألا هذهب مصاع نب سيق ىلإ ناَدَملا دبع نب ديزي لسرأف

 يِزاَج ٍهِب يتأت يذلا ْلكِل ينإ ٍمَشُج يِنَب ْنِم ًاريسأ لِسْرَأ سيم اي
 يِزاَرْعِإو يِداَمْحِإ كِسْفَتِلْرَتْخاَق مَّصْعِب ىَجْشَت نأ ِرْهَدلا ِنَمأَنال

 زاجنإب ةبَقَعَو تلفش ايف انَسحح لقو ُهْنَع - ِرَقْثِم اخأ - ككفاف

 | :هل لاق مث ءاهايإ هدشنأف «بتعاع ند نيف ىلإ الويس تالا تعبد

 0 «ضوُرَق فورعملا نإ : كل لوقيو مالسلا كيلع أرقي نادّملا دبع نب ديزي

 يف يلإ تلسرأ ولو «يب راجتساو ثاغتسا دق هاخأ نإف َيِمَشَجْلا اذه يل قلطأف نع

 .كقح تيضقل نارجنب رَضُم ىراسأ عيمج

 نب ديزي لوسر اذه :ميمت ينب نم هرضح نَمِل مصاع نب سيق لاقف
 أمف ع ل ءُدَي مكيف هل لازي ال ْنَمو اهدّيس نباو جحذم دّيس ناّدَملا دبع

 هنمث ىتأ ولو أدبأ هلذخي نل هنإف ًاططش هيف مكحنو هيلع هيِلْغُت نأ ىرن :اولاق ؟نورت

 ما كدر اه ورحلا ناتي ةركحتابا تيارا نيك : سيق لاقف .هلام ىلع

 «مهيديأ يف هكرتف « ةيلع هوّلغاف . . هّيِنْوعَيِب :لاق هيلع اوَبأ املف :ضورقلا ةازاجمو

 ريالا نار عر انك هملعأت ليتر كح ءدعس ينب نم لجر دي يف ًاريسأ ناكو

 .دعس ينب نم لجر دي يف هنكلو هب ثعبو هذخأل رّقْنِم ينب يف وأ هدي يف ناك ول

 ىتأف . كمكُ هيف كلو كريسأب ْيلإ ْرِس نأ :يميمتلا ّيدعسلا ىلإ ديزي لسرأف

 ةئام :لاقف ءمكتخا :ديزي هل لاقف «نارجنب َناَدَّملا دبع نب ديزي ىلإ هريسأب يدعسلا

 .نارجنب هدنع اشاعو هوخأو ريسألا هرواجف .مكتحا ام ديزي هاطعأف .اهؤاعرو ةقان

 3ع 2

 : ىرخأ تايبأو . . قعّصلا نبا باتع يف ديزي رعش

 بالك ينب يف اولخدو ةدنك اوكرتف ةيناميلا ةدنك ةليبق نم ةرسأ قعّصلا لآ ناك
 ريغب طاحُيو هلهأ ىلع سانلا رثؤي قعّصلا نبا دلْيَوُح نب ديزي ناكو ءدجنب نييسيقلا
 : لاعب نادعلا دبع نيب هيرب لاقل «هموق

 "روم َكَيَرَنإروئءاكباب اَهْقاَبِعاَهْيَلَع ًانالجأ ٌدَحَأَقأ

 .دجنب ناليع سيق نم بالك ينب اهب ينعيو بارعألا يف ةفص يهو عبطلا ةافج :فالجأ ()

 نب ثراحلا نب يِدَع نب ريفع نب روث ةدنك مسا :نودلخ نبا لاق .ةدنك مه :روث ءانبأو

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيِرَع نب ديز نب ددأ نب ةّرُم



 بدو ناّيَّدلا نب ناَدّملا دبع نب ديزي 7105

 4 رينج َكِيمنَو بهو يتب لول هن ا

 0 ل لا ل ا هلا َّنِإَ
0 0 
 نو دي حل

 :هلوق َناَدَملا دبع نب ديزي رعش نم نويوحنلا هب دهشتسي اممو

 مهْسأو ٍسْوّقِب وُدْعَي اَدَع ام اذإ ٌةَماَمَدِهِْيَلَع ٌيِوَشب ُتْسْلَو
 مظَنُملا ٍداَرََجلا ٍناَيغَأ الو ةَضاَفُم ّيَلَعوذُأ يِبْنِكلو

 ب ىلع يا للا (يواش) مهلوق ىلع ٌدهاش هيف لوألا تيبلاف
 فينات ةريه نوكت نأ ةلإ ءأواو بسنلا َدَحَح يف بلقنت ال ةدهيلا نأ نيايقلاق فايق
 د ا نر ل ار وجسد :تيبلا ىنعمو .هوحنو ءارمحك

 ناسرفلا بلط يف وّدْغَأ يننكلو ؛ منغلل تْضَرَع اذإ بائذلا يمريل مهسأو سوق هعم

 ردصلا ىلع ةغباسلا يه ةضافملا عوردلاو ةضاقم ٌعْرِد ّيَلَعَو ءناسرفلا ٌدوقأو

 . ةقاّرَبلا :صالٌّدلاو ءاهفاتكأ اهنم يتلا وأ «نيديلاو

 سوؤر هّبَش دقو ا

 يدوس : مظنُملاو .دارجلا نويعب عردلا ريماسم
5 

 ا ب ا يف هب دهشّتْسُي اممو

 "" ملزُملا ّبَر نْئَنْرَقلا ٍةَبْعِش ىَدْل اوُنيَبَت ىَّنَح عمَجلاب اوُرَعَش امو
 مَُضَرَعلا ٍسْيِمخلاِب ُتاَرَمَد هَ ِهِفْنَأ عفار ساطعلا ب عومي

 ناسللا يفو (نادملا دبع نس دللا كيه سرق ساطغلا) “+ يبلكلا نبا لاق
 هعاب دذمُي يأ ٠(  نساظملا هب .عوتي) هلوقو (نادملا تع خب ديزي سرت“ :ساطَعلا)

 يف وهو (هفرط عقار ُساطَعلا هب ٌبُحَيا : يبلكلا نبا هاورو .هوطخ نيب ام ًألميو
 بوصأللا لعلو ءريسلا نم عون (ّبْحَي) نأ ْذِ «يشمي يأ (هسأر . . .ٌبخي) ناسللا
 : يبلكلا نبا ةياور

 مَرْمَرَعلا ٍسْيِمَحلا يف ُتاَرَمَدُهَل  ٍهِفْرَط ٌعِفار ٌساطَعلا هب ٌبُخَي
 يوري لد تع رار

 العلا راغص ةملزقلا) يع نمر .ناكم مسا : نينرقلا ةبعش 0



 706 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش امك

 . شيجلا : سيمخلاو : حبا وضألا :تارمدلاو

 : يرتخبلا ةسامح ىف ناَدّملا دبع نب ديزي رعش نمو

 ملظتن ْمكمِلظَ َنِإَواَنْرْفع ْمُتْمَلَظ اماَذِإْمَع ْيِنَب ْمَثنُكو

 5 ل هتايملا وت

 لجرو . .برحلا يف ةدشلا : سأبلا» ا علا ناوشن لاقو

 الو نزحت ال يأ اذك نم سفتبت الو . .عاجشلا :سيئبلاو . .عاجش يأ :سفب

 :نادملا لبيع نيد كيوي لاق. ةككشت

 ل تل سِْيَتْبُم توصب ٍلْيَخلا ةَن تول اما[: لسيشتلا ةيراش
3+ 2 

 : ةّمِصلا نب دْيَرَذ ىلع هباوجو . . مولَح موي يف ديزي رعش
 رماعو رصن لئابقو ٍمْيَلُس لئابق ي ينزاوهلا ّيمّشجلا ةمصلا نب دّيَرُذ عَّمَج

 (موُنَح) اهل لاقي ٌةقطنم ىلع اوراغأو فئاطلاو دجن نيب امو دجن يف ةّيِسيَقلا ةينزاوهلا

 لا ل

 ان راجل اورو يس نينا 1 1 مريد راظخسلا 0

 هذه لاقو «نارجن ةنيدم ىلإ رفظلاب داعو (يشاوملا /لبإلا) مَعّنلا نم مهيديأ يف ناك
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 يالا هويت ولو ةدفنكو ًاجَحْذَم ّيحلاو َكاَدْمَم اَعِلْبأ الآ
 ت8 05 . 5 سال يت ع سس هر ها رم

 '”قِلاَيُملا يف ٍرِماَع ْيِّيَحَو اًرْضَنَو نضيِست و انهمت اميل نأَب

 )١( يدامتلا :ةجاجللا .
 .رأثلا :رتولا .انتوق :انديدح .فيسلا ّدح نم ذوخأم ءانسأب :اندح (؟)

 ١/5١5. ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش ()

 55١. ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (4)

 ةليبق :ةدنك .جحذم لئابق :جحذم ّيح .ليكبو دشاح مهو ديز نب نادمه لئابق :نادمه 60(

 . ةيناطحق ةينامي لئابق مهعيمجو .ريسع يف ةيدزألا قراب ةليبق :قراب لآ .تومرضحب ةدنك
 ناندع نب دعم نب رازن نب رَّضُم نب ناليع سيق نب ةفّصخ نب ةمركع نب مِيَلَس ةليبق : مْيَلُس (1)

 . ةيدجتنلا



 ب ذب ناّيَّدلا نب ناَدَملا دبع نب ديزي 707

 مارت ياست لك حل هَل هاو ا يا

 ٍقِحالَو حْيِرَّصلا ٍلَجَن ْنِم ْعِباَوَت ْمُهَل ْتَدَب ىّنَح - َناَرُجَن اوُدَرَواَمَف
 0 ىَّوّسلا َةَروُلَجَم ٍباَبَلألا َةَجّرَحُم

 1 لاو ذلة بفرتشلا لاكلا محرر 2 انديوزفلل نادل اهمَرِمَي
 ..'قِراوَلابْمُهَعْمَج اوُمزاَ ويلا و رِماعَلاَي :ٌرِماَع ْتَلاَقَق اوُداَتَن
 7 يناحيملا ٍلاحملا َلاَْمأ ُنَيِناَرَع ثَلَبْفأف (ٍبَْك ّنْب ٍراَح اي :ُتْيَداَتَف
 "ٍقِئاَوَبلا ٍلوُرُن يفاّلإٌرْسَحُي اَمّلَكَو َعاَنِقلا يِسَأَر ْنَع ُتَْسَحو
 *”قِناَرْعلا ِراَح ٍلوُلْهُبلا ثِراحلا ىَلِإ اوُمَْناو ضييلاب ضْيِلا ٌراَّرِش اوُرْوَأَ
 اة رب نوعا وو ُمُهاَحَر ْتَراَدَتْساَو اًناَحَر ْتَراَدَو

 "يقعان ٍتْعَن ْنِم ْوَجلاِبةعَوَرُم اهُناَعُر اَهْنَع باَع ِءاَشَ اوُناَكَ
 دلك هع 2_
 ترد انذج بذي

 فوع نب كلام مهنم «ناليع سيق نب ةمركع نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب رصن ةليبق :رصنو -
 نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع لئابق :رماعو . نْيْنُح موي كَ يبنلل مهتبراحم يف نزاوه دئاق
 .ريثكلا عّمجلا وأ شيجلا وهو «قليف عمج : قلايفلا . اهلك يأ : اهضيضقو اهْضَق «نزاوه نب ركب

 «ديدشلا توضلا ؟ىلصلا فكسلا ثريص بكللا . هلق هلقث :ُهْرَر .لِقْنُي : ٌعِلْضُي )١
 ٌميلقإ :نارجن# دراهم نة ام هلل ناوجتا دس نسللز كارهم فالاكسر .نعرأ نا

 ةماميلاو دجن موختو فئاطلا موخت ىلإ دتمي نارجن فالخم ناكو .«نميلا نم ٌضيرع ٌليوط
 .نييبتلا فلس امك
 ناقيتع ناسرف :قحالو حيرّصلاو «ليصألا :حيرصلا .ًاضعب اهضعب عبتي ليخلا : عباوّتلا
 :ناوشن لاقو . امهتلالسب برعلا ترخافت

 ارحم ىيمححو تصااركلا ٍبِياَئَمِبمُهَيَرَمِهيَلِإاوكَمَف

 عضوم وهو بَبْللا عمج :بابلألا .اهقانعأ يف قلعُي ٌرٍرَح وهو ٌجْرِح اهقانعأ يف :ةجّرَحُم (
 . هَمئاَوَق :سّرْملا ىوش «ىوشلا .محللاو قلخلا ةبوصعم :ةزولجم .ءيش لك ْنِم رَحْئَملا

 وهو قلوّذلا عمج :قلاوذلا . هندابو ُنداب اهدحاو ءْنّدّبلا دايجلا :نّدُّبلا .نايدلا ونب يأ :نايدلا )
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 . هفّرطو ء ءيشلا دح

 : ةقرابلا ٌتيأر لاقيو «هب عمل اذإ ًاقاربإ هفيسب نالف َقَرْبَأ لاقُي «قراوبلا فويسلا يأ :قراوبلا 0

 .فويسلا قرب ءوض
 : تئاسملا :ةوقلا ديد ::لاكيملا هورس وينام «بعك نب ثرحلا ينب اي :بعك نب راح اي (1)

 .ةرماَضلا لبإلا نِم

 . يهاودلا :قئاوبلا ءًاضيأ هجولا يطغت امبر يتلا سأرلا ةذوخ :عانقلا .تفشك :ترّسح (0)

 . ميركلا :لوُلهُبلا .بعك نب ثرحلا وه :راحو ثراحلا .فويسلا ةرارش يأ :ضيبلا رارش (0
 000 مهاحر ترادتسا . انرصتنا يأ :اناَحَر تراد (9)

 .ةماميلاب ضرأ مسا ًاضيأ ّوجلاو .رّرَبو ضرألا نم عستا ام :ٌوجلا ( 2٠١



 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 ىلع ةراغلاب هيف دعوتي همّصلا نب كيودل اوعش نادحلا دبع ننهي غلبو

 :نادملا: كيع د هيأت لاقف « مكمزأ مل نإ ةّمّصلل تس هلوأ «نارجن

 1 يا ا يا و يعل ماع ل حوا اف
 امزتعم لظ اديّرد نأ تًئبن

 متم 2م ّيَحلا بْلكُك ًءاَوُع يِوْعَي

 ميفلت ناندلا عب ع ولت نإ
 ِهَبَش ْنِم ٍناَّيدلل ساّنلا ىف َناَك أَم

 اَئْدِاَيَو اديينر نكح ُهاَيَن قر

 َةَحِماَرَش اداَجْنأ ٌجْهَئتاَنْجْهَت ْنِإ

 نب ديرد ٌؤرجي ملو اوكار الإ كلذ دس نار يضرأ ف بارتقالا ىلع همّصلا

 7 نّضَح ْنِم َناَرَجَن ىلإ َدْيِعَولا يِدُهَي

 3 نال نماثلا نقب نيا نخل

 (40ٍنُكَي ْمَّلَ ءَملا ناك جاججَعلا طْسَو

 راع واناخلا راد اال

 000 ْنَمّرلا ىَلَع ادْيَفاَرَم ٍهٌوُجَّولا ضِْيب
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 .رعشلا نم تايبأب هيلع ىنثأو ناَدَملا دبع نب ديزيل

 :نارجن ةبعكو نادّملا دبع نب ديزي ىلإ ىشعألا ةدافو

 ىلإ ةماميلا ضرأي هتقطنم نم ُدِفَي- سيق ىشعأ  ىشعألا ىلهاجلا رعاشلا ناكو

 نم ةبقحلا كلت يف مهلئابقو مهقطانم ىلع ًاكولم اوناك نيذلا لايقألا نميلا ءامعز
 كلملا مهنمو «مهيلإ هتادافو يف اهلاق يتلا هراعشأ ىلع ىشعألا ناويد يوتحيو ,ةيلهاجلا

 رفاعملا يف نْيَعُر يذ نب نامعنلا نب دهف لْيَقلاو «(بإ ءاول /رّيْمِح وُْرَس) بايرإ يف
 :هلوق - هناويد ىف  ىشعألا رعش نمو «نارجن يف ناَدّملا دبع نب ديزيو (زعت)

 اَيِباَرِئأبيِخاَئُنى بنَ ِكيِْلَع ٌمْنَح ارت ةبعكو»
 لاق ءدجن ىلعأب لبج مسا :ْنَضَح .ِنّتْنَي ملو هيف ىضم :هقيرط لجرلا َمّرّتعا لاقي :(ًامزتعم) )١(

 نّضح انه دارملاو .نارجن يلاعأب عضوم مسا :ْنَضَح كلذكو (دجن دودح لوأ وهو) توقاي
 .دجن ىف

 ءاديب ىلإ يوعي بلكلاك) يناغألا باتك يف ءاجو .كلهي :نحي .هرحج يف نجادلا :رحجنملا )١(

 . (ةرفُقُم

 ةسامحلا يفو (نمدلاب) يناغألا يف تيبلا رخآو «هلئاق تنأ اًمع كنوفج صضضغاف» ةسامحلا يف (5)

 .(نمزلاب) ةغمادلا يفو (نئملاب)

 .ةكرعملا رابغ : جاجسعلا , كالهلا :بطعلا :ةمصلا نب دلاخ يأ : ؛ ًادلاخ انكرت (4)

 مهدفر عطقني ال نيذلا :ديفارملا .يوقلا ليوطلا وهو حّمْرَش عمج :هحمارش .ناعجش :داجنأ (5)
 .نمزلا ربع مهؤاطع يأ



 بو ناّيَدلا نب ناَدَّملا دبع نب ديزي 709

 اًهباَبْرأٌرِيْخُمُمه ايميل جحيسمل مييقللا سا غو دكر زورت
 اَهباذهلفاَسأ اوّرَجَو مهب تولت ٌتارّبَخلا اذإ

 ©70نميلا دورب نم ٌعون ؛ةربح ةدحاولا :تاربحلا» ناويدلا شماه يف ءاجو
 هيدتري ناك بهذلاو ريرحلا نم طويخب ُرّرْطُمو ططخَم ططخم م ٌءاَدر وهو درب عمج : :دوربلاو
 : ندين ىذ نب تفيسل تلّصلا يبأ ني: ةيما لاق . نميلا لايقأو كولم

 (الاَبْسِإ كيِدْرُب ْنِم ّمويلا لبشأو»

 نارجنبو» :نودلخ نبا اهنع لاق ىتلا ىهو (نارجن ةبعك) ىشعألا ركذ دقو
 اهيلإ جحت : برعلا نم ةفئاط تناكو ؛نميلا ةبعك ناَدْمُع ةثيه ىلع تيِنُب «نارجن ةبعك
 د ل را عاج نسل لا كيب هرودلا نىمستو اهدرع دنت
 نم ملك 5 دعب ىلع لالصت لبج ةمق ىلع نارجن ةبعك راثآ عقت# هنأ نارجن راثآ
 نب ناَدّملا دبع ينب يديأ ىلع تيِنُب اهنأ خي يراتلا بتك تركذ دقو «نارجن ةنيدم
 اوجح ةيلهاجلا يف برعلا نإ لاقيو يا رار اس «يثراحلا ناّيَدْلا
 ةدعك ةاثن ذه ناك نادملا ديغ ني هير نأ ىلع قلل# لدقو" ؟9(ةنس نيعبرأ ةذم اهيلإ

 ناك تيمحاد ابلاغ تارجتو سلما تاتعلا ديضاولا تاير وع كاتو «نارجن

 رصق ةبعك ةئيه ىلع اهدييشت مت دقو «مهيبأ عم ةسائرلا يف نوكرتشي د هتوخأو ديزي

 ةبعك ىلإ نوجحي برعلا نم ةفئاط تناكو .ةكم ةبعك زارط ىلعو ءاعنصب نادمُع
 مايأ مث َناَدَّملا دبع ةسائر مايأ كلذو ءاهيف نودبعتيو نورحنيو اهنوروزيو نارجن
 اعتب ةدعاس را رمح تاك ام م 57١ ماع يلاوح ىلإ - ناَدّملا دبع نب ديزي ةسائر
 اريدلا ىَمَسُت» تناك اهنأ نودلخ نبا ركذ دقو ءاهروزي سيق ىشعأ ناكو ءاهب
 (ّبر) ةدام يف ءاجو  نارجنب ةيحيسملا ةنايدلا دوجو عم (ريدلا) مسا قفتيو -

 .«سانلا' اهُمظعُي ناك بعك نب ثرحلا ينبو جحذمل نارجنب ةبعك : ةيدرلا# سيفا قلاب

 . ىشعألا رعش يف ةروكذملا نارجن ةبعك يهو
 00007 .«اهبابرأ ريخ > ْمُه ًاسيقو حيسملا دبعو ديزي ٌروُرَن» : ىشعألا لاقو

 نب حيسملا دبع مهيألا وه حيسملا دبع امنيب ءَاَدَملا دبع نب ديزي سيئرلا
 اا «نارجن فقسأ وأ ينيدلا سيئرلا يأ (بقاعلا) وهو يثراحلا
 تيبلا اذهف .(عابرألا سراوف) دحأ وهو يئثراحلا ناتق نب دادش نب نيّصخخلا نب سيق
 دوجو يف لثمتي يذلاو نارجنب نمزلا كلذ يف ًادئاس ناك يذلا ماظنلا ىلإ ةراشإ هيف

 )١( صاد ىشعألا ناويد ١15.
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 نيّصخلا وه يبرح دئاقو «حيسملا دبع وه بقاعو ءَناَدَملا دبع نب ديزي وه سيئر
 مث (عابرألا سراوف) نْيَضُحلا ءانبأ رهشأو دحأ سيق ناك ثيح نيصحلا نب سيق وبأ

 .دهعلا كلذ رخآوأ ىف هيبأ دعب ًأدئاق سيق راص

 ني تو 3

 , بداكلا موي ةورغ يف نادغلا ليغ نب ديزي ريش

 الجر نأ اهربخ نم ناك يتلا باّلكلا موي ةوزغ ناَدّملا دبع نب ديزي دهش دقو

 اَْلأ ميمت ةليبق ءايحأ ضعب نأب ثراحلا ينب ربخأف نارجن ىلإ دجن قيرط نم ىتأ

 ,مهوزغب مهارغأو «ةريثك مَعّنو لاومأ مهيدلو دجنب بالكلا يداو ةدِق يف نوحورطم

 الإ نومدقتي ال اوناكو ءوزغلا نع ِمُهاَهَنَف رومأملا مهنهاك ثراحلا ونب راشتساف

 جحذمو ثراحلا ينب ٌبلغأ عنتما ءميمت وزغ نع مهاهن املف ءرومأملا يأرو ةروشمب

 ل ل ثيح ءهْوّصَع مهنم ةقرف نكلو ءوزغلا نع

 اوجرخو ءهْوّصَع مهنكلو ,«فكلاب مهيلع راشأف «يثراحلا رومأملا مهنهاك اوراشتسا)

 «نادملا "دبع نب ديزا :ديزي همسا مهنم لك ءاسؤر ةعبرأ مهيلع اولعجو «ميمت وزغل

 نب ثوعي لكبع مهعمو يبكتلا زم كيوم «ريوه نب ديزيو «مرحتمللا نيدو

 اننا. ا ةينامث مهل عمتجاف «نافلأ مهنم دحاو لك 8 ناكو «يثراحلا ةءكلد

 تدانتو تعمجت (قارعلاو دجن نيب) دجت يصاقأ يف بالكلا ءام ةقطنمب ًاميمت اوزغ

 نب نامعتلا طقسو ُلاَِق عقوف ؛يميمتلا ساسج نب نامعنلا مهسأرتو ءميمت لئابق لك
 ل ا و وا دا يل ع ا

 يف اوذخأ املف لا ل

 :ميمت نم لجر لاق «باحسنالا

 ناييجوجلا عننا زنا

 ناّيدلاَدْيِز يو ِنْرَحدَيِزَم

 !ناعيدي از هك نيكل ادهوشنم

 دقو «يثراحلا نْرَح نب مّرُخُم نب ديزيو ءَناّيَدلا نب ناَدّملا دبع نب ديزي يأ
 «عبارلا ديزيو «ربوه نب ديزي كلذكو «نارجن ىلإ امهيتبيتكب َناَدْيِزَيلا ىضمو بحسنا

 باتكك يف يناهفصألا تاياور ىدحإ تمعز دقو :يِمرَجملا هللا دبع نب ةلغوو

 ةحيحصلا تاياورلا هسفن يناهفصألا ركذ دقف حيحص ريغ كلذو اولتُق مهنأ ىناغألا

 )١( ص - داج دمحأ دمحم  ةيلهاجلا ىف برعلا مايأ 54 .
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 ركذ كلذكو «ساسج نب تامعنلاب مينلا وذي , هلتقف ًاريسأ ثوغي دبع رعاشلا عقو هنأب

 وه لَيق يذلاف «برعلا مايأ يف ءاج اضنيأ كلذكو لماكلا تاتك يف ربثألا نبا

 ثوغي دبعب صاخلا ثحبملا يف ليصفتلاب كلذ ركذ فلس دقو «يثراحلا ثوغي دبع
 نورخأآلاو نادملا دبع نب كين امأ - (اًّيب ام موللا ىفك ينامولت ال الأ) :ةةئالسضقو
 ينبب اهيف ٌنَخْلأ ةوزغ يثراحلا نْيَصُْحلا داق مث .نارجن ىلإ اوداعو مالسب اوبحسناف
 .نييبتلا فلس امك نارجن ىلإ رفظلاب داعو ميمت

 00 1-0 ما
 نا 03 ني

 سا ا فيك ب ةش قو بالا و رزخ دعب.

 : يهو 00 يناهفسعألا اهركذ ةديبصق نادم دبع, نب :ديزي لاقن ؛َنالْيَع سيق

 نازل قراني لانهتلللاب
 ٍقْرَحَمِلِهِموَق ٌةَواَنإ ثَئاَك

 اَهَْلُك َنِزاَوَه ْنِم سِراَوُفلاَدَع

 ٍدلاَوب ُنْيِبَملا َفَرَُشلا َيِلاَذِإَف

 ٍةَعِيَمْوَذ ُسِراَف َكْنِإ ماَعاي

 ٍلْرْرُق ٍسِراَف َنِئاَي َكَنأِب ملا

 ٍَرِقُمِبرِماَع ُسِراَوْف ثَسِيَل

 َكِلاَمَو سامجلا ينب َتْيِقَْل ادق

 كيرلا سس دراما

 "ناَمغتلب 1 ا 0

 ونامل يلا 1 يدل اني

 (3ناتو ىدتزحأ ِباَبّشلا ضع

84 0 

 00 لا يع تانفلا ىشتو

 )١( ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ١4/؟1.

 مث رذنملا نب ورمع قّرخملا كلملل ةيلام ةواتإ يدؤت ناليع سيقو نزاوه لئابق تناك (؟)

 .ما٠ سبل 0 راطل

 الا يقرا نارا ورت لقلب انو يوتا لقر ا ا

 : كلذ يف نادملا دبع لاقو نايدلا

 ا رض ويصل ليضت رات داكن

 80 : ناكق لآ هت حالا نإ ةكيبر ني تيرا نر ةعلت و ناش .كراحلا

 نب نيصحلا دئاقلا مهنمو ءبعك نب ثرحلا نب ةعيبر نب هللا دبع نب بهو نب ةمّلَس

 . عابرألا سراوف هدالوأو يثراحلا ناَنُق نب داَدّش نب ديزي
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 ناوحنت ندع ٍءَدمألا عِفاَذلاو ٍهِمْساِب ِةَوُنُملا ٍلْجَّرلا نَع ءٌلأْساَف

 0 يِناَمَي ٌمْيِرَكلاو كل ا همز سرازل ين اذاقنلا نقف

 ناَدَّملا دي ديزي وه نارجن نع ءادعألا عفاّدلاو هِمّساب هّونملا لجرلاو

 :رعاشلا لاق ءهسفن

 لمابتلا شعب نارخت ايتترازل . :اهلقعو نادسلا:نيفومي لولو

 نم هريغل ةدايقلا يِطعُي يأ (ةَداَّقَملا ىِطْعُي) ًاضيأ نوكي دق (ةَداَقَملا ىطْعُي) هلوقو

 جَحْلَم ناسرف رئاسو بعك نب ثرحلا ينب ناسرف ةدايق ىلوت دقو ؛هموق سراوف
 يتلا (حْيّرلا فْيَف) موي ةوزغ يف يثراحلا داذش نب ديزي نب نيَّصْحلا دْهَنو معو
 ليفطلا نب رماع ناكو دجن يف ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع لئابق دض نيَّصخلا اهداق

 يثراحلا ديزي نب رِهْسُم هنعطف حبرلا فْيَق موي يف نزاوهو ةعصعص نب رماع دئاق وه

 ْذَهَنو معتخو عج ناسرفو ءاسؤرو نيصحلا داعو «هموقو رماع مزهناو ءهنيع يف

 نب ديزي ٌرَسأ» :هنأ يناغألا باتك يف ءاج دقو «نارجن ىلإ قران لاو دعا

 مَعْنَأ مث هل ٍةاَرَغ يف ةدْيِبَع هاخأو يرماعلا كلام نب رماع ةّئسألا َبِعالُم ناَدّملا دبع

 فِيف موي ةوزغ يف كلذ نوكي دقف ةوزغلا كلت مسا ةياورلا ركذت ملو .2”امهيلع

 ديزي نب رِهْسُم رعاشلاب صاخلا ثحبملا يف ليصفتلاب اهركذ فلس دقو . حيرلا

 . مكب هلق ننلا كفن دقو: خيرلا فنك ةعقو تناك : ةديبع وبأ لاق» هنأو يثراحلا

 اا د «برثي ىلإ ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب يأ

0 

 :هنأ يزارلا خرؤملا ركذ نيذلا 0 ا ناَدّملا دبع نب ديزي ناك مث

 نمز يف ناساس نب ناذاب برح ىلع اوُعَمجأو اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج عمتجا»

 نب ورمع مهيف ناكو «فوجلا نم باذمب مهعامتجا ناكو زم وه نب عطرك

 نب ديزيو يثراحلا ناَنَق نب نيصحلاو ينالوخلا ديز نب ةسبنعو قديترلا برك يِدَعَم

 اوركسعف ؛فارشألاو ناسرفلا نم ةعامج عم نيصحلا نب باهشو ناّدَملا دبع

 ةرواسألا ليخ يف مهيلإ جرخف ناذاب كلذ ْلَبَو ءانبنك اعيج ارعمجتو اميلقع اركنبع

 سراف نيب يب ام لتاقم فالآ ة ةرشع ءاهز يف هئاقل يف نادلمه تجرخو «ءاعنص نم

 هلا عر ايروكا ةزطلا «فلحلاو َةَرَصْتَلا ناذاب ىلع اوضرعف . .ةلماك ةدع يف لجارو

 : نينسلا تاثم.لعي نيحملا بيطلا نبا لوق يهاضي (ينامي ميركلاو) هلوق كلل

 ينج ميم وصلا لم كلينخ ىف ليش يرجو

 :11/755 نص - ىئاهفصألا  ىناغاألا (8)

 .178 ص  داج دمحأ دمحم - ةيلهاجلا يف برعلا مايأ ()



 ندا ناّيَّدلا نب َناَدّملا دبع نب ديزي 13

 ءاعنصب يسرافلا مكاحلا ناذاب عم نادمه فلاحت ىدأ دقو 7(. .مهدقاعو مُهَمْلاَحَف
 ةبراحم لجأ نم َناَّدَملا دبع نب ديزي هتداق نم ناك يذلا لمعلاو عمجتلا قافخإ ىلإ
 ىلإ هباحصأو ناذاب عجر دقف «مهنم اهريرحتو ءاعنصب ةرواسألا سرفلاو ناذاب
 ل ا ا م سي عسل «ءاعنص

 اعنصب سرفلا ةبراحمل فحزلا ةركف تفقوتف «ةيسيئر ةفصب جحذم ناسرفو ءاسؤر
 0 «مهقطانم ىلإ ءاسؤرلاو ةداقلا نم هريغو َناَدَّملا دبع نب ديزي عجرو
 يف :نادمعو مدمني توجلاب مدزلا موي ةعقوم مث فرك ىلإ ةيوبنلا 6 ةرجهلا تناك

 دقو ,عابرألا سراوف دحأ يئراحلا نيصحلا نب باهش اهيف لِتق يتلاو ه١ ةنس لاوش

 جحذم تبنجت دقو «ينادمهلا كلام نب عدجألاب صاخلا ثحبملا يف اهركذ فلس
 وهو مظعألا رمألا ىلإ مامتهالا فرصناو «مْدَّرلا موي دعب عارصلا ديعصت نادمهو
 . ْةَك دمحم ىيبنلا اهيلإ وعدي ىتلا مالسإلا ةوعد

 قطانم ةدعو نارجن ةقطنم يف ةيسيئرلا ةنايدلا يه ةيحيسملا ةنايدلا تناك دقل
 لالُك دبع نب ثراحلا اهمعزتي ناك يتلا رّيْمِج وْرَسو نْيَعُر قطانم اهنم نميلاب ىرخأ
 يف بعك نب ثرحلا ينب ةليبق بلغأ ناكو «يريمحلا شئاف وذ ةمالسو نْيَعَر يذ

 ءاجو «برثيب هلي يبنلا ىلإ ًادفو اوثعبف «نايدلا لآ مهنمو ةيحيسملاب نونيدي نارجن
 ءامق (ةيرحش# ةننما قو قئاثولا باتك يفو عا ةنس كلذ: نأ ةيوبنلا ةريسلا باتك يف

 ا . مهفارشأ نم ًالجر رشع ةعبرأ مهيف ًابكار نوتس ١ مهنأ ة ةريسلا باتك يف

 يح تارّبخلا بايث مهيلع .هدجسم يف هيلع اولخد ةنيدملا و هللا لوسر ىلع

 انيأر ام : ٍلئموي مهآر نم ضعب لاق . بنك عب ثرحلا ىئن :: لاجر لاّمج يف «ةيدرأو

 وهو بقاعلا : مهرمأ مهيلإ لوؤي نيذلا رَّشَع ةعبرألا ةيمست تناكو .. .مهلثم أدْفَو

 «تيواخلاو « سوأو «ةمقلع نب ةثراح وبأو .مهيألا وهو ديَسلاَو عسملا دبع

 يف عسنَحيو هَّللا دبعو «دلاخو ءورمعو ءدليوخو «هْيِبَنو ءديزيو ءٌسِْيَقو ءدْيّزَو
 ا

 د ب ل ب ا

 : ىشعألا لوق يف روكذملا وهو - نارجنو بعك نب ثرحلا ينب فقسأ - ينيدلا

 اًهباَبْزأرْيخٌعُه ءاسْيفو ء.حيسملاَدبَعو ءدذيزي ٌروْزَت

 نكميو «ةياورلا امهبسنت ملو لهن «سيق . .) دفولا ءامسأ نم ءاج دقو

 ."ا/ ص - يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرات )١(
 .7/؟5١و 5١4 ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (0)
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 نيشعألا مهركذ نيذلا ةثالثلاف ءَناَذَملا دبع نب ديزيو «نيصحلا نب سيق امهنأ كاردإ

 ٌةَمَقْلَع نب دّوسألا وهو (ُمَهْبَألا وهو دنَسلا) اضيأ نقولا يف ناكو .دفولا يف اوناك

 ءاج دقو «ىثراحلا ةمقلع نب ةثراح وبأو .دّوّسُملا دّيَّسلا :دوسألا ىنعمو : كراشلا

 نب شيم بركابأ نأ ©. ءامهيلك نيتييألاو ترك انآ: فيوغي دجع:لوق ىف
 وهف مل ام (ةيقلغ نب ةثراح و بأ) هسفن ره نوكي دقق «ىلراجلا تراحتلا نب ةمقلع
 نمو .دفولا يف اناك ةمقلع نب دّيَّسلاو حيسملا دبع بقاعلا :نامهيألاو .هوخأ

 مهنأ ودبيو (هّللا دبعو ..ورمعو ..ثرحلا..» دفولا يف ةروكذملا ءانيسألا

 ل يبل نا هن رم كايتلا ني سنا نب ثرحلا دبع)

 فرعن يلاتلابو .(يثراحلا يدايرلا داَرُق نب هللا دبع وأ ءْناَدَملا دبع نب هّللا ديعو

 . مهرمأ مهيلإ لوؤي نيذلا دفولا كلذ فارشأ نم ةينامث

 لوح تاججاخمو تارواحم ثرجبو ماس هده ةيدلاب دثرلا فاو تحمر

 مث انرمأ يف رظنَت اَنْعَد :ْللَك يبنلل اولاق» مهنأ ةريسلا يف ءاجو .ديحوتلا نيدو حيسملا
 اذ ناكو بقاعلاب الخ مث ؛هنع اوفرصناف هديل اقر اهمق ب افلا ] هيف اهي كامات

 0 ل مدل لاق 1 رت ذاب ويس دابا :هل اولاقف مهيأر

 متنا دق عك ناك .(حيسملا يأ) مكبحاص ربخ نم ٍلْصَفلاِب مكءاج دقلو ءَلَسْرُم
 علا لا و هيلع متنأ ام ىلع ةماقإلاو مكنيد َفْلِ

 ءاجو ؛هتدهاعمو هتعداومو مهنيد ىلع ءاقبلا نوديري مهنأب هِي يبنلا اوربخأف

 تاقبط نعو «ًادهع مهل بتك» هنأو ِةَِك يبنلا ىلإ دفولا كلذ ربخ قئاثولا باتك يف
 نبل ةمساب دهعلا بك يأ ؟(بعك' نب ثترحلا ىتب فقسأل تتكا هنأ دعت نبا
 قر رشا لإ ارعهف ا رس 4 نسل ناك فذ نار ءنارعت دار كيرالا
 .ه١٠ ةنس عيبر رهش ىلإ دهاعتلاو عداوتلا كلذ رمتسا

 : لكك هّللا لوسر ىلإ َناَدَملا دبع نب ديزي ةدافوو مالسإ
 ةنس بجر يف مث «ركبم تقو ذنم نميلا ءاجرأ يف رشتني ذخأ دق مالسإلا ناك

 لآو نْيَعُر وذ لالك دبع نب ثراحلا مهنمو مالسإلا رّيْمِج لايقأو كولم نلعأ ه9

 نزي يذ نب فيس نب َةَعْرَُز لْبَقلا بتكو  ةيحيسملاب نوئيدي اوناك نيذلا  لالك دبع
 لصو كلذكو «ةنيدملا ىلإ مهمالسإب ًالوسر ثعبو ِهكي هّللا لوسر ىلإ مهمالسإب

 5/1 "و ٠ 5 ص ماشه نبا  ةيوبنلا 5 ةريسلا (0)

 اوس اة ىنذللا ديه ةنحتن يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0
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 حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمعو يدارملا كيسم نب ةورف ةنيدملا ىلإ

 نادمه دفو يف ينادمهلا طمت نب كلامو ءجحذم لئابق نم دفو يف يدارملا
 كوبت نم ةفرّصْنم هوعيابو هلي هللا لوسرب اوقتلاو «ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألاو

 مهنمو نميلا قطانم ىلإ لامعلا ُهَ ىبنلا تبعبو ئلوفا ه1 ةنس ناضمر يف -

 نب ةورف ِدِكَع هللا لوسر لمعتسا»  ةريسلا يف ءاج امك ثيح كيسم نب ةورف

 نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك عيخمو دْيَبْرو دارم ىلع يدارملا كيسم
 نارجن فيلاخم لئابقو قطانم يف رشتنا دق مالسإلا ناكو  «ةقدصلا ىلع يصاعلا
 نيبو مهنيب دهعلا دوجول بعك نب ثرحلا ينب ءانثتساب جحذمو نميلا يلاعأ ةارسو
 يذ يف (ةءارب ةروس) تلزن املف مهمالسإ نالعإ رخأت ىلإ ىدأ امم ِِك هّللا لوسر
 دهع ِهّللا لوسر نيبو هنيب ناك نم) ْنأِب سانلا غالبإو نيذأت متو ه4 ةنس ةجحلا
 كيسم نب ةورف ناكو ه١٠ هنس عيبر رهش يف دوهعلا لجأ ىهتنا ؛رهشأ ةعبرأ هلجأف
 نويعو ةريسلا ىف ءاج دقو ءديعس نب دلاخ هعمو اهلك جحذم ىلع ْةيي ٌيبنلا لماع

 ىلإ ه١٠ ةنس يناثلا عيبر رهش يف ديلولا نب , دلاخ هلك هللا ل ريفوءاكعتا هاما
 مهملعي دلاخ ماقأو ءاوهلشات «مالسإلا ىلإ مهوعدي نارجنب بعك نب ثرحلا ىنب

 نب دلاخ هنأب نظلا يف سابتلا عقو دقو « مهمالسإب كَ هللا نرسل تقتكو كاسلا
 ريسي نأب مهربخأف «كيسم نب ةورف عم ةقدصلا لماع ديعس نب دلاخ وه امنإو إو ديلولا
 يناثلا عيبر يف ةنيدملا ىلإ نارجن نم دفولا قلطناف يي هللا لوس: ىلإ منيع دقو
 خم كنيؤي ان مهمهأ ناك لب - مهنيب ناكو «ىلوألا ىدامج يف ةنيدملا اولصوو

 دقو بالكلا موي يف لِتُق هنأ يناهفصألا تاياور ىدحإ تمعز يذلا َناَدّملا دبع
 نب ديزي ةهابن نإ) :لاقو معزلا كلذ ءارو يدمحألا ماتلا لبقم ثحابلا قاسنا
 لماخ هموق يف نكي مل ذِإ «مالسإلا كردأ ول سانلا ىلع ىَفْسَتل تناك ام ناَدَملا دبع
 0 ريثك ٌقلخ فنك يف شاع ءأسأر مهيف ناك لب ءةئُّملا فيعض ءركذلا
 نأ حيحصلا امنيب (ها) .« يناهفصألا جرفلا وأ كلذ ىلع صن امك «بالكلا موي 0

 نأ حيحصلاو ؛معزلا كلذ اهيف سيل نيتياورو كلذ معزت ةياور ىور امّنِإ يناهفصألا
 ملو ءاهركذ انفلسأ دقو بالكلا مري تمص َناَدَملا دبع نب ديزي راعشأو ءابنأ
 ةنس يدك هّللا لوسر ىلإ بعك نب ثرحلا ىنب :ب دفو يف راس امدنع ركذلا لماخ نكي
 ءًاماع نيعستلا زهان دق ناك امبرو ءًايتع رّبكلا نِم غلب دق ناك هنكلو «ةرجهلل ةرشع
 ناكو لب ةباحصلا مجارتو خيراتلاو ة ةريسلا بتك ةفاك هتدافو تركذ دقف كلذ مغرو
 ناك هنأل كلذو هلي هللا لوسر ىلع تاجأ يذلا ثراحلا ينب دفو نم ديحولا وه
 نب ثرحلا ينب :ب دفو ٌلَبقَأ هنأ رثآلا نويعو ةيوبنلا ةريسلا ئف : ءاج دقو . .ًاسأر مهيف
 «لَجَحملا نب ديزيو :ناذملا دنع نع كيدز 4 ةننمخلا نر نت يتم «بعك
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 هللا ديع نب ورمعو «يناَئّقلا هللا دي دادس «يدايزلا داّرُق نب هللا كيعو

 كنأ دهشن :اولاقو هيلع اومّلَس ِهكَك هللا لوسر ىلع اوفقو املف . .يِباَبَضلا

 هللا 0اس ياو للا! ا[ هوحا أ 0 هلا ل ارا لوسر

 000 لاقف يارا اهداعأ مث ءدحأ مهنم 0 :ةغلاشلا اهداعأ مث «دحأ

 .رارم عبرأ اهلاق ءاوُمَدُقَتْسا اوُرِجُز اذإ نيذلا نحن هللا لوُسَر اي مَعَ :ناَدّملا دبع

 اوُلِتاَقُت ملو مُتْمَلْسَأ مكنأ َيلإ بتكي مل ًادلاخ نأ ولا :ككَو هللا لوسر لاقن

 كاندويع اهدهللاو اك : َناَدَملا دبع نب ديزي لاقف ٠ مُكَياَدْنَأ تحت مكسوؤر ُتيَنلأل

 اي كب اناده يذلا لجو زع هللا اندمح :اولاق ؟متْدِمَح ْنَمَف : لاق ءًادلاخ اندمح الو

 . متقدَص * لاق للا لوسر

 مل :اولاق 1؟ةّيلِاجسلا يف ْمُحَلَئاَق ْنَم نوُبَِْت منك مبا : هيك هللا لوسر لاق مث

 التاق ْنَم ُبِلْغَن انك :اولاق ٠ «مكلتاق ْنَم نوبلغت مُثنك دق أبا : لاق ءأدحأ بلغن نكن
 11 :لاق .ملظب ًادحأ أدبن الو «قرفتن الو عمتجن اَنُك اّنأ هللا لوسر اي

 يف بعك نب ثرحلا ينب تالاجر نم هعم نيذلاو ناَدَّملا دبع نب ديزي ثككمو

 مهنم ناكو «ةباحصلا نم اوراصو «لاّوش رهش ىلإ ةنيدملاب هللا لوسرءةتكاوم

 0000 ا مناور ددقلاو هللا دبع 0 أضيأ

 هر سما ا راسا للو
 ٌبَبُج :تارّبَحلا مهيلع» بعك نب ثرحلا ينب دفو ناكو . «ةياورو ةبحٌّص هل نأ :ريثألا

 نبا لاق . كولملاو لايقألا اهسبلي ةنيمثلا ةيناميلا دوربلا نم عون :تاربحلاو « «ةيدرأو

 را ل يش ا سو 0 0

 ركب تبلدقو 0 هللا لوسو يفوت ىتح رهشأ ةعبرأ الإ مهموق ىلإ ارعجي

 0 ؟ ل 7

 .4/775 - 555 ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()

 ١/6١٠5. ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
 815 نهاد بلا ده نبا: _ءاباغصألا ةفرعم ىف تاعيدسالا ()
 .4 /؟58 ص - ماشه نبا  ةيوبتلا ةريسلا (5)
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 : ناَدَملا دبع ينب يف ةسائرلا رارمتساو : . ناَدَملا دبع نب ديزي ةافو

 ناّيَّدلا ينب ةعلق يف ءْناَدَملا دبع نب ديزي يفوت ه١ ةنس يلاوح يفو
 نب رماع ةّئِسألا بعالم ةيلهاجلا يف َرّسَأ دق ناَدَملا دبع نب ديزي ناكو ؛نارجنب
 مث - دجنو فئاطلا نيب ام ىلإ - هل ةازغ يف ةدْيِبَع هاخأو بالك نب رفعج نب كلام
 باوثأ نم ةينامي ًاباوثأ اهاطعأو .بنيز امهتخأ امهعمو امهيلع َمَعنأو امهحارس قلطأ

 ماع يلاوح) ديزي تام املف «؛م115 ماع يلاوح كلذ ناكو ؛ «نميلا لايقأ تانب ةيدرأو
 :اهلوقب ةّئسألا بعالُم تخأ كلام تنب ٌبنيز ِهْنَنَر «هتافو اهغلبو (م1

 كك 2 0 2 نادملا بع نناةيرك تيك

 اَهَلاَضْفاِدِجملايِفْلُضْفَي ُهُلْضَف ْنَموكوْلُملا كيِرش
 : تلاقف كلذ ىلع اهموق ضعب اًهّمالو

 ايِنامَيَأميِرَك يكِبأُةَيِراَرِن يِننأب ّيَلَع يِراْزلااَهي الأ
 ايادرو يِعَرْذِم ًادْيِدَج ُرجأ ىيارو درب يكن ال لاخر

 : هيثرت ًاضيأ تلاقو
 ْمَيكَألاملْخألاُه نأ ىلع ٍناَدَملا ٍدْبَع َنْبا َدْيِزَي يكبأس
 ديكس فرم اذإ ةويعلسم ةَرِوكْرَمِمْرَعلاَنِم محاَمِر

 م ع 0

 دعب نارجنو بعك نب ثرحلا ينب ةسائر ىلوت هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 لاق .نميلا ةيالو راطإ يف كلذو ناَدَملا دبع نب هللا دبع هوخأ َناَدّملا دبع نب ديزي
 ناّيَّدلا نب َناَدَملا دبع نب هللا دبع» :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا
 هركذو .هلَك يبنلا ىَلَع دقو :دعس نبأ لاقو «ةبحص هل :ناّبح نبا لاق «يثراحلا
 ناكو .رفعج نب هّللا دبعل نيقيدص كلام هئباو وه ناك :لاقو ينايزرملا
 نميلا ىلع هناعتساو هتنبا ىلع َناَدّملا دبع نب هللا دبع رهاص سابعلا نب هللا كيب
 بلاط يبأ نب يلع ةفيلخلا ىلو دقو - '”ةاهيلع بلاط يبأ نب يلع هّرأ امل
 تنبب ًاجوزتم سابعلا نب هللا ديبع تاكو ءه#ا/ ةنس نميلا ىلع سابعلا نب هّللا ديبع
 ىلع هب سابعلا نب هللا ديبع ناعتساف «نيدلو اهنم هلو ناَدَّملا دبع نب هللا دبع
 - نميلا يلاعأو نارجن اهنمو نميلا قطانم ضعب لامعأ ىلع يأ - همنلا هبال دل اوفا
 دنج نم ةقرف عم ةأطرأ نب رسب دئاقلا نايقس ىبأ نب ةيواعم ثعب ه٠4 ةنس يفو
 اوعيابو ةيواعم ةعاطل ةكم مث ةنيدملا لهأ باجتساف «نميلاو ةكمو ةنيدملا ىلإ ماشلا

 .7 /778 ص - رجح نبا - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 2230
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 رجح نبا ظفاحلا لاق «نميلا ىلإ نييناميلا ماشلا دنجيب رسب لَبقأ مك «لاتق نود هل

 جرخ نميلا ىلإ ةيواعم لبق ْنِم ةأطرأ نب رسب ريسم سابعلا نب هَّللا ديبع غلب املا

 كادقلا دمع ويعدللا يع هس لك ناَدَملا دبع نب هللا دبع هرهص فلختساو اهنع
 كلذ غلب املف .كلام تخأ ْينبإ ؛«سابعلا نب هّللا ديبع ْيَدَلَوو ًاكلام هنباو

 :لاق رفعج نب هللا دبع

 نادك ف يفي ناس وع نيل يع اال اوتو
 نايدقتت هنيماحا ىلع َنامَيْثَمِلَعدق ناوبأ مهل

 ةيواعمو هعم نيذلاو يلع مامإلا نيب عارصلاو ةنتفلا راطإ يف امهلتقم ناكو

 ماشلاو قارعلاب نيقيرفلا نم ريبك ددع ةنتفلا بورح يف طقس دقف «هعم نيذلاو

 ةنس يف - مث ٠ ل ل ل ا ا ل

 ةيواعمل ةفالخلا رمأ بتتس بتتساف «ةفالخلاب ةيواعم هباحصأو يلع نب نسحلا عياب ه١

 نب سنأ نب دايز نب عيبرلا) ناكو (ه14 - )1١1 ةيواعم نب ديزي مث (ه50 - )4١

 هتافو ىتح (هم## 050) ناساّرَخ دالبل أايلاو مث (ه٠5 )45  َناَئْسِجَسِل ًايلاو نايا

 ةفالخ يف (ناريإ لامنف) ٌيَرلا ميلقإل ايلاو يثراحلا نيصحلا نب تاعك هن تك ناك

 نب هّللا دبع نب ديزي) نارجنب ةبقحلا كلت يف ناكو واخي ني دارو دواعي

 :( نادعلا هيف هللا دنع هب هّللا ديبع) و (ناَدَّمْلا دبع

 نم :ةايز) ناك (سها""١ ماع) ةيسابعلا ةفالخلا مايق ىتح يلاتلا ليجلا يفو

 مالعأ نم (هّللا ديبع نب عيبرلا) و (ناَدّملا دبع نب هللا كيف رد هللا ديبع

 نب هّللا ديبع تنب ةطير) جوزت دق ناورم نب كلملا دبع ءائبأ دحأ ناكو «تايصخشلا

 تناك» هنأ ةلودلا رامخأ باتك يف ءاجو «ماشلاب هعم تنكسو (ناَدَملا دبع نب هَّللا كغ

 هيلع ترخفف مايألا نم اموي ءيش يف اهعزانف ناورم نب كلملا دبع دلو تحت ةطير

 نب يلع نب دمحم اهجوزتف . .اهقّلْطَت ؛كلذ هظفحأف .مهمايأو اهّمَلَس تركذو

 ةيالو يف دِلُو «سابعلا يبأ ىلع هنم تلمتشاو (ه ةنس) سابعلا نب هللا كيف

 ءافلخلا لوأ حبصأ يذلا حافسلا سابعلا وبأ وه سابعلا وبأو '''6كلملا دبع نب ديزي
 دق ناَدَملا دبع نب هللا دبع نب هللا كيب نب دايز هلاخ ناكو (ه١17١ ةنس) نييسابعلا

 املف «كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف اهقراشمو ةفوكلاب ًالامعأ ىلوتو نميلا نم راس
 : هنأ ْذِإ «ربكأ ٌرود ناَدَملا دبع ينبل ناك ةيسابعلا ةفالخلا تماق

 ناكر 9 ةنسن (ناذكلا كيمو هللا دع ني ديزي نب ةيكت) عفبلا نلوتد

 )١( ص - يرودلا زيزعلا دبع قيقحت - ةيسابعلا ةلودلا رابخأ 5١١.



 بل ناّيَّدلا نب َناَدَملا دبع نب ديزي 719

 نب كلام نب هللا دبع) نميلا ةيالو ىلوتف ءءاعنصب تامف ًايتع ربكلا نم غلب دق
 نب عيبرلا نب يلع) نميلا ةيالو ىلوت مث ه1 ةنس تامو (َناَدَملا دبع نب هللا دبع
 .ها9/ #7 ةنس (ناَدَملا دبع نب هللا دبع نب هَّللا ديبع

 ةماميلاو زاجحلل ًايلاو (ناَدذَملا دبع نب هللا نيعووتهللا كيب قب: ةايؤلا ناك
 ةنس روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف مث ه١ ١7 ةنس سابعلا يبأ ةفالخ يف

 .هاا/ 2 ل يل ناكو .ه١5١ - 5*٠

 هلو 0 م نس (َناَدَملا ليغ نب هللا ا هَّللا َدَيِبع

 مراكألا ناَدَّملا دبع ينب عيبر ةلاسر عيبرلا ينعاغليبأ الأ
 مهتسائر تلصاوت مث ؛ :ةميلا لكل نادكلا دبغ ىتن نم ةالولا نخآ وهو

 م وو ل مل 1 حلا :نودلخ نبا لاق «نارجنل
 و .(«داوجلا نبأ قف سيقلا دبع ةسداسلا ةئاملا يف مهنم ناكو ءمهنم داوجلا أ
 سلا نرقلا يف 110 ةنس ىتح الرجنب ذَا دبع ينب ةسانر جرمشس

 1 ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا )
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 (ة*) ثحدملا

 يثراحلا مّزخُملا نب ديزي
 («نادملا دبع نب ديزي باحصاأ دح)

 نب دايز نب َنْزَح نب ِمّرْخُملا نب ديزي ثراحلا وبأ يلهاجلا ينميلا رعاشلا وه

 هوبأ ناك .يجحذملا بعك نب ثرحلا نب بعك نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا

 ناك كلذكو . ؛اّينلا نب ناَدَملا دبع مايأ يف ةداقلاو ءارعشلا نم نْزَح نب مّركُملا

 نبأ وأ - ةّهكَف نباب فرعُي مّرَخُملا نب ديزي ناكو .ًارعاش (مّرخملا نب ورمع) هوخأ

 ديج نمو ءناَدَملا دبع نب ديزي مايأ ناسرفو ءارعش نم وهو .هّمأ يهو - ةَهيكَف

 :هلوق هرعش

 يلوي ْعَلُهَئاَك ائئلا الون ُهَتِئَأر َماَّمِحلا ىّمال ىَعّملا اذِإَو

 وهني مل نمنع دماقتلا نتي ةلاثزس اهيابح نفتينا ككلاو

 نيب َيِلَبَق فالخ ةرتف يف دشاح قطانم نم ةقطنم يف ُرْمَي مْرُخُملا نب ديزي ناكو

 يتلا ةديصقلا هذه كلذ يف لاقف هورسأو نادمه نم ةعامج هب طاحأف نادمهو جحذم

 :ناَدَملا دبع نب ديزي ىلإ اهتعب امبر
 نا يتّرِدْحُم طْؤَنلا َتاَذَك 9 أر || 8 أ 0 2 ك0

 4 0 00 مأ يِلْبَق ْيَرَت
 حاخِش ةلوغأ نيب مّسَقَت قرزفوةرمحخ ا

 ماقُم ءانثلا هل ماق اًدومحم تام نم يأ” ةسامحلا ناويد حرش يف ملعألا لاق .توملا :ماّمحلا )١(

 .(دلوي مل هنأكف نتقلا يمل كلذ تدي كام و «ةايحلا

 غوبسب ىنكو «مركلا روهشم ًالجر ضيبألاب دارأو : ملعألا لاق .ءادرلاو صيمقلا :لابرسلا (0)

 دهاشملا يفكي) هلوقو .هقورعم ةعّسو هئاطع ةرثك ديري ًاضيأ نوكيو .همامتو هلوط نع هلابرس

 يأرلاو ءاطعلا يف هّبانم هنع بان هموق تاداس نم ٍدّيس باغ نإ يأ (دهشي مل نم بيغ

 . مركلاو
 بكارلا لحرب طاني ام انه دارملاو ةطوت وهذ ء يب نع قلعي ام لك :ظوتلا . بجعتت : بّجعت ()

 . يتفعضُم : يتردخُم .كرحتي أدبأ وهف ءيش نم
 .كاروألا ريبكلاو ليقثلا لمجلا :حادرلا لمجلا (5)
 .رقبلا وأ مدغلا نم عيطقلا :قرفلا .ريمح :ةرمحأ (5)
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 "”حاتججلا ٍلْفَك ىَدَْل ْمُعُدِياَجَأ ًارخُْسنكينولْرئااَمَلَف
 ”حامَولا ٍةَمّهَطُمل ا ٍِسّرَفلا نع يور تا َلاَجُرلا يِنَرَواَعَت
 0 حارجلا ٍلَّبَمْحُم َراسإ ُتْرِسَأ يِموُق ٌباغو ُتِرِيُك نأ اًملف

 يحاّمج مُهئامُك ْتَعَدَص امو يِنوُرَئاَسَتُف ادَّرْفُم ينزأَ

 7حارّسلاك ٍةَنِعَألا يف َفِناَوَج لِْيَخِب ًامْدِق مُهَتْغَوَر دقو
 9-ادقلاك ًطِشاَوَناَنِب َنَجَرخ ناقل اهقَئِعأ ثبت اذإ

 حاتم ُهَُلِكارمِدْهَنَىَلَع يراوستا حينا تهت يت وبلو

  يجالس يعفو تضاف ىلع .نينوزئاج نمذلا ىقزعكتلال
 " يِحاَض ٍرْخَبلا ٍسوُمَق يف ْطَمطْعَت ُباَبُعلْوَخمُهّيِدَعْنأَك
 0 ُكِضْهَنَو مُهُعِصامُأ ادإقتبقبو يبئالخ ٌباغو

 0(حاقّللا عدلا وثب نيقحتا ّْنَظ لُك يّئَظ و «يرْذَأ امق

 نبك حايُرلا ىَلْتَق ْنِم ٌنوُكأ ُتْذَكَو ٍلهَذِبرِمَحونِب ينلتْفَكف

 ىلإ هنول لئاملا :مهطملا .هسرف زجحع فدر يأ ءزججعلا فدر :لفكلا .مهلتاقأ :مهدلاجأ )١(
 .رفاحلا ةبلص سرفلا :حاقولا .داوسلا

 .لازنلل ًابلط هقرافي الو هناكم حربي ال :حاربلا لبتحم .ّيلع اورئاكت يأ (ُتِرِيُك) هلوق (5)
 «بائذلاب اهتلوص يف ليخلا ِهَّبَش .ناحْرِس اهدحاو «بائذلا :حارّشلا .ةلئاملا :فناوجلا ()

 .اهركمو اهناغور ةرثكل ةصاخ اهنم مرسلا
 ادقلا «ةطيشن : طشاون .ليخلا ةنعأ ينانب تكسمأو ترفظ يأ :تثلب (5)

 .؟حارقلاك . . .» دروملا ةياور
 سرفلا لكر :لكارملا .ةظيلغ دهن ليخ :دهن .همسج ضعبو ةماع لجّرلا عاتم : يراوش (4)

 .لاوط : حانش .ضكرلل هكرح اذإ هلجرب

 . يعرد : يتضافم ()

 ةلاَجّرلا مهو مهمادقأ ىلع نودعي نيذلاو «ةراغلا نم عفدُي ام لوأ :ّيِدَعلاو ءمهّيرج :مهّيدع (0)

 برطضا :طمطغت .ِهِجْوَم رحبلا بابعو «همظعمو هلوأ ءاملا بابع :بابٌعلا .ناسرفلا نود
 . عفترا مث ؛ طغنا ام وه :سومَقلا . جاومألا بارطضا :ةطمطغلاو ءدتشاو

 «مهبراضأو مهدلاجأ : : هدام .ةصاخ همع ينب نم هراصنأ لجرلا بئالح :بئالحلا (8)

 .هب مِسقُي ْمَسَق (كَضْهَنَو) هلوقو .مويلا ىتح ةجهل يهو برض :عّضَم
 يموق فا ينْمِلْسُمأ» ينغملا دهاوش حرش يف ءاجو .بلطلا ىهتنم يف اذكه تيبلا زجع ءاج ()

 ًاصخش انه بطاخي هنأ رهاظلاو - (ءربلا ونب , ينملسُيأ) دروملا يفو ٠ :(ليخارت) يأ (يحارش

 .«حاقللا ءدبلا وبأ ينملسيأ» بوصألا نأو (ِءْدَبلا وبأ) هتينك
 ةظفاحمب دشاح دالب نم ةيحانو ةنيدم مسا :رمخو . .ةينادمهلا دشاح ةليبق نم :ددك قيد (1»)

 الاخ نارمع

 يفو .رسيملا حادق :حا



 فض

 ىَمادُتلا كَلَعْشَتَس نأ يّئظو

 رتبت لك تابعا كنس

 ليتم اتايمنل ةقراتن اذإ
 ل 0 سا 05 2 7-2 ”ع 8

 ب

 ًارزيأ كني اوُقِلْط اوُقِيَطُيْمَلْنِإَف

 انكلع وتس ْمُكفَدْرَِيالو

 نوفي وك عيت رشلا او

 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش

 3 | و

 9 'حاَوّرلاَعَمَكِيَلِإْمُهُوُدَغ

 ©”ابصلا بَجُنلا ىف ِتاَكّتلا ىَّلَع

 "0اَبَص ماذ كءاَقِل ُهَدِعاَوَت
 22( حاَرَقلا ِءا اَةَّبْعُمب كا ماس

 مترا ٍفَبتْرَْمِبْمُِه فز
 "حار ْنِم لّفْسأ لْيَخْلا اودوُقَف

 "”ءاجتلل ىّنْدأ ٍدْوُقلا ٌضْعَبْف

 (””حاحألا ِبَهَل ْنِم ٍناعْضَألا يوُذ

122 

 نب ديزي لاصتا روف امبر مّرْخَملا نب ديزي حارس قالطإ مت نأ ثبل امو

 ل ةلاسرب دشاحو رمخ رابكب َناَدَملا كليع

 ينادمهلا يدشاحلا يعداولا ميرخ نب كا رعاشلا نأ مّرْحَملا نب ديزي غلبو

 : هنأ ينابُرْرَملل ءارعشلا مجعم يف ءاج ثيح «جحذم ىلع هيف رختفا امبر ًارعش لاق
 : ”ينادمهلا ميرُح نب كلام ىلع ُدري مّرخم نب ديزي لاق

 هكر فاووجاس ةلاشر.. يشع نان ينجب غلا الا

 نب ديزي دوصقملا نوكي دقو (ىمادتلا كلغشتس نأ ينظو) انه هل لوقي يذلا صخشلا هيف ركذ هل
 : ةمصلا نادرا اك ريا هيرب هاكر ارا يم انا نال

 تاحيبص تاراتخملا تابيجنلا ل بَجُتلا .نارجن يف ةينْغُم ةينك وأ مسا :ةمامحلا (؟)

 .هوجولا

 .ًامداتُم يأ + نان وهز

 . ىفاصلا بذعلا ءاملا : حاَرَقلا ءاملا . ةعرجلا : ةبغنلا (5)

 .مهتوزغ :مُهّترُز (0)
 . عضوُم مسا :حابر ()

 . ليتق نع ًالدب لعقلا : دوقلا 0232920

 .ةوادعو ٌةنْخِإ يأ :حاحأ هيلع يبلق يف :لاقُي . ٌنْعَضلاو ظيغلا : حاحألا )0

 رعاش :ميرح نب كلام» ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا هنع لاق ريبك رعاش ميرح نب كلام (9)

 نم ذعُيو « لخيلل برعلا يفاصو دحأو ليخلا عزفم وهو «اهيزاغم بحاصو اهسرافو نادمه

 .باتكلا اذه ىف هب صاخلا ثحبملا ىتأيسو ٠٠١/ ١١ ص] «ءارعشلا لوحف

 )٠١( ليكبو دشاح لئابق :نادمه ونب .
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 درضتةلس دنت لويشول ا ,يلاضأ كسا يع رش نإع
 ' ٍدارجلا ٍةَلَسْرُمَك ٍتاراغو اورو اويتك ارشكعبت ىماست
 1 يي ٌةةَدْرِم ٍيأٌمَلْعَعَس نكلوارْجَه لئاقب ْسْلُف

 ةداجملا ُحاَلُط (رمألا) ُدْيِدَش ندا ينم امى

 :ةديصقلا سفن يف امبر - ٍميَرُح نب كلامل هلوق ًاضيأ هرعش نمو
 يِداَهَعلا ىلإ تيِعاذإوبَلإ ييفاآس يلأ كلام لغتي ك6

 *يِداَو لك طبهَتو اَهَقِعاَوَص دجننفغلطتانب هدب

 ينب نم فالآ ةينامث راس ثيح باّلكلا موي ةوزغ مّرخملا نب ديزي دهشو
 اوراشتسا» مهنأ تاياورلا تركذ دقو «دجن يف ميمت لئابق وزغل جحذمو ثراحلا
 وزغل اوجرخو ءهْوَّصَع مهنكلو كلاب مهيلع راشأف ؛يئراحلا رومأملا مهنهاك
 َناَدَملا دبع نب ديزي :ديزي همسا مهنم لك ءاسؤر ةعبرأ مهيلع اولعجو «ميمت

 مط مسار لك ناكو «(دادش نب) ديزيو ءربوه نب ديزيو «مّرْخملا نب ديزيو
 ريس ””«يثراحلا ثوغي دبع مهعمو .فالآ ةينامث مهل عمتجاف «نافلأ

 مهباحسنا ءانثأو ءاوبحسناف «ميمت لئابق ةرثك اوأر مث ءدجن يلاعأب بالكلا ءام يداو
 : ميمت نم لجر لاق

1 
 قم

 َناَدِيِزَيلامْكْنِلْفُيالٌمْوَقاي
 نايدلاةيرتو نزح ديوي
 نايضدتلاو 2 ييع 1 2 ,

 ريغ كلذو ءالِتُق امهنأو اَئِلْفُي مل امهنأ يناهفصألا تاياور ىدحإ تمعز دقو
 باتك يف ريثألا نبا اهركذو ةحيحصلا ةياورلا هسفن يناهفصألا ركذ دقف «حيحص
 ةداقلا ةيقب كلذكو امهيتبيتكب ناديزيلا بحسنا دقف ؛مزملا كلذ اهيف سيلو لماكلا

 )١( عرزلا مهتلت يتلا ةريثكلا ةرشتنُملا دارجلا :دارجملا ةلسرٌم .
 : يدارت .«بورح يدْرِم) هنأ عاجشلا لجرلل لاقي هنمو «ةراجحلا اهب ٌرسكُت ةرخص :ةادرملا ()

 . حطانُت نوكي دقو . لتاقتو يمارت
 هنأ دب الو(. دما هيدبت) تيبلا زجع يف ءاجو . 55١ ص ا ينابزرملا  ءارعشلا مجسعم 022

 .(رصألا) وأ (رمألا) هنأو فيحصت

 . ليخلا نم ةوق ينعي (ةدبؤم) هلوقو (رعشلا راتخم) يف ناتيبلا (؟)

 تت نيقألا نبال خيراتلا يف لماكلاو - ١؟4 ص  داج دمحأ دمحم - - ةيلهاجلا يف برعلا مايأ (0)
1/11/8. 
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 كلذ ىلع ةلادلا صوصنلا نييبت فلس دقو «نارجن ىلإ مالسب اوداعو .مهعم نيذلاو

 .َناَدَملا دبع نب ديزي نع قباسلا ثحبملا يف

 ةليبق ةقطنم نم برقلاب مّرْخُملا نب ديزي ٌرَم  ةقحال ةثداح يف وأ  ٍذئدنعو

 .نارجن ىلإ ُهَجوَتُم وهو  (نارجنو فئاطلا نيب)  نميلا ىلاعأ َةاَرَّس ىف ادٌص

 : يفاريسلا لاق .ًاقباس مهيلع راغأ ناك تاهجلا كلتب نميلا لئابق نم موق هضرتعاف
 أدبأ مهوزغي ال انيمي مهيطعي وأ رسأتسي نأ هيلع اوضرع مث مهل عْمَج يف هوضراعفا

 وأ رسألا الإ «كلذ هيلع اوبأف « ءمهلاتق وأ ةمعن اهوّدعيو اوحفصي نأ : :ديزي مهرّيخف

 : مّرْحُم نب ديزي لاق كلذ نعو «مهمزهف مهلتاقف .رهدلا رخآ ىلإ ةملاسملا

 ٍَبَعِب مه 2 قا دما اوُنِتاَقُيْوَأ اوُمَعْتُي نأ ٌمُهاَنََأ
 (ءاذص فّيِلَخ ينإ :ُمهل تلقف مّرْخُم نب ْيِزَياي لاَعَت : اولاقو

 نميلا يلاعأ ةاَرَس ةقطنم يف جحْذُم نب ا نب ةّلُع ينب نم ةليبق ءادٌصو

 :ةوتش ةقطتقو
' 7 1 
 تت 22 3

 : هلوق مّرُخُم نب ديزي رعش نم هب دهشتسُي اممو
 1 ل ل

 "له ْنَم ماوقألا َنِم ىَشْخَيو ًافْيَس
 فِيف ةوزغ لبق ناَدّملا دبع نب ديزي سلجمب ةرواشم يف امبر  ةرم تاذو

 : مّرْحَم نب ديزي لاق - حيرلا

 :لاق ثيح ىَمْلس يبأ نب ريهُز يلهاجلا رعاشلا ٍةكْنِحلا يذب ينعيو

 هجحالِسب هضؤح ْنَعدّذَيال ْنَمو

 ِمَلْظُي سائلا مِلظَي ال ْنَمو ْمُدَهي
 لئابق ىلع ةيبيدأت ةلمحب مايقلا يف هيأر تيبلا كلذ مّرْحُملا نب ديزي ىَدبأ دقو

 كرتشا يتلا حيّرلا فْيَف ةوزغو ةلمح يهو - ابلاغ  دجنب ةينزاوهلا ةعصعص نب رماع
 اهركذ فلس دقو «رفظلاو رصنلاب اهنم اوداعو نميلا يلاعأو جحذم ناسرف رئاس اهيف

 . ؟ديزي ميخرت :يزي” شماهلا يف ءاج ()

 .158 نص  يرتحبلل ةسامحلا ناويد (؟)
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 قو فاك ريب ىبأ لاقز هنأو(( ةزاحلا كير نم نوشف) نص قبسالا تحيبملا ئف

 هع دع

 :موحُملا ن نب كيزي لاق هتايح مايأ رخاوأ يفو

 ُهُيِراَحُي ْنَمِوِب ىَقْشَي ٍةَقْيوحَأ يسس ْينّنَأِب انْيِقَيًامْلِعاوُملْعَت ْمْلأ

 ْةُبِراَضَم ُهْئُحَت ْمَلماَسُح ٍرْيَخَك ل ينم ُماّيألاثَقِبَأَذَفو

 "!نُبِئارَق ُتالِوْعُم ْيِكْبَتو ٌحوُنَن الذجم تكَرت ذك يك نِهَكَو

 7 اتا قو تاع ٍلِئاعو ُتْكَكَ ْذَق ٍريسأ ْنِم ْمَكَو
 "اَهُبِئاَصَت ِهْيَلَع يوُهَناَمَدْعَبْمِقُي ِهِجاَلِسِب ٍهِضْوَح ْنَعْدُذَي ال ْنَمو

 ريسم لبق وأ ابلاغ  ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب مّرْخُملا نب ديزي يفوت دقو
 ركذ مدعل برئيب لف يبنلا ىلإ بعك نب ثرحلا ينب دفو عم َناَدَملا دبع نب ديزي
 .يفوت دق ناك هنأ ىلإ ريشي امم ءدفولا كلذ ءامسأ نيب همسا

 .تاحئان تاحئاص :تالوعم )١(

 .ريقفلا :لئاعلا (0)

 ص - ئابزوملل ءارعشلا مجعم ىف تايبألا هذهو . ضوحلا لوح بصنُت ةراجح :بتاضنلا فرش

45 . 



 16 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش دلك

 294140 ثحبملا

 ىثراحلا ءاربت نب رومأملا

 (َناَدَملا دبع نب ديزي مايأ جحْذَم نهاك»

 نب ةَمْلَس همسا» :ريثألا نبا لاق .يثراحلا رومأملا نهاكلا رعاشلا بيطخلا وه

 نب رومأملا» هنأ ذإ لّقَعُملا لآ نم ىنعمب (لَّمَعُملا نبا) وه امنإو '0'0لفغملا

 (رومأملا) بقلب رهتشا دقو «جحذم نب دْلَج نب لع نب ورمع نب بعك نب ثرحلا
 نإ ليقو .(رومأملا) بوصألاو "”(يئثراحلا نومأملا) يلامألاو ةغمادلا حرش يفو
 نوكي دقو «يئراحلا ءارْبَت نب رومأملاب فرعُيو .(ةّمَّلَس) ليقو (ثراحلا) همسا

 هرمأ يف ِجحْذَم تناكو «ةناهكلاو ةيسورفلا نيب رومأملا عمجل هنأ (برعلا مايأ) يف
 نم ُيِئَر هل ناك" هنأ امهريغو ةغمادلا حرشو ءارعشلا مجعم يف ءاجو "”ارخأتتو مدقتت
 دقو .«رخأتت وأ مدقتت تناك جَحْذَم هرمأب «هنم َنّهْكَأ ٌدحأ برعلا يف نكي ملف ءّنجلا
 رارسألا ةفرعم ًءاعدا :ٌةناّهكلا» :يروخاف ذاتسألا لاق «ةيلاع ةبترم ةناهكلا تناك

 هربخي نجلا نم ابحاص نهاك لكل ْنأ نودقتعي ٌبرعلا ناكو ..بيغلا ملع ةعلاطمو

 مالك هل ٌدرُي ال ءاهمكَحو ةليبقلا راشتسم نهاكلا ناكو .يئرلا هل لاقُّيو ءديرُي امب

 ضعب نأ ىرنو ' ””«عجسلاب زاتمت ةيباطخ ةغل ناّهكلل تناكو .بلط هل ُضْفرُي الو

 نم هريغل تسيل ةناكم نهاكلا تطعأ يتلا (نجلا نم يئرلا) ةركف اوعاشأ ناّهكلا

 .ةفرعملا ةعسو ءاكذلاو رومألا ءارقتساو ةنطفلا ىلإ دوعت نهاكلا ةفرعم امنيب «سانلا

 نمزلا كلذ يف نميلا ناَهُك ْنِم هريغك ةناهكلاب ًافراع يئراحلا رومأملا ناك كلذكو

 .هيلإ مكاحتت يذلا اهيضاقو ةليبقلا راشتسم وه ناكو ءاهنهاك ةليبق لكل ناك ثيح

 )١( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 1/9”7/١.
 )١( ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا - 555 ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش 1177/ ".

 .85 ص  يروخاف انح  يبرعلا بدألا خيرات يف عماجلا (:)
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 هرمأبف مهربكأو مهمهأ رومأملا ناك هنأ الإ َناّهَكلا نم ددع عصام لئابق يف ناك دقو
 . رخأتت وأ مدقتت جحذم تناك ةناذو

 : يثراحلا رومأملا رعش

 بدأللا نم اهنأ ْذِإ هل ةبطخ ركذ يتأيسو ناَهَكلا عجمَسب ًاغيلب ًابيطخ رومأملا ناك

 دم ةريتين ركذو ءارعشلا مجعم يف ينابْزْرَملا هركذ دقو اني ًارعاش ناكو .يرثنلا

 نونكسي اوناك يسْنَعلا روظنم نب ةَحاَوَر نب عاّبنز لا نأ كلذ ةبسائم تناكو .هرعش

 يتب رايد ىلإ اولحتراو اونعظ: مث «نميلاب نارجن ضرأ يف بعك نب ثرحلا ينب عم
 و 00 عاَبتز نب ةَحاَوَر ًايتاعمو ابطاخُم يثراحلا نوماعلا لاقف .دجن يف ردب

 . :يسنعلا روظنم

 '' ديلا «ٍثراَحلا يَ يف اعاَفَي لجي 5 ُهَّنِإَف َكاَبَأ سنق ْنِإٌةَحاوَر
 201 مكلدك رثب يفب نإ ” مكلضأ نع ء ْمثيَأأ مشنُك نإ ٌءاَبْنِزَ
 نينو لكلا هلا يطيب" سفن يعم ىلا اكس ناحل 7

 : يلي امك

 ُدْيَّصلا ءثراحلا ينب يف ًاعاَفَي لحي هلإف مكانا اوستف نإ عاوز
 ُديِحْمُكِلدَكِرْثَب ينبنإك '*مُكِلضأ نع ْمُكأت ملك نإ بنِ #

 : بالكلا موي ةوزغ يف رومأملا يأر

 وزغ جحا نس هريكر نيعك خرب ثرحلا ينب ةداقو ءاسّور ضعب دارأ املو

 تلاق' : هنأ يناغألا باتك يف ءاج كلذ نع و عووماملا اوراشتسا دجن يف ميمت ةليبق

 مهنإف ميمت ينب اوزغت ال : ا ؟ئرت اع :ًانهاك ناكو ثراحلا روماملل جحذم

 , "بارت مكتمينغ نوكتف «ًابابح ًاهايم نوُدرَيو : قه ويس

 . ؟هّنإف ْمُكابأ اوُسْنَت ْنِإ ةحاور» بسنألا لعل ()
 انيمي تفتلي ال هنأل ديضأ كلملل ليق هنمو ءأرْبِك هسأر عفري يذلا وهو دّيْضَأ عمج :دْيَّصلا (0)

 .ًاحومشو أرك هسأر عقريو ًالامش الو

 عابنز لآ اي يأ : عابنزأ 0

 .دعتبا يأ «ىأنو ءيشلا يحاون نم صْخش ام : دْيِحلا . ةيدجنلا ةينزاوهلا ةعيبر نب ردب ةليبق ارا
 .887” ص - ينابزرملا  ءارعشلا مجعم (4)
 .(مكلصأ نع) ميخرت (مكلضأ ع) نوكي نأ زوجي (1)
 .15 7١/ ص - يناهفصألا  يناغألا 0
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 ووو ءًانايعأ نوريست مكنإ :رومأملا مهل لاقت : هنأ لماكلا باتك يف ءاجو

 مكتمينغ نوكتو «ًاباَرِض اهيلع نوُقْلَتف :ًابايج اههايم َنوُدِرَتو «ًابابرو ًادعسم اناا

 .''"(هْؤَصَعف .ًاميمت وزغت الو يرمأ اوعيطأف ءًابارُت
 ةعاضقو جحذم لئابق نم طقف فالآ ةينامث وزغلل اوراسو هوصع نيذلا ناكو

 جحذم ةيبلاغ نأ ينعي امم «فولألا تارشع مهدحو جحذم ناسرف امنيب ءاهلك

 راسو هاصع امنيب ؛رومأملا ةروشمو يأرب اومزتلاو ميمت وزغل ريسملا كلذ نع اوعنتما
 نب ديزي : ةعبرألا نوديزيلا دجنب بالكلا يداو يف ميمت دالبل ةوزغلا كلت يف

 مهعمو ء«دادش نب ديزيو ءربوه نب ديزيو ءمّرْحَملا نب ديزيو ءَناَدّملا دبع

 «فالآ ةينامث يف ًاعيمج اوراسف «يمْرَجلا هللا دبع نب ةلعوو يثراحلا ثوغي دبع

 عقوف - بابرلاو دعس - ميمت لئابق تدانتف مئانغلا اوقاسو ةيادبلا يف اومِيَعو اوزغو

 تناكف ةمينغ نودب اوبحسناو اوعجارت ميمت ةرثك اوكردأ املف ءٌبارِضو لات

 نب نامعنلا اهسيئر نع ًالدب ميمت هتلتقو ًاريسأ ثوغي دبع عقوو - ايارت ههدميتع

 نيذلا نأل ةميزه ةباثمب ثدح ام ناكف .يثراحلا دادش نب ديزي هلتق يذلا ساسج

 :نوماجلا ويكت نيكل دقَح 5 كلذيو . .ةمينغ نودب اوبحسناو مهفده اوققحي مل اوزغ

 . هتناكم تززعتو

 يثراحلا نْيَّصُْحلا داق ثيح كلذ تلت يتلا ةوزغلا ىلع رومأملا ضرتعي ملو

 جحذم ترسأو (تورَملا موي) يف مهيف نخئأف ميمت ازغو دْهّنو مْرُجو جحذم ناسرف

 نب ورمع لاق كلذ يفو .دعب اميف مهحارس اوقلطأو «مهعايشأو ميمت نم أفلأ

 : جح.لم ناسرف نع برك يدعم

 ٍدْهَن نبال نْيَصْخللْعَّسَقُي ًافلأ ٍتوُرملا يذباوذخأ ْعُهو

 ءرفظلاب َنّهَكَت دق ناك اميرو «ناسرفلا نم ناك هنأل ةوزغلا كلت رومأملا دهشو

 .رفظلاب اوداعف مَقَوَتو َنّهَكَت امك ناكف
 دز 26

 :« يبدألا رثنلا نما رومأملا ةبطخ

 نمو «عوجسملا ينيدلا ناّهَكلا رثن ناك ةيلهاجلا يف نميلاب يندالا :ننلا نمو

 (يثراحلا نومأملا) هنأو يلامألا باتك يف اهصن ءاج يثراحلا رومأملل ةبطخ رثنلا كلذ

 : اهَضَن يلي اميفو (يثراحلا رومأملا) وهو
 اليوط ٌركفأ مث موجنلاو ءامسلا ىلإ رظنف هموق يدان يف يثراحلا نومأملا دَعَق'

 .١/”ا/9 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا(١)
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 َحَمظ . ديرأ ثيح مكنم ظعولا ْْلْي «مكتولق ّىلإ اوُعْضْأو ءمكّعامسأ ينوُعْرأ :لاق مث يه ىغ

 يرن اميفاذإ ءرظنلا لهجلا ٌحطْخطو ءرّدكلا بولقلا ىلع ناَرَو ءرّشألا ءاوهألاب

 موتو ءبْوْعَتو عّلْطَت سمشو «ةعوفرم ًءامسو ؛ةعوضوم ضرأ ؛' 'رّبَتْغا نم ًارَبَْعُمْل
 0 ا ءرثم زتباعو ؛روهشلا رايدأ هّقَحْمَتو ةنوعسلا هعاطت همك بردت يِرْسَن

 ؛'' ”نوطُرَفُي ال نوفوُقْوَمو «نوبوُؤَي ال نولحارو .؛ ؛'''رَبَع دق ُنَفَيو ءرَضَتْخُم ٌبابشو

 رَجَمَتَي ءامو ٍ؛رَهَّزلا تبنيو هرَمّنلا علطُيو رجشلا ٌقِروُيو رشبلا يبْحّيف ءرَدَقب ُلَسْرُي ٌرطَمو
 يِمْئُيو ِماَوَّسلا عبْشُيو مانألا يِيْحيف ءرَّضُخلا نانفأ نع رّدَملا عّدْضيَف ءرْخَّصلا نم

 . رّوصملا ءىرابلا هرّدَقُملا رّيَدُملا ىلع لئالدلا حضوأل كلذ يف َّنِإ ؛ماعنألا

 يبس يأ نمو 6 نوكف ول ىلأ 4 ةرئانلا ةيبولقلاو هرفاتلا لوقحلا انيزآ اي (لاقو)

 نع ٌةَيِطْعَألا ِتَفِشَك ول ؛'*”نوضفوُت ةياغ ٍّيأ ىلإو «نوميهت ةرْيَخ يأ يفو ءَنوُهَمْعَت
 ةوشت ْنِم ٌقافأو «نيقيلا نع كسلا حَدَصَل وا هه :راشقلا تلختوا ةتيولقلا
 (ةلالعلا هيلع ل ز251 نما تلاوحلا

 ىلعناَر لبط : ىلاعت هللا لاق .:تلغ :ةاتو : العو عفترا :حمط هلوق :يلاقلا يلع وبأ لاق )

0 ٍ 
 ذوخأم وهو ءاثدح ًاباش تومي يذلا :رّضّتْحملاو .فرصتملا ةليحلا ديدشلا «لوخلا :لّوُح (0)

 .ريبكلا خيشلا :نفيلاو سا
 . نومّذقُي : وطلب 07

 :ىلاعت هَّللا لاق . عرسأ اذإ ًاضافيإ ضِفوُي ضَمْوأ :لاقي «نوعرست :نوضفوت يامل لال

 هفرع نم ضافأ لاقي :يعمصألا لاق نوُعْفْدُيف نوضيفُي امأ .«ٌقوُضِفوُي ٍبُصُن ىلإ ْمُهَ اك

 ل
 7/1/7 نض> :ىلاقلا ىلع أ يلامألا 2(
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 31١ 5 ةر ثحانملا

 يشراحلا رْبَوَك نب ُديزَ
 (ناَدَملا دبع نب ديزي مايأ ءارَعش ْنِم ةتس سداس 0(

 رعش مهلو ءْناَدَمْلا دبع نب ديزيل نيرصاعم ءارعش ٌةَّئس نييلهاجلا ءارعشلا نم

 ناَدَّملا دبع نب ديزي ليجو مايأ ءارعش نم مهنوكب مهنمز ةفرعم ةيمهأل ًارظنو ءريسي
 : مهو « عباتتلاب انه مهركذن

 : يثراحلا رّيؤه نب ديزي ١

 نب ديزي مهو بالكلا موي ةوزغ اوداق نيذلا ةعبرألا نيديزيلا دحأ وه
 لك عم ناكو «دادش نب ديزيو «ربوه نب ديزيو «مّرْخُملا نب : ليزي و < نادملا دبع

 ءدجنب بالكلا يداو يف ميمت ةليبق اوزغو فالآ ةينامث يف اوجرخف «نافلأ مهنم دحاو

 نب دادش نب ديزي لمحف ٠» : ريثألا نبا لاق ءساسج نب نامعنلا ةدايقب ميمت مهتلتاقف

 ةسايرلا تراصو «هلتقف مهسب هامرف ساسج نب كلام نب نامعتلا ىلع يثراحلا َناَنَق

 «نوسراحتي اوتابو «ليللا مهنيب زجح ىتح اولتتقاو ءمصاع نب سيقل  ميمت ىلع -
 . .اولتتقاو جحذم تبكرو مصاع نب سيق بكرو «لاتقلا ىلع اودغ اوحبصأ املف
 بحاص ناك يمت رماع وهو حايزلا جددم ححذم نم مزهنا نم لوأ ناك

 أر اغلق ةةاوللا تحايف رهو (ىفزخلا هللا "دبع ب ةلغؤأادنا تاوضلاو "0+ ويقول
 هوان بحمل ز:ىتورخالا ةلحر نزولا جل اد يضاقم ع لوصول يملا ةرثك

 ريغ كلذو ءاولتُف مهنأ تاياورلا ىدحإ تمعز دقو «مهبئاتكب ةعبرألا نوديزيلا
 زاعيشاو نابخأ ركذ فلس دقو ؛ةحيستصفلا تاناؤوولا كلذ ركذت مل كلذلو ؛ حيحص

 لاقف ربوه نب ديزي امأ ءمّرْحُملا ن نب ديزي كلذكو بالكلا موي دعب نادّملا دبع نب كيدي

 يف ءاج دقف «بالكلا موي يف يميمتلا ساسج نب نامعنلا لتق هيف ركذ ًارعش كلذ دعب

 : يثراحلا ربوه نب ديزي لاق » هنأ ناسللاو ةرهمجلاو بدألا ةنازخ

 "يوت ُنْباائَئبَب اَمِيِف ِءْنّشلا ئَلَع ٍقاَكَمِدْبَع َنْب َمِيّنلا ىتأ لهاالا
 8١”/١. ص - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا 0

 ىلع يأ (ِءْنِّشلا ىلع) هلوق .تيبلا يف (ةانم)هركذل (ي ن م)ةدام برعلا ناسل يف تيبلا اذه (؟)

> 
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 220 ما ودا ممم مار َكَع : 000-06 7

 يقع بازكلا يبل ىلإ طنط هينا ضن فب هوو

 ضعب عم ىرخأ ةعقو يف لِتق مث «بالكلا موي دعب شاع هنأ رعشلا اذه دكؤيو

 :ةّمرلا وذ لاق كلذ ىفو . لئابقلا

 5 روَه ٍلْيَخلا ىَقَتْلُم يف ُهَبْحَن ئَضَف)

 لصأ نأ يأ "”(ُرَبْوَه نب ديزي ليتقلاو «يثراحلا ربوأ ٌديري) :ينادمهلا لاق
 :لوقتف ٠ ءميخفتلل ةزمهلا ناكم ءاهلا لِدْبَت دق رّيْمِح نأ الإ (ربوأ) وه (ُرَبْوَه) مسا

 . كلذ ىلع ةلثمألا نم ُريْوَع مساف ُرَيْوَعو قضي مِن

 : يثراحلا ديزي نب ليفط جالجللا  ؟

 رعش تيب لهأ نم ثوغي دبعو» :يناهفصألا لاق يذلا ٍجالَجْللا رعاشلا وه
 نب ثوغي دبع نب ديزي نب ليفط همساو جالجللا مهنم « :مداسإلاو كماوبلا يف فرغم

 هنيع يف ليفطلا نب رماع نعط يذلا رِهْسُم هوخأو - ع ا َءاَلَص

 .''””(رعاش سراف «حيرلا فْيُق موي

 ءارعشلا نم ةثالثلاو «ةمومع ءانبأ «جالجللاو ءرهّسمو «ثوغي دبع :ةثالثلاف

 : هلوق يناعملاو لماكلا باتك يف ٍجالَجْللا رعش نمو «نادَمْلا دبع نب ديزي مايأ يف نييلهاجلا
 ايف ارك لحبإ كتي اشيقر

 يقرب نلت زعل رحال

 هلبإ نلف اززافأ ةندك نه لاجواناكز ترا ىتعجت ب رمأ لعف مسا :فلاوتو

 0 ةةسلا اذه لاقو ء مهقحلف

 يثراحلا جالجُللا لاق «نادلبلا مجعم يف هرعش نمو

 ٌةيهِشَع ِءاَيأ ْنِمًاَحاَوَر ٌتَخُرَف

 هلوق» نأ ناسللا يف ءاجو (ى ظ ش) و (ع ر ص) ةدام ناسللا يف هيلي يذلاو تيبلا اذه ()

 عابتألا :ىظشلاو .«ةدئاز ءابلاو «هلبق تيبلا يف ىّنأِب لعافلا عضوم يف ٌنامعنلا انعرصمب

 .هحيرصو بسلا صلاخ : ميمصلاو . فلحلاب مهيلع ءالخدلاو

 .ربقلا بارت : يباهلاو . بارتلا نم قدو عفترا ام : بارتلا يباه ()

 .؟ ج  نَماَه ةملك ريسفت ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0

 ١5. 7/755 ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (:)

 ١/588. ص - درّبملا سابعلا وبأ  لماكلا (5)
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 '''مفحُت ٍسأَر يف ّيَحلا ٌتْقَرَط ْنأ ىلإ

 . برأم يف دارُمل لبج مسا :متختو .فوجلاب عضوم مسا :ءاَيأ

 : جالجللا لاقو

 ناجل الوواستلا شمرالو تان ليلعكي ةئزذذا مو
 ٍناَطبلا ُقَلَح ْتَمَمْلاو ليلج ٌبطَخ َباَئ نإ ل ِئاَضَتُم الو

 لاقيو .بتقلاو لْخَرلا مازح :ناطبلا .لثم اذه (ناطبلا ُقَلَح تقتلا) هلوقو

 ربل ل ارا رجس اربع رسل .دتشا اذإ رمأآلل «(ناطبلا اَنَقْلَح تقتلا)

 .هدشيف لزني نأ أفوخ ردقي ال وهو هاتورع يقتلت ىتح رخأتسيو هلْحَر مازح برطضيف
 : يلهاجلا رجح نب سوأ لوق هريظنو .رشلا يهانت يف الثم ُبَرْضُي

 اَعَّرَج ْمُهَسَوُفُت تراطو ماو فأب ٍناطبلا اَنَقْلَح ْتَمَحَدْراو

 : بعك نب ثرحلا ينب نم خيش

 رعشلا نم نيتيب يناهفصألا هل ركذ بعك نب ثرحلا ينب نم رعاش خيش وه
 يِمُّشَجلا ةمّصلا نب دْيَرُذ ناك ثيح (ناذملا ذيع نب ديزيل ةّمّصلا نب ديرد ةرايز ءانثأ

 ًالاصخ مكنم ُتيأر ين ءرضَنلا ابأ اي :هل لاقف .َناَدَملا دبع نب ديزي ةرضح ىف موي

 :ًاليلق مكليخ ٍحاَْنَو .هَفْرْمَتُم مُكيِييْبَأ ُتيأر ينإ :مكموق نم دحأ نم اهرأ مل
 امأو ءءاسنلا ىلع ةريّعللف انتينبأ قّرفت امأ ءُلَجأ :ديزي لاقف . .ًامّتَعُم ءيجي مكحرّسو

 جرخت لمارألاو بئارغلا انيف نإف مَعّنلاِب انيّسمت امأو ءانيفكي نزاوه ٍجاَتِيف انجاَتِن ةلق
 .دحأ اهاري ال ٌتيح اهلام ىلإ ةأرملا

 : مهنم خيش لاقف ناَدّملا دبع نب ديزي ىلع مهعئالط ثلَبقْأو

 ا يطتس ناحخلاالو ممتلا نان ةمالشلاكظتا
 ا” هشقلا ىدخإ ةرملا كلاس نإ مقشجم ئمغتب أدير خّوشو

 الو حرَسُن ال انعئالط هذه : لاقف ؟ءالؤه ءاج نيأ نم «ريضتلا ابأ اي :كيزذ لاقف

 ديزي هيلع درو ٠ جحذم ةرْمَج مُكلَعَج ْنَّم مكملظ ام : هل لاقف . انيلإ اوعجري ىتح حبطْصَ

 .هايإ ةاطعأ الإ ًائيش هلأسي ملف « تقف اس لما هل لاق مث :هنأريجو هموق نم ىراسألا

 : اهنم ةديصق كلذ يف لاقو .هموق ىلإ ءاطعلاو مَعَنلاو ئرسألاب ةّمّصلا نب ديرد فرصناف

 حضتانيح رجفلاةلزنمب جَحْذَم يف رضتلا ابأ ُتَِأَر

 .( منحت - اَيأ) ةدام يومحعللا توقاي نادلبلا مجعم(1)

 . .بعصلاو قاشلا رمألا يهو ةمحق عمج محقلا ٠ كَْلُأَس :َكَلاَس(')



 فرذت نثراحلا رْئَوَه نب ٌدِيِرَي 33

 حذتنُم ىقف نسي هب ْمركأف ٍناَدَملا دْبَع َنْبا َديِزَي ُتْحَدَم. .

 اة نيِزَي َديِزَي ْنِإْف شفق ىقق دا َحدَمْلا اذإ

23 ِ 

 :(قّذحُملا) يثراحلا سيق نب رباج  ؛

 ::هلوعلا قةضلا يت م قراحلا نبق قرد رتاج ناهاسلا نعاعلا وب
 ىلضملا بكل أ ناماكطتم مكلّقو اَنَع بكرا اوُمُِسْحَأو

 :ةيهادلا ءامسأ نم 3 قئيولا ءأَو

 : لئاقلا وهو

 يبل يش واوام ادن. . وتقل يع ود قناعات
 يثراحلا رباج نب ورمع 6

 ,يبلكلا نبا هركذ «- يثراحلا سيق نب رباج لجن - رباج نب ورمع رعاشلا وه
 فْيَطُغ نيبو بعك نب ثرحلا ينب نيب تعقو ةموصخ يف هرعش نم تيبب دهشتساو
 َناَدَّملا دبع نب ديزي مايأ ةموصخلا كلت تناكو .فوجلاب (ثوُعَي) منصلا ىلع دارُم
 عفادتلا كلذ ببس نإ ليقو فوجلاب نادمهو جحذم هيف تبراحت يذلا مْدَّرلا موي لبق
 .ْتوْعَي منصلا ىلع

 يثراحلا رباج نب ورمع لوقب يبلكلا نبا دهشتسا دقو

 0وُدَعْرُي ال ْنَأ باَصْنألاِب ٌتْفَلَحو اًهَبْرِس ُهيْهَئْتال ٌفِْيطُع ْتَمَلَح
 ورسو برأمو فوجلاب دارم ةليبق ءاسؤر مهو «دارُم نم نطب :فْيطْعغو

 نادملا دبع نب ديزي بحاصو رصاعم يدارملا حوشكم نب سيق مهنم ءجحْلَم

 .نمزلا كلذ يف ءارعشلاو ناسرفلا رابك نم وهو «برك يدعم نب ورمعو
 تق 0 3

 :ناتدلا نين نبأ نب ةتريدلا

 نب ُْسّنَأ نب ديزي رعاشلا .َناّيَّدلا نب ناَدّملا دبع نب ديزي مع نبا وه
 هنأ دب الو «يرتحبلل ةسامحلا ناويد يف رعشلا نم ٌتيِب هل .يثراحلا نطق نب ناّيَدلا
 :وه تيبلاو .هل ةديصق نم

 مِلاَظِبُتْسْلَو موُلْظَمِبُ سلف ُهَّنَح يِقْيِقَح يطأ ورشا ينإ
 ."894 ص  ىفطصم لامك - يرتحبلا ةسامح () 1/244 نه. نناهفضصألا .- يتاغألا.(١)
 1 يوم يبلكلا نبا  مانصألا باتك ()



 734 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش فيكن

 ينب دفو يف ناَدَّملا دبع نب ديزي عم (ُسّنأ نب ثراحلا دبع) هوخأ ناكو

 25 .ىبنلا فوت امنلو اها ةنسو ن4 ةنتم مرعي 85 'قينلا نلإ عك نب ثرحلا

 نارجن لهأ يف َناّيَّدلا نب سنأ نب ثراحلا دبع ماق»  ةباصإلا باتك يف ءاج امكو -
 تابثلاب مكرمأ ْنَم ؛نارجن لهأ اي :لاقف .مهيف ًاديس ناكو لي يبنلا توم مُهَعْلَب ْذِ

 هللا يبن ناك امنإ ءمكّشغ دقف اوُعيِزَت ْنأ مكرمأ ْنَمو ء.مكحصن دقف نيدلا اذه ىلع
 ىلإ ٌيهن هّيهنو رمأ هرمأف هب ءاج يذلا باتكلا يقبو هلجأ هيلع ىتأف مكرهظأ نيب ةيراع
 : اهنم اتايبأ دشنأ مث . ةمايقلا موي

 ْرَدَمُمُه نيذلا ريخلا ثرحلاونب ججَحْلَم ٌةَماَههَّللاِدمحب نحنو
 ْرَمأامرمألاو ؛ُهْئِمًامارحاناهن نيذلا ىرن يبنلا نيد ىلع ٌنحنو

 ينب نم كموقو تنأ ٍدفاو ريخ تنك :اولاقو «بلط ام ىلإ نارجن لهأ ف
 1 فيرحلا

 ند 0 3 حا 1 7

 باتك نم لوألا ءزجلا ىهتنا

 ( ةيلهاجلا ىف نميلا ءارعشو رعشلاا

 قفوملا هّللاو

 جرفلا نيسح دمحم

 ةينميلا ةيروهمجلا /ءاعنص

 .سنأ نب ثرحلا دبع ةمجرت  ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا(١)



 0*0 تايوتحملا سرهف 1355

 تايوتحملا سرهف
 30 ل ا ا ا ل م ا ا و ا ا نيسح هط ءارآ دينفتو ةمدَقملا

 00 ا ]1 ]1]1]ذ]ذ] ا نييلهاجلا نميلا ءارعش ءامدقو لئاوأ
 ا ا وا اوبل ةرورال وام و لورا قام او و وط وق أول هك وعم عج عطل دهن نب ديز نب ديود ١-

 0 ا لا ا ا يل ل خل لو ل ل ا بعك نب ثرحلا -"

 ا ]11 يبلكلا هللا دبع نب ليه -'

 00م 1101011177 ماَذِخ نب سيقلا ٌؤرما -

 ب ا قم ام اعوان وو جمل وع عرفا ا نانا يمهْرَجلا ثرحلا نب ورمع - 6

 آلا مومو لم مم هم مم هم ممم ممم همهم هم مم مم هم ممم ممم ممم ممم ٌيعاّرْخلا ثراح نب ورمع - 5

 00 ا ا يِرَيْمحلا نّدَجو نري وذ ناشلم عّبُت -7

 ا يرّيمحلا فكي نب ويخلا نت 5-7

 م ينكلا رارُملا لكآ رجح - 9

 0 حا ا ال ا ا دعم يدشاحلا يرابكلا ةرامع-٠

 0 ا ا نييلهاجلا نيينميلا ءارعشلا رابك

 0 ز ز ] ] ] ] ]ز] ]ز]ز]ز]ز] ]|0095 ةييحلملا ٌيِدْوَألا هّوْقَألا -

 00 11 لا ماش وب وها
 ااا ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 اراب ل سم كرو

 000 يدها نالجعلا ني هللا دبع- 4
 كا ا يثراحلا دوسألا نب رْبَج 4

 0060م ئَفْعَجلا ناَرْمُخ ىبأ نب رّعْسألا-

 0000 ]ذا ىثراحلا ةَءاَلَّص نب ْتوْعَي دبع-

 505غ ااا . ىلا هللا دبع نب ةّلْعَو- 4

 00 ا ا 0101 نائدلا دل نادّملا دبع نب ديزيد

 11 ىعداولا كلام نب عدجالا-

 201 1 ل ا للا هور كو وصال 130 ع هع ينادمهلا مير نب كلام- 5

 1 د سل او تمنوا طن رقي راع دن م ساشا كود يف دا ؟ وح لهلَهُم نب ليخلا دْيَز-



 736 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش فرح

 51/1 وا در داوم لول ولا تاو د نسا ها وو جنتل ااا وهلا هع لاعج_-65

 ا يدق دخلا وردم نر هين 1
 0001 1 1 ينالزخلا دير نورها
 3 ا دك وس اس واع ا هسا ا واس تن طال ٌيفوعلا ديزي نب ورمع-

 د ا يقاس داس وال اع طاب 1 مم ىمهنلا ةَقاَرَب نب ورمع 9

 كا 00 يدر الا سرا ف ةيباث قوفلشلا 4

 اا 1 1 ٌيدْئَبْرلا برك يِدْعَم نب ورمع- ١

 0001 1 ]ذا ةيلهاجلا يف تاينميلا تارعاشلا مالعأ
 هلأ و ومس كب ناسا فس ابا وا كحل ةيالوشلا ديز تنب ةزهغدا

 اذ 141 ناقه تنب قي”
 8 11 1 ا طل ا او دارو عجن او شما وس وتم نول زك ان م ا ا ا مائر تنب هليوم

 0 ا ةيديبرلا توك ىدنت ديا ةشنكل

 0001 1 ز ] ] ] ]ز]ذ]ذ]ذ] ]1 ةّيعاَرُسْلا مجألا تنب ةمطاف 4
 0 ةيئراحلا ناَّيَدلا تنب ةيرام- 5

 8017 مة ا ا ا عل ناهاع نب ةّرم ةحئان ٠١

 0 ا م ا م ناهاع نب َةَرَم ةنبإ- 8

 0 ]1 1 1 1 1 10000000110 ةيثراحلا بشان مأ 4

 ك0 ]11 يدارُملا رشب نب ورمع تخأ-٠

 17 و ايس هادا بوسع ساقمام نيسح هط ماهوأو ..سيقلا ءىرما عم ةفقو

 ا ل نيسح هط ماهوأ ةورذ

 0 ٌىِدْوَألا هّوْفألا : 1١١ ثحبملا
 0 ااا هنمزو . .نميلاب هتقطنمو . .يدوألا هوفألا ةناكم

 00000000 همايأ لبق ام نع هوفألا رعش

 ا هتمكحو هاياجسو هوفألا ةسائر

 0 ] ] ] ] ] ]ز]ز] ز ]1 ]11 ةيبرحلا تالمحلا ىف هوفألا راعشأ

 ل و مل وا م ول فأل طم ل وق ا دل ل وبقت قو ل ثالثلا ئدررألا هرفألا تاقلعُم

 اا ةيئارلا هوفألا ةقلعُم

 1 لاا ود  طجلا يع د و ماتا ةينيسلا يدوألا هوفألا ةديصق

 0 ا يدوألا هوفألا ةيصو

 0 ٌيِجَحْْلَملا بعك نب ثرحلا : 210 ثحبملا
 0000000000 0 سيقلب مرحمب يئبس شقن يف بعك نب ثرحلا مسا ءيجم

 ا نودلخ نبا خيرات يف بعك نب ثرحلا ونب



 تايركشلا سرقت 77

 ا ا (بعك نب ثرحلا) بعك نب ثرحلا اياصوو رعش

 7*5#>1 00000 ىدْيَتلا دْيَز نب دْيَوُذ : 21" ثحبملا

 الو ل اا م ةعاضقو دْهن ينبو في5 نمو بست

 15ش 55: ريمح نب كلام نب ةعاضق ني فاحلا نب نارمع وتب أ

 0 ريمح- نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب قرمع وئب -ب

 دهن مهنمو . . ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ ونب - ج

 هل ساو امم ا اون ياما ديّوُد ونب مهنمو اهرئاشعو دْهَن ةقطنم

 1 ا ا يدهنلا ديز نب دْيَوُذ ةيصوو رعش

 17ش 0000 ىبْلَكلا هّللا دبع نب لّبَه : 140 ثحبملا
 000 يِبْلَكلا ماَّدِخ نب سيقلا ٌؤُرما : 460 ثحبملا

 1 ااا ااا 000000070016 ماذخ نب سيلا ءىرما رعش

 و ام ىمهزجلا ثرحلا نب ورّمَع : 250 ثحبملا

 0 مارحلا تيبلاو ةكمل مهرج ةيالوو ةسائر ءابنأ

 2ظ2ظ**”ة*”5577 0 مارحلا تيبلاو ةكمل مهرج ةيالوو ةماعز

 00 ا (ناطحق نب مهرج) ىلوألا ةيمهرجلا ةقبطلا أ

 كبك /ب//// يم /_/_جببدححْهججمحح

 ا ل و ع وم وح دك ونس وانس هجم مخ د ال

 )270 0 0 نعسا ركب ا نمزدأ

 ا فيدل اا ا اب سل ا ا ونا هيلا سا تا لا رق د

 0 دافسأ رك ىبأ نير ذنم ءارسلا كينلاو ةكمل نيمهزملا ةالولا اح
 0010 ةكمب ناندع ةلالسو ناندع نمز ةيادبو . . ةهلج نب مهرج أبن

 ةهلج نب مهرج دعب مارحلا تيبلاو ةكمل نويمهْزَجلا ةالولا
 0 00 ثرحلا نب ورمع ىلإ

 50700 ثرحلا نب ورمعو مهرُج ىلع اهبلغتو ةكم ىلإ برأم نم ةعاّرُخ ريسم
 ا اا م نميلاب نمزلا كلذ يف يمهرجلا ثرحلا نب ورمع راعشأ

 0 ٌىعاّرْخلا ثراحلا نب ورمع :241/)» ثحبملا
 ل يضل سلا ةكلزلا ذأ حد ترافقلا نو روم
 كا ةاوجا و اوول نوال واط وااو حا فاول ةكمل يعازخلا ةعيبر نب ورمع ةسائر

 ا مارحلا تيبلاو ةكمل نييعازخلا ةالولا رهشأ . . يحل نب ورمع
  ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف  ّيحُل نب ورمع دعب نويعازخلا ةالولا

 0 ا ل ةَعاَرْخ ةيالو ةياهن ىلإ

 هميم موو عوقم

 اهني ل ل ل ل ىلا ل ل

 هع مم ومو همجقع

 همي يدععر م« م مهمع

 م, ممم ممم درط

 هةهمموقم ممم مم

 هن عمم سمفم سمس

 هه د ةومعمم مه عع

 وة. م وم وم مهعو



 738 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش فري

 0 00131 ْنَرَي وذ ْميْرَأ ناَشْلَم عّبت :(87 ثحبملا
 0 ا وول ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ . . عّبُت وه ْنَرَي اذ ُناَسْلَم نأ
 000000000 ]زو ءاعنص ىف ناشلم عّبُت رعشو . . ةلودلل ةمصاع ءاعنص ذاختا
 ا ا كلذ يف هراعشأو . .زاجحلاو دجنو نيرحبلا ىلإ ناشلم عّبُت تالّمَح
 0 1 هراعشأ رخآو هتربقمو ءاعنصب ناشلم عب ةافو

 1 و ا يِدنكلا رارُملا لكأ رج :« 4 ثحبملا

 ا او مح سم اجلا جن ف سنعات ةعبابتلا أبس كولم نمز ذنم ةدنك ةليبق نع ةذبن

 00 ا سيقلب مرحم نم ماج 01/5 مقر شقنلا-أ
 اا اور طل ل ل هر وع سأل كدر عل سيقلب مرحم نم ماج 578 مقر شقنلا- ب

 0 1 سيقلب مرحم نم ماج 550 مقر شقنلا ج
 دعسأ برك يبأ دهع نم حمجلا لسأمب زنامكر 007 مقر شقنلا-د

 اذ أبس كلم لوألا

 ا 1 ا دجنو ةماميلا ميلقإ يف ةدنك ةمصاع(وافلا /ةّيرق) راثآ ه
 ا ياماما ناشلم عّبُت دهع يف زاجحلاو ةماميلل ةدنكو رارملا لكآ رجح ةيكولم

 اا و نا دا زاجحلا ىلاعأب ةلوبه نب دايزو رارملا لكآ رجح نيب نادربلا ةعقوم أبن

 0100000000 ةدعب نم دتكلا كولبلاو ىدتكلا نارغلا لك ريشتانا ةقاك
 ١ ا يرّيمجلا فكي نب رْيَخلا دّنْرَم ٠١«2: ثحبملا
 ااا ]| ] ] ] ]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز] ]1 1 ٌيِناَدْمُهلا ىِمُهِنَلا دّبع نب لاّعج ١١7(: ثحبملا

 ا و ل وطوال ظ0 ناي ب عْبَت دعسأ :2« ١١ ثحبملا

 اا رافظو ءاعنص يف هراعشأو ناسح نب دعسأ كيلمت

 ا ناسح نب عّبُت دعسأ دهع نم ةسداسلا ةنسلا يف ةعيبرو نميلا فلح أبن

 ا كلذ يف هراعشأو ةريزجلا لامشو نيرحبلا ىلإ عّبُت دعسأ ريسم
 ةريزجلا لامش ىلع  سيقلا ءىرما دج  يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةيالو

 او اا وجا ا اما نا لا دعسأ دهع يف قارعلاب ةريحلا ميلقإ مث

 00 ا كلذ يف هرعشو قارعلا داوس ىلإ عّبُت دعسأ ةوزغ
 0 لللَط دمحم ىبنلاب ريشبتلا ىفو كلذ ىف هراعشأو ةكمو برثي ىلإ دعسأ ريسم
 000 0 .... عيت دعسأ راعشأ يف لئاوألا نميلا كولم ركذ
 ا ]1 ]1 1 هتافوو . .دعسأ راعشأ رخآ

 0 ا ا ما ا يدشاحلا مداق نب يقْيّذَُحلا :« 18 ثحبملا
 1 و وعلا للا نامل قولو رنا يدشاحلا يرابكلا ةراَمَع :( ١4 ثحبملا

 لا ماا يرجسحلا كلام نب برطملا :« ©١ ثحبملا
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 »)١5(: ثحبملا

 ١99(: ثحبملا

 :418) ثحبملا

 )١9(: ثحبملا

 »5١(2: ثحبملا

 :(؟١١ ثحبملا

 :77«2؟» ثحبملا

 كلذ يف هرعشو ىٌّرازخ موي ةعقوم يف ديز نب ورمع أبن

 كلذ يف هرعشو رصم ىلإ نالوخ نب ّيح ينب ءالجإب ديز نب ورمع مايق أبن
 :« 379 ثحبملا

 :2(؟5) ثحبملا

 :78(2» ثحبملا

 :75(2) ثحبملا

 :(27؟17 ثحبملا

 :27؟8) ثحبملا

 :279) ثحبملا

 )45٠١: ثحبملا

 تايوتحملا سرهف

 0 يرجَحلا ورمع نب داَدَه

 000 ا

 ااا همام ام ملك ماعلا عمق مل نق يق وزو يدشاحلا ىناذخلا ورمع نب ديز

 000000 ينارُهَبلا داَرُق نب دْيَبُع
 23ظ00 ا يدنكلا ثراحلا نب ةَمْلَس
 هوو مم عننا دوم م ممول ااا معده همهم عمهم 888688 يدثكلا ثراحلا نب برك يِدْعَم

 همم ممم مم مومو موو ممم هن همن و موو وو ووو وو وهو معمم ينالوخلا ديز نب وقورمع

 ا ينالوخلا يناوُيَحلا ديزي نب فوع

 هلو وب نام مم اجا ةينالوخلا دير تنب ةرمع
0 

 10111 را او 30 ولم هدد اعاد ول وع ع ةيريمحلا نافه تنب قيزخ
 - 3 2 بيم ”
 53ش 00000 ةيعاضقملا مار تنب ةلْيَوَح

 ط1 ةيدّيبْزلا برك يِدَعُم تنب 6

 1117111 ةيِعاَّرْخلا محجألا تنب ةمطاف
 ل ّيثراحلا ْنْطَق نب َناّيّدلا

 أ ا ع ملا فقام 14 4 للعلا ومع عج يبلكلا بانج نب رْيَعُز

 1111 كلذ يف هرعشو مهايإ ريهز ةبراحمو ِبِلْعَت ىلع ريهز ةسائر أبن

 ل كلذ يف هرعشو نافطغ ينب ىلع ريهز ٌةلمح أبن

 روم معد معو ورود ممم مه جه هوم جب ج8 م موو وهم 6 © © © ةديصقلا ةيسانمو (. ملص لا نوال ويهز ةديصق

 0000 ناّسَع كولم ضعب ىلإ هتدافوو يعاَضَقلا ةعيبر نب حاّررل بانج نب ريهز ةبتاعُم
 بانح نب ريهزل ناميكح ناتيب

 هتايح رخاوأ يف بانج نب ريهز راعشأو رابخأ

 نوم و و و وو منعهم ععم هه دو هع م مو عم دو هه هيو سه و هقق هع ةهقوعمقم ع ه8 م م » »« »

 نو و و و وه وي همم نم هد هو هي هوم م مهم موه هم معه عوق م8648 8

 )51ش مالسإلاو ةيلهاجلا يف بانج نب ريهز ينب نم ءارمألاو ءارعشلا
 ا لول داع كل نقم يدنكلا رجح نب نوفل ٌؤْرَما ثحبملا ١١" :

 1252ظ07 سيقلا ْوُرما اهنم يتلا نوُمَد ةنيدمو ةدنك ةقطنم نييبتو . . سيقلا ءىرما ةيزمي

 رجح مكح قطانمو ةماميلاو دجُنو تومرضحب سيقلا ءىرما ةرسأ ةيكولم
 1017101 1 11 ا سيقلا ءىرما دلاو

 0 (م0117/- 441 هتايح ْنِم ىلوألا ةرتفلاو . . سْيّقلا ءىرما دلوم
 ا هتايح نمي ةيناثلا ةرتفلا ملاعمو . .نميلا ىلإ سيقلا ءىرما ةدوع
 ةريزجلا لامشو ةريحلا ميلقإل يدنكلا مكحلا لوفأ

 وو رو م مب عب سماهم رج هه م هوو عرج عقم ق قش ©



 ةيلهاحلا ىف نميلا ءارعشو رعش ؟:

 كلذ يف سميقلا ءىرما راعشأو

 كلذ يف هراعشأو تومرضحب سيقلا ءىرما ىلإ رجح + لتقم أبن لوصو

 ينزيلا ُنَدَج يذ نب , دثرمب سيقلا ءىرما راصنتسا

 : د21 ةداعتساو هيبأب راثلل جت ىلإ يقل ءىرمأ ريدم

 (م646 57 1) هتايح نم ةثلاثلا ةلحرملا راعشأو ءابنأو
 . سيقلا ءىرما ةافو نمز

 سيقلا ءىرما نع ٍةكُو يبنلا ثيدحو هو يبنلا دنع سيقلا ءىرما ركذ

 هتافو لعب امو :

 ورينا مه نهم ري هسه مه موقق هياوس وه ووفق معاق هه هةوقق ©#ها» »8

 هيف ووو م هه هراوققع ه4 حاس ما##

 ءيع مر معقم م مم علم م8 »م جم وه »و هاو ا«

 : 233:77 ثحبمملا

 ّرر : 2" #) ثحبملا

 ا يا اساس واااو ٌىقرابلا سؤأ نب رقَعُم : 1" 14» ثحبملا

 ا وس م ا ا لا ناشيج وذ ناسح : 2880 ثحبملا

 اا قا يبلكلا ورمع نب كلام : 1553 ثحبملا

 ا يا حم ٌيليكبلا ربوأ نب عَمْسُأْلا : 371/0 ثحبملا
 211 1 11 و 1 عفسألا نب ةماَمُث نب سيق : 79887 ثحبملا

 1ظ50 99 عّمْسألا نب ةمامث نب ديزي : 257 ثحبملا

 0 يمعْتَحلا بيبح نب لي )15١: ثحبملا

 ا ل ةهربأ ليفو . . عَمْيَمُس كلملا لايفأ أبن

 يس ساو ينميلا هلصأو نميلا برغو ءاعنصل ةهربأ مكح

 00 ءاعنصب سْيَلُقلا ءانبب ةهربأ مايق

 يدُْهَتلا نالجعلا نب هللا دبع

 و يع

 يمعثخلا بيبح نب ل ملا اولا اتاطماو يرسم

 ثحبملا )45١١:

 نزي يذ نب فيس ةدايقب شابحألا ىلع ءاضقلاو ناميغ موي ةعقوم أبن

 ثحبلا 157١ :

 010 هش :ب ريثك : 249 ثحبملا

 ا م قالا لب ب يمل : 24559 ثحبملا

 و ع و و موو عكا با ىكلاملا دعس نب َلْعَي : (480) ثحبملا

 ل ف دوا ىفوعلا ديزي نب ورمع : 2550 ثحبملا

 0 ا سقما ا نو اع لا يئاطلا متاح : 40 ثحبملا

 مهراشتناو نميلا يف ءيط ةقطنم

 هيلإ ءارعشلا دوفوو .

 اججأ يلبج ىلإ

 همقم

 همهم ممم معإلف نع هه هلا »#6 © « ع6

 هم عموم نور ع عروب مج مع هل

 هرم هور رو ون هن عن ةوياما## »

 هم ممم م ع جم عام مس ع جام وال نت« »ل

 هدي همعميمقعو عع عع هي ع هع مف دهس »6 و هوا

 هو ممم مروع مع عم -

 مو مم مم مجم مم عم م مو

 همومهم مرام ها مج م

 ميو وو وقم هه وققو

 هد ونين را رد دموي مع ه6 #4 ©

 هيام م مق ممم هم معع

 ممم مع مسه رر هع همم»عا»

 ممن مع عمر معد هم مم م27

 همم مدير عون هه قف 5مقاط

 وو م دودو عموم هد قو »هش

 هم مد ممم عام هو © مجاجأ#

 مم مهم ممععم عع « 6 #

 هم هيوم قمم قمع شع ن دهاه قه هشه

 هويددمو رو مدمج مع م6« «#

 همر ع م رم عم مم عم دع جاجا #

 همهم معمق وم م دعه ههه".

 01001 07 ل 1 اى ل ايل ل ل لل

 موجع هاه وه هانا هم دهق < © © «©

 رد نو ءيرو يههعف هعأهظ

 ممم هم دوم مم ممم مم

 دو عنة ار هنيه وقق 666

 هوو و وقوم 664 85 <98 »

 ممدعمع ممم م مهي م8

 انادي ا 101 01 ل ل ىلا ل ل يال ل



 تايوتحملا سرهف 141

 رع 2 4 اك رجب دوم إو ع يئاطلا متاح ةريشع . . لع ونب

 0 و و ا هتدلاوو . .يئاطلا متاح دلاو

 01 يئاطلا متاح راعشأو ءابنأ رهاوج

 هو وو بهم وسهمعم مهم ق هه »ههه »

 ووو رور روم عم م مهنه مه < همم ©

 دو و و رو همهم يو عو سوهسو هوه 8 »8

 32010110 متاح نع ثيدحلاو هك نيتلا ىلإ مقاخ نبا يِدَع ةدافو ىلإ متاح ةافو ءابنأ

 0 ا لهْلَهُم نب لْيَخْلا دْيَر :487 ثحبملا
 20000 ةيلهاجلا يف ليخلا ديز راعشأو ءابنأ رهاوج

 701 ا م د ع هللا لوسر باحر يف ليخلا ديز

 هم عمو مورو مور ههه عدم مي » "88#

 هوو و هوو هد هه مم م ممقش © © © ©

 ممم روب ههه روم ممم مه قوه اظامه خاعاع

 2ظ5ظشش 9 ه٠ ةنس كو هّللا اول تار كا نب لكلا ديو دو دك

 يلع هللا لوسر ةافو دعي ليخلا ديز نب رو لبخلا ديرما

 ظل يثراحلا ةَءالَص نبا ْثوُعَي دبع : قدح ثحبملا

 هنن م ةن مم رنيم وفنةههعقف (م717 ماع يلاوح) باّلحلا موي ةوزغ أبن

 ا ع ل و ال لأ م ذي يو ع ةمو (ينامولت ب ال الأ) ثوغي دبع ةديصق

 01111 75 رعشلا ىف ثوغي دبع تيب ةقارع

 00 ىمرَجلا هللا دبع نب ةَلْغَو : !215١ ثحبملا

 الو راع ولالا 1 اواو ىف اهقطانمو . . مْرَج ةليبقو :.ةةلعو يسن

 كلذ تلت يتلا مايألاو بالّكلا موي يف يِمْرَجلا ةلُعَو رعشو ءابنأ
 . ناورم نب كلملا دبعو ثعشألا نبا هب لّثَمَت يذلا ةلْغَو رعش

 23527000 يمْرَجلا ةلْعَو نب ثراحلا :2617 ثحبملا
 2 ل م ار اق عطيف (ملحلا يذل تعرق اصعلا ْنِإ) هلوق نييبت

 .. ناورم نب كلملا دبع اهب َلَئَمَت ىتلا ةلْغَو نب ثراحلا تايبأ
 ك1 دار نب ةيراسلل ةنيرملا ةنينمتلا

 70 َيِسْوّدلا ةَمَمُح نب ورْمَع :10؟7 ثحبملا

 4 مآ .٠ ع
 هاف مداف هأ م قا مناو ف هام هاما ها هيه هإ هه أ هر هتف » ةممح نب ورمع مكحلا يذ ءابنأ

 520000 يراشلا ديزي نب يشم : 4683 فحفلا
 اولا وماما هاكر ولوج حيّرلا ِفيَف موي لبق ام ملاعم

 او وا ع منول اوما وو م حيّرلا فْيَق موي رغِشو ءابنأ

 50 يرّيمجلا شئاف يذ سلجم يف رِهْسُم نب َةّبْلَع ٌتيِدَح
 00 َيِماَيلا لْيَلُس نب راقَعلا : (هإ/ ه4! ثحبملا

 و ّيفعجلا ةعبْشَم موي يف راّقَعلا رعشو ءابنأ

 0 ا نا وع ةيلهاجلا يف ماي نِم نورخأ ءارعش

 رون وبي نياءويوم عموم م عه نه هه هع. ده ا«

 وهم عمم مرو عرو م م عرو سبه مه »# »ا »

 ووو مه يدر مهم موو وهمه هون و له#

 هوو م همن ممتيهةرومإ م عم عم «5

 هيج ون ممم م ع عي هي مم م هافاظش © «© «

 ومو عيعمم مم مل مري هع يه م« خوه

 هوم مهموم هع ور م مراه ماق © + جاع

 هي ووو مم عع جهه رسم ملم همه ده © © ©

 مهم مهين ه ردع هم دعو م هقفقش "مه # » ©

 همم ر مروج همومه ودع عم مف “© # »8

 نونو ووو ور م معجم هه »د # هه 6# 6 6# ©

 .مو وريم درو ومع معع هج ها »عمها »ا

 مى”. ميمو عم م رم عقمع عع عع هس ع ذا

 ١م وو مرمر رو عد معدمد د مجم هوه ع ع4

 هموم و من مومو < مرو م هققهم © © 4#

 يور وو رو همي ع ع ممم مم عع ه8

 همم معو هع يو مروع م5 ع م اج هاه انعاه

 مومو مر يارب بهي مدرمب_ م عم مع < ههده"ب »



 142 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ب 5

 5178 .. ءارعشلا نم رشع ينثا رشع يناث ٌيرِكاّشلا لئاو نب ةَمْيْذَج :«59- 580 ثحبملا
 0 ل ا برحلا حتاف يركاشلا لئاو نب ةَمْيِذَج_١

 ا ل دا احلا راطخخلا سراف . .يبحرألا ةلالم نب كلام_ ١

 000 اا ٌئبحرألا كلام نب ةرامن وبأ دئاقلا رعاشلا_*

 000 د سرا ةلالسوب كلاهوز يقلع
 1 ا وجم يطا فا ب وم كلا ةاموف نو ةيراعم عاقل و

 01 نانا سونال نع سرا كن نر فيراشلا
 0000000 بْمَكُملا طَماَت رصق بحاص . .يليكبلا ةوعّل وذ رماع_٠
 1011 ا وسو وا سووا اًمحلاي فورعملا . . يليكبلا ديز نب كلام_ 8

 هلل لا ا ا ومو ا ةعاضق سيئر . . ّيبلكلا دوعسم نب ليقع_

 ٠١ راجت دوال واع هادم هج اج ا وقل و كاجو ق1 يعمل يبلكلا ليقع نب عيبر رعاشلا_ 3

 و ا ااا ناسا دق اسس قاوتاو دهن رعاش....يدقتلا نباح 1

 1 لا و مو وة ينالوخلا فوع نب ورمع رعاشلا_ ١

 ا ءارعش ةسمخ سماخ ٌيِدِشاَحلا مْيَرَص نب ثراحلا :«1/5 )٠77١١- ثحبملا

 1 ووو اج او سل علاج اوك لاو ياو ماو ةاوحاملا يدشاحلا ميرص نب ثراحلا_١

 ف يع م م ّيدشاحلا ٌيرَذِعلا ناَمْلَس نب ءاَدّب
 ا عالم ع لا ل ةلئاو ءارعش دحأ . . رغصألا شاشحلا_٠

 "نق ل ل م ينادمهلا يبحرألا ملعألا نيا ّيفولا- 5

 0 جحذَم بورح دئاق . . يثراحلا ةّضّعلا وذ نْيَصخلا_ه

 0 ٌيعِداَولا كلام نب عّدِجألا :(7© ثحبملا

 1 نارجنو ةدعصب عدجألا اتأرمأو اتيب

 1 01 قار تب ل لالا يخل قابلا قسد ع ا وم مدَّرلا موي ةعقوم لبق ام ملاعم

 ا عدجألا ةديصقو . . مْدَّرلا موي ةعقوم أبن

 ا ا ا ا 1 1 1 ا عدجألا ءابنأو رعش نم ةمتاخ

 558٠.0 ءارعش ةسمخ سماخ ّيجحذملا يثراحلا دّوُسألا نب رْبج : 15-8١ ثحابملا
 1 ةيلهاجلا ةّيجححزملا ةّيميجلا ةديصقلا بحاص . . يثراحلا دّوسألا نب رْبَج- ١

 ا ا 0 دعس ٌراَذ ْتَأَل ةديصق بحاص . سا و , عفان ؟

 171 ا نا ثراحلا نب ةيواعم ىنب نم ثلاث رعاش . .دايز نب ثراحلا

 ا دجن ىلإ تالمحلا دئاق . . يثراحلا مّرْحُملا ؛

 1 ول ا ما اسوم ةسمخلا ءارعشلا سماخ . . يثراحلا نْزَح نب لجَحملا ه

 0 1 1 121 1 1 ة ناّيَّدلا نبا ناّدملا ٌدْبَع : 8١ ثحبملا

 0 1 َناّيَدلا نبا ناَدّملا دبعو ناّيَدلا لآ ةسائر نييبت



 0 ناّيَّدلا نب نادملا دع هلا نارج هيك وح
 ا دَجَن قطانم ىلإ ناَدّملا دبع تالمح
 0 ز ز ز ]1 ةّيماللا ناّيَّدلا نب َناَدَملا دبع ةديصق
 ا م نادملا دبع ىلإ تْلَّصلا نبأ قي ةيمأ ةذافو

 +46 .. تارعاشو ءارعش ةرشع ةرشاع ةيئراحلا َناّيّدلا تنب ةيرام 479-44١: ثحابملا
 ا يا عل مم نْيطرُقلا تاذ ةيرام ةّيَمَس . . ناّيَدلا تنب ةيرام_ ١

 ا ا ا و و اور ققاوا وانتم ل اولد راح ناهاع نب ةّرُّم ٌةحئان_؟

 ل ا ا ا ا ناطْيَّشلا نبا ناهاع نب ةَّرم ةنبا_

 ا 0000 0 000 بعك نب ثرحلا ىنب نم ةأرما- 5
 0 ل ةيراحلا بعات مآ ةرعاشلا
 0 ا 000000001 بعك نب ثراحلا ىنب نم ةسداس ةرعاش _ 1
 اا نايأ نب ند . يثراحلا ةغباّتلا_٠
 ا اما ياا دعبل هل طم وطلال هدا واطول يبحرألا ينايفسلا ةيواعم نب فْيَنِش "

 اا ا 10 1 00 ينادمهلا يرّذِعلا لَبَج نب هّللا دبع _84

 "1 ل سم را ارا خل حلا عاوز ضملام ٌيدايزلا مّرُخُم نب جْلَرُم- ٠١
 0 اا ا 0 ناّيَدلا نب ناَدَملا دبع نب ديزي :(47» ثحبملا

 0 0 0 0000010011 ا دعو يالا معا

 0 ]1 ]1 ]1 ةريوقذ الاد
 ا ناندلا تننحص

 ا كانه هتديصقو ىنفجلا ثراحلا ىلإ ناَدَملا دبع نب ديزي ةدافو
 0 ..ن.... ظاكش يف ليفطلا نب رماعو ديزي ربخ
 0 اا كلذ يف هرعشو ريسأ قالطإ يف مصاع نب سيقو ديزي ربخ

 ا ىرخأ تايبأو . . قعّصلا نبا باتع يف ديزي رعش
 ا ال اوما طم ةمصلا نب دْيَرُد ىلع هباوجو . . موُلَح موي يف ديزي رعش

 ا ل ل ا نادت ةيعكو نادملا دبع نب ديرو ىلإ ىكعألا ةائو
 00 بالكلا موي ةوزغ يف ناَدَملا دبع نب ديزي ربخ
 ا ومو و بالكلا موي دعب ناَدَملا دبع نب ديزي راعشأو رابخأ
 ل ني هللا لوسر ىلإ نادَملا دبع نب ديزي ةدافوو مالسإ
 ا ناَدَّملا دبع ينب يف ةسائرلا رارمتساو . .ناَدّملا دبع نب ديزي ةافو

 اا و حا واس ترانا ا وح جك يثراحلا مّرَخُملا نب ديزي :2919 ثحبملا
 ا 1 0000001037 يثراحلا ءارْبَت نب رومأملا :(«45» ثحبملا

 وا ا ل والالم م و والعم اونا بانتاج ودول اعط ىثراحلا رومأملا رعش



 744 ةيلهاجلا يف نميلا ءارعشو رعش ,/؛

 ا ]1 ]1 ]1 ]1 بالكلا موي ةوزغ يف رومأملا يأر

 ان (يبدألا رثنلا نِم١ رومأملا ةبطخ

 يالا ا ا وال ءارعش ةتس سداس ئثراحلا رْبَوُه نب ُديِزَي : »46  9٠١١ ثحابملا

 ا ل سراعلا ريوق نيكد ريما
 ا ياس داس وتاطاسا و سكا بج يثراحلا ديزي نب لْيَمَط جالججللا - ؟
 ا را سلا وا اوماساو اح ا قا بعك نب ثرحلا ينب نم خيش -'

 0 و ل اع (َقّذَحُملا) يثراحلا سيق نب رباج -

 0 ]1 1 ]| ]ز]ز] ]1 ]1 يثراحلا رباج نب ورمع - 5
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