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 فلؤملا ةمدقم

 فلؤملا ةمدقم

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

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

 خيرات نع ةرئانتملا رداصملاو تاساردلاو ثارتلا بتكو ةيرمألاو ةدشارلا ةفالثلاو

 مهل ناك «نييناميلا نيحتافلا ءا 6 و ءامعزلاو ةباحصلا نم ةَّذف تايصخش
 ةيبرعلا ةراضحلاو ةلودلا سيسأتو لكي هللا لوسر بكوم يف رفاولا مهماهسإ

 نم ةعساو ءاجرأ ىلإ تاييرلا سكاس لا مالسإلا ةلاسر اولمحو ةيمالسإلا

 عزعزتي ال ناميإب اهبراغمو ضرألا قراشم يفو يبرعلا نطولا يف ةدتمملا قافآلا

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

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

 ىف يهرازخ ا كيت يعور مهم :ةبارالاوب كحبلا منع ببيع لوهخ نرك
 صوغي نمب هبشأ وه مهنم ةيصخش لك رودو خيرات يف ثحبلاف «رداصملا تارشع

 يف مظتنتو ءىلآللا عمتجت ىتح كانه نم ةؤلؤلو انه نم ةؤلؤل عمجي قيمع رحب يف
 اذه ثحابم يف مالعألاو ءامظعلا كئلوأ نم ةيصخش لك خيرات وه دحاو دقع
 نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نم "6 نع ثحابم لوألا ءزجلا مضي ثيح باتكلا
 ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا نم 75 نع ثحابم ثلاثلاو ناثلا ءزجلا مضيو

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

 ةالصلا هيلع هللا لوسر بكوم يف نييناميلاو نميلا ءامعزو ءامظع نم نيعبس

 رجف روصع لالخ اهبراغمو ضرألا قراشمب تاحوتفلا نيدايم يفو مالسلاو

 . مالسإلا

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

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



 يو لوسرلا بكوم يف نوينامي

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

 نكنآلا ةدع غلبي نيينميلا ةياحصلا ددع نأ فايضتقلا نيب اهي تو ًاثحعبو ادي

 تل لقو ا ا ا ٠ اومهاس نيذلا ا

 الماك ًاباتك راصنألا مزلتسيو ل تيدللا لؤسر اردياج يذلا ؛ هلا يدر نافا

 - نميلا لئابق نم مه باتكلا اذه يف نيعبسلا ةيبلاغ نإف كلذلو .فورعم مهخيراتو

 0 ري د اهلولدمب ٍنميلا 0 ىتش لخاد نمو تا ريغ

 4 نيعبملا بيتوت نإف كلذلو ًليرتمو الماكتم ًاديسجن ينميلا رودلاو مهقطانمو

 . يخيراتلا رودلا ةيمهأو تايصخشلا ةنهأ بسحب نسل «باتكلا اذه

 ةفاقثلا ريزو « / ناشيورلا هَّللا دبع دلاخ ذاتسألا / خألا نأ ىلإ انه ريشنو
 . باتكلل ةماعلا ةئيهلل ًاسيئر ناك امدنع لوألا ع ءرجا عبط دق ناك ةحايسلاو

 امهتعابط ريزولا خألا فاتر تلاثلاو ناثلا نيءزجلا يف لمعلا تيبنأ املو

 ةدكافلل اهيوعتءارخا ةثالشب "لماكتم الماك لمعلا حبصيل لوألا مزخجلا لإ امهمضو

 مضيو نييئاميلا نيحتافلاو ةباحصلا نم أمسا 7 لوألا ءزجلا مضي ثيح .ةّوجرملا

 .هيونتلا ىضتقاف ءامسا ”5 ثلاثلاو يناثلا ناءزجلا

 فلؤملا
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 ظ ظ
 (روُلا وذ) َئِسْوَدلا ورمع نب ليئطلا

 نب ليفطلا رونلا وذ وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا ةباحصلا لئاوأ نم
 يل نعملا نم ءاوذالا ركذ ةيئابا ىف ةريحلا ينايعلا ربأ هوك دقر «يسودلا ورمع

 ابقل رونلا وذ نككي ملو *'. .رونلا وذ يسودلا ليفطلا :نميلا نمو) ًالئاق (مالسإلا
 00 ليفطلا روب ناك امئإو رسم و ءابس روصع ذتم نميلا ءاوذأ باقلأ رئاسك

 . "”(ريختلا نم يوني ام ىلع هنيعت ةيآ هل لعجا مهللا» :ِهلَك لاق ْذِإ لي هللا لوسر

 زيبمت ىف ةباعإلا تانك يف'ءاعج امك يوه ورمع نب ليقطلا نأ نكذب اذينر
 نب مهف نب ميلس نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا)  ةباحصلا

 نب ورمع نب كلام نب هللا دبع نب ورمع دبع نبا وه ليقو . . يسودلا سؤد نب ِمْنَع

 : هنإ باعيتسالا يف يبطرقلا ًاضيأ ركذ امك باوصلاو ."”(رونلا وذ ِهُبَقَّلو . .مهف

 . سود نب ِمْنع نب ْمُهَق نب ميلس نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا
 ةرددفللا كيك دون ةثلثملا ءاثلاب  نائكدع نب سود :وه سودو) :نودلحخ نبا لاق

 نب تبن نب توخلا ننقزألا" ونا ريضت نم كلاع قم ترحلا نب ةنعك نم نارغت

 7 نطل ب ييارغي ني بيست ةوعانس نس ذيك هيدلنذ ننكللاف

 نضرا) : ىتادهوهلا لاق +ةتيلا نلاعاي ةارشلا ةقطغس نكست سوو تناكو. '"
 «جرفم نب نامالس نب دزألاو هليجب ةأرس مث «مهفو ىلع ينب ةارس اهتم ةاويسلا

 نب ورمع نب ليفطلا ناكو **”(ش ةرج ىلإ رجحلاو «دماغو «٠ سودو «قرابو .عملأو

 بحاصو ًارعاش ًابيدأ ناكو نميلا ةارسب سود ةليبق ءاسؤر نم يسودلا فيرط

 ىلإ لاحرلا دش كلذلو ةراجتلل مساوملا يف ةكم ىلع ددرتي نمم ناكف « ةراجت

 . ةيوبنلا ةثعبلا تاونس لئاوأ ىف ةكم

 او دل

 )١( ص ؟ج  دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا ىف لماكلا 7/4".
  0اع ضع ىطوقلا تلا ليغ قرال تاسعا ةفرعت لن تاعسستالا

  9فاى يالاقلسعلا يس ةوال باةناععلا قيمت نف ةنافإلا 1
 ) )4.158و 7١ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا
 ) )5.؟58ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص
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 لك ةفايضلا نم هل اوأيهو) «شيرق سوؤر هاقتلا ىتح ةكم ىلإ لصو نأ امو

 ديَسو رعاش ؤرما كنإ ليفط اي) :هل اولاق مث (ميعنلاو ةجهبلاو مركلاو فرتلا ناولأ

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

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

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

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

 اهنّسَح رومألا نم ٌىلع ىفخي ام تبث ؤرماو بيبل ٌلجرل ينإ «يمأ لكّتاو) :هسفنل
 ءاجو...(هتغ نَعِيَتسأل هللا «لوقي ام لجرلا نم عمسأ نأ يعتمب امف: ءاهحييقاآلو
 ىفخي ام تبث ؤرما ىنإ هللاو ءزجعلل اذه نإ هللاو) :هسفت ىف لاق هنإ باعيتسالا ىف

 ترش زيف دورما ناك نانا همك نعال ناو احسست هلت امش نرسل نسب نع
 ] . "0(هتيتتجا كلذ ريغ ناك نإو هنم

 :هايإ افصاو ليفطلا لاق . .ًامالك لوقي هعمسف كو دمحم نم ليفطلا برتقاف
 ام هللا ناحبس اي) :هسفن يف لاقو (هب ملكتي مالك نم نسحأ طق ًامالك عمسأ مل)
 ةروس) وه ليفطلا هعمس ام ناكو «(ٌلمجأ الو هنم نسحأ ًأظفل مويلاك تعمس

 .(نيتذوعملاو صالخإلا

 كنع ىنوثدح كموق نإ دمحم اي) :هل لاقو هعيتت ِتِكي دمحم فرصنا املو

 نم رماد. امج الرق ةلدم تعومت :«لرتت اذ يسب الإ هللا أ هنو هادكوت ذك
 «لسعلا نتا ولا هللا نم ردو ويه هيوم ايبانأ ولك هللا لويسر هريخلأد كم َنَلَع

 2( كملتلاف السألا هنا كرسر كاع ضربا ليفطلا لاف
 همالسإب شيرق تملع دقو هلي هللا لوسر ًامزالم هكمب ةرتف ليفطلا ثكمو

 : ليفطلا لاقف ءليفطللو هك هللا لوسرل مهضغب اورهظأو «كلذ اهجعزأف

 درملا يهيضفعلاو ةاسشلا ىلع ىو نيس كعيدل غتجاالا

 دق لك نيغوذش ولامق هةر ساشا ثوةهلا نأبس

 ٍدْشُر لك ُحِضوُمو ءىده لبلد 00000 ًالمحمزأو
 تو حي ت2 دفع د١ 7

 )١( ص  يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 7750.
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 لوسر اي) :لاق «نميلا ةارسب سود ةليبق ةقطنم ىلإ ةدوعلل ليفطلا أيهت املو
 هللا هنيعي نأ ٍةكَي لوسرلا اعدف (مالسإلا ىلإ مهيعاد انأو «ءسود ىلإ ٌعجار ىنإ هللا

 .ىون ام ىلع

 نأ عجار ينإ هللا لوسر اي) :لاق ليفطلا نأ باعيتسالا يف يبطرقلا رك ذو

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

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

 رهظ سود ةرضاح فراشم ىلإ لصو املف ءا(ريخلا نم ىون ام ىلع هنيعت ةيآ هل لعجا

 ريغ يف مهللا :ليفطلا لاقف) «ليللا ةملظ يف رضاحلا هآرتي باهشلاك رون هينيع نيب
 هديب يذلا طوسلا سأر ىلإ رونلا لوحتف «(هلثُم اهنأ اونظي نأ ىشخأ ينإف يهجو
 باعيتسالاب ةيناث ةياور يف ءاج امنيب .قلعُم ليدنق هنأك هطوس سأر يف رونلا ناكف
 ١ . ىتأيس امك ةيناثلا ةرملا يف ناك كلذ نأ ةباصإلاو

 ءادبف «مالسإلا ىلإ وعدي لخأ «سود ةرضاح ىلإ ةكم نم ليفطلا داع املو

 لاقو «كاذنأ همأ ملست ملو «يسودلا فيرط نب ورمع وهو هوبأ ملسأف «هتيبب
 يمأو يبأب كاذ ٌمِلَو :تلاق . ينم ِتْسَْلَو كم ٌبْسَلَق «ينع كيلإ) : هتجوزل ليفطلا

 «كل لحأ الو يل نيلحت تسلف دمحم نيد يعبتتو يملسُت مل نإ :لاقف ؟تنأ
 تلعفف «ىلاعتو اهب ىلستغاف هايملا هذه ىلإ يدمعاف :لاقف . كنيد ىنيد :تلاقف

 ءآ :تيلسا كلذكو: :(اهمالتلإ نسعتو «نيتداهقلاب صاقطتو كقلسات لإ ثداجنوت

 هنع هللا يضر ةريره يبأ مالسإ

 هل لاقُي ًامنص دبعت سود تناكو «مالسإلل سود ةليبق وعدي ليفطلا ذخأ مث
 نم ذحاو صخش الإ  ىلوألا ةرملا يف  ليفطلل .بجتسي ملف «(نيفكلا وذ)

 روف هد ةريرع وبا وعز مالسإلا خيرات يف ليلج رود بحاص ناك هنكلو ©« سود

 ىبأ تفدهتسا ىتلا تاهبشلا ضحد ىف ةريبك ةيمهأ ةقيقحلا هذه بستكتو .ىسودلا

 ٠ ةنس الإ ملسي مل ةريره ابأ نأب ةّير وبأ دومحم هَّقَلأ يذلا باتكلا يف امك ةريره

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

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

 ماعطب سانلا مدخي ًامدعُم ًاريقف ناكو منغلا ىعري ناك هنأ نم هسفن وه هلاق ام
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 ةلماكتم ةفرعم حيتي ةباحصلا مجارتو ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام نأ عقاولاو 7

 نب نمحرلا دبع ةريره وبأ :باعيتسالاو ةباصإلا يف ءاج امك وهف ةريره يبأ نع
 نب هبنم نب بعص يبأ نب باتع نب فيرط نب يرشلا يذ دبع نب رماع وهو رخص
 هتأشنو هدلوم ناكو «يدزألا يسودلا سود نب منع نب ْمُهَف نب ميِلّس نب ةبلعث نب دعس

 وهو ةيرجه 51 ةنس يفوت هنإ باعيتسالا يف ءاج دقو «نميلا ةارسب سود ةرضاح يف
 تايون ةكيولا ل3177 هين ىلا رس ىف ناك قلوس نأ كلل نس نيضيو ةتس الحا
 تدل وب ننك ىف اعنف 1( يقي شباشتا ةريوخ ودا لاق هقللذ قو «ريقص وهو ةوضأ

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

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

 : ."”(هدحو ةريره وبأ هباجأف «مالسإلا ىلإ هموق ليفطلا

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

 ةرجهلا لبق ليفطلا عم ةكمب ِةْنِيَو ّبنلا ىلإ راس امبرو : «سود ةليبق نيب مالسإلا رشن

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

--- 

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

 هب ىقتلاف «ةكمب ِةي هللا لوسر ىلإ لاحرلا َدَّش مهنم ليفطلا سأي املف «ةريره
 اسود نإ هللا لوسر اي» :لاقو مالسإلل اهتباجتسا مدعو سود ضارعإب هربخأو
 دها مهللا» :لاقو ءامسلا ىلإ هدي قي هللا لوسر عفرف «مهيلع هللا عدأف «تصع
 ةثلاث ةياور يفو . (مهب تئاو ًاسود دها مهللا» :لاق هنأ ةيناث ةياور يفو . اسود

 دها مهللا) :لاقف تارم ثالث مهل اعد هلعلو . (نيملسم مهب تنئاو اسود دهأ مهللا)

 . (نيملسم مهب تئاو اسود دهإا مهللا . مهب تثناو اسود دهاأ مهللا . اسود

 )١( 5ص م1955 ةيناثلا ةعبطلا  رصمب فراعملا راد  ةّير وبأ دومحمل  ةريره وبأ ةريضملا خيش 4.

 ص ب ةبيتق نبال فراعملا باتك (؟) ١7١.

  22؟ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ص١ ١١.
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 نأب يحوي امم «ةريره يبأ نع ةياور يف ءاقللا كلذ ءابن يبطرقلا دروأ دقو

 دقو ءةكم يف هب ءاقللاو ٍةيَي يبنلا ىلإ ريسملا كلذ يف ليفطلا عم ناك ةريره ابأ

 تدك ىلتاو ةكرشم تناك ىفأآ نأ) :لاق هنأ ةناضإلاب ةريزه نبأ ةمخوت ىف اضع

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

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

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

 دها مهللا» ْ:ِةََِي هللا لوسر لاقف سود رمأب هربخأو ةكمب ِةكلي يبنلا ىلإ ليفطلا

 . مهب قفراو ءْمُهعداف ءكموق ىلإ ْعَجَرِإ) :ليفطلل ِدِْكلَي هللا لوسر لاق مث «ًاسود

 فلس دقو «ةرملا كلت يف ناك ليفطلل ِل يبنلا ءاعد نأ ةباصإلا يف ءاجو

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

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

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

 وبأ لاقرب : قلعت ليدنق هناك وسلا" سار ىلإ وكلا لوحيست' (هلقك انهنأ اردظي نأ
 هب وعديل هنيبج ىف ًارون هِي هللا لوسر  ءاعد  هاطعأ) ليفطلا نأ دربملا سابعلا
 ةازسلاب هموت ىلع ا دقطلا درو املف .هطّوَس ىف هلعجف .ةلثم ةذه :ةلاقف «ةموق

 ءرونلا وذ ليفطلل ليق رونلا كلذ بيسر :كيكبل لبجلا نأ» :نولوقي اولعج

 . مالسلاو ةالصلا هيلغ هّللا لوسر باحصأ نيب رونلا وذ ٌُبَقَلُي ناكو

 .مُهعداف «كموق ىلإ غَجرا» :هل لاق ثيح ٍْيلَي هللا لوسر هيجوتب ليفطلا لمع دقو

 اوملسأف «هتوعد يف مهب ٌقفريو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مهوعدي ذخأف ««مهب قفراو

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

 مالسإلا ىلإ ليفطلا هاعد املف ء(ّوُه نم يردأ ال ىثكل ءاقلاخ قلخلل َْنِإ) : ةيلهاجلا يف
 وبأو ليقطلا ناكف «بدنج ملسأ لَو دمحم اهب لسرأ يتلا هتلاسرو قلاخلا نيدب أبن

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

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

 )١( 74ص ؟ج - دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا ىف لماكلا 7.
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 دق اوناك نيذلا نييناميلا ةباحصلا لئاوأ نم ددع دي ىلع نميلا نم قطانم ةدع يف
 هللا لوسر مهنم لك عمسف رومألا نم كلذ ريغل وأ ةراجتلا ضرغل ةكم ىلإ اوراس

 وبأ مهنم ناكو «مالسإلا ىلإ ًايعاد نميلاب هتقطنم ىلإ داعو ديحوتلا نيدب نمآو ُهك
 - ينادمهلا كلام نب سيقو - هماهت ةقطنم يف  يرعشألا ىسوم وبأو يرعشألا رماع

 نب فيفعو  هماهت يلاعأ يف  يدزألا ةبلعث نب دامضو - ليكبو دشاح ةقطنم يف
 ثحابملا يف كلذ عئاقوو ءابنأ يتأيسو - تومرضح يف - يدنكلا برك يدعم

 يف اوناكو ل لئاوأ نم مهريغبو مهب ةصاخلا

 ل اا ا يدنا

 مالسإلا نأب هربخأو - ةئلاثلا ةرملل - ةكمب ك6 هللا لوسر ىلإ ليفّطلا راس دقو

 عم ةريره وبأ ناك امبرو . سود يف تيب لك لخد دقو ومنلاو راشتنالا يف ذخأ

 مالسإ نع هتياور يف ءاج دقف .ةكم يف ٌدْيَك يبنلاب ءاقللاو ريسملا كلذ يف ليفطلا

 نم يكبأ انأو  ُتعجرفاا : لاق ثيح هي يبنلا ىلإ داع همأ تملسأ امل هنإ هتدلاو

 7 7هلااهنت نيتمؤملا للإ ماو سعس نأ هللا عدا هللا لوسر اي ٌُتلقف  حرفلا

 رت داك ورم 00

 : للا لاق» : فاسدا يف ل 10 «نميلاب سود ةقطنم ىلإ رجاهي
 , سود ضرأ ينعي ؟هعنمو , ' بصح اا ا

 00-0 : هنإ ليلكإلا يف ءاج كلذ يفو و

 هيو يبنلا ىلع تردبف «كلذ يف نادمه رماؤي نأ ىلع ة ةرجهلاب دي هللا لوسرل

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

 جرزخلاو سوألا نطوم  برثي ىلإ هترجهو ُةِكَي هللا لوسر ءابنأ نوعباتُي نميلا يف
 نيب ةيبيدحلا حلص أبن مهاتأ ىتح «كلذ ىلت امو يي هللا لوسر راصنأ نييناميلا

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

 نمل رافكلا نم مهريغو شيرق ٍضْرَعَت مدعو ةرونملا ةنيدملاو نميلا نيب قيرطلا نيمأت

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

 .5١١”ص ةج ةريره يبأ ةمجرت  ةباصإلا ()

 لا ١١ج - ينادمهلل ليلك ولا ت7 59 نض ؟ج  ليفطلا ةمجرت  ةباصإلا 000
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 .رونلا يذ . .ليفطلا بكوم اهلتاوأ نم ناكو ديلي هللا لوسر ىلإ نميلا قطانم نم

 لَو هللا لوسر ىلإ سود بكوم يف ةريره يبآو ليفطلا ةرجه

 مضي بكاوم يف ةريره وبأ هه“ يسودلا ورمع نب ليفطلا رونلا وذ قلطنا دقل

 3م نسوق تلا نسب ىلا يدخل ايساوبا سوما نم ههقالطنا

 باحصأ فوفص يف مهنكامأ اوذخأف هال مرحم يف ربيخ تناكو - ربيخ يف هك

 . الجر نيسمخحو افين اوناكو يرعشالا رماع يباو يرعشالا

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

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

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

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

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

 ءاهيف رصتنأ ىتلا ةريبكلا تاوزغلا دعب هيلإ اوعره لب .هعم اودهاجبيو هوريفتمل

 نيذلا نييرعشألا ل ,نييسودلاو هريره بأ نأشا نإو )ث . مئانغلا اهنم ملغو

 د ىلا ةومح كيعساو نك" 5 مئانغلا لجأ نم ينعي  «دحاو تقو يف هعم اوملسأ

 رخأت اميسو نييرعشألاو سودو ةريره يبأ ىلع ئطاخلا همالكو هجاتنتسا يف

 ينالقسعلا رجح نبا ملكت :هنإ هلوق ىلإ ربيخ ةعقوم ىتح وني يبنلا ىلإ مهمولف

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

 مالكلاو جاتنتسالا عم قفتي ام ينالقسعلا هركذ اميف سيلو "72- (هيلإ لوصولا
 (اوُنِمُأ «ةنداهملا مهتغلب امل) ينالقسعلا لوقب دوصقملاف ؛ةّير يبأ دومحمل ئطاخلا

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

 .7 77ص اج - يزيرقملل عامسإلا عاتمإ . 78ص ١ج دعس نبال ةباحصلا تاقبط ()

 .40 - 78ص - ةير وبأ دومحم  ةريضملا خيش 0

 ١. 8ص /ج - ينالقسعلا رجح نبال  يرابلا حتف 0
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 لوسر ىلإ مهقطانم ربع ريسي نم نولتقيو قيرطلا نوعطقي فيقثو نزاوهو شيرف
 ديدعلا ٍضَرَعَت دقو «ةكمو فئاطلاب ْرْمَي برثي ىلإ نميلا نم قيرطلا ناكو ءْةْلي هللا
 هركذ ام كلذب لصتي اممو «ةنيدملا نودصقي مهو فئاطلا يف لتقلل نييناميلا نم

 «يركُملا هب راسف «فئاطلا يف ًالغب لجر نم ىرتكإ ةثراح نب ديز نأ) :يبطرقلا
 دارأ املف «ةريثك ىلتق ةبرخلا يف ناكو ..لزتف «لزنأ 01 اق ديرتي هي هداج

 ءالؤه كلبق ىلص دقف ةىليم :لاقف ؛ نيتعكر ىلصأ ينعد :ديز هل لاق «هلتقي نأ

 «هلتقف حمرلاب لجرلا نعطف نمؤم سراف ىتأ ىلص املف .(أئيش مهتالص مهعفنت ملف
 اوناك فئاطلاب رافكلا ضعب نأ ىلع لدت ةعقاولا كلتف . ةثراح- نب ديز اجنو
 :فيرطلا كلب نم برك يدعصاف ةيسلا» قطان نم نيسداقلا نيفلوملا نويعطقع
 نميلا نيب رطاخملاب ةفوفحمو ةنمآ ريغ قيرطلا لعج ةكمو فئاطلا يف رطخلا كلذف
 ؛برثيو نميلا نيب قيرطلا تنمأت ةيبيدحلا حلص يف ةنداهملا تعقو املف «برشيو

 ةدعقلا يذ يف برثي ىلإ ةيبيدحلا حلص نم هتدوع دعب يي 22 هللا لوسر ناك دقو

 علطي) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ؛نميلا لهأ نم بكاوم لوصو عقوتي - هه
 . ''”(ضرألا لهأ ٌريخ ْمُه ءباحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع

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

 هال مرحم يف  ربيخب وهو ِةِْكَي هللا لوسر ىلإ اولصو نيذلاف «بكاوم اهولتت
 لفسأ يف ديبز نم ةفاسملاف - ربيخ مئانغ لبقو ربيخ ةوزغ لبق نميلا نم اوقلطظنا

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

 نب ليفطلا بكوم كلذ ناكو '”:نيمألا هللا لوسر فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف

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

 لوصولا يف بكاوملا تعباتتو ءالجر نيعبسو فين اوناكو نييرعشألا بكوم مهلبق
 ءابنألا باتك يف ءاج دقف «نميلا لئابقو قطانم ىتش نم برئيب ٍةِينَو هللا لوسر ىلإ

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

 ص ؟ج  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟) "7.
 .ال" 4ص ب دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجار ره
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 كئلوأ لخأف '' (ةيرجه ا/ ةنس يف نينمؤم ناسنإ ةئامعبس نميل ١ نم دَفَو) :هنأ

 نم مهناوخإ دنع اورقتساو هيي 22 41 لويز باعصأ كوانم ىف كاما ةويئامبلا

 . برثي يف راصنألا جرزخلاو سوألا

 لاق «هثيداحأل مهظفحاو هِي هللا لوسرل ةمزالم ةباحصلا رثكأ ةريره وبأ ناكو

 هدي تناكف «ملعلا يف ةبغر هيلع بظاوو ِةِْكَي هللا لوسر ةريره وبأ مزل» :يبطرقلا

 و راد ثيح هعم رودي ناكو يلي هللا لوسر دي عم
 ند نيرجاهملا رئاس رضحي ال ام رضحي ناكو هيك هللا

1 ”2 

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

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

 رمت ةنياعلا دم رئاسو سوو نوم عبي دلو لوتطلا قلطلا تا امو فر
 ةكم حتف ليفطلا دهشف «ةكم حتفل لَو هللا لوسر ةدايقب راصنألا مهناوخإ عم نييناميلا
 حتتف ىتح هيو هللا لوسر عم ليفطلا ناك) : : يبطرقلا لاق كلذ ىفو ء.ه/ ناضمر ىف

 حتف دهشو ءءاضقلا ةرمع يف ِةكي يبنلا ٌليفطلا ىفاو) ينالقسعلا رجح نبا لاقو .(ةكم
 فئاطلاو نين ةوزغ ليفطلا دهش قحلا نيدل شيرق تنعذأو ةكم حتف مت املو .(ةكم

 نواس غ تال ناو ه/ لاوش يف - هو هللا لوسر عم

 مت املف يل ا ا (نيفكلا وذ) منصلا ناكو

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

 . (هقّرحف هيلإ جّرْحأف لجأ : كي هللا لوسر لاقف .هقرخأف

 يلعن دقوا نكت ا يي سر و جريت داع
 : لوقي وهو ءرانلا

 (اكداؤف يف رانلا ٌثوشح ينإ ا 03ه .اكدانع نع اكسل قيفكلا اذ از)

 لك اللا لهيق دود ه8 ةنس  برثيب لي هللا لوسر ىلإ ليفطلا داعو

 ىتح لَو هللا لوسر ًابحاصُم ةنيدملاب ليفطلا' ماقأف ءاهعوبر رئاسو سود ةليبق دارفأ

 16: قنملا فمحتل تاءابنآلا ثا

 5-1 ؛ج - ةريره نأ ةمجرت . باعيتسالا )030
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 وبأ ةفالخلا ىلوتو - ه١١ ةنس عيبر يف  ىلعألا قيفرلا ىلإ ِةْكي هللا لوسر لقتنا
 :ةفافنلاو دعمت نق هع ميتللاو تاذكلا ةيلييش ةذير تلدتتعا املك قيدعلا ركب
 ناكو «ةماميلاو دجن يف نيدترملا ىلاتقل ركب وبأ هثعب يذلا شيجلا يف ليفطلا قلطنا
 يف ليفطلا دهشتسا ىتح كراعملا رامغ اضاخف ليفطلا نب ورمع هنبا ليفطلا عم
 رصنلا مت ىتح لاتقلا ليفطلا نب ورمع لصاو امنيب «ةماميلاب ةريخألا ةعقوملا
 . مالسولا مئاعد دجنو ةماميلا يف تخسرتو

 تهناز## يس نانا ومربلا نقوم يك بيصاو,مادقلا يق ليقطلا نيرورمع دوك مث
 اهب حفاصيس ناك ول امك هفك حتفيو ىنمُيلا هعارذ طسبي هسافنأب دوجي وهو ناكو -
 ةنج يف رقتستل ءامسلا ىلإ هحور تعفتراو :ءىلعأ نم هوعدي  ًارون وأ  ًادحأ
 . هاضرأو هنع هللا يضر ورمع نب ليفطلا رونلا يذ هيبأ حور عم دولخلا
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 مكحلا يذ نب. .ةمّمَح نب ورمع نب بدْنَج
 اصعلا تعرق هل يذلا

 نب ورمع مكحلا يذ نبا بدْئَج وه نييناميلا ةباحصلاو ءامعزلا مالعأ ْنِم

 سود نب نامهد نب رماع نب ّيؤل نب ةبلعث نب ةعيبر نب ثراحلا نب عفار نب ةّمّمَْح
 . يسودلا

 يف برعلا ماكح نم  ةممح نب ورمع  هوبأ ناك) :ينالقسعلا رجح نبا لاق
 لثملا هب برعلا تبرضو «مكحلا وذ هل لاقي ناكو . .نيرّمَعَملا ذحأو «ةيلهاجلا

 : هلوقب ةلعو نب ثرحلا راشأ هيلإو . .اصعلا عْرَق يف

 مكحلا يذل ثعرف اصعلا نأ 1

 : قدزرفلا لاقو
 عرقت مكحلا يذل تناك اصعلا َّنأك

 :رخآ لاقو

 اصعلا ٌعرقُت ام مويلا لبق مكحلا يذل

 يذلاو هذ يبنلا ىلع َدْفَو ةَمَمُح نب ورمع نأ ديرُد نب ركب وبأ ركذو ..

 : لوقي يذلا وهو ءارمعم ناكو «ةيلهاجلا يف تام هنإ 0 0

 ا”"يعرصمل راطأنأًأموي دب الو 0 ل ل 4

 رفح كلم سلجم يف عفار نب ُةَمَمُ

 ناك دقف  ةممح نب ورمع دلاو - عفار نب ةّمّمُح ركذب ثحبملا اذه لهتسنو
 مكحو لاوقأ هلو «ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا يف نميلا ءامكح نم عفار نب ةممح

 مراكم ىلع ثحو ٍةبرجتو ةمكح نم اهيف امل اهنوظفحيو اهنولقانتي سانلا ناك
 برظلا نب رماع عج :هنأ يلامألا باك ىف ءاج ام كلذ نمف «قالخألا

 . ريمح كولُم نم ِكِلَم دنع يسْؤّدلا عفار نب ُةَمَمَحو يناودعلا

 .077ص "جو ؟:5 ص اج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا )١(
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 .نالوقت ام عمسأ ىتح الءاست :ريمح كلم لاقف

 ةّيثَرلا ىِذ دنع :ةممخ لاق ؟كيدايأ نوكت نأ ٌبِحُت نيأ :ةّمّمُحل رماع لاقف

 ,ويضهلا فَعْضَتْسُملاو «ميِرْعلا رِسْعُملاو «ميركلا ةَلَسْلا يذو .ميدعلا

 َيِطْعَأ اذإ ْنَم :ةمّمح لاقف ؟ةعينصلاب سانلا ٌرَدِجَأ ْنَم  :رماع لاق .

 . ركذ دْهَعْلا مدق اذإو ءرَبَص لِطوُم اذإو رذع عم اذو 0

 دعب نإو ءْحَنَم ٍبْرَق نإ ْنَم :ةمّمُح لاقف ؟ةرشِع سانلا ٌمركأ ْنََم :لاق

 نع ديرش مزج «يلخ ول إب « خدم
 أذإو ءْعَنَم لكس اذإو ْمَضْح لأَس ادار : ةهمجح علاق ؟سانلا مألأ ْنَمَق : لاق

 .6”2. . ْعَتَك َكَّلَم

 ةيع ءفريمجلا:ةاالا سلع ىقن ردا ذه نلف فيدعلا يقم دقو
 وبأو ديرد نب ركب وبأ اهركذ ةميكح لاوقأب سانلا تافص عفار نب ةممح فصو
 ْنَم :سانلا ْمَلْحَأ » :عفار نب ةممح لوق اهنمو ''”يلامألا باتك يف يلاقلا يلع
 . رّمظلا ُةَّرِع هِجطُت ملو ءرَصَتْلا اذإ لّمْجَأو ءردق اذإ اَمَع

 «هينيع ّبْضَن ٌبقاوعلا لعجو ؛هيدَيِب روُمألا باقر َّذَخَأ ْنَم او

 كن هْيَذَأ نيوتيلا لو

 ءمَحّنلا رثكتْساو «نمانلل ليعتلا ضدنا... سابلا رققتنما نع : ىفاغلا ينغأو -

 َسَقْلا ىلع طخسي ملو

 مَدّنلا رّعْشَتْساَو ءمَسِقلا ىلع ٌطْخَسَتو همَعَّنلا ىلع َدَّسَح ْنَم :سانلا ىَقْشأو -

 ْمَتْحُي مل ام ٍتْوَُف ىلع
 انوار هفاقكلاو نيقؤوب تانعلاب ىلكت خ1 هي سانلا ةةناود

 .هتاكي أل اس ىلا فاك

 . (رَجّدْزاَف ظِعُو وأ «ربّتْغاف َرَظَّن وأ ءركّداف َتَمَص ْنَم :سانلا ٌمكخأو -

 قذلا نقيوملا ىأ : ميدعلا ةيئرلا يذ) :هلوقف «نيلجرلاو نيديلاو لصافملا عجو :ةّيئّولا (1)
 . (ةجاحملا وذ : : ةّلخملا وذ)و .(لام هعم سيل

 .عنك :ةملكو .(سِضّبَقَت اذإ هدلج عنكت دق :لاقي ءضْئَقَت : : ْعَنَك) يلاقلا يلع وبأ لاقا : عنك (؟)
 . ةيعرلاو باحصأللا نع دعابت ديري «دعتبا ًاضيأ ينعت

 .7 7/9 - 77ص ؟ج - ىلاقلا ىلع ىبأل  ىلامألا (0)
 . هيلإ تفتلي مل اذإ ءهينذأ ربد ءيشلا ذبن :لاقي (:)
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 7 ل 0 2ي22ييل ضر ب يبيت يب

 دق ناكو «نميلا يلاعأب ةارّسلا يف سود ةقطنم ىلإ حارب نب ميج داعب ءهمالكو

 .يريمحلا رصعلا رخاوأ يف تامف ءًيتع ربكلا نم غلب

 ُمكحلا وذ . . ةّمَمُح نب ورمع

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

 نيسمخ ءاهزب مالسإلا لبق امبر «سود ةليبقل اسيئرو امكاح هرايتخا ىلع سود ةليبق

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

 دوداقنيو هيلإ نومكتحيف ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا ءاجرأ نم هنودصقي سائلا ناكف

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

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

 ٍلواَغَّدلا ٌمَجوُهَوَارْسَكُدَتْرَيف همكُل بألا وأبلا وذ ُداَقْمَيَو

 ! : هايإ هتيثرم يف سيق نب بطاح لاقو

 ملل لكألا قونقلا ىف لا نإ للهت ريغ كسلا ىقنت كنكادكو

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

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

 (ةنس نيعستو ةئامثلث شاع هنإ لاقي ءَأرَمعُم ناكو «ةيلهاجلا يف برعلا ماكح دحأ

 تسي ةيلإو ءةنس ةئامثلث سود ىلع ًامكاح ةممح نب ورمع ناك) يناهفصألا لاقو

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

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

 كلذ ءاج دقو ء(ةئنس ةئامثالث) ) :ليقف أطخ وأ فيحصت عقوف (ةنس ةئامو ثتاالثر

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

 (عبرأ ٌرَميِجترأ :اذانأاهو ٍلماوك نينس نم نيئم ثالث)

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

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

 تامو «ةئاملا دعب ةعبارلا ةنسلا رمت نأ ىجتريو  ةنس ٠ 7" يأ - (لماوك نينس نم نئمو

 ' ةنس ةئامو ثالث نبا وهو رعشلا كلذ يف لاق دقو ءةنس ةثامو عست نبا وهو

 عدومٌريغةهليلعافأٌهيلَس يننأك يئم رمعلا لاطو تربك
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 2 بيبي سمي ب بل سس يي ل سس سس

 عبرصو ٍفيصم ْنِم ٌنونُس يلع تعباتت نكلو ينالبأ مقسلا امو
 عبرأر م يجترأ : :اذانأاهو لماوك نينس نم (نئمو ثالث
 ع :هللاقُيًارايطت ماراذإ ًابدان شعلاو خفلا نيب ُتحبصأف
 )يعرض مل راطأ نأًا موي ذب الو تيت علا نوردقلا نايس ردك

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

 عجر مث ؛ ؛ةريره وبأ الإ ملسي ملف مالسإلا ىلإ وعدي ذخأو سود ةقطنم ىلإ داعو

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

 نب ركب وبأ ركذ) :لاقو ةباحصلا نم لوألا مسقلا يف ينالّقسعلا هركذ دقو ءزوجع
 ضراعتلا نكلو «(ةيلهاجلا يف تام هنإ هريغ ركذو نكي ىبنلا ىلع َدْفو هنإ ديرد
 ءالسإلا راشتنا دعب - ةثلاث ةرم - ها نا هل وسر ىلإ دقو ليفطلا نأ ةفرعفي لودي
 اهيوح ًازوجع ناكو ةممح نب ورمع ةدافو تقو وه كلذ نوكي نأ نكميف سود يف
 كلذو ةنس ةثامو عست نبا وهو تامف سود ةرضاح ىلإ عجر مث - ةنسس ةثامو عبس نبأ

 ةيلهاجلا يف تام.هنأب لوقلا عم كلذ قفتيو «ةنس وحنب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق
 : ماعلا فينصتلا يف ةيلهاجلا ةرتف نم ربتُت ةرجهلا لبق ام ةرتف نآل

 يف (نيمحلا :ىقذ) منصلا ةدابع ثدحيتسا يذلا وه ةممح نب ورمع ناكو
 نب ليفطلا دلوم دعب كلذ ناكو ءسودل ًادوبعم هلعجو َهَعَنَص يذلا وهو «سود

 مدقأ انداليم .اكدابع ْنِم انسل نيفكلا اذ اي) دعب اميف  ليفطلا لوق ليلدب ءورمع

 هلعجو نيفكلا يذ ثادحتساب ماق ةممُح نب ورمع نأ ىلإ ريشي امم (اكداليم نم

 دققف « ةيسايس ةلالد كلذل ناكو ؛ةنس :نيرشع. وحتي ةيوبنلا ةثعبلا لبق سسودل ادوبعم

 ةلكامي ةلومشم :فيبطلا نيمبلا ءاطترأ نئاسوب نيهبلا نلاعابةارسلاوب سود قطاعي تناك
 يذلا نزي يذ نب فيس كلملا دهع يف مث ةقباسلا روصعلا يف ةيريمحلا ةلودلا

 نميلا لايقأ نم ةممح نب ورمع ناكو (م555 01/1) ةئس نم ''”ةنس نيرشع مكح

 .١05ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ةغمادلا حرش (؟)
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 تزي يذ نب فيس تام املف ءدهعلا كلذ يف برعلا هيلإ مكاحتيو سودل 26

 ع .ةلودلا تككفتو اهريغو ءاعنص يف مكحلا ىلع سوجملا نسوفلا وطيسو

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

 ثدحتساف صاخلا اهدوبعم اهل نوكي نأ قطانملاو لئابقلا نم اهريغ نع ةليبقلا
 اريبعت سود ةقطنمو ةليبق دوبعم هلعجو (نيفكلا يذ) منصلا ةدايع ةممح نب ورمع

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

 ةممح نب ورمع اهميعز ىلإو «سود ةقطنم تناك اهيف يتلا ةاَرّسلا ضرأب (ةصلخلا
 همكحلو «نومكاحتي ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ نم نومصاَخستُملا ناك  مكحلا يذ
 . نوداقني هئاضقو

 نايحألا ضعب يف هريكفت ُدرْشَيو َلَمْغَي وأ ُلهْذَي ذخأ ةَمّمُح نب ورمع َرْبَك املو
 هيلإ مكاحت دقف «ئطخي نأ كشوي وأ مكحلا يف ئطخي هنأ ىلإ كلذ يدؤي امبرو
 وبأ لاق ؛«كلذ ىلإ هتنبا هتهبنف هتموكح ضعب ىف أطخأف برعلا ضعب ةرم تاذ

 مهن ترص دق كنإ :هتنبأ هل تلاقف ءريغتو ّنَسَأ دق ةممح نب ورمع ناكو) : شاير

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

 . لثملا هب برعلا برضف «(همكح يف باصأف هملح هيلإ باث اصعلا هل تع اذإ

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

 نب بدنج ناكو '""همهف هيلإ عجريف ءاصعلا عرقيف هظقوي نم هل ذختاف «لهذي

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

 ديعس نب نكسلا انثذح :ديرد نبا لاق .برعلا ماكح نم هوبأ ناك» :هنإ ةباصإلا

 سابع نا لف 5 : لاق يبعشلا نع دلاجم نعو يقرشلا نع دابع نب دمحم نع

 :لاق .اًنَيْقأَف مهتيتفأ :لاقف يبارعأ هيلإ ماق ذإ «سانلا يتمُي مزمز ةفض يف وهو
 : رعاشلا لوق ىنعم ام : لاق . تاه

 اَمَلْعَيِلالِإَُناسنإلامُلعامو 0اصعلا ٌعَرْفُت ام مويلا لبق مكُحلا يذل

 ةئام ثالث برعلا نيب ىضق ؛ىسودلا ةّمّمُح نب ورمع كاذ» : سابع نيا لاقف

 كالت لوف يف: ترحست عقوق افاصحلا هل عرق تع ]ذ] ناك: رتكت» هاش
 مكحلا اذ نأ هباوج يف سابع نبا دكأ دقو «(ةنس ةئامو ثالث) وه امنإو (ةنس ةئام

 رعشلا نأ انه ركذنو .يسودلا ةممُح نب ورمع وه رعشلا كلذ هيف ليق يذلا

 ص - ينالقسعلل ةباصإلا  ينابزرملل ءارعشلا مجعم )1١(



 20 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 5

 سملتملا ناكو «ةريحلا كلم رذنملا نب نامعتلا رصاعم يلهاجلا يدبعلا :نسملتملل

 مكحأ ناك يذلا مكحلا يد بح نب ومحب لدغلا برصت د يت را

 هل ٌعَرْفُتَف ىطخيف لفغيو لهذي ناك كلذ عمو نامزلا كلذ يف برعلا ىضقأو ملعأو

 يذب لثملا ًابراضو هيف عقو يذلا أطخلا نع ًارذتعم سملتملا لاقف «بيِصُيف اصعلا
 :يسودلا ةممح نب ورمع مكحلا

 اَملْعَيِلالِإَُناسِنإلامُلُمامو اصعلا َعَرْفُت ام مويلا لبق مكحلا يذل

 ةقيرطب هلتقق سملتملا لقب نيرحبلا ىلع هلماع رذنملا نب 52000

 كلذو «ةيداليم 507 ةنس ًالوتقم رذنملا نب نامعنلا تام مث «ثارتلا بتك ىف ةروكذم

 .ًابيوقت ةنس 4؟ نيا كاذنآ ةممح خب ورمغ ناكو تاونس نامثب'ةيوبنلا ةثعبلا لبق

 «يريمحلا يعاضقلا يمرَجلا ةلعو نب ثراحلا ةرتفلا كلت ءارعش نم ناكو

 نيبو مرج نيب ةلتف تعقوف «نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم نكست مْرَج ة ةريشع تناكو

 :ةلعو نب ثراحلا لاقف «همكحب فرصتت مل ًامَْج نأ ليقف , ىرخأ ةليبق .

 و ل يا

 يف ةروهشملا بالكلا موي ةعقوم ةلعو نب ثراحلا دهش دقو ا

 م هيلا وا :ةيوررلا هديل كرا يناضاكوب ”االا

 : قدزرفلا لوق كلذ نمو مي

 عرقُت مكَُحلا يذل تناكاصعلا نإف عِشاَجُم مولح ينأتسأ تنك نإف
 . لثملا كلذ دصاقم نم كلذ ريغ دنعو هنايسن دنع ءرملل برضُي لثملا كلذ ناكف

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

 ىلإ ةيوبثلا ةرجهلا لبق ةكمي هلو هللا لوسر ىلإ دقو مث ءيسودلا ورمع نب ليفطلا
 نم ةعبسو ةئام هرمع غلب امبر  ًازوجع أخيش كاذنآ ةممح نب ورمع ناكو «برثي
 هروب دل هللا لو سر» ىل ف ةافوو همالسإب ةيناقتلا نيسختالا هقروفا_نيحصلا
 عست نبا وهو اهب تامف سود ةرضاح ةقطنم ىلإ داع مث اي هللا لوسرل هتبحصو
 هيلإ عمتجا توملا ه هرضح امل» : هنأ ةباصإلاب سابع نبا ةياور يف ءاجو «ةئس ةئثامو

 . برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق هتافو تناكو .«ةنسح ةيصو مهاصوأف هموق



 55 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 21

 نيدصاق برشي نم اولبقأ دق جرزخلاو سوألا تالاجر نم ةثالث ناكو

 00 .«تام دق هودجو نميلاب سود ةرضاح ىلإ اولصو املف ةممح نب ورمع
 وبأ ركذ دقو ءةديصق مهنم لك لاقو :هربق قوف لبإلا نم ًاددع اورّمَعو ؛ةربق ىلإ

 0 دا , مدهَلا» مهنأ ديرد نب ركب يبأ نع يلاقلا يلع

 نب كيتعو - برثشي ىلإ رجاه امل  ٍةْيَي يبنلا هيلع لزن يذلا مدهلا نب موثلك وبأ
 نب ورمع ربق ىلع مِهّْلِحاوَر اورّقَعَف ةْسْيَه نب سيق نب بطاحو . .ةشْيِه نب سيق
 :لاقف ''"سيقلا ئرما نب مدهلا ماقو «ةممح

 ٌءاَزَرَم كتم ةاّرثألا تمض دقن

 ةماَّرَخ ناك ملِحلا ام اذإ ًاميلح

 ٍلئاقلًالاقم كرتت مل تلق اذإ

 :لاقف '" "سيق نب كيِتَع ماقو..

 رذدِقلا كَرَتْشَم «ناكلامال دع

 رجلا يله فوقولا نانك اذإ اروكَو

 رجالا نجح ومشت قيللا كنك تلمع او

 ىدّنلاو ٍدجّملاو دوجلاو ىَّلُعلا مغَرب
 ءاروم كنس وهشلا ف ةح لاعب نقل
 هُؤاَنِف نيقراطلا ًةاَمُعلاٌعْضَي

 يل ٌءاضَم ل 3 0-0

 يل 0 رأَبل وذ ُداَقْنَيَو
5-0 

 ةقاوز دم ترخولا انماذإ يضسمنَو

 ا ع اس او
7 ٠. 

 ٍلِعاَنو فاح َرْيخ اي كلون

 راو روصو ءابعاَتًاضَوُهل

 ك١ ةارطإ عبشلا نك ابنك

 لِهاَوّصلاريثك اراّرَج ناك نإو

 ”الا يل رل د
 لماوعلا روُدُص ْتَضْفْراو َعْوّرلا ىلع

 *!لباّصلا يهاودلا ىدحإ اهب َكْمَمَ

 لئاو زر ٌريغاهِفْوَص نم ىتف لبكو

 نب كلام نب ديز نب ديبع نب ديز نب ثرحلا نب سيقلا ئرما نب مدهلا نب موثلك نباوه )١(
 ءابقب هيلع لزن لَم يبنلا نأ) ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج .يراصنألا يسوألا كلام نب .فوع

 ١ 2 06 نه اس تا( ةنيدحلا مدق الآ
 يف امك «يراصنألا ةيواعم نب ةيمأ نب ثرحلا نب ةشيه نب سيق نب كيتع يباحصلا وه 00

 ا ةعقوم ب ًادخأ دهش) هنأ هتمجرت يف ءاجو ةباحصلا زييمت 7 يف ةباصإلا باتكب هتمجرت

 .[ 5 ةه م/لص ؟حج]

 رجشلا :ةلطيغلاو .. ةملظلا : ةلطْيَغلاو) يلاقلا يلع وبأ لاق ؛غ .ةلطيغ عمج : لطايغلا 9

 . (مهعامتجاو سانلا فافتلاو . .:هفماملا

 ١ ,( ليعف اهدحاو . ىهاوذلا : لبآضلا)
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 :لاقلا "ينك نب / بطاح ماقو

 ًامظغأ ْعمَض يذلا ربقلا ىلع ُمالَس
 03 انينف زذ اهيناك هيلع ءاللس

 ْتَّفْطَعَت ًاضزأ َداج ورمع َرْبَق ايف

 اتّيَمو ًأَّيَح باط ًامسج َتْئَمْضَت
 انهار لافت حرا ةتيتطسن وكلف

 هارد نيم لس دك يبت ىلإ

 ٌةَجْهُم توملا ةوطس نم ْتَْلأو ولف
 كسا فيما نان ص52 06

 للَهُم ريغ ّمكُحلا يِضْمَت تنك دقو
 انولا دنع هبلا ثطخ ىئذلا ٌدْمَعَل
 ايناج َكَنْوَم ءايْلَعلا مدَهَدَقل

2 

 ُملَسُتف هلؤح يلاعملا ٌموحَت

 ْمِلظُم ليللا ىَجُد نم ٌعطِق ُدَنما امو

 , مِيَرُم رطُفلا مك ا

 فيض طيس و راجح

 "مِقْمَكُي ال ىدّرلا ّنكلو ء«تنكل

 ْمِلَظُم ُبطَخلاو «بطَخلا َروُن تنك دقف

 (© ٍبمْمَشَعلا ٌلَبَألا لوقلا يف لاغ اذإ
 (ة)و 2 َعَتُهماهُيَن ٌجوُعٌريِباَدَح

 0 دوم ا! انيتكر امديدت ناكر

 ئه
 ١

 ذنم بددجل تناك ةيلعفلا ةسائرلا نإف نسلا ريبك ناك هابأ نأ امبو ءةيلهاجلا ىف
 . مكحلا يذل ٌعرْمُت اصعلا تذخأ

 هل بجتسي ملو «سود ةليبق يف مالسولا ىلإ وعدي ورمع نب ليفطلا أدب املو

 ًاسابتلا نأ وذبيو . (بطاح برح هببسب تماق يذلا سيق نب بطاخ) هنأ ىلامألا يف ءاج )١(

 نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديبع نب ورمع نب بطاح ِهِْدَو هلل
 759١ ص باعيتسالا للي هللا لوسر عم ًاردب دهش ,«يراصتألا يسوألا كلام نب فوع

 الإصابة  ج١ ص٠٠١٠".
 .ريزغلا رطملا ينعي (رطّقلا مث اد ُتِْلُم) ا .اهتعشأو اهقورش ديري ٠ ءسمشلا : قراشلا 000

 00 كرحي «عىطبي : مثمقُيو .ْتَجَن :َتْلَأو) :يلاقلا يلع وبأ لاق (5)
 0 للاب تا ع لاح لاقي ا. فقوتملا : لذهملا) 0 00

 . ئاذلا : يلا كتل :ةلاواع لامجلا 6-5 :رهظلا يض و

 .156 ت ١ :”ص ؟ج - ىلاقلا يلع يبأل يلامألا (5)
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 :لاق ةريره يبأ نع ينالقسعلا ركذ دقف أزيمتم ًافقوم بدنجل ناك «ةريره وبأ الإ

 يردأ ال ينكل اقلاخ قلخلل نإ :ةيلهاجلا يف لوقي ةممح نب ورمع نب بدنج ناك)
 (نيفكلا يذ) منصلا ةدابعب ةعانقلا مدع ينعي لوقلاو فقوملا اذه نإف .(وه ْنَم
 ةكمب ِه هللا لوسر ىلإ ليفطلا عجر امل مث .قلخلل دحاو قلاخ دوجوب ميلستلاو

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

 . ملسأو باجتسا نم لئاوأ نم بدنج ناكف

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

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

 ذنم مالسإلا 22 ةوعدو ٍةَو يبنلا ربخب عمس دق ناك بدنج نأ باوصلاف

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

 . سود يف تيب لك لخد ىتح - ًايجيردت
 ىلإ قلطنت نميلا لهأ بكاوم تذخأ ةيرجه ال ةنس علطم يف مث

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

 ىلع اولبقأ دق سود نم ةرسأ نينامث مظتني لفاح بكوم اذإ ربيخ يف ديو هللا لوسر
 لهأ نيعست وأ نينامث ليفطلا عم ناك» :يبطرقلا لاقو ««نيربكُمو نيللهم لوسرلا
 ةسمخ مضي ناكو ةممح نب ورمع نب بدنج بكوم :امهيناثو .«سود نم تيب

 لاق «نيربكم نيللهم كي هللا لوسر ىلإ اولصوف سود نم الجر نيعبسو
 ىلع نوملسُي «ًالجر ًالجر مهمدقُي بدنج ناكف «ةريره وبأ لاق» :ينالقسعلا
 .نيمألا هللا لوسر فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهنكامأ نوذخأيو ِةِي هللا لوسر

 سويس <. جبد

 ماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ قيدصلا ركب يبأ رفنتسا نأ ىلإ نميلاب سود ةليبقل

 .7؟ص ١ج - يسودلا ورمع نب ليفطلا ةمجرت - ةباصإلا )١(
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 اورفن نيذلا نميلا لهأ بكاومو لايقأ لئاوأ ىف بدنج ناكف ءه17١ ةنس رخوأ ىف
 كيلر ارةيرعم ل17 0 نج ارثنولا 1 < قلاع للا لوقل ةباجشما ةروغلا ةفدتعلا ىلإ

 4١[. ١ :ةبوتلا] هلأ ٍلِبَس يف كلَ
 مهيلاهأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ هعم اولصو نيذلا سود ناسرفو بدنج عم ناكو

 ىلإ ريسنلا ليبق تاةنيدملا ىف تادععت ءاقب ءاتثاو بةميلا يرفع نم مهريقك اد
 نيدايم ىلإ (نابأ مأ) هتنبا هعم بحطصي ال نأ بدنج ىأر ه١ رفص يف ماشلا

 فلخؤلا :ينالقسعلا لاق ءدهشتسي دقو رصنلا نوكي دق ثيح ماشلا يف داهجلا

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

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

 يف - ماشلا ىلإ اوقلطنا نيذلا دونجلاو ناسرفلاو ةباحصلا عم بدنج قلطناو
 ةينامورلا ةيروطاربمإلا لفاحج نيدهاجمو مالسإلا ةلاسر نيلماح  ه17 رفص
 «لتاقم (5000) يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناك ثيح كومريلا ةعقوم ىلإ ًالوصو
 ريمأ سودرك لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك ءأسودرك (77) ىلإ «مهميسقت مت
 ليبحر ش) ةباحصلا كومريلاب سيداركلل نييناميلا ةداقلا نم ناكف ءةباحصلا نم دئاق

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

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

 ىلع يكعلا قورسمو «سودرك ىلع سباع نب سيقلا ؤرماو ءسودرك ىلع
 دئاق يدارملا حوشكم نب سيق ناكو (. . سودرك ىلع سنحي نب ديزيو «سودرك
 :ةركهيصلا ءاوو نق نيشلا ةكرن

 ةعقوم يف سودرك ىلع ةممح ني ورمع نب بدنج ناكف هنأ انه مهملاو

 «باطخلا نب رمع ةفالخ لوأ يف نيبملا رصنلاب كومريلا ةعقوم تجونت دقو ''”«كومريلا
 .رصنلا كلذ قيقحت يف مهماهسإ هتدايقب سود ناسرفلو ورمع نب بدنجل ناكو

 نب بدنج دهشتسا ةيناثلا نيدانجأ ةعقوم يفو ءماشلا حوتف كراعم تلصاوتو

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

 ظ . («ةباحصلا نم نيدانجأ موي لتق

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

 ىتح اهكسمأف الإو «هلعن كارشب ولو اهجوزف اؤفك اهل تدجو نإ) :هل لاقو هيدل
 الإ هتنبا جوزي ال نأب ديهشلا ةيصوب باطخلا نب رمع مزتلا دقو «(اهموق رادب اهقحلت

 رجس نيأ-لاق «ةمّمَح نب ورمع مكحلا يذ ةديفح يهف اهل ؤفك وه ْنَمِب

 تدلوف «نافع نب نامثعب اهجوز نأ ىلإ اهابأ هوعدت رمع دنع تناكف) :ينالقسعلا

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

 . ةباصإلا 75ص ةدج  «نايفس ىبأ نب ةيواعمو
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 .يرألا ةيهادلا . .ىرعشألا رماع وبأ

 ةفرعم ىف باعيتسالا باتك ىف ىبطرقلا ربلا دبع نبا هفصو دقف ءيرعشألا
 : الئاق باحصألا

 . ''”(ةباحصلا رابك نم اذه رماع وبأ ناك)

 : ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتك ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاقو

 تنل . . مّلْسْأَف ًاميدق مدَق هنأكف ءةشيحلا ىلإ رجاه نميف ةبيتق نبا هركذ . .راّضَح
5 7 20 
 : («نيحيحصلا يف هركذ

 نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب رعشألا دلو نم «برح نب راضخ نب ميلس
5 : ( 
 . ''”«ءابس نب نالهك نب ديز

 نب وومنح تمد كيز ضف دفا نم رعشألا تينت :وه رعاشألا ةليبق دج رعشألاو

 نإ :لاقيو «"”ناطحق نب برعي نب بجشي نب ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرَع
 وعيش كلو هلال أ 239 ع لوول و هناا رسقألاب يتلو. نها نيرتما سا عشألا
 كولمو لايقأ ءامسأ نأب نيقيلا انيطعت ةميدقلا ةينميلا دنسملا شوقن نكلو ؟**هسجلا
 كلملاو (رتوأ مارعش) كلملا لثم «تعنو مسا نيتملك نم نوكتت تناك نميلا

 نم نوكتي ناك رعاشألا دج مسا نأ لوقلا نكمي يلاتلابو ءامهريغو (شعري رمش)
 . ميدقلا ةمبلا ءامعزو لايقأ ءامسأ نم هريغك تعنو مسا وهو (رعشأ تبن) نيتملك

 دقو انتاج ةديدحلا ةظفاحمب  نميلا ةماهت ةقطنم نكست رعاشألا تناكو

 )١( ص ؛ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ١170.

 .١؟ 4ص ةج - ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)
 ١". ص ١١ج  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل . ليلكإلا 2

 .4 ؛ص  عوكألا يلع دمحم يضاقلا قيقحت  ةرامع نيدلا مجنل  ديبزو ءاعنص رابخأ يف ديفملا 6
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 ةيوق ةينمي ةليبق :رعاشألا» :ًالئاق عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا خرؤملا اهفصو

 رحبلا لحاس يأ  رحبلا فيس نيب ام اهلزانمو «بناجلا ةبوهرم ةميكشلاو ةكوشلا
 تيب ىلإ ًابونج (ةنبقم) ريمش نيب اميفو «ًاقرش لابجلا زازح ىلإ أبرغ  رمحألا
 رهامجلا مهلئابقو .هيقفلا تيبو سيحو ديبز# :مهندم نمو ءالامش هيقفلا

 .''”(ةيشارقلاو ةبزاعملاو . . بكرلاو

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

 . ةشبحلا لحاس يف يشاجنلا دالب ىلإ اهطاشن دتمي ةريبك ةنيفس مهل تناكو

 دمأب ةيوبنلا ةثعبلا دعب مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ىسوم وبأو رماع وبأ ناك دقل
 دك اس ةمزقا يكف ةنإ هركدا دقن ىدلفسعلا ركذت امك كالذلوب «ةيركملا 3ك ىف رس
 رك كفن نسم ىلا عم يودت ناكر( سات ايوذق مدق هناكي ةةشحلا ىلإ
 ىلإ رجاهو «ملسأف «نييرعشألا نم ةعامج يف ةكم مدق ىسوم ابأ نأ :يبطرقلا
 هدلي نهميلا نداغا + ىموم انآ نأ كلاخب دمحم دلاخ ذاطسألا لاقؤ:....:ةشيحلا: نضزأ

 ىلع هللا ىلإ وعديو ديحوتلاب فتهي كانه رهظ لوسرب هعامس َرْوَف ةكم ىلإ هنطوو
 ىّملَتو ٍةَِي هللا لوسر يدي نيب سلج ءةكم يفو . .قالخألا مراكمب رمأيو «ةريصب
 . "”(هللا ةملك لمحي هدالب ىلإ داعو . .نيقيلاو ىدهلا هنع

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

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

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

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

 )١( ص - عوكألا يلع دمحم يضاقلا قيقحت  ةرامع نيدلا مجننل  ديبزو ءاعنص رابخأ يف ديفملا 4.

  69.ال 5 : ص  دلاخ دمحم دلاخح  لوسرلا لوح لاجر
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 نب ةبتع لآ فلاح مدق امل ىسوم ابأ نأ قاحسإ نبا لاقو . .ةشبحلا ضرأ ىلإ
 ابأ نأ ملعلا لهأ نم ةفئاط لاقو «ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نميف هركذو «ةعيبر

 ىلا يجاهي ماو موك د01 ىلإ فرصلا ضاعلا نيوليعي بلاخو ةكب مدق امل ىسوم

 اك ةيردتادع عسر يسرع نأ حيحصلاو : يبطرقلا لاق .ةفيحلا نفر

 انآ :نأ ةيبعقا وبأ نكد اهيا 5“ ةييوقا فالي ىلإ نهفتل دبع يد دم قلاب نم هل اخو

 . ةشبحلا ىلإ رجاه يرعشألا رماع

 ةكم امدق امل ىسوم ابأو يرعشألا رماع ابأ نأ كلذ ءوض ىلع لوقلا نكميو

 مهل نذأف نيملسملا يذؤت شيرق تناكو «ةكمب ةرتف اثكم 56 هللا لوسرب انمآو

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

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

 . تاوئس ةدعب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق أم ذنم رشتني

 نيذلاو يرعشألا ىسوم وبأو ةشبحلا يف نورجاهملاو يرعشألا رماع وبأ ناكو

 نم مهعم نيذلاو ِةْيَلَي هللا لوسر ءابنأ نوعباتُي «نميلاب مهريغو رعاشألا نم اونمآ
 نلإ تاةيرععك ١ ةنسد ردب ةعقوم ذنم رافكلاو شيرق عم برحلاو برغي يف نيملسملا

 ةيركي ىلإ :قيرطلا نيمأت هيلع هيضرت ىدلاو د ةيرجه 1 ةجحلا يذ يف ةيبيدحلا حلص

 لوصولا اويلطو ءاوُنِمُأ ةنداهملا مهتغلب املا : ع نييرعشألا نأ ينالقسعلا ركذ امك ثيحب

 نب رفعج لوصو عم ِةكي هللا لوسر ىلإ مهلوصو نمازت دقو «*'”هجلكي هللا لوسر ىلإ

 يرعشألا ىسوم يبأ ةنيفس نتم ىلع كلذو «ةشبحلا يف نيرجاهملاو بلاط يبأ

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

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

 . ةيرجه !/ رفص يف ربيخب وهو ِةْثدَي هللا لوسر ىلإ اومدقو

 نيرجاهم نميلا نم انجرخ :لاق ىسوم يبأ نع يراخبلا جرخأ كلذ يفو
 ةنيفس انبكرف «يموق نم ًالجر 0” يف «مهرغصأ انأ «يل ُناوخإو انأ ِةْلَي يبنلا ىلإ
 ىتح هعم انمقأف «بلاط يبأ نب رفعج انقفاوف «ةشبحلاب يشاجنلا (ضرأ) ىلإ انتقلأ

 ."9 ص الج  ينالقسعلا رجح نبا  يرابلا حمتف (؟)
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 كا 0

 نم ةباصإلا باتك يف ءاجو .2'”ربيخ حتتفا نيح ٍدِلَي يبنلا انْقَفاوف ًاعيمج انُمَدَق

 دهب ىف نيام اتجرخ) :لاق ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نب هللا دبع نب ديزي قيرط
 انتجرخأف «مهر وبأو ةدرب وبأو ىسوم ةوخإ ةثالث نحنو ءانموق نم الجر نيسمخو
 : ثيدحلا ةيقبو باعيتسالا يف ءاج كلذكو .*5”(ثيدحلا .يشاجنلا ىلإ انتيفس
 بلاط يبا 0 رقع هدقمو قالا ىضارا ىماسملللا ىلا كس انج رص
 يف ليقو .'' '«ربيخ حتتتفا نيح لي يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج انلبقأف «هباحصأو

 ىلإ حيرلا مهتقلأف «ةنيفس يف نييرعشألا عم ىسوم وبأ مدق) :ساعيتسالاب ةياور

 تمدقو .مهعم اوتأف ءهباحصأو رفعج جورخ اوقفاوف «ةشبحلا ضرأب يشاجنلا

 حتتفا نيح ِلَي يبنلا ىلع هباحصأو رفعج ةنيفسو نييرعشألا ةنيفس ا ناتيفسلا

 . ةشبحلاب هعم تناكو رماع يبأ ةنيفس ةيناثلا ةئيفسلا تناك ايرون

 يشاجنلا ضرأ ىلإ مهتنيفسب هعم نيذلاو ىسوم يبأ ريسم نأ لوقلا نكميو
 رفعج عم كانه يرعشألا رماع وبأ ناك دقف «ةفداصملا باب نم نكي مل ةشبحلا لحاسب

 ىلإ ريسملا ناكف «رعاشألا ريبكو ىسوم يبأ مع رماع وبأ ناكو «ةشبحلاب نيرجاهملاو
 امك ثيح «برثي لحاس ىلإ ةشبحلا لحاس نم ًاعيمج اوهجوت مث «ًادوصقم ةشبحلا
 يف ءاج امك وأ «ربيخ حتتفا نيح ٍِلي يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج انلبقأ» : ىسوم وبأ لاق
 ىلع هباحصأو رفعج ةئيفسو نييرعشألا ةنيفس أعم ناتئيفسلا تمدق» : باعيتسالا ةياور
 . ةرجهلل 7 ةنس مرحم يف كلذو اربيخ حئتفا نيح ْدْدك يبنلا

 نيذلاو يرعشألا ىسوم يبأو يرعشألا رماع 5 ةرجهو مودق ناك دقل

 مودق عم ًانمازتم ةيرجه ا/ ةنس مرحم يف ِةْكك هللا لوسر ىلإ نييرعشألا نم امهعم
 ةروريصو ةيبيدحلا حلص يف ةنداهملا دعب نميلا لها نم نيتمؤملا نم تاغملا

 ركذي ٍَك هللا لوسر ناكو «برثي يف لي هللا لوسرب قاحللا ديري نمل ةنمآ قيرطلا
 امو ةرتملا كلت ىفو تركي ىلإ ةيييدحلا نماةتووع لدم اريثك قيبتاعبلاو نيفبلا

 ْ :كلذ عمو ءاغالت

 ةنيل مهبولق ةقيقر موق . .نميلا له لهأ ءاجو حتفلا ءاج) :لاق دي هللا لوسر نأ»
 . «يئاسنلاو يناربطلا هجرخأ «ةينامي ةمكحلاو نامي هقفلاو «نامي ناميإلا «مهعابط

 هاك يبنلا راشأ : يردبلا رماع نب ةبقع دوعسم يبأ نع نيحيحصلا ي ىفولا ب

 . ؛(انهاه ناميإلا نأ الأ) كا ؛ نميلا وحن
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 ينإ) :لاق هك يبنلا نأ ليفن نب ةملس نع يطويسلل ريبكلا عماجلا يفو»

 :؟؟نعبلا ىلإ ناار ءانهاه نم نمحرلا سقت دعا
 : لاق ِةقَي هللا لوسر نأ ةسبنع نب ورمع نعول -
 . «نامي انأو «نامي ناميإلاو «نميلا لهأ لاجر لاجرلا رايخ#
 بحاص لاقو «ءدانسإلا حيحص :لاقو ءكردتسملا يف مكاحلاو دمحأ هجرخأ

 .؛قرط ثالث نم يناربطلا هاور :لامعلا زنك
 : هك هللا لوسر لاق ءلاق معطم نب ريبج نعو -
 . «ضرألا لهأ ريخ ْمُه ؛باحسلا مهّنأك نميلا لهأ مكيلع علطيل

 .«يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ

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

 0 او رب وبأ مهنيبو «سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث يف رونلا

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

 «نييرعشألا نم الجر نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم يبأو يرعشألا رماع

 يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «ينادمهلا كلام نب سيقو «ةبلعث نب دامض بكاومو
 ىلإ نيقباسلا قيناملا "ةباعسلا .لقازأ ىف مهريغو «يدنكلا برك يدعم نب فيفعو
 رماع 5 ناكو هَّهْنلَت هللا لوسر باحصأ فوقص يف مهنكامأ اوكف ءمالسإلا

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

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

 : مهنعو مهيف لوقيف «هباحصأل ىلعألا لثملا نييرعشألاب برضي

 يف مهدنع ام اوعمَج «ماعطلا مهيديأ يف لَق ْوأ هوْرَغ يف اوُلَمْرَأ اذإ نيِيرَعْشألا نإ

 .'7((ْمُهْنِم انأو «يتم مُهَف ءةّيِوّسلاب هومستقا مث ءدحاو بوث
 البى

 5 ١

 نم مهريغو راصنألا جرزخلاو سوألا ناكو ءةكم حتفل قلطنا يذلا ِةِكَي هللا لوسر

 : يراصنألا ناسح- نب نمحرلا

 لطت ديِساخسم هيلك نويشعي هتيرس يفاوناك حتملا ةوزغو

 1 هه ل وسرلا نوت لاو: 080
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 بس بيبي بيبي يي سس | بجعل

 ةليبق ناسرفو راصنألا جرزخلاو سوألا َِِي هللا لوسر شيج يف ناك دقف
 رماع يبأ ةدايقب رعاشألا ناسرفو يعازخلا ءاقرو نب ليدب ةدايقب ةيناميلا ةعازخ

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

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

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

 نيدل شيرق تنعذأ ثيح ه4 ناضمر يف ةكم حتف ةادغ ٌوْيَي هللا لوسر شيج يف

 لاوق د ريح ةرزرع ىدحملو نزاوه لاتقل ةكم نمد هللا لوسر راس مث «مالسإلا
 « ساطوأ يف تنصحتو مهنم ةقرف تعجارت فيقثو نزاوه تمزهنا املف - ه/

 . مهلاتقل يرعشألا رماع ابأ هك يبنلا ثعبف

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

 مهيلإ ثعبف «ساطوأ هل لاقُي ناكمب اوركسعف مهنم ةقرف تراس  نينُح
 .مهوبلغف «مهولتاقف «يرعشألا رماع وبأ مهيلع هباحصأ نم ةيرس وو هللا لوسر
 شيج ىلع يرعشألا رماع ابأ ثعب نين نم ٌةِْكي هللا لوسر غرف امل :يراخبلا لاق
 . "”هباحصأ هللا مزهو ديرد لتقف ةّمصلا نب ديرد يقلف «ساطوأ ىلإ

 توقاي لاق  ةلمهم ءاط اهدعبو واولا نوكسو ةزمهلا حتفب - ساطؤأو
 نأ رهاظلاو .(نينح ةعقو هيف تناك نزاوه رايد ىف داو :ساطوأ) :يومحلا
 املف ءنزاوه يداو لفسأب (ساطوأ) تناكو نزاوه يداو لوأ يف تناك (نينح)
 لولف مهب قحلف (ساطوأ) يف اونصحتف نزاوه نم ةقرف تعجارت «نينح ىف اومزهنا
 : ماشه نبأ لاق ء(فئاطلا)و (ساطوأ) يف اونصحتف فيقثو نزاوه نم نيمزهنملا

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

 0و ا

 .«يرعشألا رماع وبأ مهيلع هباحصأ نم ةيرس ٌِكَي هللا لوسر ثعب» ريثك نبا ركذ
 ىلإ شيج ىلع يرعشألا رماع ابأ ثعب) : كي هللا لوسر نأ يراخبلا لاقو
 يف وأ ءساطوأ نم نكامأ ةثالثب تالوج ثالث ساطوأ ةعقوم تناكو ,(ساطوأ

 . ساطوأ ةقطنمب مايأ ةثالث

 )78 )1١ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 2 779,.

 )( .894و 8اللص ؟ج  ةيوبنلا ةريسلا
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 ةدايقب رافكلا ىلع هشيجو يرعشألا رماع وبأ اهيف رصتنا : ساطوأب ىلوألا ٌةعقوملا

 ديرد لتقف ةمصلا نب , ديرذ يقل) رماع ابأ نأ يراخبلا ركذ كلذ يفو «ةمصلا ٠ نب ديرد

 هباحصأ نم ةيرس مهيلإ ثعب ٍِكَو هللا لوسر نأ) : نيتك هنا لاقؤ-ت (هباحصأ هلا مزهو

 وبأ هلتقف ديرد نبا ةدايقب اوناك رافكلا نإ ليقو .(مهوبلغو مهولتاقف .زماع وبأ مهيلع

 امنإو) :يبطرقلا لاق ؛ةكرعملا كلت يف ًاديرد لتق ىسوم ابأ نإ ليقو يرعشألا ىسوم
 ناك ءاوسو . . «عضوملا اذه ريغ يف نينح موي ديرد لتق انركذ دقف ديرد ال ديرد نبا ناك

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

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

 نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ كلذ يفو .ريساجلا |حلقاو ءةوخإ ءاوناكو

 نم ةوحإ ةرشع ساطوأ موي يقل يرعشألا رماع ابأ نأ :ةياهنلاو ةيادبلا ى رف

 مدا ا هوعذي وهو رماع وبأ هيلع لمحف ,مهدحأ هيلع لمحف «نيكرشملا

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

 نولمحي دم كو هلتقف هيلع دهشا مهللا :لوقيو مالسولا نعل هوعذي وهو رماع

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

 :لجرلا لاقف ءهيلع دهشا ميهذلا :لوقيو مدس ىلإ هوعدي وهو رماع وبأ هيلع

 ؛همالسإ نسحف ءدعب ملسأف «تلفأف ءرماع وبأ هنع فكف ءَيلع دهشت ال مهللا
 .هاا(رماع بأ ديرك اذه لاق هاو اذإ يَ يبنلا ناكف

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

 نم نابثا دصرتف «ساطوأب مهل لقعم رخآ يف ذ ودعلا ةّيقب نوملسملاو رماع

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

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

 «يرعشألا ىس وم وبأ ةيملسملا ةدايق ىلوت رماع ابأ سيصأ املف © نيم وهسم نيمهسب

 نم لجر لاقف ءامهلتقف « ءامهيلع لمحف « :ىسوم انآ نوهلسملا ىلوقذ :نيثك ثنا. لاق

 : نييمشجلا ىفوأو ءالعلا يثري مشج ىنب

 اذيبيزاةييسسفاة:ةايك دنتقزؤ راسم ابنا قضت ايقتلا [فع

 اذيح ىنيفزاو ارايجكتم محفقأ امهيلثِم سانلايفزيملف

 : ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف يناثلا تيبلا ءاجو

 اديني دست ناقه دكر“ رياض اب واتا كابل

 ءابلا ديدشتو ءاهلا حتفب - فيسلا هو انيس كيو : ةيه | : شماهلا ىف لاقو
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 ةيهاد ناك دقو) ةريسلا خسن ضعب يف عقوو .قئارط هيف يذلا :دبرألاو .هزازتها

 ىلع ًادبرأ ةيهاد رماع وبأ ناك دقف «ةياهنلاو ةيادبلا ىف وه كلذكو «(ادبرأ
 :ةيرالا ةسادلا كل لاق تاكو ةدك رقجلا

 لبقأ ءهتبكر يف مومسملا مهسلاب رماع يبأ بيصأ املف :رماع يبأ داهشتسا

 «ءكامر نم مع اي :هل لاقف ءشيجلا كلذ يف ىسوم وبأ ناكو «ىسوم وبأ هيلإ
 دا ارا و تري كالشلا ينامر يذلا كاذ لاقو ءرماع وبأ راشأف
 افلتخاف فيسلاب امحتلاف .ّفكف «تبثت الأ ءيحتست الأ :لوقي وهو هب قحلف ىلو

 ىسوم وبأ هيلع لمحف ثراح نب ىقوأ لبقأف - «ىسوم وبأ هلتقف فيسلاب نيتبرض
 عزتناف :لاق : كودع ُهَّللا لتق :هل لاقو رماع يبأ ىلإ ىسوم وبأ عجر مث - هلتقف
 ئرفأ ىحا نفااي :رماع وبأ لاقف . ءاملأ ُهْنِم ارق ىسوم وبأ هعزنف «مهسلا اذه

 «شيجلا ىلع ىسوم ابأ رماع وبأ فلختساو «يل رفغتسا هل لُقو مالسلا هللا لوسر
 ذخأف) :ماشه نبا لاق . ىسوم ابأ نوملسملا ىلوف :رماع وبدأ تا“ نأ كيبل امو

 تجوتتف .(مهمزهو هيدي ىلع هللا حتفف «رافكلا لتاقف يرعشألا ىسوم وبأ ةيارلا
 . ىسوم ىبأ ةدايقب حتفلاو رصنلاب ساطوأ ةوزغ

 - ةمركملا ةكمب خو هللا لوسر ىلإ ىسوم يبأ ةدايقب يمالسإلا شيجلا داعو
 انآ لاق فلولا نجي هلك هللا لوسو. نار املذ# +يسموه دا ديب ةداقلا هال كاكو
 امبو ثدح امب هربخأو .هللا لوسر اي معن :ىسوم وبأ لاقف ؟رماع ابأ لّتُق ىسوم

 :لاقو هيدي ِدِْكي هللا لوسر عفرف ءرماع وبأ لاق

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

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

 ةنماثلا ةنسلا نم لاوش يف هنع هللا يضر يرعشألا رماع يبأ داهشتسا ناكو
 و 0

 دقو .يراخبلا نع ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو يبطرقلل باعيتسالاو ينالقسعلل ةباصإلا (0)
 ةياورلا يفو ؛رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا» :الئاق هل اعد ٍدِبُو يبنلا نأ تاياورلا ىدحإ تركذ
 قوف هلعجا مهللا» : ةثلاثلا يفو ٠" كم و ريح رق محلا مور هعحلا ميرال : ةيناثلا

 كلذ يف ثالغلا تاوعدلا كلتب هل اعد ديم هللأ كدر نإ كلذ عمجيو «ةماقلا موي ني رثكألا

 . هئع هللا يضر يرعشألا رماع يبأ خيرات نم ريخألا دهشملاو افقوملا

 نإ قيقانلا ةنايعيسلا لايق عي وهز يسرع ىأل ضامألا ناهز تحيا هيلا تلد ةيعو: 2010
 .هب صاخلا ثحبملا يف يتأيس امك مالسإلا
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7” 
 ًامالسإ لوألا ُبيبطلا . . ةيلعل نب دامس

 ا يناميلا بيبطلا رك تاكا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا نم

 (مالسإللا لوأ يف داَمَض ملسألا : يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق كلذ يفو يدزألا

 نم يدزألا ةبلعث نب ؛ داَمِضا : هنأب هتمجرت يل انييحلا نجحت نبا لهتسا لقو

 الجر ناكو . .هؤنش دزأ نم يدزألا ةبلعث نب د دامضاا : يبطرقلا لاقو ' و
 . ©؟«هلعلا بلاتر نت

 ةقطنم نونكسي اوناك نيذلا دزألا لئابق مه ةيلعث ني امض مهنم نيذلا هؤنش دزأو

 ل ا

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

 :ماشلاب ناسغو برغيب جرزخلاو موألاو ةكمب ةعازخ مهو اهونكسف ماشلاو زاجحلا

 ؛ةارسلا دزأو هؤنش دزأ مهل ليقف تاورسلاو ةماهتب تنكسف نميلاب ةقرف مهنم تقبو

 نمو ءاقرش لابجلا ىلإ ًابرغ رمحألا رحبلا نيب ام مهنكاسم تناك , كع ةليبق مهنمو

 «ةيحللاو ةرهزلاو:ةيدؤزلاو: لجايو ةعوارجلا افيدجو ©" ”ءاردكلاو مجهملا ًاميدق مهندم

 «ليلصو «تاظعاولاو «ةرحقلاو «ةيماللاو ,ناسعلو «لاشفو «لاوذ مير نمو
 :عملاو + حرتم نب نامالس ند هزآلا) ايلعلا نميلا ةارسن هونك دزآ نمو + "*”قفاقو

 . ””(ؤنه نب رجحلاو ءدماغو «سودو «قرابو

 نب ذاَمِض ناك تاورسلاو ةماهتب كلت هؤنش دزأ لئابقو رئاشع ىدحإ نمو

 تاذ:نيف ناكو .نميلاب ةؤنش دزأ نم هتليبقو هموق يف ًاسيئر دامض ناكو ءةبلعت

 ةكي ىلإ هجيوتيو# ةيستكزإا قطافملاو كالجلا ىف لق ةءلماجلاا: ىف الاورج اهظيعقولا

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

 .؟" المغص

 5١١. ص ؟ج  ةبلعث نب دامض ةمجرت ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)

 دنع كلذو (اهنم لحارم ثالث ىلع عقتو «ديبز لامعأ نم .تيعلا) ودل ا نان 0
 . (نودلخ نبا خيرات يف نميلا - 15 5ص)  ددرس يداو عيطاش

 .150 ص ب عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت ةرامع نيدلا مجنل ديقملا (5)

 .558ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (5)
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 «نميلا ةارسو ةماهت يلاعأ نم اهريغ وأ مجهملاب هتقطنم ىلإ دوعيو مساوملا يف

 ةثعبلا لبق ةكم ىلإ ددرتي ناك نيح ةيلهاجلا ذنم قي دمحم دامض فرع دقو
 يف ِهِلَي دمحم ئبنلل ًاقيدص ةبلعث نب دامض ناك" :يبطرقلا لاق كلذ يفو «ةيوبنلا
 ١ 1 . ""”«ملعلا بلطيو :«ىقْرَيو ءببطتي ًالجر ناكو «ةيلهاجلا

 ةارع مام داعم
 نري تاي 2

 ىلإ نميلاب هتقطنم نم ةبلعث نب دامض راس ةيوبنلا ةثعبلا تاونس لئاوأ يفو
 ةمنبت :تكناكو. هتك يبن ور ةلقع هعئاتلا# عامر هكباضأ دمع نأ يوتا هكرشأفب هةكد
 دقو «ةيوبنلا ةثعبلا لئاوأ يف ٍةلَي يبنلا ىلع شيرق اهتقلطأ يتلا مهتلا ىدحإ نونجلا

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

 دقتعي مهضعب ناك امبرو ء«نونُج هب ِةَي يبنلا نأب مهمعازم نآرقلا يف ةيأ نم رثكأ
 دمحم رمأب شيرق هتربخأ ةكم ىلإ ةبلعث نب دامض مدق املف «لعفلاب كلذك رمألا نأ

 قيرط نم يئاسنلاو ملسم جرخأ» كلذ يفو :هلقع ثاتلاف حاير هتباصأ نونجم هنأو

 ناكو رمح هيت بايع سري يس اسس رص
 بلاغلا ناكو "نرجس نأ نهاك وأ رحاس دمحمل نولوقي ةكم لهأ عمسف ذ .ءىقري

 : ريثك نبا ظفاحلا لاق «هلقع ثاتلاف اير هتباصا مهلوق

 لعل «لجرلا اذه نيأ  :دامض مهل لاقف . حايرلا هذه نم ىقري داّمِض ناكو
 . "”يدي ىلع هيفشي نأ هللا

 هِيَ دمحم ناكم ىلإ ُداَمِض هجوتف - ابلاغ  هتيب يف أدمحم نأ هوربخأف

 ميهمع رع تكور .مهئاوهأ قفاوي امب دوعيس هنأ يف لمؤتو «نوكي ام رظتنت شيرقو
 عئاذ ًابيبط دامض ناك دقف «نونجلا نم سم هبو حاير هتباصأ ًادمحم نأب مهماهوأو

 . ةريبك ةميق هتداهشلو تيصلا

 ملسم ةياور يفو (جلاعأ ينإ :دمحم اي) :هل لاقو دمحم ىلإ ذا ناو
 يدي ىلع يفشي هللا نإو .حايرلا هذه نم ىقرأ ينإ دمحم اي : دامض لاق) يقهيبلاو
 100 ]يف مانت نع

 ؟ج ب ةبلعث نب دامض ةمجرت  يبطرقلا ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 .77/8ص

 .١١5ص اج - ةبلعث نب دامض ةمجرت ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 ."ص 7٠ج - ريثك نبأ  ةياهتلاو ةيادبلا )
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 نمو .هل لضُم الف هللا هدهي ْنَم «هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا) يلي دمحم لاقف

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

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

 . (رحبلا سومان نْغْلَب دقلف دمحم اي ءالؤه كتاملك ىلع ْدذعأ) :دامض لاقف

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

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

 يبنلا دامض عيابف .مالسإلا ىلع كعيابأ كدي ْمُلّهَف «تاملكلا ءالؤه لثم تعمس
 . (مالسإلا ىلع ديك

 وهف : شيرقل ةديداش ةعدص و هللا لوسرل هتعيايمو دامس مالسإ ناك دقل

 ةيد ىلا فداه هللا نق ل وسو وهداعتاو نرحب ام ا ذدطوم ثأر رعتك يبن قرع ناشر

 ركب اوتو نكات دو نحاس وو نضاك ماك وش ايوجم اك داو «ديحوتلاو قحلا

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

 تارك يحرم ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبقو «ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا تاوئس

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

 هنأ ةباصإلا ىف ءاج كلذكو . (يموق نعو :دامض لاق ؟كموق نعو) :ةِيَع يبنلا هل

 1 .(هموق نع عيابو دامض ملسأ)

 مهاعدف نميلاب ةؤئش دزأ نم هموق ىلإ عجر ةبلعث نب , دامض نأ كلذ مزلتسيو

 هموق مالسإب هربخأف ٌهِْكَي هللا لوسر ىلإ دامض داعو «مهنم ريثك نمآف ؛مالسإلا ىلإ

 يرعشألا رماع وبأو يسودلا ورمع نب ليفطلا لثم كلذ يف وهف ء«هموق نع عيأبو

 ةكمب ْةيي هللا لوسرب اوقتلا نيذلا «ينادمهلا كلام نب سيقو يرعشألا ىسوم وبأو
 نيد ىلإ نوعدي نميلاب مهلئابقو مهقطانم ىلإ اوداعو ءاونمآف ء«ةيوبنلا ةرجهلا لبق

 ءايييط ناك هنأ 5 يوقع ةناكن ةلعت نب , دامض ىطعي اممو .مداسولا نيد اوركو حلا

 ؛ةريبك ةيمهأ هيف ملسأ يذلا تقولا يف همالسإل ن ناكو ءأمالسإ لوألا بيبطلا ناكو

 : الئاق ةباحصلا سوم عب :همالسإب اوملسأ ةؤنش دزأ نم هموق نأو

 "”مرُكو فرش و خي هللا لوسر عياب يذلا دامض موق ءالؤه»
 مث ع

 ني عزو م ا ١

 )١( ص ؟ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 10١.
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 دزأ نم هيلإ مدق نم عم برثيب ُهْيكَي هللا لوسر ىلإ ةبلعث نب دامض مودق نإ
 ىلإ همودق مدع الو همودق تاياورلا ركذت ملو «لمتحُم رمأ وه ةيرجه ا/ ةنس ةؤنش

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

 فيرشتب ماق دو هللا لوسر ملع املف «نميلا يف هتقطنمب ةرجهلل ةعساتلا ةنسلاو

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

 : هصن ىلي اميفو «يوبنلا دهعلا قئاثو

 نب دلاخل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسبا
 . يدزألا دامض

 نأ دهشيو هل كيرش ال هللاب نمؤي نأ ىلع ءهضرأ نم هيلع ملسأ ام هل نإ

 ناضمر رهش ٌموصيو ةاكزلا يتؤيو ةالصلا ميقُي نأ ىلعو «هلوسرو هدبع ًادمحم

 نأ ىلعو ء؛هلوسرلو هلل حصني نأ ىلعو .اباترُم الو ًائِدَْحُم يوؤُي الو .تيبلا ٌجحِبو
 . هللا ءادعأ ضْغْنُيو هللا ءابحأ بحي

 . هلهأو هلامو هّسفن هنم عَنْمَي نأ ّيبنلا دمحم ىلعو

 . ىفو نإ َّئبنلا دمحم ةّمِذو هللا ةّمذ يدزألا دلاخل نإو
 1[ تبعك ذا 32 بتكو

2 

 دهع يف «مالسإلا نيد ىلع دامض موق َتَبَنو ءدامض نب دلاخ َتَبَت دقلو
  ةباحصلا دحأ عم ًاثعب قيدصلا ركب وبأ ثعب دقف «هتافو دعبو لَو هللا لوسر
 َرَم امدنعو «مالسإلا ىلع نيتباث ةؤنش دزأو ةارسلا دزأ دجوف  ةيرجه ١١ ةنس

 هللا لوسر عياب يذلا دامض موق ءالؤه» : يباحصلا كلذ اة ةليبق ةقطنمب

 .  (مّركو فّرشو هك
 : كي هللا لوسر نم ميركتلاو فرشلا هنع هللا يضر ةبلعث نب دامض لان دقف

 . خيراتلا يف دولخلاو

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

 ١ ١ص كات

 .550 ١ص اج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
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 ىلبكبلا ىبحرألا طَمَت كلام نب سين

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

 يبحرألا دعس نب كلام نب سيق نب طَمُن كلام نب سيق وه تاونسب برشي ىلإ
 ْ :ةضمللا ىعو ىاذمهلا ىليكلا

 د (طيملا ني سيكا مانو"( كلام ني سنتا سنان ناععسلا سنارتسور فلوق

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

 . باوصلا وهو دحاو صخش هنأ َمَجَر مث «نيترم ةباصإلا

 هنا قف كلام نم دعس قوافل ون نسف الوأ تن التسعلا وكذا قف

 ."'«ةكمب وهو ِةيك يبنلا ىلع مدق . . .بحرأ نب نايفس نب ةيواعم نب ناملس

 نب دعس نب كلام نب سيق نب طمن نب سيقا - ايناث - ينالقسعلا ركذ مث
 يف جرخ .ىينادمهلا بحرأ نب نايفس نب ةيواعم نب ناملس نب يىأل ني كلام

 . «مالسإلا ىلإ وعدي وهو لك يبنلا ىلع فقوف ءأجاح ةيلهاجلا

 دج رهاظلا يف وهو ا ل موا : الئاق ينالقسعلا فاضأ مث

 "هيسنو هما نك كلتش دعاو هنأ رهظي يذلاف هدعت كلا وبث يفو ءاذه
 (طمن) وأ (كلام) وه له هيبأ مسا يف فالتخالا عقوو «باوصلا وه كلذو

 ند نسف هل لافي واكش (كلام) ةوبأا ذب رييعتا اقوي اقل ناك (طمن): نأ يشالاو
 دكر ( دعس ني نالا ني نمت ني طك هلل اه نو سجق ١) نيف ( قت نور ىو دوب ا قلناه
 نب طمن نب سيق) :وهو «ليلكإلا يف الماك هبسن ينادمهلا دمحأ نب نسحلا دروأ
 نم نايفتس نب ةيواعم نب ناهلس حن ئال قباكللاه ني دعس خت ةللاق عن نيف

 نب مش نب ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعدلا نب بحرأ

 نب نادمه) ميعزلا ىلإ ةبسن :ينادمه وهف ."”«ديز نب نادمه نب فون نب ناريخ

 )١( 58ص 77ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 7.

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

 )( دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا الفرح  ص؟؟١.
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 ريد اس ني نذايك قدير نودكلاه د زايقنلا ني ةطيرر عن ةلئسرأ قيذيز نب ةقللاك
 ناعرف (ديز نب كلام نب نادمه نب فون) نم عرفتف (ناطحق نب برعي نب بجشي

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

 ناكف "نيت نع نوع نك وفوت نب ناريقع فاح ناريخ نب مشج نب ليكب)و

 : مالا تلكد : ميعز ليكب ىنعمو) : ينادمهلا لاق . ليخب نب طين كلاب ري بص

 ديت قوطي ةذلعا لكك نين كيف رتاو, ى17 7( يعفلا :ندعيفلاو: لكفلاو هب ٌتمعّرَت

 نمو .''”(فرشلا يف عسوأ بحرأ ىنعمو) :ينادمهلا لاق «بحرأ نب نايفس
 نب ةيواعنم خب ناهلس ني ىأل قب كلام نب دعس ني:كلام نب سيف) ةلالسؤو دافحأ

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

 نب سيق : طمن دلوأف ءاطمن :ّْيأل نب دعس نب كلام نب سيق - بجنأ يأ  دلوا

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

.- 
4 

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

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

 امو ًايلاح نارمع ةظفاحمب نايفس فرح ةيحانب بحرأ نب نايفس ينبو - ايلاح فوجلا
 نار ىلإ دحيم هلع ناعمدو رقاق نب ةلئارون اد اربع نات ىلإ نافج مرج رواج
 لاق 4( ترقيألو (قروع) ةةايغ قسانلا دمهو» زيكرب نان نك ةعئاتقلا ةنايدلا ههتاك وج :ءالاخ
 نم ناويخ ينبل :قوعي» اهنم ةيلهاجلا يف ةدوبعملا مانصألا نع هئيدح يف ريثك نبا
 نه ترعب لهالو يل نم غنا ىتبل# :ثوغيو ؛نادمه ضرأب ًابوصنم ناكو «نادمه
 نطب ناويخ» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو . (شرج ضرأب ابوصنم ناكو ءجحذم

 ةدابع نادمه يف بلاغلا 00 (نميلا نم نادمه ضرأب ٌقوْعَي اوذختا نادمه نم

 ةددولا ةيلالا ددعتب نونئيدي نيذلا نميلا لئابقو قطانم ىتش نم سانلا ناكو .(قوعي)

 ةراجتلا مساوم نم جحلا مسوم ناكو ةيلهاجلا يف ةكمب مارحلا هللا تيب ىلإ نوجحي
 . يراجتلا طاشنلاب جحلا ىلإ ريسملا طبتري دقو ءاضيأ ةماهلا

 نايفس فرح ةيحانب هتقطنم نم ىليكبلا يجرألا طمن كلام نب سيق راس دقو
 ةيودشلا ةفعبلا دعي كلو «ىراجتلا طاقلاو مهلا ةيركبلا ةكح ىلإ قضبلا ىف

 يل ل 0 اا دو لياكإلا 2000(
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 وعدي هنأب نقيأف «مالسإلا ىلإ وعدي ِلَك دمحم يبنلا سيق عمسف «ةدودحم تاونسب
 ةدعب ةكم ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو ءةكمب ملسأو ِةكَك يبنلاب ىقتلاف «قحلا ىلإ

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

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

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

 ."!”(ينادمهلا يبحرألا كلام نب سيق ةرجهلا لبق

 هنأو :«مالسإلا ىلإ مهوعديو هموق ىلإ دوعيس هنأب كو هللا لوسر سيق دعوو
 هامسو ء«دعو امب سيق ىفو دقو «يلاتلا ماعلا يف امبر ِةَْي هللا لوسر ىلإ عجريس

 .ّيفولا :ِةكَك هللا لوسر

 دع دع د

 هللا ةملك الفات ىمتلا» ليهو: هينضرأ ند نايتس ةقطعم: نلإ ضيق هاعادتل

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

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

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

 .«سيق موقلا دفاو ّمُْعِن :ِةكَك يبنلا لاقف ءاوملسأ هموق نأب  هربخأو لَك يبنلا

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

 ىنكي ًاعاطم أسراف ّيحلا يف تفلخ دقو «برعلا عنمأ نحن : سيق لاقف ؟هعنم نم
 سيق عم ناك دقو .(وهو انأ كيفاوأ ىتح هيلإ بتكاف سيق نب ورمع همساو ديزي ابأ

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

 نيلوقلا نيب ضراعتلا لوزيو .*'”(طمن نب كلام ةصقلا هذه بحاص نإ ليق دقو)
 . ةكمب ليكي يبنلا ىلإ أعم امهمودق كاردإب

 دم ديع عجم
 )ذا كوع وك

 ةكمت ةنيملسملاو: هلك شا لوسرل اهتؤادغ كيغيضت ىف تذحا لف نكيزق تناكو

 ضان ققملا ليحتملا حءانألا (5)
 .15؟ص ؟ج  ةباصإلا (؟)
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 2070010 ا

 ىلع سيق ضرعف «ةريخألا ةرملا يف :ةكمب يو هللا لوسر ىلإ سيف مدق نيح
 0 دو ءاج كلذ 7 0 ا ل لوسر

 1 لاو نا 5: ىبنلا ىلع تردبف :كلذ

 لاق 215 تلا نأ نالتسملا هركذ اه بيتم ابلاغ ولك نميلاب ةعرت ةقطنم ىلإ ةرجتلا
 ضرع كلذكو را عنمأ نحن : سيق لاقف ؟هعنم نم كموق دنع له) :هل
 ءاومتلا ةأرسب سود ةقطنم ىلإ ةرجهلا و هلل بوي وام ا

 جرزخلاو سوألا يي يبنلا ىلع ردبف . برثي 0 0 هن رجه نأ لزألا لنم ًابوتكم

 هتقطنم ىلإ داع دق سيق ناكو «برثي ىلإ ديو يبنلا رجاه مث :برثي رم راصنألا

 رشتني مالسإلا لخأف «طمت نب كلام هعمو ,مالسإلا نيل ةوعدلا ىف ىضمو ةقسيلاب

 . ميدقلا عساولا اهلولدمب نادمه دالب نم ةديدع ءاجرأ يف ومنيو

 ماع عم 00
0910 2 

 نمز رداصملا ركذت ملو ءةرونملا ةنيدملاب ةاي هللا لوسر ىلإ سيق دقو مث

 ال ةنس خط هللا لوسر ىلع نميلا لهأ نم ةئامعيس مودق تركد اهنأ الإ ءهتدافو

 يف - شيرقو ديكو هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلصو ةئداهم كلذ قبس دقو «ةيرجه

 «باحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع علطي» : يي هللا لوسر لوقو ه1 ةجحلا يىذ
 هللا لوسر ىلع دفاوتت نميلا لهأ نم بكاوم تذخأ مث .«ضرألا لهأ ريخ ْمُه

 نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث يف ورمع نب ليفطلا بكوم اهلئاوأ نم ناكو يَ
 نم ًالجر نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم يبأو رماع يبأ بكومو سود
 نم الجر نيعبسو ةسمخ يف ةممح نب ورمع نب بدنج بكومو .رعاشألا
 نب سيق ةدافو نمز ًاضيأ وه كلذ نوكيف «ةبلعث نب دامض موق بكومو «هتريشع
 اممو ء«هموق ناسرف نم ةبكوك يف ينادمهلا يليكبلا يبحرألا طمن نب كلام
 . ليلكإلا يف ينادمهلا لوق هتدافوب لصتي

 :(ةنيدملاب للك هنأ لوسز. ىلع .دفاولا ظل نب نسنق)
 : ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق «هموق مالسإب هلك يبنلا سيق رق ربخأو

 . (نميق موقلا دفاو ّمعِن : 5 هللا لوسر لاَقف)

 .١18ص ١٠١ج - ليلكولا 000

 1 نر ؟ج  ةباصإلا 00



 42 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5

 .ّيفولا دك هللا لوسر هأمسف ؛ةنيدملا يف وهو طمن نب سيق هيلع مدق)

 ا نارمع نمو ناويخ نم ةمعطب هل بستك و

 هدف اعو لبكي) تادف 0 ا لوسر بنتك دقو
 دفو امل طمن نب كلام عم امهيناثو - ةيرجه ا/ ةنس  امهدحأ ناباتك امهنأ رهاظلاو

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

 .- ةيرجه 9 ةنس  طمن نب كلام مودق دعب الإ نوكي نأ نكمي ال اهعيمج نادمه

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

 دا او .ةرويتلا لئاسرلاو رجح نبال بلاطملاو دعس نبال ةباحصلا تاقبط
 دهعلل ةيسايسلا قئاثولا يف رداصملا كلت نع هللا ديمح دمحم هدروأو «يوبنلا

 : يلاتلا يضتلابو «ةموق ىلع ىتادمنلا .نييقلا هلق هديهع# + ناوتعي ىرتلا

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

 .نادمه هموق ىلع هدهع َِْكَتَي هللا لوسر هل بتكو

 . (نادمه ءاوذأو «ةوعل يذ لآو «نارم يذ لآو ءمَدُق لئابق ينعي) اهرومحأ

 ءهبهرمو «مايو «ةعداوو ءركاشو ءمهنو ءبحرأ لئابق ينعي) اهبْرَغو
 .(روجحو ءرذعو «فراخو «نالادو

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

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

 0 يل اا كلا كاف وم ةرراعس ع قرت نام وعلا نارهغ نمور انا زطنت

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

 وبأو ىلعي وبأو هدنم نبا جرخأ) هنأ ينادمهلا يبحرألا طمن كلام نب سيقل هيي

 ا دل باتكلا صن (ميعن

 : يبحرألا كلام نب سيق ىلإ هللا لوسر دمحم نم مهللا كافشسات#

 مهرومحأو مِهبْرَغ كموق ىلع كتلمعتسا ينإف ءدعب امأ ؛كيلع مالس

 . مهيلاومو

 فوجلاب دارم دالب يف وهو  هلوأ مضب  فوجلا نارمع) :ليلكألا شماه يف عوكألا لاق 0310(

 . ليلكإلا ١8١ ص ١٠ج - (توقاأي لاق امك

 تم هاا ربا تنال 1 سيفا حماس رش ديما ما سا اما )0
 ال نص را
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 كل راج ءعاص يتئام ناويخ- بيبز نمو «عاص يتئام راسن ةرذ نم كّتعطقأو
 , ؟7«ادبأ ادبأ ًادبأ كدعب نم كبقعلو

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

 يلع نب دمحم يضاقلا لاقف (يولعلا نيسحلا نب ىيحي اهعطق ىتح ءاسنلاو لاجرلا
 هللا 0 نيسحلا نب ىيحي يداهلا كاهتنا) نأ ا ل

 ءادبأ ادبأ :هلوقب ةدكؤملا ةعمطلا هذهل هلاطبإو «هدعب نم هبقعلو طمن نب سيقل ِةِكَ
 ةفلاخملا هذه تردص ولو «هتعيرشو كي يبنلا رماوأ هتفلاخمل انييانع ده رع

 ةركادع ىلا مالسإلا ةرئاد نم هوجرخأو دادقع ةنسلاب هوقلسل ىداهلا ريغ نم

 كلت تناك» .ه٠14 ةنس ثادحأ يف نمزلا ءابنأ باتك بحاص لاقو .*' ”(رفكلا
 ثلاثلا نرقلا يف تعطُق ىتح ءاسنلاو لاجرلا نم هباقعأ ىلع يرجت ةمعطلا
 هدعص مكح امل يولعلا نيسحلا نب ىيحي يداهلا مامإلا اهعطق دقو ' ”«يرجهلا
 ريدقتلا رارمتسا ىلع ًاضيأ كلذ لديو ءه؟948 - 784 ةنس امهيحاونو نارمعو

 ريدقتل دادتماك نورق ةثالث ىدم ىلع نميلا يف يبحرألا كلام نب سيقل ميظعلا

 طمن نب كلام هيخأ دي ىلعو هدي ىلع يذلا ليلجلا ىباحصلا كلذل ٌةقَي هللا لوسر
 .هاضرأو هنع هللا يضرف ءاهعيمج ليكبو دشاح لئابق تملسأ

 دعس نبال ةباحصلا تاقبط . 77”ص ى هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 ,لا*"“ ص ؟ج

 .١18ص ١٠ج  عوكألا يلع دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (؟)
 .7١ص  ءاينألا اه٠175 - نميلا ثداوح يف نمزلا ءابنإ ()
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 ىنادمَهلا ىبحرألا طمَن نب كلام

 كو هللا لوسر ىلإ دشاحو ليكب دئار -

 نب كلام نب ماعدلا نب  يبحرألا - بحرأ نب نايفس نب ةيواعم نب ناملس

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

 نب سيق ربكألا هوخأ ىقتلا دقف «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم طمن نب كلام ناك
 بات ةقلاوكس ةدغ هنري ىلإ ةيوبتلا ةرجهلا لبق ةكم يف يي هللا ويسرع طل
 عجر مث .مالسإلا ىلإ وعديو هللا ةملك لمحي نميلاب هتليبقو هتقطنم ىلإ داعو

 .هموق يف رشتني أدب مالسإلا نأ هريخأف ةكمب ِةِلَك هللا لوسر ىلإ طمن نب سيق
 :ِواكَك يبنلا هل لاق) : هنأ ةباصإلا يف ءاجو «نميلاب هتقطنم ىلإ ةرجهلا هيلع ضرعو
 يف تفلخ دقو .برعلا عنمأ نحن :طمن نب سيق لاقف ؟هعنم نم كموق دنع له
 انأ كيفاوأ ىتح هيلإ بتكاف ورمع نب سيق همساو ديزي ابأ ىنكي ًاعاطم ًاسراف ئحلا

 !7(طمن ني كلام ةصقلا هذه بحاص نإ ليق دقو) :ينالقسعلا لاق مث .(وهو
 ليَظ هللا لوسرو ملسأ دق ناك طمن نب كلام نأ امهدحأ ؛نيرمأ ىلع كلذ لديو

 معرب دايو دودو «تاوئس ةدعب برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكمب
 ىلع ملسأ هنأ كاردإ نكمي ؛ ةكمب يك يبنلاب لوألا هئاقل يف ملسأ امل سيق هيخأ عم

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

 سيق عجر امل ةكمب ِةكو هللا لوسر ىلإ سيق هيخأ عم مدق طمن نب:كلاه نأ: ىنانلا

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

 هماهسإ طمن نب كلامل ناك ثيح نميلاب امهموق ةقطنم ىلإ داع مث «ةيوبنلا ةرجهلا
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 .ميدقلا عساولا اهلولدمب نادمه دالب يف سيق هيخأ عم مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف رفاولا

 دابق ايه) < يكون هيناعت «ايعيح كتتاحو يكد لنابك ىعانادم نإ
 نبب فون نب ناريخ نب مشج نب دشاح 00 0000

 :وه نادمهو .نادمه نب فون نب ناريخ نب مشج نب ليكب :وه ليكبو .نادمه

 نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسوأ نب ديز نب كلام نب ديز نب نادمه
 ..ءامس كرب نالهك

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

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

 نب مراي نلا دئرم) ليقلا مساب هدير نم دنسم شقن اهنمو ءريمحو ءابس كولم
 م) ضرألاو ءامسلا ديس هللا نوعب اهزاجنإ مت ةينارمع لامعأب همايق لجسي (نادمه

 نادير وذو ءايس كلم دعسأ برك يبأ) دهع يف (ضراو /ن ي م س /ا ر

 ليبحرش مساب دنسم شقن لجسُيو "(تماهتو ًادوط مهبارعأو تناميو ترش يدعو
 /مهديس /نوعو /رصنب) لمعلا مت ل ءاني دعسأ برك يبأ نب رفعي

 ل :ل1) هلا ةةانعي قلنت نكوقتلا ثناريقع عيونو ©”( نيويرآلا زي ءامسلا ترن نيمفحرلا
 ةةرفبلا ءاجرأ نم اهريغو نادمه قطانم يف (ي و م س ي 5 تاومسلا يذ (م ه

 مكحت تناك يتلا ةيريمحلا ةلودلا رصع ىهتنا املو :ديحوتلا نيد نع اوضرعأ مث

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

 .نادمه اهتمو صاخلا

 ادد ةميدقلا ةيتولا ةهلآلا نم وهو (قوعي) وه نادمه هتذختا يذلا دوبعملاو
 او َنرَدَن الو كتل نرد ال اولاَقَو## : الئاق ميركلا نآرقلاب جون موق أبن يف هللا اهركذ يتلا
 .- ميظعلا هللا قدص -[؟54 +7 : ون] 4 اك اراها تو اركت نرثي كرك رافال

 لاق «فوجلا ىف ًادوبعم (ذو) ناكف «ةيلهاجلا يف تادابعلا كلت تداع دقو

 نم مُعنأو .لّدُئجلا ٍةَموُدب (ادو) اوذختا «ةعاضق نم هربو نب ٌبلكو) :ماشه نبا
 نادمه نم نطب َناَّوْيْخَو .شَّرُجِب (ٌتوُعَي) اوذختا جحذم نم شرج لهأو ءيط
 , "”(نميلا ضرأ نم نادمه ضرأب (َقوُعَي) اوذختا

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

 نس راج 81/7 رضقنلا هن: سا نعمك قدير: نشقل 0)

 11 نص ادد ميقاخا نباتا ةنوعلا رجلا :7)
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 عفد ديز نب ناويخ يلاو) :ينادمهلا لاق :ناويخ ةيرق :ةيفسش فسار (ننْكاح

 رقم تناك ناويخ نأ امبو .'!"(ناويخ ةيرق يف ناكف منصلا قوعي يحل نب ورمع
 ةباثمب ناويخ تناك ةيلهاجلاب اهعيمج نادمه ىف هتدابع تعاش يذلا (قوعي) ةدابع

 نم اهناكس فصنو دشاح نم اهناكس فصن ناكو ةيلهاجلا يف نادمهل ةينيد ةمصاع

 هنادي ىف اريك انغاكن ا ماو : ليكب

 هللا ةدابعو مالسإلا ىلإ وعدي ل نيتي لنك ني فلاب دا دقو

 ناكو ءرعشلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب قوعي ةدايع دقتنيو دحألا دحاولا

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

 : ينادمهلا طمن نب كلام لاقو» :الئاق ةيوبنلا ةريسلا

 سمرت الز هرحجتت ينال. يرو كنان يد للا سيرف
 ل تايبأ يف تيبلا اذهو

 تشر) :لاقي ءماهسلا ةشاير نم هلصأ (يربيو ايندلا يف هللا شيري) :هلوقو

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

 يرد الو يرد نك يلاوملا زدخو ,ينتيرت دق اييلاط يحي ييشرت

 يف طمن نب سيقو طمن نب كلام دي ىلع مالسإلا هيف رشتنا يذلا تقولا يفو
 قوعي نداس ليهج نب ماوعلا عمس ؛قوعي ةدابع لقعم ناويخ ىلإ غلبو نادمه دالب

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

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

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

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

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

 لبق ًامالك هنم تعمس نكأ ملو - لوقي منصلا نم ًافتاه تعمس ليللا راهنا املف

 ءمارحلا ضرألا نم عطس رون اذه «ليولا مانصألاب لح «ليهج نبا اي :- كلذ

 .ال " ص ١٠١ج . ىنادمهلا نسحلل  ليلكؤلا 0010

 نع حت يشاع با جاةيوبشلا ةريبسلا" 099
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 تملكف «مانصألا نم ةءاربلا يبلق يف هللا ىقلأف :لاق . '''مالسلاب (قوعي) عدوف
 : لوقي فتاه اذإف . تعمس ام ىموق

 (مالسإلا ىلع ٌسانلاقفصأو مالظلاٌرجايدْثَقِشقدق

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

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

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

 مديح 0 يابا

 15ش مالسإلا نيد ميلاعتب فتاهلا هربخأف

 قيشمأالو ٍناو الة لصحر قيفوتلاو هللا مسا ىلع لحرا)

 قوديصمسلا ىداتشلا يييحلا ىلا رييرفاف يش قدورمت سلا

 يذلا دفولا وهو '”(نادمه دفو ٌتفداصف ْهْيلَك ّبنلا ير تحت : ماوعلا لاق
 باتيستا رسب هارعلاوب نه يتلا نأ ىلإ ريشي لح اهيهطملا نب كلام ةيعمب راس

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

 مالسإلا ىلإ مهوعدي نادمه ءاسؤرو نوطب ةفاك ىلإ طمن نب كلام هجوت دقل
 كلام ناكو  ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا ذنم ةصاخ ةفصبو تاوئس ةدع ىدم ىلع -

 عارصلا راسمو برثيب هعم نيذلا نيملسملاو ٍةِِكَك هللا لوسر ءابنأ ناعباتي سيق هوخحأو
 راس دقو ه7 ةجحلا يذ يف  ةيبيدحلا حلصو ةنداهملا ىلإ رافكلاو شيرق عم

 يف مالسإلا راشتناب هربخأو هال ةنس  برثيب دي هللا لوسر ىلإ طمن نب سيق

 نايفسب هموق ةقطنم ىلإ سيق داعو .(«سيق موقلا ذفاو َمُعِن» :ِهَِْي هللا لوسر لاقف هموق

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

 . (ثوغي نداس)

 .5 ١ ص 7ج - ينادمهلا ليهج نب ماوعلا ةمجرت  ةباصإلا 0
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 يف طمن نب كلام رمتساو ءًايتع ربكلا نم غلب دق سيق ناكو ؛« ليكي دالب نم بحراو

 .اهعوبر لك يف مالسإلا رون قرشأ ىتح دشاحو ليكب قطانمب مالسإلا ىلإ ةوعدلا
 دفو ريسمل ليكبو دشاح نوطبو خياشمو ءاسؤرب طمن نب كلام لصتا مث

 نب كلام مهيلإ راسو مهب لصتا نمم ناكو دي هللا لوسر ىلإ اهلك نادمه لثمي

 تركذ دقو ءاوملسأف ماسبا لا مهاعد دق ناك نيذلا نادمه ءاسؤر رابك طمن

 كلام نب مامضو ,عفيأ نب , كلامو «راعشملا وذ رو : وبأ) مهنم ةيخيراتلا رداصملا

 بقاعلا نب ديعسو «نارم وذ ريمع) مهئمو «(يفراخلا كلام نب ةريمعو ,يناملسلا

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

 ءاسؤر نم نيرشعو ةئام سأر ىلع طمن نب كلام قلطنا ه9 بجر ىفو

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

 دقو .ةرونملا ةنيدملا يف ِةْيلَي هللا لوسر ىلإ طمن نب كلام ةدايقب بيهم بكوم
 يف ءاج امك هنأ مهمودق ءابث ةباحصلا مجارتو خيراتلاو ةيوبنلا ةريسلا بتك تلجس
 كرولا ريل

 نه قوت نوكأ و ةطقن 3 نب كلام مهنم :ِةلَق هللا لوسر ىلع نادمه دْفَو مق

 كلام نب هريصجر «يناملسلا كلام نب مامضو .عفيأ نب كلامو .راعشملا وذ

 تاّرّبحلا كافر مهيلعو عكوبت نم هعجرم هلك هللا لوسر اوقلف «يفراخلا

 .[ها] «ةيبحرألاو ةيرهملا ىلع سّيملا لاحرب «ةيندعلا مئامعلاو

 لآ يف سيق ىشعأ لاق ء«ةيناميلا دوربلا يه مهيلع ىتلا تارّبَحلاو

 : نميلاب جحذم ءاسؤر نايدلا نب نادملا دبع

 اَهبادذُم لقفقاسسأ اوّرجَجوو مهب ثّولت ثارّبَخخلا اذإ

 دورس م اصرف :ةرسعخب ةديسضاوتلا»«كاريعلا) ةنيسلا نشيماس ىف: ءاحو

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

 لبإلا يهو (ةيرهملا لحاورلا ىلع) ةباصإلا يف ءاجو (ةيبحرألاو ةيرهملا ىلع
 .:كويفللاو بالا فوج يسرا لويحو رباب اربد اب لارج

 ىلإ نيلجاو ا راكد و لوقا لنآلا ناول قة نودبلا ةكيانجلا اولسو اعلق
 نوزجتري مهو اومدقتف «ىوبنلا دجسملا مامأ مهلابقتسال دي هللا لوسر فقو ثيح

 16 نصا نشعألا ناويذع (1)
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 يليكبلا يبحرألا طمن نب , كلام اهادحإ مدقتي نيتعومجم ىلإ اومسقنا دقو (نولمزي)

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

 :امهدحأ لوقي «موقلاب نازجتري رخآ لجرو طمن نب كلامو»

 ا وب "اينو شوشة ازين

 "9لاكاواهيٌتاباطأ اهل لاطبألااهئِمو ُبْضَِقلا اًهّْلَِحَم
 7 لوول نعلن اع وهو يحتل يهل ووو

 يحزلا ةاورش نز رانج 3 يلا

 ففيرخلاو فيصلا تاوّبَه يف

 اةيبللا ناتج ناتتلل

 دجسملا ةحاسب دو هللا لوسر مامأ يىرئاد فصن وأ يرئاد لكشب اوفطصا مث

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

 ةدغ طمتا نيقللا» كقولا كاز ل اوفطصا املف '”(ِهلق يبنلاب رودي نادمه
 دعي ةيوبنلا ةريسلا يف ة ءاج امك ثيح ديلي هللا لوسر ًاهجاوم دفولا رئاس نع تاوطخ

 :مهمودق يف فلاسلا زجرلا

 نم ناله ية هللا لوسر اي :لاَمف ميدو رطل يللا ماعلا

 يف مهذخأت أ ؛ مالسإلا لئابحب ةلصتم 0 ”ٍجاَوَن صْنُق ىلع كْوَنأ «دابو رضاح لك

 0 ةمول هللا

 :ليقلاو .لْيَق عمج :لايقألاو .سانلا نم كولملا نود نيذلا :ةقوُسلا) :شماهلا يف ءاج (1)
 . اكولم مهضعب ناكو ءامعزلا لاقألا اننا 90

 :لاكألا) ةزريملا' نفاه ىف ماخو بطلا لاوفألا «كاناطالاو ..ةعنترملا ةنكبألا' :تيقيلا 15
 ْ ان ةيلظو يفر درع كللملا دقن آه

 هللا لوسر يدي نيب زجتري طمن نب كلامو ..» طمن نب كلام ةمجرت يف ينالقسعلا لاق (9)

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

 هايهو .لويسلا نم ةفرقلا نضرالا ”تفيرلاو .. اهنلاو نسنشلا ةريثك ىرقلا“:اكيغ ةاوسلا -41)

 يهو ءمطخ اهل لعج دق :تامطخمو .ةربغلا يه يهو ءةوبه عمج :تاونيلاو ١ : تاندولا

 .. لينا يقيل ني: تقيللاو ,اهقانا ىلع: نرآلا_ نسوؤر رف دقت ىلا نابشلا
 د نع ااعن د مارا ةفحبرت  ةناسألا: 48
 وهو ةيجان وأ جان عمج :يجاونلاو .ليإلا نم ىتفلا وهو صولق عمج - نيتمضب  صْلُّقلا (5)

 مدل
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 .لوسرلا ةوعد اوباجأ ءدوقلاو دْؤَسلا لهأ ركاشو «مايو .فراخ فالخم ْنِم

 روفعيلا ىرج امو «غغلعل تماقأ ام .ضقنُي ال مهْدْهَع .باصنألاو تاهلالا اوقرافو
 . ”ىهعنا (*7”ءلضب

 : هم هللا لوسر لاق) ءاهريغو ةبسانملا كلت يف ِةِفَي هللا لوسر لاق دقلو
 ىورو .(تارم ثالث ةياور يفو .؟«نيترم . نادمه ىلع مالسلا «نادمه ىلع مالسلا)
 اهربصأو رصنلا ىلإ اهعرسأ ام نادمه حلا َمْعِن)ا : ًاعوفرم ريبكلا عماجملا يف يطويسلا

 مدق» :ينالقسعلل ةباصإلاو دعس نبال 0 تاقبط يف ءاجو ' ”(دهجلا ىلع

 َمُعِن)١ : ةثَع هللا لوسر لاقف «كلام نب ةرمح مهيفو دلك هللا لوسر ىلإ نادمه دفو

 . «ثيدحلا . «نادمه يحلا

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

 لك نم) مهنأبو «موقلا رايخ ةيصنلاو (نادمه نم ةّيصن) مهنأبو مهب أماع ًافيرعتو

 دالي ىف ىداونلا لكو - ىرقلاو ندملا يهو  رضاوحلا لك نولثمي (دابو رضاح
 اهعيمج نارمع ةظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو دشاحو ليكب قطانم يهو نادي

 ءءاعنصو برأمو فوجلا تاظفاحم بلغأو اهعيمج تيوحملاو ةجح ىتظفاحمو

 نيرشعو ةئام اوناك دفولا نأ ينالقسعلا ركذ دقو «نارجنب مايو ةدعصي ةلفاو.قطاتمو
 صْلُق ىلع ُكْوَتَأ) :يكي هللا لوسرل طمن نب , كلام لوق ًاعيمج مهلمش دقو الجر
 .(مثال ةمول هللا يف مهذخأت ال ءمالسإلا لئابحب ةلصتم ءٍجاَوَن

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

 نادمه لئابقو نيام نم اةليحو ةفطنبإ لك يلتعتو ءاسؤر ميدقت ىلإ ماعلا فيرعتلاو
 دقف ءاذك نمو ءاذك نمو ءاذك نمو ءاذك نم :الئاق مهب فيرعتلاو دفولا يف نيذلا

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

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

 .(دوقلاو دوسلا

 : علعلو ٠ ءاعنص نم برقلاب نادمه علض يداوو ةقطنم 'م مسا : علضو . ةيبضلا دلو : روفعيلا 21(

 .لابج مسا نوكي امبر

 .ةة 00 ف
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 دقو .(دشاح نب مشج نب كلام نب ريثك نب هللا دبع نب فراخ) وه فراخو

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

 ءفقراخ نب ريبزو «فراخ نب مشجو «فراخ ني رامنأو «ف راخلا نب يشن و

 حتمب فراخ نب نامّصعو :ينادمهلا لاق . فراخ نب ريبوو «فراخ نب ١ ليزو

 م طرا نم نايت وار يقتل ديل وب ةويضعا لا عيون ياس ةايعلا تقرر نيخلا

 .(فراخ نب ورمع دبعو فراخ نب ردبو فراخ نب بعصو «فراخ نب ورمعو

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

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

 ل ل موو ؛نطب او ا

 ناك دقو ل ا

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

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

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

 وه فراخ فالخمو دشاح نم دفولا ىف ةيصخش ربكأ نكلو 3 0 ل

 طعان ميعز ناكو «يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام روث وبأ ليقلا

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

 "كالفن اهتكاس راعشمللا وذو ابيجع ًايجع طعان تناكو

 : ماي بجنأف (دشاح نب مشجج نب كلام نب عفاد نب ابصا نب ماي) ىه ْماَيَو

 «دجاومو «ةربه نوطب ةثالث ماي نب ركذم نم تردحناف ماي نب ديو ماي وب مخ

 رعاشلا ناك مهنمو .لوّؤدلاو « بعص : نايطتن ماي نب مشج نم ردحناو :ةعالاو

 .ماي نب مشج نب لوؤد نب ةملسم نب لهذ نب رمنلا نب عبس نب زعلا دبع يلهاجلا
 : لئاقلا وهو «دنعلا نبيع ذي كوذدم ةكياو

 ةلواطأ و اهنيمدت ةلتعاو اجيك اهقزتو ييكرلا تدعم ليلا هن

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

 .ا * ص ١ةجام ليلكإلا 2غ

 . باتكلا اذه ىف ًاصاخ ًاثحبم يدشاحلا راعشملا يذ كلامل اندرفأ (؟)
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 .ركاش نب ةلئاوو هةركاش

 'مهربكأو .٠ هبنم ونبو «دبع ونب :امه ناريبك نانطب : ركاش نب ريمأ) نم ردحناف

 «نامثع ونب :دبع ينب ْنِمَق) : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق (ركاش نب ريمأ نب دبع ونب)
 نب ريمأ نب هبّنَم) وهف (هبنم) امأ نك( ةاوذلا دعو .ةرمن وئبو «كلام وئبو (« فيس وئبو

 ةلئاو اهيلع تبهذو ءركاش ىرثأ مويلا يه ركاش نب ريمأو) ينادمهلا لاق (ركاش
 . (ةدجنلاو توصلاب ةمهدو

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

 هدعص ةظفاحم نم ىقرشلا فصنلا يف مهقطانمو «ةلئاو نب ادّبو «ةلئاو نب ْرْغلاو

 نب) عيبر نب ةلئاو نب ةميذج يلهاجلا رعاشلا سرافلا مهنم ناكو «نارجن ىلإ

 اش نيس ادل نريسلا منع ايهيفلإ كار ةزرما نا نجي أع

 هاملا يشخت ةووشلابتكيم .يوكيلفم اعويياونرستلا ليعال

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

 : يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاق هلو مالسإلا كردأو

 رهدلارخآهلاهامعنفّيلع َةَّئِمحلاجملا َنَمدقل يرمعل
 ءركاش نب ةمهد ىّنبا نم تردحنا ةريثك ًانوطب اوناكف ءركاش نب همهد امأو

 ركب ماةلتع) :ةفهف كن ةناوث نكن: ايف ةههق قيرهناوتو ءهمهد نب شباو :امهو

 ةباوث نب ريسنو ء«روفعلا مهو ةباوث نب رفعو ؛«(طرب لبج يف تالتعلا مهو)  نيعلا
 .دوعجلا مُّهو ةدعجو «ناواسو «تابارغلا مهو ةباوث نب بارغو ءروسنلا مهو

 نب شباو يىنب ْنِمو .(ديعسو «شحجو «ةميذجو «تايفصلا مهو هباوث نب يفصو
 ءاهلك ُنوطب) :ينادمهلا لاق «ءنابطح ونبو «فون ونيو «ّيح ونب :ركاش نب ةمهد
 باحصأ نم ناك شبأو نب نابطح نب ورمع ينب نم ةرارز نب سيق نابطح ينب نمف

 ناكو ةيسداقلا دهش نابطح نب ورمع دلو نم ثراحلا نب طقرألا نب سيقو ىلع

 ء«فوع ونب :مه نوطب ةسمخ يف ركاش نب ةمهد تعمتجا دقو .''"(اهناسرف نم

 همحر عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقو - ١9١ص ١٠ج - ينادمهلل ليلك 10

 تلضاتملاو تفكاكلا حلاص نب نسحلا ليهشلا : يمسح يىذ نمف ( نيسحع و لمحمم : ناليغ
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 وذو دمحم وذ مه ناليغ وذو «ناليغ وذو ةسلامعلاو ءملاس لاو نافع لاو

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

 وذو ديز وذ مهو فلحملا :يناثلا مسقلاو «حالص لآو ؛ةنيمد لآو .''”لوك
 «سداسلا سيمخلا مهل لاقيو ةرطاعملا مهو دمحم لآ :ثلاثلا مسقلاو .ىسوم

 هتملك يف طمن نب كلام مهفصو دقو «ةعساو تناك ركاش لئابقو قطانم نإف كلذيو
 ةريسلا شماه يف ءاجو (دوقلاو دوسلا لهأ ركاشو) :ًالئاق يي هللا لوسر يدي نيب
 رهاظلاو «فيرعتلا كلذ ردصم ركذي ملو (ليخلا :دوقلاو «لبولا : انهه دوسلا) نأ

 .ةدايقلاو ةدايسلا لهأ وه امنإ دوقلاو دوسلا لهأ نأ

 :تقراخ فالكم وبال فينك ىفا طبق وم للام لوف: ركذم تاناورلا فيقشك | دقو
 قرا ىف :ةلفمتم هناك ىتلا قاس لبكي ةنولكب هيك ؛ ركذ هنأ دب الو (ركاشو ءمايو
 01 تارلاو قمللا ني ملعب يرعلا دراكإاو نوبل ةريسلا بتك يورتو ظفحت ملو

 رداصملا انل ظفحت ملف «أريثك ربتعي طمن نب كلام ةملك نم ةريسلا هتورو هتظفح ام
 «نمود نو عم هك هللا لوسي ىلإ :تيمدك ةلئانعم هوقو ءاسؤو تانلكا نسق

 يظح يتلا ةريبكلا ةيمه ةيمهألا ىلع لدي امم «مهريغو ءجحذمو ؛ةدنكو ءرعاشألاو

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

 دف مم عل
 نكد 0 21

 نس نيمأو «سار وبأ دئاق نب نسحلا نب هللا دبعو سار وبأ مساق نب نسحلا نب دمحتم

 بيدألا ملاعلا ريبكلا لضانملا جامد لآ نمو .ةروثلا ةدمعأ دحأ سار وبأ مساق نب نسحلا
 ىجات نب هلأ ديعو ناصرخ نسحلا نب هللأ دبع رمحأ لآ نمو . جامد هللا كيع نب عيطم

 .(هباوث نسحم نب هللا دبع لطبلا حلاصلا لجرلا هباوث لآ نمو ءسراد

 00 و ودام نا ويحول ل سارع مانو الم 00(

 6 هرصع م نيذلا نيعر يذ ءامعز نمو) :ليلكإلا 0 عوكألا يضاقلا
 لاجرلا ةقذح نم ناك ؛ءحالص دمحأ نب هللا دبع خيشلاو حرفلا نيسحملا نب رهاطظ

 فلؤم حرفلا للا نمو [ 77ه ص ؟ج] (هرصع داوجأو داجمأ نم  حرفلا  ناكو ..مهتلمكو

 0 ام يصار كوت د ورب دو ب ايو

 وحاب هلل دبع نب عيطم نب ديز نب نادمه بيدألا روتكدلاو
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 ليكب تالاجرو لايقأ نم هعم نيذلاو طمن نب كلام يباحصلا ثكم دقو
 مهعيمج اوحضأو ِةكَي هللا لوسر اوبمحصو ةرونملا ةنيدملا يف نمزلا نم ةرتف دشاحو

 ا ع اب ا اا ءةياحصلا نم

 ركذ دقو اقرت ةفيدسلا ل ارتاع ةردزا كافيضلا ناك يريمحي درا تايصتق

 : الئاق ةدينضقلا كلت ةياحبصلا زيت يف ةياضإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا

 اوتو م وس ؛ كلام ادت

 يي ب ا

 ٍةَرْسَج َنْيَعاَرَُذلا ءالتف لُك ىلع
 ا

 اهِلْخَي قوق ةقان نم ْتَلَمَحاَمَف

 هءاج فعلا بلاط ام اذإ ىطغأو

 ا ا ا هوو روف وأ. ل 6 و
 ِددْلَصَو ناَخَرْحَر ىلعغأب ٌنَخْنَو

 ودكم يحال ىقانهتا بكب

 20 سا يف يي 2
 دَّديِفَحْلا فَجهلا ّرَم هانبرومل

 "دّورق بْضَم ْنِم ٍنابكُرلاب رِداَوَص

 دمحم نم هئادعأ ىلعٌدفأ

 يللا 0 لحب يا

 لاق ءدفولاب قحلو سف فتاهلا هيب قوعي منصلا تيب نداس ليهج

 «يربخ هترَّبحأف لَو يبنلا ىلع تلخدف ءنادمه دفو ٌتفداصف) : ليهج نب ماوعلا

 ءمانصألا رسكب ِيِكَي يبنلا ينرمأو .نيملسملا ريخأ :يل لاق مث ِةلَي يبنلا ٌرَسف

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

 امد قىشحلا ةبللا اننادرع اثنان

 ايضا ارجع قاوجالاب رع زكو

 ااريعدكتتت ذأ رتاج ودرج

 (ىرولاريخأ اي كانعباتو ءَقوُعَي

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

 . ةنيدملا ىلإ نميلا نم هقيرط يف امهب نادمه
 عمج : حئالطو :يعلا ةرئاغلا يهو ءاصوخ عمج صوخلا 1و درا ديري : هو 6

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

 . عيرسلا : ددضخلاو . ماعنلا نم ركذلا : فجهلاو :: يستلم ةيوفلا ةقانلا

 عفترا ام :ددرقلاو «ددرق ةبضه :ددرق بضهو .ةكرح هيف ليباإلا ريس نم عون *تاضقارلا 2(

 )  :)8نهال ع طبت ني ةفللا ةيفعرت تن ةءاحسلا يمت: ىفةناضإألا 05
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 نيرشع ءاهز ءامسأ ةيقئاثولاو ةيشيراتلا رداصملاو ةباحصلا مجارت تركذ دقو

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

 : ةباحصلا نم لك مهنيب نم هوبحصو ٌِْكَي

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

 :.دشاعب لابقا رتكو طغعات نييتر: نطغانلا

 يطعانلا برك نب عفيأ نب كلام) باعيتسالا يف يبطرقلا لاق :عفيأ نب كلام  ؟

 . "'"نادمه دفو يف بي هللا لوسر ىلع مدق

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

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

 . طمن نب كلام عم دفولا يف ناك هنأ ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقو .2"”(كوبت نم

 : ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق :ينادمهلا يدشاحلا يفراخلا كلام نب ةريمع -

 نمل ةمعت ىف رعص وبا هرقذ.: ققراشلا كلام ناد ريقفتلاب نةريمع)

 7( قالا با هكراقماو هظحن

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

 ىلإ نانمه دقو مدق :ةاادييصاا تاقبط يف دعس نبا لاق .راعشملا يذ نب كلام

 : ل هللا لوسر لاقف ءراعشملا يذ نب كلام نب ةرمح مهيفو ِةْكي هللا لوسر
 وهو راعشملا يذ نبا دفولا يف ناك دقو **”ثيدحلا .نادمه يحلا معن

 «يطعانلا رماع نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمح نب كلام
 نب راعشملا يذ نب كلام نب ةرمح) هنأب هبسن ينالقسعلا ركذ دقف اذه امأ

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

 نب هبنم نب ةريعش وبأ وهو كلام نب ةرمح نب دعس نب كلام نب ةرمح) ليلكإلا
 ؟”(ريشاحب نب دقن نب عقاد نيجدعس ني ىرذعلا ء ندع نت كلاش نب ةملس

 )١( ص - عفيأ نب كلام ةمجرت - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 1/5".
 .؟15 ص - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 1" ص دج  ريثألا نبا  ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ (؟)

 ." 9ص 77ج - ىفراشلا كلام نب ةريمع ةمجرت ةباصإلا ()

 .2 4 ص ١٠١ج  ىنادمهلل ليلك حلاو. 2 7617 ص ؟ع ص كلاش ب ةرمح ةمجرت  ةباصإلا 62
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 وبأ كلام نب ةرمح ناكف ''”(ةيلهاجلا يف رذع ءامظع نم ةريعش وبأ ناك) هنأو
 . هِي هللا لوسر ىلإ نادمه دفو يف اهلثممو رذع ةليبق ريبك ةريعش

 نب كلام هيلع مدقف ةيلهاجلا يف ناويخ ليقو ريبك ناك :يدشاحلا ناويخ وذ كع -
 «ًاباتك ديكو هللا لوسر هل بتكو دفولاب قحل مث «ملسأف مالسإلا ىلإ هاعدو طمن
 نبال ةباحصلا تاقبطو ريثألا نبال ةباغلا دسأ نع يوبنلا دهعلا قئاثو يف ءاجو
 نإ ِهَِلَلَع هللا لوسر اي :لاقف ِدَي هللا لوسر ىلع ناويخ وذ كع مدق) هنأ دعس
 :لامو ليتر اهيف نعرأ لو انهلسات ماسالا ىلإ ودي انيلع عدت "كلاب
 كعل هللا لوسر دمحم نم ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :بتكف ًاباتك هب يل بتكاف
 ةمذو هلا ةمذو ةامالا هلق هقيق روت اةلانعو هوضرأ ىف ندا ناك نإ: ناويخ ىذ

 ا وعنا ا ماعلا قي دعس نب لاك يدكر» معنا لوسر دمحم

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

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

 هيلإ بتكف هلي هللا لوسر ىلإ طمن نب 0 ارم م حسا
 يف ناك يذلا نأ رهاظلاو - يتأيس امك طمن نب كلام عم اباتك ديك نع هللا لوسر
 . '©لايقألا رابك نمو يباحص وهو نارم يذ ريمع نب نارم هنبا وه دفولا

 نب ةعيبر نب - يمهنلا - مهن نب برح نب بيرح يئب نم ؛« ,يمهنلا نايرعلا ثراح - 4
 مهب ونبو ,ينادمهلا يليكبلا «ليكب نب نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام

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

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

 «نرقو سوقب رازإب لتاقف ِةْلَي يبنلا مايأ ضعب دهشو «ثراح همساو نايرعلا
 . "(ةروحملا فوجب ةمعط هلو نايرعلا يمّسف «نايرعلا اذه نم :ِّيلَي يبنلا لاقف

 لاق «بحرأ ةليبق تاالاجر نم ءىنادمهلا نيلخملا ىبحرألا كلام نب هللأ ديعع

 ةرجه هل كي هللا لوسر باحصأ نم ناك» :ةيباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا

 .0 ص ١١ج  ينادمهلل ليلك الا ودب 70١ ص اج ب كلام نب ةرمجح ا

 يف نكي ملو هُو هللا لوسر ىلإ ريمح لابقأ :كروغعيم وهو (ةراره نب..كلاه) قئاتولا ىف

9 

 .ةنيدد ف لضفو

000 

03 

 .طمن نب كلام وه نادمه يف ناك يذلاف 000

0 

 . باتكلا اذه ىف نارم ىذ ريمعب صاخلا ثحبملا رظنا (4)

 ,1535ص ١١ج د ىنادمهلا نسحلا نيد ب ملكا 25(



 هاب مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 57
 حبني يي يي ساي يحيي ب يسبب

 مل وب نا يئالسملا لبا .يبحرألا نايفسلا طمن كلام نب سيق نب طمن -
 0 لوسر ىلإ هيبأ عم دفو دق ناكو «ةباصإلا يف ينالقسعلا هركذ

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

 مده ىلوتو «ناويخنب قوعي نداس ىنادمهلا ىمايلا ىملسملا ليهج نب ماوعلا-١

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

 . مهنع هللا يضر نيينادمهلا ةباحصلا نم هعم

 كلام ءايهت نيح هعم نيذلاو طمن نب كلامب ىقتلا دق ِيَك هللا لوسر ناكو
 ةدع  ىطعأو لي هللا لوسر بتك «ريخألا ءاقللا كلذ يفو «نميلا ىلإ ةدوعلل
 تاماعولاو د. يسابسلا تنفراوإلا عضولا ميظنتب لصتت طمن نب كلامل بتك

 ركذد دمف ءاهرواج امو فئاطلاب ةيزاجحلا فيقث ةليبق لاتقب طمن نب كلامل لي هللا

 دفو ءأبن باعيتسالا باتك يف يبطرقلاو ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا

 :اركذ مث «نادمه

 نم ملسأ نم ىلع هلمعتساو ءطمت نب كلام مهيلع رَمأ كَ هللا لوسر نإلا

 . ل راغأ الإ جرس مهل جرخي ال ناكف يقف لاتقب هرمأو عهموش

 فقالا تنتت  ايهح اولوت تاذمه ن انيرقو لمت و ةللاع ن | كلذ: هرم ويشن

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

 . مالسوللا ا وللا لوسر ىلإ مهدفو

 اهثعب وأ طمن نب ؛ كلامل اهاطعأو هت + دا كوسر اهب ىتلا ةيوبلا بتكلا امأ

 : ةعبزأ وأ بتك ةثالث ىهف ءهعم

 : طمن نب كلام عم راعشملا يذل ٍدَِي هللا لوسر باتك -

 يذل دقي هللا لوسر باتك) هنأ ىلإ بهذتو رداصملا ةفاك هركذت سباتك وهو

 راعشملا يذ نيب طلخو سابتلا عوقو يف كش الو .(طمن نب كلام راعشملا

 يطعانلا عفيأ نب ةرمخ نب راعشملا وذ كلام وه راعشملا وذف ءطمن نب كلامو

 ١. لة ص 5 باعيتسالو 701١ ص كج د ةباصإلا 000
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 طمن نب كلامو ءدشاحو فراخ فالخمو طعان لايقأ ريبك ىنادمهلا يدشاحلا

 نإو ءطمن نب كلام عم دفو راعشملا اذ نأل سابتلالا عقو امنإو «يليكب يبحرأ
 نب كلام عم دفاولا راعشملا يذل) وه امنإ باتكلاف (كلام) امهيلك امهيمسا
 .وهو يوبنلا دهعلا قئاثو يف ءاج امك باتكلا صن ىلي اميف ركذنو ء(طمن

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

 نب كلامل «راعشملا يذ اهدفاو عم «لمرلا فاقِحو بضَهلا بانج لهأو فراخ

 اهفالَغ نولكأي .“'"اهطاهوو اًهَعارِف مهل نأ :هموق ْنِم ملسأ ْنَّمو 'طمن
 :بلاعلا : ةقدنصلا نم وتل :ةنامألا ىدقافيملاب اوملس اها, ""ىهءاقع قوغريف
 اهيف مهيلع امو «يروحلا شبكلاو «نجادلاو «ضرافلاو «ليصفلاو «بانلاو
 نورجاهملا مُّهدهاشو .هلوسر مامذو هللا دهع كلذب مهل .حراقلاو غلاصلا

 7 يعل اد اهضتالاو

 : طمن نب كلام عم نارم يذ ريمعل هي هللا لوسر باتك - ؟

 يذ ريمع ىلإ ِةَنْيَو هللا لوسر دمحم نم باتك اذه . ميحر لا نمحرلا هللا مسبلا

 للا «مكيلإ هللا دمحأ ينإف ؛«مكيلع مالس .نادمه نم ملسأ ْنَّمو «نارم

 اوريو افا ”مورلا ضرأ نم انعجرم مكمالسإ ينغلب هنإف ءمكلذ دعب امأ .وه الإ
 دبع ًأدمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ '''تدهش اذإ مكنأو .هادّهب مكاده دق هللا نإف
 ىلع .هلوسر ةّمذو هللا ةمذ مكل ّنِإف «ةاكزلا متيتآو ةالصلا متمقاو ءهلوسرو هللا

 اهنويعو اهلبجو اهلهس ءاهيلع متملسأ يتلا نوبلا ضرأو ءمكلاومأو مكئامد

 هتيب لهأو دمحمل لحت ال ةقدصلا نإو . مكيلع قّيضم الو نيمولظم ريغ ءاهعورفو

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

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

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

 مالعإ - 779ص ةج - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا - :48 ص ةج - ريثألا نبال ةباغلا ٌدسأ (:)
 1 را وتلا هيلا ةيسايبلا قاتلا وزع 1١ه ةينع كوتاقاشلا

 . ةيرجه 9 بجر يف كوبت تناكو .كوبت نم انعجرم :مورلا ضرأ نم انعجرم (4)
 هلإ ال نأ اودهشو اوملسأ دق مهنأل (متدهش ْذِإ) بوصألاو . لصألا يف اذكه . تدهش اذإ )3(

 . هللا لوسر أدمحم نأو هللا الإ

 نعو (ةريون نب كلام) وه ًاكلام نأ نيلئاسلا مالعإ نع انه ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج (0)
 . (طمن نب كلام) باوصلاو (ةرارم نب كلام) ىرخألا تاياورلا
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 روظنم هنإف ًاريخ َناْرَّم اذ اي هب كرمآو .هيلإ روظنم هنإف ًاريخ هب مكرمأف ء«ربخلا َعْلَبو
 , 210: ىكيلغ ءالسلاو . هيلإ

 طَمَن نب سيقو طم نب كلامل ِهِكَي هللا لوسر دهعو باتك

 هيف طمن نب كلامل ًاباتك لَو هللا لوسر بتكو» :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق
 باتك ىلإ ريشت (عاطقإ هيف) ةرابع نكلو «باتكلا صن ركذي ملو . "”«عاطقإ
 . طمن نب كلام وخأ وهو «طمن نب سيقل ِةْكَو هللا لوسر

 مهعطقأو ءاباتك ٍةْلكَي هللا لوسر بتكف» :نادمه دفو ءابن ركذ دعب ينالقسعلا لاقو

 يف ءاج كلذكو «**”«هموق نم ملسأ ْنَم ىلع هلمعتساو طمن نب كلام مهيلع َرْمأو . هيف
 . ""«طمن نب كلام مهيلع َرّمأو «ًباتك و هلل لوسر مهل بتكفا» ءاينألا باتك

 نأ يوبنلا دهعلا قئاثوو ةباحصلا تاقبطو ةباغلا دسأو ةباصإلا يف ءاج امنيب
 انآ نك ور نا دميلا ىو ألا لكمف كلاب يسمن وه هلك ثلا لوس كامعشما عقلا
 وبار قم نما جرخأ دقو ءطمن نب كلام عم باتكلا ثعب َكَي هللا لوسر نوكي
 : هيف ءاجو «نادمه ىلع هلامعتساب سيقل دلي هللا لوسر باتك صن ميعن وبأو ىلعي

 .مهرومحأو ءمِهبْرَغ .كموق ىلع كتلمعتسا ينإف ءدعب امأ ؛كيلع مالساا

 . "70. .مهيلاومو

 بتك١» :رجح نبال بلاطملاو دعس نبا تاقبط نع يوبنلا دهعلا قئاثو يفو
 ايسر اوس نايم نيرا ينص دق ادم: نييقكا ل ل
 : نيسوق نيب قئاثولا يف ءاجو "”'ناوعيطيو هلا رعحس نأ ةايولاوسو ايطتذاحو
 «نالادو ءهبهرمو «مايو ءهعداوو ءركاشو «مهنو «بحرأ لئابق ينعي :اهبْرَغ)
 لآو «نارم يذ لآو ءمدق لئابق ينعي :اهرومحا)و .(روحجو ءرذعو «فراخو
 ايكو اهدفاح نادمم نك كلذ. ايتنو "1 (ةاديع ءاوذاو هيرعلا قف

 ليكب قطانمو لئابق ىلع كي هللا لوسر لماع يبحرألا طمن نب سيق حبصأف
 ربكلا نم غلب دق سيق ناكو «ينادمهلا يبحرألا طمن نب كلام هعمو اهعيمج دشاحو

 - يبوقعيلاو - 8ص ١ج - نيلئاسلا مالعإ نع ١7ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()
 ١ج عناق نبال ةباحصلا مجعم 58ص ١ج  ةبيش يبأ نبال فنصملا 86ص ؟ج

 نبال فراعملا ١460 ص ؟ج ب ةباغلا دسأ - 9١ص ١الج - دواد يبأ نئس - ١١١ ص
 11 رتل

 7١ص - ءاينألاو - 75 7ص اج - ةباصإلا 75ص  باعيتسالا (0)
 .؟7؟ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()
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 يف كلذو «نادمه ىلع ٌِكَي هللا لوسرل لماعك رومألا ىلوتي طمن نب كلام ناكف «ًايتع
 . ديو هللا لوسر ةافو ىتح نميلا لامع ىلع يراصنألا لبج نب ذاعمل ةماعلا ةيالولا راطإ

 ءامعز نيب نم طمن نب كلام ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر يفوت املو

 ىفوت امنيح طعان ىف راعشملا يذ دنع ماع عامتجا ىلإ اودانت نيذلا نادمه

 : ينالقسعلا رجح نبا لأق ى ديِئتَع هللا لوسر

 هلو «. دللي ىبنلا باحصأ نم ناكو «يبحرألا كلام نب هللا دبع مهيف ماقفا

 متدبع امنإ ءادمحم اودبعت مل مكنإ «نادمه رشعم اي :لاقف «هنيد يف لضفو ةرجه

 : دشنأ مث ءهلالظ ىلع هباحصأ عمجيل هللا نكي ملو ءرانلا نم مكذقنتسا هنأ

 دمحم ٌبر «ليقلا َّنبااي هتامامل دمحم ُيئبنلا تام نعل يرْمَعَْل

 ا يطا «يروغ ريخ ايف ءةنحن ايجات: ةنوشسلاا ةانيعف

 ةفيلخلا ىلإ ًأدفو نادمه تثعبو «مالسإلا ىلع نميلا رئاسو نادمه تتبئف

 نميلا ىف ءامعزلا ةباحصلا نم طمن نب كلام لوي ملو "'ءالسإلا ىلع تابثلا يف

 .؟"1560 ص 7١ج - ىبحرألا كلام نب هللا دبع ةمجرت  ةباصإلا )١(

 قيدصلا ركب يبأ دنع مالسإلا ىلع تابثلا يف دفولا دئاصقو تاملكو نادمه فقوم رظنا (؟)

 . باتكلا اذهب تارم يذ ريم و راعشملا يدذب صاخلا ثحبملا ىف
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 2بلس

 ةياحصلا لوأو / . نيملسُملا وأ . ةلراح نب ليز

 وه خيي هللا لوسرب نمآو ملسأ نم لوأو «ةباحصلا لوأو «ةباحصلا رابك ْنِم
 هتمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق .يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ةثراح نب ديز
 لبق ملسأ ًادحأ انملع ام نال رز نساج يت ريع را :فاعيتساللاب

 ًادحأ نأ ُملعن ام) ظففلب ةباصإلا يف يرهزلا مامإلا صن ءاجو «' ا يقل
 نع هل داتسإب يدقاولا هركذ دقو) : ينالقسعلا لاق مث (ةثراح نب ديز لبق ملسأ

 الا يرام نإ هيا ١ كلل يلق ايو اع نامل

 نب ديز) :وه هنع هللا يضر ةثراح نب ديز نأ ركذب ثحبملا اذه لهتسنو

 نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب - بعك وهو  ىزعلا دبع نب ليحارش نب ةثراح
 بلع نب كره ني راع نإ نوع نب ايننك نيب كوم نب ركب نير هقوع نب 3و وديع
 ناولح نب بلغت نب ةربو نب بلك :وه بلكو .(يبلكلا بلك نب ةديفر نب ديز نب
 نب كلام نب ديز نب ةّرم نب ورمع نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب
0000 

 رصعلا يف ترشتنا يتلا ةريبكلا ةيريمحلا ةيعاضقلا لئابقلا نم بلك تناكو
 نم ةقرف تنكسف ؛ماشلاو نميلا نيب اهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلل يريمحلا
 نيا زلاف ةللذ فو ءاهومكحف ماشلاو زاجحلا نيب لدنجلا ةمودو كوبت ىف بلك

 ذيبان بلك نمار ثروشعتاو 77 لويتو لالدعسلا ةموقا ويلكل فيئاكف) :نودلخ
 : ىلهاج رعاش لاق مهيفو «ماشلاب رمدت ىلإ جلاع ةلمرو ءانهدلا

 (*”مدت ضرأ نم ءالجرلا ةّرحلا ىلإ جلاعةلمر نيباماهل ٌبلكر
 اهيلي امو ءهدعص ةقطنم يهو نميلا يف مهتقطنمب بلك نم ةقرف تثكم امني

 .040 ص - ةثراح نب ديز ةمجرت  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (1)
 1 ف” حنات راع نيم كير ةمجبرت ىاةناديسلا يمت: يف ةاضألا '05)
 ,.1؟١و 5١1ص. حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
 ينادمهلا نسخلل - برعلا ةريزج ةفص 0
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 ىلع لديو كلذب لصتي اممو «ةيريمحلا ةعاضق قطانم نم نميلا يلاعأ تاورس يف

 « نميلا ةارسو ءدعص يهو ةثراح نب ديز ةريشع فوع ونب مهنم نيذلا بلك ةقطنم

 ءاول نم يقرشلا فصنلا يف ةنكاسلا نادمه رئاشع نيب ةيلهاجلا ىف تعقو ًايرح نأ

 :دعص لصم نفت نينكاسلا ةعابقت نم قاحتلا ند ررمع نيازال رقي حدو هةعيم

 نأ لب برحلا كلت يف نالوخ عم بلك تناكو ةدعص ءاول نم يبرغلا فصنلاو

 ينادمهلا لاق «برحلا كلت يف ةعاضق ميعز ناك يبلكلا يفوعلا دوعسم نب ليقع

 اسراف ينادمهلا ماعدلا نب ةريمع نب نامود نب ةيواعم نب ديزي ناكو) :ليلكإلا يف

 ءرخف'ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقع نعط يذلا وهو نالوخ- برح يق اره
 : ليقع لاق كلذ يفو «هفنأ

 بيغت سيلو يهجو يف كنبانم ةمسوب ٌُتبهذ دق ينإ يواعم

 ” وبلا كا موس نبات كوبسوب هقانكميكتا ثعك هود باغ نات

 لت ران هتافوسو ةلسوأ ماعدلا نب ةريمع دلوأ) :هنأ ليلكإلا يف ءاج كلذكو

 وهو نالوخ برحي ماق نم دحأ وهو ءامحلاب فرعُيو اكلام ديز دلوأف ءاديز هّلَسْوَأ

 : نميلاب ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقعل لئاقلا
 اييواتت ضان د كريت ثرلا ةةيييقشم حلا نإ ةدقنر اما

 "يبيت ةايساةلاوستتو  ”ايياقنت زعبل رقت رتل

 ليقع ميكحتب ةدعص يف - يعاضقلا ينادمهلا - يلبقلا فالخلا كلذ ىهتناو

 نب ةثراح ناك هبراقأ نم يذلاو ةيلهاجلا ىف ةدعصب ةعاضق ديس ىبلكلا دوعسم نب

 بلك نانعاو ةراقم هرم ادراج ناكر ةتراح ىيفير كلا ىبلكتلا ننوخلا ايجار
 ١ . ةلعصب ةعاضقو

 ينب نم .تلفأ نب رماع دبع نب ةبلعث تنب ىدعُس :ديز مأو» :يبطرقلا لاق

 نب لعث نب نامالس نب نينع نب ورمع نب نْعَم نب تلفأ ونب :مهو «*"”(ئيط نم نعم

 نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم وخأ ئيطو «ئيط نب ثوغ نب ورمع
 اهتقطنم نم يريمحلا رصعلا يف عئيط ترشتناو تلقتنا دقو .ءابس نب نالهك نب ديز

 ىلإ فوجلا نم ةراجتلا قيرط ىلعو دجنب ىملسو اجأ ىلبج ىلإ فوجلاب شقارب يف
 نيب قيرطلاب ةقطنم يف نونكسي نْعَم نب تلفأ ونب ناكف ءقارعلا موختو ءانهدلاو دجن

 . ةثراح نب ديز ةدلاو ةبلعث تنب ىدعّس تناك مهنمو :ةريحلاو دجن

 .60 595 ص - يبطرقلل باعيتسالا (0)
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 .عاتملاو ةلجحارلا ةثراح اهل ٌدعأف ءاهلهأ ةرايز يف (ىدعّس) تبغرف

 .ديز لاوخأ نعم ينب رايد ىلإ ةدعص نم ةلفاق يف ةثراح نب ديز اهنبا عم ترفاسف

 امب ةثراح اهجوز تربخأو ءديز نودب اهبراقأ ضعب عم ىدعُس تداع ةرتف دعبو
 رايد ىلع ةباصع تراغأ «نعم ينب رايد يف ديز اهنبا عم اهثوكم ءانثأف ءديزل ثدح

 ةباصعلا مهتفطتخاف «رايدلا يحاوض يف دالوألا ضعب عم ديز ناكو نعم ينب
 بلك نم ناسرف يف جرخو ءديدش نزح هباصأ كلذب ةثراح ملع املف ءًايبس مهتذخأو

 هتليبقو ةئراح لاطأو ءًاربختت ةوبسو 4 هوفطخ نيذلل الو هل اودجو امف ءديز نع نوثحبي

 و ةديثعلا بلك ةليبق نم ىبسُي وأ فطخُي صخش لوأ ناك دقف «ديز نع ثحبلا

 نم لاحرلا دشي ةثراح ناكف «ءامدقلا برعلاو نميلا كولم ءايس نب ريمح ةلالس

 ًارثأ دجي وأ هيدفيف ًاديز دجي نأ ىسع اهريغو ةريحلا ىلإ دجن يف ىرخأ ىلإ ةقطنم

 نأ تلك كايف ةقلامف 0 ا ل ءهيلع لدي

 نب ماشه خرؤملا نع باعيتسالا يف يبطرقل ! اهركذ ًاتايبأ ةثراح لاقف قلل نع نكي

 : يه ةثراح تايبأو '''ةثراح نب ديز ةقطنمو ةريشع سفن نم وهو يبلكلا
 ؟لجالا هنود نتا مآ ؟ نقول نخأ لمت اه وذأ ةلوويز: ىلع تكن
 ؟ْلّبَجلا َكَلاَغ مأ ؟ُلْهَّسلا يِدْعَب كَلاغأ لِئاَسل ينإو ءيرئثأام ِهَللاوف

 لَقآاَهُبْيَغاذإهاركذ ٌضرْعَتِو 2 ءاهعولط دنع ٌسمشلا ِهيِنُركَذُت.
 لَجّوايو هيلع ينزٌحامٌلوطايف ههّرُكِذ َنِجِيَه ''”حاورألا َتِّبَم نو
 لبإلا ٌماست وأ ءفاوطتلا مأسأ الو 0 ها نطرالا ىف سيعلا نصت لوغاس
 لمألا ُهَرغَنِإَو ءٍناف ئرما لكو .يتينم ّيلع يتأت وأ ءيتايح

 لَبَج هدعب نم مث ٠ ادبزي ندهوأ امهيلك ًارمعو ًاسيق هب يصوأس
 ىصويس تام اذإو «هتايح ىف ديز نع ٌتحبي ءاتفي نل هنأ ةثراح دكأ كلذبو

 ديز اخأ ةثراح نب ةلّبجو) ءورمعو سيق مهو «هنع ثحبلا ةلصاومب ديز ةوخإ
 .* (ليحارش نب بعك نب ديزي وهو همأل ٍديز اخأ ديزيو «ديز نم ربكأ ناكو

 مقم ىع# 1-1
 هرم منعا مرك

 - ىزعلا دبع نب ثرحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا 0 ا 4
 ١ ج - ىبلكلا فوع نب دو دبع نب رماع نب نامعنلا نب .رماع  سيّقلا ئرما نب .. بعك
 ١ . نودلخ نبا خيرات - ؟ 5ص

 . لبإلا يصاون ديري «لبإلا :سيعلاو . حايرلا :حاورألا (2)

 .0 10 ص  يبطرقلل باعيتسالا (9)
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 يسيئرلا دوبعملا وهو (دو) نودبعي جحذمو ئيط بلغأو بلك ةليبق تناكو

 ةقطنمب اهريغو لثيو شقارب يف اهيلع روثعملا ةميدقلا ةينميلا دنسملا شوقن يف

 ذو دبع) ينب نم هنأ ةثراح نب نب ديز بسن يف مدقت دقو «نارجنو ةدعص ىلإ فوجلا

 ًاضيأ (هللا) نودبعي اهئامسأ فالتخاو ةهلآلا ددعت ىلع نويناميلا ناكو «(فوع نب

 مساوملا يف ةراجتلاو جحلل ةكم نودصقيو «ةكمب مارحلا هللا تيب نوجحيو
 يال راحل لل متل ابو ع ىلا لا ع

 نم هفاطتخا ذنم هنع ثحبي ءاتف ام هابأ نأ هوريخأو .مهفرعف هب اوقتلاو هوفرعف ةكمب

 نم هوفطخ نيذلا نأب ديز مهربخأف «دجعنو ئيط دالبب أرثأ هل دجي ملف نعم ىينب رايد

 برعلل اعمجم ناك ةكم ةيحائي قوس وهو هش هشابح' قوس) ىلإ هب اوءاج نعم ىئب رايد

 هتمعل مهنم هارتشا دليوخ نب مازح نب ميكحل هوعابف ''"ةنس لك هب نوقوستي
 «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم اهجوزل ةجيدخ هتبهوف «دليوخ تنب ةجيدخ
 . ةياعرو فطع مركأ هيلع فطعيو هاعريو ةلماعم ريخ هلماعي يذلا دمحم ىلوم وهف
 لاحرلا نودشي اوأتف ام هتوخإو هابأ نأو هوبأ هلاق يذلا رعشلابو هلهأ ةعولب هوربخأف

 : تايبألا هذه ىلهأ اوغِلْيُأ :ديز لاقف) ءهنع ًاثحب

 ٍرعاشملا دنع تيبلا ٌديعق ينإف ًايئان تنك نإو يموُق ىلإ ُنِحأ
 راسل نون نرألا ناوي الو يك جف نق يذق ددعرلا نيود
 ريباك ديعم ا ريباتك ديقم مارك رضا را ايس ل

 نيا انه ينأ يبأ اوربخأ :مهل لاقو

 نير م رد ل نويبلكلا كئلوأ داع املف
 لام امهعمو ةكم ىلإ امهلاحر ليحارش نب بعك همعو ليحارش نب ةثراح هوبأ دش

 خي هللا :كديع ني ةمحت ثنا ف الاس ةكم ةاضو ادولف: ديو ةةافكتفاو ءادقل ليزج

 :هل الاق هيلع الخد املف «هيلإ اراس مث «بلطملا دبع

 نوكفت ؛هناريجو '''هللا مرح ّلهأ متنأ ءهموق ديس نبا اي «ٍبلْطُملا دبع نبا اي)
 . هئادف يف نسحأو ءانيلع ْنّئماف ءاَنِدَلَو يف كانتج . .ريسألا نومعطُتو :يناعلا

 )١( ظاكع قوس وه قوسلا نإ ىرخأ رداصم ىفو «5 47ص باعيتسالا .

 يذلا برعلا سأرو دالبلا هب بصخت يذلا اهعيبرو برعلا كلم تناف» : ءاعنضي هيلإ دقو

 .هتيب ةندسو هللا مرح لهأ «كلملا اهيأ نحنو . .داقنت هيلإ . ١. - 2ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا

 نيف حاس 11
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 .ديز :الاقف

 ؟وهام :الاقف

 نإو ءءادف ريغب مكل وهف مكراتخا نإف «هرّيخأف ءاديز اوَعْذأ :دمحم لاق

 .ءادف ىنراتخإ ْنَم ىَلَع ٌراتخأ يذلاب انأ ام هللاوف ىنراتخا

 1 . (تنسحأو ٍِفَّصَتلا ىلع انتدز دق :الاقف
 ؟ءالؤه فرعت له :هلأس ىتأ املف) ًاديز وعدي نم ثعب مث

 ءامهل هلاق امب دمحم هربخأو ؛« همعو هابأ ديز قناعف

 . (امِهرّتخإ وأ ينرّتخِإ :ديزل دمحم لاقو)
 .معلاو بألا ناكم ينم تنأ ءادحأ كيلع راتخأ يذلاب انأ ام :ديز لاقف

 ؟كمعو كيبأ ىلعو ةيرحلا ىلع ةيدوبعلا راتختتأ «ديز اي كحيو :همعو هوبأ لاقف

 . (ًأدبأ ٌدحأ هيلع راتخأ يذلاب انأ ام ءًاكيش لجرلا اذه نم ٌتيأر دق معن :ديز لاقف

 هديب ذخأو لب ءاديز قتعأف هل ىلومو دبع دعي مل ًاديز نأ دمحم نلعأو

 . ((ُهُثِرأَو تترك , ىنبأ ا نأ اودهشا ْرِضَح

 حبصأ امنيب © ميلا لا اداعو ءامهيسمن تباط ( ةمع و هوبأ كلذ نار اهلك

 ةيوبنلا ةثعبلا لبق كلذ ناكو «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحمل ينبتلاب أنبا ديز

 هنإ ليقو « كي دمحم هانبت نيح مث «هفاطتخا مت امنيح ًاعفاي ًاباش ديز ناك -

 نبا وهو ةرجهلل 8 ةنس ةتؤم ةوزغ يف ديز دهشتسا دقو «ةنس نيرشعو سمخ

 مت امنيح أعفاي اباش ناك ةثراح نب ديز نأ هلك كلذ نم نيبتيف «ةنس نيسمخو سمخ

 ةجيدخل نيفطاخلا نم ميكح هارتشاف اماع ١7 وحتي ةثعبلا لبق هيبسو هفاطتخا

 دمحم هأئيتو هقتعأ نأ ىلإ يَِكَع هللأ دبع نب دمحمل ىلوم تابف دمحم اهجوزل هتبهوف

 نامثب ةيوبنلا ةثعبلا لبق كلذو ءبيرقت ةنس ؟7 نبا وهو «ينبتلاب دمحمل أنبا حبصأف

 ةريغترا نبا وهو هلك دمعت ةفت نيح ابيرقت ةنس ؟ ١ نبا ناك اديز نآلا «تاوتس
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 50 نبأ ١وهو كنز ةافوب اند ادإ ني «قناوتس رداع هن ريكأ نوكي كلذيو ع ةئس

 وهبت ةكبلا ابق هانت دمحم نآو ةنساالا/ وجت ةيوبغلا ةكبلا ىف هزمع:قولكيلا ماةنع
 .تارتس نايت نمار اهاه4

 ىدانو ديز ديب ًاكسمُم ةبعكلا ءانف ىلإ دمحم هيف جرخ يذلا مويلا كلذ ذنمو -

 ءدمحمل ىلوم ديز دعي مل «(هْنِرأَو يثري ينبا ًاديز نأ اودهشا ءرَضَح ْنَم ايلا : التاق سانلا

 ىمسُي ال حبصأف «هانبت هنإ مث هقتعأ ًادمحم نأل دبعتسم وأ ىلوم هنأب هتفص تهتنا دقف

 تاونس رشع مث ةيوبنلا ةثعبلا لبق تاونس نامث ىدم ىلع كلذو (دمحم نب ديز) الإ

 : ةينآرقلا ةيآلا هللا لزنأ ىتح ةنيدملا ىلإ ة ةرجهلا دعب تاونئس ةدع مث «ةكمب ةئعبلا لعب

 0 0 ا لا 0 بارك ا معلو

 4 ل (يراخبلا

 يذلل دبعو ىلوم هنأب فسوي يبنلا فصوي نأ زوجي الف «ميركلا نآرقلاو ةباحصلاو

 ىلوم هنأ ةفص تهتناو بوقعي نب فسوي ٌِْلَك ىبنلا هنأب فصوي امنإو رصم نم هارتشا

 فصوي نأ زوجي الو ءرصم نئازخ ىلع حبصأو ةفصلا كلت تهتنا نأ ذنم زيزعلل

 ىمسي ناكو هانمتو هقتعأف دمحم هراتخاو ادمحم راتخا هنكلو هصيلختل ةيدفلا اوضرع

 رشعو مالسإلا لبق تاونس نامث اهنم ةنس نيرشع نم رثكأ ىدم ىلع دمحم نب ديز

 مشوعدا 98 ةينارقلا ةيآلا تلزن املف ةرجهلا دعب تاونس ةدعو ةكمب ةثعبلا دعب تاونس

 دمحم نبأ ناك هنأل «ىلوألا اهتيادب ذنم ةيوبنلا ةثعبلا مايأ ديز شاع دقلو -

 نس ديرو ةجيدخ هتجوزو دمحم مه كاذموي ِيَو دمحم ةرسأو تيب لهأ ناكر :تقلاف

 ثيح هتيب ىلإ ءارح راغ نم داع و دمحم ىلإ يح وأ املف «نميأ مأ هتجوزو دمحم

 هيف يذلاو دو )رايملا يلا كلذ ف (نعبا أ تناكو (ةجحيدنح ) تناك (ديز) ناك

 ةثعبلاو ّيحولاب فرع نم لوأو ملسأ نم لوأ ناكف :«ةجيدخ تملسأو ديز ملسأ

 ءّرح لجر كاذموي وهو .دمحم نيديز كاذموي وهو ةئراح نب ديز وه ةيوبنلا

 ملسأ ْنَم لوأ ةجيدخو لاجرلا نم ملسأ نم لوأ وهف .ةنس نيثالث نع هرمع لقي ال

 «نيملبسلا لوأهنإ لي ة:ءاشلا نم

 .057ص ؟ج  ةباصإلا )١(
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 ناك ىتح ةلاسرلا َةَعِبَت هلك هللا لوسر لمح نإ ام» :دلاخ دمحم دلاخ لاقو
 ناك) : هلوق نم رهاظلاو ٠ ,؟'"نيملسملا لوأ ناك هنإ ليق لب «نيملسملا يناث ديز

 هنإ ليق لب) : ةلناك كردعتا مك «نيملسملا لوأ يه ةجيدخ نأ (نيملسملا يناث ديز

 هعماج ىف رمعم ركذ» : ىبطرقلا ربلا ديع نبا لاق كلذ ىفو «(نيملسملا لوأ ناك

 انوار هنحلاكو . ةثراح نب ديز لبق ملسأ ًادحأ انملع ام :لاق يرهزلا نع

 ملسأ نم لوأ نأ هوجو نم يرهزلا نع يوُر دقو يرهُزلا ريغ هركذ ًادحأ ملعأ
 ركذي مل) :قازرلا دبع ظفاحلا رن لم نتا رسب نزا تقلب (770ةجيدخ
 - ًاضيأ - هركذ دقا :رجح نبا ظفاحلا لاقف «(يرهزلا ريغ ملسأ نم لوأ أديز نأ

 :اايشنأ ةنكاز هك قلل افراح نازبت نب ناميلس نع هل دانسإب يدقاولا مامولا

 نسبا 377 اخو , ديز لبق ملسأ ادحأ نأ ملعن ام» :ةباصإلا يف هركذ ام صنو
 ؛ةجيدخ ملسأ نم لوأ نأب يبطرقلا هيلإ راشأ ام نيبو كلذ نيب ضراعت كانه

 ةثراح نب ديز ناكو تاملسملا لوأ ةجيدخ تناكف هاه املعأ همنا كلذ

 كلذكو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ لوأو نينمؤملا نيملسملا لوأ
 «ةيوبشلا ةلاسرلا: نينمؤملا لوآ ةثالثلا ناكف عةثراح نب ؛ ديز ةجوز نميأ و تملسأ

 ةكمب لي هللا لوسر تيب يف هدلوم ذئم «ملسم دولوم لوأ ديز نب ةماسأ ناك مث

 يف يفوت ِدِْكَي هللا لوسر نأ ةباحصلا تاقبط يف دعس نبأ ركذ دقف «ةيوبنلا ةثعبلا دعب
 نميأ مأ يه ةماسأ ةدلاو تناكو ءةنس نيرشع نبا ةماسأو ه١١ عيبر رهش

 لوأ ركب وبأ ناك مالسإلا ىلإ ًأشيرق وعدي ِخِكَي هللا لوسر أدب املو .اهنع هللا يضر

 . نمزلا نم ةرتفب ةثراح نب ديز دعب كلذو شيرق نم ملسأ نم

 ظفاحلا لاق .ةيوبنلا ةثعبلا ذنم فقاوملا رئاس يف ِةيَِي هللا لوسر عم ديز ناكو

 وسلا ايه هسا هلع هللا لوس ناك لمح نجح ةهزمال كاشي كاكاو )>:: ريقك نبا
 هنأ دلي هنع يورو ِةِيِكَي هللا لوسر بح ةثراح نب ١ ديزل لاقي ناكو) :يبطرقلا لاق

 ءاجو 1 ةنراج نيدديو ينعي هةيلعت تيعتاو هيلع هللا وعنا نم ىلإ سادلا تخأا : لاق

 نأ زينك نبا نك "ىلإ | سانلا بحأ تنألا :ديزل لاق يد ةنئاول ومرت نأ ةباصإلا يف

 هل لاقي ناكف .ديز نب ةماسأ هل تدلوف) ةكرب اهمساو نميأ مأب هجَوَز كي هللا لوسر

 :ةثراح نب ديز يف يراصنألا تباث نب ناسح لاقو ايل حلا

 .؟"79ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر )١(

 .554ص اج  ةباصإلاو 25ص  باعيتسالا (؟)

 .6 ؛ ص ك0 نيا ..ةياهنلاو ةياذبلا هر
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 رورو مع با يي رما نبل رمأبانِم ناك دق ًاديز نإ

 هكحو زو: ةماسأ هنيا عم ةرونملا ةنيدملا ىلإ نيرجاهملا لئاوأ نم ديز ناك دقف
 ةئس نيعبرأ نبا ديز ناك امنيب ةرشع وأ نينس عست نبا كاذموي ةماسأ ناكو «نميأ مأ

 دئاقو ريمأ وه ناك مث ءردب ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا مالعأ نم وهو «فينو

 .دجنب ِةَّدَرَقْلا ةوزغ يف ةباحصلا

 دجن هايم نم ةدّرّقلا ىلإ ةثراح نب ديز اتيرس
 دعب «ماشلا ىلإ نوكلسي اوناك يتلا مهقيرط اوفاخ ًاشيرق نأ كلذ ءابن ناكو

 عضومب ُرُمَي دجن نم ًاقيرط مهلفاوقب نوكلسي اوذخأف «ناك ام ردب ةعقو نم ناك نأ

 راهنأو هايم عضاوم تاجلفلاو  ماشلا تاجلف ىلإ يضفُيو دجنب (ةَدَرَقلا) ىمسُي ءام

 ةعقوم دعب قيرطلا كلت اوكلسف «ماشلا ىلإ اهنم نوريسي مث  ماشلا موختب ةريغص
 نم ةيرس سأر ىلع ًاديز هك هللا لوسر ثعبف «- ماشلا مهتراجتب نيدصاق .ردب

 وبأ مهيف شيرق نم ٌراجُت) قيرطلا كلذ كلس يذلا تقولا يف ءَةدّرَّقلا ىلإ ةباحصلا
 ةلفاقلا فللت تقاكو .(شيرق ةراجت ُْمظُع يهو ةريثك ٌهَّضِف هعمو برح نب نايفس
 ديز مهيقلف) : ماشه نبا لاق . شيرق نم ةوقو نايفس ىيبأ ةيعمب شيرقل ةيراجتلا

 امير  لاجرلا هزجعأو ءاهيف امو  ةلفاقلا  ريعلا كلت باصأف «ءاملا كلذ ىلع

 نب ناسح لاقف كي هللا لوسر ىلع اهيف امو ةلفاقلاب ديز مِدَّمَف  مهرارف ةعرسل
 نم مهرذحي لب - (قيرطلا كلت مهذخأل ًاأشيرق ُبْنَءوُي  دُحَأ دعب - يراصنألا تباث

 عع نيتلاوب ةنراخع حنيذ واصتنا كعب اهك ولم

 ”كراوألا ضاخمْلا هَرْقأكْدالج  اَهَنوُد لاح ْدَق ْماَّشلا ٍتاَجَلُف اوُعَد»

 ِكئالملايِدِيأواقح وراَصْلأاو ْمِهّبَرَّوحن اوُرَجاَه ٍلاجر يديأب

 "”«ِكِلاَتُم ٌقيرطلا ٌسْيَل :اهلاّلوُمُم جِلاَع ٍنْطَب ْنِم ٍرْوْعْلِل تَحَلَس اذإ
 ىلع ةرخآلا ىدامج لالهل ةدرفلا ةوزغ 5 هةر نويع ىف ءاج امنيب

 كفيلا يلا نيا يطرأ نر ةدردلا و يجول | ني اريهتت نيتضو انك نار
 ناوفص اهيف «ءشيرقل ريعلا ضرتعي ةباحصلا نم بكار ةئام يف ًاديز ِةِو هللا لوسر
 ةينآو ريثك لام هعمو «ةعيبر يبأ نب هللا دبعو «ىزعلا دبع نب بطيوحو «ةيمأ نب

 .2 1 نص اج  ماشه نبأ  ةيوبنلا ةريسلا 010

 كارألا رجش :كاروألاو . لماوحلا لبإلا :ضاخملاو . برحلا يف ةدلاجملا :ءالجلا ()
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 مهب جرخف ناي درب كارق كيرف ريغ ليلد ناكو .مهرد فلأ نيتالث نزو ؛ةضف

 .موقلا نايعأ تلفأو ءريعلا باصأف ديز مهضرتعاف  قارعلا قيرط - قرع تاذ ىلع

 ةميق سمخلا غلبف اهسمْخُف ِهلَو هللا لوسر ىلع ريعلاب اومدقو «نايح نب تارف ٌرِسأو
 . .نايح نب تارف ملسأو .ةيرسلا لهأ ىلع يقب ام مسقو ءمهرد فلأ نيرشع
 . "'”ءارلاو فاقلا حتفب مهضعب اهطبضو «ءارلا نوكسو ةحوتفملا ءافلاب ةدْرَملاو

 نبا اهركذ يتلا ةوزغلا ليصافتو ماشه نبا اهركذ يتلا ةوؤغلا ليصافت لدتو
 نب ديز ةدايقب نيتيرسو نيتوزغ مامأ اننإ «ءدعس نبا نع رثألا نويع يف سانلا ديس

 وبأ اهيف نكي مل رثآلا نويع يف ةروكذملا ةلفاقلاف «دجن هايم ةقطنم ىلإ ةثراح

 ناكو ءاهومنغف «قرع تاذ ةقطنم يف اهل ضرعتلاب هعم نيذلاو ديز ماقو «نايفس
 ماشه نبا اهركذ يتلا ةيرسلاو ةوزغلا امنيب «ةيرجه ٠ ةنس يناثلا ىدامج يف كلذ
 .هسفن ةدرقلا ءام عضوم ىف اهل ضرعتلا متو «نايفس وبأ ةلفاقلا يف ناك ةريسلا يف

 دحأ ةعقوم دعب) هنأب هنمز ماشه نبا ددح يذلا رعشلا كلذ ناسح لاق اهتبسانمبو

 ىف ىرخألا ردب ةوزغو ه'؟ لاوش ىف دحأ ةعقوم تناكو ء(ةرخآلا ردب ةوزغ يف

 وبا اهيف ناك يتلا شيرت ةلفاق اهيف منغ يتلا ةيز ةيرش نأ ىلإ ريش امم :هن# نابعش
 .دحأ ةعقوم دعب تناك امنإ نايفس

 ملم جم ه7

 فئاطلا ةثداحو نميلاب بلك ةقطنم ىلإ ديز ةدوع

 امبرو «مالسإلا ىلإ نوعدي مهموق ىلإ اورفن نيذلا ةباحصلا نم ديز ناكو
 لبق كلذ مزلتست رومأ تعقو اذإ نميلا يف ةدعص ةقطنمب هتليبقو هبراقأ ةرايزب ماق

 ًايعاد لقألا ىلع ةدحاو ةرم نميلاب هتقطنم ىلإ داع هنأ الإ ءاهدعب وأ ةيوبنلا ةثعبلا

 لبق امو (ه7 ىناثلا ىدامج) ىلوألا ةدرقلا ةوزغ دعب ام ةرتفلا لالخ مالسإلا ىلإ

 اهترو ادع انبوب سارت لف همز هن طهرت قابلا ( سد: لاونغ) قدنكتلا ةووغ
 طاسوأ يف رشتني مالسإلا ذخاف ءهتقطنمو هتليبقو هتريشع يف مالسإلا ىلإ ًايعاد
 نب ليفطلا في ىلع سوو ىف رشي ناك افك ركتملا تقولا :كلذ ذنم ةعاضقو.ة بلك

 سيق دي ىلع نادمه ىفو ةبلعث نب دامض دي يلع هؤنش دزأ يفو «رونلا يذ ورمع

 ركذت ملو .يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع رعاشألا يفو طمن نب كلامو طمن نب
 لد اهديك ةايذكلاو .مالسإلا ىلإ ةوعدلل نميلاب هتقطنم ىلإ ديز ةدوع تاياورلا

 ىلإ ةدعص نم عوجرلا قيرط يهو - فئاطلا يف ديزل ثدح ام وهو «كلذ ىلع
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 صضعب ناكو «ةرتفلا كلت ذنم ديز ةليبقو ةريشع نيب مالسإلا راشتنا كلذكو - ةنيدملا

 نيدصاق نميلا قطانم نم نيمداقلا نيملسملل نوعطقتي اهرواج امو فئاطلاب رافكلا

 باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقو .رطاخملاب ةفوفحم فئاطلا قيرط لعج امم برثي
 00 :وهو فئاطلا يف ديزل ثدح ام دعس نب ثيللاو

 يركملا هيلع طرتشاو .«فئاطلا يف ًالغب لجر نم ىرتكإ ةثراح نب ديز نإلا
 «لزنف «لزنا :هل لاقف هبرخ ىلإ هب لام مث يركملا هد راسم ةءاش ةوحس هل نينأ

 : لاق ؛«نيتعكر يلصأ ينعد :هل هلاق «هلتقي نأ دارأ املف ءريثك ىلتق ةبرخلا يف اذإف

 لجرلا ىتأ ءىلص املف .ًائيش مهتالص مهعفنت ملف ءالؤه كلبق ىلص دقف ىَلَص

 باهف «.هلتقت ال :لوقي اتوص لجرلا عمسف «نيمحارلا محرأ اي :لوقي ديزو «هلتقيل
 :ديز ئدانف ديز ىلإ عجرف ءًائيش دجي ملف توصلا بحاص بلطي جرخف كلذ
 اهسأر ىلع ديدح ةبرح هدي يف سرف ىلع سرافب اذإف «ًاثالث نيمحارلا محرأ اي

 .«اتيم عقوف «ةبرحلاب لجرلا نعطف ءران نم ةلعش

 نأ نم مغرلابف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ عجر ىتح ًاقيرط كلسف «ًاديز هللا سنن

 عنمي مل كلذ نإف - ه1 ةجحلا يذ يف  ةيبيدحلا حلص دعب الإ ةئمآ حبصت مل قيرطلا

 قرط نم برثي ىلإ لوصولاو نميلا نم ريسملا نم تاعامجلاو ناسرفلا نم ديدعلا
 نيذلا ةعاضقو بلك ةليبق تالاجر نم ديدعلا مهنم ناكو «قيرطلا سفن نم وأ «ةيعرف
 ةسماخلا ةنسلاو ةثلاثلا ةنسلا نيب ام دلي هللا لوسر ىلإ نميلاب ديز ةليبقو ةقطنم نم اوراس
 ةريشع سفن نم وهو يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ليلجلا يباحصلا مهزربأ ناكو ءةرحسهلل

 نب وي هاجم د ندا ارو لا كرد و دع جاو ه4 يوم
 يتلاو ةرتفلا كلت يف ِ هللا وسر ىلإ اورجاه نيذلا نييبلكلا تارشعو ىبلكلا ةنادعس
 ظ | . لكك هللا لوسر ىلإ هجوتف ةنيدملا ىلإ ةثراح نب ديز اهيف عجر

 ةنيدملا ةثراح نب ديز مدق :تلاق ةشئاع نع يذمرتلا جرخأو»

 ىتح ٌِكَي هللا لوسر هيلإ ماقف «بابلا عرقف ءهاتأف «يتيب ىف ِةْكك هللا لوسرو
 . [ةباصإلا 555 ص ] (هلبقو هّقَتَتْعا

 قدنخلا ةوزغ يف نيرجاهملل ديز ةدايق

 ناكو «ةباحصلا نم مهعيمج فالآ ةثالث نوملسملا ناك قدنخلا ةوزغ يفو

 لوأو نيملسملا لوأ هتفصب ةحيحصلا هتناكم دكؤي ًايلاع ًايدايق ًازكرم ةثراح نب ديزل
 سانلا ديس نبال رثألا نويع يف ءاج دقف «هيوبنلا ةثعبلل لوألا مويلا ذنم ةباحصلا
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 ءاول ناكو . . سمخ ةنس ةدعقلا يذ يف قدنخلا ةوزغ تناك» :لاق دعس نبا نع

 : 2١ 1زيد انه وسم نم رانهألا ولو ه3 راكم هورس دم يره اهملا

 رئاس نمو نشيرق نم اوناك ءاوس ةنيذملا ىلإ نيرجاهملا ةفاك دئاق وه ذيز ناكف

 لبق ةنيدملا ىلإ اورجاه نم لك لمشي نيرجاهملا مساف ةيناميلا نم مهبلغأو لئابقلا ةيقب

 هتيمدقأ ىلع ةلالد هل قدنخلا ةوزغ يف ديز ىلإ نيرجاهملا ةدايقو ءاول دانسإو .ةكم حتف

 ةدابع نب دعس ناك امنيب «نيرجاهملا ةباحصلا عيمج. ىلع هايإ دي هللا لوسر ميدقتو
 .ةرونملا ةئيدملا لهأ نويناميلا جرزخلاو سوألا مه نيذلا راصنألا دئاق

 .لجر يتنام ىف: ىراضتالا ملسا نب ,ةملس ثعبي ّةْيِكَي هللا لوسر ناكو»

 نا كلو ءريبكتلا نورهظيو ةنيدملا نوسرحي «لجر ةئامثالث يف ةثراح نب ديزو

 سرح ىلغ رشب نب ةدابع ناكو .ةظيرُق ينب نم يرارذلا ىلع فاخي ناك
 "هلل 4 ةنوسرحم راضنألا ىف هريغ عم كي هللا لوسر

 رئاس يف ليلجلا هرود يراصنألا ذاعم نب دعس ميظعلا يباحصلل ناك دقو

 نب دعس مدقت ثيح قدنخلا ةوزغ ىتحو ردب ةعقوم يفو دقي هللا لوسر عم دهاشملا

 وهو «ةهتبرح هذي يفو عردلا جراخ اهلك هعارذو هصلقم هل عرد هيلعو فوفصلا ذاعم

 : يبلكلا ةئراح نب ةنادعس نب لمح لوقب لثمتي

 لجألا نا اذإتوملاب ٌّسأب الا ُلَمَحاِجيِهلا كردي ًاليلَق تبل
 للا نضر ةاعم قب هوس يدص أت 1 لجالا ناس اذإ ترعلا: ننحأ انا ىوويو

 ةرشع دجنو زاجحلا رافك نم اهئافلحو شيرق ددع ناكو ء«دهشتسا مث .مهسب هنع

 . مهنع يراصنألا تباث نب ناسح لاق «فالآ

 بالسألاَمتغموٍلوسرلاّل مق وجتزاو ةنيدملا اودَرَو اذا ىف

 باقعألا ىلع ٌمهِِظيغب اوُدُز مهِدَيأب نيرداقانيلع اًوَدْغَو

 بايرألادّيس كئبروونجو مهعمج قرفت ٍةفصعم بوبهب
 باوثّريخ رجألا يفمهباثأو مهلاتق نينمؤملا هلإلا ىفكو

 ٍباتْرُم يبذكمم لك كلذأو هباحصو دمحم نييسع ّرقأو

 رخاوأ يف ةظيرق ينب ةوزغ هِي يبنلا عم ديز دهش قدنخلا ةوزغ باقعأ يفو
 .ةرجهلل سمخ ةئس ةدعقلا يىذ

 ١ ا نع ان تسائل سانا فيس نبال توتال دوو 0
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 هتاجوز ًابنو : ةنيدملا ىلع ديز فالختسا

 ماشه نبا ركذ دقو هّوْيَي هللا لوسر عم قلطصملا ينب ةوزغ ديز دهشي ملو
 ه ةنس نابعش ىف اهنأ دعس نيأ نع سانلا ديس نبا لقن امئيب ء«ه" نابعش ىف اهنأ
 ركذ امك وهن ةورشلا كلف يف .ديز ةكراشم مدع يبس ناكو .: اهذغب قادتحلاو ةرجهلل
 ناك ءاويموب 8 (ةييننلا 'يليغ ةقز امس نفد هقلاطسسسلا هلك كلا هل سو ن1”: ننعس نا
 ىتلا هفالختسا ةرتف نإف «ةسداسلا وأ ةسماخلا ةنسلا ىف ةنيدملا ىلع ديز فالختسا

 تناك دقق: «ةعبرألا ديزب تاجوز ىلإ ةزاشإلل ةصرق ىدبت ءفصتو رهش زواجتت حل
 - ةنيدملا يف  ديز جوزت امك .ديز نب ةماسأ ةدلاو نميأ مأ ةكرب ةديسلا نهلوأ

 :ىورأ مأو ءزيرك تنب ىورأ اهمأ) : موثلك مأ تناكو «ةيقع تنب موثلك مأ ةديسلا

 ءديز تدب ةيقرو .ديز نب ديز :موثلك مأ هل تدلوف «(بلطملا دبع تنب ءاضيبلا
 اهقلط املو ءمشاه نب بلطملا دبع نب بهل يبأ تنب ةرد) ًاضيأ ديز جوزت دقو

 وأ ةسماخلا ةنسلا يف كلذو .(ماوعلا نب ريبزلا تخأ يهو ماوعلا تنب ًادنه جوزت

 . ةرجهلل ةسداسلا

 تنب ةميمأ ةنبا يهو شحج تنب بنيز ةديسلا جوزت دق ديز ناكو
 اهجاوز ناكو «ةرونملا ةنيدملاب ٍةْلَي هللا لوسر اهايإ هَجَوَرز ء.مشاه نب بلطملا دبع

 ءاهنيبو ديز نيب ةيجوزلا ةايحلا ترثعت مث هوي هللا لوسر رايتخال ةيبلت ديز نم

 :هل لاقو . ديز اهقلط نأ دعب مث لبق  امهتيب حالصإلا ٍةْيي هللا لوسر لواحف

 هتيلوؤسم ِةكو هللا لوسر لمحتف «كلذ يف ديز بِغري ملف (كجوز كيلع كِسمأ)

 .اهجوزتو هيلإ اهّمَضَف هتمع ةنبا هاجتو لشافلا جاوزلا كلذ ءازإ

 ميركلا نآرقلا يف ةثراح نب ديز ديلخت

 عيرشت لازنإل هيهلإ ةمكح ديز ةقلطم بنيزب ٌةْكَو هللا لوسر جاوز يف ناك دقل
 ءدعلاو ىو دعلا نين ةدينمعلاو ةدتانس تناك كلا نلماتكلا ىقنعلا ةذاغ ءاغلاب قوام

 ىلإ بديزب لي دمحم يبنلا جاوز ىدأ دقف ءرومألا نم ديدعلا نييبتو ةيقيقحلا

 فيك ؟هنبا وهو ديز ةقلطم دمحم جوزتي فيك :ةنيدملا يف سانلا لؤاستو رايتحا
 ينبتلا نم لكشلا كلذ تغلأ يتلا ةينآرقلا تايآلا هللا لزنأف ؟هنبا ةقلطم بألا جوزتي
 طسفأ وه مهمل مشوُعدا » : ىلاعت لاقو ««مكئانبأ مكؤايعدأ ناك امو» :ىلاعت هلوقب

 (دمحم نب ديز) ىعدي ديز دعي مل مويلا كلذ ذنمو .[10 :بازحألا] 4 هنأ َدنِع
 . (ةئثراح نب ديز) هيبأل ىعدي حبصأو

 اوربا نما ندع نشلالتالا "نينانلا ديه قيالاب رثالا نويبع :(1)
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 اهنم ميركلا نآرقلا نم تايآ ةثراح نب ديز يف لزنو يدك نبا ظقاحملا لاق
 َمُهوُعَدَأ  :ىلاعت هلوقو [4 : بازحألا] 4من مُكءاَيدَأ َلَعَج اموال :ىلاعت هلوق

 4 كلبي نيرا يحلو ايا :ىلاعت هلوقو وَ دعست ره موس
 َكِيَع فينأ هع تنسو هك مم عي لو و9 : يلاعت هلوقو [4+ : تادوحألا]
 00 و وو ا دم

 نم أدحأ ىلاعت هللا مسي ملو) ريثك نبا لاقو [ : بازحألا] © 7
 7 ريغ كارقلا ىف 00

 ىنعم نأب لوقلاك ةرصاق ةرظن ةيرابخألا تاياورلاو ريسافتلا ضعب ىف ىتأي دقو
 ىنعم كردت ال ةرصاق ةرظن يهو ءقتعلاب يأ هيلع تمعنأو مالسإلاب يأ هيلع هللا معنأ
 تناك دقو ةيدفلا عفدلو هتداعتسال اوهجوت هفاطتخا دعب هناكم اوفرع امدنع هلهأ نأ
 رمألا يهتني ةيدفلا عفدبف ّيبسلا وأ فطخلا ةلاح يف كلذ زواجتت ال برعلا ةداع
 ءاهز لبق كلذ ناكو ةيدف نودب هقتعأ ًادمحم ديز راتخأ املو :؛هتيرح صخشلا ديعتسيو

 نأ امك نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ كلذب لاق الو ةيآلا دوصقم كلذ سيلو «ةنس نيثالث
 ىلع مالسإلاب هللا معنأ دقف ءرصقأ ةرظن مالسإلاب يأ هيلع هللا معنأ ىنعم نأب لوقلا
 معنأ دقف هريغ دحأ ىلع هب معني مل ديز ىلع هللا هب معنأ ام نأ حيحصلاو « سانلا عيمج

 هيلع هللا معنأو ةباحصلا لوأو نيملسملا لوأ ناكف مالسإلا ىلإ قبسلا ةمعنب هيلع هللا
 هريغ نآرقلا يف ةباحصلا نم ًادحأ ىلاعت هللا مسي ملف نآرقلا يف همسا ديلختو ركذ ةمعنب
 هانبت هنأب لي هللا لوسر هيلع معنأو :دبألا ىلإ لجو ّرع هللا نم ديلخت مظعأ كلذب لانف
 معنأو :مالسإلا دعب ةنس ةرشع سمخ ءاهز مث مالسإلا لبق ام ذنم كو دمحمل أنبا ناكو

 م لك هللا لوسر بيبح رهن ًاميظع ًابح هبحي ناكو هيلإ سانلا ٌبحأ هنأب هيلع

 وهو . . هيلع ُتمعنأو هيلع هللا معنأ نم ِيلإ سانلا ٌبحألا : : لاق ِةِِئي هللا لوسر نأ باعيتسالا
 نم وَ آب دَّيَحم نك اما : ىلاعت هلوقب مظعأو لجأ ًارمأ تايآلا تنّيَبو «(ةثراح نب ديز
 للَع دمحمل نوكي ال نأ هللا ةمكح تناك دقف 4# ُنعَيَيلا َرَئاَو هَل لوس رز نو مُكِلاَجَ
 رمألا نوكلو مالسإلا لبقتسمل ةيهلإ ةمكح يهو - ينبتلاب الو ةدالولاب ال - ءانبأ

 قرع ثقف ديزل ميركل الإ هيبا ىلإ كير ةرزا يف سيجار . مالسإلا يف ىروش
 مهيف نيذلا لئاوألا برعلاو نميلا كولم ءابس نب ريمح ينب ليلس هنإ كلذب عيمجلا
 :ىرزاضتالا تبناث سس ناسح لاق

 1 د يسلا ايدك *أ تَرَكُذ اذإ انهسادك ةيزيبللا:فاربنتا ةفاوت

 )١( ص ةج  ةياهنلاو ةيادبلا 15.
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 قدنخلا ةوزغ دعب ةثراح نب ديز ايارس
 ةيبرحلا ايارسلاو تاوزغلا ىف ةباحصلا ةداقو ءارمأ نم ةثراح نب ديز ناك دقن

 نب ةملس يباحصلا نع يراخبلا جرخأ) :ينالقسعلا لاق «ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا لنم

 تاوزغ عبس ةثراح نب ديز عمو تاوزغ عبس ِةلَو يبنلا عم توزغ : لاف عوكالا

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو) :ينالقسعلا لاق . (ِةيكو هللا لوسر انيلع هرمؤي

 ىَقَب ولو ءمهيلع ُهَرْمَأ الإ ةيّرَس يف ةثراح نب ديز و هللا لوسر ثعب ام»
 .[ةباصإلا / 055 ص] .«ىوق دانسإب هبيش يبأ نب ركب وبأ هجرخأ .هفلختسال

 يبأ نب ركب وبأ ظفاحلا مامإلاو دمحأ مامإلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ام :لوقت تناك ةشئاع نأ ىهبلا نع دواد نب لئاو نع ديبع نب دمحم انئثدح : ةبيش

 هلعب ىقب ولو مهيلع ِةَرَمَأ الإ ةيّرَّس يف ةثراح نب ديز ِةِكَك هللا لوسر ثعب

 دانسإ اذهو .هب ديبع نب دمحم نع ناملس نب دمحأ نع يئاسنلا هاورو .هفلختسال

 . 070. . حيحصلا طرش ىلع يوق دّيَج

 قدنخلا ةوزغ دعب ةثراح نب ديز اهداق ىتلا تاوزغلاو ايارسلا تلصاوت دقو

 : يهو ةظيرق ىنبو

 (ه5 يناثلا عيبر) مومجلا ىلإ ديز ةوزغ

 ٌموُمَجْلا ةثراح نب ديز ةوزغ» اهنأب ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا اهنلا نايكأ كفو

 نب ديز ةيرس» ناونعب رثألا نويع يف سانلا ديس نبا اهركذو ''”(ميَلُس ينب ضرأ نم
 ةنس رخآلا عيبر رهش يف يهو) :دعس نبا لاق ؛موُمَجبلاِب ميلس ينب ىلإ ةثراح

 درو ىتح راسف «ميلس ىنب وزغل ةثراح نبا ديز ِةْنكَو هللا لوسر ثعب :ثيح «(تس
 - درب ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم لخن نطبو ءاهراسي نع لخن نطب ةيحان  مومجلا

 يلوح يدسألا ىف ناكف .:ءانكو افغت هتاضآو ء«نيكرشملا نم ةعامج ديز رسأف

 ةميلحل ِخِلَ هللا لوسر بهو «باصأ امب ةثراح نب ديز لفق املف ءاهجوزو ةينزملا

 اساسه حر ىتح ةميلخ . تنور ةزسعلا ىتخا اياكاوعل
 . ميلس ىنبو مومجلا ةقطنم ةيمالسإلا ةلودلا ةطلس تلمش ةوزغلا كلك

 (ه" لوألا ىدامج) صيعلا ىلإ ديز ةيرس

 ثعبف ءماشلا نم تلبقأ دق شيرقل أريع نأ هغلب ِهَْي هللا لوسر نأ اهببس ناكو

 ١. 0 ؛ ص حج  ةياهنلاو ةياديلا 010

 11 15 نعااعج رثالنويع د 111/1 “ا ع ءانتع قيال ةيوبتلا ةريشلا 0



 , مالسإلا رجف ىف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 15

 اهليبو - صيعلا ىلإ ديز ةيرس يهو . ةباحصلا نم نيعبسو ةئام يف ةثراح نب ديز

 هرم رخال نك حرر / ةليل ةورملا يذ نيبو اهئيبو ءلايل عبرأ ةيدهلا مشو

 ةضف ذئموي ذِخأو ءاهيف امو اهذخأف « صيعلا يف شيرق ريع ةثراح نب ١ ليز ضرتعاف

 عيبرلا نب صاعلا وبأ مهنم , ءريعلا يف ناك نمم ًاسان رسأو «ةيمأ نب ناوفصل ةريثك

 لوسر لاقف . صاعلا ابأ ٌتَْجَأ دق ىنإ :رجفلا ِةكَي هللا لوسر ىلص ثيح سانلا ىف

 . هنم لخأ ام هيلع ّدَرَو .ٍتَرَجَأ نم انرجأ دقو ءاذه نم ءىشب تملع ام : ِةِيِكي هللا

 0" ١

 دجنب فّرطلا ىلإ ديز ةيرس
 هياتم فوطلا اضيأ ةثزاخس ني ةيز ىوغو) :كتوعبلاوةاياوسلا ىف ماشع خبا:لاق

 وهو ءفرطلا ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس) : نسانلا ديس نبا لاقو . (قارعلا قيرط نم لْخَن

 . (ةئيدملا نم ًاليم نيثالثو ةتس ىلع ؛ : اننلا نو ضازملا نم اوييرت عام

 ءدجن نم ةقطنملا كلتب ودبلا بارعألاو ةبلعت : ينب ىلع ةوزغلا كلت تناكو

 ماتوا تار را برح تاما لا ل لا

 5900 ا تيد هان ا هناتصأل : الا دي

 . (لايل عبرأ باغو اديك قليردلو ءأريعب نورشع ىهو .ةنيدملا

 (ه" بجر) ىرقلا يداو ىلإ ىلوألا ديز ةيرس

 عئاضب هعمو ؛ماشلا ىلإ ةراجت يف ةثراح نب ديز جرخ) :دعس نبأ لاق

 تا(وذف نب هرازف ينب نم سان هيقل .ىرقلا يداو نود ناك املف ٍةَِي يبنلا باحصأل

 ارغ) : الئاق ماشه نبا اهركذ يتلا ةيرسلا كلت ببس وه كلذو - هيلع اوراغأف

 فثتراَذ .هباحصأ نم سان بيصأف «ةرازف ينب هب ىقلف ءىْدْفْلا ىداو ةثراح نب ديز

 ندا با ان ياا ل ير اك و نا ا ولحفلا وسب هوم كفذ

 اوذخأو هباحصأ اوباصأو هوباصأ ةرازف ىنب نأ :دعس نبا لاقو .(شادخ نب ورمغ

 نك ا تاس: ناك ااجكإ وب هينرعم ةيرس ىف قكم مل هز هللا نم خيير م1"( همم ناكاام

 ينبو نيملسملا نيب ب نباس حارص كان نكي متو «ليلق رفن هعمو ماشلا ىلإ ةراجت

 ينب موجهب ئجوف ءزاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف مهتقطنمب رم املف «ةرازف

 .154 - 1؟9ص 7ج  رثألا نويع 0١59و 584ص ؛ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()
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 يهو (ةْفْرِق مأ) اهل لاقي زوجع ةأرما ةكراشم وأ ريبدتب كلذ ناكو عءندب خف ةرازف

 ةفْرِق مأ نم ََّعَأ تدك ْوَل) : لاقيف لثملا اهب برضُي ناكو ءاهموق نم فرش تيب يف)

 يف قّلعي تناك اهنأل .ةفرق مأ نم زعأ :اولاق امنإو ؛ سانلا ديس نبا لاق (تدز ام

 .(مرحم وذ اهل مهلك ءافيس نوسمخ اهتيب
 كلذ يف (ىلتقلا نيب هب كيوا ةيتزاو) ءهعم نيذلا ضعبو ديز بيصأ املف

 كلذ ناكو 000000 7 «ةرازف ينب ةليبق نم رداغلا موجهلا

 0 ايس ا يس ع وع ني رتل

 03 لَبَتْسا املف زل يرتب سو تج نص فاخر ن2 ا

 ديس نبأ لاق .(ةرازف ينب ىلإ شيج يف هي هللا لوسر هثعب «هحارج نم  ىفاعت

 شيج سأر ىلع قلطناف هحارج نم ىفاعت امدنع ةيناثلا تناكو .(ناضمر يف ةيناثلاو
 .ىرقلا يداو ىلإ ةباحصلا نم

 (ه 1 ناضمر) ىرقلا يداو ىلإ ةيناثلا ديز ةوزغ

 يف ةرازف ينب ىلإ ِهكَي هللا لوسر هثعب هحارج نم ديز ٌلَبَتْسا املف) : ماشه نبا لاق

 رحسملا نب ؛ سيق ديز باحصأ نم ناكو . (مهيف باصأو .«ىرقلا يداوب مهلتقف « شيج

 : كلذ يف لاقو ءردب نب ةفيذح نب كلام نب همكح نب ةدعسم لتقف يرمعيلا

 "رِئاَئلَوايحلا يفِوزَوِب يّنإو ٍهّمَأ ٍنْبَأ يْعَس َلْفِم هروب ُتيعس
 "رراَغُم ردب لآ ْنِم ٍلَطَب ىَلَع ل لق ل

 هل يت و رصسب ناهس ناك اقيفشل ريت ترف
 ردب نب ةفيذح دنع تناكو ءردب نب ةعمز تنب ةمطاف يهو هفرق مأ رسأ متو

 يي نمأف .(تدز ام َةَفْرِق مأ نم ّرعأ تنك ول) :اهيف لاقي يتلا يهو ةريبك ًازوجع

 لوسر اهّبسل اهلتق امنإ ًاديز نأ يبالودلا ركذو) :سانلا ديس نبا لاق .اهلتقب ةثراح

 نوكي نأ زوجيو ءهسرف مسا نوكي نأ زوجي :درو) :ةيوبنلا ةريسلاب تيبلا شماه يف ءاج )١(

 ينب دحأ وهو «شادخ نب رمع نب درو) وه امنإو ئطاخ ريسفت وهو (سرفلل ًافصو

 نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ملس نب دوس نب ثيل نب ديز نب ميذه نب دعس
 رمعيلا سيق ىعسف «ىرقلا يداو ىلإ ىلوألا ديز ةيرس يف ةرازف ودب هتلتق دقو (ريمح
 . ةوزغلا هذه يف هلتاق لتقو هرأثب ذخألل

 عضوملا :ةارعملاو .حمرلا يأ نانسلا :يبضعقلاو .ءادعألا ىلع ةراغلا ريثك :رواغملا (؟)

 . قوي : يكذيو . ءيش هولا ال يذلا
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 هتنازب موي لودتملا امو .هخازب موي تلتق اهنأ يدقاولا ركذو) :لاق . (ِةيِئَنَع هلل

 . ةوزغلا سفن يف كلذو 1 ةفيسكلا ص

 ءةفرق مأ ةنبا :ىرسألا نم ناكو «ةرازف ينب نم ةعامج ديز رسأو
 يداوو ةرازف ينب ةقطنم حتف ةوزغلا كلت يف ديزل متن .يرازفلا ةدعسم نيب هللا دبعو

 ىلاعأب ىرقلا يداو ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا ةطلس تدتماف زاجحلا يلاعأب ىرقلا
 ادا نأ دعس نب دمحمو قاحسإ نب دمحم ركذو) نيانلا ديس بلاك . زاجحلا
 ركب ايأ ثعب هيي هللا لوسر نأ .ملسم حيحص ىف انيوُر دقو . . ةثراح نب ديز ةيرسلا

 نكلو ةيرسلا كلت يف ركب وبأ ناك دقف ضراعت كلانه سيلو .(ةرازف ينب ىلإ

 يذلا ثيدحلاو مدقتملا ةشئاع:ثيدح كد دكؤيو ةنراخ نب :.دنز ناك اهدكاقو اهريمآ

 هرمؤي تاوزغ عبس ةثراح نب ديز عم ازغ هنأب عوكألا نب ةملس نع يراخبلا هجرخأ

 يذلا وه ةملس ناكو) «ىرّقلا يداوب ةرازف ىنب ةوزغ اهنمو .انيلع قو هللا لوسر
 ءآ ثني ةكناك)»: ساتلا ةيس نيار: ماشنع نبا لاق «ةوزغلا كلك يف ةفرق مأ كنب نسا
 اهبهوف ءَهَمْلَس ِدِْكَي هللا لوسر اهلأسف .اهباصأ يذلا وه ناك ,عوكألا نب ةملسل ةفرق
 نبا لاق .(نزح نب نمحرلا دبع هل تدلوف . بهو ىبأ نب نْزَح هلاخل اهادهأف ءهل
 ًانايرع هيلإ ماقف ٍهلَي يبنلا باب عرقف ؛ةوزغلا كلت نم ةثراح نب ديز مدقو) :دعس
 كد تناك دقو ادب هللا هوفظ اهيبوريخاف :ةلاسو ليو هقنتعا يتم «هيرق ب
 ةنيدملا مدقو نابعش يف قلطصملا ينب ازغ ْةِْلَو يبنلا ناكو «ناضمر ىف ةوزغلا

 .ه5 ناضمر يف رفظلا هل متف ةوزغلا كلت يف ًاديز ثعب مث ناضمر لالهل

 (ه5 لاوش) ْنَيذِم ىلإ ديز ةّيِرَس

 يهو - . نيدم ىلإ ةثراح نب ديز ةدايقب ةباحصلا نم ةيرس يلي هللا لوسر ثعبو

 - لاوش يف - لص هللا لوسر ثرعب امك - زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو لحاسو يلاعأب

 .ربيخ ىلإ يراصنألا ةحاور نب هللا دبع ةدايقب ةباحصلا نم ةيرس

 باصأف «نيدم ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس قاحسإ نبا ركذو) : سانلا ديس نبا لاق
 ىلإ ةيمالسإلا ةطلسلا تدتماف  (سانلا نم ٌعمج اهيفو لحاوسلا يهو انيم لهأ نم أيبس
 نبا لاق « .عيبلل مهضرع متو «ةنيدملا ىلإ يبسلاب ديز داعف اهلحاسو ةقطنملا كلت

 .نوكبي مهو كَ هللا لوسر جرخف دالوألاو تايهمألا نيب ىنعي .مهنيب قرْمَث) قاحسإ

 عم ناكو .ًاعيمج الإ مهوعيبت ال :لاقف . مهنيب قّر هللا لوسر اي : : ليقف ؟مهل ام :لاقف

 .(هل خأو بلاط يبأ نب يلع ىلوم هريمض ةيرسلا كلت يف ةثراح نب ديز
 هباحصأو يدوهيلا مازر نب ريسب ىلإ تناكف ةحاور نب هللا دبع ةيرس امأو
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 هللا لوسر ىلإ ةحاور نب هللا دبع مهب مدقف «دوهيلا نم نيثالث عم ٌهرسأ متف «ربيخب

 كلت ىف ةحاور نب هللا ديع باحصأ نم ناكو «ةيرجه " لاوش ىف ةئيدملاب دي

 1 .مريمحملا ضاخقلا نكيسلا سنا نيالا ديع ناعيعلا ةوزغلا

 يمسح ةوزغ ىلإ ربيخ ةوزغو ةيبيدحلا حلص
 ديري ال ًارمتعم ةنيدملا نم نيملسملاب لَك هللا لوسر راس ه5 ةدعقلا يذ يفو

 عم راس ةثراح نب ديز نأل يثيللا هللا دبع نب هليمن ةنيدملا ىلع فلختساو ءابرح
 مغرلابو «ةرمعلا ءادأل ةكم ىلإ ريسملا يف يأ «ةيبيدحلا ةوزغ يف ِةِْكي هللا لوسر

 ىلإ ريسملا كلذ ىدأ دقف «ةرمعلا ءادأ نم نيملسملاو دلي يبنلا تعنم ًاشيرق نأ نم
 قحلي نأو ةنداهملا ىلع صن يذلاو شيرقو يم هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلص دقع
 قاحللا دارأ ْنَمِل قيرطلا نيمأت نم كلذ هينعي امب «هب قاحللا ديري نم ٌهُْم يبنلاب

 . ةميظع دئاوف حلصلا كلذل ناكو ءاهريغو ةكم وأ نميلا نم كو يبنلاب

 نبا لاقو .افصنو ًارهش هتوزغ يف ماقأ ِةْكَي هللا لوسر نأ : تتاح هما ركذو

 هللا لوسر فرصنا مث «ةليل نيرشع لاقيو ءاموي رشع ةعضب ةيبيدحلاب ماقأ :دعس

 ١[. : حتفلا] © ايم احن كَ انحف اَنِإ 98 معتفلا ةروس هيلع تلزن ناجنضب اوناك املف دك

 هللا لوسر ناكو ..ه7 ةجحلا يذ لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ ْةَْي هللا لوسر داعو

 نيب ةنمآ تتاب قيرطلا نأل كلذو ةيبيدحلا ةنداهم دعب نميلا لهأ مودقب رشبي كي

 ةروس لوزن دعبو «ةنيدملاب وهو قي هللا لوسر لاقو .ةرونملا ةنيدملاو نميلا

 (مهتدئفأ ةنيل مهبولق ةقيقر موق . .نميلا لهأ ءاجو حتفلا ءاج ءربكأ هللا» :حتفلا

 لاق لاق معطم نب ريبج نع يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ جرخأو ثيدحلا
 . (ضرألا لهأ ُريخ - ْمُه «باحسلا مهنأك نميلا لهأ مكيلع علطي) : دو هللا لوسر

 نب ديز ناكو «ربيخ ًايزاغ نيملسملاب ِلَك هللا لوسر راس هال مرحم يفو
 رصتلاب تجوتت يتلا ربيخ ةوزغ يف ٌةْدلَي يبنلا عم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «ةثراح

 بكاوم ربيخ ىلإو ةنيدملا ىلإ تلصو ء«ربيخب كك هللا لوسر اميفو ءهال رفص يف
 ورمع نب ليفطلا بكوم مهلئاوأ نم ناكو «باحسلا مهّنأك اوعباتت نيذلا نميلا لهأ
 بكومو ؛«سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث يف ةريره وبأ هعمو يسودلا

 رماع يبأ بكومو «هموق نم ًالجر نيعبسو ةسمخ يف ةممح نب ورمع نب بدنج
 «ةبلعث نب داّمِضو «رعاشألا نم نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم يبأو يرعشألا
 نب ديز خأ نبا  يبلكلا ةلَّبَج نب ورمعو «ينادمهلا يبحرألا طمن كلام نب سيقو
 : يبلكلا ةلبج نب ورمع لاقو «بلك ناسرف نم ةعامج يف  ةثراح

 ارك تع اهناترالا تحبضار م. قلاب ءانج د هللا لوس تتح
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 لل ا مس ا ااا سلب

 قد افيو يشتم قيس ام سبح ةوداط كعب ةنوشملا ب25 بنل ىلإ ييمردق ناك
 ندرألاب ةريبك ةينامي ةليبق يهو ماذج ةليبق تملسأ ة ةرتفلا كلت يفو فال ةتنيح لوألا
 لوسر بتكف يماذجلا ديز نب ةعافر هلي هللا لوسر ىلإ مدق ثيح زاجحلا يلاعأو
 نأ ثبلي مل مث» ماشه نبا لاق ءاوباجتساف مالسإلا ىلإ مه وعدي ًاباتك هعم ِةِلكَي هللا

 ل ا ل ا ل
 هيلع راغأ (رانش) هل لاقي ماذج ةيدوأ نم ٍداوب ناك اذإ ىتح ءهل ةراجت هعمو هيلإ

 نب ديز ةوزغ ببس كلذ ناكف (ِنايِعَّلَصلا دينهلا نب ٌصوُع هنباو صوع نب دينُهلا

 . يمسح ضرأ ىلإ ةثراح

 (ها/ يناثلا ىدامج) ىَمْسِح ضرأ ىلإ ديز ةوزغ
 هزاجأ دقو ءرصيق دنع نم ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لبقأ) :سانلا ديس نبا لاق

 ىرُقْلا يداو ءارو يهو  يمسحب ٍماذُج نم سان يف (صوع) هنباو دينهلا هيقلف ءهاسكو
 ناين نرم نط كلاب ميسم برت لفساالا هيلع اوك رك ملقى درطلا هناي اوهاطقل
 هربخأف يلي يبنلا ىلع ةيحد مّدقو .هعاتم ةيحدل اوذقنتساف مهيلإ اورفنف «بيبضلا
 .[رثألا نويع 5١ ١ ص] (ةيحد هعمو لجر ةئامسمخ يف ةثراح نب ديز ثعبف «كلذب

 ا ا و يا
 هنباو صوغع نب ُدْيَئُهَلا هيلع راغأف هل ةراجت هعم ناكو هيلإ ديك  يبنلا هثعب نيح مورلا

 غلبف «هعم ناك ءيش لك اباصأف (ماَذَج نم نطب : : ْميَلَضْلاَو) - نائعلصلا كفيلا قب ضوغ

 دينهلا ىلإ اورفنف «باجأو ملسأ ناك نمم ديز نب هعافر ٍطهر بِيَبّصلا نم أموق كلذ
 - ىَتْبَل نبا انأ : لاقف يعلضلا رقشأ نب ٌةَّرق دئموي ىمتناو . اولتتفاف ل ءهئبأو

 ءهتبكر باصأف مهسب يبيبضلا لاعج يبأ نب نامعنلا ىمرف - ىتنل ىعدت مآ هل تاكو

 .هنباو دينُهلا دي يف ناك ام بيبضلا ونب ذدقنتساف - يشل نيا انأو اهد# هباصأ نيح لاقف

 مد هاقستساو «هربخ هربخأف ِدَِكَي هللا لوسر ىلع مدق ىتح ةيحد راسف «ةيحد ىلع هوُدرف

 ديز ةوزغ جاه يذلا كلذف .ةثراح نب ديز مهيلإ كَم هللا لوسر ثعبف از كقعلا
 . [ةيوبتلا ةريسلا - 5 /187ص] .ًاشيج هعم ثعبو «ىَمْسِح ضرأب ٌَماذجِ

 وبأ هديق «لوألا روسكم ىلْغِف لاثم ىلع يَّمْسِحَو) : سانلا ديس نبا لاق
 هبوضُت دعب هب ماقأ نافوطلا يف ءاملا نأ اوركذو ءماذج ضرأ نم عضوم «يلع
 زاجحلا يلاعأ ىلإ ماشلا ينادأو ندرألاب اهقطانمو ماذج تناك دقو .(ةنس نينئامث

 .ةينامورلا ةيروطاربمألاب ةطبترم

 ىلإ يبلكلا ةيحد هعمو ةباحصلا نم ةئامسمخ يف ةنيدملا نم ديز قلطناف

 «ةرذع ينب نم ليلد هعمو «راهكلاب نيكو: زبللاب ريمي ديز:ناكو): يمس نقرأ



 50 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع م١

 نم نافطُع تناك) :ماشه نبا لاق .(موقلا ىلع حبصلا عم مجه ىتح ديز لبقأن
 ءءالجّرلا ةّرَخ ةّرَحلا نولزني ميذه نب دعسو نامالس نم ناك نمو لئاوو ماَدَج

 ينب رئاسو .بيبضلا يني نم سان هعمو .ملعي مل (ةّير عارك) يف ديز نب ةعافرو

 ةثراح نب ديز شيج لبقأو 0101 لينا امم زال ةيحان نيتي يداوي بيبشلا

 مهتيشام ىلع اوراغأو ا 500-0- : اولتقف و

 نمو «ةاش فالآ ةسمخ ءاشلا ْنِمَو «ريعب فلأ معُتلا ْنِم ا .مهيلاهأو مهمعُنو

 تالا نم اونو اهازعيس) : ماشه نبا لاقو . (ةاييصلاوبءانسنلا نتا ةنام كيلا

 . فنحألا ىنب نم نيلجرو هتباو دينهلا اولتقو نانا

 ءمهنم ٌرَمَن بكر ندم ءافْيَقب شيجتلاو «بيبضلا ونب كلذب تعمس املف

 ةميلخ نب ةيحد بحص دق ناسح ناكو يبيبضلا ةَّلِم نب ناسح بكر نميف ناكو

 ءةجاجعلا اهل لاقي سرف ئلع ناسح بكرف باتتكلا مأ هملعف كلذ لبق يبلكلا

 هل لاقي هل سرف ىلع ورمع نب ديز وبأو يي ل

 مهل لاقف «مهنوردتبي شيجلا نم ُرْفَن لبقأ شيجلا نم أوند اذإ ىتح اوقلطناف .رِمَش

 ديز دنع اوفقو املف «ةثراح نب ديز ريمألا ىلإ مهوقفارف . نوملَسُم موق انإ 0

 لاَ .ناسح اهأرقف باتكلا مأ أرقاف :ديز هل لاقف . نوملسم موق انِإ :ناسح لاق

 الإ اهنم اوءاج يتلا موقلا َةَرْعُت انيلع مْرَح دق هللا نأ شيجلا يف اودان : ةثراح نب ديز

 يف يدع نب ربو يبأ ةأرما يهو  ةلِم نب ناسح تخأ تناكو '' 00-7

 :هيعلضلا رْرِفلا مأ تنافر 1 في كدخلافا اها نسما اقف هع راسألا

 - ديز يبأو فينأ عم فرصناو ناسح اهكرتف ؟مكتاهمأ َنوُرْذَّتو مكتانبب نوقلطنتأ

 ىوقحب تذخأ دق ناسح تخأ تناكو ءرزفلا مأ تلاق امب ديز شيجلا ضعب ربخأف

 يلا وأ او ا دع يسيل دوا

 ا 558 هنم ءاج يذلا بيبضلا 5 0

 ا ل ا ال

 هل لاقف ٠ ؛ىلِيَل وح نم كلانه ركب دنع خلا هب اذ عرب ةمافر وحبس

 .دهعلا ضقنو ساخ :زنخلو .اهئومحي يلا مهتيحان : مولا ةرغت )010

 . رصخلا  نوكسف حتفب  وقحلا :هيوقح (6)
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 2220000 (ماذج ىلإ ةعافر عم 5 كك هللا لوسر باتك ينعي) هب ت تئج ىذلا

 :لوقي وهو ُهَلْحَر هيلع ٌدّْشَي لعجف ءهل

 ”ريظطبن وتل لوتقملا يبيصخلا يخأ ةراَفَض نب ةيمأب هعم ْمُهو اَدَع مث

 ديك هللا لوسر ىلإ اوضم ةنيدملا اولخد املف «لايل ثالث ةنيدملا ىلإ اوراسف ءةّرَخلا

 نم اولاعت نأ هديب مهيلإ راشأف ٍةِلك هللا لوسر مهآر اولخد املف «يوبنلا دجسملاب

 لاقف «ىلتقلاو ىرسألا رمأبو هلجأ ْنِم اوءاج امب هوملكف «هيلإ اوتأف «سانلا ءارو

 2 .ملعأ هللا لوسر اي تنأ) : ةعافر لاقف «؟ىلتقلاب ٌعنصأ فيك)» :ِةْيِلَع هللا لوسر

 اننانل قلطا :ورمع نب ديز وبأ لاقف .ًامارح كل لحن الو ءالالح كيلع مّرَحُن

 :ِلَم هللا لوسر لاقف .هذه يمّدَق تحت وهف ّلِتق ْنَمو هت ناك هللا كونو

 ١ . (ديز وبأ قَدَص)'

 ىلا كعب - اَيلَع اي ْمُهَعَم ْبَكْرا) ' بلاط يبأ نب يلعل ل هللا لوسر لاق مث

 اي يعطي نل دي نإ :بلاط يبأ نب يلع لاقف . ىرسألا قلطُيِل ةثراح نب ديز
 نيم تحس ثايب اناهرب ةركيل هفيس هاطعأف ..ةاذه ىقيش دخت + لاق هللا “لوس

 ىلع هولمحف ءاهيكرأ ةلحار هللا لوسر اي يل سيل :ٌيلع لاقف  ديز ىلإ ِةيلي يبنلا
 شيحلاو: ةقراحت ني ةيؤ اوقف «اؤراسفا + لاحكملا هل لاقي ىتادجلا قمع نبا ةيلعتل ريغب
 هلل هللا لوسر ثعب) :سانلا ديس نبا لاق كلذ ينفو ءماذُج ضرأ نم نيتلحفلا ءافيفب
 يلع هجوتف .مهلاومأو مهمرح نيبو مهنيب ىلخُي نأ هرمأي ةثراح نب ديز ىلإ ًايلع مهعم

 ديز دّرَف كي هللا لوسر رمأ هغلبأف ةورملا يذو ةنيدملا نيب يهو نيتلحفلاب ًاديز ىقلو

 :[رثألا نويع ١5١ ص] (مهل ذخأ ناك ام لك موقلا ىلإ

 جئاتن ماذج نمرأ خف هروات انو ىعست- ىلإ ةثراح نيب ديز ةورغل ناأكو

 ءاوضنا ديكأتو تيبثت يفو «قرطلا عاطقو نيدسفملا ىلع ءاضقلا يف «ةيباجيإ راثآو
 ىراسألا قالطا ناك امك «ةيمالسإلا ةطلسلاو ةلودلا راطإ يف ماذج ةليبقو ضرأ

 درب نيل هنراح رب , ديز رمأف :مالسإلا ةحامس ديكأت يف ًاميكح ًاجهن لاومألاو

 نين مهدر متف ؛هياحصأو يماذجلا ديز نب ةعافرل ليإلاو لاومالاو قرتسألا

 ةتيدملا ىلإ هشيج عم.داغ ماذج نضرأ يف رمألا تابثتسا ىلإ ديز نآمطا امل
  زاجحلا يلاعأب  ىرّقلا يداو ءاجرإب مالسإلا ةبيهو ةدايس تطسبنا دقو ةرونملا
 . ماشلا ينادأ ىلإ ماذُج قطانمو



 ماشلا ىلإ ةيمالسإ ةوزغ لوأ . . ةّتؤم ةوزغ

 رخاوأ 7 اوماقف يجوع وسبب نم نوسجوي اوذخأ 5 يف مورلا نإ مث

 لع 5 ناسا ورمع ء نبا ةحرف مورلا رمأ 0 ناروتو قريطل كلي

 ورمع نب ليبحرش يدزألا ريمع نب ثرحلل ضرعف) سانلا ديس نبا لاق .هلتقو
 .هريغ ِةلَي يبنلل لوسر لتقُي ملو .هقنع ٌبرضف همدق مث أطابر هقئوأف يناسغلا
 دن( هتاف ةؤررغ بيس قلل ناكف : يقع نيخبلا تلي نيس لع فلا ىلع فال, كمتاف
 هاذه فتاك لقت يحول انيس نوبلز هوم ريماس دحأ كلذأ ناك اهقوو
 لمع يف ةكراشملل ماشلا يف ةيحيسملا ةيبرعلا لئابقلل رافنتساو ةينامور تاكرحت
  ةينامورلا تاكرختلا كلت تناكو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا برض فدهتسي ىنامور

 ةفيدعلاب ,قيملاسملاو ذللك هل :لويمر ةعئاقمو# ةلوعم لحس ها ةلئش لئاوآوب علطبا ىف
 . ماشلاب مهعم ْنَمو مورلا وزغل شيج هيجوت دي هللا لوسر ررقف «ةرونملا

 ةدايقب ةباحصلا نم مهلك لتاقم فالآ ةثالث نم شيج زيهجتب ديك هللا لوسر ماقف
 . ةلودلا مايقو ةرجهلا ذنم وزغلل ريسي شيج ربكأ كلذ ناكو «يبلكلا ةثراح نب ديز

 ْنِم اوملسأ نيذلا ضعب سمن امبرو ؛ةرونملا ةئيدملا يف لي هللا لوسر ةدايقب ةيمالسإلا
 ضيا ةكللذ كل اريمأ يزن نروكو نأ اهيغ ودعا ةجق ره كدي للا يتلا با اردحتلاو: شيرت
 وه  نآرقلا يف ركذلاب هللا هفرش يذلا  أديز نأ مهنع باغو 1 لا كتئلوأ لكو
 ىري امبرو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ مدقأو لوأو نيملسملا لوأ

 كلذ يف ةريطخ ةفزاجم ناك ماشلا ىلإ شيجلا كلذ ِهِْكي هللا لوسر هيجوت نأ ضعبلا
 ةثالثلا هفآلأب شيجلا كلذ نأو  دجنو زاجحلا نم اهريغو ةكم حتفل قباسلا  نمزلا

 عقاولاو «ماشلا يف مههجاويس يذلا مورلا شيجل لمتحملا مجحلاب ةنراقم الكف ريععب
 نكي مل اذإف ةمواقملا ىلع مالسإلا ميمصت ىلع ناهرب اهنأ يف لثمتت ةوزغلا ةيمهأ نأ

 يلاعأو ةنيدملا يف مالسإلا ىلع بوثولل مهراخنا نع نوعج ارد مورلا نإف رصنلا

 هيو ةريبك ةميق هل ةوزغلا كلت يف دهشتسي نم د ءاهيتعسا نأ امك 4 ةيبرغلا ةريزجلا

 . هللا ليبس يف داهجلا بوردو ماشلا ريرحت وك ىلع

 مهيلع َرَمأو اثعب ثعب (يو هللا لوسر نأ) :رمع نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا جرخأ 01(
 اونعطت نإ» :ِةيقَي هللا لوسر لاقق ,هترمأ يف سانلا ضعب نعطف .ةثراح نب ديز نب ةماسأ

 ؟ج]  «ةرامألل أاقيلخل ناك هنأ هللا ميأو «لبق نم هيبأ ةرمإ يف نونعطت متنك دقف هترمأ يف

 .[ةياهنلاو ةياذبلا 50 ة ص
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 رهش نم سيمخلا موي يف ةرونملا ةنيدملا نم قالطنالل شيجلا أيهت املو

 ةثالث مه نيذلا شيجلا كلذ عدوي ِلي هللا لوسر جرخ ءه4 ةنس لوألا ىدامج
 «ةحاور نب هللا دبع مهيفو  ةثراح نب ديز مهريمأ ةدايقب ةباحصلا نم فالأ

 «يدنكلا هنسح نب ليبحرشو ؛يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «بلاط يبأ نب رفعجو
 غةريره وبأو «صاعلا نب ورمعو ءديلولا نب دلاخو  ورمع نبدادقملاو

 للك هللا لوسر ذخأو  ةباحصلا رابك نم تائملاو «رونلا يذ ورمع نب ليفطلاو

 لاق مث «ةمداقلا ةكرعملا بيغ أرقي ناك امّنأكو ءهوجو ةثالث ةقيمع تارظنب لمأتي

 ْنِإف «سانلا ىلع بلاط يبأ نب رفعجف ءةثراح نب ديز ٌبيِصَأ ْنِإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع
 هيك هللا لوسر جرخو شيجلا جرخو .«سانلا ىلع ةحاور نب هللا دبعف رفعج بيصأ

 «لخنلا ىمسُي عضوم يف مهعم نيذلاو ةحاور نباو ًارفعجو ًاديز عدّوَف ءمُهْعْيَشُي

 : هل تايبأ يف يراصنألا ةحاور نب هللا دبع لاق اوراس املف

 ٍليلخو عِّيَّشُم هَمرْيَخ لخُتلا يف ُهَّبْعَدَو يرُما ىلع ُمالّسلا فلخ
 5 ءاهولخدف ماشلا ىلإ ةثراح نب ديز ةدايقب شيجلا ىضّمو

 ربخلا مهاتأ ناعم يف ْمُه امنيبو «ماشلا يف ندرألاب ةمصاع ةريبك ةنيدم ناعم تناكو

 ضرأ نم (بآم) يف اوعمجت مهنإو نامورلا نم فلأ ةثام يف مورلا كلم لقره مودقب

 تايتس ردتبالا هيتس رحم نأ ماجا ولا يرااخلا جا طر ةاومامللا

 شيجتلا رواشتف ءاقلبلاب بآم يف مورلا شيج ىلإ اومضنا نيذلا برعلا نم فلالآلا

 ةئيدملا ىلإ ةدوعلا مهضعب ىأرف رمزا ىف نورك نيموي اوثكمو ناعم يف يمالسإلا
 . يك هللا لوسر ىلإ بتكن) :اولاقف طسوأ أيأر مهضعب ىأرو «ةهجاوم نود ةرونملا

 امنيب . (هيلإ يضمنف هرمأب انرمأي نأ امإو لاجرلاب انَدِمُي نأ امإق ءانودع ددعب هربخنف
 مهِهَجَو امنإ لو هللا لوسر نأل عجشأو نسحأ ايأر ديز هعمو ةحاور نب هللا دبع ىأر
 ىدحأ يه امنإف ءاوقلطتإ) : ةحاور نب هللا دبع لاّقف ءودعلا لاتقل ةنيدملا نم

 :(ةحاووب نا قذص ةللاو نك: نيانلا لاقت ناش انااو نوط نإ عدكسحلا

 ناكمب مهنم ةقرف تلزن دق مورلا ناكو ءءاقلبلا ىلإ يمالسإلا شيجلا قلطناف

 يهو ءاقلبلاب (هتؤُم) ىَمَسَت ةيرق راوجب نوملسملا لزنف «ءاقلبلاب (فراشم) ىَمَسُي
 نبا اوقل اذإ ىتح نوملسملا قلطنا) :ريثك نبا لاقو «هتؤم ةوزغ تيمّس اهمساب يتلا

 يبأ نبا قلغأف «مورلاو برعلا ىراصن نم عومج اهبو هتؤمب يناسغلا ةربس يبأ
 اولتتقاف  هتؤمب  رمحأ عرز ىلع اوقتلا مث «مايأ ةثالث نصحلا نيملسملا نود ةربس
 هتؤم ىلإ اهفراشمو بآم نم مورلا شيج عئالط لوصو دنع كلذو  .(ًاديدش الاتق

 . ةيرجه 8 ةنس لوألا ىدامج رهش نم ةعمج موي يف هتْؤُم ةعقوم ترادف -
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 هنع هللا ىضر ةثراح نب ديز داهشتسإ

 رفعجو ديز قلطنا  ماشلا ضرأ نم ءاقلبلاب هتْوُم ةعقوم موي  مويلا كلذ يفو

 نامورلا فوفص اومحتقاف نيملسملا ناسرف نم ةبكوك ىف ةحاور نب هللا دبعو

 لوسر ةيار ىرسيلا هديب لمحي ةثراح نب ديز ناكو ءريظنلا ةعطقنم ةلاسيب اولتاقو
 دلاخ دمحم دلاخ فصو دقو ؛مورلا ناسرف  ىنمُيلا هديو  هفيسب لدنجُيو ِةِي هللا

 .«مورلا شويج الو ءاقلبلا لامر هيلاوح ىري ديز نكي مل ..» :الئاق فقوملا كلذ

 موي مويلا نأ ُهَئبْنُت مالعألاك هينيع مامأ قفخت ٌرضْحلا اهفَرْفَرَو ةنجلا يباور تناك لب

 ىلإ باوبألا حتفي امنإ هيلتاقم سؤر حّوطُي ال «لتاقُيو ءٌبرضي وهو ناكو . هِفاَقِز
 ةنجلا ىلإ اهقيرط يف يهو هحور تناكو «هللا راوجو ءدلخلا تانجو «مالسلا راد

 مد هْحْمْضُي لب . معانلا ريرحلا هفلي ال ءاهبحاص نامثج رصبت يهو ةروبحم مستبت
 . "هللا ليبس يف لاس روهط

 دحسملا نق كرعحم لك هللا لوسر:ةاك ةروكملا-ةفيدتلاب «ةقولا تناذ: نف امنع
 لك هللا لري قسم )لاق ةداعق نأ نبع ةيدعتلا يقع منا فذ دقو ىومسلا
 : لاقف هك هللا لوسر ىلع سانلا عمتجاف .(هعماج ةالصلا يدوُنَق رمأف «ربنملا

 (هل رفغتسأف ءاديهش ديز لِتْقُف ءودعلا اوقلف ءاوقلطنا مهنإ ءاذه مكشيج نع مكربخألا
 سانلا ىقتلا امل :لاق مزح نب ورمع نب ركب يبأ نب هللا دبع نعو)  ثيدحلا .خلا

 رظني وهف ماشلا نيبو هنيب ام هل هللا فشكو «ربنملا ىلع ٍةَِي هللا لوسر سلج «هتؤمب

 ببحف ناطيشلا ءاجف ةثراح نب ديز ةيارلا ذخأ : كي هللا لوسر لاقف ءمهكرتعم ىلإ
 بولق يف ناميإلا مكحتسا نيح نالأ :ديز لاقف «توملا هيلإ هّركو ةايحلا هيلإ

 هِي هللا لوسر هيلع ىلصف ءدهشتسا ىتح ًامدق ىَضَمَف ءايندلا ىلإ ببحُت نينمؤملا
 . "”ديهش وهو ةنجلا لخد دقف هل اورفغتسا :لاقو

 . .) :هثراح نب ديز داهشتسال مدقتملا هفصو يف دلاخ دمحم دلاخ لاقو

 اهبحاص نامثج رصبت يهو ةروبحم مستبت ةنجلا ىلإ اهقيرط يف يهو هحور تناكو
 اهتماستبا عستت مث «هللا ليبس يف لاس روهط مد هَحّمَضُي لب معانلا ريرحلا هفلي ال
 ةيارلا بوَص مهسلاك عفدني ًارفعج ءارمألا يناث رصبُت يهو ةئناهلا ةنئمطملا
 هللا ل وسر لاف كف ولا تاذ ىف انتو "1 ةرارلا نيت ذأ م5 النحيل .ةاهيلبعل
 ةبارلا ذخأ مث» :ديز داهشتسا نع هقيدح دعب يوبنلا دجسملاب ثدحتي وهو هك

 ."؟”ص ب دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر ()

 .5 ؟/ص 7ج  ماشه ديال ةيونتلا ةريسلاو: ت75 1نص دهم رثكك خبال تاةياهتلاو ةيادبلا )0
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 نيح نالأ :لاقف «توملا هيلإ هّركو ةايحلا هيلإ ببحف ناطيشلا ةأجف بلاط يبأ نب رفعج
 ءاجو 4. .دهشتسا ىتح ًامدُت ىضم مث ءايندلا ينينمي نينمؤملا بولق يف ناميإلا مكحتسا
 دق هنإ [وتظو زاضتالا هوجو تريخت ىح ٌتَمَص هلك هللا .لوسر نأ ةيوبخلا ةريسلا ىف
 ةيارلا ذخأ ّمُث)١ 201 هلا الوسوف م :.ةنوهركت ان ىفعب ع اور نربدللا ةيع نت ناك

 يوبنلا تمصلا ةظحل نأ رهاظلاو ''”«ًاديهش لِيُق ىتح اهب لتاقف ةحاور نب هللا دبع
 فوفص ىلإ قلطناو ةحاور نب هللا دبع ةيارلا اهيف ذخأ ىتلا ةظحللا ىه .كلت

 0 :لوقيوهو ءودعلا
 ٍتيِلَصدَق ٍتوَملا امج اذه نييربس ىتاتستا ١ ينتاب

 ةييطعا نقن ىقيتحمت اهب

 . دهشتسا ىتح ةحاور نب هللا دبع لتاقف

 - يمالسإلا شيجلا ثيح ىلإ عجرف يراصنألا مقرأ نب تباث ةيارلا ذخأ مث

 امنإو (بآم) يف اوناك مورلا ةيبلاغ نأو «ةلماش ةهجاوم عوقو مدع رهاظلاو]

 ديز ريمألا اهيف مالسإلا ناسرف نم ةبكوك مهيلإ ُثْفْلَدَف «هتؤُم ىلإ مهنم ةقرف تللصو
 ءراصنألا نم ةسمخ مهعم دهشتساو ةثالثلا دهشتساف «ةحاور نب هللا دبعو رفعجو

 [يمالسإلا شيجلا ثيح ىلإ هبكوكلا كلت ةيقب عم عجرو مقرأ نب تباث ةيارلا ذخأف
 ام :لاق «تنأ :اولاق ءمكنم لجر ىلع اوُحِلطْضا نيملسملا رشعم اي :تباث لاقف
 ةنيدملا ىلإ اوداعو مهب بحسناف ديلولا نب دلاخ ريمأت ىلع اوقفت ةمتاف . لعافي انأ

 ذخأ :قاحسا نيا لاقو ءباحسنالا كلذ ةنيدملا يف ضعبلا دقتناو «ةرونملا

 لوسر لاقف «هللا ليبس نم متررف رارف اي :نولوقيو بارتلاب مهيلع نوثحي نايبصلا
 نب ناسح فَصَو دقو .«لجو رع هللا ءاش نإ راركلا مهنكلو رارفلاب اوسيلا) : ديو هللا
 «يبلكلا ةثراح نب ديز :مّهو «(نينمؤملا رايخ) مهنأب هتؤمب اودهشتسا نيذلا تباث

 يجرزخلا سيق يق نب داّبَعو «يراصنألا ةحاور نب هللا دبعو «بلاط ىبأ نب رفعجو

 ةفاضإلاب :ىراصألا ورمع نب هقارسو ,يراصنأآلا نامعنلا نب ثرحلاو «يراصنألا

 نيالا باعد ووك دوت ءراصنألا نم نيلجر ىلإ

 املا َمَوَناَم اذِإْمَهَو رسل تريتتي رحل ينتاك
 لاعب فتكت انلغر :ترثف اوذزاوت يشم وملا زاتكب ثتياوع»

 50و

 ا

 00 قليل لاو ٠ رهسمو ٠ يصل رسعاو ارم ينيوأت مر
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 يف هاش 1 ءاو ل م اع مام 2 72 م 0 0

 رمح فيلا نائاراكتسعس :اويشمادعت هس ةللا دييغو دينو
 ماو نو مع
 ت3 ان

 نك سر رنا يقوم ننام نيل "هن ايضارت ةكلسلا اغا نكي دعا امنو

 نتوجلا عا رع ع حر
 ٍرّبقأ سمر يف هللا دب عو ٌديزو هدم سس ىلا نيه لا
 ها لال مهليبسل وضم امل سهتحت اوضق

 ىلع ةيملسعلا ةزدق :تتنت

 1 وابو يبل بارو تونا ياويل

 ةصاخو ماشلا ينادأ قطانمب يمالسإ طاشن نم كلذ ىلت امل باب تحتفو «ةيبرعلا

 شيجلاو ف هللا لوسر ةافو ىتحو (ه4 بجر يف) كوبت ةوزغ نمو ةكم حتف دعب

 .ها١ عيبر يف ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلا وزغل ٌئيهتم

 نيذلاو ةثراح نب , ديز داهشتسا ىلع ةباحصلاو دي هللا لوسر نزح ناك دقو

 ُريْخح يه ًاتايبأ ةثراح نب : ديز يثري يراصنألا تباث نب ناسح لاقو ًاقيمع ًائّرح هعم

 تباث نب ناسح لاق ثيح «ةميظعلا هتريسل ماتخ

 ندآل يباجيإ ريث ثأت تاذ هتؤم ةوغ تناك دقلو

 ٍروُرْنملا ِكِعْمذب يدوجب ُنْيَع
 اهيف ناك امو ةتوُم يركذاو

 ًادْيَر مَن اوُرَتاَعَو اوسحاَر موسي
 تافيفوح اد مانألا ريح بح
 ا ريجياال يدلل ةحنجخا ْمكاَذ

 رمأب اتي نابت دق اي نأ

 اروُبّقلا ّلهَأ ٍءاَخَّرلا يف يرّكذاو

 'ريوُغَّتلاَةَعْفَو يفاوُحاَرَمْوَي
 '”روسأملاو ٍكيِرّضلا ىّرأم مِن

 ٍروُدَصلا يف هب ساّنلا لديسيف)

 يرورسوًاعَم هل ينْزحُ كاذ-

 0 26 2 ع ا

 سمخ نبأ وهو) ءه/ ةنس لوألا ىدامج يف ةثراح نب كد تافشتسا ناكو

 مأ لاف كلذلو ء«تاوئس ثاللثي م هللا لوسر ةاقو لبق كلذو خا ةكيش يسمح و

 الإ ِةّيِرَس يف ةثراح نب ًاديز ِدكَي هللا لوسر ثعب ام) :اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا

 . هيلع هناوضرو هللا ةمح رف 2 ا وا هدعب ىَقَب ولو .مهيلع هرم

 داو هتك هدم
 جذي هوه هوه

 ىدحإ معزتو .ديلولا نب دلاخ عم اوداعو اوبحسناو لاتقلا نع اورخأت نيذلا ديري (رخأتي -
 . مالسب ةدوعل !أاو باحسنالا مث امنإو كلذ ةحص الو ,دلاخ ةدايقب حتفو راصتنا عوقو : : تاياورلا

 :نيقشلا < كيرضلاو: هي ليلقلا :ىووتملا 0
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 ريحا لَك ةفيلخ نب ذي
 - لقره ىلإ ٍةَك يبنلا لوسرو ليربج هيبش -

 ةفيلخ نب ةيحد وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا مالعأو ةباحصلا رابك نم
 : ناونعي باب دربملا سابعلا وبأ درفأ دقو «مالسلا هيلع ليربج هيبش يريمحلا يبلكلا

 نب ةيخد مهنمولا : 0 ا و سما ال

 امل ةظْيَرُق ينب موي كلذ نمف هتروص يف ُطِبْهَي لي ليربج ناك ءُيبْلَكلا ةفيلخ
 اي :لاقف ؛مالسلا هيلع ليربج هيلع طبهو قَّدْنَخلا نم ٍويُو هللا لوسر فرصنا

 نأ كرمأي هللا نإ ءَدْعَب اًهتسلسأ ٌةكئالملا تعضو ام ؛مكحالس ْمُتعضو دقأ ءدمحم
 سانلا ِةَكَي هللا لوسر رمأف مهب زلَرُمف مهيلإ رئاس اذ انأ اهو ءةظيَرق ينب ىلإ ريست

 ؟دحأ مكب ّرَمَأ :لوقيف .سانلاب ْرِمَي د لعجف :ةظيرق ينب يف الإ رصملا اُلَصُي ال

 لوقف .ةلكيرف يتب وجا >- ةفيلقتا اهيلع ةلقيب يلح ةفيلح نر اينو انيئزم : ةولوكت
 اذه ريغ يف مالسلا هيلع لازي ال ناكو . كلذ دعب ةيحد مم مث . ليئاربج كاذ ديك

 ولا خيشلا ةروص يف سيلبإ رهظ امك :«هتروص ىف لزني مويلا

 يبلكلا ةيحح لب ايهايتُم ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ةرهبلا ناسل لاك كلل يفو

 : نميلا نم هنآل

 نفس |ىديلس ع انور  عيعكتمو .ليرْبِجهْبِشاَْنِمو
 . ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 .ةروُصلا نسح يف لئملا هب ٌبرضُي ناكو ءًاليمج الجر يبلكلا ةيحد ناك»

 يفو «٠ ةملس مأ ثيدح يف كلذ ءاج ؛هتروص ىلع لزني مالسلا هيلع ليربج تاكو

 : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع حيحص دانسإب يئاسنلا ىورو ةشئ ةشئاع ثيدح

 . يبلكلا ةيحد ةروص يف ٍةكَو يبنلا يتأي ليربج ناك

 ناك :لاق ِةْلَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يناربطلا جرخأو

 . يبلكلا ةيحد ةروص ىلع ينيتأي ليربج

 ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  نميلا رخافم يف ةغمادلا ةديصق (؟)
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 تجرخ الإ ءأرصعُم قبت مل ةنيدملا لخد اذإ ةيحد ناك : سابع نبا لاقو
 3مل

 : باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع ن نبا لاقو

 "”(مالسلا هيلع 2 يللا ةيحد هبي دي هللا لوسر ناك»

 م

 فرعا ب ا :وه يبلكلا ةيحدو

 نب بعك نب فوع نب ركب نب فوع نب رماع نب ركب نب رماع نب جرزخ نب سيقلا
 نب - يبلكلا بلك نب روث نب ةديفر نب ديز نب يدع نب فوع نب رماع نب فوع
 نب ورمع نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو
 بحاص) هنأب نودلخ نبا هفصو دقو 97 (ءانش نوب ريع نم كلام نباذيز نب قوه

 تويب نم ةيحد ناكو '' ”(هتروص يف مالسلا هيلع ليربج هاتأ يذلا كك هللا لوسر
 نمانلا نسحأ نم اوناك ههناب عيتويب نه نيثك تك رهتشا نيذلا ريمح لايقأ ةلالسو
 حدمي يدقعلا ةمقلع نب ورمع ىيلهاجلا رعاشلا لاق «ةباهمو لذ لامع ةروص

 نزي يذ نب فيس كلملا دهع يف ريمح لايقأ نم وهو يريمحلاو رمع نب ةعرز

 : يدقعلا ةمقلع نب ورمع لاق «يريمحلا

 ساس ِدَّوجأ لكو ىطَملا ُمُدَأ هب ثلمُذ ْنَم ٌرِيَخ ورمع نبا ٌعرُز

 بم ويمتلك ويكرلا صنم .كتخ لواتم ندووصيوتمت
 حاضولا ةميذجلآوٌُعلاو  ههِضْرَعِكَتَهُم ْنِم وأ ءرَمَش ْنِم

 لايقأ تويب نم ةميذج لآو كتهُم لآو رمش لآو ورمع نب ةعرز لآ ناك ثيح

 نب رجح مهنمو حاّبِصلا «نيمعتملا ؛هوجولا ضايبو ةماسولاب نيفورعملا ريمح
 : يبلكلا ورمع نب كلام لوقي هيفو :ينادمهلا لاق ؛يريمحلا ورمع نب ةعرز

 راع ووو بياع رجب وأ ةعزب يع ف ضم

 ”ءاهَبلاوٌةَباهملاٌمهلْنَمو' ورْمَعءانبأ ْنِم تاداَسلا مه
 مايأ يف ةدعص انكي 5 ناكو

 لئابق رثاسو بلك ةليبقو نالوخ ةليبق فيس مهب ذمأ ثيح نزي يذ نب فيس

 .477 ص اج  ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .4977ص ١ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)

 ١١5. ص - حرفلا نيسح دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ولا

 .لويخلا ديري : حاش درجأ لكو .لبإلا دولج : ّيطملا مدأ . لبإلا يشم نم عون لومذلا : تلمذ 62

 .5١١ص ؟ج - ىينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (5)
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 اهنكست تناك يتلا نميلا ةارس نم اهيلي امو ةدعص يف ريمح نب كلام نب ةعاضف

 ةعرز نب رجح نب نابأ نبا لوق كلذ ىلإ ريشي اممو ؛هشيب لفسأ ىلإ دتمتو ةعاضق

 : ليلكإلاب تايبأ يف
 'لُمَولا جَّبَت وأ ءاروخ ْنِم عْرَجل انآ ةفيب لفض ثلخ ةيصايضصت

 ناك مهنمو «فوع ونب مه بلك ةليبق نم ةدعص يحاون نونكسي اوناك نيذلاف
 نب ديز دلاو ليحارش نب ةثراح مهنمو «ةدعصب ةعاضق ديس يبلكلا دوعسم نب ليقع

 يوذ ريمح لايقأ تويب نم ةيحد ناكو ؛يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد مهنمو .ةثراح

 . حابصلا ( نيمعتملا : هوجولا ,صيب .ءاهبلاو ةباهملا

 جنو عنو عطل
 منا متنا ذك

 ةنيذملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةيحد ناك دقو
 دمحم ىبنلا ةوعدو رمأب نميلاب ةدعص ىف هتقطنمب وهو عمس هنأ رهاظلاو .ةرونملا

 «ديحوتلا نيد ىلإ وعدي نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث ءملسأو ءهيلإ راسف «ةكمب كي
 لوسر باحصأ نيب ىلوألا فوفصلا يف هناكم ذخأو ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه مث
 دهشي مل هنأ هترجه نمز ىلع لدي اممو «ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا لئاوأ ذنم ٍةِلَ هللا
 يف  دحأ ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا نم ناك هنكلو ه١ ةنس  ردب ةعقوم
 : يبلكلا 0 :ريثك نبا ظفاحلا لاق ءدهاشملا نم اهدعب امو فه” لاوش

 يف ءاجو دع اع ويتتو ءأردب دهشي مل نكلو ءأميدق ملسأ « ليلج يباحص

 ناك :يبطرقلا لاقو .«ًاردب دهشي ملو ءدخأ دهش ءروهشم يباحص) هنأ ةباصإلا
 . «ةياحصلا رابك نم يبلكلا ةيحد

 وا ماما
 تو حي اح

 ةنسلا يف ةرونملا ةئيدملاب لِي هللا لوسر ىلإ نميلا نم يبلكلا ةيحد رجاه دقل

 قبت مل ١ ةنيدملا لخد اذإ ناكو ؛«ءاضيبلا هتلغب ةوهص ا طقمم ناكو.:«ةرههلل ةقلاغلا

 ناكف ءالالجو ًالامجو ةروص سانلا نسحأ ناك هنأل هيلإ رظنت تجرخ الإ ًارصعُم

 هبشيب يو هللا لوسر ناكو «يبلكلا ةيحد ةروصب هلك يبنلا يتأي مالسلا هيلع ليربج

 ثيدح نم ىيذمرتلا جرخأ» : :ينالقسعلا لاق «مالسلا هيلع ليربجب يبلكلا ةيحد
 . امهسيلف نْيَمُح هيي يبنلا ىلإ ىدهأ يبلكلا ةيحد نأ :ةريغملا

 هللا لوسر اي ٌتلُق :لاق ةيحد نع يبعشلا قيرط نع هدنسم يف دمحأ ىورو

 ١١. ١ص ؟ج - ىنادمهلا دمحأ دب ةيمحلل ب ليكمل 010

 .:7ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 كلذ لعفي امنإ :لاق ؟اهبكرتف ًالغب كل جتنّيف ءسرف ىلع ًارامح كل لمحا الأ
 :نوجلعي ال نيذلا

 يناطعأف « يطابق يبنلا ىلإ ّيدهأ : يحس وع هوا ىبأ نت يقوم
 . 2)(ةطبق اهنم

 ةعقوم دهش دقف لا ليس فا نياماجملا ةناديصلا نم ينك يسد ةناكو

  ه: تابعش يف ئوحألا نوب ةعقوفود مه لاوش يف - 36 هللا لوسر عم دحأ

 . يبلكلا ةثراح نب ؛ ديز عمو ديو هللا لوسر عم دهاشملا نم امهريغو

 يف ةرونملا ةنيدملا وزغل دجنو زاجحلا رافك نم اهفالحأ شيرق تدشح املو
 ةباحصلا نين ىلكلا نيل وب ةسنع ناك د ىدنسلا روح يعور دعم نب لاو
 ناكر ل إلا «قدنخلا ةوزغ يف شيرقل اودصت نيذلا نيرجاهملا

 نيم ناكنا "وا عسل راهعنألا ةاولو ةقواجت فو هلدزا نيو يرحل نازل
 دع : ىبلكلا ةثراح نب ديز ةدايقب نيرجاهملا ةباحصلا نم قدنخلا دهش

 هللا رحد دقو ههقرعو. ىاكلا ةنراخب وب ؛ ديز نب ةماسأو «يبلكلا ةنادعس نب لمحو

 رش نينمؤملا هللا ىفكو ةنيدملا نم اوبحسناف قدنخلا ةوزغ يف اهبازحأو ًاأشيرق ىلاعت
 :نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق .قدنخلا موي هلزنم ىلإ يي هللا لوسر عجرو «لاتقلا

 كلذل عاتراف «بابلا قَد ذِإ يدنع وه انيق .قدتخلا موي ٍةكَو يبنلا عجراا

 ئكتم هلك يبنلاو ةّباد ىلع لجر اذإف .هرثإ يف تجرخف . جرخو وو هللا لوسر

 تبعك ىذلا لجولا كلذ :تلق لخد املف ٌَتْعَجَوْف .هملكي ةّيادلا ةفرعم ىلع

 ةفيلخ نب ةيحدب : تلف 1 فيو ريف لاق“ ول قلق ؟ةعيارو. لاق ؟هيملكت

 . "”«ةظيرق ينب ىلإ يضمأ نأ ينرمأ «ليربج كاذ :لاق . يبلكلا

 هينماسسللاو قلق نقلا ىدخلا» اونا رافسو ريغاق قف ةوهسلا ةلظيرق دو ناكر

 امهلخ مقللد نري ويكمتي ملف + قدتخللا مايآ يف نقيرق عع كلذ« نلع اوقنتاو...ةعيدنلا
 ةروص يف ليربج ىتأ «لاتقلا رش نينمؤملا هللا ىفكو بازحألاو شيرق تبحسنا
 نيملسملا هيي هللا لوسر رمأف ءةظيرق ينب لاتقل ريسملاب كي يبنلا رمأو يبلكلا ةيحد

 نم نيقب عبسل كلذو ةظيرق ينب ىلإ هي هللا لوسر راسف «ةظيرق ينب ىلإ ريسملاب
 .ةرجهلل سمخ ةئس ةدعقلا ىذ

 ا نعت ا نا تالا كيس ربا هءويسلاو يراعشلا ىف رثآلا كوع. .(5)

 3 و41 نك كد, نناثلا دنس نبا بريشلاو ىزاغملا ىف نثألا نويغ»



 4١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 51
 0000 اا ا يسيل

 «ةظيرق ينب ىلإ لصي نأ لبق نيروصلاب هباحصأ نم رفنب كي هللا لوسر ٌرَموا

 انيس ما لاَقف

 اول ب ءةلاخر

 :ْمُهَئوُصُح ُلِزْلَرُي ةظْيَرُق يِنَب ىلإ َتِعُب «ليِرْبِج ٌكِلَذ :ِلَك هللا لوسر لاقفا

 . هب وُلُذ يف َبْعَّرلا ْفِذُقَي

 . ةظيرق ىنب ىلع رصنلا متو 0"2(كلذ دعب يحد رم مث» :دربملا سايعلا وبأ لاق

 داع إم د

 لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ىلإ ةيحد ثعب
 نم لدنجلا ةمودب نيذلا مالسإ يف يساسأ رود يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدل ناكو

 تناك بلك ةليبق نأ كلذو «.ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا ىف ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق

 دق بلك ةليبق نم ةريبك ىرخأ ةقرف تناك امنيب «نميلاب ةدعص يف مهتقطنمب ةقرف مهنم
 ينادأ ىلإ زاجحلا يلاعأب اهيلي امو لدنجلا ةمود ةقطنم ىلإ يريمحلا رصعلا يف تلقتنا

 نب ةنانك نب هللا دبع نب لبأ نب بانج ونب) مٌّهو ءزاجحلا يلاعأب اهيلإ امو لدنجلا
 ةليبق نم ةقرفلا كلت تناكو (بلك نب ةديفر نب  تاللا  ديز نب يدع نب فوع نب ركب

 كلم نم لوأ يف ناك» :نودلخ نبا لاق . بانج نب ريهز ونبو ؛«بانج نب ميلع ولبو

 0( باكلا بانج نب ريهز نب ةفانق نب ةناجد : لدنجللا ةمود

 يف  لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ىلإ يبلكلا ةيحد ٍةْكَي هللا لوسر ثعب دقو
 نأ ةباصإلاب ةيحد ةمجرت يف ءاجو ه7 نابعشو يناثلا ىدامج نيب ام ةرتفلا
 نوكي نأ نكمي الف هدحو ناك هنأ امبو .«هدحو ةَيَرَس ويكي هللا لوسر هثعبلا : ةيحد

 لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ةوعدل ٍةكي هللا لوسر نم ًائوعبم ناك امنإو «ةيبرح ةّيِرَس
 نب يدع ونبو «بأنج نب ريهز ولنبو «بانتج نب ميلع ونب مهو .مالسولا ىلإ

 0 000 00 00 دي

 ١. 0! ص ؟ج  ماشه خبات ةيويتلا 5 ةويسلا ا

 ديد م مح ةريملا نيابعلا ألى لماكلا (5)

 .7١١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا هيف
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 يبلكلا نطق نب ةئراح كلذكو ةثراح نب نطق دفوو ءامهموق عم املسأف «يبلكلا

 ةتراح نب نطق لاقو «ةباحصلا نم امهو «ةرونملا ةنيدملاب ِةْك هللا لوسر ىلإ

 : دلع هللا لوسرل

 بعك نم ةمورألا يف ًاراضن َتَبَن تهل ةيريلا ريش اي كنار

 ٍبْضَعلا لل يف سانللادباماذإ ههجوةنس ردجبلا ْنأك َرَُأ

 بنقل ءاقملا ىو ماقبل هتو اهجاجوعا دعب ٍقَحلا ليبس َتْمَقأ

 لدنجلا ةمودب بلك فئاوطو نطق نب ةثراحل دهع باتك ٍةلَي هللا لوسر بتكو

 فئاوط نم اهيلي امو لدنجلا ةمود لهأل هللا لوسر دمحم نم باتك اذهل

 . نطق نب ةئراح عم بلك

 نلغو ريشعلا ةيراجلا ىلغ . لخنلا نم ةنياضلا مكلو لعَبلا نم ٌةيحاضلا انل
 «ةالصلا نوميقت . مكتدراف َدَعُت الو مكتَحراس عمجت الو هبشعلا «فعهت 5 كاغلا

 تالا نيكي ركام رو الور تاجا ركالط ةلسبل ل العلا نوار

 هللا ةمذ [مكل]و ءءافولاو حصُتلا مكيلع انلو «قاثيملاو دهعلا كلذب مكل
000 

 (هلوسر ةمدو

 ءاهنودؤي يتلا ةاكزلل ًاليصفت نمضتي ًايناث اباتك 5 هللا لوسر مهل بتكو
 .(مُهَرَهاَظ نمو مهفالحأو بانج ينبل . هللا راب ال أذهل

 7 (يلعلا ةقيلخ نب ةيحدو نيا وعلا كيو ا

 ايناربصت مهسيتر»ةاكو ةينارصتلاب توتيدي ارتاكف بانج قر قلق: قب ةريقعاانمأو

  مهازغف فوع نب نمحرلا دبع ةدايقب ةيبرح ةيرس هلم هللا لوسر مهيلإ ثعبف ؛يبلكلا

 تماسولا ىلإ هتريشع بلغأو ةبلعث نب ورمع نب غبصألا باجتسا مث - ه1 نابعش ىف

 غبصألا اا رام اس ل تيس

 550 + ص ا
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 سل بيبي مي بيبي لل يي ب سس

 دق ناك ةثراح نأ ودبيو «ركذلا فلاس باتكلا ِيَي هللا لوسر هل بتك يذلا يبلكلا
 ًاباتك لك هللا لوسر بتك نمزلا نم ةرتفب باتكلا كلذ دعبف ءأيتع ربكلا نم غلي
 :ظفلب باتكلا أدبيو «ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ًاضيأ هيف دهش

 مالسولا هرأظ نمو اهفالحأو بلك رئامعل «مللأ لوسر دمحم نم باتك اذه)

 : بتك هنأ هتمتاخ- يف ءاجو «يميلعلا ةئراح نب نطق عم ؛ .اهريغ نم

 ةدابع نب دعسو ءىيبلكلا ةفيلخ نب ةيحد :مهنم «.دوهش رضحمبلا

 ةوق ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف لدنجلا ةمودب نيذلا بلك ةليبق مالسإ نأك دلفو
 يف مهنكامأ بلك ةليبق لاجرو ناسرف نم تارشعلا ذخأ دقف «نيملسملاو مالسإلل
 امل لي هللا لوسر شيج يف اوناكو ِهْي هللا لوسر باحصأ عم ةنمؤملا فوفصلا
 هللا لوسر نيب ةنداهملاو حلصلا اهيف مت يتلاو ةيبيدحلا ةوزغ يف يك هللا لوسر راس
 داق وردا ةنيشعلاو: ةمنلا هدد قيرطلا فقالت" د ه1 ةدعقلا يذ ىف شيرقو لِيَ
 نع را هل ير ىلا نمبلا' نمل رضوا ىف ةامنإلا هبكاوف تع اضوب  ةييدحلا خلص
 ةدعصب ةعاضق لئابق نم مهريغو بلك نم لاجرو يبلكلا ةلبج نب ورمع مهنم ناكو
 . ةيرجه 1 ةنس علطم يف بلك ةليبق مالسإلا لمش ْذِإ ءاهيلإ امو

 اميق ةيناميلا ماذجج ةليبق نم بيبضلا ينب مالسإ يف رود يبلكلا ةيحدل ناكو
 : ماذج امأو) ودلك نبا لاق «(ةبقعلا) ةليأ ىلإ زاجحلا يلاعأب لدنجلا ةمود ىلي

 .ةمرخم ونبو «ُبِّيبَض ونبو «مارح وئبو «نافطغ لثم «ةريثك لئابقو عستم نطبف
 داعم يت ةضايرلا مين اقر ؛ةليأ ىلاوح مهرايد تناكو «ةثافن ونئبو «ةجعب ونبو

 يماذِجلا نييبخلا كيز ديا قانر امالعإ مهلوأ ناكو [ها] . هلا
 هللا لوسر ىلع مدقو» :ةيوبنلا ةريسل || يف ماشه نيا لاق . .يبيبُضلا ةّلِم نب ناسحو
 لورا فاغأف :يبيبضلا مث يماذجلا ديز نب ةعافر ربيخ لبق ةيبيدحلا ةَنَدُه يف يي
 .هموق ىلإ أباتك ٍةْكَي هللا لوسر هل بتكو عهمالسإ نسحف .ملسأو :ًامالغ ِةيِيَكي هللا
 داخل 12 ؛ةخلا ىلإ اوراس مث ءاوملباو اوياجا هيك ىلع عابر مدكااسلا
 خورت تاجدتدو ءينيبرخلا لبن نب اناس بهتايصخش قربا نم ناكر 7” هول مف

 ضرأب ةيحد رورم ءابن يف ءاجو .ها/ علطم يف دي هللا لوسر ىلإ ديز نب ةعافر

 5 عاتمإ يفر ديرفلا دقعلا يف دوهشلا ءامسأ تءاحو د ١9317 نض ةيسابسلا قئاثولا 010
 . (يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد يسون درب هللا دبع ءدعسلاا : يلي امك يزيرقملل

 .580و 77ص ؛ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 000
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 ك0 ا ااا اا ها اا هد دس اس

 ناك» :هنأ هال يناكلا ىدامج يف  ماشلاب رصيق ىلإ ةريسم نم هتدوع دنع ماذج

 13 باعكلا مأ ةملعق كلذ لبق ةفيلظ نب ةّيشو يدبص:دق ىييبشلا ةّلِه ةينناكع

 حلص نيب ام نييماذجلا بيبضلا ينب مالسإ يف رود هل ناك ةيحد نأ ىلع كلذ لديو

 . ةرجهلل  ةنس علطم يف ربيخ ةوزغو ةيبيدحلا
 ءلم علم  هاع
 حنان جنا جي

 ثعب ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ةريس ىف فقاوملا دلخأو لجأ نم ناك دقلو

 كلدل و.« ةيئاعورلاةيرولظا ببال: روط رجلا لقدم يصب غلا ىلا داير هلق للا كويسر
 (مورلا كلم لقره ىلإ هللا لوسر لوسر) هنأب خيراتلا بتكو ةباحصلا مجارت هتفصو

 ريغس ةئعغ هللا ىضر ىبلكلا ةيحد» : ظفلب ةيسايسلا قئاثولا باتك ىف هركذ ءاجو

 . "0(لقره ىلإ مالسلا هيلع ىبنلا
 ىلإ ةيحد ثعب نأ ىلع ةيخسيراتلا رداصملاو ةيوبنلا ةريدملا بفك تعبأ لكقو

 عجرو ه1 ةدعقلا يذ يف ةيبيدحلا حلص ناك دقو ؛ةيبيدحلا حلص دعب ناك لقره

 يئذ ىف اهب اورقتساو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيبيدحلا نم نوملسملاو ِةِلَك يبنلا

 تاذلابو « هال دنس لئاؤأ ىف ىبلكلا ةيحد ثعب نمز نوكي ىلاتلابو . ه5 ةجبحلا

 ةنس عبر نهش ىف ةيحد تعب نوكف ردعأل رفص ىف ريب ةوؤغ نم ةذوعلا كعب
 رك اسم نبأ خيرات يف ءاج ثيح اقره ىلإ ةيناث ةرم ٍةَبِيَتَع هللا لوسر هئعب دقو « صال

 نيب ضراعت كلانه سيلو ء«ه9 بجر يف كوبت تناكو "”(لقره ىلإ يبلكلا

 - امهيناثو هال عيبر يف  امهلوأ «لقره ىلإ ةيحدل نيثعب مامأ اننإ ْذِإ «نيخيراتلا

 ريبعتبو «لقره ىلإ ِةْيَو يبنلا ةلاسرل نيتغيص دوجو كلذ دكؤيو ه4 بجر يف

 يبنلا لوسر وه ةيحد ناكو «نيترم هيلإ بتك هِي يبنلا نأل «نيتلاسر دوجو حصأ

 ةمهملا كلتل يلي هللا لوسر هراتخا لق و عيعشلا اب همصو حيتي امم نيترملا يف هي

 ةباهم هلو هروص سائلا نسحأو مسوأ ناك دقف ةذف ةيصخشش اذ ناك هد ةريسحلا

 ةشقانمو ءرومأ نم نييبتلا مزلتسي دق ام نييبت هل حيتت ةفرعم ةنسلاو ميركلا نآرقلابو

 نق ةنايرسلا ةقللا ايقبأ ترغب ناك اهتز ةلاسرلا ميلست دعب شاقن نم أرطي دق ام

 ,5860و ؟ ١لص دج  ماشه نبا تةيوبتلا ةريسلا :(1)

 . ةحيحبصلا خيراتلا تثكو نشيسلا بلنكو ةيوبنلا ةومتعلا بتكو ؛ يراخبلا
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 سس ا يس ا

 تناك يتلا ةيحيسملا ةنايدلا ةغل تناكو ةميدق ةيبرع ةجهل ةيمارألا ةينايرسلا تناك
 نم اهيف ناك ىتلا بلك ةليبق اهنمو نميلاب ةيريمحلا قطانملاو لئابقلا يف ةرشتنم
 تناك انك لدبسلا ةيوه ىف وأ نادت نع ننرقلاب ةدحص ىف ءاودم ةيحيسملاب دينو
 ْ . ماشلاب ةرشتتم ةينايرسلا

 ىلإ اهنمو قشم د ىلإ - هال عيبر يف  ةرونملا ةنيدملا نم يبلكلا ةيحد ىضم دقو

 0 بولا ا ابا

 صمحب هرصق طالب يف لقره يدي نيب ةيحد ففو دقو .ماشلا يف نوكي امنيح مورلا

 :اهصن ىلي اميفو ءاهايإ الماح ءاج يتلا ةيوبنلا ةلاسرلا تابثشب - أرقي

 ىلع مالس .مورلا ميظع لِقْرِه ىلإ هللا لوسر دمحم نم ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا
 . ىدهلا عبتأ نم

 ها سألنا كتؤي ملسأ ؛ملست ْمِلْسَأ .مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف :دعب امأ
 َنَكَِب َوَم ملك 1, الاَمَت ٍبتكلا لما و نييسيرألا ث] كايلجف تبلت نإتا « قيتزي

 .[14 :نارمع لآ] )4 توُمِيْسُم اكاد وفول ده دو ني ين اًسنب اكتب تيل يي ا مد ها جرس و 5
 ربخ يف ِلَو يبنلا ةلاسر نم لقره فقوم نييرابخإلا تايأور تركذ دقو

 ا هنأ ىلإ تاياورلا ضعب بهذت ثيح «سفنلا هيلإ نئمطت ال امبر ليوط
 امنيب «نامورلا نيدلا لاجر فاخ هنكلو مالسولا ىلع كشروأ هنأ وأ ءهمالسإ
 باجأ هنأ وه سفنلا هيلإ نئمطت أم ةياغف .كلذ ديؤت ال لقرهل ةقحاللا فقاوملا
 ىلإ بهذا» : ىبلكلا ةيحدل لاق هنأ ةيخيراتلا تاياورلا تركذ دقف «ءنسح باوجب
 ١ . «يكلم عدأ نأ ديرأ ال نكلو ءهعم ينأ هريخأف «مكيبن

 عجرف كي هللا لوسر ىلإ ةيده ريناند ةيحد عم ثعبا لقره نأ ةياورلا فيضتو
 ىلع ديبع وبأ قلع دقو . ؛ريئاندلا مسقو . (نَّزَك» : هك هللا لوسر لاقف «هربخأف ةيحد
 هيلإ تلصو امنإ «لقره نم ِهكَي هللا لوسر ىلإ تلصو يتلا ريناندلا ىرأ : 00-

 رعي 9 ةنم لكره ىلإ ىيلكلا ةيحسنل نانلا هكعبلا يف ريئاثنلا ةوكش "*

 ا يع ا اولا

 هيلع راغأف «ةرونملا ةنيدملا ًادصاق زاجحلا يلاعأ يف ماذجم ةقطنمب ةيحد رم ثيح

 حيحص نعد ٠ ف لقره ىلإ ةَك هللا لوسر باتك - يوبغلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 000
 . ةحيحصلا خيراتلا بتكو نئسلا بتكو ةيوبنلا ة ةريشلا هيك ,يراخبلا

 .4١١ص - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا  مالس نب مساقلا ديبع يبأل - لاومألا باتك (0)
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 مدقاا : هنأ ةيوبنلا ةريسلا ىف ة ءاج كلذ يفو «نويعلضلا هتريشعو صوع نب دينهلا

 ؛هيلإ لو هللا لوسر هثعب نيح مورلا بحاص رصيق دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ُةيحِ

 ىلع ناغأ (راتتت) هل لاقي ماذج ةيدوأ نم داوب ناك اذإ ىتح ءهل ةراجبت هعمو

 ءيش لك اباصأف ؛ٍناّيِعَلَصلا دينهلا نب ٌُصوُع هنباو صوُع نب ُدْيَتُهلا ةفيلخ نب ةيحد

 ملسأ ناك نمم ديز نب ةعافر طهر بيبُضلا ينب نم ًاموق كلذ غلبف .هعم ناك

 هودرف ءهنباو دينهلا دي يف ناك ام اوذقنتساف . . .هنيأو دينهلا ىلإ اورفتف «باجأو

 دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لبقأ» هنأ رثألا نويع يف ءاج كلذكو ؛«ةيخِد ىلع

 اوعطقف ءىَمّْسِحب ماذج نم سان يف هنباو دينهلا هيقلف ءهاسكو هزاجأ دقو ءرصيق

 يلا يور ل مسا نورا ابا هلك كرك دلل نورنا يلع
 . ''هعاتم ةيحدل اوذقنتساف مهيلإ اورفنف

 ةياهن يف  ةرونملا ةنيدملاب هيو هللا لوسر ىلع مدق ىتح يبلكلا ُةّيْحخِد ىَّضَمَف

 هللا لوسر باتك هملس امدنع لقره عم هئاقل جئاتنب هربخأف هال لوألا ئدامج

 عدأ نأ ديرأ ال نكلو هعم ينأ هربخأف مكيبن ىلإ بهذا) هل لاق لقره نأبو : هع

 ثعبف «(ىَمْسِح) ضرأ يف اهل ضرعت يتلا قيرطلا عطق ةثداحب هربخأ امك «(يكلُم
 ةيحد هعمو ةباحصلا نم لجر ةئامسمخ يف يبلكلا ةئراح نب ديز دلي هللا لوسر

 يف كلذو  زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يلي اميف - ىَمْسِح ضرأ ىلإ يبلكلا

 ةطلس تيبثتو . هتباصعو دينهلا ىلع ء ءاضقلا متف "؟ةرجهلل عبس ةنس يناثلا ىدامج

 ثحبملا يف ةوزغلا كلت ركذ فلس دقو «ماذج ضرأ نم ةقطنملا كلت يف مالسإلا

 . ةتراح نب ديز نع قباسلا

 , ءإرع ىارب
 تو ل

 ه1 بجر ىلإ ها/ بجر نم ةرتفلا ملاعم
 نم هتدوع دعب يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد اهدهش يتلا ةماهلا ثادحألا نم ناكو

 : يلي ام ىَمْسِح ةوزغ نمو لقره ىلإ ىلوألا هتئعب
 لاوع ينب ىلإ - هال ناضمر يف - يريمحللا ىبلكلا هللا دبع ني بلاغ ةيرس-

 ا ال ا ل ااا ا نيعلا مضب -

 الجر نيثالثو ةثام يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ يباحصلا مهيلإ لَك هللا لوسر ثعب

 دعم ت ساننلا ديس مال تركألا لويع د 1/85 ص هج  ماشه نب دال ةهيوشتلا ةءايسسل أ 60

 1 نع

 عطق هنأب اهببس ركذ مث (تس ةنس ةرخآلا ىدامج يف) يمسح ةوزغ نأ رثألا نويع يف ءاج (؟)

 .هال ةئس اهنأ باوصلاف «رصيف دنع نم هتدوع دنع ةيحد ىلع قيرطلا
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 ناكو ءةثراح نب , ديز نب ةماسأ مهيف ناكو عاصف يللا ني واحلا ةءاحبعصلا نم

 .دجن ةيحانب ودعلا ىلع اومجهف ةكلادموو ةنس ةرشع سمقت مربا اعقاب اباق ةفاشأ

 . ةئيدملا ىلإ اوداعو «ةديج مئانغ اومنغو ءودعلا نم ةعامج اولتقف

 ةرم ىنب ىلإ ةيرس ىف يراصنألا دعس نب ريشب ثعب دق ِِدََي هللا لوسر ناكو -
 يلا ناي ل و نك يير ب ل يا يل سلا ناسا ىلا كد قط
 يبنلا هثعبف دعس نب ريشب ىفاعت مث «لابنلا نم حارجب نيباصُم ةنيدملا ىلإ اوعجرف
 داعو ءاملسأف مهنم نيلجر رسأف .مهدالب ايلع ىلإ اوبرهف نافطغ ىلإ ةيرس يف هك
 كي هللا لوسر ثعب) مث هال لاوش ىف ةيرسلا كلت تناكو ءةنيدملا ىلإ مئانغلاب

 رفص يف كدفب دعس نب ريشب باحصأ باصم ىلإ ةيرس يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ
 ةباصإ يف ةيبلكلا ةيرسلا كلت تحجنو (اهيف هدرا نعبر ني ةماسأ جرخو هم

 . ةنيدملا ىلإ رفظلاب تداعو .كدفب ةرم ينب
 يدزألا ةريمع نب ثرحلا لتقب ةنيدملا ىلإ ربخلا ىتأ ه8 ةنس عيبر يفو -

 ماشلا ىلإ باتكب هثعب ٍةِيِكي يبنلا نإ ليقو ءماشلاب ىرصب كلم ىلإ لي هللا لوسر
 يناسغلا ورمع نب ليبحرش هلتقف لو يي مورا كلاما ىلإ

 .ربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف «هريغ ٍهْلَي يبنلل لوسر لقي ملو ءمورلا رمأب
 ةيبرعلا لئابقلا ىلإ مالسإلا دادتما عنمل ينامور طاشن راطإ يف ًاضيأ كلذ ناك دقو

 دس تنسف «ةئراح نب ديز ةدايقب ماشلا ىلإ ًاشيج ِةِئي هللا لوسر ثعبف .ماشلاب

 مدقت دقو ه/ ةنس لوألا ىدامج يف هتؤم ةوزغ يهو ةوزغلا كلت يف ةثراح نب دي دز

 . هنع هللا يضر هثراح نب ١ ديز ثحبم ىف اهركذ

 تاديرلا ريدك اولا ل هللا روم يحمر ابا ىلا هب تاق اود

 نب بلاغو ؛ةفيلخ نب ةيحدو «ةثراح نب , ديز نب ةماسأ مهنم «ةعاضقو بلك لاجرو

 نيو طق ةيملقلا هناغس نب لمحو . يبلكلا ةلبج نب ورمعو .يبلكلا هللا دبع
 نم مهلاثمأو ءرماع نب ةبقعو «يعاضقلا ينهجلا سين :أ نب هللا دبعو ءةثراح

 موي ِةْيِفََي هللا لوسر فيدر ةثراح نب , ديز نب ةماسأ ناكو يدمر نير انا جيفلا

 ةيبلاغلا نولثمي نويناميلا ناكو ''”ةنس ةرشع عبس نبا ٍذئموي ةماسأ ناكو ةكم حتف

 جرزخلاو سوألا بناج ىلإف «ةكم حتف موي ِةِقَي هللا لوسر شيج يف ىمظعلا
 شيج يف اهلمكأب ةيناميلا ةعازخ ةليبق تناك دقف - يي هللا لوسر راصنأ - نييناميلا

 تاردجلاوو ورا نرسم لااا رج رو احلا توا م هللا لوسر

 لاقو ةنس نورشع هلو 5# ىبنلا تامو مالسإلا يف ةماسأ دلو» ةباصإلا ىف ىنالقسعلا لاق ()

 :ةناخيسعلا همت نق ةناضآلا ناجح "1 نه ب. ةةرشع نئامك : ةمقيتح نبا با
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 هللا لوسر شيج يف ةينميلا لئابقلا نم مهريغو رعاشألا نمو معثح نمو ةليجب نم
 : يراصنألا تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع لاق «ةكم حتف موي كك

 لوالا تاير مشو كوصت ىلا :ايبيععسي اء لوسو راس وجو

 داع 7 عا
 هده

 مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةيحدل يناثلا ثعبلا

 عم كوبت ةوزغ اودهش نيذلا ةباحصلا رابك نم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناكو

 نبال قشمد خيرات يف ءاج دقو «ةيرجه 4 بجر يف كوبت تناكو هو هللا لوسر
 ثعبف «كوبت هك هللا لوسر مدق» :هنأ دشار يبأ نب ديعس نع دمحأ دنسمو ركاسع

 .''”(لقره أ يبلكلا ةيحد

 هعم ثعب دقو .مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةيحدل يناثلا ثعبلا وه كلذ ناكو

 اهيف ديلي هللا لوسر هل لاق ىتلا ىلوألا ةلاسرلا نع زيمتت لقره ىلإ ةلاسر ِلِيَي هللا لوسر

 امأ .«نييسيرألا مثإ كيلع نإف تيلوت نإف «نيترم كرجأ هللا كتؤي ملسأ ءملست ْمِلْسَأ
 .ه9 بجر يف لقره ىلإ هَ يبنلا لوسر يبلكلا ةيحد اهلمح يتلا ةيوبنلا ةلاسرلا
 : يلي امك اهصن ناكف «صمح ةنيدمب هرصق يف لقره ىلع ةيحد اهأرقو

 . مورلا كلم لقره ىلإ هللا لوسر دمحم نم»
 . مهيلع ام كيلعو نيملسملل ام َكَّلَف َتملسأ نإف :مالسإلا ىلإ كوُعدأ ينإ

 اولتاق :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف ةيزجلا طعأف مالسإلا يف لخدت مل نإف

 نونيدي الو هلوسرو هللا مَرَح ام نومّرَحُي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نوئمؤي ال نيذلا

 . نورغاص ْمُهَو دي نع ةيزجلا اوطعُب ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد

 اوطعُي وأ ءهيف اولخدي نأ مالسإلا نيبو نيحالفلا نيب َلْحَن الف الإو
 . ""”ىهتنا . (ةيزحعلا

 نما هنأب ًاعابطنا يطعي امب لقره فقوم نع تاياورلا ضعب تثدحت دقو

 هفقاوم عم ضراعتت تاياورلا كلت نأ امبو «ملسي نأ داك وأ «ملسأو للك هللا لوسرب

 امك وه صوصنلاو تاياورلا هتركذ ام حجرأ نإف «ثادحألا راسم عمو ةقحاللا

 نأ ديرأ ال نكلو «هعم ينأ هربخأف مكيبن ىلإ بهذا» :يبلكلا ةيحدل لاق هنأ  مدقت
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 لاف «هربخأف ةيحد عجرف ديدي هلأ لوسر ىلإ ةيده ريناثد هعم ثعبو . يكلم عدأ

 تلصو يتلا ريناندلا ىرأ» :ديبع وبأ لاق «ريناندلا مسقو .ٌبذك كي هللا لوسر

 تعقو دقو «باوصلا وهو «كوبتب هيلإ تلصو امنإ « لقره نم كَ هللا لوسر ىلإ

 مورلا دقع مث 6تيلضلا أوداعتساو نئاذملا اولخدو سرفلا ىلع مورلا بلغت اهيفو

 ماشلا يف مورلا دض تاوزغب مايقلا مدعب اهبجومب سرفلا دهّعت ةيقافتا سرافو

 عم اهثعب يتلا  ريناندلا  ةيدهلاو هيك هللا لوسر ىلع روكذملا هباوجو نيملسملا

 الف الإو» لي هللا لوسر لوق لقره ىلإ ِهِلكي هللا لوسر باتك يف ءاج دقو
 نيحالفلاب دوصقملاو «ةيزجلا اوطعي وأ ءهيف اولخدي نأ مالسإلا نيبو نيحالفلا نيب لُحت
 - اه ناضمر ىلإ بجر)  كوبت ةوزغ ةرتف تناك دقو ءماشلاب ةيبرعلا لئايقلا

 : هنإ ْذِإ ءمالسإلا ةطلس يف وأ مالسإلا يف ماشلا ينادأ ىلإ كوبتو لدنجلا

 ءةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق نم نوطب كوبتو لدنجلا ةمود نكست تناك -

 عم هنولوادتي ةربو نب بلك يف ُكْلُم ةعاضُمل ناكو» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو

 :ةيتارصتلا نيد ىف اولخدو كوبتو .لدنجلا ةمود بلكل تناكف ءةدنك نم نوكسلا

 هنأ لاقيو نوكسلا نم كلملا دبع نب رديكأل لدنجلا ةمود يف ةلودلاو مالسإلا ءاجو

 كوبتو لدنجلا ةمود ىلع يأ) بلك ىلع ةعبابتلا مهالو نيذلا كولملا ةيرذ نم يدنك
 ىلإ [ووشتلا مرج ونبو نارمع ونب ب ةعاضق نم يأ  ُمهنمو  (يريمحلا رصعلا يف

 نيب ام لزنت ةنيهج تناكو .كركلا لبج نم ةارشلا لابجو ماشلا نم ةارشلا لابجو ةزغ

 نبا لاق .«. .ةعاضق نم ْىِلَب ةليبق نطاوم ةليأ ةبقع ىلإ مهيلامش يفو ءبرثيو عبني

 ولبو ؛مارح وليو «نافطغ لثم غةرمثك لئابقو عستم ْنطبف : مادج امأو)» :نودلخ

 ثناكو ةليأ ىلاوح مهرايد تناك ةةئاقن وسيو «(ةجعب وثئبو . ةمرخدم وسمبو ةانبص

 طبترت اهقطانمو لئابقلا كلت تناكو ''”«ماشلا نم اهلوح امو ناعم يف ةسايرلا مهل

 «ةيحيسملاب نيدت اهلئابق تناكو كوبتو لدنجلا ةمود كلذ يف امب ةينامورلا ةطلسلاب

 . (مورلا ضرأ) ىلإ اهنأب كوبت ةوزغ صوصنلا فصت كلذل

 ةيحدل ناكو هال ةنسو ه7 ةنس ذنم مالسإلاب نيدت بلك ةليبق تذخأ دقو
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 فئاوطو يبلكلا نطق نب ةئراحل ِةْيقي هللا لوسر بتكو «كلذ ىف ًايسيئر ًارود يبلكلا

 يف دهشو ؛(يميلعلا ةثراح نب نطق عم ءاهريغ نم مالسإلا هرأظ نمو اهفالحأو
 . (سينأ نب هللا دبعو ؛ةدابع نب دعسو «ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحد) باتكلا ةمتاخ
 نب ندبكا) قوش هوقو لدنعلا ةمود يف قبتي ملو كوبت يف كلذ نوكي نأ نكميو

 ,ديلولا نب دلاخ ةيعمب ةيرّس «كوبت نم قف هللا لوسر هيلإ ثعب دقو (كلملا دبع
 تلمكتسا كلذبو (ًاباتك هل بتكو هك هللا لوسر ىلإ كلملا دبع نب رديكأ) ىتأف

 نب ةنحي) ىلإ يدنكلا ةنسح نب ليبحرش كوبت نم ِةكَو هللا لوسر ثعبو -
 (ءابرج لهأو حُرذأ لهأ) ىلإو (ةنقم لهأ) ىلإو (ةليأ لهأ تاورسو ةليأ كلم ةبؤر
 نبا لاق 0 ل ا ا ا ع
 .ةيزجلا هاطعأو كو هللا لوسر حلاصف كليأ يحاس ةيزر نيام ىلأا : ماشه

 : ةليأ لهأو ةيؤر نب ةنحبل كو هللا لوسر باتك ةمتاخ يف ءاجو '' ”ًاباتك هل بتكو

 بتك كلذكو ' '"«هللا لوسر نذإب ةنسح نب ليبحرشو تلصلا نب , ميهج باتك اذهو»

 يف رانيد ةئام مهيلع نإ : : هيف ءاج-و ءءايرج لهأو حرذأ ل ًادهع لكي هللا لوسر

 . كوبتب كي هللا لوسرو ه4 بجر يف باتكلا نأل كلذو ؟' "اة ةئاو ينحر لك

 ءاباتك هيلي هللا لوسر هل بتكو يماذجلا يفوعلا رمحأ نب كلام باجتسا كلذكو

 مَرِإ مهل َنِإ) ًاباتك هك هللا لوسر مهل بتكو نييماذجلا ةعيبر نب لافج ونب باجتساو
 تايصخش نم ديدعلا ملسأو .نيطسلفو ندرألاب مرإ ةقطنمو .(دحأ مهيلع اهلحي ال

 عم مهضعب ىلإ بتك ّوْكَي هللا لوسر ناكو «ةيروسو ءاقلبلا يف ناسغ لكابقو

 هللا لوسر مهل بتكو هلو هللا لوسر ىلإ اوبتكو اوباجتساف «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد
 ناضمر يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت نم ِةيي هللا لوسر عجر دقو ءًادوهعو أبتك كي
 يثافُثتلا ورمع نب ةورف باتك هاتأ ةرونملا ةنيدملاب ِةِْق هللا لوسر امنيبو بأ

 مورلل الماع ةورف ناكا : ماشه نبا لاق ءماشلا نم اهلوح امو ناعم كلم يماذجلا

 دقو '' «ماشلا ضرأ نم اهلوح امو ناعم هلزنم ناكو «برعلا نم مهيلي نم ىلع
 : التاق ِةل هللا لوسر ىلإ يماذجسلا ةورف بتك

 هللا الإ هلإ ل نأ كف و هب قدصم مالسإلاب رقم ىنِإ « هّللأ لوسر دمحم ىلإ

 . هلأ لوسر !لديحتلم نأو
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 . "'”(مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع كاب رش ىذلا نأ

 ةلغبب ْدَْو هللا لوسر ىلإ يماذجلا ورمع نب ةورف ثعبو» :يزوجلا نبا لاق

 نئس يف ءاجو '"*«بهذلاب صّوخمم سدنس ءابقبو «باوثأبو ءرامحو سرفو ءاضيب
 اهنم يناطعأف «يطابق يي هللا لوسر ىلإ ّيدهأ» :لاق يبلكلا ةيحد نع دواد يبأ

 لَك هللا لوسر ىلإ ةورف ةيده نم نوكت امبر باوثألا نم عون يطابقلاو .«ةيطبق
 «ريسي دمأب ةنيدملا ىلإ كوبت نم هتدوع دعب كك هللا لوسر ىلإ همالسإب بتك امدنع
 نأ ماشه نبا ةريس يف ءاج دقو ه١٠ ةنس لئاوأ يف امإو ه4 ةنس رخاوأ يف امإ

 هللا لوسر بتكف ءاهلئاوأ يف نوكيف (ةرجهلل ةرشع ةنس يف) ةورف باتكو مالسإ
 . يماذجلا ورمع نب ةورف ىلإ ٌهْكَي

 .مكلبِق امع رّبخو هب تلسرأ ام غلو :كلوسر انيلع مدق دقف «لعب امأ»

 . مكمالسإب اناتأو

 ةالصلا تمقأو ءهلوسرو هللا تعطأو تحلصأ نإ هادهب كاده هللا ْنِإو
 1 لا تاو

 يف ةورذ لثمي ماشلا نم اهلوح امو ناعم مكاح يماذجلا ةورف مالسإ ناكو

 ةلودلا ةعاط يف وأ مالسإلا نيد يف ماشلاب ةيبرعلا لئابقلا لوخدو مالسإلا راشتنا
 قشمد ىف ىتحو لب نيطسلفو ندرألا ىف تقي هللا لوسر ةماعزب ةيمالسإلا ةيبرعلا
 هنإ ْذِإ  اهنم َرَّمو  اهيلإ راس دق يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناك يتلا ةنساسغلا رايدو

 نب ةلبج ملسأو» :لاق يزوجلا نبا نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج
 كلم مهيألا نب ةلبج ناك دقو '' هِيكَي هللا لوسر ىلإ همالسإب بتكو يناسغلا مهيألا
 ماشلاب مالسإلل راشتنالا كلذ ناكو ءةيروسو  قشمد  قلج يف برعلاو ناسغ
 ةينامورلا ةلودلا قلقو مامتها لحم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا يف ءاوضنالا كلذو
 ةلودلا ةبراحمب ةلوغشم تناك ىتلا ةينامورلا ةلودلا نأ ودبيو «لقره اهكلمو

 عم عارص يف لوخدلا كاذنآ اهتحلصم نم نكي مل (م579) ه9 ةنس ةيسرافلا

 ةيقافتا ىلإ سرفلاو نامورلا لصوت مث ٌةْكَي هللا لوسر عمو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا

 كلت ىلإ مورلا نأمطا املف ءاهتاقالعل طباوض تعضوو امهنيب عارصلا تهنأ
 ماشلاب مالسإلا راشتنا عنمل ةبرض هيجوتب  ه١٠١ ةنس لئاوأ يف  اوماق ؛ةهبجلا

 تي تف عدد . م م“
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 ماشلا ىلإ ديز نب ةماسأ ةّيرَسو يماذجلا ةورف لْثَ
 مايق يف ماشلاب مالسإلا نيدل يملسلا راشتنالا دض ينامورلا لمعلا لثمت دقو

 هل لاقي ءام عضوم ىلإ هوذخأف ءُناَعَم مكاح يماذجلا ورمع نب ةورف سبحب مورلا

 : ةورف لاق كلذ يفو «نيطسلفب ىرفَع

 ٍلِجاوَّرلا ىّدخِإ قوف ىَرْفَع ام ىلع اهليبخ ْنأب ىمْلَس ىتأ له الأ
 نحاسب هين را ناقل دينا رضقلا برغل تدان يدع

 دحأل لاق لتقلل هومدق املف «هولتقو هوبلص مث ةورف بيذعتب مورلا ماقو
 : هيراقأ

 يباتتيو ىوطلا ىنرت خلص .يعتان ييسلشتلا ةازيش علل
 ةورف مهفرع نيذلا ةباحصلا نم نيملسملا ءامعز مه نيملسملا ةاَرّسو

 ءامعزلا رئاس مث يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لاثمأ يماذجلا

 رفص رهش يف هنع هللا يضر يماذجلا ةورف لتقو بلص ناكو «ةباحصلا نم ةداقلاو

 مل هعم نيذلاو هلك هللا لوسر نأ كش الو ء«ةيرجه ٠١ ةنس لوألا عيبر رهش وأ

 لوسر ثعب دقف ءريطخلا ىنامورلا ناودعلا كاذ راكنتسابو ةورف ىلع نزحلاب اوفتكي

 ةباحصلا رابك هعمو يبلكلا ةئراح نب ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلا ىلإ ًاشيج ِيكَي هلل
 ورمع نب دادقملاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو ؛يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد مهيفو ةداقلا

 . ةرونملا ةنيدملاب راصنألاو نيرجاهملا رابكو «فوع نب نمحرلا دبعو ينارهبلا

 ىلإ ديز نب ةماسأ ةيرس :امهادحإ «نيتعقاو نيب تجمد تاياورلا نأ رهاظلاو

 كج هللا لوسر هزهج يذلا شيجلا :ةيناثلاو م١٠ ةنس يناثلا عيبر يف  ماشلا

 امم ه١١ ةنس لئاوأ يف كي يبنلا ةافو ليبُق ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلاب مورلا وزغل

 كَم هللا لوسر ةافو دعب تناك ىلوألا ةعقاولا نأو «متت مل ةوزغلا رابتعا ىلإ ىدأ
 هللا :لوسر:نا ىلع قيداحالاو ىضوضتلا نه نيدعلا لدت انهيوركر نا فالكشناو

 ءةرجهلل رشع ةئس ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلا ىلإ ًاشيج لعفلاب ثعب
 غلبي نأ لبق كي هللا لوسر هّرَمَأ» هنأ عماجلا باتكب ديز نب ةماسأ ةمجرت يف ءاجو

 لَم هللا لوسر نأ ركاسع نبا خيرات يفو .ًاقفوُم ًارفظُم ناكف هرمع نم نيرشعلا
 «ناونعي رثألا نويغ تاتك فا ءاجو ؟7نيعوي ركب بأ هيف: شيحت ىلع ةنايمأ لمعلا

 سانلا هلك هللا لوسر رمأ) :هنأ (ءاقلبلا ةيحاتب ةارشلا ضرأ ىلإ ديز نب ةماسأ َةَيرَس)

 8١. ص  فرطمأب دمحم ه نميلا نعل نسيستنملا نيرجاهملا مالعإل عماجلا 60



 ١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 103

 عضوم ىلإ رس :هل لاقف ديز نب ةماسأ اعد دغلا نم ناك املف «مورلا وزغل ؤيهتلاب

 ريسلا عرسأو «مهيلع ْرِغَأَف «شيجلا اذه كنتيلو دقف «ليخلا مهئطوأف «(كيبأ) لتقم

 نويعلا مدقو «ءالدألا كعم ذخو «مهيف ثبللا للقاف هللا كرفظ نإف تالا نس

 ٌرعا :هل لاق مث ءهديب ًءاول ةماسأل ٌك هللا لوسر دقع حبصأ املف .كعم عئالطلاو

 قبي ملف . .ادوقعم هئاولب ةماسأ جرخف «هللاب رفك نم لتاقف «هللا ليبس يفو ءهللا مسب

 نكلو .(ةوزغلا كلت يف بدتنا الإ راصنألاو نيلوألا نيرجاهملا هوجو نم دحأ
 ناك ةماسأ ريسم نأو لي هللا لوسر ةافو ليبق ام ةعقاوب كلذ جمد ىلإ دوعت ةياورلا
 ضرأ يهو «ىَنْبَأ ىلإ رخآلا عيبر رهش يف ةماسأ راسف) «ركب يبأ فالختسا دعب

 يف ليخلا لاجأو «تاراغلا مهيلع نشف «ةليل نيرشع اهيلإ راسف «ءاقلبلا ةيحان ةارشلا

 سرف ىلع ةماسأ ناكو «مَنَعو ءىَبَسَو «هيلع فرشأ ْنَم ودعلا ْنِم لتقو «مهتاصرع
 «لايل عست يف ىرقلا يداو هشيجب دروف ءريسلاابعرسأ يأ بذغأ مث... (هعيش) هيأ

 هاتي ةكيلملا ىلا .دامتف ءريسلا يف دعب دصق مث «مهتمالسب ةئيدملا ىلإ أريشب ثعب مث

 همامأ ءاوللاو ءهحبس هيبأ سرف ىلع ةنيدملا لخدو . .دحأ نيملسملا نم بيصأ امو

 ءابيرقت يناثلا ىدامج رهش ىف هتدوع تناكف .(يوبنلا دجسملا باب ىلإ ىهتنا ىتح
 يضتقي امنإو ءاهيف ةماقإلل كلذ نكي ملو «ىرّقلا يداو ىلإ كلذ دعب ةماسأ راس دقو

 ةيناودع تالامتحا يأ ةهجاومل ةيمالسإ ةوق سأر ىلع اهيف طبار هنأ ثادحألا ريس

 نب ةمابسأ ازغ امنيح صمح ةنيدم يف مورلا كلم لقره ناك دقو .مورلا بناج نم

 ديس نبا لاق ءامناغ املاس عجرو ءادعألاب كتفو ركذلا ةفلاس ءاقلبلا ةيحان ديز

 ملف «ءاقلبلاب نونوكي ةطبار ثعبف .ةماسأ عنص ام صمحي وهو لقره غلبو) : سانلا

 كلت نأ كلذ ىضتقمو . (ركب يبأ ةفالخ يف ماشلا ىلإ ثوعبلا تمدق ىتح كانه لزت

 ةوزغلا كلتب ةماسأ ماق امنيح ءركب يبأ ةفالخ لبق اهعضو مت ءاقلبلاب ةينامورلا ةطبارلا
 ىداو ىف ةوزغلا كلت دعب طبار ةماسأ نأو دك هللا لوسر دهع ىف ءاقلبلا ةيحان ىلإ

 هللا لويس عنب عامر ةحيج هش: ةئانبا نأل ةعيعتلا يذو قانلا داجج نيب اه ىرقلا
 .ةوزغلا كلت يف ةماسأ عم ةيحد ناك دقو هوكي

 دع دع د

 يبلكلا ةيحد تخأب ٍِكَي هللا لوسر جاوز

 ةيحد تخأأ يبلكلا ةفيلخ تنب فارش ةديسلاب لو هللا لوسر جوزت دقو
 نبا دنع اهركذب حيرصتلا درو دقو» :ةباصإلاب اهتمجرت يف ينالقسعلا لاق .يبلكلا

 هللا لوسر جوزت «ليذهلا تنب ةلوخ تكله امل : لاق يماطقلا نع ماشه نع دعس

 ليذلا يف ىسوم وبأ دروأو . . .يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد تخأ ةفيلخ تنب فارش هك
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 تبهذف ءاهيلإ رظنت ةشئاع ثعب ءاهبطخ امل ِيِلَي هللا لوسر نإ : فارش ةمجرت ىف

 اهدنع ًالاح تيأر دقأ :ِهلي هللا لوسر لاقف ءًالئاط ٌتيأر ام :تلاقف تعجر مث
 .''”[هيعس كنود ام :ةشئاع تلاقف . كنم ةرعش لك ترعشقا

 , 1 نيلكلا نكت ءىارعي فضا ةنراج فور دتفا يور ةعييوضو الوب تيما شت

 اهجوزت « ةيحد تنخأ .ةفيلخ تنب فارش» :هتاح5سالا يف ىبطرقلا لاقو

 يبنلا نأب ينالقسعلا هركذ ام ىضتقم امنيب ''”(اهب هلوخد لبق تكلهف كك هللا لوسر

 لوسرل ةجوز تثكم ةفيلخ تنب فارش نإ «ليذهلا تدب ةلوخ ةافو دعب اهجوزت ٌهكك
 تفوت نأ ىلإ ْةْكَك يبنلا تاجوز نم اهريغك هتجوز تناكو «نمزلا نم ةرتف دي هللا

 ريغ هجاوزأ نم هتايح يف ِهْي هللا لوسر دنع تمت مل» يربطلا لاق ثيحب هتايح ىف

 مورلا وزغل شيج زيهجتب  ه١١ ةنس لئاوأ يف هلي هللا لوسر ماق دقل

 ليخلا ئطوي نأ هرمأو ءماشلا ىلإ ةثراح نب ديز نب ةماسأ هلو هللا لوسر ثعبلا

 ةماسأ عم َبَعْوْأو «سانلا زّهجتف «نيطسْلِف ضرأ نم َموُراَّدلاو ءاَقْلَبْلا موت

 هضبق يذلا هاوكشب ِديِكَي هللا لوسر ئِدّتْبا كلذ ىلع سانلا انيبف «نولوألا نورجاهملا
 رهش لوأ ىف وأ ءرفص نم َنيقب لايل ىف ءهتمحرو هتمارك نم هب دارأ ام ىلإ هيف هللا

 «مورلا وزغل ؤيهتلاب سانلا ديك هللا لوسر رمأ) :رثآلا نويع يف ءاجو . لوألا عيبر

 5 سيمختلا موي  فرجلاب ركسعو ادوّمعم هئاولب جر خش ( هديب ءاوللا ةعاسال دمعو

 نيف سدتنا الإ راصنألاو نيلوألا نيرجاهملا هوجو نم دحأ قبي ملف اه١١ رفص

 «حارجسلا نب ةديبع وبأو «باطخلا نب رممعو ركب قفا .مهلم .ةوزغلا كلك

 ملكتف ءملسأ نب ةملسو «نامعنلا نب ةداتقو «ديز نب ديعسو «صاقو ىبأ نب دعسو
 يي هللا لوسر بضغف .نيلوألا نيرجاهملا ىلع مالغلا اذه لمعتسي :اولاقو موق

 ربئملا دعصف «ةفيطق هيلعو ةباصع هسأر ىلع بصع دقو جرخف ءًاديدش أبضغ

 يف مكضعب نع ينتغلب ةلاق امف سانلا اهيأ دعب امأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحو

 )١( نح ءج - ةفيلخ تنب فارش ةمجرت باعيتسالا  ةفيلخ تنب فارش ةمجرت ب ةياصإلا * 2 ١.:

  000نض ؟١ج - يربطلا ريرج نيبال تاةلولملاو ممألا خيرات 1154.
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 مْيأو ءهلبق نم هيبأ ةرامإ يف متنعط دقف هايإ يترامإ يف متنعط نئلو «ةماسأ يريمأت
 لكل ناليخمل هنأو «ةرامإلل قيلخل هدعب نم هنبا نإو «ةرامإلل ًاقيلخل ناك نإ ءهللا

 لخدف لزن مث . مكرايخ نم هنإف «ًاريخ هب اوصوتساف - ريخ لكل ةّئضمل يأ  ريخ
 لوعدوي ةماسأ عم نوجرخي نيذلا نوملسملا ءاجو «لوألا م ١ 6 كلذو 6 كلمب

 :لوقي لعجف وكي هللا لوسر لقثو «فرجلاب ركسعملا ىلإ نوجرخيو ٌةَْي هللا لوسر
 ةماسأ لخدف هعجو ِهِْكَي هللا لوسرب دتشا دحألا موي ناك املف .ةماسأ ثعب اوذفنا
 ىلع امهعضي مث :ةاهسلا ىلإ هيدي عفري لعجف .رومغم 335 يبنلاو ةركسخم :عرم

 موي لخد مث ؛هركسعم ىلإ ةماسأ عجرو يل وعدي هنأ تفرعف :ةماسأ لاق .ةماسأ
 ةماسأ هعدوف «هللا ةكرب ىلع دغأ :هل لاقف أقيفُم ِهِكَي هللا لوسر حبصأو «نينثإلا

 مأ ِهّمأ لوسر اذإ بوكرلا ديري وه امنيبف «ليحرلاب سانلا رمأق «هركسعم ىلإ جرخو
 ةديبسع ىنآو ورمع هعم لبقأو لبقأف ءدتلومي هّنلأ لوسر نإ :لوقي عاج لق نميأ

 لخدو لوآلا عيبر ١١ نينثإلا موي يفوتف «تومي وهو هي هللا لوسر ىلإ اوهتناف

 تضرعت ديز نب ةماسأ ةدايقب شيجلا ثعب ةيلمع نأ نيسرادلا ضعب ىريو

 باشلا يباحصلا كلذ ىلوتي نأ مهيلع رع نيذلا تايصخشلا ضعب نم ةدمغتملا ةلقرعلل

 لوقت تاياورلا نكلو ءراصنألاو نيرجاهملا ةرمإو ةدايق يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ

 نم مغرلاب «ةماسأ ةدايقب شيجلا هيجوتب ماق ةفالخلاب عيوب امل قيدصلا ركب ابأ نأ

 نب رمع يف ةماسأ ركب وبأ مّلك» هنأو «قطانملا ضعب يف تعقو يتلا ةدرلا تاكرح
 يناثلا عيبر رهش علطم يف شيجلاب ةماسأ جرخو «لعفف فلختلا يف هل نذأي نأ باطخلا

 ةنيدملا ىلإ داع مث يناثلا عيبر 7٠١ يف  ءاقلبلاب ىَئْبَأ ةقطنم ىلع ةراغلا نشف .ه١

 دجسملا ىلإ ىهتنا ىتح «هحبس هيبأ سرف ىلع ةماسأ لخدو ؛«مهتمالسب ارورس

 امل» هنأ عماجلا باتك يف ءاجو ''هتيب ىلإ فرصنا مث نيتعكر ىلصف لخدف «يوبنلا
 دعب كلذ نوكي نأ دب الو !هنكسف ىرقلا يداو ىلإ ةماسأ لَحَر كي هللا لوسر يفوت

 هيلع دلع هللا لوسر هرّمأ يذلا شيجلا مجحيب نكت مل ىتلا ةيرسلا كلت نم هتدوع

 «كلذ نم رثكأب حمسي ال ركب يبأ ةفالخ لوأ يف عضولا نأل (ةيزمر) ةيرس تناك امبرو

 ةايحلا ودبي اميف  ًالزتعم ةنيدملا ىف كلذكو ىرقلا ىداو ىف ةماسأ رقتسا دقو
 . يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد اهتداق نم ناك ىتلا ماشلا حوتف دهشي ملف «ةيركسعلاو ةيسايسلا

 نار عياو 1

 .,"ه 5ص 7ج - ريسلاو يزاغملا ىف رثألا نويع )١(
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 اوضاخو ماشلا حوتف اودهش نيذلا ةباحصلا رابك نم يبلكلا ةيحد ناك دقل

 يف ماشلا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا قالطنا ذنم نامورلا دض اهكراعم رامغ

 مهتيبلاغ لتاقم فلأ سأر ىلع كومريلا ةعقوم يبلكلا ةيحد دهش دقو «ه١1 رفص

 يف ءاج كلذ يفو «لدنجلا ةمودو ةدعصب ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق ناسرف نم

 «ةيناميلا نم (ةقرف) سودرك ىلع ناكف كومريلا دهش» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت

 كومريلا ةعقوم يف يمالسإلا شيجلا ناك دقو ؟9١ةَّرّملا نكسو قشمد لزنو

 لك ىلعو «لتاقم فلأ سودرك لك مضي سودرك 75 ىلإ مهميسقت متف ("000)
 يف ينالقسعلا لاق «مهنم ًادحاو يبلكلا ةيحد ناكف «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك

 . «سودرك ىلع ناكو كومريلا ةيحد دهش» :ةباصإلا

 حتف يف مهماهسإ هتماعزب بلك ةليبق لاجرو ناسرفلو يبلكلا ةيحدل ناك مث
 يبأ نب ديزي قشمد ىلع ةديبع وبأ فلختساو .حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب قشمد

 يبأ نب ديزي عم قشمدب يقّبو» :يربطلا لاق ؛««صمح) ىلإ راس امنيح نايفس
 نب مهسو «ةيزغ نبا رمش نب ورمع مهنم ددع نميلا لهأ داوق نم نايفس
 يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ديزي ثعبو «عفاش نب هللا دبع نب عفاشمو «همزه نب رفاسملا
 «ناروحو ةينّتَّبلا ىلإ يريشقلا ءارهزلا ابأو ءرْمْدَت ىلإ قشمد حتف دعب ليخ يِف
 ناك كلذبو "هيلع اثعُي ام حتف ىلع مايقلا ايلوو «قشمد حلص ىلع امهوحلاصف

 «مالسإلا يف رمدتل ريمأ لوأو اهل ةعباتلا قطانملاو رمدت حتاف وه يبلكلا ةيحد

 بلك ناسرفو ةيحد دهش ىتلا ماشلا ةيالو راطإ يف قشمد لامعأ نم رمدت تناكو

 .ه15 ةنس نيطسلفو صمح حتف اهنمو اهتاحوتف رئاس

 نكسو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو رمدت ةرمإ يبلكلا ةيحد ىلوت دقو
 :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو «قشمد اولزن نيذلا ةباحصلا نم وهو قشمد ةنيدمب

 كلذو .(ةّزملا نكسو قشمد لزن) :ينالقسعلا لاقو (قشمد يبرغ ةّرَملاب ةيحد ماقأ)

 .ماشلا ىلع مث قشمد ىلع نايفس يبأ نب ديزي ةيالوو «باطخلا نب رمع ةفالخ ذنم
 - )١9 نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ىلع رمع لمعتسا ه١ ةنس - ديزي يفوت املف

 ةيالوو رمع ةفالخ يف رمدتل ًاريمأو قشمدب ةباحصلا رابك نم ةيحد ناكف ( ه1
 ينب نم «فينأ ني: لدحب تنب نوسيم ةديسلا ةيواعم جوزت دقو ءماشلل ةيواعم
 .قشمدب ه70 ةنس ةيواعم نب ديزي هل تبجنأف «يريمحلا يبلكلا بانج نب ةثراح

 )١( ب نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ص”7١7.
  22.ةم8/قلص ؛ج - يربطلل  كولملاو ممالا خيرات
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 ءامعز نم يبلكلا كلام نب ناسح اهوخأ نبا مث يبلكلا لدحب نب كلام اهوخأ ناكو

 اريمأ ىبلكلا كلام نب ناسح ناكو» :يربطلا لاق «نيطسلفب اورقتسا نيذلا ةيناميلا

 ”«نيطسلف لهأ ديس ناكو «هدعب ةيواعم نب ديزيل مث «ةيواعمل نيطسلف ىلع

 لئايف سين ر يبلكلا ناس ناك ) : بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو

 . ''”«ماشلاب ناطحق

 هللا يضر يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ ءابنأ ثحبملا اذه يف انركذ دقو

 ىلإ ةماسأ لحر هيي هللا لوسر ىفوت امل» : هنأ عماجلا باتك يف ءاج دقو «هنع

 ىلإ دعب داعو .ةرملا نكسف «ةيواعم مايأ قشمد ىلإ لقتنا مث ءهنكسف ىرقلا يداو

 ةفالخ يف رودو لمع يأ لوتي مل هنأ نم مغرلاب ةماسأ نأ ىلإ انه ريشنو (ةئيدملا

 : ةباصإلاب هتمجرت ىف ءاج ام كلذب لصتي اممو .رمع ريدقت لحم ناك دقف رمع

 - [ءاطعلا يف ينعي] - يل ضرف امم رثكأ ةماسأل رمع ضرف :رمع نب هللا دبع لاق»

 لوس: ىلإ بح: تاك هابآ .نإو: «فتنم.ةللا لويسر ىلإ تيحأ ناك دتإ : لاقق + ةعلاسف

 ةرات نكسي ناكف ىرقلا يداو يف ضرأ ةماسأل ناك دقو .«حيحص «كيبأ نم هللا

 ًاددع نامثع عطقأ نافع نب نامثع ةفالخلا ىلوت املو «ةرونملا ةنيدملاب ةراتو اهب

 لاق «ديز نب ةماسأ مهنم ناكف قارعلا داوس يف ًاضرأ ةباحصلا رابك نم ًادودحم

 رساي نب رامع عطقاو «نيرهنلاب اضرأ دوعسم نب هللا دبع نامثع عطقا) : يرذالبلا

 - اهعاب داوسلاب ًاضرأ ديز نب ةماسأ عطقاو ءانبعص ترألا نب بابخ عطقاو انيس

 نب هللا دبع :َك يبنلا باحصأ نم رفن ةسمخ نامثع عطقا :ةحلط نب ىسوم لاقو

 نب ةماسأو «ترألا نب بابو .ماوعلا هس سيرا «كلام نيب دعسو 6« دوعسم

 ف6 ةجحلا ىذ ىف - نافع نب نامثع ةفيلخلا لعقمب ةنتقلا تعقو املو ''”(ديز
 رهشأ ناك ثيح «فارطألا عيمج اولزتعا نيذلا ةباحصلا نم ديز نب ةماسأ ناك

 «كلام نب لعسو ءديز نب ةماسأو ءرمع نب هللا دبع) اولوتعا نيدبلا ةياححصلا

 ةكيبف ؛. قشمد لإ ةفاسا لقتنا) ةيواعمل رمألا عمتجا املو ا نب كمحتمو

 ةيحد ىلإ ةماسأ لاقتنا ناك دقف «ةّرملا نكسي ناك ىبلكلا ةيحد نأ امبو (ةّرملا

 ءًايتع ربكلا نم غلب نأ ىلإ قشمدب ًانكاس ةيحد لزي ملو .همع ةباثمب وهو ىبلكلا

 ماقأ» :ريثك نبا لاقو «ةيواعم ةفالخ ىلإ شاعو ةزملا ةيحد نكس» :ينالقسعلا لاق

 .777ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)0

 ,.6 5 ص اج  ديز نب ةماسأ ةمجرت  باعيتسالا هرفي



 108 00 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 020 ليف

 ىف فرطم اب لاقو «ةرجهلل نيسمخ ةنس ةيواعم ةفالخ ىف تام نأ ىلإ ةّرزملاب ةيحد

 تودع نحدلا ةيرقي. نيلكلا ةيضوس ليلخلا ىناحبسلا اذه رثكالا : عاجلا تانك
 داعو «ةياهنلاو ةيادبلا ىف امك ه٠5 ةنس تناكف هتافو امأ «نيطسلفب ةرصانلا

 يف ةماسأ يفوتا :ىبلوتلا لاق ىفوت نأ ىلإ اهب شاعف ةئيدملا ىلإ ديز نب ةماسأ

 .انويخ هيلا ةاقوب نه تلا ودم ةيرا دعب كلر (ةرجهلل 55 ةئس ةيواعم ةفالخ

 . هاضرأو هئع هللا يضر يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 تو 7 7 ,
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 ف(
 ٠ سم 0 سس

 يدنكلا ةسخ نب ليبحرش
 نيطسلف ريمأو ندرألا حتاف -

 نب ليبْحَرُش وه نيحتافلا ءامظعو مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأو ةباحصلا رابك ْنِم

 دبع نب فيرطغلا نب ورمع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش وهو .يدنكلا ةّئسَح
 نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب ةدنك وه ةدنكو ١2؟يدنكلا كلام نب ةماثج نب لإ

 . ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب َةَرُم

 طاشنو ةراجت بحاص - ليبحرش دلاو  يدنكلا عاطملا نب هللا دبع ناكو

 (يبرعلا جيلخلا يهو) نيرحبلا ةقطنمو نميلاب تومرضح ةقطنم نيب ام يراجت

 لها نم ةئشخ ةديسلا ليمحرش مأ هتجوز تناكو .ةيلهاجلا يف كلذو .ءةكمو

 ةويدللا فبعت نأ انيو 59 7ةيلودعلا مقسلا ثيبق اهلا تلا نيرععلا نشا كم لل ودع

 ةنسح ةديسلا هتجوزو ليبحرش هنبا عم اهب ماقأ دقف ةكمب ةراجت بحاص ناك عاطملا
 عم ةنسح ةديسلا تلوتف «عاطملا نب هللا دبع يفوت ةكمب مهتماقإ ءانثأو «ليبحرش مأ

 مساب ليبحرش رهتشاف «ةكمب مهل ناك يذلا يراجتلا طاشنلا ةرادإ ليبحرش

 بيبح نب رمعم نب نايفس هل لاقي الجر همأ تجوزت مث «ةنسح نب ليبحرش
 ينب نم حيحصلا بسنلاو لصألا يف هنكلو «شيرق نم حّمُج ينب نم يحمجلا
 يحمجلا رمعم ني ةايحس هل ليقف يحمججلا رمعم هانبت جرزخلاو سوألا نم قيرُز
 تايفس ينبا ةدانجو اريباج هل تدلوف ةئسح ةديسلا هتجوزتف قيرز نب نايفس وه امنإو

 يلع دمحم ذخأو ال رسوو انت المجمل عكسي انيلو ءهمأ نم ليبحرش اقيقش امهو

 راسم مامتهاب عباتي ليبحرش ناك «ةكمب ديحوتلا نيد ىلإ ايعاد هتلاسر غالبإ يف
 وه دادقملاو «ليبحرشل اقيدص ينارهبلا ورمع نب دادقملا ناكو «نيدلا اذه ميلاعتو

 نب ورمع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش) هنأب باعيتسالا يف ليبحرش بسن ءاج )١(

 . (يمرضحلا يدنكلا فيرطغلا نب عاطملا
 *١1١. ص  يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ذخأو ليبحرش ملسأ نأ ثبل ام مث «ةيوبنلا ةثعبلا رجف يف ةكمب ملسأ نم عباس
 ليبحرش ةمجرت يف ءاج كلذ يفو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا لئاوأ نيب هناكم

 تيبلا ىلإ مالسإلا رون ليبحرش لخدأو .*'”«ةكمب ًاميدق ملسأ» هنأ ةباصإلا باتكب
 كلذكو ةدانجو رياج هني هاوخأ ملسأو ةنسح ةهأ ةسولسأف ,هدارفأ دحأ وه يذلا

 . ةكمب مالسإلا رون اهلخد ىتلا تويبلا لئاوأ نم تيبلا كلذ ناكف «نايفس امهوبأ

 نو عنف حف

 ءاذيإ دتشا امنيح ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةباحصلا نم ليبحرش ناك مث
 ةشبحلا ضرأ ىلإ جورخلاب ْكَي هللا لوسر مهيلع راشأف .ةكمب نيملسملل شيرق
 . ''”«ًاجرف مكل هللا لعجي ىتح قدص ضرأ يهو ُدحأ هدنع ملظُي ال ًاكلم اهب ّنِإ) :ًالئاق
 نيذلا ءامسأ رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو
 نيذلاو ةكمب نيميقملا نييناميلا نم ديدعلا مهنيب نم ناكو «ةشبحلا ىلإ اورجاه

 نب ليبحرشو «ينارهبلا ورمع نب دادقملا :مهو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم اوناك

 رماع نب فوع نب بتَعُمو «يسودلا ةمطاف يأ نيوييفاعحو .«يدنكلا ةنسح

 كيس قربا: لاق" يتلا لها نهر ةلوخب نو لعسو :ىديبزلا رجع نب ةندشعو .يعازكللا

 ناكو "”(ريسلا لهأ نيب فالخ ةشبحلا ىلإ هترجه يفو ءرساي نب رامعو) سانلا
 ادن ءيريبكألا رباخ ر ةقيسلا ىلإ اورجاج يذلا كنب نيديقنلا ريق نيتاعبلا نم
 ةدانجو رباج همأل هيوخأو «ةنسح ةديسلا هتدلاو ةنسح نب ليبحرش عم ترجاه

 ةشبحلا ىلإ ةرجهلا تناكو ءجرزخلاو سوألا نم لصألا يف مهو نايفس امهيبأو
 ةباحص ةثالث نيرجاهملا نيب نم ناكو «ةيوبنلا ةثعبلل ةسماخلا ةنسلا نم بجر ىف

 تنب ءامسأ هتأرماو بلاط يبأ نب رفعج :مهو تايناميلا مهتاجوز عم شيرق نم
 تنب ةنيمأ هتأرماو ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخو «ةيناميلا ةيمعثخلا سيمع
 دقو «ةيعازخلا ةلمرح مأ هتأرماو سيق نب مهجو «ةيناميلا ةيعازخلا دعسأ نب فلخ

 ىسوم وبأ رحبأ ةنداهملا تعقو املف «ةيرجه 5 ةدعقلا يذ يف شيرقو َةْنِكَي هللا

 ةشبحلا ىلإ نميلا لحاس نم ةنيفسب نييرعشألا نم نيسمخ ىف هتوخأو يرعشألا

 هللا لوسرو اولصوف ةرونملا ةئيدملا ىلإ ًاعيمج اوقلطناف :؛كانه نيرجاهملاب اوقتلاف
 علطضا مويلا كلذ ذنمو ء.ها/ مرحم يف هب اوقتلاو هيلإ اوهجوتف ربيخ ةوزغ يف ْهِ

 لَك هللا لوسر باحر يف زيمتم رودب ليبحرش

 ١. 57 ص ؟ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 6

 .15١”ص ١ج - ريسلاو يزاغملا ىف رثألا نويع 756١ ص ١ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()
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 هيلإ دنسأف ءريبدتلاو ريكفتلا ديجي امك ريبعتلاو ةباتكلا ديجي ليبحرش ناك دقو

 «ّيحولا ةبتك دحأ ليبحرش ناكو «دوهعلاو لئاسرلا نم ريثك ةباتك لكي هللا لوسر

 يدنكلا ةنسح نب ليبحرش) هنأب الإ ماشلا حوتف باتك يف يدقاولا مامإلا هركذي الو

 . ؟!!ىحولا ةبتك دحأ) هنأ تياقلاو (لك هللا لوسرل ىحولا بتاك

 هرمأو «ةيبرعلا ةغللاو ةباتكلاب قئاثولاو دوهعلاو لئاسرلا بتكي ليبحرش ناكو

 تناكو ةميدق ةيبرع ةباتك يهو ةيمارألا ةينايرسلا ةباتكلاو ةغللا ملعتي نأ ٍةِكِي هللا لوسر

 ةينايرسلاب ًابوتكم ناك  اهريغو ماشلا يف برعلا دنع  ليجنإلا نأل ةغلاب ةيمهأ تاذ

 ليبحرش ةمجرت ىف ءاجو «ةيربعلا ةغللا ملعتب .هرمأ امك ةيحيسملاب نونيدي اوناك نمم

 «ةنيدملا نابش نم ةيربعلاو ةينايرسلا نيتغللا ملعتي نأ كي ىبنلا هرمأ» : هنأ عماجلا باتكب

 . '7هنوؤش لك يف ِكَي يبنلا رس بتاك حبصألا هنأو

 225 هللا لوسر دهع يف ماشلاب ليبحرش ماهمو بتك

 : كلذ نمو ءماشلاب

 نيطسلفب مخل نم نييرادلل يوبنلا باتكلا
 ىلإ نميلا نم تلقتنا يتلا ةيئابسلا ةيناميلا ةيبرعلا لئابقلا نم مخل ةليبق تناك

 لئابقلاف .ناسغو «هلماعو ءماذجو ءمخل يهو «مالسإلا لبق ام روصع ىف ماشلا

 نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرم نب ثرحلا نب يدع ونب هلماعو ماذجو مخل ثالثلا

 بوعش وذ عستُم نطبف ءمُحَْل امأ» :نودلخ نبا لاق . ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرع
 ماذج زواجت مخل تناكو "مخل نب ةرامن نب بيبح نب ئىناه نب رادلا :مهنم «لئابقو

 رّيَجّتلاو العلا يفاأمخل كلانه ثكراشو تلح ثيح ْماَذَج ْتَلَخو

 مخللو «سلبان ىلإ ةلمرلا لوح ام اهطلاخي نمو مخلل ناك» :ينادمهلا لاق

 رهنو كومريلا يداو اهيف ىمري يتلا ةتيملا ةريحبلا مث رغُز ىلإ كوبت زاج ام اضيأ
 ةينثبلاو ناروح يفو اهيلي امو نالوجلا يف نكاسم ًاضيأ مخلل تناكو . .ندرألا

 ه١ ١١ قضم فرطماب دمحم ب نميلا ا نيستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 6

 1١. ص ب حرفلا دمحمل . نودلخ نبا خيرات يش نميلا (؟)
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 ' 1 5. 2 2 ١ كل ا
 نب رادلا ونب ناكو «ناروح ضرأ نم صقش ىفو ةارشلا لابجو ىون ةنيدمو

 نييرادلا ةقطنم تناكو «ماشلا يف برعلا نم ملسأ نم لوأ «نويرادلا مهو :«ئىناه

 مدقو (« ميهاربإ تيبو .«نوطرملاو ؛«لوئيع تيبو ,ليلخملا وريح : يه نيطسلفب

 لَك هللا لوسر بتكو «ةكم حتف دعب ةيناث ةرم اومدق مث ةكم حتف لبق دو هللا لوسر

 تيب لوربحو ؛نونيع تيب مهلا ّنأب أباتك نييرادللو يرادلا سوأ نب ميمتل

 ؛« سيق نب مهجو عهللأ دبع .ب سابغ دهش .دبآلا ىلإ نهيف امو .موطرمو «ميهأربإ

 . ةنسح- نب ليبحرش ب كوم اح . ءبنكو ةنَسَح نب لييحرشو

 هنإف ممع نم ىتأ نم نإ) :باتكلا يف ءاجو ,«نيطسلفب مخل نم هتريشع عم همالسإ

 :ممع) نو ري ها اس ل ا ل ا

0 

 كلت لوو 050 سدح نم ملسأ نمل ايتك و هلا لوسر بتكو

 .ةرجهلل ةعساتلا ةنسلاو ةنماثلا ةنسلاب

 ثعب ءه94 بجر يف «كوبت ةوزغ يف «كوبت ىلإ ٍةكَي هللا لوسر راس املو

 مورلا كلم لقره ىلإ ةلاسرب يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد : كوبت نم يفك هللا لوسر

 ثحعب امك . مالسإلا نيج ىلا مهوعدي .ماشلاب ناسغ ءامعز ىلإ لئاسربو

 ديز نب ثيرحو «ةلمرح وبأو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش كوبت نم لَو هللا لوسر
 ناكو «ماشلا نم اهيلإ امو  ةبقعلا  هليأ بحاصو كلم ةبؤر نب ةنحي ىلإ يئاطلا

 . ماشلاب ةيناميلا ماذج ةليبق نم ةبؤر نب ةنحب

 ونبو «نافطغ لثم «ةريثك لئابقو ٌعستم نطبف :ماذج امأو) :نودلخ نبا لاق

 تناكو «ةليأ يلاوح مهرايد تناكو «ةثافُث ونبو «ةمرخم ونبو ءْبيَبَص ونبو ؛مارح

 ,؟ا/” ص - ىنادمهلل برعلا ةريزج ةفص (0)
 ىيتعألا يينع نعى 1104 ني اللا يعض يسن د ضرشلا دعا ةيسابسلا ققاقولا )0

 .ينالطسقلاو «ركاسع نباو «يزيرقملل يراسلا ءوضلاو :يدنشقلقلل
 ريبكلا مجعمل ١! - ١؟8ص  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - عناق نبال ةباحصلا مجععم هه

 .ا//8 نبق يناربطلل
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 . ةيحيسملاب نونيدي اوناكو ''”ماشلا نم اهلوح امو ناعم يف ةسايرلا مهل
 ةبؤُر نب ِهّنَحُي ْرَم ىلإ هللا لوسر دمحم نم :هيف لاق اباتك ِةلَي هللا لوسر بتكو

 نأ مل ين ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ ينإف ؛متنأ مّلِس ''”هليأ لهأ تاورسو
 . .هلوسر لسرو ءهلوسرو هللا عطأو .ةيزجلا طعأ وأ ْمِلْسأ . مكيلإ بتكا ىتح مكلتاقأل

 ءهّللا ةملك هنأ ميرم نبا حيسملابو .هلُسُْرو هبثكو هللاب نمؤأ . قحلاب ٌدِْكَي هللا لوسر ىنإف

 : باتكلا يف دالي هللا لوسر لاق مث . اهلي هللا لوسر هنأ هب ٌنمؤأ ينإو

 هيلع كوضاق امهم مهنإف «يئاطلا ديز نب ُتيَرْخو :ةلمرح وبأو «ليبحرش يلَسَر ْنإو)

 . " ”(متْعَطَأ نإ | مكيلع مالسلاو .كي هللا لوسر دمحم ةمذو هللا ةمذ مكل نإو «هّئيضر دقف

 كلذ لديو (انقم لهأ اوزهجو) :ةبؤر نب ةنحيل ِةْلَي هللا لوسر باتك ىف ءاجو
 قلل كوب انتاج هضالانإ تالبأ تودع نه (انقم لهأ) تلمش ليبحرش ةمهم نأ ىلع

 .(ناعم)و (مرإ) يفو (ءابرج) يفو (حُرذأ) يف ماذج ءامعز

 يف لوخدلا يلاتلابو «ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ ةبؤر نب ةنحُي باجتساف

 ةيعمب كوبت يف ٌةِكَك هللا لوسر ىلإ ةنحُي ىتأو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا ناطلس

 حلاصف .ةليأ 00 ةيؤر نب ةنحُي ىتألا : ماشه خرعا لاق «ةنسح نب ليبح رش

 خيرات يف ءاجو ' *”ًاباتك مهل كو هللا لوسر بتكف :ةيزجلا هاطعأو ديم هللا لوسر

 لَو ىبنلا هاسكو ءءاضيب ةلغب ّدِكَم ىبنلل ةليأ كلم ىدهأو..» : يراخبلاو ىبوقعيلا

 . ””(مهل بتكو أدر

 ةليأ لهأو ةيؤر نب حيل ب

 : هصن ىلاتلا ور الا

 ةنحُيل هللا لوسر يبنلا دمحمو هللا ْنِم ُهَنَمَأ هذه . مخرلا نمحرلا هلاوسلا

 ديجسم ةكذو هللا ُهّمِذ مهل .رحبلاو ّرّبلا يف ْمِهتَراَيَسو ْمِهِتفُس عدلا لهأو ةبؤر نب

 ثدحأ ْنَمَف . رحبلا لهأو نميلا لهأو ماشلا لهأ نم مهعم ناك نملو دايو يبنلا

 .1١؟8ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)

 ةينميلا دئنسملا شوقن يف درو دقف «ديسلا ىنعمب (ةبؤر نب ةنحُي /رم) :هلوق يف (رم) ةملك (؟)
 ْ .(مهديس) ىنعمب (مهارم)

 . ةنسح نب ليبحرش عم ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا ةباحصلا نم ناكو سيق نب مهج وه ةلمرح وبأ ()
 18١. ص ؟ج - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا (5)

 .رجح نبال بلاطملاو ءملسمو «يراخبلاو ء"١ ص ؟ج  يبوقعيلا خيرات نع ةيسايسلا قئاثولا ()



 هنإو ماعلا قم ةذخأ كل يطع. ةثأو :ةسنلا نود هلام لو هل لان ًاثَدَح مهنم

 .رحب وأ ٌرَب نم هنوديرُي ًاقيرط الو هنودِرَي ٍءام نم اوعَتْمُي نأ لحي ال

  (ِخَنِئكَم هللا لوسر نذأب ةنسح نب ليبحرشو تلصلا نب مهج باتك اذهو

000 5 

 لاب ضعبو تي ةيئاميلا 1١ لئابقلا نم كانه رو نيذلا نميلا 0

 ةنوعم ماشلاب ماذُجو مخل نم ئحلا اذه لعج هللا نإ) : ِةِكَي هللا لوسر لاق

 ءابرَجو خرذأ لهأو لافج ىنبو يماذجلا كلام مالسإ

 ركذ دقف «نيطسلفو ندرألاب ماذُج لئابق ءامعز ليبحرش ةمهم تلمش دقو

 اهلوح امو ا كا تناك) هئأو 2 ها 2 رايد نأ 0 نبا

 7 ا 0 :امهدحأ فرعي
 ةيرب نم ملزألا ىلإ كركلا نم مهو «ةبقع ونب :ةيناثلا فرعثو .نيطسلف نم كركلا
 نم ةزغو مال نم ةزغ دودلح- ىلإ ةندملاو يضم“ ةش ام ةلياسلا تامضو :زاجحلا

 نيرلف ام ماذجل ناك» : هنأ ينادمهلا ركذو .(ةعاضق نوطب ىدحإ مرج نطاوم

 ةيرغلاو ةدراولاو ةراقبلا» يف نوطب ماذج نم تناك امك  «خرذأ ئىلاف تاون ىلا

 ماذج نم ناكو «اكع ةيحان ىلإف نومايلاو نوجللا ىلإ ةيربط يلي اميفو ..ةزغو
 . ندرألا رهن ةفضب مرإ ةقطنم لهأ لافج ونب اضيأ

 مهل بتكو ةيزجلا ءادأو ةحلاصملا ىلإ ةليأ ل لهأو ةبؤُر نب ةنحي باجتسا دقو

 نيبو  ءاّيْرَج لهأو حُرْدأ لهأ باجتسا امك ديم هللا لوسر نذإب دهعلا باتك ليبحر ش

 ةنحُي عم مهنم دفو ىتأف  ندرآلاب ءارتبلا ةقطنمب خُرذأو  لايل ثالث ةريسم ءابرجو حرذأ

 : مهل لكي يبنلا بتكف ءكوبت يف ٍكو هللا لوسر ىلإ ليبحرشو ةبؤر نب
 .ءابرج لهألو «حّرذأ لهأل «يبنلا دمحم نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 هللاو .ةبيط ةيفاو بجر لك يف رانيد ةئام مهيلع نإو .دمحم نامأو هللا نامأب نونمآ مهنإ

 لئالد  يدقاولل يزاغملا دعس نبا تاقيط نع .7١١ص ب ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()

 ا 6 يقهيبلل وينلا



 ١١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 115

 . "72. .نيملسملا نم مهيلإ ءاَجَل نمو نيملسملل ناسحإلاو حصُنلاب مهيلع ليفك

 ,كوبتب ِةِلك هللا لوسر ىلإ مدقو ,يماذجلا يفوعلا رمحأ نب , كلام ملسأو

 ةعبرأ اهضرع  دلج نم يأ  مدأ نم ةعطق يف - ًاباتك هك ه هللا لوسر هل بتكف
 هللا لوسر دمحم نم باتك اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسباا ريش ذك اهلوطو عباصا

 اوتآو ةالصلا اوماقأ ام مهل ًانامأ ,.نيملسملا نم هعبتا ْنَمِلَو يماذجلا رمحأ نب كلامل

 .لجو رع هللا نامأب نونمآ مهف «نيكرشملا اوفلاخو مناغملا نم سمُخلا ا .ةاكزلا

 . (هّللا لوسر دمحم نامأو

 مهل بتكو «نييماذجلا ديز نب ةعيبر نب لافج ونب ٌهْنكَو هللا لوسر ىلإ مدقو
 : ًاباتك ٍةلكَي هللا لوسر

 مهقاح ْنَمْف ءاهيف مهّقاحُي الو اهيلع مهبلغي نأ دحأ مهيلع اهّلحَي ال مَرِإ مهل نإ)
 "17 قح مهقحو ءهل قح الف

 ةبرع يداوو تسلا رحبلا نيب يهو (ومارأ) اهمسا نأكو ندرألاب مرإ ةقطنمو

 ندرألاب ماذجو مخل لئابق نيب مالسإلا رشتنا كلذبو «نيطسلفو ندرألا نم

 ةرشاعلا ةنسلا لئاوأ يف ناعم ريمأ يماذجلا ورمع نب ةورف ملسأ مث «نيطسلفو

 ىلإو رصم لامعأ نم سيبلب ىلإ ماشلاب ماذج قطانمو لئابق تحبصأف - ةرجهلل
 لاق ماذج يفو «ةيمالسإلا ةلودلاب طبترتو ةيزجلا يدؤت امإو ةيمالسإ امإ شيرعلا

 : يرذعلا رمعم نب ليمج

 ماذإ ءعقللامويتمزأاذإ نطوم لك يف هللا فويس ٌماذج

 مارسحو هسب لح نم ماشسلا ىلإ ىرّقلا يذف رصم نيب ام اوعنم ٌعُه
 ماذجم ٌفكأ هتلان دجملا نع 31 2 0

 ةيرَس ِهَو هللا لوسر ثعب يماذجلا ورمع نب ةورف لتق ريبدتب مورلا ماق املو
 هعمو «يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةدايقب ماشلاب ءاقلبلا ةقطنم ىلإ ةيبرح

 ودعلا ىلع ةيرسلا كلت تراغأف «ةباحصلا نم هريغو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش

 املف  ةيرجه١٠ ةنس ىدامج رهش ىف - ةرونملا ةئيدملا ىلإ تعجرو ءاقلبلا ةيحانب

 زيزعت متو ندرألاب ءاقلبلا يف تطبار ةوق ثعب ةراغلا كلتب مورلا كلم لقره ملع

 . ماشلا ينادأو ندرألاو ءاقلبلاب ةينامورلا تاوقلا

 1 اع الأ
 تح تدي 23

 لئالد  يدقاولل يزاغملا دعس نبا تاقبط نع - 7١١ص دى ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 .هيوجنز نبال لاومألا - يقهيبلل ةوبنلا
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 ءديز نب ةماسأ ةدايقب شيج زيهجتب ِةِلي هللا لوسر ماق ه١١ ةنس لئاوأ يفو

 ىلإ ىدأ كي هللا لوسر ضرم نكلو «نيطسلف ضرأ نم موُراّدلاو ءاقلبلا وزغب هرمأو

 ةنيدملا نم خسرف ةفاسم ىلع فزجلا يف : شيجلاو ةماسأ ماقأ ثيح شيجلا ريسم مدع

 عيبر ١١ يف كي هللا لوسر يفوت نأ ثبل امو و هللا لوسر يف ضاق ُهللا ام اورظنيل

 : هنإ ْذِإ «شيجلا كلذ يف ليبحرش نكي ملو ؛ةنيدملا ىلإ شيجلا داعف ه١١ لوألا

 وهو ِةِْكَي هللا لوسر تامف ءرصم ىلإ ةنّسَح نب ليبحرش ِِلَي هللا لوسر ثعباا
7 

 لئابق ىلع قيدصلا ركب وبأ هاَلَو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ليبحرش داع املو
 ماقف ءماشلا ينادأ ىلإ زاجحلا يلاعأو ىرقلا يداوو لدنجلا ةمودب يتلا ةعاضق

 يف رمألا رقتسا نأ ىلإ اهالوتو لئابقلاو تاهجلا كلت يف رومألا طبضب ليبحرش
 - .ماشلا حتف ىلع لمعلل فورظلا تأيهتف «ةيرجه ١؟ ةئس ةيبرعلا ةريزجلا رئاس

 هال هقم هل
 دك ا

 ماشلا حتف شيج عيَرِل ليبحرش ةدايق

 يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا عبر دئاقو ريمأ يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ناك

 ماشلا حتفل شويج ةعبرأ هيجوتو زيهجت مت دقف ءماشلا حتفل قيدصلا ركب وبأ ههجو
 لب «ةعبرألا شويجلا كلت ىدحإ دئاقو ريمأ ليبحرش ناكف ه١١ ةنس رخاوأ ىف
 . ةعبرألا شويجلا كلت نم يناثلا شيجلا وأ لوألا شيجلا دئاق وه ناك

 «نيطسلف ريمأ وهو «عابرألا ءارمأ دحأ ليبحرش ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 يف ناك كلذكو «ماشلا شيج عبر ىلع ًاريمأ ماشلا ىلإ قيدصلا ركب وبأ هَّرَهَج
 7 7ةينتخلا ةلوانلا

 عابرأ نم عبُر ىلع أريمأ ةنسح نب ليبحرش ناك» :يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو
 اولا اغلا

 و
 حوتف يف ركب وبأ هريس نمم ليبحرش ناك» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 ."”«ماشلا عابرأ نم عبر ىلع رمع هالوو .ماشلا

 ني د د

 .177ص  فرطمابل عماجلا ”١17 ص 7 ج - ةئسح نب ليبحرش ةمجرت  ةباصإلا )١(

 .57”ص الج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 ١147. ص ؟ج - ينالقسعلل ةباصإلا - ١ ١4 ص - يبطرقلل باعيتسالا (0)
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 - مورلا نم ماشلا ذخألو داهجلل نميلا لهأ رفنتسي نميلا ىلإ يراصنألا كلام نب سنأ
 ركب يبأ باتكب نميلا ىلإ هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىتأف  مورلا نم اهريرحت يأ

 - ذئموي نميلا ريمأ ناكو «مورلا نم ماشلا ذخأو داهجلل نميلا لهأ رفنتسي قيدصلا

 نب سيق ىباحصلا ءاعنصب هعمو صاعلا نب ديعس نب نابأ ىباحصلا -اه١١ ةنس

 نميلل ديعس نب نابأ ةيالو راطإ يف  نميلا قطانم لامع ةيقب ناكو «يدارملا حوشكم
 يف صاعلا نب ديعس نب دلاخو «نارجن يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا مهنم

 لئابق دئاق يريمحلا عالكلا وذ عفيمس ناكو «يدارملا كيسم نب ةورف عمو جحذم

 هعمو تومرضح يف لهج يبأ نب ةمركعو ءاهفيلاخمو دئَجلا ةقطنم يف ريمح
 رئاس ىلإ كلام نب سنأ هجتاف ءيدنكلا دوسألا نب طمسلاو يدنكلا سيق نب ثعشألا

 نأ ثبل امو ءريسملل اوأيهتف ءركب يبأ باتك مهيلع ءارقو ةيسيئرلا نميلا قطانمو ندم
 :يربطلا ريرج نبا لاق «ةرونملا ةنيدملا ىلإ نميلا لئابقو ناسرق بكاوم تقلطنا

 ريرجو يريمحلا عالكلا وذ مهيفو نميلا يرفنتسم لئاوأ ركب يبأ ىلع مِدَق»

 ماشلل ركب وبأ جاتها كلذ دنعو . .يدارملا حوشكم نب سيقو يلجبلا هللا دبع نب

 عالكلا وذ مهيفو نيرفنتسملا لوصو ّقَفاَو ..» :نودلخ نبا لاقو .«هرمأ ٌهاَنَعو

 .2©2”(ماشلاب ركب وبأ متها دئنتيحو . .رّيْمِح هعمو

 د دع د

 نب ليبحرش ةدايقب امهدحأ نيشيج هيجوتو زيهجتب  ءدب يذ ئداب ركب وبأ ماقو
 ديعس نب دلاخ ناكو «ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةدايقب يناثلاو يدنكلا ةَئْسَح

 ةباحصلا نم دلاخ ناكو «نميلا لهأ يرفنتسم لئاوأ عم اومدق نيذلا نميلا لامع نم

 نم ناك مث «ةيناميلا ةيعازخلا فلخ تنب ةنيمأ هتجوز عم ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا
 هثعبف «نميلا لهأ يرفنتسم لئاوأ عم مدق مث «نميلا قطانم ىلع ِةِكَي هللا لوسر لامع

 «لتاقم فالآ ةثالث سأر ىلع ةنسح نب ليبحرشو «لتاقم فالآ ةثالث سأر ىلع ركب وبأ

 حوتف يف ءاجو «ةيرجه ١؟ ةنس رخاوأ يف كلذو «هشيج ىلع ءاول امهنم لكل دقعو
 : هنأ يرذالبلل نادلبلا

 :«صاعلا نب ديعس نب دلاخ «لاجر ةثالثل ةيولأ ةثالث ركب وبأ دقع»
 دفع امنإو 6 كلذك قبسلو 297 (نايفع يبأ نب ديزيو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو

 :هسفن يرذالبلا ركذ امك مث «ديعس نب دلاخل ًءاولو ةنسح نب ليبحرشل ًءاول زكب وبأ

 .87 ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات - يربطلا خيرات 000

 1 ١١0 ص - يرذالبلل تكادلبلا حوتف 0(
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 يذب هيقلف ديعس نب دلاخ ءاول ذخأل يسودلا ىورأ ابأ قيدصلا ركب وبأ هّجَو»

 لاقيو . .نايفس يبأ نب ١ ليزي ىلإ هعفدف ءركب يبأ ىلع هب دروو هنم ءاوللا ذخأف .ةورملا

 رق شيع ىف ايمتعس داخل راسو تليفس نر هلام ل ينك كاان

 ا ل ل وا ل

 فالآ ةثالث مهو - ءاقلبلا ىلإ شيجلاب راسف «نايفس يبأ نب كيان .ةويعا خبصأ يذلا

 «مورلا نم فالآ ةينامث يف ةقراطبلا نم ةسمخ ةدايقب ينامور شيج مهيقلف - لجر

 نأ اونظو مهتلقِل برعلا يف مورلا عمط دقو «لاتقلا يف ْمُه امنيبو» ءمهومجاهف
 يدنكلا ةنسح نب ليبحرش عم - يناثلا - نيملسملا شيج لبقأ ءدحأ مهءارو سيل

 مهفويس تمكحو «ةقداص ةلمح مورلا ىلع اولمحف لي هللا لوسرل يحولا ٌبتاك
 اوملسو مئانغلاو لاومألا اوذخأ نيملسملا نإ مث ءدحأ مورلا نم جني ملف مورلا يف

 ةدعلا الإ قيدصلا ركب يبأ ىلإ اهثعبو مئانغلاو لاملا ليبحرش عمجف «ليبحرش ىلع

 عفر ةنيدملا ىلإ سوأ نب دادش وهو 2-5 لوسر لصو املف ءحالسلاو
 «ريبكتلاو .ايلهتلاب مهتاوصأ نوملسملا

 رفص ىف  ءاقلبلاب يدنكلا ليبحرش ةدايقب يمالسإلا يبرعلا رصنلا كلذ ناكف

 ىلإ نودفاوتي داهجلل نورفنتسملا ناكو اعلا رك ارامل لوأ اها

 شيج لك مضي «شويج ةثالث ىلإ نيملسملا ميسقتو ميظنت متف «ةرونملا ةنيدملا
 1 ١ ليزي ةدايقب 0 .لئاقم ةئامسمخو فالآ ةعبس

 روك سعف ناويجلا ماقم دعبا :كلذو ءحارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب ثلاثلاو نايس

 فالآ ةعبس ةثالثلا ءارمألا نم ريمأ لك عم ثعبلا ناكف  مرحم رهش يف - فرجلاب
 اوراس مث . .مهيف نوكي ءاول ةليبق لكل اودقعي نأ ءارمألا ركب وبأ رمأو احسب

 ديزي لزنو «ةيباجلا ةديبع وبأ لزنو «ندرألا ليبحرش لزنف . . رفص رهش لهتسم يف
 عبارلا شيجلا نيوكت متف نيرفنتسملا نم ديزملا ةنيدملا ىلإ لصو مث "”«ءاقلبلا

 «نيطسلف برغ هاجتاب مهب ورمع راسف شيجلا كلذ ىلع صاعلا نب ورمع ريمأتو
 «ليبحرش :ءارمأ ةعبرأ ةدايقب شويج ةعبرأ ماشلا حتف شويج تحبصأ كلذبو
 نب ليبحرتش نأ ريثك نبا لاق كلذلو .ءصاعلا نب ورمعو «ةديبع يبأو :كيديو

 شيج عبر ىلع أريمأ ماشلا ىلإ ركب وبأ هزهج . . .عابرألا ءارمأ دحأ) :ةّبْسَح
 . (ندرألا ليبحرش لزنف) :يدقاولا لاقو .(ةيرّمُعلا ةلودلا يف ناك كلذكو ءماشلا

 عر وام

 تو 23 حو

 .5ص - يدقاولل  ماشلا حوتف ()
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 نيطسلف بلغأو ندرألل ليبحرش حْنف

 رفص يف اهلخدف ندرألا ىلإ هشيجب يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ىضم دقل
 (ءابرجلاو «حرذأ :ءارتبلا)و (ناعم) نم اهالاو امو (شرج) ةقطنم حتتفاف ءه1

 ءدبرإ) ىلإ (تلصلاو «كركلا) قطانمو (ةبرع يداو اهنمو «ومارأ :مرإ) ةقطنمو
 اهيلإ امو راوغألا ةقطنم يهو ءاهضرأ عيمجو ندرألا داوس) كلذكو (سأر تيبو

 ةيربط ىلإ ليبحرش مدقت مث «نيطسلفب ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا نم
 لوأ عيبرو رفص يرهش يف ءاهحتتفاف نيطسلفب ندرألا رهنل ةيبرغلا ةفضلا قطانمو
 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ يفو ةيرجه ١ ةنس

 اهلهأ نإف ةيربط الخ ام ةونع نورا يدنكلا ةنسح نب ليبحرش حتتفإلا

 ءمهلزانمو مهسئانكو مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهلهأ َنّمَأ َّنأ ىلع هوحلاص

 .اعضوم نيملسملا دجسمل ىنثتسإو

 حّتفو ءحلصلا اذه ىلع اهنوصحو ندرألا ندم عيمج ليبحرش حتف دقو

 ندرألا داوسو «نالوجو «سَّدَقو «سار تيبو «ءشرجو «قيفأو ءةيسوسو «نايلب
 . "!اهضرأ عيمجو

 يف شرج مساب مويلا ىلإ ةقورعم ليبحرش اهحتتفا يتلا شرج ةقطنمو
 يلت مث ءاهريغو حرذأو ناعم كلذكو «ماذُج ةليبق نطاوم نم تناكو «ندرآلا

 يتلا سأر تيب ةنيدم دبرإ ةقطنم ةدعاق تناكو «دبرإو نولجع ةقطنم شرج ةقطنم
 ناك يتلا ةيسكرلا قطاعملا و ةديتلا نس هو ءاغابإ ليجربش مست عرذالولا نكت
 «ةيلهاجلاب ينامورلا مكحلا لظ يف ماشلاب برعلا ءارمأ ةنساسغلا ناطلس اهلمشي

 مهيألا نب َةلّبَج ىلإ دَقَو امل ناسغ نئادم يف يراصنألا تباث نب ناسح اهركذ دقو

 :ناسح لاق ثيح «ةيلهاجلاب يناسغلا ينفجلا

 َناَمَصلاف كومريلا ىلعأ نيب ٍناعمب ترفسأرادلانمل

 نالوجلاةباجف ءيناوحلاف سأر تيب ىلإ مساج ئممصيسف
 يناودلا روصقلاق ءءاكسف  ءايرادف «سالب نم تاّيرقلاف

 (نامزألامٌاقت_(ئحو)- ره دلايفةنفج لآل ىنغم كاذ

 .77١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(

 يف ةروكذملا سالبو .نامورلا ةطلس تحت ماشلاب برعلا كولم ةنساسغلا مه ةنهج ونب 22

 , . (رمدت ىلإ جرخت اهنمو ءانهدلا يف سلاب) يه رعشلا
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 - ليبحرش ىضم دقو «ةيروس موخت يف (سار تيب) اهتمصاع ىتلا دبرإ عقتو
 ءادأ ىلع أاحلّص «؛ندرألا داوس ضرأ عيمجو راوغألا حتتفاف - سار تيب نم
 ىنثتساو «مهلزانمو مهسئانكو مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهلهأ َنَّمأو ءةيزجلا

 حتتفاف نيطسلف لخاد مدقت مث ,ةقطنمو ةنيدم لك يف اعضوم نيملسملا دجسمل

 ليبحرش ةمجرت يف ءاج دقو «يرذالبلا هركذ يذلا حلصلا ىلع ةيربط ةنيدم

 .17 /47١ص] «ةيربط حتتفا يذلا» هنأ ةباصإلاب

 امو (ناسيب) ءانثتساب « نيطسلف قطانم نم ةيربط رواج ام ليبحرش حتتفا دقو

 هبيترت يف ناسيب حتف أبن يتأيسو ءه4١ ةنس ىلإ ناسيبل هحتف لجأت ثيح اهيلإ

 .اكع ىلإ ةيربط نم مدقت ليبحرش نإ ْذِإ «ينمزلا

 ةيروفصو روصو اكعل ليبحرش حتف

 يتلا ةيناميلا ةيبرعلا ةلماع ةليبق - نيطسلفب  اكعو ةيربط نكست تناك دقل
 ءمالسإلا لبق ةميدقلا روصعلا يف مخلو ماذج عم ماشلا ىلا ةرهملا هوه تلفتلا

 نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةّرم نب ثراحلا نب يدع نب ةلماع ثرحلا :وه هلماعو

 «يدع نب ثرحلا همساو «ةلماع امأو) :نودلخ نبا لاق .أبس نب نالهك نب ديز
 نطب ْمُهو «ةيعاضقلا همأب ةلماع ثرحلا يمُّس امنإو «ماَذُجو محل ةوخإ مهو
 - ةيتارفلا  ةريزجنلا ضرأب برعلا كلُم ناكو .ماشلا ةيربب مهنطاومو «عستم

 ءابزلا اكلُم مهرخآ ناكو ؛ةلماع ينب نم ناسح نب برظلا ينب يف ماشلا فراشمو

 «ناسح نب برظلا ىنب رمأ ضرقناو ءايزلا تكله املف :عديمسلا نب ورمع تني

 يف ناسح نب برظلا ينب كلُم ناك دقو «''”ةعاضق نوطب نم خونت ٌبرعلا كلم
 ينادمهلا ركذ دقو «ناسغ مث معاجضلاو خونت مهالت مث ماشلاب نامورلا ةطلس راطإ

 ىلع فرشملا ةلماع لبجو «ندرألا رهنل ةرواجملا ةلماع رايد» :الئاق هلماع نطاوم
9 . 1 0 5 2 95 

 ةيربط ىلإ ةنسح نب ليبحرش راس املف *' رحبلا وحنو رحبلا لبق نم اكعو ةيربط
 ةيبرعلا ةلودلا ةطلس ىف لوخدلاو ةحلاصملا ىلإ نويلماعلا اهلهأ باجتسا

 فرشت ىتلا ةينيطسلفلا اكع ةنيدمو ةلماع لبج ىلاهأ باجتسا كلذك «ةيمالسإلا

 امو روص ةقطنم موخت ىلعو « نيطسلف لامش يف طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع

 ىلع  نييلماعلا  اكع لهأ ةحلاصمب ليبحرش ماقف «نائبلو ةيروس نم اهرواج

 روص نكست تناكو - ًايلاح نانبلب  روص ةقطنم ىلإ مدقت مث ؛ةيربط لهأ حلص

 .59١1ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 2

 .7 7١ ص - ىنادمهلا دما ةييصلا ييسرعلا ةريزج ةفص (0)
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 راح ةنئيدم تناك دقو « ناسغغو ةعاضقو ةلماع نم ةيبرع لئابق اديصو ةيروفصو

 لصتي اممو ءروصو اديص قطانم ىف برعلا ىلع ىناسغلا ريمألا رقم اديص ىف

 : ىناسغلا ىنفجلا ثراحلا نب ورمع كلملل ةيلهاجلا ىف ىنايبذلا ةغبانتلا لوق كلذب

 براحملا ضرأ عمجلاب نسمتليل هموق ليس ىنفجسلا ثراحللو

 نب جرعألا ثراحلا كلملا ركذف ةنساسغلا ماشلا كولم نودلخ نبا ركذ دقو

 ىنب يذلا ورمع نب نامعنلا مث «ثراحلا نب ردتسلا وينه كلك هز لاق ويد ةليخ

 نب جرعألا ثراحلا مهنمو «نامورلل ًاباون ناسغ ءارمأو كولم ناك دقو ء«براح
 اذه ثراحلا رفاس) دقو (م055 8 557) نم هدهع ناكو ماشلاب برعلا كلم ةلبج

 نوؤش ىف (نايئتسوج) ىنامورلا رصيقلا ضوافيل ةشيطتطسقلا نا م17 هدي

 ةئس تامو «هيسرك ىلع هفلخي نم يفو  ةريحلا برعو سرفلا عم  برحلا

 (م0194 )01/٠  نم هدهع ناكو ثراحلا نب رذنملا هنبا ثراحلا فخ مث 86

 دفو يذلا ثراحلا نب ورمع مهنمو «ماشلاب برعلا قطانم ىلع ءارمأ هتوخأ ناكو

 مدت امدنعو .٠ ءاديصب براحح رصق ىنب يذلا نامعنلاو ؛« تبأث نب ناسحو ةعباشلا هيلإ

 ه١ عيبر رهش يف  ةيروفصو اديصو روص ىلإ اكع نم هّنسَح نب ليبحرش

 ىلع ليبحرش مهحلاصف يناسغلا مهريمأو مه ةحلاصملل اديصو روص لها باجتسا

 ءاكع ليبحرش حتتفاو» . يرذالبلا لاق كلذ يفو ءاكع لهأ حلاص امك ةيربط حلص

 .'”(هيرفصو ءروصو

 ىَرْصُب ةعقومو نالوجلا حتف
 ةيروس يف  ناروحو نالوجلا ةقطنم ىلإ اهرواج امو روص نم ليبحرش ىضم مث

 ا عءسّدقو 0 .قيفأَو ٠ ةينس وسو « نايلب حتا : هنإ يرذالبلا د يع

 رايد نم تناك ناروح ةعطاقم رئاسو نالوجلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو
 كلذ يفو «نامورلا ةطلس راطإ يف مهمكح قطانم نمو ماشلاب ةيناميلا ناسغ ةليبق

 دالب ىف نوميقي اوناك : ةنفج دالوأ مهو .ةنساسغلا ةكلمم» :يروخافلا انح لاق

 ىلإ داليملل ثلاثلا نرقلا نم مهدهع دتما دقو ءاهلوح امو ىرصُب يأ «ناروح

 ٠١. ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف 0030

 .177و ١١ص . يرذالبلا  نادلبلا موتف ()
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 ةمصاع تناك# :(سنمال يرنه)و (هكدلون) قرشتسملا لاقو ''”«يمالسإلا حتفلا
 دتمإلا قا دمحأ لاقو ” لا ةيباجلا يف نييناسغلا ةنفج ىنب ةلود سرك

 نأ ءارعشلا لوق نم ًانايحأ مهفّيو . .ءاقلبلاو نراوح يتعطاقم ىلع ةنساسغلا مكح

 سيلو " ”.«ةمصاعلا اهنإ ىلع ْقَّلِح نوركذي ًانايحأو «مهتمصاع ةيباجلاو نالوجلا
 ةطوغب قلج يف ميقي - ىلعألا  يناسغلا كلملا ناك دقف ءكلذ يف ضراعت كلانه

 نالوجلا ةيباج ىف هبراقأ نم ىناسغ كلم تقولا تاذ ىف كانه ناكو «قشمد

 روهظ دنعو ةيلهاجلاب  قلج يف كلملا ناك دقو : نا روعج ةفطاقمب ىَّرِصَب ةنيدمو
 ىرصتو نالرفتلا ىف كلملا ناك امد« نتانبكلا ويبألا ني ةلتج ب مالتسإلا
 نب ناسح رعش نمو «نامورلا ةطلس راطإ يف كلذو ءيناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا

 : ةيلهاجلاب قلج يف مهيألا نب هلبج دنع وهو تباث

 دحأْنِمءاقلبلانودٌسنوؤت له تلج بابب يليلخ رظنا
 درِهلاك باحسلاهيلع جلشلا لي اهينودو قوس نوذ نف

 :تباث نب ناسح- لاقو

 لوألا نامزلا يف ةقلجبأموي مِهثتمْئانةباص عززد هلل

 لَضفملا ميركلا ٍةيرام نبا ربت 0 يحس

 :ٍلوألا زارطلا ْنِم «فوفألا م هش  «مهُباسحأ ةميرك ءوجولا ضيب
 : تباث نب ناسح لاق مهيألا نب , ةلمجلو

 يناميلك رح ّقمورلا ىلإ ماشلاب ككلُم نإفاهنرهشأ

 ىلع وهو مالسإلا ءاجو يالا قب , هلّبَج كلم لحفتساو» :نودلخ نبا لاق

  يروخاف انح  ميدقلا يبرعلا بدألا خيرات (0)

 .م1985 - توريب  ليجلا راد  الا/ص

 رمع .د  ةتساسغلاو ةرذانملا لالظ يف رعشلا رف

 باتكلل ةيرصملا ةئيفلا ب 59 نصح نيدلا فرش

 .ما181/

 يه قلج تناكف .قشمد يه قلج ةنيدمو

 اك ها رلمللا قف ةةيصاخ نهرو: نيساب ةطوف
 يدتكلا لحرف عوج ىطانم ةطراخ ةساتمغلا
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 ىلإ بتك دي هللا لوسر ناك دقو «. .ةلبج ملسأ ماشلا نوملسملا حتتفا املو ءهكلم

 امهنم الك وعدي نيباتك يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإو يناسغلا مهيألا نب ةلبج

 لوسر ىلإ همالسإب بتكو :مهيألا نب ةلّبج ملسأف) يزوجلا نبا لاق «مالسإلا ىلإ
 ايلاوق ناكف نال وعلا و يوضت ىف ةللزلا كو سا حا نع كرافملا [ما 32 ها
 هل موولا عييركت)ذادؤواف هلك يبدل كوس. ىلإ ءاينأت. ةينارضتلل اضع ةامورتل
 ىتح مورلا نع همالسإ متك ىلإ رطضا امبرف مهيألا نب ةلبج امأ «هيلع مهدامتعاو
 . قشمدل يمالسإلا حتفلا

 راس «ماشلا ىلإ ةثالثلا شويجلا ثعب امل قيدصلا ركب ابأ نأ ركذ فلس دقو

 امنيب «نالوجلا يف ةيباجلا ةقطنمب لزن ىتح ءاقلبلا نم هشيجب حارجلا نب ةديبع وبأ
 نم لبقأ مث ءروصو اكعو ةيربط حتتفاف ندرألا نم يدنكلا هنسح نب ليبحرش ىضم
 «قطانملا ضعبو نالوج حتتفاف «ناروح ةعطاقمو نالوجلا ىلإ اهرواج امو روص

 ةينامور تاوق اهبو ماشلاب أريبك ًايراجت ًازكرم تناك يتلا ىرصُب ةنيدمل ضرعتي ملو
 ءاهيلإ امو ىرصُب ةئيدم ليبحرش ىدافتف ءرمش يبأ نب ثراحلا رقم اهنأ امك «هفيثك
 ىقتلاف «حارجلا نب ةديبع وبأ ناك اهيف يتلا هيباجلا ىلإ نالوجلا نم ىضمو
 قلطناف «كلذ ةديبع وبأ بوصتساف «ىرصُب وزغ يف هرواشف «ةديبع يبأب ليبحرش

 . ىَرَصَب ةنيدم ىلإ ليبحرش
 2 /؛

 يحو بتاك هنسح نب ليبحرش هجوتا» :ماشلا حوتف يف يدقاولا مامإلا لاق

 ةرماع ةلهأ  ىّرَصُب - تناكو «سراف فالآ ةعبرأ ىف ىرصب ىلإ نكي هللا لوسر

 دالبو نميلا ىصقأ نم مهتراجتو مهعئاضبب اهنودصقي برعلا ناكو «سانلاب

 ("”سامور همسا مورلا دنع ردقلاو نأشلا ميظع ٌقيرطب ىرصُب ىلع ناكو . .زاجحلا
 هيلإ سانلا عمتجيو هيلع سلجيل يسرك مهقيرطبل بصنُي مسوملا مايأ يف ناك اذإف
 مودقب ةجضلاب اذإ هيلإ اوعمتجا دق ْمُه امنيبف «هتمكحو هملع نم نوديفتسيو

 رمأو «ىرصب ةنيدم فراشمب هشيجو ليبحرش ركسعف (هركسعو هنسح نب ليبحرش
 بسانم ناكم ىلإ جرخو ؛«موقلا مالك عمسي ىتح ءيشب اوموقي ال نأ هموق قيرطبلا

 . مهريمأ ايلاط نيملسملا ىدانو ةنيدملا باب دنع

 .ل1 ٠ ص  يزوجللا نبال ءافولا باتك نع  يوينلا دهعلل ةيسايسلا قئاتولا )١(

 ناك دقو «كلملا بئان ىنعمب ىهو 28110105 سوكيرتب اهلصأ ةينامور ةملك :قيرطب (؟)

 وهو 2طواقمهط ةصل 1(89هئان5 بقل لمحي  ناسغ كولم وقبل - ىناسغلا ةلبج نب ثراحلا

 (م019 2 5578) نم ةلبج نب ثراحلا دهع ناكو ءينامورلا رصيقلا روطاربمألا دعب بقل ىلعأ



 124 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ١ *؟

 : ليبحر ش لاق ؟متنأ نم :سامور قيرطبلا هل لاقف « ليبحرش هيلإ مدقتفا

 لاق . ليجنإلاو ةاروتلا يف توعنملا ّئبنلا هللا لوسر دمحم باحصأ نم نحل

 ركب وبأ هدعب رمألا ئلوو هيلإ هللا هضيق :ليبحرش لاق ؟هب هللا لعف ام :قيرطبلا

 مكنأب ملعأ دق :قيرطبلا لاقف  مالسإلا ىلإ هموقو هاعد مث  ةفاحق بأ قب قيتع

 نكلو «ريثك عمج يف نحنو ريثك عمج يف متسل ذإ مكيلع ُقِفشَأ انأو . .قحلا ىلع
 ناك ولو يبحاص ركب ابأ نأ برعلا اخأ اي ملعاو .مكل ضرعتتن ال اّنإف اوعجرا

 نأ نإ « ثالث: ىدعإب الإ مهكتع جربت انهل ؟ليبحرش لاقف .... !ىتلتاق ان ارضاح
 رمألا ناك ول :قيرطبلا لاقف «برحلا وأ ةيزجلا اودؤت وأ «مالسإلا نيد يف اولخدت

 انأو نوعمتجم موقلاو مورلا ءالؤهو «قحلا ىلع مكنأ ملعأ ينأل مكلتاقأ ام َيلإ

 . (مهدنع ام رظانو مهيلإ عجار

 راشأو «رمألاب مهربخأو «ةنيدملا لخاد مهعم نمو مورلا ىلإ قيرطبلا عجرف

 بوثولاب اوُمَّهو .اوشّوّشو «همالك نم مورلا بضغف) «ةيزجلا اودؤي نأب مهيلع
 نأ ودبيو  (موقلا مكنود نآلاو .مكنيد ةيمح ىرأ نأ ٌتدرأ امنإ :لاقف ءهيلع

 كلذ مهل لاق هيلع بوثولاب اوّمَه املف .ناسغ نم ًايبرع لصألا يف ناك قيرطبلا

 ىلع ةلمحلل ىرصب ةنيدم نم اوجرخو «لويخلاو عوردلاب مورلا زهجتف  مالكلا
 هشيجو ليبحرشو «ًافلأ رشع انثا ىرصب لهأ نم مهعم نمو مورلا ناكف «نيملسملا
 هنأ ودبيف «ةئامسمخو فالآ ةعبس لصألا يف ليبحرش شيج ناك دقو «فالآ ةعبرأ

 روصو نيطسلفو ندرألاب اهحتتفا يتلا قطانملاو ندملا يف هشيج نم تايماح كرت

 انجرح نيذلا مورلا ناكر. «فالا ةحبرأ يرضي ىف: هعم ىيذلا ناك فين ءافوبقو
 . لتاقم فلأ رشع انثا هلاتقل

 لوسر نأ اوملعإ :لاقو هباحصأ ظعو «كلذ ةنسح نب ليبحرش ىأر املف»

 ليبحرش لمح مث نآرقلا نم تايآ ءارقو . .فويسلا لالظ تحت ةنجلا :لاق دي هللا
 نب هللا ديبع لاق . .مورلا مهيلع لمحو . .ىرصُب شيج ىلع نوملسملا لمحو

 دقو مورلا نيبو اننيب لاتقلا لزي مل :- ليبحرش شيج ناسرف دحأ وهو يدع

 ىلإ هيدي عفر دق ةنسح نب ليبحرش ُثيأرف «ماركلا ربص مهل انربصو انيف اوعمط
 موقلا ىلع انرصنا ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي يح اي :لوقي وهو ءامسلا
 انيلع تفرشأ دق ةربغ انيأر ىتح هءاعدو همالك ليبحرش متتسا ام هللاوف «نيرفاكلا

 مالعألا انل تحالف «ليخلا قباوس اهتحت انيأر تبرق املف «ناروح بوص نم

 نيدل رصنلاب رشبأ ليبحرش اي :يداني امهدحأ ناسراف انيلإ قباس دقو «ةيمالسإلا
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 نب عفار اهلمحي باقعلا ةيار تفرشأو «بناج لك نم ركاسعلا تفرشأو . . هللا

 0 يئاطلا ة ةريمع

 يحاون حتفل ركب وبأ ههجو يذلا شيجلا يف ةباحصلا نم ةريمع نب عفار ناكو

 يب يوب وعوب "ل ديلولا نب 00 0

 ىلع فلختساو يالا خلا دز بارع ناو يليشلا لاح نب ملا 3

 هم جس ل نيعلسملا نب لو اناا ىلا ه1 لوألا يبو ريهش يف

 جرخ ىتح ةوامسلا ةيداب نم ًايوارحص ًاقيرط مهب كلسف مهدئارو مهليلد وه يئاطلا

 ملعو ؛ ةيباجلا يف حارجلا نب ؛ ةليبع ىبأب دلاخ ىّتلاف «مايأ ةسمخ يف ماشلا ىلإ مهب

 «ليبحرش معدل ىرصب ىلإ ريسملاب دلاخ ردابف 00و

 لاق «باقعلا ةيار يئاطلا ةريمع نب عفار عم تناكو «مورلا لتاقي ليبحرشو لصوف

 «باقعلا ةيارلا ىمسُت برعلاو . يي هللا لوسرل تناك ءادوس ةيار يهو) :يرذالبلا
  اهيلع ةموسرم يأ - يلق سقاس صراط ريحا وا ست رو

 ىلع اوفرشأ هعم نيذلا دونجلاو ناسرفلاو دلاخ لصو املف '”(حصأ لوألا ربخلاو

 مامإلا لاق .يئاطلا ةريمع نب عفار عم باقعلا ةيار تفرشأو « ليبحر ش شيج

 دلاخ ىلع ليبحرش لبقأو «ءضعب ىلع مهضعب ملسي نوملسملا لبقأف» :يدقاولا
 اهيفو قارعلاو ماشلا ءانيم ىرصُي نأ تملع امأ ليبحرش اي :دلاخ لاقف :هيلع ملسي

 هلك :لاق . نيملسملا خم كعم نمبو كسفنب تررغ فيكف مهتقراطبو مورلا ركاسع

 ةلئاغ :دنع نيولو ةينلا ىعلاتت لحجر ةديبعغ ومآ :دلاخ لاف .ةديبع يبأ ىأرب

 . «مهيلع انّرصان هللا نإ :ليبحرش لاقف . . برحلا

 ىلإ رس +: ا نسا نناموو قير قع لبللا تاعي 0000

 لخدف «قيرطبلا ناملغ هحتفف روسلا يف باب ىلع مهلّدو ؛ ءنيملسملاو لييح رش

 اوحتفو مورلا سرح ضعب اولتقف بابلا كلذ نم نيملسملا نم ةئام عم ليبحرش
 كلذبو ءنامألا اوبلطو مورلا مزهناف ةنيدملا ىلإ يمالسإلا شيجلا لخدف «باوبألا

 ١5. - ١؛ص ١ج - يدقاولا  ماشلا حوتف ()

 ١5. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)
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 كلذ ريغو ةيزجلا ءادأ ىلع ىرصُب لهأ حلاصو «ىرصُب حتف نيملسملاو ليبحرشل مت
 ثكمو «ليبحرش حوتف نم اهريغو اكعو ةيربط لهأ لثم ةحلاصملا طورش نم
 نب ةديبع يبأ ىلإ هعم نيذلاو ديلولا نب دلاخ داع امنيب «ناروحو ىرصب يف ليبحرش

 .ه١ ةنس يناثلا عيبر يف ىرصب ةنيدمل ليبحرش حتف ناكو ءهعم نيذلاو حارجلا

 7 هام ماع
 ني تتولد

 كومريلاو نيدانجأ يتعقوم يف ليبحرش
 دقف «ةدحاو ةعقوم سيلو نيدانجأ يف نيتعقوم تدهش ماشلا حوتف نأ ودبي

 ىدامج نم تلخ تس ةليل تناك نيدانجأ ةعقوم نأ) :ماشلا حوتف يف يدقاولا ركذ

 اهنإف يلاتلابو .(ةليل نيرشعو ثالثب ركب ىبأ ةافو لبق كلذو .ه١1 ةنس لوألا

 نبا هلاك (نبه١ #1 يئاقلا دامت ىف: كقاك) كومرتلا ةعموم نإ 3إ «فلرمربلا ةدقوم لبق
 ركب يبأ تومب ةنيدملا نم ديربلا مدق كومريلاب لاتقلا يف سانلا امنيبو) نودلخ

 كومريلاب رصنلا متو «ه١ يناثلا ىدامج ؟؟ يف ركب وبأ يفوت دقو (رمع ةيالوو
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم تيقب مايأل ..) يربطلا لاق «ءيناثلا ىدامج رخاوأ يف

 نأ امهريغو نودلخ . نباو يربطلا ركذ مث .(باطخلا نب رمع ةفالخ يف ه١

 ةنس ثادحأ يف نيدانجأ ةعقوم يربطلا ركذف ءكومريلا دعب تناك نيدانجأ ةعقوم

 اتناك نيدانجأو كومريلا نأ نيخرؤملا ضعب لوق ىلإ تقولا تاذ ىف راشأو ءه8

 ةنس بجر يف كومريلا ةعقو تناك) نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو ءه6١ ةنس يف
 كوهرسلا ةنهز لوح ةاورلا نيب فالتخا ءازإب انسل اننإ رهاظلاو ء(ةرشع سمخ

 ه1 ةنس لوألا ىدامج ىف امهادحإ ناتعقوم نيدانجأ تدهش امنإو «نيداتجأو

 ةعقوم نيدانجأ تربتعا تتاناورلا نأ امبو ه6١ ةئس ىف كومريلا دعب ىرخألاو

 كل وعولاو نيدانجأ نمز يف فالتخالاو سابتلالا عقو ةدحاو

 نب ليبحرش ناك ثيحيها* لوألا ئدامج ىف ىلوألا :ةيذانجأ تناك ذقل

 ناكو ه7“ يناثلا عيبر يف اهحاتتفا ذنم ناروحب ىرصُي ةنيدم يف يدنكلا ةنسح
 قيرط ىلع - رْمَصلا جرمو ةيباجلا يف حارجلا نب ةديبع يبأ عم ديلولا نب دلاخ

 صمح يف ناكو مورلا كلم لقره نأب ىرصُب يف وهو ليبحرش ملعف - قشمد
 شيجلا كلذ دئاق لقره رمأو هدي ةانقتا ىلا مورأا نم أفلأ نيعست هيجوتو دشحب ماق

 ليبحرش بتكف ؛ندرألاو نيطسلف ىلإو قشمد ىلإ شيجلا كلذ نم تاوق هيجوتب
 نب دلاخ عم تنك) :فيرط نب حور لاق .ةديبع يبأو ديلولا نب دلاخ ىلإ كلذب
 نم يدنكلا هنسح نب ليبحرش هثعب دقو يمرضحلا ديعس نب دابُع انيلع درو ْذِإ ديلولا
 كلذ دلاخ عمس املف ءافلأ نيعست يف نيدانجأ نم مورلا ريسمب , ادلاخ ُمِلْعُي « ىرصب
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 هب ثعب دق يمرضحلا ديعس نب دابع اذه ةديبع ابأ اي :هل لاقو ةديبع يبأ ىلإ بكر
 عمج نم ىلع ًانالف ىلُو دق لقره مورلا ةيغاط نأ ُربْخُي «ةنسح نب ليبحرش
 نأ :ةديبع وبأ لاقف ؟يأرلا نم ىرتامف ٌأغلأ نوعست مهو مورلا نم نيدانجأب

 نب ذاعمو ىرصُب ضرأب ليبحرش  شويجلاب  نوقرفتم هلي هللا لوسر باحصأ
 باوصلاو «نيطسلفب صاعلا نب ورمعو ءاقلبلاب نايفس يبأ نب ديزيو ناروحب لبج
 .©0(بهيلإ دلاخ بتكف ءودعلا دصقن ىتح انودصقيل مهيلإ بتكت نأ

 نيذلا ةعبرألا ءارمألا ةدايقب شويج ةعبرأ ماشلاب ةيمالسإلا شويجلا تناك دقو

 «ناروح ىرصُبو ندرألاب هشيجو ليبحرش مهو ءهشيج ىلع ًأريمأ مهنم لك ناك
 «نيطسلف نم ةقطنم يف صاعلا نب ورمعو «ءاقلبلاب هشيج عم نايفس يبأ نب ديزيو
 مدق نيذلا ناسرفلا عم ديلولا نب دلاخ هيلإ مضناو ةيباجلا يف حارجلا نب ةديبع وبأو
 غلبو) :نودلخ نبا لاق «شويجلا عامتجا ةديبع وبأو دلاخ ىأرف «قارعلا نم مهب
 ةعبرألا شويجلا عامتجا ىلع ةقفاوملاب ركب يبأ باتك ناكف  (كلذب ركب يبأ باتك
 ةارعالا ىلإ كلاخت نفكنا شوج ةماعلا ةدابقلا:نلاك ةيلوق نوتقاو:فللذب ارهأ
 دحاو لك ءارقف» :يدقاولا لاق « مهشو يجب مودقلاب ورمعو ديزيو ليبحرش : ةثالثلا

 ىلوألا نيدانجأ ةعقوم ترادفق ا لإ مهعيمج اوداسف (ةياثك ءارمألا نم

 شيجلا ةئميم دئاق ليبحرش ناكو - ه١ لوألا ىدامج "” ىف  مورلا عم
 نب ةديبع وبأ ةداقلا نم ناك امك «شيجلا بلق دئاق ديلولا نب دلاخو ءىيمالسإلا
 عالكلا وذو «لبج نب ذاعمو «نايفس نأ ني كير .حوشكملا نب سيقو , حارجللا

 نب ريرجو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو :يسودلا ورمع نب بدنجو «يريمحلا
 كلت يف نيملسملا فيلح رصنلا ناكو ءورمع نب دادقملاو «يلجبلا هللا دبع
 يبأ ةافو لبق كلذو ه١ لوألا ىدامج 5 يف نيدانجأب ىلوألا ةيخيراتلا ةعقوملا

 .ةليل نيرشعو ثالثب ركب

 ىلإ اهثعبيف ءصمح يف لقره ىلإ كلذ ءانثأ قفدتت مورلا دوشح تناكو
 تادادمإلا ثعبو «لحف' ةقطنم ىلإ أفلأ نينامث لقره ثعب دقف «ةهجاوملا تاهبج

 قدنخ يداولاو «كومريلاب يمالسإلا شيجلا عمتجا كلذكو .كومريلاب مهبلغأ
 ءارمألا عم اهنم لورشعو هع 00 نينالثو ةتس لئموي نوملسملا ناكو) ءمهنيب

 . ١7 ص - يدقاولل  ماشلا حوتف 600
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 هعم ءاج لاقيو  ديلولا نب دلاخ عم قارعلا شيج دادمإ نم فالآ ةثالثو «ةعبرألا

 ابلاغ  اوملسأ نيذلا ماشلا برع نم فالآ ةتسو  نورخآلا مهب قحل امبرف ةئامنامث

 .لتاقم فلأ سودرك لك مضي م ىلإ شيجلا ميظنتو ميسقت متو ء(
 :قرف ثالث ىلإ سيداركلا ميسقن ميسقت متو «ةياحصلا نم دئاق ريمأ سودرك لك ىلعو

 نم ةعومجم لكلو ؛ةرسيملا سيداركو «ةنميملا سيداركو «بلقلا سيدارك

 : تناكف ماع دئاق ةثالثلا سيداركلا

 «صاعلا نب ورمع هعمو ىدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب :ةنميملا سيدارك

 عالكلا وذ :ةئميملا سيداركل نييناميلا ةداقلا نم ناكو «سودرك ىلع امهنم لكو

 نب ورمعو «سودرك ىلع ةممح نب ورمع نب بدنجو «سودرك ىلع يريمحلا
 («سودرك ىلع يدنكلا ةويسالا في طعسلاو :نيدررف ىلع ىيندلا نندك كغ

 . يثراحلا سيق نب هللا دبعو «سودرك ىلع ينوكسلا جيدخ نب ةيواعمو

 نم ناكو «سودرك ىلع وهو ؛نايفس نبأ نب :ليزن ةدانقن :ةريميحلا سيدارك

 ددحت ملو «سودرك ىلع يريمحلا ميلظ وذ بشوح :ةرسيملا سيدارك ةداق
 مهنم «بلقلا وأ ةرسيملا وأ ةنميملا يف سيداركلا ءارمأ نم ددع عقوم تاياورلا

 سودرك ىلع يكعلا قورسمو «سودرك ىلع يلجيلا هللا دبع نب ريرج

 ةداق نم ناكو «سودرك يلع وهو «حارجلا نب ةديبع ىبأ ةدايقب : بلقلا سيدارك

 يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرماو «ءسودرك ىلع يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد : بلقلا سيدارك
 يلع يرعشألا منغ نب ضايعو «سودرك ىلع سنحي نب ديزيو «سودرك ىلع
 ىلإ (ناديرقلا) ليغلا ميس تاك ,نيدورف ناس ورع نب دادتعلاو «سودرك
 نب سيق ةدايقب ةرسيملا ءارو ةقرفو «ديلولا نب دلاخ ةدايقب ةنميملا ءارو ةقرف  :نيتفرف

 . يدارملا حوشكم

 قيقحت يف مهماهسإ شيجلاو ةباحصلا رئاسو ةداقلا ةباحصلا كئلوأ لكل ناكو

 - كومريلاب لاتقلا ءانثأ قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا يفوت دقو «كومريلا ةعقومب رصنلا

 كللديبساعكلا ىتأو .«باطخلا نب رمع ةفالخلا ىلوتو يناثلا ىدامج ؟؟ ىف

 ةديبع وبأ متكف .ديلولا نب , دلاخ نع ًالدب ةماعلا ةدايقلا حارجملا نب ةديبع قب ةيلوتبو

 ةداييقلا ةةييغ. وما ىلوت مث يناثلا ىدامج رخاوأ يف ةعقوملا ةياهن ىلإ كلذ دلاخو

 ىلإ كرمريلا راصتنا أبنب يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا ةديبع وبأ ثعبو «ةماعلا
 ىلع يريمحلا بعك نب ريشب كومريلا يف ةديبع وبأ فلختساو «باطخلا نب رمع
 5 بجر ىف كلذو «نيملسملا نم ةوق سأر

 « ده هيو  ماداس
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 ليبحرش ةدايقب ناسيب حاتتفاو (لحف) ةعقوم
 ىبأ ةدايقب قشمد نيدصاق كومريلاو ىلوألا نيدانجأ دعب نوملسملا هجوت

 افلأ نينامث ثعب دق مورلا كلم لقره ناكو «ةداقلاو ءارمألا هعمو حارجلا نب ةديبع

 دئاقلاو (قرادت) هيخحأ ةدايقب نيطسلفب ناسيب نم برقلاب (لحف) ةقطنم ىلإ مورلا نم
 اودمصي نأ اوهرك) :نيملسملا نإ مث «قشمدب مورلا ىلإ ددملاب ثعب امك (رالقس)

 ءازإب ْنَم نأ اوملعو «لحف ىف أفلأ نونامث مهفلخو  قشمد ءازإب - لقره شيجل

 ىدحإ بهذت انهو "لس مهدعب ماشلا نإو «نورظني مهيلإو مورلا ةّنج لحف
 ريسم ةيناث ةياور ركذتو «لحف ىلإ اعيمج اوراس نيملسملا نأ ىلإ تاياورلا
 ىضم هنإ ْذِإ باوصلا وهو «لحف ىلإ ةداقلا نم ددعو صاعلا نب ورمعو ليبحرش

 ليبحرش عم شيجلا بلغأ راس امنيب «قشم د هاجتاب شيجلا نم ةقرف يف ةديبع وبأ

 نها لاك كلود يفو «ليبحرش مه ريمأ ناكو «لحف ىلإ ةداقلا ضعبو ورمعو

 ىلع ناكو «مهب نوملسملا رفظف «مورلا مهتّيَبق «لحف ىلإ ءارمألا لصو» :نودلخ

 نوملسملا لزن» :يربطلا لاق '”(يدنكلا ةنسح نب ليبحرش لحف ةعقو يف سانلا
 مورلا مه رتغاف «ةدغرلا تاذ ىمست لاحوأو هايم 0 نيبو مهثيبو ءلحف يف

 ءاليل مهموجه ناكف «ةرغ ىلع نوملسملا نوكي نأ اجر دقو ءرالقس مهيلعو
 ياه | ةركسمر لاو ة رقم ال ردس لعبا يه ردت ةدانش )ب ةرماسملا كاك
 «مهورظاني ملو نوملسملا مهصفاغ) مهيلع اومجهو مورلا مهرتغا املف .«ةئبعن

 مورا كارلو موتو اراطتتاكب ل مررأاو توماس هلجقااب ل

 هيلي يذلاو رالقس مهدتاق يضر مورلا راح دقو «ليللا ملظ اظأف) ليللا ىتح يلاتلا

 هولا اكتملسأ و رمل نما اورفظو ثوملسملا مهقسلف ارمزهتاف «سورطمل مهين

 يف مهولتقف ءاولجو دقو مهب نوملسملا قحلو «هوبكرف «لحولا ىلإ مهتميزه
 .غادرلا يف مهلتقم ناكو «لحف يف مورلا ةميزه تناكف» :يربطلا لاق .(لحولا

 رمظ#» ::نودلخع نا :لاقؤو '"”ةورشلا الإ مهنم ملسي مل أفلأ نونافقلا يبصات
 ةعقو يف سانلا ىلع ناكو ءًافلأ نونامث مهنم لتَمَف .مهومزهو مورلاب نوملسملا

 يذ نم اتيقب نيتليلل لحف ةعقوم تناكرا : يرذالبلا لاق '"*«ةنسح نب ليبحرش لحف

 يذ 78 يف يأ' "”(باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس ةدعقلا

 ها ةنم ةدعقلا

 .6١٠١و ا/م/لللص ؟ج _ نودلخ نبا خيرات رف
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 فالآ نكلو .أافلأ نيرشع زواجتي ال لحف ةعقوم يف يمالسإلا شيجلا ناكو

 ىلإ اومضنا ماشلاب اوملسأ دق اوناك نيذلا ةعاضقو ناسغو مخلو ماذج لئابق نم

 اهلك ه1 لوأ عيبر يف - يمل تاير رن مح نيل رح الو
 نكي مل امنيب «أبلاغ مهترطيس تحت ةيربط تتاب « لحف ىلإ ش شيجللا كلذ لقره ثعب

 ه١ ةدعقلا يذ 58 يف  لحف ةعقوم يف رصنلا مت املف نلف هناي عن قضت

 لبقف «نوقابلا هحلاصو ءاهتلتاقم لتقف ءاهرصاحو ناسيب ىلإ سانلاب ليبحرش
 ناسيب ىلإ سانلا يف َدَهَن «لحف ةعقو نم ليبحرش غرف امل) :يربطلا لاقو .(مهنم

 روعألا ىبأ ةدايقب ةوق ثعب ناسيبل ليبحرش ةرصاحم ءانثأو  (ًامايأ اهرصاحف

 نيلتاقملا لتقو «ناسيب ليبحرش حتف املف ءاهب مورلا رصاحف ةيريط ىلإ يملسلا
 املف ءاهل ارصاحم ةيربط ىلع يملسلا روعألا وبأ ناك)  ناسيب لهأ حلاصو . مورلا

 نع هركذ مدقت يذلا حلصلا ىلع كلذو ؛«(ليبح رش اوحلاص «ناسيب نأش مهغلب

 رهن يتفض يأ  ندرألا حتف لمكف) :نودلخ نبا لاق «يرذالبلل نادلبلا حوتف

 . (رمع ىلإ حتفلاب اوبتكو ءاهارقو اهنئادم يف داوقلا تلزنو ءًاحلص - ندرألا
 0 جا

 ةيناثلا نيدانجأ ىلإ . . قشمد حتف يف ليبحرش

 ثيح ىلإ  ناسيب حتف دعب - شيجلاو ةداقلا نم هعم نيذلاو ليبحرش داع مث
 ةديبع وبأ ناكو  رفّصلا جرم  جرملا يف هعم نيذلاو حارجلا نب ةديبع وبأ ناك

 ءه5١ ةنس مرحملا لهتسم يف رفّصلا جرم يف مورلا اومزهو اوبراح هعم نيذلاو

 نير رهلاو ةسع زب تير اياواك صو اا رخل يمص ملاب اوماقأف
 ةليل ةرشع عبرأل ق قضوا ةنيدم ىلإ اوراعن ىفا : يرذالبلا لاق «شيجلا ةيقبو صاعلا

 «ةونع اهسئانكو  قشمد ةطوغ  ةطوُعلا اوذخأف «ةرشع عبرأ ةنس مرحملا نم تيقب
 يف يقرشلا بابلا ىلع ديلولا نب دلاخ لزنف ءاهباوبأ اوقلغأو ةنيدملا لهأ نصحتو

 ءاموت باب ىلع صاعلا نب ورمع لزنو «ةديبع وبأ هيلإ مهمض فالآ ةسمخ ءاهز
 ؛ةيباجلا باب ىلع ةديبع وبأ لزنو ءسيدارفلا باب ىلع ةنسح نب ليبحرش لزنو
 رماع نب رميوع ءادردلا وبأ لعجو "ناسيا باب ىلع هايتس يبا ني دايرب ءلرتو

 باب ىلع يدارملا حوشكم نب سيق لزن» كلذكو ''"ةزربب ةحلسم ىلع يجرزخلا

 17١. 1 ١؟9ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف - ؛5ص - يدقاولل  ماشلا حوتف 0)



 ١١ مالسإلا رجف يق نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 131

 عيمج نم قشمد ةنيدم ءارمألا كئلوأ رصاحف  قشمد قرش بونج يف  «جرفلا

 يف يريمحلا عالكلا اذ ةديبع وبأ هجوف «صمح ةنيدمب لقره ناكو «تاهاجتالا

 تادادمؤإلا دوصر عب نممحو ا 6 55526 0< لا

 نم شيج يف عالكلا وذ لقرح نيبو مهني ارلعج دف ١ 0 هليل

 يربطلا لاق تو رد مييف اكو قشمد ىلإ دهدملا لقره ثعبو «نيملسملا

 رعت ال كادنإلا نأ شف د لهأ نقيأ املو . . عالكلا يذ عم عص ولا لويخلا مهتجشأفا

 ؛ءمهيف نوفلستفلا عمطواا :نودلحخ نما لاق .ا'مهوءاجر عطقناو ءاولهو

 وهو  بابلا حتفو ءهتيحان نم روسلا روستف ىلايللا ضعب يف دلاخ مهلفغتساو
 ؛؛هوقل نم لك اولتقف  يقرشلا بابلا ةيحان يأ هع ا نقربشلا هينابلا
 ءارمألا ىلإ قشم ماك د يحاون لهأ عزفوا .ةيحانلا كلت يف ىشم ةمد فسأ دلاخ حلاصو

 تاكو ءاحلص مهيحاون نم اولخدف «لوخدلاو حلصلاب مهل اودانف مهنولي هللا

 .اه5١ بجر ىف حتملا

 باب يف ةديبع وبأو «سيدارفلا باب دنع هتاوق سأر ىلع ليبحرش ناكو
 اهتاسررو وشم باقما بلطف ةباونألا ةيني دع رمآلا ةنقيو..ةيباجلا
 .حلصلا باتك مهل بتكي نأب ادلاخم رمأو «كلذ ىلإ ةديبع وبأ مهباجأف ةحلاصملا
 هعم بحطصاو ماقف «قشمد مالتسال انعم ْمُق ( ةذيبع 1 اولاق مث» :يدقاولا لاق

 نب ديزيو ؛ةنسح نب ليبحر شو .ةريره وبأو « لبج نب ذاعم : مهنم «ةباحصلا نايعأ

 ا د اي «حوشكملا نب سيقو ؛ديلولا ني دلاخو «نايفس ىبأ

 عم اهوملستو قشمد اولخد نيذلا هباحصلا ءارمأ دحأ ليبحرش ناكف '”«خلا
 2 بتاتك خيراتو ا بجر يف قشمد حتف ناكو)ا :يرذالبلا لاق «ةديبع

 ا لا نأ كلذو ءه5١1 ةنس رخآلا عيبر رهش يف اهحلصب
 ًادلاخ قى قشمد فقسأ ىتأ كومريلاب مهل عمجت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا عمجت املف
 باتكلا يف تبثأو «لعفف «ةباحصلاو ةديبع ابأ هيلع دهشيو ًاباتك هل ددجُي نأ هلأسف
 تقولاب هخرأف ءمهريغو «ةئسح نب ركون ايم او ؛ ديزيو ةديبع ىيبأ ةداهش

 ٠0 هه ةنيخ نعالا عيبر وهو  هددج يذلا

 مثاه4 بجر ىف قشمد اوحتتفا دريدا ةداقلا ءارمألا نم ليبحرش ناك دقل

 ىناثلا عيبر يف  اهفقسأو نكي لهذا حلصلا باتك ديدجت ىلع دوهشلا نم ناك

 17١. - 7١؟79ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف - :5 ص - يدقاولل - ماشلا حوتف (0)
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 بجرو ه5١ بجر - نيئمزلا نيبو ءهها5١ بجر ىف تراد ىتلا ةيناثلا نيدانجأ ىف

 ةعقوم نمز ىف فالتخالاو سابتلالا ىلإ اهبيترت مدع ىدأ ثادحأ تعقو ه6
 : يلي اميف ثادحألا كلت ملاعم لثمتتو «قشمد حتفو نيدانجأو كومريلا

 -ها5١ بجر يف - قشمد حتفب تجوتت يتلاو قشمدب مورلا راصح ةرتف يف
 ةقطنمب ىرخأ ةهج نم ةيمالسإو ةهج نم ةيسراف ًادوشح دهشت قارعلا تناك
 صاقو ىبأ نب دعس ىلإ ةيسداقلا ىف نيملسملل ةماعلا ةدايقلا رمع دنسأو «ةيسداقلا
 «قيكمد ميتف ف كلذ ءانثأر»# ةيمداقلا ىلإ ةريزجلا ةيقرو قميلا نم نمانلا شعساو

 لصوف «حتفلاب رمع ىلإ اوثعبو ه5١ بجر يف قشمد حتف ناك) :نودلخ نبا لاق
 ىلعو ةبتع نب مشاه مهيلعو اوجرخف قارعلا ىلإ قارعلا دنج فرصي نأب هباتك
 نن نسك ثنا :ةكيبع 5 ىلإ رمع بتك# :يرذالبلا لاقو .(عاقعقلا هتمدقم

 ىلإ الجعتم مدقف «قلخ سيق عم بدتناف ءهعم بدتنا نميف ةيسداقلا ىلإ حوشكم
 نب ليبحرشو ء«برك يدعم نب ورمع ةيسداقلا ىلإ ىضم كلذكو «ةيسداقلا

 جيدح نب ةيواعمو «يرعشألا منغ نب ضايعو :فدعكلا ةوجالا قي طميبلا

 نأ لوقلا نكمي ءهتليبق ناسرف هعم دئاق لك نأ امبو «ةداقلا نم ديدعلاو ء«ىتوكسلا

 . ١ ذو اقاقخا نسكت ماعلا نفح

 «نايفس ىبأ نب ديزي قشمد ىلع ةديبع وبأ فلختسا ماشلا يف امنيب -

 ةنسح نب ليبحرش هجوت امنيب «صمح ىلإ شيجلا نم ةوق يف ةديبع وبأ راسو
 هجوتو «ندرألا شيج ريمأ هتفصب ندرألا ىلإ شيجلا نم ةوق يف يدنكلا

 عم قشمدب يقبو» :يربطلا لاق ءنيطسلف برغ ةقطنم ىلإ صاغلا نب ورمع
 «ةيزغ نب رمش نب ورمع :مهنم دع نميلا لهأ داوق نم نايفس يبأ نب ديزي
 ةفيلخ نب ةيحد ديزي ثعبو ءعفاش نب هللا دبع نب عفاشمو ءرفاسملا نب مهسو
 .ناروحو ةنيثبلا ىلإ يريشقلا ءارهزلا ابأو ءرمدت ىلإ ليخ يف يبلكلا
 امأ .؛هيلإ اثعُيو هاحتف ام ىلع مايقلا اًيلؤو «قشمد حلص ىلع امهوحلاصف
 ءديلولا نب دلاخ هيف ناكف ءصمح ىلإ ةديبع يبأ عم راس يذلا شيجلا
 كلذ ضرعت دقف «يدنكلا دوسألا نب طمسلاو «يراصنألا تماصلا نب ةدابعو

 تحبصأف ةيتارفلا ةريزجلا لهأو نامورلا لقره رقنتسا ثيح ءراصحلل شيجلا

 ةعقوم دعب ام قايس يف الإ كلذ ركذت ال تاياورلا نكلو «ةريبك ةوق مورلل
 نبا لاق  ةيرجه ١١6 ةنس مرحم يف ب ةيسداقلاب نيملسملا راصتناو ةيسداقلا

  ةريزجلا لهأ ىلإ ًاشيج زهجي نأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ رمع بتكف» :ريثك
 ريمأ نوكيو «حارجلا نب ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام نيذلا  ةيتارفلا
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 اوضاخو 1 ا ا 0 ةهدوع تامب املا تلمشو 0 هلا

 نودلخ هرنأل ةياور يف ءاج دقو .«مهلاجرو مهناسرف عم ماشلا ىلإ ةيسداقلا ةعقوم

 دتج نم  كومريلا رهن ةعقوف لبق ماشلا ىلإ قارعلا نم اولصو نيذلا ددع نأ

 نبيومت مهسراا كلددكلت يللا تادحألا نم خيتو .(فالا ةعست) اوناك  قارعلا

 «جيدخ نب نب ةيواعمو ء«برك يدعم نب ورمعو .طمسلا نب ليبحرشو .حوشكملا

 ا ويحلل ول هي اايحولالا ها ا فاي فرب

 هينا وعل يفر قلت قدك درولسملا ميت فيلا اوفا يستر . ندرألا
 ةئام عاهز مورلا ناكو ؛نيدانجأو كومزريلا وهن 0 لإ لقوه مهثعب نيذلا ةورلا م[ ومتح

 حلصلا باتك ديدجت متف ءأفلأ نيعبرأ ءاهز نوملسملا غلب امنيب ءأفلأ نيرشعو

 نب ةديبع ىبآ هيف كيهنش ئذلاو 110 اخ ناكل ير يضع قشمد لهأو فقسأل

 . نايفس ىبأ نب ؛ كيزيو ءةنسح نب ليبحرشو . حارجلا

 كومزيلا ريت ةقطتم , ع بع قشمد نم نوملسملا يسب ه5 ةنس عيبر يفو

 بجر يف تناك كومريلا ةعقوم نأ تاياورلا نم ةفئاط ركذت كلذلو «ةصوقايلاو

 0 ا يداوو نيملسملا يلا تا هنأو ٠ هه 66

 ضعب اهجمدت ثيح «نيدانجأ لبق يتلا كومريلا ةعقوم اهنأب تاياورلا ضعب اهركذت

 :نودلخ نبا لاق مرتك ميزه اهلل ةوولا م زهنأو .اهتداق رابك نم ةنسح نب ليبحرش

 يف قرغلاو لتقلا نيب , اومسقتو ءافلأ نيعبرأو ةئام اوناكو :ةميزهلا ىلع مورلا عباتتو)

 وخأ قرادت لتقو ؛«مهناسرفو مورلا كد داتَِض لتقو .قدنخلا يف ىوهلاو ءةصوقايلا

 هنأو .(نيدانجأ يف لقره وخأ قرادت لتقم ناك) رخآ عضوم يف لاق مث (لقره

 ام ىلإ دلخأو لحتتراف صمح نود وهو لقره ىلإ  كومريلاب  ةميزهلا تهتنا)
 بخن لقره ىلإ نيدانجأ ةعقو ربخ ىهتنا امل) يرذالبلا لوق كلذ لباقيو .(اهءارو
 ةعقوم تناك كلذبو (ةيكاطنأ ىلإ صمح نم برهف ءًابعر ءىلُمو هدي ىف طقسو هبلق

 . ماشلا حوتف يف تاراصتتنالا مظعأ يه ةيناثلا نيدانجأو كومريلا رهن

 اهريمأ وه ىتلا  ةزغ /افاي - نيطسلف برغ ةقطنم ىلإ صاعلا نب ورمع هجوتو ءاهشيج
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 داك جاين كررت 0 ا يومي ودبل 0

 دّقعو «هيلإ اولبقأف و :سنكالا تينا ريسلاب ةنيم يأ ل

 د د

 (سدقملا تيب) سدفقلا حتتف

 سدقلا حتفل ةيولألا ةديبع وبأ مهل دقع ءارمأ ةعبس عباس ليبحرش ناك

 وبأ هجو ثيح .«هشيجب ريمأ موي لك يف سدقلا ىلإ مههيجوتب ماقو ءاهيحاونو

 نب ديزيو فالآ ةسمخ- يف صاعلا نب ورمعو فالآ ةسمخ يف ديلولا نب ادلاخ ةديبع
 نب اييحرش ةليسع- وبآ اعد مث) :يدقاولا مامإلا لاق :فالا ةيمخ يف نايفس يبأ

 لهأ نم سراف فالآ ةسمخ هيلإ مضو ةيار هل دقعو كي يبنلا حو بتاك ةئسح
 الو وا راو سيول رولا لا تك تاو رع نالوا .نميلا
 ةديبع وبأ دقع مث «سدقلا ىلإ هشيجب ليبحرش راسف ''52كلبق ْنَّم ركسعب طلتخت

 :يدقاولا لاق . سماخلا مويلا يف : راسف فالآ ةسمخ يف ةبجن نب بيسملل ةيار

 ةسمخ هيلإ مضو يدارملا توشكملا ة يبه: ني سيل ةسداستةءارةةيع بأ كتعوا

 يف يئاطلا ليخلا ديز نب لهلهم نب ةورعل هعباس ةيار دقع مث ءمهئارو هريسو فالآ
 ءارمأ ةعبسلا تراسو «أفلأ نيثالثو ةسمخ مهحرس نم ةلمج ناكف «فالآ ةسمخ

 مهيلع لزني موي لك يفف «هللا ءادعأ بهريل كلذو ءريمأ موي لك يف ؛مايأ ةعبس يف
 ءاهيحاونو سدقملا تيب راصح يف مهعم كرتشاو ةديبع وبأ راس مث ''*

 يبأ نم سدقلا لهأ بلط مث) :يرذالبلا لاق «كلذ تللخت يتلا تاشوانملا يفو

 يلوتملا نوكي نأ ىلع . .ماشلا لهأ هيلع حلوص ام لثم ىلع حلصلاو نامألا ةديبع

 ىلإ رمع مدقف «كلذب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتكف «هسفن باطخلا نب رمع مهل دقعلل
 7 مهل بتكو ءاهلهأ حلص دقعن ؛ نسلقملا تف

 ريمأ عم سدقلا اولخد نيذلا ءارمألا ةباحصلا نم ةنسح نب ليبحرش ناكف

 يمالسإلا يبرعلا اهرصع قورشو سدقلا حاتتفا موي باطخلا نب رمع نينمؤملا
 ةعاضقو مخلو ماذُج نم نويحيسم برع سدقلا لهأ ناك دقو «ه١ ةنس دلاخلا
 ماشلاو نيطسلف ءاجرأ مظعم يف لاحلا ناك امك لئاوألا نييئيطسلفلا برعلا ةيقبو

 . ريسي دمأب حتفلا دعب مالسإلا نيد يف مهنم نوريثك لخد مث
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 نيطسلفو ندرألل ليبحرش ةيالو

 بلغأو ندرألل حتافلا دئاقلا وه يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ناك دقل

 رجفو تاحوتفلا نع ةيخيراتلا رداصملا يف ندرألاب دوصقملاو ءنيطسلف
 :ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا يف ةعقاولا نيطسلف قطانم وه مالسإلا
 يف ءاجف «نيطسلفو ندرألا ىلع آيلاو اريمأ حبصأ ةنسح نب ليبحرش نإ مث
 ريمأ وهو «عابرألا ءارمأ دحأ» هنسح نب ليبحرش نأ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 لاقو .«ماشلا عابرأ نم عبر ىلع رمع هالو» :ينالقسعلا لاقو «نيطسلف

 . «ماشلا عابرأ نم عبر ىلع ًاريمأ ناك» : يبطرقلا

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ ماشلا ميسقت مت رمع ةفالخ يف ماشلا حتف ذنم هنأ كلذ

 ءنيطسلفو «ندرألا ىهو (دانجأ) ىمست تناكو ريمأ اهنم لكل ةيركسع ةيرادإ

 ؛دانجألا هس لا اوقلتخا دقو» :يرذالبلا لاق . صمحو «قشمدو

 «ندرألا كلذكو ارك مخ نأل ادع نطل ةويابنلا يب :مهضعب لاقف

 دنج اهل ةيحان لك تيمّس :مهضعب لاقو . صمح كلذكو «قشمد كلذكو

 . "”(ادنج اهب مهعامطأ نوضبقي

 امهدحأ نإ ذإ «نيينعملاو نيفيرعتلا نيب ضراعت الو فالتخا ال نأ ىرئو

 مسق لك ناك دقف ءاعم امهلمشي (دنج) حلطصم ناكو يركسع يناثلاو يرادإ
 - ًادنج  ًاشيج مسق لكل ناك امك  تاظفاحم ةباثمب  (روُك) قطانم ةدع مضي

 ةعبرألا ماسقألا نم مسق لكل ناكو ءمسقلا كلذب ةيلاملا مهتاقاقحتسا نوضبقي

 دئاقو ريمأ وه ةنسح, نب ليبحرش ناكف «شيجلا دئاق تقولا تاذ ىف وه ريمأ

 وه ندرألاب ةوبضطقملا نآل"( نيطسلف' نسماأ) هناي ريقك نبا .هفتضو 0 ع«ندرألا

 ةيالو نأ امك «ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا يف ةعقاولا نيطسلف قطانم

 عينت ىعلا تا ةيطسلت كايدكر اكضو نربط قلئاق ينم ةناق لير
 يذلا نيطيلقو ندرألا يبق راطإ نقد تناك سدقلا قطاتمأ امك يحرق

 «ليبحرش ةرامإو ةدايق زكرم تناك ساومع ةنيدم نإ ذإ «ليبحرش هريمأ
 . "”سدقملا تيب فانكأ نم تناكو «سدقلا ىرق نم يه ساومعو

 .171ص  نادلبلا موتف )١(
 ناكو ءاهتاهجو (ةزغو ءدللاو ءافاي) قطانم ناكف «نيطسلف دنج) ىَمُس يذلا مسقلا امأ (0)

 ءرصم حتف يف يمالسإلا شيجبلا ةدايق ىلوتي نأ لبق صاعلا نب ورمع مسقلا كلذ ريمأ
 - نب ديزيو صمح مسق ريمأ تماصلا نب ةدابع ناك أمنيب  ه١1 ةنس  رصمل أريمأ حبصيو
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 ساومع نوعاط يف تام نأ ىلإ اهل ًاريمأ لزي ملو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع
 هللا ةمحر مهيلع يراصنألا لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ه8١ ةنس

 ::هتاوفارو

 يفوتو ماعلا اهدئاقو ماشلا يلاو وه يذلا ةديبع وبأ يفوت املف «قشمد مسق ريمأ نايفس يبأ

 ةنس رخآ تامف نايفس يبأ نب ديزي ماشلا ىلوتو ء«ه8١ ةنس ساومع نوعاط يف ليبحرش عم

 يراصنألا تماصلا نب ةدابع حبصأو «نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ىلع رمع لمعتساف ه

 نب ةدابع يفوت دقو ءصمحل أريمأ يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو «نيطسلفل ًاريمأ ًايضاق
 تيبب فورعم هربقو ؛نيطسلفب ءاضقلا ىلوت نم لوأ وهو سدقلاب ه8 ماع تماصلا
 :سدقملا
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 ينارقبلا وْرْمَع نب داّدقلا
  ةباحصلا نم سراف لوأ

 نب ورمع نب دادقملا وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا قبسأ ْنِمو ةباحصلا رابك ْنِم
 دادقملا ناك :باعيتسالا ىف ىبطرقلا ربلا دبع نبا لاق «يريمحلا ىنارهبلا ةبلعث

 دوعسم نب هللا دبع نعو هلي يبنلا باحصأ نم رايخلا رابكلا ءابجنلا ءالضفلا نم

 . ؟١!(دادقملا مهنم ةعيس مالسإلا رهظأ نم كر : لاق هنع هللا ىضر

 مام مع
 ال

2 2 

 نب ورمع نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ءارهب) ةليبق نم ''ينارهبلا

 نم ةليبق : ًٌءاَرْهَب» : يريمحلا ناوشن لاق ""؟(ءابس نب ريمح نب كلام نب ديز نب ةّرُم

 : مهيلإ ةبسنلاو «نميلا نم ةليبق :ٌُيلب» :ناوشن لاق «ّيلبو نالوخ ةوخأ مهو ؟؟!سايق
 : يولبلا طرق نب ملثملا لاق «ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب يلب دلو مهو . يولب

 «؟!ناعرفت دق نم عرف «فاح نب ورمعل  ةوخإ نالوخو ٌءكرهبو ُيِلَب

 ةليبقو «نالوخ ةليبق ؛نوطب ةعبرأ ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نم عرفت دقف
 تلاكف ءةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهم ةليبقو ءارهب ةليبقو َّىلب

 نب ةرهم ةليبق امنيب «ءارهبو ّىلب اهرواجتو ةدعص يفو ءاعنصو برأم نيب نالوخ

 نب ورمع ريسم ببس رسفي دق ا!ذهو «تومرضح قرش ةرهملا ةقطنم ىف ناديح

 هنإ ْذِإ «ةيلهاجلا ىف تومرضح ىلإ ةدعص ىف هتقطنم نم  دادقملا دلاو  ةبلعت

 نوكي نأ نكميو ءامهاذحإ هتريشع تناكو ءارهب نم نيتريشع نيب رأث ةيضق تعقو

 .4!” ص - يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 .45 ص دج - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 62

 ١1١٠١. ص  نودلخ و خيرات يف نميلا 2

 .57١و ١85 ص ١ج  يريمحلا ديعس نب ناوشن  مولكلا نم مالك ءاودو مولعلا سمش 6
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 مسا ناكو ءتومرضح ىلإ راسو هتليبق ةقرافم راتخاف رأثلا ةيضق يف ًافدهتسم

 ةرهملاو تومرضح ةماعز تناكو «ةرهملاو تومرضح ةقطنم لمشي تومرضح

 : ىبلكلا نبا لاق» : ةباصإلا ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق يكاتيع قكساف ةلئثك ةليبقل

 ناكف «ةدنك فلاحف «تومرضحب قحلف :هموق يف ًامد باصأ ةبلعث نب ورمع ناك
 . ؟'”(دادقملا هل تدلوف ةأرما كانه جوزتو «يدلنكلا هل لاقي

 عع 2 0-8 أ واو

 نم ًارفم دادقملا دجي مل امبرو ءفيسلاب هتزرابم رمش يبأ نبا بلطف ءماصخ

 املاظ رمش وبأ ناكو «فيسلاب رمش يبأ نبا لجر دادقملا برضف ازرايتف «ةزرابملا
 نيب عقوا) :هثأ عماجملا تتاتك مرق ءاج كلذ ىفو ءةكم ىلإ دادقملا برهف ًاربجتم

 هلجر دادقملا برضف ءماصخ يدنكل ا رجح نب مسا م نباو هابص ىف دادقمل إ

 رجحت ني نتوشا ىبأ نيبو هنيب عقو دأدقملا ربك املا : هنأ ةباصإلا يف ءاجو

 + ايه ريشتاو "' "كي ىلإ برع بشباب سلجر فا ةقيلا نب رقت ء اف ىردكلا

 لبق ةكمب هقاحل نوكيف «أبيرقت ةنس نيرشع نبا ٍذئموي ناك هنأ ىلإ (دادقملا ربك امل)
 نيميقملاو راجتلا نم ديدعلا ةكمب ناك دقو «تاونس عبس وحنب ةيوبنلا ةثعبلا
 رفوتتف ةرسأ وأ ًاصخش ةكمب ميقي نم فلاحي نأ ةدئاسلا ةداعلا نم ناكو «نييناميلا
 نب ثوغي دبع نب دوسألا ةفلاحم كانه نييناميلا ضعب هل ًايهف «ةيامحلا كلذب هل

 بهو نب ثوغي دبع نب دوسألا) :نودلخ نبا لاق «ةرهز نب فانم دبع نب بهو
 نب دادقملا فلاح املف .(هيلإ بِيّتف «دادقملا ىنبتف 9 يخأ ِنِيَع هللا لوسر لاخ

 *- ١ يل ينال 1كوب دنقل وح تيوظلاا ٠ د انتل. جص ني رجح ١ ورع
 .ةكمب هعم شاعو هوبأ مدقف «هيلإ مدقي نأو ةكمب ةديج هلاوحأ نأب ةبلعث نب ورمع
 يبنلا مع ةئبا بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض دادقملا- جوزتو» :ينالقسعلا لاق
 .دادقملا نبأ وه دبعمو ءدبعم وبأ ىّتكي دادقملا ناكو اخلي

2 0 
 مارع
 تاز 1

 قبسأ نم دادقملا ناك «ةكمب هتوعد أدبو : لرسول ات انيمي هللا فنيغي املو

 .5 0 3 ص ؟جح د ينالقسعلا رجح نبا - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000

 .088ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا ءالعأل عماجلا (؟)
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 ءمالسإلا اورهظأ نيذلا ةياحصلا لوأ اوناك ةعبس عباس وهف .مالسإلا ىلإ نيقيباسلا

 :دوعسم نب هللا دبع نعو .أميدق دادقملا ملسأ» :ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو

 دعس نال ةباحصلا تاقبط يف ءاج كلذكو .«مهيف هركذف ةعبس همالسإ رهظأ نم لوأ

 نأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو ءيبطرقلل باعيتسالاو ريثألا نبال ةباغلا دسأو

 :دلاخ دمحم دلاخ لاقو «مالسإلا رهظأ نم لوأ اوناك نيذلا ةعبسلا دحأ وها
 الماح ؛هوئلعأو مهمالسإب اورهاج ةعبس عباسو «مالسإلل نيركبملا نم دادقملا»
 مالسإ نوكيف ''”«نييراوحلا ةطبغو لاجرلا ةعاجش يف ءاهتمقنو شيرق ىذأ نم هبيصن
 . ةنس نيرشعو عبس نبا ٍذئموي وهو ةيوبنلا ةثعبلل ىلوألا ةنسلا يف دادقملا

 يعاضقلا يبلكلا ةثراح نب ديز ةعبسلا نم نأ انه ةراشإلا ديفملا نمو
 يف ءاجو «بلاط يبأ نب يلعو ءنيديصلا ركب وباو# نيملسملا لوأ ئريسحلا

 .هوبأو وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم رامع ناك» :ةباصإلاب رساي نب رامع ةمجرت
 ركذف ةعبس همالسا رهظأ نم لوأ نأ :دوعسم نم هللا دبع نب رز نع مصاع لاق

 : ةعبسلا نم نأ نقيتملا نم دركي كلذيو . (هجام نبا هجرخأ ساي ني زامع موب

 ءورمع نب دادقملاو «بلاط يبأ نب يلعو .«قيدصلا ركب وبأو .ةثراح نب ديز

 . مهنع هللا يضر ءرساي نب رامعو

 يبن نكي مل :ِةِلَي هللا لوسر لاق» : يبطرقلل باعيتسالا باتكب ءاج كلذ يفو هيي
 هلع ىبنلا مهركذف عءرشع ةعبرأ تيطعأ ىنإو ءءامفرو ءارزوو ءابجن ةعبس ىطعأ الإ

 .[فباعيتسالا 57 ”ص)] ورمع نب دادقملا مهنم ركذف (ثيدحلا يف

 نم ةعبرأ بحب ىنرمأ لجو ّرع هللا نأ :ِلك ىبنلا لاق» : ةباصإلا ىف ءاجو

 «دادقملاو . يلع : لاق ؟مُه ْنَم هللا لوسر اي ليقف ( مهبحُي أ ينربخأو يباحصأ

 . (هحام نِفأَو يذمرتلا هج رخأ .رد وبأو .«ناملسو

 ةنئسلا نم بجر يف  ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةباححصلا نم دادقملا ناكو

 ةيلاتلا ةنسلا يفو  كاذنآ ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا غلب دقو  ةيوبنلا ةثعبلل ةسماخلا

 ةئيدملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق مهضعب عجر مث «ةأرماو الجر نينامث ءاهز -

 «نيتنس وحنب ةنيدملا ىلا ةرجهلا لبق اوعجر نيدلا نم دادقملا تاكو .ةرونملا

 ىهو ؛نميلا ىف هتليبقب ةقالعو تالاصتا دادقملل تناك ةرتغلا كلت ذنم امبرو

 لوسر ىلإ ءارهب دفو مودق يهو ةنيدملاب ةقحالل ةعقاو نم اهكاردإ نكمي تالاصتا
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 نميلا نم ءارهب دفو مدق» :هنأ رثألا نويع يف ءاج دقف .ةرونملا ةنيدملاب ِدْيلك هللا
 مهيلإ جرخف ا م يلحاور 00 اولبقأف الجر رشع ةثالث مخور

 طظباورو ةقالغ. نلغ لدي كلذ“ يانا او . . مهلزنأو .مهب بحر دادقملا

 لبق ام ذنم امبر «مالسإلا ىلإ هديل نميلاب هتليبقو هتقطنمب دادقملا

 .اسركي لإ ةيوبنلا ةرجهلا دعب اميرو .ةرجهلا

 تي 0 3

 (ةرونملا ةنيدملا) سرثي ىلإ دادقملا ةرحه

 لاق «ةيوبنلا ةرجهلا ةيادب يف برثي ىلإ اورجاه نيذلا ةبياحصلا نم دادقملا ناك دقل

 دهاشملاو اردب دهشو «نيترجهلا رجاهو ءاميدق دادقملا ملسألا : ينالقسعلا رجح نبا

 . ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا «نيترجهلاب ىنعيو .«اهدعب

 لا الا لئموي دادقملا ناكو

 "”(مدآ «نيعأ ءرْعَّشلا ريثك ءاليوط دادقملا ناك) :ًالئاق ةباحصلا دحأ هفصو دقو

 لوأ ىف ل هللا لوسر عم راصنألا تويب نم دحاو تيب يف دادقملا لزن دقو

 هلك هللا لوسر انرَّشع ةنيدملا انلزن امل :دادقملا لاق كلذ يفو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا
 ملو .ِةيَك هللا لوسر عم اوناك نيذلا ةرشعلا يف تنكف «تيب لك يف ةرشع ةرشع
 دس نق نفاشلا هلرتم دادقتلا عبضا دعب انين. .""«اهتبل ءارحك هاش الإ اعل نكي
 تنب ةميرك نعا :ءارهب ىنب دفو ريخ ىف ءاج دقف «ةرونملا ةئيدملاب ةليدح ىنب

 نم ءارهب دفو مَّدَك :تلاق «بلطملا دبع نب ريبزلا تئب ةعابض اهمأ نع دادقملا
 تانيا ارهتنا ىتح مهلحاور نووي اولبقأف اجر ريش ةثالث بهو نيمبلا
 حبصأ هن رساز ةاوتشلا نأ ىلع قلة: ديو" *”«(ةليدح ينبب انلزنم يف نحنو دادقملا

 ءارزوو ءابجن نم دادقملا ناكو «ةليدح ىنب يف ةرونملا ةنيدملاب فورعم لزنم مهل
 . ةرونملا ةنيدملاب هو هللا لوسر ءاقفرو

 دادقملل دلاخلا ىخيراتلا فقوملا

 يف ِةكَي هللا لوسر ةبراحمل اهئايربكو اهئاليخو اهسأب يف شيرق تلبقأ املو

 ا غدا ن سانلا تيض: نبأ تزثالا نوي 3
 بلا كيش نفسا يأ : مدآو . ةريبك نويبع وذ : نيعأ 200

 نب سيقلا ئرما نب موشلك لزنم يف ل هللا لوسر لوزت ناكو 57ص ب باعيتسالا رق

 . يراصنألا مدهلا

 | حا نباتلا لحس نا تءرتألا نويع 20



 ١5١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 1041

 خيراتلا اهدلخ يتلا فقاوملا نم ناك  ردب ةعقوم يف يأ  ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا

 يضر يراصنأل! ذاعم نب دعس فقومو يريمحلا ىنارهبلا ورمع نب دادقملا فقوم

 0 :هادقملا فقوم نع دوعسم نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا لاق دقلو ءامهنع هللا
 تعلط امم ىلإ ٌبحأ :؛ةّبحاص َنوكأ ّْنأل ؛ًادهشم دادقملا ْنِم ُتدهش دقل»

 .2«سمشلا هيلع

 امش ةرلإ كش «ةتعاس نوكأ نأل : اديقم هاذقملا وسد نقلا ةلاكو

 ٌْ . ةاعيمج ضرألا يف
 تعمج. يتلا شيرق رمأ يف مهرواشي هباحصأ هك هللا لوسر عمج دقف

 هباحصأ ِهكَي هللا لوسر رواشف «نيملسملاو ِةكي هللا لوسر ةبراحمل تلبقأو اهعومج
 . شيرق لاتقل مهدادعتسا ىدم ولبيل

 لاق اه كلذ لوقت هل لاو :انإ هللا لوسو انا: ةفغادشلا يضر ةادقملا اقف
 لِتاَقُن اًنكلو ءنودعاق انّهه اَنِإ اُلِتاَقَف ٌكبَرَو َتْنأ كا سوم ةتاخفضأ

 . كلامش نعو كنيمي نعو كفلخ نمو كيدي نيب ْنِم

 0 اون دس كلل هيوم قنرتشر هلك ثلا لس ةتبأ زف: وعم: با لاق

 : هنأ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاجو

 لوقت ذل هاو فعن ىدهتف هللا كازآ اننل نفعا للا كوشرا ا :ةاذقملا لاقا
 لي«نودعاف اعيهناتإ التاقف كرو تنأ ٌثَهذا : ىموتمل لتتاوسإ وتيدتلاق امك كل

 ول «قحلاب كثعب يذلاوف .نولِتاقُم امكعم اَنِإ الِتاقف كّبرو ٌتنأ ٌبهذا :كل لوقن

 نع ّنّلِتاقُتلَو «"7هغُّلْبَت ىتح هنود نم كعم انذلاجل دامٍغلا ِكْرَب ىلإ انب ترس
 ."70كل هللا ُحَتْفَي ىتح كفّلَخ نِمو «كيدي نيبو ءكراسي نعو «كنيمي

 دلاخ لاق كلذ يفو «نينمؤملا عومج يف غلابلا اهريثأت دادقملا تاملكل ناكو

 قرشأو لوسرلا هجو للهتو «فوذقملا صاصرلاك تاملكلا تقلطنا» :دلاخ دمحم

 ةسامح حلاصلا نمؤملا عمجلا يف ترسو دابقملل اهاعد ةحلاص ةوعد نع همف

 عون اهعانقإو اهتوقب تددح ىتلاو ورمع نب دادقملا اهقلطأ يتلا ةلصافلا تاملكلا

 دادقملا تاملك تغلب دقل . . .اثيدح ديري نمل ثيدحلا زارطو الوق دارأ ْنَمِل لوقلا

 .475ص ب دوعسم نب هللا دبع ثيدح  باعيتسالا )١(

 وهو رجح ىصقأ :وه لاقيو «نميلا ةيحانب عضوم :داّمِْغلا ِكْرَي» :ةريسلا شماه يف ءاج (؟)
 . دادقملا شاع اهب ىتلا تومرضحب رجح يداو ىصقأ

 ,1505 - 757” ص ؟ج - ماشه نيا  ةيوبنلا ةريسلا (©)
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 ءرمع كلذكو مالكلا نسحأف ملكت دق ركب وبأ ناكو ''2نينمؤملا ةدئفأ نم اهتياغ

 رودصو ةريسلا بتك هتاملك تظفحو بابلألا همالك لهذأ دادقملا ملكت املف

 هللا لوسر لاق مث) .اريخ هل اعدو .دادقملا مالكل نع هللا لوسر ٌرسو ةباحصلا

 ددع مهنأ كلذو ءراصنألا ديري امنإ . :ماشه نبا لاق (سانلا اهيأ ّيلع اوريشأ :ةكي

 :لاق ؟هللا لوسر اي انديرت كّنأك :لاقو راصنألا ميعز ذاعم نب دعس ماقف»  سانلا
 . لجأ

 ضفماف «قحلا وه هب تعج ام نأ اندهشو ءكاتقدّصو «كب اّنَمآ دقل دعس لاقف
 رحبلا انب تْضَرْعَتْسا ول قحلاب كثعب يذلاوف «كعم ُنحنف َتذرأ امل هللا َلوُسر اي
 انوَدَع انب يقلت نأ ةركن امو ؛دحاو لجر اَنِم َفْلَخَت ام كععم ه 00

 هب رت ام اَنِم كيِرُي هللا لعلو ءاَقّللا يف ُقُّدُص ءبرحلا يف ذ مصل انإ .

 مث «كلذ ُهَطّشَنو لست هل وقر ةلقدلا كن ومو كقبق ددنلا ةكري ىلع انف دن م

 ا تاووس لاق

 ذاعم نب دعسو - ءابس نب ريمح ليلس د ورمع نب دادقملا تاملك تناك دقلو

 ةباحصلا قلطناف ءةدحاو ةيناميإ ةيئامي ةاكشم نم عَبْنَت  ءابس نب نالهك ليلس -

 .ردب ىلإ ِةنكَي هللا لوسر ةدايقب

 0 235 و جاع د

 (ردب ةعقوم يف) ةباحصلا نم سراف لو

 يف ردب ةعقوم تناكو ه” ناضمر ١؟ يف ةنيدملا نم يقي هللا لوسر جرخو

 نم ةسمخو ةئامثالث ردب ةعقوم ىف هِي هللا لوسر شيج ناكو ه7 ناضمر ١

 نم سراف لوأ دادقملا ناكف :كادقملا ويغ سرق ىلع هت نكي جلو ةياحصلا

 ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو «ةباحصلا

 .هريغ سرف ىلع اهيف ناك هنأ تبثي مل هنأ ىتح «ردب موي ًاسراف دادقملا ناك)

 : لاق رز نع مصاع نع شايع نع ركب يبأ قيرط نم يوغبلا ركذو
 .دادقملا هللا ليبس يف سرف ىلع لتاق نم لوأ

 سرف :ليقو ."”ةحبس اهل لاقي هل سرف ىلع ًاردب دادقملا دهش دقو
 موي نيملسملا ناسرف ناك» :دلاخ دمحم دلاخ لاقو 0( اهل لاقي ذادتملا

 ١485. ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر 60

 .1014 - 507 ص اج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (؟)

 5٠". ص ا١ج - ردب ةعقوم  رثألا نويع 55 4ص  دادقملا ةمجرت  ةباصإلا ()
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 امنيب «ماوعلا نب ريبزلاو كلام نأ نمت ولو .ورمع نب دادقملا :ريغ ال ةثالث ردب

 تبثي مل :ينالقسعلا ركذ امك نكلو .«البإ نيبكار وأ «ةاشم نيدهاجملا ةيقب ناك

 ربخ نوكي دق كلذلو هورمع نب دادقملا ريغ سرف ىلع ردب ةعقوم ىف ناك هنأ

 - ةيرجه 4 نابعش يف  ةيناثلا ردب ةعقوم يف ماوعلا نب ريبزلاو دئرم يبأ نب دئرم

 ردب ةعقوم يف نيملسملا عيمج ناكو «ةاشم ةيقبلاو «ريعب ىلع ةثالث لك مهو ردب ىلإ
 : سانلا ديس نباو ماشه نباو قاحسإ نبا لاق كلذ ىفو , ةياحصلا نم ةسمخو ةئامثالث

 نوتسو ةعبرأ مهنم نورجاهملا ناك رفن ةسمخو لجر ةئامثالث يف ِةِكب هللا لوسر جرخ-»

 لوسر باحصأو شيج نم ىمظعلا ةيبلاغلا نإف كلذبو «راصنألا نم مهرئاسو ءالجر

 : هن ذإ «نييناميلا نم اوناك ردب ةعقوم يف ِهِكي هللا
 نيعبرأو دحاوو ناتكام < .ءانضنألا ْمُهَو نييناميلا جرزخلاو سوألا ةوع ناك هد

 ١537. جرزخلا نمو /4 سوألا ْنِم ءأيباحص

 ىشخم وبأو «يسنعلا رساي نب رامعو ءيبلكلا ةثراح نب ديزو :نتاريبلا

 نب نامعنلاو «يولبلا راين نب ئناه ةدرب وبأو «يولبلا قراط نب هللا دبعو

 .«يرلبلا ةبلعث نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ليقع وبأو «يولبلا ديبع نب رَّضَع
 يعاضقلا يولبلا بهو نب ةيزغ نب داوسو «ينهجلا ءابغزلا يبأ نب يدع وبأو
 . ماشه نب لهج يبأ ةوخإ ثراحلاو يصاعلاو ادلاخ رسأ يذلا وهو يريمحلا
 هوخأو .ةبلعث نب ثاحبو «ساحسحلا نب ةدبعو «يولبلا دايز نب رذجملاو

 يخأ ءارهب ينب نم ةيواعم نب دلاخ نب ةعيبر نب ةبتعو .«يولبلا ةبلعث نب هللا دبع

 لهأ نم مشج نب ديز نب سايإ نب ورمعو «ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ّيلب
 نيرجاهملا نييناميلا نم رشع ةعست ءالؤهف «ينهجلا رماع نب ةبقعو «نميلا
 تعا :لاضق دو 117 يف .ةبنفلا رصضنلاب ردب ةعقوم تحج اوتن دقو ار اأودهش نودلا

 كوبت ةوزغو ردب ةعقوم نيب ام
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 ىلع أفقاو رصبلا حمل لثم يف دادقملا نوكيو الإ «ةعزف ةنيدملا يف عمسُت نكت ملو

 :ةفامح [(ةقعوم أ ةنييزق ةزهض ايطقمم كلك هللا كوس: بنان

 نم ليخ يف يرازفلا ردب نب ةفيذح نب نيصح نب ةنييع راغأ) ةرم تاذو
 هل ةأرماو رافغ ينب نم لجر اهيفو «ةباغلاب ِةِلَك هللا لوسر حاقل ىلع «نافطغ
 نب ةملس مهب مهرذن نم لوأ ناكو .حاقللا يف ةأرملا اولمتحاو لجرلا اولتقف

 هللا لوسر غلبو) «ةراغلاب سانلا غلبأو ةنيدملا ىلإ ةملس داعف  عوكألا نب ورمع

 ىلإ ىهتنا نم لوأ ناكف «عزفلا عزفلا :ةنيدملا يف خرصف «عوكألا نبا حايص هك
 ديز نب لعسو ءرشب نب دابع مث ءورمع نب دادقملا ناسرفلا نم ٍةْكَي هللا لوسر

 «ةداتق وبأو «ةلاضن نب زرحمو «ءنصحم نب ةشاكعو «ريهظ نب ديسأو «ىراصتأآلا

 هللا لوسر ىلإ اوعمتجا املف «قيرز ينب وخأ تماص نب ديز نب ديبع شايع وبأو
 كقحلأ ىتح موقلا بلط يف جرخا :لاق مث «ديز نب دعس مهيلع َرَّمأ ءوكي
 ودعلا ازغف «سانلا يف ِةِكي هللا لوسر جرخ مث ودعلاب اوقحلو اوه تق 37( ضانلاب

 يف تناكو «ةباغلا ةوزغ اهل لاقيو ءدّوَق يذ ةوزغ ببس كلذ ناكف :دّرَق يذ) يف

 . ''”ةرجهلا نم تس ةئس لوألا عيبر

 ةيرس يف ورمع نب دادقملا ِلكي هللا لوسر ثعب ءاهريغ وأ «ةوزغلا كلت يفو
 ديز ا نأ اننتع .كيقلاو) لع مبا لاق .؛ةطيقللا نتن باصأف من احيا نم

 تلاقي نامح ل رقت تادتقملا اهومسف فاما ىكلوب ةكرشلا هذه ريمأ
 سلا سراوعت ةاذ ديس اننا ةطيشللا كالرأ ٌرشنلو

 ناسرفلا داق وومع هد دادتملاو ةيرسلا نيمأ ديز نيءدعس نوكيا نكميو

 :تباث نب ناسح- لاق كلذلو

 (ة!ننينة موسلا سراوسف ةاديبغ)

 ه5 ةدعقلا يذ يف  ةيبيدحلا ةوزغ ْةقَي هللا لوسر عم دادقملا دهشو

 نميلا لهأ نم نمؤم ةئامعبس لوصو تفداص ىتلاو هال رفص ىف - ربيخ ةوزغو
 دادقملا ناكف «ةرونملا ةنيدملاب راصنألاو نيرجاهملا فوفص يف مهنكامأ اوذخأ

 يف  ةككم حتف موي هك هللا لوسر شيج يف راصنألا عم ةنيدملاب نم رئاسو مهايإو
 ليو هللا لوسر عم دهاشملا نم ةكم حتف دعب ام دادقملا دهش امك - ه8 ناضمر

 . ةيرجه 9 بجر ىف كوبت ىلإ هعم راسو

 ناي 0 المل

 )١( ؟ج - ريسلاو يزاغملا ىف رثألا نويع ص١١5 و1١8.
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 هللا لوسر ثعب» :هنأ «ةباصإلا باتكب (دادقملا نب دبعم) ةمجرت ىف ءاجو

 اي ةرامإلا تيأر فيك :ِلي يبنلا هل لاق عجر املف «دادقملا اهيلع َرّمأ «ةّيِرَس
 وأ - ينود مهارأ انأو ٌتعِجرو مهدحأك انأو هللا لوم ان تح تح لاك ”؟ديهم انآ

 لاقف «اهرش ُهّللا ُهاقو ْنَم اَلِإ دبعم ابأ اي ةرامإلا كلذك» :ٍةِكَي ىبنلا لاقف  ىل ديبعلاك
 . ؟نيلجر ىلع َنمأتأ ال قبلا كشعب يذلاو :دادقملا

 تارامإلا ىدحإ فَي هللا لوسر هالو» :دادقملا نأ دلاخ دمحم دلاخ لاقو

 قدص يف دادقملا باجأف ؟ةرامالا تدعو فنك : يبنلا هلأس عجر املف ءافود

 ؛ينود ًاعيمج مهو «سانلا قوف تنك ول امك يسفن ىلإ ٌرُظنأ ينتلعج دقل : ميظع

 نأ دوضتملا نأ قرقو ءاةاذبأ . مويلا دعب نينثا ىلع َنَوّمأتأ ال «قحلاب كثعب يذلاو

 .داهجلا ريغ ء ىف دحأ ىلع رمأتي ال

 كو هللا لوسر ىلإ ءارهب دفو مودق

 ةدعص ةقطنم ىف هتليبقو هتيرشعب ةقيثو طباورو ةقالع دادقملل ناك دقلو

 يلاعأ ةارسو ةدعص ةقطنمب نالوخو َىِلَب ةليبق كلذكو ءارهب «ةليبق ىهو «نميلاب
 ىلإ ءارهب دفو مدق املو «مهنيب مالسإلا راشتنا يف هماهسإ دادقملل ناكو «نميلا
 :رثألا نويع يف ءاج دقف .هدنع اولزنو «دادقملا ىلإ مهلوصو ناك نكي هللا لوسر

 مَدَق :تلاق بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض اَهّمأ نع دادقملا تنب ةميرك نع»

 اوهتنا ىتح مهلحاور نودوقي اولبقأف ءالجر رشع ةثالث مهو نميلا نم ءارهب دفو
 ءمهب بحرف دادشملا مهيلإ جرخشف ءةليدح ىتيب ابل ردع ىف نحنو ءدادقملا باي ل

 وبأ لمحف ''اوُلِحَي نأ لبق اهانأيه دق انك سيح نم ةنفجب ءمهءاجو «مهلزنأو
 ةلكألا كلت نم لازي ام ناكو ءاولهن ىتح اهنم اولكأف ءماعطلا مهيلإ دادقملا دبعم

 ردا عم زي هللا كرس ىلإ اهياابنس مح ل ل ا 6( ةسقن

 ؟دبعم يبأ فيض لعف ام: لاق مث . يِعَض :لاق «هللا لوسر اي معن :ةردس تلاق

 مهعم تلكأو اولهن ىتح تيبلا يف هعم ْنَمو كي هللا لوسر لكأف .اندنع :تلاق
 «ةعصقلا يف ىقب امب ةردس تعجرف . مكفيض ىلإ يقب امب يبهذا :لاق مث «ةردس

 وزو مس ياا و وا

 .نمسلاو طقألاو رمتلا نم عونصملا ماعطلا :سيحلا )١(
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 مكتنيدم نأ انل َرِكُذ دقو  ًانايحأ يأ  نيحلا يف الإ اذه لثم ىلع ردقن اَنُك امو
 - ''”عبشلا وأ - عمشلا يف كدنع نحنو .هوحن وأ ٌقلعلا وه امنإ ماعطلا ةليلق
 عباصأ ةكرب هذهف ءاهّدرو ءالكأ اهنم لكأ هنأ ِْي هللا لوسر ربخب دبعم وبأ مهربخأف
 اوملعتو ءامايأ اوماقأو ءهللا لوسر هنأ كهشت :نولوقي اولعجف هللا لوسر

 مهل رمأو «هوعدوف ِهَيِقو هللا لوسر اوؤاج مث ِةْكَو هللا لوسر اوبحص دقو «ضئارفلا
 . "”2نميلاب مهيلهأ ىلإ اوفرصنا مث «زئاوجب

 دنع اولزئف - ه4 لوأ عيبر يف - َيِلَب دفو ِةْكَك هللا لوسر ىلإ كاذنآ مّدقو

 . يموق ءالؤه :لاقف عل هللا لور ىلع عفيور مهي مدقو .«يولبلا تباث نب عفيور

 ىلإ مكاده يذلا هلل دمحلا :مهل لاقو «كموقبو كب ابحرم :ِكَي هللا لوسر لاقق
 . "”(رانلا يف وهف مالسإلا ريغ ىلع تام نم لكف «مالسإلا

 ًاثراق ًاظفاح ناكو كي هللا لوسر ءاقفرو ءارزوو ءابجن نم دادقملا لزي ملو

 : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يبطرقلا ربلا دبع نبا ركذو «ىلاعت هللا باتكل

 عفري رخآ عمسو «باوأ :لاقف نآرقلاب هتوص عفريو أرقي لجر عمس ِةِكو يبنلا نإ)
 وع نق دقتولا لوألا :اذإف ةلكتق + عاتب لاقت: قوم

 (كِّبحُي هنأب ينأبنأو ءكّبحُب ينرمأ هللا نإ) :دادقملل ِةيكَك هللا لوسر لاقو

 ىلإ ِهَنلَك هللا لوسر لقتنا نأ ىلإ ِيِلو هللا لوسر بيبحو هللا بيبح دادقملا ناكف

 .نلعالا قيقرلا

 درع

 ةيتارفلا ةريزحلاو ماشلا حوتف يف دادقملا

 ءماشلا حوتفو كومريلا ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا رابك نم دادقملا ناكو
 ئراقلا ناكو» :لاقو كومريلا ةعقوم ىف ةباحصلا سيداركلا ءارمأ يربطلا ركذ دقو

 دي تايه: ةوس ١ ةقحالا ودا همي هلك هانا ويمر, رسم ىشلا هسا" ىو: ذادقجلا
 دادقملا ةءارقبو '*”«كلذ ىلع كلذ دعب سانلا لزي ملو «لافنألا ةروس يهو ءاقللا
 يف - ةيناثلا نيدانجأ كومريلا رهن ةعقوم يف مث كومريلا ةعقوم يف داهجلا ةروسل

 . شيعلا نم هب غلبتي ام يهو .ةقلع عمج :ىقلعلا 0010(

 ."١70ص اج  رثألا نويع (0)
 ١15١. ص - لوسرلا لوح لاجر 97ص ب باعيتسالا (9)

 ."” 5ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4)
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 حتفلاو رصنلا متف ة مورلا نودهاجي مالسإلا ناسرف عم دادقملا ولطنا  ه8١© بجر

 . ةيناثلا نيدانجأو كومريلا يف نيبملا

 منغ نب ضايعل ًادقع دقعأ) :ةديبع يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك مث

 ىلإ رخآ ًأباتك بتكو .ركب رايدو ةعيبر ضرأ ىلإ ًاشيج هعم زهجو يرعشألا
 00- ثعبو «ءركب رايدو سرفلا ةعيبر ضرأ ىلإ نيميشلاو ةيالولاب منغ نب ضايع

 هيلإ ملسف .ةيربط يف ةديبع يبأ ىلع درو نأ ىلإ راسف يدارملا سيق رق نب ةدعأس عم

 ضايع ةديبع وبأ دقعف «يرعشألا منغ نب ضايعل يناثلا باتكلا ا رمع باتك
 ءةحلطو ءديلولا نب دلاخ مهنيب يباحص تلا نوحي «فالآ ةينامث ىلع

 كلت نم لاوش يف ةيربط نم شيجلاب ضايع راسف «رساي نب رامعو «دادقملاو
 قطانمو ندم ءاجرأ ىلإ شيجلا كلذ ىضمو .2)ًاحلص (ةقرلا) اوحتفف «ةئنسلا
 نب رامعو ءدلاخو «دادقملا هعمو يرعشألا منغ نب ضايع ةدايقب ةيتارفلا ةريزجلا

 (ايز) نيعلكلا اوحتفف .ةباحصلا نم مهريغو «يدارملا حوشكم نب سيقو ءرساي

 حتف ىلإ ًالوصو (نيدرام) ةعلقو (روباخلا) نئادمو (ءايسيقرق) اوحتف مث (ايبولز)و
 ىدامج يف (دمآ)و (نيقرافايم) حاتتفاو ه1١ ةنس لوألا عيبر يف (نيعلا ناو

 يدوجلا لبج لهأو نوصحلا ىلإ ضايع لحترا مث) :يدقاولا لاق ه١ ىلوألا

 ناكو (جاتهلا) ةعلق ىلع اولزن ىتح ءاحلص اهوحتفف «ضرفلا يذو ناويسلاو

 : ضايع لاقف  مورلا ةقراطب نم  أدينع ًارابج ناكو (سويلك نب سوناي) اهبحاص
 نب ورمعو ديز نب ديعسو رامعو دادقملاو دلاخ ضهنف هللا ةكرب ىلع اومزعا

 ''ةعلقلا ىلإ اوراسو «حوشكملا ةريبه نب سيقو ةبجن نب بيسملاو برك يدعم
 حتف متف ةينيمرأ ضرأ اولخد ىتح اهدعب ام اوحتتفاو «ديدش لاتق دعب اهحتف متف

 ةيئيمرأ نم اهيلي امو ةيتارفلا ةريزجلا حوتف تلمتكاو (طالخأ) ضرأو (نزرأ) ضرأ

 . ماشلا ىلإ دادقملا 0 ا ا ةدايقب

 رصم حوت يف دادقملل ريبكلا رودلا ملاعم

 :باعيتسالا ىف ىبطرقلا لاق مسك و35 يضم حوتف يف دادقملل نأك دقو

 نب قرمج ىلإ باطخلا نب رمع بتك) : يرذالبلا لاق (رصم حتف دادقمل ! دهش)

 يف رصم ىلإ نيملسملاب ورمع ريسم ناكو . .رصم ىلإ صوخشلاب هرمأي صاعلا

 «ةباحصلا نم هعم نم ماشلا ريمأ رواشف (ءامرفلا ىتأ مث شيرعلا لزنف ه94١ ةنس

 1317 ه 6 ص ١ج  يدقاولا  ماشلا حوتف 60
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 نم ةعبرأ ثعباف :هل ليقف . سراف فالآ ةعبرأ :لاق ؟لسرت نأ كدهج مك :هل ليقف
 ديلرلا ني ةلافح 4اولاق 4 ةهيرألا ف رة:لاققا « نسرافهننالا ةعيزأ ءاقم هين نيملسملا
 ةرع اني. نهدلطاو رمق اعنف دو نمتسلا :ثولا نيب كلامو ءرساي نب رامعو :دادقملاو
 اذإ .ةليأ ةبقع نم اوبرق املف ءرصم نوديري اوضمو «ةعاطو اعمس :اولاقف «هيلع

 نب رمع مههجو دق مهريغو ئيط نم سراف فلأ ءاهز اهيلع ليخو اياطمب مه

 .مهيلع اوملس مهوأر املف .نوع نب راشبو سيق نب ةعافر عم رصم ىلإ باطخلا

 مهتاوصأ تعشتراو كلان دادقملاو ارامغو ادلاح اواو اهل نمفتلات اورشبتساو

 ا وو ءمهمودقل ناكف :اهس ا واتش .ريبكتلاو ليلهتلاب

 - نويلباب ةعلق يهو رصم ةئيدم حتف يف ًامساح ًارود صاعلا نب ورمع ةدايقب

 0 ه١ ةنس ا ةيردنكسإلا نوملسملا حتتفا مث ه١ ٠١ ةنس كلذو ءطويرم ةنيدم
 نب ةيواعم عم حتفلاب باطخلا نب رمع ىلإ صاعلا نب ورمع بتكف) : : يرذالبلا

 7 (ييوخلاو هع هيلا فيو يت ركسلا لت ىلنكلا عيذخ

 طايمد ةنيدمل دادقملا َسْنُ

 مهرمأو :ةءاصضلا ايوان ةرفيرأ هعسوبدادكملا نضاعلا وي ورمح قعر وت

 كرمابلا اهريمأ ناكو «طايمد ىلإ اوراسف .«دادقملا مهيلع َرّمأو «طايمد ىلإ ريسملاب
 دازلا نم راصحلا ةلآ اهيف عمجو دلبلا نّصَح دق ناكو سقف وشملا كلملا لاخ
 مهنم انيلإ نوذفتي ًاموق نإ :لاقو مهتلق ىلإ رظنو ةباحصلا هيلع فرشأ املف «هريغو
 اروهشم ًاسراف ربكألا هدلو ناكو «لقع ةلق وأ زجع يفل مهنإ اندالب اوكلميل نيعبرأ
 ةمأل بال وهو ةباحصلا ىلإ جرخف .كرمابلا نب ريره همساو «لينلا دالب عيمج يف

 هلتقف هنعطف هيلع لمحو  يدنكلا  روزألا نب رارض هل زربف «زاربلا بلطو هبرح
 كرمابلا نإ مث «دلبلا لخاد ىلإ مهوأجلاف طايمد ركسع ىلع نوملسملا لمحو
 همسا ٌملاع ٌميكح مهدنع ناكو دلو لتق هيلع بعص دقو هتلود بابرأب عمتجا
 «ةيزجلا ءادأ ىلع برعلا ةحلاصمب مهيلع راشأف ءرمألا يف هوراشتساف «ناجريدلا
 ال نأ ةداهشب ميكحلا قطنف :ذ ءهقنع برضب رمأ ميكحلا نم كلذ كرمابلا عمس املف
 بهأتلاب رمأو ءهلتق همالك كرمابلا عمس املف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ

 املف ء«روسلل ةقصالم هراد تتاكو «هيبأ لئاضف ثرو نبا ميكحلل ناكو .(برحلل
 نم :هل اولاق هوأر املف «ةباحصلا دصقو هنم جرخو ًاعساو ًأبقن بقن ليللا ناك
 اولخداو اوموقف هنم تجرخو ًابقن ٌُتبقن دقو مكلجأ نم لِتق دق يبأ نإ :لاق ؟تنأ

 .1؟؟ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 هل لاقف . كلتق دارأ ةليحلا هذهب كثعب يذلا نإ «ءكليو :رارض هل لاقف «ةنيدملا

 0 : يدقاولا مامإلا لاق .ريخلا ىلإ هللا كقفو رارض اي لهمت :دادقملا

 امئاكو هيدي نيب صخش ىلإ ريشي وهو مانملا يف هللا لوسر تيأر ينإ :دادقملا

 - ميدألا نم هَقْطْنَم هطسو ىلع ناكو نآلا هيلع وه ام ىلع هتيأرف مالغلا اذه لمأتأ

 فشكا مالغ اي :لاق دادقملا نأ مث «هبوث تحت يهو هضف ُقلح اهيفو  دلجلا يأ

 نأ دهشأ  ميكحلا نبا  لاقف ءاهنيعب ةقطنملا نأو ءهبوث نع فشكف «كبوث نع

 .(هوحيفاصف نوملسملا ماقف ءهللا لوس !ديعيم نأو هللا ل هلإ ال

 اولخدف مهيديأب هوعسوف بقنلا مهب لخد نأ ىلإ ميكحلا نبا مهب ىضم مث

 نبا مهيلع فاطف الجر نونامث مع ونب ميكحلل ناكو) :قاحسإ نبأ لاق :اهيمك

 انهلف .(مهرخآ نع اوملسأو هعم اولبقأف «لعف امي مهربخأو ليللا يف ميكحلا

 مهتاوصأ اوعفرو ةباحصلا جرخو اهوكسماف باوبألا ىلإ اوجرخ دغلا ناك

 كلذ لعف يذلا نأو اهوكلم دق مهنأ اوملع دلبلا لهأ مهيلإ رظن املف «ريبكتلاب
 مع ونبو ةباحصلا هلعف ام ىلإ رظني كلملا فقوف :ميكحلا ناجريدلا مع ونب

 نبا كرمابلا كلملل ناكو .ةئيدملا روسو باوبأ اوذخأ مهنأ رَعَشو ناجريدلا

 انأو قحلا رهظ لاقف ءاطش همسا  ناجريدلا ميكحلا ذيمالت نم  بيبل لقاع

 ينبحأ ْنَم :لاقو هداوج كرحو هللا هلريسر !دمحم نانا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ةباحصلاو دادقملاب اوقحلو لجر فلأ ءاهز هعبتف «ىنعبتيلف ىناملغو ىلاجر ْنِم

 ىلإ هوعدي كرمابلا كلملا ىلإ دادقملا ثعب ٍدئدنعو .اوملسأو مهحالسي اوقلاو

 الإ كلذ اطش يدلو لعف ام :لاق اطش هدلو لعف ام كرمابلا رظن املف «مالسإلا
 اذإ :اولاق كلذ هتلود بابرأ رظن املف «هدلوب قحلو ملسأف «قحلا فرع دقو

 دادقملا قدا ىلع افسح اوملسأت هت انك وقتو امك ايلسأ دن هدلوو فلتملا ناك

 اولخد يذلا بقنلا دادقملا حتفو) :يدقاولا مامإلا لاق . ةباحصلا نم هعم نمو

 مهدنع دادقملا كرتو «ميكحلا نبا وهو ميتيلا باب هامسف آباب هتانبب رمأو هنم

 ءهنع هللا يضر رماع نب ديزي وهو مالسإلا عئارش مهملعي ةباحصلا نم الجر

 .''”(مهيلع هللا حتف امب ًارْمَع اوثدحو «ةيردنكسا ىلإ هباحصأو دادقملا عجرو

 «طايمد دعب اهحتف متف سيئت ةريزج اهل لاقي ةريزج طايمد نم برقلاب ناكو

 . عماوج رئازجلا عيمج يف اونبو « سيلت يف

 .04و 54و 25ص ؟ج  يدقاولا  ماشلا حوتف (0)
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 ءامرفلا ةعلقلا دادقملا حتف

 يهو (ءامرقلا) ةامسملا ةعلقلا حتفل سوأ نب الاله صاعلا نب ورمع ثعبو

 لآ نب ةرم نب تماصلا مهيلعو ٌموق اهيفو ءاهقرش يلي امم سينت ةريحب بناج ىلع

 ةرم نب تماصلا رمأف ؛نيملسملا نم ةعامج يف سوأ نب لاله اهيلإ راسف «سادرم
 اهيلع ردقي ملف ءمهس فلأ اومرف لجر فلأ اهب ناكو ماهسلاب مهومري نأ هباحصأ

 هيلإ لسرأف) «هدجنتسيو عقو امب هربخي صاعلا نب ورمع ىلإ ثعبف «سوأ نب لاله
 ملسأ نمم فالآ ةثالث هعم لسرأو «مالسإلا ركسع نم ةئامسمخ يف دادقملا :ورمع

 ةرم نب تماصلاب لزنف «لاتقلل اهلهأ بهأت ءامرفلا ىلع دادقملا لزن املف «طبقلا نم

 نأ ىلع دادقملا حلاصف ءنيعُم الو رصان هل سيل هنأل موقلا ديب هنأ ملعف ءهب لزن ام

 «منغ نم سأر فلأو ةقان ةتامعبرأو بهذلا نم لاقثم فالآ ةعبرأ نيملسملل يدؤي

 هباجأف ؛هنامأب لحترا الإو مالسإلا ىلإ ناد ءاش نإف ةنسلا مامت ىلإ هولهمي نأو

 حتف دعب دادقملا دي ىلع ًاحلص ءامرفلا حتف مت كلذبو كلذ ىلإ دادقملا

 ناك ءامرفلاو شيرعلا حتف نأ يرذالبلا ركذ دقو - ه١1 ةنس  طايمدو ةيردنكسإلا

 ءامرقلاب اوّرم نيملسملا نأ رهاظلاف - ه١٠ ةنس  نويلباي ةعلق - رصم ةنيدم حتف لبق

 ىلإ نوملسملا راس اهنمو :سيئت ةريزجو طايمد حتف مت املف ءاهولتاقي ملو كاذنا
 .ةيرجه 7١ ةنئس ناضمر يف ليقو «ه“١ ةنس دادقملا اهحتتفاف ءامرفلا

 شيرعلاو ةدراولاو ةراقبلا حتف

 ىلإ ءامرفلا نم امهشيجب اراس سوأ نب لالهو دادقملا نأ يدقاولا ركذو

 ملسأف «فرشألا نب رقابلا اهيلع ناكو ةراقبلا ىلع اولزنف) :يدقاولا لاق «ةراقبلا

 ةدراولا ىلإ اولحترا مث ءاحلص هوحتفف ديشملا رصقلا ىلإ اوضمو ءهعم نمو وه
 ةراقبلا حتف نأ باوصألاو ''”اهلهأ مهحلاصف شيرعلا ىلإ اولحتراو ءاهلهأ اهملسف
 ةراقبلا نكسي ناك) دقو  ه١7 ةنس  رصم حتف ةيادب يف ناك شيرعلاو ةدراولاو

 ثعيف ''”(ماذُج نم ةضايب ينبل نيطلاخم ءمْحَل نم ةدشار وئنب شيرعلاو ةدراولاو

 .ةراقبلا ىلع اولزنف «سوأ نب لالهو دادقملا ةيعمب ًاشيج صاعلا نب ورمع مهيلإ :
 باجتساو «ةدراولا لهأ كلذكو ءهعم نمو وه يمخللا فرشألا نب رقابلا ملسأف

 ىلإ هعم نيذلاو دادقملا داع مث «دادقملا مهحلاصف ةحلاصملا ىلإ شيرعلا لهأ

 - نويلباب  رصم ةنيدم حتف دهشو «صاعلا نب ورمع ةدايقب يمالسألا شيجلا

 .25و 0و ه١ ص ”ج  يدقاولا  ماشلا حوتف 230

 .178١ص  نودلخ نبا خيرات يف ميلا. (9)
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 ,سيئنتو طايمدو ةيردنكسإلا حتف كلذ ىلت مث اه ةعس - ظاطستقلا طاطتخاو

 رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف
 هيجوتب صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك ىتأ مث

 «ةباحصلا ةداقلاو ءارمألا ورمع ىعدتساف «ديعصلاو سانهأو ءاسنهبلا حتفل شويجلا

 وهو (ه17 ةنس ليقو ه١7 ةنس لوألا عيبر يف كلذو) طاطسفلاب هيلإ اوعمتجاف

 «ةزيجلاب شويجلا عامتجا ىلع اوقفتاف «نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع ءارقف - بوصألا
 ةرشع مهنم بدتناف ءافلأ رشع ةتس مهتدع تناكف يناثلا عيبر يف شويجلا تلماكتف

 نيرشعل ةيولألا ورمع دقعو ءرصم ديعصو سانهأو ءاسنهبلا حتفل سراف فالآ
 نب دلاخ نيرشعلا ءارمألا نم ناكف «سراف ةئامسمخ ىلع مهنم لك ءأريمأ ًايباحص

 يبأ نب نمحرلا دبع «سابعلا نب لضفلا «رساي نب رامع ءورمع نب دادقملا ءديلولا
 «باطخلا نب رمع نب هّللأ دبع .ماوعلا نب ريبزلا :«يراصنألا ةناجد وبأ :قيدضلا كب

 رتشالا ةللاق . يئاطلا متاح نب يدع «ىريمحلا عالكلا وذ « ينهجلا رماع نب ةبّقع

 نب مناغ «يرافغلا رذ وبأ «ةبعش نب ةريغملا «يراصنألا هللا دبع نب رباج «يعخنلا

 حوشكملا ةريبه نب سيقو «ةبجن نب بيسملاو «يدنكلا ليبحرش «يرعشألا ضايع
 دالب ءاجرأ يف اوقرفتو شويجلاب اوضمف «ةباحصلا نم تائملا مهعمو «يدارملا
 رصم حوتف بعصأ اهتاهجو رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف تناكف ؛ديعصلاو ءاسنهبلا
 شيج هعمو مورلا ةقراطبلا مظعأ نم ءاسنهبلا ريمأ سويلطبلا ناكو ؛ادايح اهدنقأو

 يفو «ةليوط ةرتف هشيج عم نوملسملا لتاقتو «نادوسلاو ةبونلاو ديعصلاو مورلا نم
 الواجتو اكراعتف ء«دادقملا هل زربف «ةزرابملا سويلطب بلط» :كراعملا ىدحإ

 ةيلهاجلا ىف ًايورح تيقالو ًاعالق تحتفو أكولم ٌتلتاق :دادقملا لاق ءانعاطتو
 انلتاقتف .هنم ًاسارم بعصأ الو ًاسأب دشأ الو سويلطبلا نم عدخأ رأ ملف مالسإلاو
 ةثالثب وهو هيلع لتاقت فيك كسرف ءارجأ ام :لاقو ىلإ تفتلاو «ناداوجلا لك ىتح
 .همئاوق ىلإ رظنأ يسأر تأطأط يسرف ىلع يتقفش نمف :دادقملا لاق «لجرأ

 نانع يولو ؛يسأر يف ًاليلق ترثأو ةذوخلا تعطق ةيوق ةيرض سويلطبلا ينيرضف
 ةرملسسملا :لمدت «هقعتب سونار ةحبلو وهج قعتاو ملف مدالقملا ةععت ةةبرق
 ةم تاعملا دهععساو نسويلطبلا دوك نم ريغكلا |ولعقف «ًاديدك الاغق اولتاقتن
 هل قيدص لاقف .دادقملا نب هللا: كيخ كراعملا كالت ىف ءانيشلا ني ناكو +6 سملسسملا

 ةةردملا نب دايز وه ةباحصلا ءانبأ نم

 اماغرض ناك دق ًاسراف (يبُدْئَتْلو) أمد كنم عمدلا ضيفب يدوج نيع اي
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 اماددق هللا وك حو ايانملاهب ُتثمكح دق هللا دبع ٌدرفلا ديسلا

 اماجه ءادعألا ىقتلم يف ناك دق ىتف ريخ «دادقملا ُمَّلَعلا (ىتفلا) ْلجَن
 مث «ةديدش كراعم طسو ءرهشأ ةعست ءاسنهبلا ةنيدم نوملسملا رصاحو

 ىلإ نوملسملا عفدناف «بابلا اوحتفو اولخدف نيملسملا نم نوعبرأ روسلا قلست
 عالكلا وذو ءدادقملاو ءروزألا.نب رارض نيلخادلا لئاوأ نم ناكف «بابلا

 كلامو «يدنكلا ليبحرشو «سابعلا نب لضفلاو ؛ماوعلا نب ريبزلاو «يريمحلا
 نب نمحرلا دبعو رمل نب سيقو «ةريره وبأو «تماصلا نب ةدابعو ءرتشألا

 ةنيدملا اولخدو ءاضعب مهضعب ولتي ناسرفلا قفدتو «ريشب نب نامعنلاو ءركب يبأ
 هللا رصنف «باوبألا نيبو عراوشلاو ةقزألا يف اولتتقاو «لاتق دشأ مورلا اولتاقف

 مهنم رسأو .مهعابتاو مورلا نم أفلأ نيثالث وحن يف سويلطبلا لّتقو «نيملسملا
 . باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف كلذو ءءاسنهبلا حتف متف ءآفلأ نورشع

 رخآ ىلإ ةنيدم دعب ةنيدم اهوحتفف ءرصم ديعص ىلإ ةباحصلا راس مث
 ىعاضقلا ىنهجلا رماع نب ةبقعو ورمع نب دادقملا ناكو «ةبونلا داليو ديعصلا

 يفو حتفلا يف اومهاس نيذلا ةداقلا ءارمألا نم ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو

 نودهاجملا رقتسا ثيح رصم بونجو ديعصلاب يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت
 نبذ ءاقعوا « نص ةيعص ىف: تدادقملا عم ارقاك نيثلا دب نلوو هاري ةلئبق زم
 ءالسك ىلإ رصم ديعص يف رصم حتف نابإ اونكس ءارهب ةليبق نأ :عماجلا باتك

 سيسأت يف اومهاسف [4١١ص] ةشبحلاب لكاندلا قطانمو ايرتيرالاو نادوسلاب

 . ةعساشلا ءاجرألا كلت يف مالسإلا رصع

 هنع هللا ىضر دادقملا ةافو

 تافل ناسا ل ل ا ا ا ل ل
 لإ يقرتخلا نط رهاظلا ةلاديقت سكته ةقس نيعيس حبان وهو. هقرخلاب هيفرأ ىف
 نفذو «يوبنلا دجسملاب سانلاو نافع نب نامثع ةفيلخلا هيلع ىلصو ةنيدملا

 تناكو «ةيوبنلا ثيداحألاو نئسلا بتك ىف اثيدح 48 دادقمللو ؛ةرونملا ةئيدملاب

 . ىلاعت' هللا ناوضرو ةمحر هيلغق مك ه# /ىع# نب فاالقنلا ةافو
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  ةفوكلا ةيالو ريمأو جحذم قالمع

 رساي نب رامع وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا قبسأ ْنِمو ةباحصلا رابك ْنِم
 بتك هتفصو دقف ءههمسج ىف اقالمعو «هفقاوم ىف اقالمع ناك يذلا ىسنعلا

 1 ا : اهلوقب ةباحصلا مجارت
 لا نيسنام دبع رنا < ةانوط 1 ىهان ند ناكس ناك
 :اولاقف ةأورلا هفصوو

 لا نيران خو «نيشأ «ًاليوط نامغ ناكد
 يف نميلاب جحذم لئابقو رئاشع ضعب ٍتامِس نم قالمعلا مسجلا كلذ ناكو

 : تياث خب ناس لاق مهيفو ءتايدلا نب نادملا دبع ونب مهنمو ,ةيلهاجلا

 نايبونودشت كيج وذل :اهياراذإ لوم اشيك هو
 نادملادبيبع ىسب نناعستسو. :ايتايباويطغققتلا اها كلاك

 : رعاشلا لاق مهيقو ءجحذم لايقأ نم نايدلا نب نادملا دبع ونب ناكو

 "”يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ءٌتيبلاو
 ”ةءلاجرب ماجا رطل رويال وح ملا يت ب ترسل يح هيدا تسكر

 ىلإ بعك نب ثرحلا يئنب دفو مدق املو ءدنهلا حامرو فويس مهنأك اوناكف
 لاق ءهوحن نيمداق مهآر املف يو هللا لوسر ىلإ اومدقت «برثيب ديم هللا لوسر

 ينب ءالؤه هللا لوسر اي 00 ل : دنع هللا لوسر
 : لئاقلا يثراحلا سنأ نبا مهنم ناكو 7 (يسك ني فرخلا

 "اَدَماومُم نيذلا ريخلا ثرحلاوئب جحذم ةماه هللادمحب ُنحنو

 .4اا/ص - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 .5"1ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (6)
 .١77ص - يرذالبلل  نادلبلا موتف 0

 1١. 15 ص ةج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 00

 .7 87ص ؟ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (©)
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 نايدلا نب نادملا دبع ينب تامِس نم ناك رساي نب رامعل قالمعلا لاوطلا مسجلاف
 ةيسنعلا ةريشعلا مهنمو جحذم لئابقو رئاشع نم مهريغو بعك نب ثرحلا ينبو

 . نميلاب سنع ةقطنم ىف  رامع وبأ  رماع نب رساي اهنم ناك ىتلا ةيجحذملا

 نيصحلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نب رماع نب رساي وه  رامع وبأ  رسايو

 ''”جحذم نب سنع نب رماع نب ةثراح نب فوع نب ةبلعث ينب نم «ميدولا نب
 نب ديز نب بيرَع نب - بجشي  ورمع نب ديز نب ددأ نب جحذم كلام وه جحذمو
 . "'”ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك

 ةيحانب مهتقطنم نم كلامو ثراحلا امه هل نيوخأ عم رماع نب رساي رفاس دقلو

 يراجت طاشن يف راس دق ناك «عبار مهل خأ نع ثحبلل  ًايلاح رامذ ةظفاحمب - سنع

 تضمو (برثيو ةكم وأ ماشلا وأ قارعلاب ةرّيحلا وأ نيرحبلا لثم) نميلا جراخ ىلإ
 ةثالثلا هتوخإ رفاسف «عجري مل هنكلو ءاهيف عجري نأ ضرتفملا نم ناك يتلا ةرتغلا

 ىهتناو ةكمب أدب ثحبلا نأ ودبيو «قطانملا نم اهريغو ةكم ىف اوثحبف «هنع ثحبلل

 هاوخأ داعو «ةكم يف ءاقبلا رساي ررقف :مهيخأ نع ربخ يأ نع اورثعي ملف «ةكمب
 : باعيتسالا باتك يف ءاج كلذ يفو «نميلا ىلإ كلامو ثراحلا

 ثرحلا هل لاقي امهدحأ ءهل نيوخأ عم ةكم مدق ءرامع دلاو ارساك نإلا

 ماقأو «نميلا ىلإ كلامو ثرحلا عجرف «عبار مهل خأ بلط يف «كلام يناثلاو

 .«ةكمب رساي

 : ًالئاق أبنلا كلذ دلاخ دمحم دلاخ غاص دقو

 ثحبيو «هل ًاخأ ُبْلطي نميلا يف هدلب نم رامع دلاو ءرماع نب رساي جرخا
 .[58ص] «ةفيذح ابأ ًافلاحُم اهنطوتساف ءماقملا هل باط ةكم يفو .هنع

 يتأي ةكم نأل هيخأ ربخ يصقتسي نأ ةكمب رساي ةماقإ بابسأ نم ناك امبرو
 قيرط نع يتأيس داع اذإ هاخأ نألو ؛مساوملا يف جحلاو ةراجتلل نوريثك اهيلإ
 . نوتسلا كلذ لغ تيفاقوب ؛ةزاععلاب لفعشاو...ةكمي رشا تكا الكم

 ذإ «يموزخملا ةريغملا نب ةفيذح ابأ  ةكمب هرارقتسا ذنم  رساي فلاح دقو
 ءةكم نم ةرسأ وأ ةيصخش فلاحي نأ دب ال اهريغو ةراجتلل ةكمب ميقي نم لك نإ

 .017ص اج  رساي نب رامع ةمجرت  ةباصإلا ()

  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ١7ص ١٠١ج  ينادمهلا دمحأ نب نيسحلا بليلكإلا ههه

0000 
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 .مهنم هّنأك نوكي ةيلهاجلا يف موقلا فيلح نأل ةيامحلا كلذب هل رفوتتف

 هل تبجنأف «طايخ تنب يمس يه ةيبرع ةأرما ةكمب رماع نب رساي جوزتو
 هللا ثعب املف «ةيلهاجلا ىف كلذ ناكو ءرساي نب هللا دبعو «رساي نب رامع

 ةلوهجم ةعقاو كلذ تقبس دقو :مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم رساي لآ ناك هيو دمحم
 مه امنيب يموزخملا ةفيذح يبأل يلاوم رساي لآ ةروريص ببس يهو «ةيلهاجلا يف
 ؟يلاوم اوسيلو ءافلح

 ني ب ام رجلا رك را را را حالا

 نم ةفئاطو يدقاولا لاقو . .” :لاق مث «موزخم ينبل فيلح رساي نب رامع نإو موزخم
 2 نس نا يدل اوبال نر زاد لاو ريال ريقبلار ينساب ولدنا لال

 موزخم ينب ضعبل ٌةَمَأ جوزت ًارساي هابأ نأل موزخم ينبل ىلوم أرامع هنبا نأ الإ ءجحذم
 '”(موزخم ينبل ىلوم  رامع يأ وه انه ْنِمَق «ًارامع هل تدلوف

 ةفيذح ىيبأل وأ  موزخم ينبل ةمأ تناك طايخ تنب ةّيمٌس نأب لوقلا نكلو

 ملف «موزخم ينبل ىلوم رامع نوكي نأ هيلع بترتي ال ءرساي اهجوزتف - يموزخملا
 ةمأ تناك ةيمُّس نأب لوقلا حص اذإو ءأيئاهن ةيلهاجلا يف رمألا اذه لثم كانه نكي

 جاوزلاف ءاهب رساي جوزت مث رساي نم اهنمث ضبق وأ اهقتعأ هنأ دب الف ةفيذح يبأل

 امنإو رامع ىلع رصتقي مل ءالولا نإ مث ؛ةلوهجملا ةطقنلا كلت رسفي نأ نكمي ال

 .تاياورلا لوقت اميف «ةفيذح يبأ يلاوم مهنأل رساي لآ بيذعت متف رساي لمش
 انرءةنويك ةييس اك اهي ىلاوه ىلإ ءاقلع نيل وحلا كلذ نا قرون كالزل

 ريشاب مرطب ناك ىدلا خألا عوجر مدع نإو «ةفيذح يبأل رساي ىلع تمكارت
 ةفعاضم افاعضأ هيلع فعاضتو مكارت يذلا ابرلا عفد ىلع رساي ةردق مدع | 1 كس

 ةفيذح يبأل يلاوم ىلإ ءافلح نم رساي لآ لوحت ببس نوكي نأ نكمي ةفيذح يبأل
 0 هاو: < ةيوتنلا ةفعبلا لدي ىمورخملا

 ساي نب رامعو ١ 0 لآ بيذعتو هد

 27 هتباو ا 1 .مالسإلاب هللا ءاج امل) : : يبطرقلا لاق .مالسلا 9 نيقباسلا

 !"”«مالسإلا لوأ يف أميدق مهم'الاسإ باكو .رسأي نب , رامع وخأ هللا كليو ةّيمسو

 .2ا/ نص -باعيتسالا 2000

 .60 7١ص ؟ج .. ةياصإلا 7717 /ص ب باعيتسالا 220
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 لاق «هونلعأو مالسإلاب رهاج نم لوأ مه لاجر ةعبس عباس رامع ناكو

 نع ّرز نع مصاع لاق . .هوبأو وه نيلوألا نيقباسلا نم رامع ناك) :ينالقسعلا

 1 ديا نبأ

 مل شيرق فقوم نكلو «ىذألا عاونأب نينمؤملاو و هللا لوسر يذؤتو «نينمؤملاب
 باذعلا عاونأ دشأ مهبيذعت يف شيرق تذخأف نيفعضتسملل ةبسنلاب ىذألا دنع فقي

 باذعلا ميحج نم مهيلع نوبصيو «ةبهتلملا ةكم ءاضمر ىلإ موي لك مهب نوجرخي
 مهيلع رمي ِهِل هللا لوسر ناكو ء«دومص مظعأ رساي لآ دومص ناكف ءانونفو اناولأ

 نوكي ام مظعأ رساي لآ ربص دقلو ؛ «ةنجملا مكدعوم نإف ءرساي لآ ًاربص» :لوقيو
 دق باذعلا ناكو 1 ءاضضم رب رساي 0 ملا دنع هللا لوسر جرح مري تاذو : ىنعلا

 هادأنف . غلبم لك تاذعلا امه غلب دَّمْل « هّللا لوسر ايا :رامع لاقف « ءمهيلع دخلا

 . ؟؟6[0ةنجلا .مكدعوم نإف ءرساي لآ ًاريص «ناظقيلا ابأ ًاريص» :ًالئاق لوسرلا

 مأ ةّيمسو يسنعلا رماع نب ١ رسأي ناك  ةرجهلل ةسماخلا ةنسلا يف مو تاذو

 ةيفاك ةديدشلا رسحشلا ةرارح .تناكو «ةيهتلملا ةكم ءاضمر ىف نابذعي رامع

 تزواج دق ةّيمس تناكو هرمع نم نيعبسلا وحن ىف رساي ناك دقف ءامهبيذعتل

 يي ا ل ا ل :قيسلا

 نم اهلك ةيرشبلا حنمي , ًافقوم كاذموي تفقو ةةيهيكل ا 1 نا: لنا كلان وعم

 101 انينم دج ا ل يي كفل انريش اهرخا ىلإ اهلوأ

 .(«نامزألا لك يف ءافرشللو .روصعلا لك يف نينمؤملل ةميظع

 رماع نب رساي حور اهب تقحل ىتح ءامسلا ىلإ ةّيمُس حور تعفترا نأ امو

 سو رشات ةنامز لقا ذا ءمالسإلا يف نيديهش لوأ ةّيمسو رساي ناكف «يسنعلا

 . (ةيوبتلا ةثعبلا نم ةسماخلا ةنسلا وحن ىف ةكمب نيكرشملا باذع تحت

 دز دع د

 - جحذم قالمع  رساي نب رامع ربصو دومص اهلهذأ دق شيرق تناكو

 بْذعُي رامع ناك) :مكحلا نب ورمع لاق «باذعلا ناولأ دشأب هبيذعت تفعاضف

 611 ضان ةراصالا يالالا/ نصا باعيتسالا+ (1)
 . ناظقيلا وبأ ىنكُي رامع ناك ءرساي نب رامع وه :ناظقيلا وبأ (0)
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 بسس 2 يا ببي يي إب سي ب يمس

 :ناثلاب ارامغ نوف دقملا قرخا) نوفس نو ورمع لاقو: + (لوقع ام قردي ال :نيح
 ًامالسو ًادرب ىنوك ران اي :هلوقيو هسأر ىلع هدي ٌرِمُّيو «هب ُرَمَي هيي هللا لوسر ناكف
 ْ . (ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب تنك امك «رامع ىلع

 ءاضمرلا ىلع بلصلا ْنِم «ةيناطيشلا بيلاسألا لكب رامع بيذعت متو
 مهيلإ ىحوأو ءرانلاب ّيكلاو قرحلا ىلإ :ةنيداملا ةنافيحلا تحبك :ةرهتجملا
 ا و ل : 1 ىتح ءاملا يف ًارامع اوطغي نأب ٌناطيشلا

 ةيَمظم ُمُيلَكَو رك ْنَماَّلِإ#»# :ةميركلا ةيآلاب هلوسر ىلإ لجو ّرع هللا ىحوأ امنيب
 :رساي ني رامع ىف تلزن ىتلا ةيآلا يهو 1٠١7 :لحنلا] 4 نئيإلآ

 ىتح ءاملا يف هوطَغ مث يكلاو قرحلاب ًارامع نوكرشملا بذع «موي تاذف
 ءاذك لق ءريخب انتهلا ركذا :هل نولوقي مهو «لوهلا كلذ تحت هيعو دقفي ناك
 هلاق ام رّكذتو هّيعو داعتسا املف «نوؤاشي امب مهتهلآ يف لوقلا مهءارو ددري ذخأف
 لعجف ٠ «يكبي هافلأف ءهيلإ لبقأ دق ِخِْكك هلل هللا لوسرب اذإف «مثإلاو مدنلاب روعش هباصأ

 لاق .اذكو اذك َتْلُعَف :ءاملا يف كوطغف رافكلا كزخأ :هل لوقيو هديب هعومد حسمي

 اذه كلرق لف مذ لف «اوداعالا حسو رخو هلاك :هناتوسر ايوحب : رامع

 يل نور نكح ن0 : لجو ٌرع هللا اهلزنأ يتلا ةميركلا ةيآلا هيلع التو

 . هسفن ةئيكس رامع درتساف © نميإلاب

 هناسلب اودارأ ام مهاطعأ مث «هللا يف بذع نمم رامع ناك) : يبطرقلا لاق

 ام اذهو 4 نكيإلاب "ويظن ذثكو رضصأ نمّلِإٍِ :هيف تلزنف «هبلق ناميإلاب نأمطاو
 هيبأ نع نايبظ يبأ نبا سوباق نع نايفس ىورو) :لاق .(ريسفتلا لهأ هيلع عمجأ
 يب ىشْمَي اووف هَل انلعَجو ُهئحَلَف اًمَيَم نك نم ّوأ# : لجو رع هّللأ هلوق يف سابع نبا نع

 جات سيل ٍتمْلُظلا ىف ُهإَحَت نمك # .رساي نب رامع وه لاق 7 : ماعنألا] * ساّنلآ ف

 .[باعيتسالا :7؟8ص] مل ماش نبا لهج وبأ وه لاق [١١؟ :ماعنألا] # اي

5006 

 ه6 بجر يف  ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب نيملسملل ِِللَي هللا لوسر نذأ املو
 لاق كلذ ىفو «ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا ةباحصلا نم رساي نب رامع ناك

 ىف فلتخلا) : ىنالقسعلا لاقو (نيتلبقلا ىلضو .«ةشبحلا ىلإ راهع رجاه) :يبطرقلا
 وه فالتخالا ببس نأ رهاظلاو ءرثألا نويع يف ءاج كلذكو ؛(ةغبحلا ىلإ هترجه
 ىلإ ةرجهلا لبق ينارهبلا ورمع نب دادقملا عم ركبم تقو يف ةشبحلا نم هتدوع
 «نميلاب ةرتف اثكمف نميلا ىلإ نيرخآ عم امهتدوع تناك امبرو «نيتنئس وحنب برشي
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 سوألا ةنيدم ىلإ نيرجاهملاو ِهكَي هللا لوسر عم ًارجاهف يي هللا لوسر ىلإ اداع مث
 لاب ةالصلا هيلع هللا لوسر وايضا جرزخلاو

 زب أ 0-3

 ةنيدملاب هتريس ملاعمو . .رامع ةرجه

 ةمجرت يف يبطرقلا لاق «نيرجاهملا ةباحصلا رابك نم رساي نب رامع ناك دقل

 ةرجهلا علطم ذنم ةنيدملاب رامع رقتساف «(نيلوألا نيرجاهملا نم وهو) :رامع

  اهيف ديلي ىبتلا رارقتسا رثإ  ةروئملا ةئيدملاب يوبنلا دجسملا ءانب ءانثأو «ةيوبنلا

 «ةدوشنأ زجترا دق ةباحصلا دحأ ناكو ءدجسملا نم ةيحان ءانب ىف لمعي رامع ناك

 : ىهو ءهتوص عفريو لمعلا دانا اهدقت. ام لتلاف

 اديضاكو ايينتانت ايهعت ثادم

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو بضغ هغ دو هللا لوسر ملع املف «لوقلا ضعبب ارامع

 نيب ام ةَدّلِج ًاراّمَع َّنِإ !رانلا ىلإ هنوعديو «ةنجلا ىلإ مهوعدي هراَّمَعِلو ْمُهَّل اما

 . (يفنأو َىَئِيَع

 هل : الثات مهركد نيذلا هلل هللا #لويسو ءاققوو ةابهتو اونو. نم رامع تاكو

 مهركذف (رشع ةعبرأ تيطعأ ينإو ءاقفرو ءارزوو ءابجن ةعبس يطعأ الإ يبن نكي

 '"رساي نب رامع مهنم نأ ركذو ِهلَي يبنلا
 . (هِشاشُم ىلإ ًاناميإ ىَِلُم ًارامع نإ) ِهيلَك هللا لوسر لاقو) :يبطرقلا لاق

 نم ذحأ ْنِم ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو .. هيمدق صمخأ ىلإ : . ىزريؤ

 تعمس ينإف رساي نب رامع الإ تلد ذلإ هيف هل وق نا مانعا هلع هلا كومو هتاهصأ

 000 نطويجا ىلإ انام اوامغ و وات كلوت هلك هللا لوسو
 تي ف ح2

 لوأ شيرق اهيف تدبكت يتلا ردب ةعقوم ىف مالسإلا لاطبأ نم رامع ناكو

 . نيناميلا نم مهتيبلاغ ًايباحص

 .578و 5ا!ل"ص  باعيتسالا 0010
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 نم نأب رثألا نويع يف ءاج ام دادقملا نع قباسلا ثحيبملا يف انركذ دقو
 سوألا نم نوعبرأو دحاوو ناتئام : ب هن رب وده نيذلا ةييوحو :تايعكلا
 . لَو هللا لوسر راصنأ نييناميلا جرزخلاو

 ءاهز ناك نوتسو ةعبرأ مهددعو أردب اودهش نيذلا نيرجاهملا نيب ؛ نم إو

 «نينأميلا نيرجاهملا كئلوأ نم رشع ٌةعست ءامسأ انركذ دقو ملا مم ثلكلا

 نب هللا دبع) وهو «يجحذملا يمهلسلا دعس نب هللا دبع ًاضيأ مهنم نأ انه ركذنو

 ةظم نب ةقدص نب ريثك نب ثراحلا نب رميوع نب سيسب نب ريمع. نب رباج نب دعس
 فلاحو ةكم نكس) :هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو (جحذم نم يمهلسلا مهلس نب

 دمحم هةكنا هل كدلوف نافع نب نامثع تخأ نافع تنب ةنمآ جوزتو : اينو

 . "”(ًاضيأ لَك يبنلا جوز ةملس مأ تخأ هتحت تناكو «ةنيدملاب

 د دع د

 تادكي هئمجرت ىفا ءاعب كلذ يفو :«دهاشملا نيءردي دعب ام رامع دهصو

 ةعين تتاكو '”(ناويهرلا ةعيبو»«ندنقملاو «اذحأو أ ردد هش هذآ ةماعلا
 ىلإ ةيبيدحلا حلص ىدأ دقو - ه5 ةئس ةدعقلا يذ يف - ةيبيدحلا ةوزغ ىف ناوضرلا

 نم ِهَلَي هللا لوسر ىلإ قفدتت نينمؤملا بكاوم تذخأف ءةنيدملا ىلإ قيرطلا نيمأت
 شيج يف رامع ناكف « ,نيملسملاو مالسإلا ةكوش تمظاعتو هال ةنس  نميلا

 كلذب تايحضتلا تجوتت ثيح ه8 ناضمر يف  ةكم معتف موي ْةْكي هللا لوسر

 ري ا سلا «نيبملا حتفلاو رصنلا

 ظظ11 11 1 ] ] ] ]|]|] ]ز]ز | | 018

 رامع بضغل بضغي ناك ْةِكَي هللا لوسر نأ ىتح ءاولغ الإ دادزت ال َهِقي هللا لوسر

 نيب رباع مهافت ءوس موي تاذ عقو دقف «رامعل ءيسي نأ لواحي نم ىلع بضغيو
 ينيب ناك١ :دلاخ لاق كلذ يفو «يموزخملا ديلولا نب دلاخ نيبو رساي نب رامع
 عفرف ءهيلإ ثئجف :ٌةلَو يبنلا ىلإ يناكشف ل تظلغأف مالك رامع نيبو

 : لاقف هسأر فَي هللا لوسر

 . ؟هلا هضغبأ ارامع ضَعْبَأ نمو للا هاداع ارامع ىداع ْنم))

 و خا ثلز اهك ةكتاتسالاق

 ا ع ةباضالا (1)
 54٠. 5ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ()
 49 نه د:ساعيتسالا ات ١0”ص ى رامع ةمجرت  ةباصإلا ه١
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 عجر املو ِةَو هللا لوسر عم كوبت ةوزغ رامع دهش ه9 بجر يفو
 نميلا لئابق نم دوفو هراآتناب ناك «ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت نم دقي هللا لوسر

 تافارز ةنيدملا ىلإ لوصولا ىف دوفولا نم ديدعلا تذخأ امك «كوبت ىف وهو اوءاج

 ييسيرألا ظمف نيدتالاو ةفاعزو ليكبو فاح دقو مقيم نم. ناكو :انادحوو
 .ءارهب دوفوو «يدنكلا سيق نب ثعشألا ةماعزب تومرضحو ةدنك دفوو «ينادمهلا

 نأ لوقلا نكمي دوفوو ءاسؤرو تايصخش نيمداقلا نم ناكو ؛ءييطو «ريمحو

 ء جحم دوفوو تايصخش مهو ءرساي نب رامع حايتراو مامتها لحم ناك مهمودق

 كفو مدق امدنعف «مهموق نم مدقي نمي نوجهتبي ةنيدملاب نيرجاهملا ةباحصلا ناك دقف

 ىلإ يولبلا تباث نب عفيور مهبحطصإ يلب دفر مدق امدنعو ءدادقملا دنع اولزن ءارهب

 . كموقبو كب ًابحرم :ِكَي هللا لوسر لاقف «يموق ءالؤه :هل لاقو ِديكَي هللا لوسر

 رساي نب رامع ءاجل : هنأ ةباحصلا مجارتو ثيدحلا بتك يف ءاج دقلو

 ايتطتلا هيطلاب انها : كو ىبنلا لاقف .هتوص افرعف ءاموي يتلا ىلع ةدانس

 انيك

 ةرتفلا كلت يف ةمحدزم ةنيدملا تناك دقو ؛كلذ ةبسانم رداصملا ركذت ملو

  رامع موق  جحذم لئابق دوفوو تايصخشو ءاسؤر نيمداقلا نم ناكو ءدوفولاب

 دارم ناسرف نم ةعامج يف يدارملا كيسُم نب ةورف ِةِْكي هللا لوسر ىلإ دفو دقف

 نم ديبز ينب ناسرف نم ةبكوك يف يديبُرلا برك يدعم نب ورمع دفوو ءجحذمو
 «جحذم نم فيطغ ينب نم لاجر يف يدارملا حوشكملا نب سيق دفوو ءجحذم
 نب ةعيبر مدق. .7 :ينالقسعلا لاق (يبعلا ءاور نب ةعيبر) : سنع ةليبق نم دفوو

 هل لاّمف ؛«لكأف ء ءاشعلا ىلإ هاعدف ىشعتي هدجوف دو يبنلا ىلع يسنعلا ءاور

 لاقف ءاهلاقف «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ آل نأ دهشأ : لق يفك يبنلا

 ةبهرلا امأو كيدي يف يه ام هللاوف ةبغرلا امأ :لاقف ؟ًابهار مأ ًابغارأ : هِي يبنلا

 سنس اه يمطتم نر دي يدل لاق هيلو. كشويج انغلبت ام دالببل اّنأ هللاوف

 نب ثرحلا ينب دفو جحذم دوفو رخآ ناكو '"”0هدالب ىلإ عجار وهو ةعيبر تامو

 يذ ردص ىلإ وأ «لاوش ىلإ اوثكمف رشع ةنس ىلوألا ىدامج يف اومدق «بعك
 ظ ظ سلا ىلإ اوداغوج وعلا

 .5974 ص  باعيتسالا . 777”ص سه لوسرلا لوح لاجر ()

 .08١0لرص ا١ج - ىسنعلا ةعيبر ةمجرت  ةباصإلا (0)
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 ملو هيلو هللا لوسر عم عادولا ةجح رامع دهش ه١٠ ةنس ةجحلا يذ ىفو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لقتنا ىتح يقي هللا لوسر ءاقفرو ءارزو نم رامع لزي

 . ىلعألا قيفرلا ىلإ
 ؛ قلو هللا لوسر نع رامع اهاور «ًايوبن ًاثيدح نوتسو نانثا رساي نب رامعلو

 دبعو «سابع نبأو «يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج رامع نع ىورو
 .نيعباتلا نم ةعامجو «ليفطلا وبأو «يعازخملا سال وبأو ءرفعج نب هللا

 نع) :ينالقسعلا لاق .(رامع يدَمِب اودَتْما) :لوقي هبي هللا لوسر ناكو

 .رمعو ركب يبأ يدعب ْنِم نَْذللب اوُدَتْا : لاق هَبِلكَع هلل هللا لوسر نأ ناميلا نب ةفيذح

 ل نباو يذمرتلا هجرخأ ؛راَّمَع يَدَهِب اودَتْهَأو

 ةماميلا يف نيدترملل رامع ةبراحم

 نيدترملا ةيراحمو مالسإلا ةيأر ءالعإ ىف رفاولا هماهسإ رساي نب رامعل ناكو

 نيذلا ةياحصلا رابك نم رامع ناكف 0 ني طاع ل باسو د

 دجل ىف نيناثرملاو هباذكلإ ةفلايسم ةيراعجل لك نبأ هديب ىذلا شيجلا نق اوقلطلا
 الو «ةبرض هفيسل وبنت ال ناكف ءعزعزتي ال ناميإب لاتقلا رامع ضاحك ءةماميلاو

 :لوقي وهو فوفصلا قرتخيي ودعلا هيلع رثاكت املك ناكو «ةبغر هللا نع هذخأت
 . مهل ُمْلَع هثأك هنوعبتي ةباحصلا نم ريثك ناكو (هبْحّصو أدمحم ءةبحألا ئقلأ مويلا)

 0 «نيملسملا نيب ةمساحلا ةعقوملا يهو («ةماميلا ةعقوم يفو

 ىسودلا ورمع نب ليفطلا ههتيب ةباحضلا نم ددع ديدكعيما .باذكلا ةمليسم

 1 نكلو ءرقهقتي نأ يمالسإلا شي ةيجلا داكو «حارجي نورخآ بيصأو ءرونلا

 امف «ةكرعملا يف رامع نذأ تعطُق دقف «نيملسملل ةودق ناك لسابلا هداهجو رامع

 : باطخلا نب رمع نب هللا دبع لاق ردا هت ا محا
 شعم اي :حيصي فرشأ دقو ةرخص ىلع ةماميلا ريوس واخت ٌتيأر١

 دق هنذأ ىلإ رظنأ انأو .ّيلِإ اومله رساي نب رامع انأ «نورفت ةنجلا ْنِمأ نيملسملا
 :دلاخ دمحم دلاخ لوقيو 01 لتاقُي وهو «بدبدت يهف تّعِطُق

 رامع مايأ نم موي ناكو «ةماميلا موي هللا ليبس يف  رامع ذأ د تبيصأ دقل»

 ةمليسم شيج يف دّصحي فصاع لاسبتسا يف قالمعلا اذه قلطنا ذإ .«ةديجملا

 .©3نانينلاو اناتملا ةيلإ يدهُيو :باذكلا

 .74!5ص  باعيتسالا - ١52؟ص - رامع ةمجرت . ةباصإلا )١(
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 هقيقحت يف رامعل ناك أرصن لطابلا ىلع قحلا راضتناب ةماميلا ةعقرم تجوتتف
 يف ةفالخلا ةلودو مالسإلا ةطلس تخسرت دقو ةنيدملا ىلإ رامع داعو «ديجم رود
 نم ةنيدملاب رامع ناكف «ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ ىف ةخسار ىه امك ةماميلاو دجن

 لئاوأ يف ناك كلذكو ءرومألا يف قيدصلا ركب وبأ مهريشتسي نيذلا ةباحصلا رابك
 . باطخلا نب رمع ةفالخ

 2 1 مثعا راع

 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا حوتفل رامع دوهش
 ةريزجلاو ماشلاب تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ رساي نب رامع قلطناو

 امك ءرامع خيرات نم ةرتفلا كلت ركذب متهت مل تاياورلا بلغأ نآل ًارظنو «ةيتارفلا
 «سابتلالا نم ولخي ال تاياورلا يف ثادحألا راسمو حوتفلا كلت نمزو بيترت نأ

 . ةقدلا نم ءيشب كلذ نمز بيترتو رامع اهدهش ىتلا حوتفلا نييبت ديفملا نم نإف

 نيملسملاو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ تادادمإلاب باطخلا نب رمع ثعب دقل -

 ةيسداقلا دعب قارعلاب ىمالسإلا شيجلا دئاق صاقو ىبأ نب دعس ىلإ بتكو «قشمدب

 اعومج اوعمسو ضمعتب نيملوملا اورضاتح اتاك ىيذلا مورلا لاعقل تادادنإ ةنعب
 ةليبح قنا راس «ةروفلتستلا اه عمتجاو قشمد ىلإ تادادمإلا تلصوف «ةريبك

 رهن يف مورلا عم ةكرعملا تعقوو  ه9١١ يناثلا عيبر يف  قشمد نم نيملسملاب

 اودهش نيذلا ةباحصلا نم رامع ناكو - ه5١ بجر - ىف ةيناثلا نيدانجأو كومريلا

 ةيربط يف ةديبع يبأ عم رامع دوجو ليلدب «نيبملا رصنلاب تللكت يتلا ةعقوملا كلت
 .ةعقوملا كلت دعب

 اشيج هجوي نأب باطخلا نب رمع باتك ةيربط يف وهو ةديبع يبأ ىلإ لصوو -
 ةديبع وبأ دقعف) :يدقاولا لاق «يرعشألا منع نب ضايع هريمأ نوكي ةريزجلا دالب ىلإ
 ءةحلطو «ديلولا نب دلاخ مهنيب يباحص فلأ مهنم «فالآ ةينامث ىلع ضايعل

 اوحتتفاف  لاوش ىف  ةيربط نم شيجلاب ضايع راسف . .رساي نب رامعو «دادقملاو

 دئاق صاقو يبأ 9 دعس ىلإ اضيأ بتك دق باطخلا نب رمع ناكو ا (ةقرلا)

 عم اوألامت نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ أاشيج ثعبي نأ) :قارعلاب يمالسإلا شيجلا
 : نيهالا لاق :«يرعتكالا سوم. نبا ةدايقني قارعلا نس راس ىذلا شيلا ةاكو ""(موزلا

 . "' (يرعشألا ىسوم وبأ اهب قفاوف ةريزجلا ىلإ ًاضايع ةديبع وبأ هجو)

 .05ص ؟ج - يدقاولل ماشلا موتق ()

 :97 ض الج - ريثك نبا - ةياهتلاو ةيادبلا )9
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 ىلع اهلهأ هحلاصف اهرلا لزنف ىسوم وبأ هعمو ضايع راس) :ريثك نبا لاقو
 نم ةفئاطو :نيبيصنو «نارح  أيوس  احتتفا مث) :يبهذلا لاقو (ةيزجلا
 حتفل ًانمز - يدقاولا هركذ يذلا  لاوش رهشف نمزلا ديدحت كلذ حيتيو ''”(ةريزجلا
 شيجو ضايع شيج ىقتلا مث ءه5١ ةنس لاوش وه امنإو ه ١١ ةنس سيل (ةقرلا)

 ةرتفلا ىف كلذ نوكيف (نيبيصن)و (نارح)و (طاسيمس)و (اهرلا) احتتفاف ىسوم ىبأ

 ةديبت ىبأ ىلإ نان نينوم انآ أل تاتا قف لاربع ىلإ ناو: ةنيس ةلعتلا ىلا نو
 ةنس ةرصبلا ىلع رمع هالوف ءباطخلا نب رمع ىلإ راس مث ه١ ةنس ماشلاب
 . «اهريمأ حبصأ هنأل ةيتارفلا ةريزجلا دالب حتف ضايع لصاو امنيب ءها5

 (نارح)و (طاسيمس)و (اهُرلا)و (ةقرلا) حوتف رساي نب رامع دهش دقو -
 ضايع اهداق يتلا حوتفلا رامع دهش مث «ىسوم يبأو متغ نب ضايع عم (نيبيصن)و

 حتفو (نيدرام) ةعلقو (روباخلا) نئادمو (ءايسيقرق) حتف اهنمو ه1 لاوش ذنم

 .هاا/ نيلوألا ىدامج يف (دمآ)و (نيقرافايم) حتف ىلإ 00 (نيعلا س ر)

 «ناويسلاو «يدوجلا لبجو نوصحلا ىلإ ضايع لحترا مث :يدقاولا لاق

 للا ةكرب ىلع اومزعا :ضايع لاقف :(جاتهلا) ةعلق ىلع اولزن ىتح «ًاحلص اهوحتفف
 :برك يدعم نب ورمعو «ديز نب ديعسو ءرسأاي نب رامعو «دادقملاو «دلاخ ضهنف

 اهمكاح اويراحتف :(جاتهلا) ةعلق ىلإ اوراسو ؛ حوشكملا ةريبه نب سيقو «ةةييتبسلاو

 روخُث نم يهو .ديدش لاتق دعب ةعلقلا حاتتفا متف , ةوررلا ةدراطب نع[ سردالا ني سولار

 .ه117 بجر يف اهحتف ناكو ءأيلاح ايكرت بونج يف ةيتارفلا ةريزجلا
 :ةينيمرأ دالب ىلإ مهشيجب ةباحصلا كئلوأو رساي نب رامعو ضايع لخد مث -

 ةعساش قطانم اوحاتجاو 0 (طالخأ) ميلقإو (قنرا) ميلقإ اوحتتفاف

 اومنغو ءةيزجلا ىلع اهلهأ اوحلاصو «ميدقلا عساولا اهلولدمب ةيتيمرأ دالب نم
 ضرأ ىلإ اوداع مث ه١ ةنس كلذو «ةيمالسإلا تايماحلا اورشنو «ةرفاولا مكانغلا

 هيلإ ثعبو مهيلع هللا حتف امب رمع ىلإ بتكو «لصوملاب ضايع لزنف ةريزجلا

 كلت نم رساي نب رامع عجرو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش عم مئانغلا سمخب
 .ةيرجه ١4 ةنس رخاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ حوتفلا

 ف 2م عاع مععج د.

 نأكف ,ةفوكلا ةيالول ايلاو اريمأ ريساي. خب نامع حبصأ ه9١ ماع لئاوأ ىفو

 )١( نص اة ريقك نبا ةياهنلاو ةيادبلا 48.
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 . قارعلل يمالسإلا حتفلا ذنم قارعلا نم اهيلإ امو ةفوكلا ءارمأ يناث رامع

 تناك رمع ةفالخ يف يمالسإلا يبرعلا حتفلا ذنم قارعلا نأ نايبلا نع ينغو

 ةنس اهطاطتخا مت يتلا ةرصبلا ةنيدم اهتمصاعو ةرصبلا ةيالو :امهالوأ ؛ناتيالو

 ابأ باطخلا نب رمع ىلو دقو ةرصبلا ةيالول ةمصاعو ةريبك ةنيدم تحبصأ مث ه4

 اهتمصاعو ةفوكلا ةيالو : ةيناثلاو . ةيرجه ا ةنس ةرصنلا ىلع فرعشألا ىس وم

 تحيبصأف ه11 ةنس صاقو يبأ نب دعس ةيالو يف اهطاطتخا متو ةفوكلا ةنيدم

 يبأ نب دعس ةفوكلا ةالو لوأ ناكو «قارعلا نم عساو مسقل ةمصاغ ةفوكلا
 ةفوكلا لهأ نأ ىورُيد «نيتنس ءاهز ةفوكلا طاطتخا ذنم هتيالو تناكو ءصاقو

 الو «ةيوسلاب مسقي ةب الو «ةالصلا نسحي ال هنإ) اومعزو باطخلا نب رمع لإ هوكش

 ب أ ينم فرت 9 يللا) ةقرخلا لهل لاق انسب نر يتلا ىف لعب

 لاق كلذ يفو «ةفوكلا ىلع هالوو رامع رايتخاب ماق رمع هلزع املو «(ريمأب مهضرُت

 ٍةَقد يف نيملسملا ةالو راتخن باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ ناك نيحال

 نب رامع ىلع ةديكأ ةقث يف ًامود ناعقت هائيع تناك ةرحسعم راكي ارم 00

 . «ةفوكلا هالوو هيلإ عراس !لّكهو ءرساي

 مكاحلاو تاقبطلا يف دعس نبا هركذ ًاباتك رامع ةيلوتب ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكو
 : هيف لاق .ظافحلا ةركذت يف يبهذلاو نيعقوملا مالعإ ىف ميقلأ نباو كردتسملا يف

 املعم دوعسم نب هللا دبعو ءأريمأ رساي نب رامع مكيلإ ٌتثعب ينإف :دعب امأ)
 امهب اودتقاف ءردب لهأ نم لي هللا لوسر باحصأ نم ءابجُتلا نم امهو ءاريزوو

 ك5
 (امهل اوعمسأو

 كدا -- ّّ [ ايس عقم انس

 نيتنس ءاهز دعب كلذو ه9١1 ةنس لئاوأ يف ةفوكلا ىلع رامع ةيلوت تناكو

 نيحتتافلا خم انلأ نورشع اهبرقتساو فال ةنس اهسيسأت ناكو غةقوكلا سيسأت خف

 نم أفلأ رشع انثا مهنم افلأ نيرشع ةفوكلا لهأ دنج ناك) ثيح مهتالايعب برعلا
 مهسأو) يرذالبلا لاق (سانلا رئاسو رضمو ةعيبر نم فالآ ةينامثو ءنميلا لهأ

 - 187ص ”"ج دعس نيبال تاقبطلا نع 5١7 ب هللا ديمح دمحم _ ةيسايسلا قئاثولا (0)

 د ل ؟ج مكاحلل د ةسولا كاا 57 نض ١ج - يرذالبلل فارشألا باسنأ

 نكس - ١ 1 ص ١ج . يبهذلل ظافحلا ةركذت ١١5 ص ةج د ميشلا ع مد ةرييعف وسلا

 .١١2؟ ص ىنطقرادلا



 د او اعلا اقع 5

 يفرشلا بئناجلا يف مهططخ تراصف نميلا لهأ مهس جرخف ءامهريخ وهو

 ءائف اهنود ام كرتو «تامالعلا كلت ءارو نم ىبرغلا بناجلا ىف رازن ططخ تراصو

 ينئا  نميلا لهأ ينعي - اَنُك) :ينادمهلا يبعشلا مامإلا لاق .(ةرامألا رادو دجسملل
 ةيحانلاب انمهس جرخو ءةفوكلا لهأ رثكأ انأ ىرت الأ «فالآ ةينامث رازن تناكو ءأفلأ رشع

 كلذلف ةيقرشلا

 هدي ةعركلا جيت“ باك ةلرغش - / : 2 0

 لل 89 2

 ١ قطانملا ططخلاب

 لك اهنكست ىلا

 لدتو«ةليبق

 ةئيدم ةطيرخ
 ططخلاو ةفوكلا

 ةفوكلاب ةيلبقلا
 لهأنأىلع
 اوجتناجك هيمنلا

 ايم | 0 لب بلل ؛ ةيبلاغلا نولثمي

0 
 , , : .- سا ماشا ديل دولا طيطخل :

 0 ١
 ع 0 ل

 تال ىذا ئ 5 1 عاديا 2 م 5

 اجد تما وثاوملات وابسط نيم[ ا , . + حهيلا 3 7
 ١ | :١ لوبا لك ه2

 * 01 0 + : - 00 اييإ

 . هام 1 .-- 0
 باثلاو 5

 لامش  نادمعو

 ةفوكلل ةيلبقلا ططخلاو ةفوكلا ةنيدم ةطراخ مث ةفوكلا

 حلطصم نأ ودبيو «ةفوكلا بونج يف  ةدنكو جحذمو - اهبرغ يف  دزآلاو هليجب

 - ابونج  جحذمو ةدنك نيب اميفو «ةنيدملاب سيلو رهنلاب لصتي ةيقرشلا ةيحانلا
 تناك وسام نيحرامع رقعسا اه نعلا : نامألا ناهمعتاك نال اينقا م وطور ةونكو
 يحاونو نئادملا يحاونو ةعساشلا ةفوكلا داوس يحاونو ةريحلا يحاون ةفوكلا عبتت

 لاق «ةالصلا ريمأو شيجءلا دئاق تقولا تاذ ىف وهو ةفوكلا ريمأ رامع ناك دقف

 .77 ١1ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0010
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 ناك امنيب (مهشويجو ةفوكلا لهأ ةالص ىلع رساي نب رامع ناك) : يرذالبلا

 رمع باتك يف ءاج دقو هامل ديب نع الويس لامعا ايزو ةرحسم نب هلا هع

 ًاملعم دوعسم نب هللا دبعو ءأريمأ رساي نب رامع مكيلإ تثعب تثعب) :ةفوكلا لهأل

 .(مكلام تيب ىلع دوعسم نب هللا دبع تلعج دقو) :لاق مث .(خلا . .اريزوو

 لمعتساف (داوسلا ىلع فينح نب نامثعو ةفيذحو) : يرذالبلا ةياور فيضتو
 فينح نب نامثع ثعبو «ةلجد ءارو ام ىلع ناميلا نب ةقيذح) :رساي نب رامع
 باطخلا نيرمغ رمأيو :(داوسلا ضرأ ةحاسمو ةلجد نود ام ىلع ىراصنألا
 فينح نب نامثع ثعبو «ةلجد ءارو ام ىلع ناميلا نب ةفيذح) :رساي نب رامعو

 ىَلو باطخلا نب رمع رمأبو «(داوسلا ضرأ ةحاسمو ةلجد نود ام ىلع يراصنألا
 ةفوكلا داوس  داوسلا ضرأ يراصنألا فينح نب نامثع حسم) :رساي نب رامع

 عضوف - بيرج نويلم يأ - بيرج فلأ فلأ نيثالثو ةتس اهدجوف  قارعلاو

 .مهارد ةرشع لخدلا بيرج ىلع لعجو ءازيفقو امهرد بيرج لك ىلع جارخلا
 ةثالث بصقلا بيرج ىلعو «مهارد ةرشع  بنعلا يأ  مركلا بيرج ىلعو
 عيلعو .ننيمهرد ريعشلا بيرج ىلعو ء«مهارد ةعبرأ ٌرَملا بيرج ىلعو ءمهارد

 كرم وسلا ناو اع نب اعلا كتر اوما ةرشعو مهارد ةرشع رجشلا بيرج

 داوسلا لهأ نم نيملسملا ريغ لاجرلا سوؤر ىلع لعجو .- [نافرباشلا ىعدي مهل
 نب رمع ىلإ هلك كلذب بتكو .رشع ىنثاو «نيرشعو ةعبرأو ءًامهرد نيعبرأو ةينامث
 داوسلا جارخ ناك) :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع يرذالبلا ركذو . (هزاجأف باطخلا

 . ةفوكلل رامع ةيالو ذنمو يف كلذو «(مهرد فلأ ةئام باطخلا نب رمع دهع ىلع

 د6 دع 5 0 1

 هللا دبع نب ريرج ريمألا يناميلا يباحصلا قارعلا داوس حتتفا يذلا ناكو

 لاق (ءالولجب ةفيثك ليخ يف هللا دبع نب ريرج ناك)و :ءالولج ةعقوم يف سرفلا
 نم ةيقب اهبو  ءالولج ةدعاق يهو  نيقناخ هللا دبع نب ريرج ىتأو) :يرذالبلا
 بناج نم داوسلا يحاون يف نوريغي نوملسملا ىضمو . .مهلتقف مجاعألا دنج
 تاكو .نوملسملا اهيلع بلغ الإ ةيحان ةلحد داوس نم | قبي ملو « يقرشلا هلجد

 كا عيسلا عبر ةليجب باطخلا نب رمع ىطعأو . .ها1١ ةئس رشخآ يف ءالولج ةعقو

 0 ربع ىلع درج اوولا 0 مر

 نضدأ مهيلع | ودُرَف وردك دف نفاتلا قرأ ينإو موكل تلعج ام ل
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 - هيجارخ داوسلا ضرأ رمع لعجو  (هليجيو ريرج يأ) اولعفو لعفف .داوسلا
 يرهشلا بتارلا يأ) ءاطعلا يف (مهرد) نيفلأ نم مهل ضرف نأب هليجُب ضوَعَو
 ىلإ رساي نب رامع عم ريرج عجرو .(رانيد ةئامعبرأب ًاريرج رمع زاجأو ؛(نيملسملل
 غلبف «مدقتملا وحنلا ىلع قارعلا داوس ىلع جارخلا ميظنتب رامع ماقو قارعلا

 .ايونس مهرد فلأ فلأ ةئام جارخلا

 داو مننا ع

 ةفوكلل رامع ةيالو يف تاحوتفلا ملاعم

 امدنع (ناولح) يف ًاميقم ةيسرافلا ةيروطاربمألا كلم درجدزي ىرسك ناك

 ثكمف ه1١ ةنس لئاوأو ةيرجه ١١ ةنس رخآ يف داوسلاو ءالولج نوملسملا حتتفا

 نب دعس ةيالو يف كلذو :ةفيثك ليخ هعمو ءالولج يف ًادئاق ًاريمأ هللا دبع نب ريرج
 نأ هرمأو بل نم فاللإ ةثالث هيلإ هجو ادن نأ مث) «ةفوكلل صاقو يبأ

 رخاوأ يف رمع تاميلعت ىلع ءانب كلذ ناكو «(ناولح ىلإ هعم نمبو مهب ضهني
 درجدزي ىرسك غلبف «ناولح ىلإ مالسإلا دنجو ناسرفب ريرج قلطناف ء«ه١ ةنس
 يف نيذلا يرارذلاو ءاسنلاو هتنازخو هناسرفو هتلود لاجرو هترواسأ عمجف كلذ

 ريرج تاب امل» :يرذالبلا لاق .ناريإ دالب يف ناهبصأ ىلإ قارعلا رداغو ناولح

 ًاحلص ناولح ريرج حتفف «ناهبصأ ةيحان ىلإ درجدزي بره «ناولح نم برقلاب
 مهنم بحأ نمل لعجو ؛مهلاومأو مهئامد ىلع مهَئَّمأو اهلهأ نع ٌفَك نأ ىلع
 جورخو ناولح حتف نمازت دقو ««مهل ضرعتي ال نأ - سراف دالب ىلإ  جورخلا
 امو ةفوكلا ىلع ًايلاو رساي نب رامع مودق عم ناهبصأ ىلإ قارعلا نم درجدزي ىرسك
 .ةفوكلل رامع ةيالو راطإ يف اهيلع ًاريمأ ناولح يف ريرج ماقأو «قارعلا نم اهيلإ

2 

 رامع باتك هاتأ مث ''”(اهيلع ًايلاو اهب ماقأف ناولح مدقو .ناولح هيلع حتف ام لثم
 هب قحل مث ريرج اينلا فان (رتست) يف يرعشألا يمس ومت يبأ تاوق ةدئاسعل ريسملاب

 . ةفوكلا دنج- ىف رامع

 :سبيوم اذا نأ اهم اناك و : ةيفمدراعلا كراعملا ةيمدنرشست ةيقوسكتاكو

 .؟54 نع نادللا حوتف 0
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 امهيلي امو زاوهألا حتتفاف ة ةرصبلا ن ع ةنيملسملاب قابس ةرصبلا ةيالو ها يرعشألا

  زمرهمارو زاوهألا مكاح مهنم :مو ةيزجلا ءادأ ىلع اهماكح ضعب حلاصو سراف نم

 ىلإ بهنسلا املا دهر نأ ىك هرارخألا وم (ركسلا تتاكو باز ةكس فللذو

 ببس ناك" :رتست ةعقوم ببس يف ريثك نبا لاق «سرُملا ضيرحت يف ذخأ ناهبصأ
 مهدصقو مهدالبل برعلا كلمب مهبنؤيو سراف لهأ ضرحي ناك درجدزي نأ كلذ

 ىف مهدوشح اوعمجف (١”(ةرصبلا اودصقي نأو «نيملسملا برح ىلع اودقاعتو
 ىرسك كلملل بئان وهو (زاوهألا كلم) هنأب فصوي يذلا (نازّمرهلا) ةدايقب رّثست
 يرعشألا ىسوم وبأ ملع املف نا لإ درج ذرب هه و) ينئادملا لاقو ( درج درب

 .مهيلع موجهلاب ةدابملا ررق رس ينودعلا نجم

 بتكف ءمهذدححو ودعلا هكوش اهدي كنت ىلا نسوق فا انس : قرد اجلا لاَق

 ؛ةفوكلا لهأ يف هيلإ ريسملاب هرمأي رساي نب رامع ىلإ رمع بتكف «هدمتسي رمع ىلإ
 يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ماقأ» :هنإ يرذالبلا ركذو .«يلجبلا ًاريرج رامع ِمدّقُف

 سيق نب هرزع ريرج فلختساف :«يرعشألا ىسوم ابأ هب دمي نأ هرمأ باطخلا نب رمع

 .''”«ةرشع عست ةنس كلذو ءىسوم ابأ ىتأ ىتح راسو ؛«ناولح ىلع يلجبلا

 هيلإ.لضوق نعمت ىلإ ةريصبلا ةيالو نشيحب ناسالق فرعتأالا ىسوم.نبأ تاكو

 ةيالو لنج يف رساي نب رامع لصو نأ تنل افز «ناولح نم هتاسرفب يلجبلا ريرج

 وبأ - شيج  ةنميم ىلع ناكف «رثست ىتح رامع راسو» :يرذالبلا لاق «ةفوكلا
 ليخلا قلخو «يسودسلا روث نب ةأزجم هترسيم ىلعو ءكلام نب ءاربلا ىسوم

 هترسيم ىلعو ءقىراصنألا بزاع ني ءاربلا رامع ةئميم ىلع ناكو . كلام نب سنأ

 نب نامعنلا هتلاجر ىلعو «يراصنألا بعك نب ةظرق هليخ ىلعو «ناميلا نب ةفيذح

 دلاخ لاق كلذلو «يرعشألا ىسوم وبأ ةماعلا ةدايقلا ىلوت دقو .«ينزأملا نرقم
 تبا دقو ةحقوملا ماه لاعب ىسوم ومأ نوع 0 :دلاخ دمحم

 نازم رولا 8 سرفلا شيجو ل ا للا هناقحلا ىقتلاو

 ءًاديدش الاتق اولتاقت» : يرذالبلا لاق «. .ًاسأبو ةوارض كراعملا دشأ نم ةكرعم يف

 مهنإ ريثك نبا ركذو «. .رتست باب اوغلب ىتح ةفوكلا لهاو ةرصبلا لها لمحو

 .85 ص الج  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .159ص  نادلبلا حوتف (0)
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 اهومحتقاو مهقدانخ مهولخدأ ىتح نوملسملا مهمزه مث .ةددعتم ًامايأ اوفحازت»

 ىلإ سرفلا بحسنا» ثيح (. .هب اونصحتف دلبلا ىلإ نوكرشملا ءاجلف ءمهيلع
 وبأ ضقنأو ءاهومحتقا مث .«ةليوط أمايأ نوملسملا اهرصاحف «ةنصحُملا رتست ةنيدم
 .«سرفلا ةداقو نازمرهلا ملستساو « ء«ريطخلا لقعملا ىلع ىلوتساف ءمهيلع ىسوم

 رصنلاو حتفلا مت املو «سراف دالب حوتف يف تاراصتنالا مظعأ نم رتست حتف ناكف

 باطخلا نب رمع ةرايزب ريرج هعمو رامع ماق مث «ةفوكلا ىلإ رساي نب رامع داع
 توؤش يف ثحابتلا متو «هليجبل ناك يذلا ةلجد داوس عبر نع ريرج لزانت ثيح
 ةيرجه ١9 ةنس رخاوأ يف كلذو «ةفوكلا ىلإ رامع عجرو «كلذ ريغو تاحوتفلا

 ءاهحتتتفاف ناولح يلي امم لابجلا ةقطنم ىلإ اهنم راسو ناولح ىلإ ريرج عجر امك
 .ناريإ لخاد قطانم ةدع ىلإ حوتفلا تدتماو

 عرب عام حاب
 "ل و و

 نولازي امو سراف دالب ءاجرأ يف سرفلا رفنتسي لازي ام درجدزي ىرسك ناكو
 وه اميف درجدزي ىضمف «نيملسملل رصنلا متو رْثسُت ةعقوم تعقو امنيح هيلإ نوقفدتي
 7١ ةنس يف  دنواهن ىلإ ناهبصأ نم مههيجوتب ماق فيثك شيج هيلإ عمتجاف هيلع
 يف يسرافلا دشحلا كلذ ربخب باطخلا نب رمع ىلإ رساي نب رامع بتكف  ةيرجه
 ناولح نم درجدزي بره امل»  :هنأ دنواهن ةعقوم ببس يف يرذالبلا ركذ ثيح دنواهن

 ؛نيهاملاو َناذَمَهَو ناهبصأو سموقو يلا لهأو سرفلا تبتاكت «ةرشع ردع عينت ةئنم ىف

 مهتيار اوجرخأو (هاشنادرم) مهيلع َرَّمأف - ناهبصأ يف  درجدزي ىلإ اوعمجتو
 ناك دقو ينفلا ةناهلاقنو انلأ نيعم لكموت نيك رشملا ةدعوجت اكو (نايباك ةنردلا)
 فاخ مث هسفنب مهوُرْعَي نأ رمع ّمُهَف هربت قاتحلا نب مص ىلإ يح ع ضراتل

 . .مهماش ْنِم ماشلا لهأ يزغُي نأ هيلع ريشأو ءاهرسدغو نكت نرعلا نأ رشتتب ةعنا

 مالا م ير .مورلا دوعت نأ كلذ لعف نإ فاخف

 دنواهن ىلإ مهعيمج ةفوكلا لهأ شيجو رامع هيجوت الو ةرصبلا لهأ شيجو يرعشألا
 د ؛ةفوكلا لامعأو ةرصبلا ىلع نولوتسي وأ سرفلا بلغتي نأ ةيشخ

 مهرمأي ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكفا : الئاق يرذالبلا هركذي يذلا باتكلا رساي نب رامع

 ع ةرصبلا لهأ نم َتَعَبَو .مهرايدو مهدلب ظفحل مهثلث ىقبَيو مهاثلث ريسي نأ

 بتك يذلا وهو دنواهن ةعقوم يف ةفوكلا ةيالو ريمأ وه رساي نب رامع نأ امبو
 نب رمع باتك نإف «كلذ نأشب هاري امو دنواهنب يسرافلا عمجلا ريخب رمع ىلإ

 ) )0حوتف البلدان  ص٠١”7- ١0١",.
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 ماق يذلا وهو ءرساي نب رامع ةفوكلا ريمأ ىلإ هنإ ذب ال ةفوكلا لهأ ىلإ باطخلا
 ةيالو لهأ يثلث هيجوتب رمع تاميلعتل أقفو «دنواهن ىلإ شيجلا هيجوتو زيهجتب
 ريمألاف بيصأ نإف نرقم نب نامعنلا) شيجلا ةدايق ىلوتي نأو دنواهن ىلإ ةفوكلا

 نإف «ةريغملاف بيصأ نإف «هللا دبع نب ريرج ريمألاف بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذح
 نب رامع باونو لامع نم ةسمخلا كئلوأ ناكو ء«(يدنكلا سيق نب ثعشألاف 5-68
 ةداقلا نم هيف ناكو دنواهن ىلإ شيجلا ىضمف «ةفوكلا ةيالو قطانم يف رساي

 .ليخلا ديز نب ةورغو «برك يدعم نب ورمعو «حوشكملا نب سيق ًاضيأ ةباحصلا
 ىبسوم يبأ ةدايقب ةرصيلا ددم لصو امك «مهلاثمأو « ىعازخلا ليدب نب هللا دبعو

 ةيادب يف يمالسإلا شيجلا ةدايق نرقم نب نامعنلا ىلوت دقو ءدنواهن ىلإ يرعشألا
 نب ةفيذح هيأرلا ذخأ مث ء«دنواهن موي لوتقم لوأ نامعنلا ناك ثيح دنواهن ةعقوم

 مث اوزجاحت مث سيمخلا مويو ءاعبرألا موي دنواهن ةعقوم تلصاوتو ؟00ناميلا
 : حتفلا كلذ يمُسَف) «دنواهن يف نوملسملا رفظو سرفلا مزهناف ةعمجلا موي اولتتقا

 هيجوتب ماقو ةفوكلل رامع ةيالو يف ةرجهلل نيرشع ةنس دنواهن تناكو (حوتفلا حتف

 . حتفلاو رصنلا أبنب رمع ىلإ ثوعبم
 25 35 ع

 دالب - يبتسدو ّيرلا ميلقإ حتفل ًاشيج رامع ثعب دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعبو
 نب رمع ةفيلخلا ىلإ الوسر ثعب وأ بتك دق رامع ناكو  ناريإ لامشب  مليدلا
 رمأ لكش ىلع ةقفاوملاب رمع باتك ءاجف دالبلا كلت حتف ةركفو ةيمهأ نأشب باطخلا

 لاق كلذ يفو «يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع يناميلا يباحصلا ةدايقب اهحتفل شيج هيجوتب

 ىلع هلماع وهو رساي نب رامع ىلإ باطخلا نب رمع بتك» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا
 ىلإ يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ثعبي نأ هرمأي «دنواهن ةعقو نم نيرهش دعب «ةفوكلا
 هنليدلا اهل كينمتال فلات ىلإ ةزرع ناو لكيت  فالآ ةينامث يف يبتسدو ّيرلا
 ةورع فلختسا مث .مهحاتجاو ءمهلتقف «مهيلع هللا هرهظأف «هولتاقف ّيرلا لهأ مهدمأو

 حتفلا ابنب - رمع ىلإ ههجوي نأ هلأسو رامع ىلع مدقو - ّيرلا ىلع  هاخمأ ديز نب ةلظنح

 املف  رامع ههجوف  هرسي امب هيتأي نأ ٌبحأف رسجلا ربخب هيلع مداقلا ناك هنأ كلذو -

 انرهظأو انرصن دقف هللا دمحإ لب :ةورع لاقف «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاق رمع هأر

 عه ةنس طساوأ يف حتفلا كلذ ناكو .«ريشبلا -رمع  هامسف :هثيدحب هثدحو هللا

 .ةفوكلل رامع ةيالو حوتف رخآ وهو ءاهرخاوأ امبرو
 1 5( عع

 نو تو

 11 نصا قادلبلا عوخ ()
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 2 ير يي ل ا ا ا ةتتتتبيىييش يي يي يي تتتتبيبيبيبيبيببب

 لدعلا ىف ًاميظع الاثم - نيتنس تماد ىتلا  ةفوكلل هتيالو يف رامع ناكو
 اديب هتيالو يف رامع رأس دقوا :دلاخ دمحم دلاخ لاق ءعضاوتلاو دهّزلاو عرولاو

 هل لاق موي تاذو ٠ اوداك وأ هيلع اوُبَلأت ىتح < هلْمَحَت ايندلا يف نيعماطلا ىلع ٌقش
 هديب يذلا ردهم ال | تسر الف (نذألا عّدجأ اي) :ةفوكلا ريمأ وهو ةماعلا نم دحاو

 دن (هللا ليس ىف تيبصأ دقلا تيس للا يحل :ةمكاشل لقي نأ ىلع ةظلسلا

 نم يرتشي ةفوكلا ريمأ وهو رساي نب رامع ْتْيَأر) :ليذهلا يبأ نبا لاقو
 . (هراد ىلإ اهب يضميو هرهظ قوف اهلمحيو لبحب اهطبري مث ءاهئانق

 ىلإ ةفوكلا لهأ تاحوتف تدتماو «رامع دهع ىف ةفوكلا ةيالو تعسوت دقو
 ىلوت ثيح ءاضقلا كلذكو .لاملا تيبو عئارخلا ويظتك قو «ناريإ لامشو برغ

 ةقوكلا لهأ يف رامع راسو .«يدنكلا حيرش يضاقلا رامع دهع ذنم ةفوكلا ءاضق

 ةرلا ا

 ىقتلاو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ًاهجوتم ةفوكلا رامع رداغ ه١٠ ماع رخاوأ يفو
 نأ تاياورلا ىدحإ لوقتو ''”ةفوكلا ةيالو نم رمع هافعأف «باطخلا نب رمع ةفيلخلاب
 هلزعف «ةسايسلاب هل ملع ال «فيعض) هنإ اومعزو رمع ىلإ هوكش ةفوكلا لهأ ضعب
 00 ا (ةييق ىيةويتملا ةفوكلا ىلع ناوو ريع
 عقاولاو .(ةالصلا نسحُي ال) صاقو يبأ نب دعس نأب مهمعز لثم وه (ةيسايسلاب

 0 هقللدك اولادي ملو ىلعألا لثملا رامعب نوبرضي اوناك ةفوكلا لهأ

 ًاماع نيتسلا زواج دق ذثموي رامع ناكو «ةفوكلا ةيالو نم هيفعي نأ رمع نم بلط
 كلذو رصم ىلإ ىضمو هللا ليبس يف داهجلا ةلصاومل باجتسا هنكلو «نيعبسلا لاقُيو
 .ةيرجه ٠ ةنس رخاوأ يف اهيلع هتيالو ءاهتناو ةفوكلا نم همودق روف

 تي عي كدي مكس علم

 رصم حوتف يف رامع ةكراشم

 هثعب يذلا شيجلل ًاددم ءرصم ىلإ اوقلطنا نيذلا ةباحصلا نم رامع ناك دقل
 ةوف هيجوتب ماشلا ريمأ ىلإ رمع بتك ثيح «صاعلا نب ورمع ةدايقب رصم ىلإ رمع

 نم ًاددم رمع ثعب تقولا تاذ يفو «صاعلا نب ورمع شيجل ًاددم ماشلا نم

 ديلولا نب , دلاخ عم ماشلاب ناك رساي نب رامع نأ يدقاولا ةياور يف ءاجف .ةنيدملا

 ا ا ا , كلامو دادقملاو

 ةبقع نم اويرق املف ءرصم نوديري اوضمو «ةعاطو اعمس : اولاَقف) «ردضم لإ [ذدم

 :(رهنغأ ةعستو ةنس): ةفوكلل نامع ةيالون تناك :يزذالبلا لاك 03
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 ىلإ باطخلا نب رمع مههجو دق مهريغو ئيط نم سراف فلأ ءاهزب مُه اذإ عةلبا

 ورا كلف يف عقد دقو موج اوراعو كلامو دادقملاو ًارامعو ادا *اواواعل

 كلذ 0 ءرصم ىلإ هللا هع انج ادداتت ماشلا هلا 58 اوقتلاف

 ةيقب عم مهداهجو مهتمهاسمل ناك ثيح ه١٠ ةئس نم ةريخألا ةثالثلا روهشلا يف

 طاطتخاو (نويلباب) رصم ةنيدم حتف يف امساح أريثأت صاعلا نب ورمع ةدايقب نيملسملا

 سانهأ ميلقأ حتفل لتاقم فالآ ةرشع ثعبب صاعلا نب ورمع ىلإ رّمُع بتكو

 نب رامع مهنمو رصمب نيذلا ةباحصلا رابك صاعلا نب ورمع اعدف ءديعصلاو ءاسنهبلاو

 (ه1١ 7 ةنس ليقو) ه؟١ لوألا عيبر يف كلذو «نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع ءارقو رساي

 كلل ىلع 1 اديصلا ع نيرعا رئالا رويخدسو «ةزيجلا يف شيجلا عيمجت متف

 مهنمو - نينمؤملا ريمأ باتك تاميلعت بجومب  ةئامسمخ ىلع مهنم دحاو لك شيجلا

 ةئامسمخ ىلع هرّمأو دادقملا صاعلا نب ورمع ىعدتسا مث . .) :يدقاولا لاق ءرامع

 سراف ةئامسمخ ىلع هّرَّمأو رساي نب رامع هدعب نم ىعدتسا مث . .ةيارلا همّلَسو سراف

 :نيدناستم اوقلطنا نيرشعلا ةداقلا ةباحصلل ةيولألا دقع لمتكا املو . (ةباولا ةملسو

 جرم ةعقوم ىفو «ةونعو ًاحلص قطانملاو نوصحلاو ىرقلا مهيديأ ىلع هللا حتفف

 ىو“ 0 دئاق ناكو ءادئدق اللات ا ٍلتاق) 0 ةقطنمو رود

 نا ا ا ايو ؛ هلتقف هردص ىف حمرلاب

 ةديدع كراعم اوضاخف ا نينقطو»6 ةداطنلا كلتا عتق محن ( يوه زو

 «باطخلا نب رمع ةفالخ رخاوأ يف ديعصلاو ءاسنهبلا حتفب تجوتت رهشأ ةعست ةليط

 رصم يف لازي ام رساي نب رامعو ه1 ةجحلا يذ رخاوأ يف هنع هللا يضر رمع ىفوتو

 ةفالخ دهع لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ عجر مث مالسإلا رشن يف مهاسيو هللا ليبس يف دهاجي

 . هنع هللا ىضر نافع نب نامثع

 .8"7ص ؟ج  يدقاولل  ماشلا حوتف )١(
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 ةريخألا رامع تاوتس

 نم اريدقتو «نامئثع ةفالخ يف ًايتع ربكلا نم غلب دق رساي نب رامع ناك
 نامثع ماق ةيوبنلا ةثعبلا ذنم ديجملا هخيراتو ميظعلا هداهجو رساي نب رامعل نامثع
 نامثع عطقا) :ثيح ةباحصلا رابك نم ددعو وه قارعلا داوس يف ًاضرأ رامع حنمب
 عطقأو ءانيبسا ضرأ رساي نب رامع عطقأو «نيرهنلاب ًاضرأ دوعسم نب هللا دبع
 .ةحلط عطقأو . .زمره ةيرق صاقو يبأ نب دعس عطقأو ءابنعص ترألا نب بابخ

 «يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يئاطلا متاح نب يدعو ء«ديز نب ةماسأو ءريبزلاو

 . (داوسلاب عئاطق يلجيبلا هللا دبع نب ريرجو

 «بلاط يبأ نب يلع بناج ىلإ اوفقو نيذلا ةباحصلا رابك نم رامع ناكو

 لتقم دعب تعقو يتلا ىربكلا ةنتفلا عارص يف ىلع عم قحلا نأب رامع نيقي ناكو
 بلغأو رامع نيقي يف قحلا بناج لثمُي بلاط يبأ نب ّىلع اهيف ناك يتلاو نامثع

 باتك يف ءاجو ه7 رفص يف يلع عم نيفص ةعقوم رامع دهشو «ةباحصلا
 هنإ كلذ نم ودبيو ''أماع نوعستو ةثالث هرمُعو نيفص ةعقوم دهش) هنإ عماجلا
 «نسلا كلذ يف وهو ًالاتق ضوخي نأ نكمملا نم نكي ملو رمعلا ةياغ غلب دق ناك
 رفص 4 سيمخلا موي ًالوتقم رامع تام نيفص يف ناملسملا ناشيجلا محتلا املف
 ىداتتو ةباحصلا نم هريغو رامع لتقمل نيبناجلا نم نوملسملا عاتراف ه1

 حور تنكسو ؛«ىلاتلا مويلا حابص يف برحلا تهتناق ءامدلا نقح ىلإ نوملسملا
 . دولخلا تانج ىف هنع هللا يضر رساي نب رامع

 نإو رساي نب رامع اولتق.نيذلا مه نيفص ةعقوم يف ماشلا شيج نأ ىلع تاياورلا قفتت (1)
 نأ ماشلا لهأو نايفس يبأ نب ةيواعم ىفن دقو «ةيغابلا ةئفلا ًارامع لتقت» :لاق ِدكَي يبنلا

 أخيش ناك هنأ ىتعيو «ةهب اوءاج نيذلا هلتق امتإ) :ةيواعم لاقو ءارامع اولتق دق اونوكي

 نيشيجلا ماحتلا دنع هلتقم ىلإ ىدأ نسلا كلذ يف وهو لاتقلا نديم ىلإ هب ءيجملاف ًازوجع
 .ملعأ هللاو .ًادوصقم نكي مل هلتق نإو
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 يدارملا كِيَسُم نب ةَوْر
  ججحذم ىلع ٍةكَي هللا لوسر ريمأ -

 ني .كيسم نب ةورق :جخدمو:دارم: ميعز ليلجلا يباحصلا وه: كبسم نب ةورف
 بيل ييداططم نبراقللا ف ند نو ينير نيك رعتلا نو مس نو فردا
 سلم نب :رال هارش ودب ةارعو يا ردلا دارعب نب ةيجأن نب هللا دارج ني. يكلكلا

 . "بس نب نالهك نب ديز نب ْبيِرَع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب

 ا تل ا ا دقلو
 هدب هل اوزكشأو َمُكْيَر قدر نع أوُط لامشو نيمي نع ِناََنج هيا حهيكَسَم يف يس نك َدَتَلل
 كيسم نب ةورف لأسف «أبس نع تايآلا خلا . . .[16 :ابس] 4 ٌددَخ ثدي

 .أبس نع ثيدحلاب ثحبملا اذه أدبن كلذل ؟وه ْنَم أبس نع مك يبنلا

 نب هللا دبع نع ةعيهل نبا انثدح ءدمحأ مامإلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 لكك يبنلا لأس - كيسم نب ةورف وهو الجر نأ :سابعلا نب هللا دبع نع ةلعد

 دلو لجر وه لب : ل ال ال :وه ام.ايس نع

 ءماذجو ءمخلف ةيماشلا امأو ( ريمحجو «رامتاو .«نويرعشالاو .دزالاو .ةدنكو

 كيسم نب ةورف نأ ريسفتلا يف انركذ دقو :ريثك نبا لاق .ناسغو «ةلماعو

 . كانه هظافلأو ثيدحلا اذه قرط انيصقتسا امك «كلذ نع لئاسلا وه يفيطغلا

 شيلا ضرأب ةعبابتلا مهيف ناك دقو ءاهلك لئابقلا هذه عمجي أبس نأ د دوصقملاو

 نب كيسم نب ةورف) هلأ هيف ءاجو  54١ص ”لج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 ذل ةباحصلا ز 00 .(يدارملا يفيطغلا بيرك نب ةملس نب ثرحلا

 الا تسلا نب همم نب فرعا نب كيسم نب ةورف) هنأ ةباصإلا يف ءاجو ٠ ص

 اك لا ةيجءان نب هللا دبع نب فيطغ نب انيم

 .” ٠ص ١٠ج - ىنادمهلا نسحلل ليلكإلا - ١17١١ ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 .''”«ًاعبت رحشلاو تومرضح عم نميلا كَلَم نم لك ىمست برعلا تناكو

 اضيأ ثيدحلا اذه ءاج دقو «لجر مسا أبس نأ ثيدحلا اذه دئاوف لوأو

 ًايهوا دا( ةففرأ مأشتو ةتس مهنم نمايتف «ةرشع دلوأ «برعلا نم لجر أبس) ظفلب
 هيلع دوه ىبنلا نب تاطحق نب ؛ ابس) وهو مدقألا ابس نوكي دق ثيدحلا يف دوصقملا

 ربكألا ايس وهو (ناطحق نب برعي نب بجشي نب ًابس) كلملا نوكي دقو ©”(مالسلا
 ءانبب ماقو ةدحاو ةكلمم يف نميلا قطانمو لئابق تدحوت هتماعزب يذلا بجشي نب

 دالبلا تيمس ةمصاعلا ةنيدملا مسابو همسابو «برأم يف (أبس) اهامس ةمصاع ةنيدم

 يف نميلا قطانم لكو نميلا لئابق لك عمجي (أبس) مسا ناكف (أبس) ةكلمملاو

 ناديرو ءأبس) :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ًايرادإ نميلا ميسقت متو ؛ىلوألا أبس ةكلمم روصع
 دايك نيذلا أبس ةعبابت روصع يف كلذو (تنامي) رحشلاو «ءتومرضحو «(ريمح)

 يف امب اهعيمج نميلا مكحيو كلمي ْنَم الإ عَّبُت بقلب ىمسُي ال ناكو ريثك نبا مهيلإ
 ةعبابتلا كولملا لمحي ثيح (نامعو ةرهمو رحشلا) يهو تناميو تومرضح كلذ
 . (تنامُيو تومرضحو ناديروذو أبس كلم) بقل ةميدقلا ةينميلا دنسُملا شوقن ىف

 ةروكذملا ةريشعلا امم: لئابق ىدحإ (جحذم) نأ يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقو

 كولم روصع يف ةميدقلا ةيئابسلا ةينميلا دنسملا شوقن كلذ دكؤتو «ثيدحلا يف

 دعس) ليقلا مساي برأم يف سيقلب مرحم نم دنسم شقن اهنمو «ةعبابتلا ريمحو أبس
 ممرحو جحذمو ةدنك بارعأ ريبك) هنأب شقنلا يف هسفن فصي ثيح (َنَدَج نب بلات

 ةداق رابك نم هنأو (تناميو تومرضحو ريمحو أبس بارعأ لكو «لإديزو لهابو

 ." ”(تناميو تومرضحو ناديروذو أبس كلم معنهُي رساي) هرمآ

 (عَبُت) وهو لوألا دعسأ برك يبأ كلملل دنسم شقن يف جحذم ركذ ءاج امك
 لك هتعاطأو «ةبعكلا اسك نم لوأ وهو ًانمؤم ناكو ميركلا نآرقلا يف روكذملا
 ىف ءاجو «اهريغو  تاملظلا يداو  امادو سرافو لباب دالب ازغو برعلا ةريزج

 ١ : ًالئاق وزغلا يف تكراش يتلا لئابقلا ركذ هنأ ثارتلا بتكو ليلكإلا

 ةانيدحو ةةييت سته زأ :ةرآلاو اهكولمو ريمح لواقم يعمو

 نادمه ئىرّذلاو جحذم بلقلاو ًاعم انتدنكو انتعاضُف يعمو

 00007000 ريثك نبا - ةياهتلاو ةيادبل 00(
 .ااطحق نب ءابس مهتم ءأدلو رشع ةثالث ناطحق بجنأ) - ةزيوكسلا نقي حاةاروغلا نق ما 46)
 تي

 . 0 مقر شقنلا - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئابس شوقن هر
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 دبي ىلع) دجتب جمجلا لماع رخص يف دنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو

 ناديروذو ايس كلم دعسأ ترك ىبأ) كلغلا مساب هد يي يتئام

 طبارو ناكملا كلذب رم دعسأ برك ابأ نأ شقنلا لجسيو (. .تنامُّيو تومرضحو
 (اق ردنا «ريمحو «تومرضحو «ءايس !بسا) هشيج عم هيف

 ماد ضرأو (ايديم) م د ي م ضرأ» تغلب يتلا هتاوزغ يف اوكراش نيذلا (ةدنكو

 .زاقوقلا تاهج يف اماد ضرأو (ناريإ لامش :يديم) يه ايديم ضرأو ''”«(اماد)
 (ضرألاو تاوامسلا يذ «نمحرلا هللا) ةدايعب دعسأ برك ىبأ دهع شوقن قطنتو

 ؛مرعلا ليس لبق أبس ةكلمم يف ًادئاس ناك يذلا فينحلا ديحوتلا نيد وه كلذو
 نيد ندع اونيقرعا ئأ 4115: يعل * مع ليس يع انسه أ اوم ماو د :ىيتافك لاق
 روصع يف نميلا ءاجرأ يف ًادئاس ناك هنأ دئسملا شوقن دكؤت يذلا فينحلا ديحوتلا

 لوألا مرعلا ليس وهو ءميركلا نآرقلا يف روكذملا مرعلا ليس لبق ةعبابتلا أبس كولم
 .أبس يدايأ تقرفتو أبس ةكلمم تككفت هدعب يذلا

 اهركذ يتلاو مرعلا ليس دعب نميلاب تيقب يتلا أبس لئابق ىدحإ جحذم تناكو
 نب يتم مايل رولا اديب نع تايم ني هولا لا ادم اع رعت تارا ىلا
 ملول: نيتك ريثك نبا لاق كلذ يفو ؟ مرعلا ليس دعي كلذ اكو .(ةعبرأ مهنم مأشتو

 وهو ءاهب مهرثكأ ماقأ لب مرعلا ليسب اوبيصأ امل نميلا نم اوجرخ أبس عيمج
 مهنم مأشت امنإو نميلا نم اوجرخي مل أبس لئابق عيمج - نأ مدقتملا ثيدحلا ىضتقم

 وه رامتا ود رامتاو ةويرعشالاو ةزالاوب ةدقكو جحذم مهو ةتس نميلاب يقبو ةعنأ

 رمتساو «نميلا يف اوماقأ أبس نم لئابق تس ءالؤهف «ريمحو  معثخو ةليجب وبأ

 ."'”(ةعبابتلاو كلُملا مهيق

 مرعلا ليس عقو امل هنأب ةيخيراتلاو ةيشوقنلا انتاسارد تايطعم عم كلذ قفتيو
 أبس,لئابق ضعب ترجاهو «نميلا لك مضت تناك يتلا أبس ةكلمم تككفت لوألا

 دقو «نميلا يف تيقب أبس لئابق رثكأ امنيب  ةلماعو ماذجو مخل مهنمو - ماشلا ىلإ
 نريثك نيا'لاك امك بةيح كالايه تس ةضلا نك يق نكلا :انابقلا فييسأ

 اهزكرم ناكو نيعم ةكلمم :يه كلامملا كلتو «(ةعبابتلاو ءكلُملا مهيف رمتسا)
 أبس براكم ةلودو «ةدنك ةماعزب تومرضح ةكلممو .جحذم ةماعزب فوجلا ةقطنمب

 ناشوأ ةكلمسو تابعت ةكلمشو يع را را سلا

 ا ”ج 0 هلا 00
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 مث ''"ةيريمحلا رافظ ةنيدم تناك ثيح نادير قطانم يف ريمح ةلودو «ةيريمحلا

 . ةيريمحلا مث ةينيعملا ةلحرملا كلت خيراتو شوقن يف يخيرات رودو ركذ جحذمل

 دقو «نيعم ةكلمم تسسأ يتلا ةيسيئرلا لئابقلا ىدحإ جحذم تناك دقلف

 جحذم ديدحتلاب مهو ءأبس لئابق نم بسنلاو لصألا يف مهو (نيعم) ةكلمملا
 ينيعملا دتسملا شقنلا يف ءاج دقو ءريمح نب كلام نب ةعاضقو سوألاو :ئيطو

 ءامعز ءيناه وثبو ء«ححذم ةليبق ءامعز داوم وثب ناك دقو لا ءعىناه

 نب - رباحي هللا دبع نب فيطغ ينب نم نيعم كولمو ءامعز ناكو «ئيط ةليبق
 كيسم نب ةورف ةيلهاجلا يف لاق كلذ يفو ءجحذم نب رباحي دارم نب ةيجان

 : يدارملا ىفيطغلا

 اًئيِيَبلانود نم كْلُملاَنِيِعَم ًافيطغ يدج ٌرباحُي لحخأ
07 

 انيبأ ينبو يتوخإمعنأو لئيلعا نود ءرشفامتانتكشسكمو .٠

 دقو ؛«يدارملا يرباحيلا فيطغ ينب نم اوناك شقاربو نيعم كولم نإ لوقي
 ةضايسلاو. ةيثيدلا قاهوتض اعلا يك هنو نكقاوريو: م (زانرقلا ىفس رى ةويعم كناك

 لفانس لش يسع افلا وع درا ةنفاعولا دا ير هكلاكف عرق رسل ةكاتتمو نعم ةكادجل
 نم دتمت جحذم لئابق قطانم تناكو جحذم لئابق ةصاخو نيعم ةكلمم بعش

 ناري ص برأم يف دارم قطاتمو «رامذو ءءاضيبلاو «هوبشو  نيبأ  قلاوعلا
 ىلإو ابرغ رمحألا رحبلا لحاس ىلإو فئاطلا موخت ىلإ ثيلثتو نارجنو فوجلاو
 نم فوجلا نكست ئيط تناكو) :نودلخ نبا لاق ءاقرش تومرضحب رسكلا يداو

 نب ورمع نب ئناه ينبل ةيلهاجلا يف ئيط ىلع ةسايرلا تناكو . .نميلا ضرأ
 ينب ركذ ءاج دقو (جحذم نب ئيط) لاقيو ' ”(جحذم وخأ ئيطو «ئيط نب ثوغلا

 اومدق ءٌوَج ءاسؤر ئناه ينب) نأ ركذي شقن اهنمو ةينيعملا دنسملا شوقن يف ئناه
 ةليبق تلقتنا دقو (*”(نيعم كلم برك عبُت مهرمآ دهع يف «نيعم دبعم ىلإ ًانابرق

 .ًايلاح بإ ةظفاحمب ةدسلا ةقطنم ىف رافظ ةنيدم )١(
 . لموه 74754 مقر  يرخف ١ مقر ينيعملا شقنلا 000

 .179١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (2)

 . تومرضحو نيعم كلم ليإ قداص شقنو - يفيلاه 85 - يناه ينب شقن (4)
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 قرطلا نيمأتل دجن يف ىملسو اجأ ىلبج ىلإو (وج) ةماميلا ىلإ فوجلا نم ئيط
 رصحعلاو ينيعملا رصعلا يف  ماشلاو ةريحلا ىلإ  اهيلع ةرطيسلاو ةيراجتلا
 «ماشلا موخت ىلإ ترشتنا يتلا ةيريمحلا ةعاضق لئابق نم ديدعلا كلذكو «يريمحلا

 ناك ثيحب «نمزلا كلذ ذنم ةدنكو تومرضحب ةقيثو طباور نيعم ةكلممل تناكو

 كلم) بقل شوقنلا يف اولمح دقو تومرضحو نيعم نومكحي نيعم كولم ضعب
 نابتق كلاممو أبس براكم ةلودب ةقالع نيعمل ناك امك ''(تومرضحو نيعم
 .رصعلا كلذ يف ةيريمحلا رافظو ناسوأو

 . كر هلع
 ىف ني

 تلمش يتلا ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف ةينميلا لئابقلاو كلامملا تدحوت مث

 نب عوشأ عفيمس) ليقلا ميعزلل دنسم شقن يف ححذم ركذ ءاجو «نميلا لك

 ناسرف يف عفيمس ةطبارم شقنلا لجسي (يريمحلا نزي يذ نب لمكي ليبحرش
 يريمحلا كلملا رمأب «نارجن ةقطنم يف (نيينزيلا ةامرلاو «ةدنكو ء«جحذذم نم)

 عفيمس متتخيو (م018) يريمحلا ميوقتلا نم 77 ةنس يف (راثيراسأ فسوي)

 يلعلا نمحرلاب ذيعتسيو ءءامسلا ةيامح يف دنسملا اذه عضو) :هنأ الئاق شقتنلا

 وذ ميمت هغاص .نمحرلا مساب ٌمِدَقَو رِطُسو غيِص .هسمط لواحي عداخم لك نم
 رصعلا كلذ شوقن نم هريغو شقنلا كلذ لديو ''”(دمحمب .يدهبرلا ةيذح
 بحاصو ديحوتلا نيد وهو «(تاومسلا يذ ءَىَلَعلا .نمحرلا «هللا) ةدابع ىلع

 دي يلطملا دبع ضمور يكا ىلا ندب قد نيو ةداملا هدم نب يقل اذ
 يف رتاوتمو فورعم وه امك نيتنسب دمحم دلوم دعب علو دمحم يبنلاب مشاه

 . نميلا يف ةيلهاجلا رصع أدب نزي يذ نب فيس دهع ىهتنا املف «خيراتلا بتك
 ماع ياس عملع
 هر> مز عرج

 ةيلهاجلا ىف . .ةورفو . . جحذم أبن

 :ىريمجلا "ني. ىذ نب فيس كلملا ةافو كعب ًايسايس ًاماسقلا خمبلا تمسقتا
 كلذ ىدأو «قطانملا ضعبو ءاعنص ةمصاعلا يف مكحلا ىلع سرُفلا رطيس ثيح

 : نميلا يف يسايسلا عقاولا

 )١( تومرضحو نيعم كلم ليإ قداص شقنو  يفيلاه 585 - يناه ينب شقن .

 ) )6مقر  نزي يذ نب عوشأ عفيمس شقن ٠١78 .ماج
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 لايقأو ءاوذأ اهمكحب لقتسا ب دئججلا فيلاخم يهو  ريمح قطانم نإ

 نب ثراحلا مهزربأ نم ناكو «هفالخمو هتقطنم ىلع اكلم مهنم لك تابو ريمح
 ليق نامعنلا نب دهفو «ءنزي يذ نب فيس نب هعرزو ؛ْنيعُر وذ لالك دبع

 . ''"عالكلا وذ عفيمسو ء«رفاعملا

 نب سيق كلملا مهسأر ىلعو ةدنك لايقأ اهمكحب لقتسا تومرضح نإ
 3 ني قشكألا كلاود ىددكلا ةيرك قالو

 خئاشمو ءامعز اهمكحي ناك (ليكبو دشاح) نادمه لئابقو قطانم نإ
 . يطعانلا راعشملا وذ كلام مهربكأ ناكو «نادمه لايقأو

 تناك ةعاضقو ةارسلاو ةؤنش دزأو معثحو ةليجبو جحذم لئابقو قطانم نإ -

 .اهقطانمو اهلئابق ءامعز مكح تحت

 تناكو «قطانملا ضعبو ءاعنص ىلع ًارصتقم ناك يسرافلا مكحلا نإ -

 زمره نب زيوربا ىرسك لماع ناساس نب ناذاب نميلاب يسرافلا مكاحلا رقم ءاعنص

 مبا ن

 لاجر لاجرلا ريخ) : نيالا ىلا اهزكاما 9 هاري هلي عجم تاكو

 .ةأقث هلاحر ثيدحلا اذهو (جحذم ةنجللا يف ةليبق رفكاو نامي ناميإزلا "4 نهيلا

 نميلا لهأ لاجرلا رايخ) ةسّبَع نب ورمع ثيدح هل دهشيو «لاسرإ هيفو
 هدرقأو مكاحلا هححححص و .تاقث هلاجرو يناربطلاو دمحأ هجرخأ «نامي ناميإلاو

 جحذم ركذ أعم امهيفو «هلثم ًاعوفرم لبج نب ذاعم نع يناربطلا ىورو «يبهذلا
 . (ةدنكو تومرضحو

 نب بيرع نب ديز نب ددأ نب كلام همساو ءجحذم امأو) :نودلخ نبا لاق

 هرعت || دعس مهنمو .جحذم نب رباحي همسأو دارم مهنمف امس وب نوليفك يومز

 ديبزو «ةريشعلا دعس نب ىفعج :مهنم «ةريثك بوعش مهل ميظع ُْنطب جحذم نب
 امأف «ةيلسمو ءاهرو ءعخنلا عدم نركب سوو ةريشعلا دعس نب بعص نب

 ورمع نب رماع نب ةيلسمو «جحذم نب دلج نب ١ هلع نب ورمع نب رسج وهف عخنلا
 ثرحلاف :بعك نب ثرحلا ونب امأو «ةلع نب برح نب هبنم نبا اهرو ء«دلج نب
 ركذنو . ''”نارجن يحاونب مهرايدو جحذم نب دلج نب ةلع نب بعك نبا مهوبأ

 .باتكلا اذه يف ةصاخ ثحابم مهلو ةباحصلا نم مهو مالسإلا ءامعزلا كنلوأ كردأ )١(

 .7١"1ص  نودلخ نبا خيرات يف ةرهبلا 0(
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 : يلاتلا لودجلا يف ةيسيئرلا جحذم لئابق نوطب

 أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ

 | ةرقملا دعس ]|[ جام نب دلج | عجم نب ةارع] جحا نب سح

 دوأ رهاز] [ةيجأت

 جحذم لئابق نأل كلذو ءاهميعز جحذم نم ةليبقو نطب لكل ناك دقو

 نم اقطانم ةيلاحلا ءامسألاب لمشت «نميلا نم ةعساش ًاقطانم نكست تناك كلت

 ريسعو نارجنو فوجلاو برأمو ءاضيبلاو هوبشو رامذو نيبأ تاظفاحم

 ءامعز زربأ ناكو «قيثو يلبق طابرب طبترت تناك اهنكلو ءايلعلا نميلا تاورسو
 دبع نب ديزيو «يثراحلا نانق نب نيصحلاو «يدارملا كيسم نب ةورف جحذم
 حوشكملا نب سيقو «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «نايدلا نب نادملا
 جحذم تضاخ ءامعزلا كئلوأ ةسائربو «يسنعلا بعك نب ةلهبعو «يدارملا

 . مدرلا موي ةعقوم
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 مدّرلا موي ةعقومو . . جحذم ةروث

 هل لاق» ء«ةرونملا ةنيدملاب هِي هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف دفو امدنع

 هللا لوسر اي :لاقف ؟ِمدّرلا َّمْوَي ُكَمْوق َباَصَأ ام ُكَءاَس لَه ةورف اي : ِهِلي هللا لوسر
 لاقف .كلذ هؤسي الو مدّرلا موي يموق َباَصأ ام لثِم هَّمْوَق ُبيصُي اذ ْنَم
 . 7ًارْيَخ الإ مالسإلا يف َكَمْوَق ْدِزَي ْمَل َكِلَذ نإ امأ : نك هللا لوسر

 ةغلايب ةعقوم تناك اهنأ ىلع مدرلا موي ةعقومل ِهَنِكَي هللا لوسر ركذ لديو

 ةقطنم يف ةعقوملا كلت تراد دقو «برعلا ةريزج رئاس ىلإ اهب ملعلا دتما ةيمهألا
 ةليبقو جحذم ةليبق نيب فوجلاب باذم يداو يف (مزرلا) لاقيو (مدرلا) ىمسُت
 نأ ليلكإلا يف ءاج دقو «ءجحذم ىلع نادمه اهيف تيلغتف (ليكبو دشاح) نادمه
 نأل نميلاب ةيلهاجلا ةرتف نم يهو ءةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف تناك مدرلا ةعقوم
 .سوجملا سرفلا مكح تحت ءاعنص تناكو ءاتملسأ دق انوكت مل نادمهو اجحذم

 : لاق ثيح مدرلا ةعقوم نع هتديصق يف كيسم نب ةورف مهيلإ راشأ نيذلا
 انتييوسحا نرد اهئاينانتتسي كلو ردح مس دل اجو

 امنإو ءنادمهو جحذم نيب ةيليق ةكرعم نكت مل مدرلا ةعقوم نأ كلذ ىدؤمو

 ىف رداصملا تركذ دقو (سرفلا ةلود) ىهو (انيرخأ ةلود) نادمه ءارو تناك

 اذامل «كردت ملو ءركذت ملو «نادمهو 5008 اهتأ ةعقوملا كلت نع اهثيدح

 يف جحذم لاتقل تراسو نادمه تعمجت اذاملو فوجلا يف مجحذم تعمتجا

 ببسو مدرلا ةعقوم ةيفلخ كاردإ حيتت نادمهو سرُملا فلح ةعقاو نكلو جف رمملا

 اهريسمو (ليكبو دشاح) نادمه عامتجا ببسو فوجلا ةقطنم يف جحذم عمجت

 . جحذم لاتقل

 «(نادمهو سراف نيب , فلحلا) ربخ ءاعنص خيرات يف يزارلا خرؤملا ركذ دقل

 اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج عمتجا :هصن ىلي ام ركذب فلحلا ريخ لهتساف

 ناكو «نميلا يف زمره نب ىرسك لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو
 نب نيصحلاو «يديبزلا برك يدعم نب ورمع مهيفو «فوجلا ىف باذمب مهعامتجا

 نم ةعامجو ؛«ينالوخلا ديز نب ةسبنعو ,يثراحلا 000 ءنانق

 1 يلع نيحو اييقط يع ار رك ست تارت رناسوناا

 ناك فوجلاب باذم ةقطنم يف اوعمتجا نيذلا كئلوأ نأ ىلإ انه ريشنو

 15١٠. ص دج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 60

 . سرملا ناسرف مه ةرواسألاو - ”5ص - يزارلل . ءاعنص خيرات (؟)
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 لدعبسو ديبز ىنب ميعز يديبزلا برك يدعم نب ورمع ناك دقف .جحذم نم مهتيبلاغ

 جحذم دئاق يثراحلا نانق نب ؛ نيصحلا ناكو ايعيمج عجم سصران ومرت ةريشعلا

 برحلا تعقو اذإ اوناكو عابرألا سراوف مهل لاقي ءانبأ ةعبرأ هل ناكو اهبورح يف
 يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي امأ ءاهيف جحذم عبر ةدايق مهنم لك ىلوتي
 نب ديزي لاق «نميلا لايقأ رابك نمو جحذم لايقأ نايدلا ونب ناكو نارجن ميعز ناكف
 :نايدلا خب نادنملا دبع

 نميبلا ةرُغمهيلإفونألا مش مهقلت نايدلا ينب يح قلت نإ
 نزي يذلآالإو يي يهرالإ وهبشْنِم نايدلل سانلا يف ناكام

 نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ ءامعز نم ناكف ينالوخلا ديز نب ةسبنع امأو
 نانيسرلا نم: ةعانيجد): ىزاركا لاق« يستهان اوداكو دعيص نت ةعاضت
 نبا سيقو كيسم نب ةورف لاثمأ جحذم ءامعزو ناسرف ْنِم مهو .(فارضشألاو

 نب سيقو نيصحلا نب باهشو يبنجلا سيق نب ةيواعم نب فيسو حوشكملا
 نم جحذم ءافلح مهعمو جحذم ةليبق لثمي دشحلاو عمجلا كلذ ناك دقف ءنيصحلا
 ريسملاو ةروثلا وه عمجلا كلذ نم فدهلا ناكو «ةعاضق نم اهريغو نالوخ

 «ًانيقك اعيج اوعمجو اميظع اركسف اوركسعفا .ءاعئصب سرْفلاو ناذاب ةبراحمل

 . فوجلاب باذم يداو ةقطنم يف كلذو

 :هصن يلي ام يزارلا ركذ مث

 :ةرواسألا ليخ يف  ءاعنص نم  مهيلإ جرخف ناساس نب ناذاب كلذ غلَبو)
 ىلع اوضرعف «ةلماك ةدع ىف لجارو سراف نيب ام فالآ ةرشع يف نادمه تجرخو
 . ”«هرصنتو ةرواسألا ليم ليمت لزت مل نادمه نأ كلذو . .فلحلاو ةرصُنلا ناذاب

 نم اهقطانم دتمت يتلا  (ليكبو دشاح) نادمه لئابق نأ كلذ نم نيبتيو
 لجارو سراف نيب ؛ ام لتاقم فالآ ةرشع دشحب تماق - فوجلا ىلإ ءاعنص فراشم
 يا راب اا ةةوواضالا نيردلا ةدنايمعو ةريضاحمل .ةلماك ةدع ىف

 تقتلاف «ءاعنصب سرفلاو ناذاب ىلع موجهلل فوجلا يف اوعمجت نيذلا جحذم
 ويقرر « ف رجل رءاعص جدب ام هيلع قاتلا يقف تاك ىف ىيرتلاو نإ اكد ادعم
 نادمه نيب تافالخ دوجو ىلإ نادمه فقوم دوعيو (فلحلاو ةرصُنلا ناذاب ىلع
 وهو ىرخأ ةهج نم ءاعنصب سرفلاو نادمه نيب فلاحت دوجوو ةهج نم جحذمو

 ةرواسألا ليم ٌليمت لزت مل نادمه نأ كلذو) يزارلا لوق هيلإ ريشي قباس فلاحت
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 نيب  هديدجت وأ  هدقع مت يذلا فلحلا باتك صن يزارلا ركذ مث ء(مهرصنتو

 أوقتلاو لتاقم فالا ةرشعلا اوعمج نيذلا نادمه ءامعز نيبو ةهج نم سرفلاو ناذاب

 فلحلا باتكو فلحلا ركذ وه يزارلا عوضوم نأ امبو - ىرخأ ةهج نم - ناذابب
 تعقو ىتلا ةهجاوملا ىلإو فلحلا ةرمث ىلإ قرطتي ملو «كلذب ىفتكا دقف ءطقف

 باذم يداو يف ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسع) نيذلا نيرئاثلا عم
 ناذاب نيب مت قافتالا نم اعون نأ جاتنتسا نكميو ءجحذم مُّه نيذلاو (فوجلاب
 فوجلاب نيعمتجملا نيرئاثلا جحذم ةبراحمو موجهلا نادمه ىلوتت نأ ىلع نادمهو

 ودبت ثيحب ءءاعنص ىلإ دوعيو ءلاملاو لويخلاب نادمه معد ناذاب ىلوتي ثأَو

 . جحذمو نادمه نيب اعارص برحلا

 ضصظك111111111 1 ا مدرلا ةعقوم تراد دقل

 ءاعنصيب سرقفلا ناكو (ذو)و (ثوغي) ةدابعي نيدت جحذم ةيبلاغو (قوعي) ةدابعب

 يذلا زمره نب زيوربأ ىرسك اهكلمو ةيسرافلا ةلودلا نوعبتيو ةيسوجملاب نونيدي
 موجهلاب نادمه نم لتاقم فالآ ةرشع ماق دقف «''”ءاعنص يف هل الماع ناذاب ناك
 هقق وم ديفا كفضاو [وعتشا يبنجلا سيق نب ةيواعم نب فيس لاقو نيرئاثلا جحذم ىلع

 : الئاق فوجلاب باذم يداو نطب يف مهودع ليخ تلبقأ امل يلوطبلا

 يباورو فصافص نيب ٌَنرُبْعَي ًاحيافأ نثج ليخلا ٌتيأراملو

 باقم ىوه ئطوملايبئوهت ةليجر نيديلا ةحباس ٌتْبَوَف

 بارضو ةدججسن سراوفمهنم | يتوعدل باجتساف يموق ثتوعدو
 باذم نطب َنعَّرجو مُهاَرْحَأ انليخ لئاوأ تقحل اذإ ىتح

 ثيح «برحلا كلت يف جحذم ناسرفو ءامعز نم كيسم نب ةورف ناك دقو

 ناسرف نم ةسمخ الول (نافون) ىمسُي عضوم يف نادمه ةميزه ىلع جحذم تكشوأ

 : كيسم نب ةورف لاق كلذ يفو ءجحّذم تعجارتف لويخلاب اولصو نادمه

 ةايضميشابةيقوو ةناوغ اكناول .نايمتاعسو رية الوملالاو

 ناس ونت الاوت نةراوت ديقنل

 ءامعز نم ناكو «مورلا ةعقوم يف جحذم راسكنا ببس ودعلا ليخ ةفاثك تناكو

 ةبنتكو م1575 ماع ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا لتق يذلا وه يد رو ورنا قرسك 2000

 . يبنلا باتك قزمف ه4 ةنس مث هال ةنس مالسإلا ىلإ هوعدي ِةْيِقَك يبنلا هيلإ
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 مرج ةليبق ةمزهنم تعجارت نأ ىلإ لتاقف «برك يدعم نب ورمع نيرئاثلا جحذم ناسرفو
 : هنع لاق يذلا مويلاب هبش ورمع فقوم ناكف «هدحو لتاقي ورمع ىقب نأ ىلإو اهريغ

 ٍتّرطبساف تلّيخ عرزلوادج اهنأك روز ليخلا ٌتيأراملو

 ٍتّرعتسافاهوركم ىلع تّدُرو  ءةرم لوأ سفنلا ّيلإ تشاجف
 ٍتّرك ليخلااذإنعطأملانأاذإ يدعاسُلقْنُي ٌحمرلا لوقت َماَلَع
 فراش تقي اسي ا ا اير ع ا

 ِتّرفو مرج باسحأ نع ُلِتاقأ ةييدر امد ياك للا
 ٍتّرجأ حامرلاْنكلو ءتقَطَت مهخلامر ينتقطنأ يموق نأ ولف

 ًاريبك ًاخيش ناكو يثراحلا نانق نب نيصحلا نيرئاثلا جحذم ءامعز نم ناكو

 : عابرألا سراوف مٌّهو بورحلا يف جحذم ةدايق نولوتي ةعبرألا هدالوأ ناك امنإو

 «نيصحلا نب دايزو «نيصحلا نب سيقو «نيصحلا نب باهشو «نيصحلا نب ديزي
 مهتلتقو «عابرألا سراوف مه) نيصحلا ءانبأ نأ يلامألا باتكو ليلكإلا يف ءاجو

 : كلذ يف لاقو «كلام نب عدجألا نادمه دئاق ناكو «مدرلا موي يف نادمه

 (عابرألا سراوف لتق تيسنو ااهلاحرو بئاكريب ينعلأسأ

 . :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق «نادمه دئاق نكي مل عدجألا نأ باوصلاو

 مدرلا موي لتق يذلا نأ مث (ينادمهلا ميرح نب كلام مدرلا موي نادمه داق يذلا)
 (ةيلهاجلا يف برعلا مايأ) باتك يف ءاج كلذ يفو «عابرألا سراوف نم دحاو وه

 نأ كلذ دكؤيو «(عابرألا سراوف دحأ وهو مدرلا موي لق نيصحلا نب باهش) نإ

 دبع نب ديزي عم ِةَّكَي هللا لوسر ىلإ دفو نيصحلا نب سيق وهو عابرألا سراوف دحأ
 لقت تيسنو) *عدجألا تيب رجع نوكي' نأ قكميف ١" 'ةرخييللا شع ةبس ناذعلا
 ينبو جحذم عم ناك امنإو نادمه عم نكي مل اذه عدجألا نإ مث «(عابرألا سراف

 نادمه ةعداو نم ينادمهلا يعداولا كلام نب عدجألا وهف ؛ءبعك نب ثرحلا

 برك يدعم نب ورمع تخأ ةشبكب ًاجوزتم اذه عدجألا ناك دقو ءةدعصب

 لزنم هل ناكو) :ينادمهلا لاق «ةدعصب عدجألا لزنم يف هشبك تناكو ("”يديبؤلا

 وبأ لاق «عابرألا سراوف تخأ نيصحلا تنب يه نارجدب ةأرمأ هل تناكو "”(نارجنب
 اذه لاق اهلو «نارجنب بعك نب ثرحلا ينب نم تناك عدجألا ةأرما نأ) : يركبلا ديبع

 11 ض ؛ج  ماشه نبأ  ةيوبنلا ةريسلا 22320

 .5؟ص ١٠ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا )

 .1 77ص ب ينادمهلا نسحلل  ةغمادلا حرش (9)
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 لوصو موي يف مهعم نيذلاو جحذم مازهنا دعي كلذو ؛'مدرلا موي دعب رعشلا

 .«نارجن ىلإ مرجو ديبرو بعك نب ثرحلا ينب نم نيمزهنملا عم كلام نب عدجألا
 : عدجألا لاقف ءاهلاحرو  لامجلا  بئاكرلا نع عدجألا اهجوز نيصحلا تنب تلأسف

 ””ءايرألا سوار نفق يشل اايهلاحرو ينتاك رب ىيكلاكا

 عابلا بيحر هليامش ًاضحم يارد كسير ا هايزي نبا ثراحملاو

 ا"ءابرملاةداسوءاوللا لهأ مهّيِعَن ِكِعْرُي ملأ :نيصحلا تنب

 عاسسنألاةدود شماهلاحرب تدور مشار برقا كح

 عان )كف مهتئِسأا_,ضفخ  مهئادعأ ْنِمو يموق ْنِم ناليخ. .

 عاردألا نسم للحم يف نوشمي , اوقساوتف مهنيب ةّئسألااوضفخ

 شيجو نيرئاثلا نم مهعم ْنَمو جحذم شيج  ناشيجلاو ناليخلا ىقتلا املف
 لا تل ل نادعع

 نيصحلا نب باهش لِتُق «مدرلا موي ةعقومب ةريخألا ةكرعملا يف اولتاقتو ةلماكلا
 ا ا ملا

 ةيقب اهب تقحلف ءةكرعملا ناديم نم رارفلاو باحسنالاب اهريغو مرج ةليبق تردابف .

 ةباين - نادمه تبلغت كلذبو «نيعجارتم وأ نيمزهنم اوبحسناف جحذم نوطيب لئابق

 ةريسلاو خيراتلا بتك تظفح دقو «مدرلا موي ةعقوم يف جحذم ىلع  سرفلا نع
 : مدرلا موي يف يدارملا كيسم نب ةورف لوق ةيوبنلا

 اةييباحل ايت افلالاو انهت نوي دايعتف صلت نإف

 يي مطل ةئكوؤزو اتا يانتيس . كولو تي انس نإ ايو

 انيسن نيس ةاوريبس ككل 900(: انتا كاذبك

 )١( ص  ىلاقلا يلع يبأل يلامألا باتك ىلع هيبنتلا 5 ١.

 نوكي دقو «نيصحلا نب باهش ينعي (عابرألا سراف لتقم تيسنو) تيبلا زجبع نوكي دق ف
 ءائبأ يف ترمتسا عابرألا سراوف ةبترم نإو «هتوخإ نم ةثالثو باهش (عابرألا سراوف 1

 . مدرلا موي دعب عابرألا سراوف نم نيصحلا نب دايزو نيصحلا نب سيق حبصأف نيصحل
 فوز ىو ايل ةجرش سشلا نأل (ةيصخلا ةف) يسنالاو (ةيصتلا ىتيز) لصألا 9 0

 ْ نار عدجألا

 هءارو ناك ثدح ام نكلو مازهنالاو نبُجلا انتداع سيل يأ «(انتداع) ىنعمب (اَنْبِط) :هلوق (:)
 ' . ابلاغ سرفلا مهو انيرخأ ةلود

 ,(لاجس (هترود) رهدلا كلذك) لصألا لعلو .هيلع ةراتو ناسنإلل ةرات نوكت يأ :لاجس (5)

 . لوادتلا نم كانه هتلودو
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 1032 نك كا ا 5 سا سا ولاا ع <

 6 5 05 َتنَمْلَأَف رمخت تاك هيب تيس عالج

 اَنّوَخ هل ِناَمّر 0 ل

 اهييحت ل ماركلاَيِقَب رودلو ا نذإ دولتتشلا كبح - دَلَق

 نا هرم كارلا 2 امك يهْؤَق ٍتاَوَرَس ُمُكِلَذ ئئفأف

 ةورف فقومو مدرلا موي دعب فوجلا نع جحذم ءالجإ
 نوطب ضعب نأ كلذو «دوهعم ريغ  يباقع  ًءارجإ مدرلا موي بقعأ دقو

 .نيعم ةكلمم رصعو ميدقلا نمزلا ذنم فوجلا ةقطنم نوئكسي اوناك جحذم ةليبق

 دقو «(جحذم نب سنع) نوطب ضعبو (هللا سوأ /سوألا)و (دارم /فيطُغ) مهنمو

 لوق كلذب لصتي اممو «ةينيعملا (لثي) شقارب شوقن يف (سوألاو ءدارم) ركذ ءاج

 :ةةليسم: زي ةرورق

 عل سل افيطغ يدج ٌرباحُي لخأ

 با يدر قرشا محبلاو يبلطعأ ةرو قاري ايا

 فوجلا يف نيذلا لج عاب _ ه'؟ 5238 مدرلا موي دعب نادمه تماقف

 مهقطانم يف نادمه نم رئاشع نيطوتو مهيضارأ ةرداصمو جحذم ةليبق نم

 : «ححذم نطاوم نم فوجلا تناك) هلا ليلكألا يض ءاج كلذ يفو .فوجلاب

 وه كيسم نب ةورف ناكو ءجحلم كلذ ءاس دقو مدرلا 0 (نادمه اهنع مهتلجأف

 نب ةلهبع هل لاقي نهاك ينيد ميعز جحذمل ناكو «ةيلهاجلا يف حجح ذم ءامعز ريبك

 جحذم ءالجإب نادمه تماق املف «فوجلاب (ٌّبخ) ةقطنم يف ميقي يسنعلا بعك
 : كيسم نب ةورف لاق نادمه نم رئاشع نيطوتو

 ٌرِْهَموأرهدلا فلاس يف ُرَمَعاهب مكمأل نوكي نأ الإ فوجنلا اوُُعَد

 *؛هقّملاو ٌةلذملاهافيلحو اهب مكابأ َنإف نومعيب اوسلجو

 نأ تاياورلا ركذت يتلا ةلاسرلل حيحصلا ن نمزلاو نسسلا' ىف ةقذاحلا كلتو

 ءانيلع نوروتملا اهيأ) ءاهيف ةلهبغ.لاق ثيح ناذاب لامغ ىلإ اهبتك ىسنعلا ةلهبع

 . مهتلاح تنسحتسا :!وطبغو .هتمعنو هتوارط :ءيشلا ةراضغ (0)

 : ىلهاجتلا ىجحذملا يدوألا هوفألا لاق . موقلا ءامعز : موقلا تاورس هه

 اوداسسمهلاهج اذإةأارس الو مهل ةاَرَّس ال ىضوف موقلا حلصي ال

 .1 8+ نيف ؛ج  ماشه نبال ةيوبللا ةريشلا تقلي هي ةورف كانا 0

 . يتادمهلا نسحلل برعلا ةريزج ةفصو ليلكإلا ()
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 ك2 سي ب ب يب بسم

 (©0(هيلع مُْنَأ ام ىلع مثنأو ؛مُتْعَمَج ام اورفوو ءانضرأ نم متذخأ ام انيلع اوكسمأ
 يه امنإو «تاونس عبسب كلذ دعب تعقو يتلا ةلهبع ةدرب ةقالع ةلاسرلا كلتل سياف

 لصتتو «(نودروتملا) مهامس دقو سرفلا عم نيفلاحتملا نادمه رئاشعل ةهجوم
 ؛مئانغلا نم نادمه هتعمج امو مدرلا موي دعب اهنم جحذم ءالجإ مت يتلا ضرألاب
 يتلا ضرألا ةداعإو (متعمج ام اورفو) ه ءةرمتغ امي ظافتحالا مهيلع ضرعي وهف

 كلذ وكلو .(انضرأ نم متذخأ ام انيلع اوكسمأ) اهنم جحذم اولجأو اهورداص

 ةلهبع باتك هريغي ال ًاعقاو أرمأ تابو هذيفنت مت يسرافلا ينادمهلا يباقعلا ءارجإلا

 ءالجإ متو مه" ناضمر يف مدرلا موي ةعقوم تناك دقو ءكيسم نب ةورف رعش الو

 .ًابيرقت ةيرجه 7 ةنس فوجلا نع جححذم

 7. ما مل
2 

 لَك دمحم يبنلا ىلإ هترجهو ةدنك كولمب ةورف راصنتسا
 ةسكن دعب اهدرفمب سرفلاو نادمه فلاحت ةهجاوم محذم رودقمب نكي مل

 ةدنك نيبو جحذم نيب ناك دقو .جحذمو دارم نم فوجلاب نيذلا ءالجإو مدرلا موي

 رامس ةللكدلو «يريمحلا رصعلا يفو ن معب رمح ده دك همالاجو توب يعش يد

 كولم ةدنك لايقأ ىلإ - جحذمو دارم و هدرقمب  كيسم نب ةورف
 دتةكلملا قهو:ذ يدنكلا سيق نب ثعشألا مهسأر ىلع ناك نيذلا تومرضح

 طوسشلا ٠ نب ليبحرشو يدنكلا دوسألا نب طمسلاو يدنكلا برك يدعم نب فيفعو

 7 ا م قفتتو «يدنكلا

 كردت ملو كلي يبنلا ىلإ دفوو ةدنك كولم قراف هنأو هيلو يبنلا ىلإ هتدافو لبق ةدنك
 :ًالئاق ينالقسعلا رجح نبا هيلإ راشأ ام ىوس «ةدنك يف ةورف دوجو ببس تاياورلا
 نم اوباصأف نادمهو دارم نيب تناك يتلا ةعقولا ةدنك كولمل ةورف ةقرافم ببس ناك)
 ا لاا '(- مدرلا موي - مهيف اونخنأ ىتح دارم

 تومرضحو ةدنك نم ديري ناكف ءديلت فلح جحذم نيبو مهنيب نأل تومرضح يف

 دنع ةرتف هعم نيذلاو ةورف ثكمف «نادمهو سرفلا دض برحلا يف جحدذم ةرصانم

 وصلا ال رقتسا مث تومرضحب ةدنك كولم
 يف دارم ةقطنم ىلإ داعو ةدنك كولم ةورف قراف كلذ دنعو .جحذمو ةورف بلطل

 ةرونملا ةنيدملاب لي دمحم يبنلا ىلإ هجوت مث برأم

 لَ يبنلا لامع ىلإ ةدرلا يف ناك ةلهبع ب باتك نأب يربطلا خيرات ةياور يف سابتلا عقو دقل دَقل 0010

 . مدرلا موي دعب نانمه رث ؟اشعو ناذاب ! ايهرك ىلا هنا حيحصلاو

 ٠٠١. ص . باحصألا ةئفرعم ىف باعيتسالا 5١ ةارص "اج ةباحيصلا زييمت ىف ةباصإلا 40
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 ةدنك كولمل ًاقرافم ْهْيكي هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف مدقا :يبطرقلا لاق

 لوقو ىلل كلبك قي ذر ةقعون) ف ةردينلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو ''”(مهل ًادعابمو

 : هقيرط يف لاق ةورف لحر املف) :ينالقسعلا لاق ؛(ةدنك كولمل ًاقرافم كَ هللا

 '"اًهِئاَسِن ُقْرِع َلْجَرلا َناَخ لْجٌرلاك يفر زخم ونا نا مات

 اَهِفاَرت ئشحمو اَهَلِفاَوُف وجيزأ ديمي ءامأ ىيتلجاز تكعت

 : ةيوبنلا ةريسلا يف يناثلا تيبلا ءاجو

 ”َقِئَرَك نش اَهلضاَوف وجر ًادّمَحُم ُمُوأ يِجَلِحاَر ُتِئَرَق
 ." «اهئانث نسحو ُهَلِضاوف وُجْرأ» :ةديبع وبأ يندشنأ مام كنا لاق

 دلع دع د

 نكَع هلل هللا لوسر باحر يف كيسم نب ةورف

 225 هللا لوسر ىلإ ة هزيل قباس يود لتم نيبلا ىف كيس نب هوزف ملسا نعل

 يبنلاب ًانمؤم ناك دقف (أدمحم ٌمْوأ يتلحار ُتْبَرَق) :ةورف لوق هيلع لدي ام وهو
 هموق ةوعد يف مهاس دق ناك هنأ لب «نمزلا نم هرتفب ريسملا كلذ لبق دلي دمحم

 ةورف ناكو) :يبطرقلا لاق «ريسملا كلذ لبق نميلاب مالسإلا ىلإ جحذمو دارم نم
 يف دعس نباو ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو (ًانسحم ًارعاش ناكو :هموق هوجو نم

 هنع ىعخنلا ةريس وبأ ىور ام اهنم ثيداحأ هلو هموق هوجو نم ناك) :تاقبطلا

 كك ىبنلا نأ هنعو . ثيدحلا . ىموق نم ربدأ نم لتاقأ الأ هللا لوسر اي تلق :لاق

 ناو: ىدقرتلاو كعب قنا هيرحأ اني نع ةلايف ؛ مالسإلا ىلإ ءاعدلاب هاصوأ

 جحذم عم ةورف دفو) هنأ ينابيشلا ورمع يبأ نع ينالقسعلا ركذ مث .(نكسلا
 ةدحاو ةرم كك 00 لب ؛(اوملسأف

 ةنس رفص يف دفو) هنأ ءابنألا باتك يف ءاج دقف «تارم ثالث لب ؛«نيترم لب ءطقف

 هللا لوسر ىلع دفو) هنأ ةياهنلاو ةيادبلاو رثألا نويعو ةيوبنلا ةريجلا يف ءاجو (عبس

 يبأ ريغ ركذو) ينالقسعلا لاق ه4 ناضمر يف كلذو كريت نم دعم لك

 كلذ نيب نأ كاروإا نكممو «(رشع ةنس وأ عست ةنس ناك هتدافو نأ و ركع

 . تارم ثالث َدْآلُي هللا لوسر ىلإ دفو هنأ وه نمزلا يف فالتخالا

 )١( ص اج ب ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا  7١50ص ب باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ١١١.

 دقو «ةرورضلف رعش ىف ذم نإف :ةرامب نيخ روضتما وخر هلا نس : اهييلا 1

 ْ 00007 تيبلا اذه ىور

 هناكم يف ىوريو ءرش وأ ريخ نم لجرلا هب ثدحتي يذلا وه (اهئانث)و .دصقأ : مْوَأ ةفإ

 . ةيوبنلا ةريسلا - 55١ ص ؛ج - ءاطعلاو دوجلا ةياورلا هذه ىلع هب ينعيو (اهئارث)
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 : ىلوألا ةورف ةدافو ثيداحأو عئاقو

 «ىلوألا هتداقول ةقباس تاونس ذنم نميلا يف ملسأ دق كيسم نب ةورف ناك

 «برثيو نميلا نيب قيرطلا تنمأت ه5 ةدعقلا يذ يف  ةيبيدحلا حلص عقو املف

 تومرضح يف ةدنك كولم دنع وهو ةيبيدحلا حلصو ةنداهملا أبن ةورف ىتأ امبرو
 املف «نادمه نم مهئافلحو سرفلا دض برح يف جحذم ةرصانمب مهعانقإ لواحي

 ّدشو برأم يف دارم ةقطنم ىلإ داعو ةدنك قراف قيرطلا نيمأتو ةنداهملا أبنب ملع

 بكوم يف ورمع نب ليفطلا هيف قلطنا يذلا تقولا تاذ يف يي ًادمحم ٌمْؤي هتلحار

 ىسوم يبأ ةيعمب نييرعشألا بكومو «ةريره وبأ هعمو سود نم نينمؤملا
 دوفو نع ءابنألا باتك يف ءاجف ءهال رفص يف ةنيدملا ىلإ اولصوف ءيرعشألا
 : هصن يلي ام ةرجهلل عبس ةنس نميلا

 نيسمخو نينثا يف يرعشألا ىسوم وبأ ةنيدملا ىلإ دفو هال ةنس رفص يف»)
 ملسأف يدارملا كيسم نب ةورف دفو اهيفو «ربيخ حتف بيقع نييرعشألا نم الجر

 دفو اهيفو «نامع جيسن نم ةّلح هاطعأو «ةيقوأ رشع يتنئاب لَو هللا لوسر هزاجأو
 .''”«هيقفلا ظفاحلا يناميلا يسودلا رخص نب نمحرلا دبع ةريره وبأ

 ةورف ةدافوف ''”(يدارملا كيسم نب ةورف :دارم نم رجاهو) :ةرمس نبا لاقو
 حتفلا لبق لَو يبنلا ىلعو اومدق نيذلاف «ةكم حتف لبق اهنأل ةرجه يه كلت

 : ةيلاتلا عئاقولاو ثيداحألا ةورفل ىلوألا ةدافولاو ةرجهلا كلتب لصتتو نورجاهم

 َمْوَي َكَمْوَق باَصَأ ام َكَءاَس لَه «ةورف اي) :ةورفل لاق هو هللا لوسر نإ
 ال مدرلا موي يموق باصأ ام لثم هَمْوَق ٌُبيصي اذ ْنَم هللا لوسر اي :لاقف ؟مْدّرلا
 الإ مالسإلا يف كموق ْدْرَي ْمَل َكِلْذ َّنِإ امأ لي هللا لوسر لاقف .كلذ هؤسي
 يف جحذم يف رشتني ذخأ دق ناك مالسإلا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسيو *'”(أرْيَخ
 نادمه يف رشتني ذخأ امك «ةورف ةدافو تقبسو مدرلا موي ةعقوم تلت يتلا ةرتفلا
 جحذم يف مالسإلا راشتنا نأ رهاظلاو «ينادمهلا يبحرألا كلام نب سيق ذي ىلع

 ةورف موق جحذم لمش مالسالا نأ دوصقملا سيلو «كيسم نب ةورف دي ىلع ناك
 .نوملسم جحذم يف حبصأو راشتنالا يف أدب امنإو

 نع هللا لوسر لأسف أبس ةروس ةورف عمس ةعباسلا ةنسلاب ةرتفلا كلت يفو -

  يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط - 18ص - ةرابز دمحم يتفملل - ءابنألا 000
 ْ 15 نع

 نا رى عن سانلا كيس وبال درثألا نويعدمال «نيف ةدي ب رقك نبا ةيايدلاو ةباذبلا :65)
 15١. ص ؛ج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا
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 ةتس مهنم نمايتف «ةرشع دلوأ ؛برعلا نم لجر بس :ِةقك هللا لوسر لاقف ءأبس
 نب ةورف نأ ريسفتلا يف انركذ دقو) :ريثك نبا ظفاحلا لاق .ثيدحلا .ةعبرأ مأشتو

 لاقو .(هظافلأو ثيدحلا اذه قرط انيصقتساو كلذ نع لئاسلا وه يفيطغلا كيسم
 ضيبأ نب ديعسو يعخنلا ةربس وبأو يبعشلا هنع ىور) :ةورف ةمجرت يف ىبطرقلا

 ام اهنم ثيداحأ هلو) :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو .(نسح ثيدح ءأابس يف هثيدح

 . يموق نم ربدأ نم لتاقأ الأ هللا لوسر اي تلق :لاق هنع يعخدلا ةربس وبأ ىور

 دعس نبا هجرخأ .أبس نع هلأسو «مالسإلا ىلإ ءاعدلاب هاصوأ هنأ هنعو .ثيدحلا

 .ايس نع ثيدحلا كلذ صن ركذ انفلسأ دقو :( كسلا باو يذمرتلاو دواد وبأو

 نودلخ نبا خيرات يف ءاجو «ةرونملا ةنيدملاب ةرتف كيسم نب ةورف ماقأ كفل وت

 ضئارفو نآرقلا ملعتو «يراصنألا ةدابع نب دعس ىلع كيسم نب ةورف لزن» :هنأ

 . ةنماثلا ةنسلا ىلإ لَك يبنلل هتبحصو ةنيدملاب ةورف ةماقإ تدتماو .“'”«مالسإلا

 يدئلجلا ينيا رفيجو ديبع ىلإ يراصنألا ديز ابأ ثعب) دق ِديك يبنلا ناكو

 يراصنألا ديز وبأ مدقو ''”(املسأف ءمالسإلا ىلإ هيف امهوعدي هنم باتكب نامع يف
 ءابنألا ىف ءاج ام كلذب لصتي اممو ءةيرجه 4 ةنس ةنيدملاب ٍةَلكك ىبنلا ىلإ نامع نم

 يبأ مودق دعب كلذ نوكيف «(نامع جيسن نم ةّلح) ةورف ىطعأ 46 هللا لوسر نأب
  ةكم حتف ناك اهيفو ةنماثلا ةنسلا ىلإ ةنيدملاب ةورف ةماقإ دكؤي امم «نامع نم ديز
 - ةنارعجلا ىلإ فئالعلا نم ِةلَي .ىبنلا فرصناو  لاوش ىف - فئاطلاو - ناضمر ىف

 ىلإ كيسم نب ةورف ةدوع تناك  ًابلاغ  ٍدئدنعو نميلا ىلإ اثوعب ثعبو - لاوش يف
 .نميلاب جحتدمو دارم قطانم

 اي و ءايم ماع نعم

 : ةيناثلا هتدافو لبق ام ملاعمو نميلا ىلإ ةورف ةدوع

 هتدافوو هترجه ذنم ةرونملا ةئيدملاب للك هللا لوسر باحر يف ةورف ثكم دقل
 ملعتو يراصنألا ةدابع نب دعس لزنمب لزنو هال ةنس عيبر رهش يف  ىلوألا
 هللا لوسر لوزن ىتح ةباحصلاو ِةْيقَو هللا لوسر عم ناك مث «مالسإلا ضئارفو نارقلا

 ه8 ناضمر يف  ةكم حتف دعب ةنارعجلاب للي هللا لوسر لوزن ناكو « ةنارعجلاب كَ
 ِيَو هللا لوسر ثعب ةنارعجلا نمو ه4 لاوش يف  فئاطلا ةوزغ ءانثأو -

 اثوعب ثعب ةنارعجلا نم ِدْلِيَك هللا لوسر فرصنا امل» : سانلا ديس نبا لاق «ثرعيلا

 .3 5 ص "بج  نردلخ» نبا خيرات ()

 ./8ص - يرذالبلا  نادلبلا موتق (')
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 نيفكلا يذ ىلإ يسودلا ورمع نب ليفطلا َةْكَو هللا لوسر ثعب) هنإ ْذِإ ''"«نميلا ىلإ
 ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ٌةَْو هللا لوسر ثعبو) :يبطرقلا لاق (ه48 لاوش يف
 ريمح قطانمب ءاوذألا ريمح كولم مهو (نميلاب ميلظ يذو نيعر يذو عالكلا يذ

 نب رجاهملا ثعب) هنأ رثألا نويع يف ءاجو «مالسإلا ىلإ مهوعدي (دّئنججلا فيلاخم)
 نيقدصملا ِهليَي هللا لوسر ثعب) :هنأو (يريمحلا لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ

 ثعبو «؛تومرضح ىلإ ديبل نب دايز ثعبف  تاقدصلا نوعمجي نيذلا ١-5
 هموق ىلإ كيسم ني ةورف ةدوع تناك راطإلا كلذ يفو ''”(عئيط ىلإ متاح نب يدع
 : كلذ لصقل اهمو 4 ندلاب عحتموب دوف

 ذهن ريدا لك لتانا هلآ هللا: لوسر: ايدلات) بلا نإ ةدرعلل انيق اهل ةورثانإ +
 : ينالقسعلا لاق . (مالسإلا ىلإ ةوعدلاب كي هللا لوسر هاصوأو .ثيدحلا . . يموق
 : كيلا نم كاقالعم ىلع ةررغ هلك هللا لوجو لدعم ":يناديشلا قوم ونأ لاك
 .«مهفلأتو سانلا عدا : : هل لاقو

 ا و ا را ا اداب كلذ نم نيبتيو

 .مالسإلا ىلإ جحذم هموق ةوعدل هلي هلل 0000

 ةليبق نميلا ىلإ كلت هتدوع يف ةورف اهب ّرم يتلا جحذم ةليبق نوطب لوأ تناكو -
 مهربخأ هنأ ودبيو  نارجن يلاعأ ةقطنمب  (جحذم نب دلج نب ةلع نب برح نب ءادص)
 ةدابع نب دعس نب سيق ةدايقب مهيلإ لصي نأ ثبلي نل ًاثعب ءايه دق ٌهْلِكَو هللا لوسر نأب

 رثألا نويع يف ءاج دقف دي هللا لوسر ىلإ مهنم أدفو اوثعبي نأو مالسإلا ىلإ مهاعدو

 لي هللا لوسر نأ كلذو «ةرجهلل نامث ةنس ءادص دفو 2ك هللا لوسر ىلع مدق#ا هلا

 نب سيق مهيلع لمعتسا ًاثعب أيهو «نميلا ىلإ اثوعب ثعب ةنارعجلا نم فرصنا امل
 نب دايز وه  مهنم لجر مدقف . ًادص اهيف نميلا نم ةيحان أطي نأ هرمأو «ةدابع نب دعس
 كنج ءهللا لوسر اي :لاقف ِةْكَي هللا لوسر ىتأف . شيجلاب ملع دقو  يئادصلا ثراحلا
 نب سيق ِةكَو هللا لوسر درف «يموقب كل انأو شيجلا ددراف «يئارو نم ىلع ًادفاو

 يف ِةْكَو هللا لوسر ىلع مدق مث .هموق ىلإ - ثرحلا نب دايز  يئادصلا جرخو «دعس
 اولزنق يلع اولزني مهعد هللا لوسر اي :ةدابع نب دعس لاقف ءمهنم لجر رشع ةسمخ

 مالسإلا ىلع هوعيابف ِةكَي يبنلا ىلإ مهب حار مث ,مهاسكو ؛مهمركأو ءمهابحف «هيلع
 .مالسإلا مهيف اشفف ؛مهموق ىلإ اوعجرف ءانموق نم انءارو نم ىلع كل نحن :اولاقو

 ++ ضد ريتسلاو يقاغملا يف.نثألا نويم» 0
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 رشع ةسمخلا مودق ناكو '''عادولا ةجح يف لجر ةئام مهنم كي هللا لوسر ىفاوف

 يف كلذ نوكيف «ةدابع نب دعس ىلع اولزنو ةنيدملاب وهو تكي ىبنلا ىلإ ءادص نم ًالجر

 ةيرجه 4 ةنس لئاوأ .

 جحذم لئابقو قطانم يف مالسإلا ىلإ ةوعدلاب كيسم نب ةورف ماق دقلو

 ذخأ دق مالسإلا ناكو «ةصاخ ةفصب ديبزو ةريشعلا دعسو دارم ىفو ءةماع ةفصب

 : اهنم اتايبأ كلذ ىف

 انايعّييِبنلاَرأملُذِإو يسكن ةةئقوس يمختلاب ىففإ

 ها هدانا نم امك تس اب ملسلاو مالسلا هيلعف

 .جحدذم قطانمو لئابق يف مالسإلا رشتنا دقو الإ ه4 بجر رهش تأي ملو
 . كلذ يف رفاولا هماهسإ كيمس نب ةورفل ناكو

 : دلع هللا لوسر ىلإ ةيناثلا ةورف ةدافو

 لئابق ناسرف نم بكوم يف كيسم نب ةورف قلطنا ةيرجه 4 بجر رهش ىف
 هللا لوسر نومؤي ديبز ينب ناسرف يف يديبزلا برك يدعم نب ورمع هعمو جحذم
 ةيدوأ نم داو يف هرورم ءانثأ عمس يدارملا يفيطغلا سيق نب دعجلا نإ لاقيو دي

 :لوقي امتاه جميلا

 امزمزو ميطحلابمتفقواماذإ اوغلب سرعملا ٌبكرلااهيأ الأ

 ايينسو ناهي دمها شيا ةيست ايكروشتمللا اديس

 ةنيدملا ىلإ امهعم نيذلاو برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورف لصو دقو

 : ةيلاتلا ملاعملاو عئاقولاب ىلوألا هتدافو نع زيمتت ىتلاو ةورفل ةيناثلا

  جحذم ب هموق نكي ملو هدرفمب ناك ىلوألا هتدافو يف كيسم نب ةورف نإ -

 ساأنلا عدا ل لاقو .مالسولا نا هموق ةوعدب نكي هللا لوسر ةأيضوأو :اوهلسا فق

 لثمي دفو هعم ناكو اوملسأ دق جحذم هموق ناك ةيناثلا هتدافو يف امنيب «مهفلأتو

 . «اوملسأف جحذم عم ةورف َدَفَو» :هنأ ةباصإلا يف ءاج كلذ يقو ءجحذم

 .77؟ 5ص - ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(

 .الا ص هاج ب ريثك نبا  ةياهئلاو ةيادبلا (29)
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 يف ءاج قللدلو :ىلوألا هتدافو يف ةورف عم برك يدعم نب ورمع نكي ملو -

 لبق ديلي هللا لوسر ىلع كيسم نب ةورف مدقاا نأ باعيتسالا 55 تاياورلا ضعب

 .«برك يدعم نب ورمع مودق

 نكد كلذ ىفو «هعم ورمع ناك ححذم دفو عم ةيناثلا ةورف ةدافو يف انهشنيف

 كيسم نب ةورف عم حجحذم دفو يف ورمع ًانيلع مدقاا : لاق ةديبع يبأ نع يناهفصألا

 . 3 يبنلا ىلع يدارملا

 رهشأو ديبز ينب سيئر وهف دفولا رئاسك نكي مل برك يدعم نب ورمع نكلو

 نبا لاق «ةريشعلا دعسو ديبز ينب نم لاجر ورمع عم ناكو «برعلاو نميلا ناسرف

 لِكَي يبنلا لبقأ» : ينئادملا لاقو «هب نمآو ءُهَقَدَصو ءملسأف ٍةَْي هللا لوسر ىلع مدق
 عيابو ملسأف «ديبز ينب نم لاجر ىف ورمع هكردأف . ةنيدملا ديرب كوبت ةوزغ نم

 نم بجر يف تناكو كوبت نم َهبَِلَم هللا لوس فرصتم كلذو .مالسإلا ىلع هموقل

 هّللأ لوسر امنيب جحذم دفو عم ةنيدملا أومدق وررممجو ةورق نأك دقو 02

 نم يكلم هللا لوسر لبقأ املف .ةدابع نب دعس لزنمب اولزنف .«كوبت يف لازي ام هيك 0

 لحدو هعيابف ةنيدملا يحاوض ىف هيلإ جورخلاب ورمع رداب غةييدملا كيري

 تناكو «جحذم دفو ةيقب عم هاقتلاف ٌداكَي 5 ىبنلا لوخد ىتح ةورف رظتنا امنيب «هعم

 .ه8 ناضمر رهش لئاوأ يف كوبت نم دي يبنلا ةدوع

 لزنمب الزنو نمزلا نم ةرتف ةروئملا ةنيدملاب ورمعو ةورف ثكم دقو -
 (ةهرب ةنئيدملاب ورمع ماقأ) باعيتسالا يف يبطرقلا لاق كلذ يفو ؛«ةدابع نب دعس

 همركأف ةنيدملاب ةدابع نب دعس ىلع ورمع لزن) :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو

 ملعتو : ةدابنع تن يعيش ىلع كييف نب ةوزق لزن) :نودلخ مما لاقو 12

 .نيتدافولا يف كلذو «(مالسإلا ضئارفو ءنآرقلا

 وهو  يدارملا حوشكم نب سيق ميعزلا ورمعو ةورفب قحل نأ ثبل امو
 ةشبك هتخأ عم حوشكم نب سيق لصو دقو برك يدعم نب ورمع تخأ نبا

 ديك ىبنلا ىلإ هب حارو دعس همركأف  ٌةدابع دو كعمل ردك نيت | حوشكملا تنب

 .«ةشبك هتخأ هعمو ةنيدملاب ةرتف ماقأو ءهعيابو دق هللا لوسرب سيق ىقتلاف

 يف ءاج دقو «صاعلا نب ديعس نب نايإ يباحصلا ةنيدملاب اهجوزتو اهبطخف
 سرافلا سيق تخأ «ةيدارملا حوشكم تنب ةشبك تناك) : ةباصإلاب اهتمجرت

 (_ه 0

 )١( 5ص 4١ج - يناهفصألا جرف يبأل يناغألا 5.
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 اهايإ هجوَرز «صاعلا نب ديعس نب نابإ اهجوزتو «لامجلاب ةفوصوم ءروهشملا
0 َ 000 
 .' (نسيق اهوخا

 قطانم ءاوذأو كولم ثوعيم لصو .ةنيدملاب سيقو ورمعو ةورف ةماقإ ءانثأ ذة

 يراصنألا لبج نب ذاعم ّْكَي هللا لوسر ثعبو ءمهمالسإب ِةَِو هللا لوسر ىلإ ريمح
 طمن ني كلام ةماعزب تادف .دفو لصوو ءنهيلا لامع ىلع اريماو (دنتجلا» ىلإ
 هللا لوسر اوبحصف «يدنكلا سيق نب ثعشألا ةماعزب ةدنك دفو لصوو «ينادمهلا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 جحذم ىلع كيسم نب ةورف ةيلوت

 دلع هللا لوسر ا وبححص نأ دعب نيبلا ىلإ ةدوعلل سيقو ورمعو ةورف أيهت املو

 قطانم ىلع اريمأ الماع كيسم نب ةورف لَو هللا لوسر لمعتسا ءرهشأ ةثالث ءاهز

 تلجس دقو ه4 ةئس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف كلذو  اهعيمج جحذم لئابقو

 رثألا دويعو ةكوجتلا ةريسلا يف ءاجف «مجارتلاو خيراتلاو ةيوبنلا ةريسلا يبت قلتو

 : هصن ىلي ام ةياهنلاو ةيادبلاو

 ثعبو ءاهلك جحذمو دْيَبْزو دارم ىلع كيسم نب ةورف ٌةْلَو يبنلا لمعتساو»
 لوسر يفوت ىتح هدالب يف هعم ناكف ءةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم

 كيسم نب ةورف مهيلعو ديبُز ينب نم هموق يف برك يدعم نب ورمع ماقأو هو هللا

 217 هللا لوسز نر( نأ قلاح

 :نودلخ نبأ لاقو

 دقو . . برك يدعم نب ورمع ليق دفو هنأل ديبز ىنب ىلع كيسم نب ةورف ناكو»

 تاقدص ىلع اسيق دقي هللا لوسر لمعتساو :نفيق كلذك و املسا ؤورهعو ةورق ناك

 ثعيو ءاهلك جحذمو ديبُرو دارم ىلع كيسم نب ةورف دك هللا لوسر لمعتساو دار

 . " ”(ةافولا تناك ىتح هدالب يف هعم ناكف ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم

 :نميلا ءاهقف تاقبط يف يدعجلا ةرمس نبا لاقو
 دارم ىلع هيو ىبنلا هلمعتساو «يدارملا كيسم نب ةورف :دارم نم رجاهوالا

 .[؛ج  حوشكم تنب ةشبك ةمجرت - ةباصإلا ()
 - ةياهنلاو ةيادبلا - ”5١ص اج - رثألا نويع  ؟١50 ص ؛ج ب ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (0)

 ا ص ةدج - ريثك نبا

 .؟ "ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 .'070ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبُزو

 :ةورف ةمجرت يف ينابيشلا ورمع يبأ نعو يراخبلا نع ةباصإلا يف ءاجو
 نب دلاخ هعم ثعبو .اهلك جحذمو ديبزو دارم ىلع يو يبنلا هلمعتساواا

 . اوكي هللا لوسر يفوت ىتح هدالب يف هعم ناكف صاعلا نب ديعس

 ريمأو لماع ناك كيسم نب ةورف نأ رداصملاو صوصنلا كلت ةفاك نم نيبتيو

 سيقو ورمعو ةورف ةدوع ذنم اهعيمج جححذم قطانمو لئابق ىلع هلك هللا لوسر
 ةافو ىتحو ه9 ةنس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف  صاعلا نب ديعس نب دلاخ مهعمو

 ماعلا راطإلا نييبت انه ديفملا نمو -ه١١ ةنس لوألا عيبر يف - كي هللا لوسر
 : ةرتفلا كلت عئاقوو ملاعمل ىلاتلا

 ناك يتلا ريمح قطانم يف ماه يخيرات ثدح ه4 بجر يف عقو دقل -

 مهل لاقي ناكو ةعساش ةقطنم مكحب القتسم مهنم لك ناكو ريمح ءاوذأ اهمكحي

 مهوعدي يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهيلإ ثعب دق كي هللا لوسر ناكو ءريمح كولم
 وه  دحاو تقو يف ريمح ءاوذأ عيمج نلعأ مث ءايجيردت كلذ متو «مالسإلا ىلإ

 ًاباتكو الوسر كلذي اوثعبو ةيمالسإلا ةلودلا يف ءاوضنالاو مهمالسإ - ه9 بجر
 ءريمح كولم باتك ِةلَي هللا لوسر ىلع مدق) :ماشه نبا لاق هِي هللا لوسر ىلإ
 «لالك دبع نب ثراحلا مهو . «مهمالسإب هيلإ مهلوسرو ءكوبت نم همُدُمَم

 نزي وذ ةعرُز هيلإ ثعبو «رفاعمو نيعر وذ ليق نامعنلاو «لالك دبع نب ميعُتو

 يف روكذم وهو ريمح كولم ىلإ قي هللا لوسر باتك ماشه نبا ركذ مث (مهمالسإب
 نم مكيلإ تلسرأ دق ينإو) : لك هللا لوسر لوق انه هنم انمهيو «رداصملا رئاس

 بسيف يللا ليو «لبج نبذاعم :مهملعو مهنيد ىلوأو يلهأ يحلاص

 مهريمأ إو « مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو  ديز نب هللا دبعو
 4 ةنس لاوش يف وأ ءناضمر رخآ يف كلذ ناكو ''”(أريخ هب مكرمآو «لبج نب ذاعم

 ْذِإ نميلا رثكأ ىهو «ريمح قطانم ىلع كو هللا لوسر لامع كئلوأ ناكف ءةيرجه

 نيبأو ندعو يحلو بإو زعتو ةماهت تاظفاحمو قطانم ةيلاحلا تايمستلاب لمشت
 دّنَجلا ةنيدم تناكو هوبش ةظفاحم نم ىندألا مسقلاو باصوو عادرو علاضلاو

 دقو (ْدَّنَجلا فيلاخم) مساب فرعُي ناكو «نميلا نم مسقلا كلذل ةيرادإلا ةمصاعلا

 ناك امنإو لامعلا نم ادحاو ذاعم نكي ملو ءْدَنَجلا ةنيدم ىلإ لبج نب ذاعم لصو

 ١. ؛ص - يدعجلا ةرمسا يا ب ورتملا ءاهقف تاقيط 010(

 0 1 مقت ىوبنلا كوعلل ةيتنارعلا قئاقرلا 59
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 : ريمح ءاوذأ ىلإ هباتك يف ْةْلَي هللا لوسر لاق ثيح «ريمح قطانم لامع عيمج ريمأ

 . (لبج نب ذاعم اعيمج مهريمأولا

 ىلع ًالماع يرعشألا ىسوم ابأ ِكي هللا لوسر ثعب ًابيرقت تقولا تاذ يفو
 ثعبو «كع ةقدص ىلع ًالماع ةلاه يبأ نب رهاطلا هعمو رعاشألا فالخمو ةماهت
 لوسر ثعبو «روث نب ةشاكع هعمو تومرضح ىلع ًالماع يزاصتالا هيل قيدايز
 لمعتساو صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو جحذم ىلع ًالماع كيسم نب ةورف كي هللا

 ةعاطب ًاعيمج مهرمأو «نادمه ىلع يبحرألا طمن كلام نب سيق ِةَْقَ# هللا لوسر

 ىلع ْهِْيَي هللا لوسر لماع وهو نميلا لامع عيمج ريمأ وه ذاعم ناكف «لبج نب ذاعم

 : هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ لاق «كلذب لصتي اممو ءاهعيمج نميلا

 انرمأو «نيدناستم انثعبف «نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ هي يبنلا ينثعب)

 لبج نب ذاعم مِدق اذإ نأو «رفنن الو رشينو ءرسعن الو رسيئ نأو «رسايتن نأ
 مس نيماحت)# هل رق لعب موف ىبأ ةيبلحلا تاس ةناوو نفق ةاعو "'"(ناههواط
 جد رهاطلا 4 نفاعلا نينديحس نييدلاجو ةاعموتانأز' لاك ها ( ةحلا هلام ىلع
 عم ةقدصلا لامع نم ديعس نب دلاخ ناك امنإو ''”(روث نب ةشاكعو «ةلاه يبأ
 لماع ديبل نب دايز عم نوكسلا ةقدص ىلع ًالماع ةشاكع ناكو «كيسم نب ةورف
 ًاعيمج مهرمأ ِةكي يبنلا نأ وه انه  ىسوم يبأ ثيدح نم مهملاو ءتومرضح
 لوسر لامع عيمج ريمأ ناك لبج نب ذاعم نأ ىلع لدي امب «لبج نب ذاعم ةعاطب

 . ةيرجه 4 ةنس لاوش ذنم نميلا ىلع ِهِْلَي هللا

 هع هللا لوسر نأ نييبت ىلع ةيخيراتلا صوصنلاو تاياورلا تعمجأ دقو -

 نأ يف كلذ ةيمهأ لثمتتو «(اهلك جحذمو ديبُزو دارم ىلع) كيسم نب ةورف لمعتسا

 : نيمسق ىلإ اهميسقت نكمي امنإو ةطبارتم نكت مل جحذم قطانم

 تناكو ءجحذم نوطب نم مهريغو سنعو دوأو عخنلاو ةيجانو دارم قطانم أ

 ةقطنم لازت امو «برأمو ءادحلاو سنعو ءاضيبلاو ناحيبو هوبش يف مهقطانم

 نم مسقلا كلذ زكرم يه دارم تناكف .برأم يف مويلا ىتح ةفورعم دارو

 ناكو ءدارم ةقطنم يف ِةْنَي يبنلا هالو امدنع ةورف رقم ناك دقو ؛جحذم قطانم

 ةورف نأ :نودلخ نبا ركذ دقف ءدارم ةقدص ىلع ًالماع حوشكملا نب سيق هعم
 ىلع أسيق ْةَكي هللا لوسز لمعتسا) هنأو ,حوشكم نب سيق هعمو دارم يف ناك

 . (دارم ةقدص

 15 نض عع ئطرقلل بباحصألا ةفرعم ىف باعشسمالا (1)
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 «ةريشعلا دعس نوطبو «بعك نب ثرحلا ينبو «بتججو «ءادصو ءديبُز قطانم - ب
 ثيلثت يف ديبُز ةقطنم تناكو .ةماهت يلاعأو ريسعو نارجن يف مهقطانم تناكو

 الماع كيسم نب ةورف ناكف «يديبزلا برك يدعم نب ورمع ةقطنم يهو نارجن
 ًالماع صاعلا نب ديعس نب دلاخ ناكو ًاضيأ جحذم نم مسقلا كلذ ىلع ًاريمأ
 نيخرؤملا نم هريغو نودلخ نبا ركذ دقو ءجحذم نم مسقلا كلذ ةقدص ىلع
 لماعك كلذو (صاعلا نب ديعس نب دلاخ «عمرو نارجن نيب ام ىلع ناك) هنأ

 نب ةورف ةيالو راطإ يف ةيجحذملا لئابقلاو قطانملا كلت يف ةقدصلا ىلع

 ديبز يف ديعس نب دلاخ عم برك يدعم نب ورمع ناك دقو «جحذم ىلع كيسم
 تبثو) :ديعس نب دلاخ ةمجرت يف ينالقسعلا لاق «جحذم نم قطانملا كلتو

 كو يبلا هثعب امل ديعس نب دلاخ حدم هنأ برك يدعم نب ورمع ناويد يف

 : اهيف لاق ةديصقب مهيلع اقدصم

 '"!(ادماح لابلا معان عجرتو ُرُسُث ًادلاخ تأت نإ ريخلا يغابل ٌتلقف

 ةينامي ديعس نب دلاخ مأ تناكو «ةباحصلا رايخ نم ديعس نب دلاخ ناك دقو

 تخأ ةشبك صاعلا نب ديعس نب نابأ جوزتو «ةيعازخلا دعس نب فلخ تنب ةنيمأ يهو
 كلتل ًارظنو «برك يدعم نب ورمع تأ ثني ةشق كتناكو يدارملا حوشكم نب سيق

 نب ةورف عم ةقدصلا ىلع الماع صاعلا نب ديعس نب دلاخ ٍةْلَو هللا لوسر ثعب طباورلا
 نبا لاق «كلذب لصتي اممو «ديبُر مسقو دارم مسق نيب لقئتي ةورف ناكو «كيسم

 كيسم نب ةورف مهيلعو «ديبُز ينب نم هموق يف برك يدعم نب ورمع ماقأ) :ماشه
 .هموق ىلإ - ةنيدملا نم - ورمع عجر» :ينالقسعلا لاقو .اِةَِلَي هللا لوسر يفوت ىتح

 . يلي يبنلا تام ىتح كيسم نب ةورف مهيلع ناكو اعيطم أملسم ماقأف

 نم ةوعدب هرمأ جحذم ىلع كيسم نب ةورف لمعتسا امل ٍةِْلَ هللا لوسر ناك دقو -

 ىلإ ةوعدلاب هاصوأ ِمِكَي هللا لوسر نأ ةباصإلا يف ءاجو ءمالسإلا ىلإ جحذم نم ىقيت

 اذإف «مهفلأتو سانلا عدا : ِِلكك هللا لوسر هل لاق : ينابيشلا ورمع وبأ لاقو «مالسإلا

 :هلوق وه يوبنلا رمألا اذه يف ديدجلا نأ لوقلا نكميو .زغاو اهمنتغاف ةلفغلا تيأر

 لَو يبنلا نأ ةديبع يبأ نع يناهفصألا ركذ كلذكو (زغاو ءاهمنتغاف «ةلفغلا تيأر اذإف)

 رمأ يذلا فرطلا تاياورلا ركذت ملو .(زغاو ءاهلبتهاف «ةلفغلا تيأر اذإ) :ةورفل لاق

 ناك اذإ امو «كلذل فورظلاو ةصرفلا تأيهت اذإ مهوزغب جحذم ىلع هريمأ ِةكَي يبنلا

 ؟ناذاب مالسإ لبق ءاعنصب سوجملا سرفلا كلذب دوصقملا

 .7*4ص ١ج  ديعس نب دلاخ ةمجرت  ةباصإلا )١(
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 نب ةورف دوهج ةرمث نم ناك دقف ءجحذم ْنِم ىقبت ْنَم مالسإ ددصب امأف
 لي هللا لوسر ىلإ امهيلك نم دفو ريسمو عخنلا ةليبقو اهرلا ةليبق مالسإ كيسم
 رشع ةسمخ يف جحذم نم اهرلا دفو مدق ةرشاعلا ةنسلا يفو) :نودلخ نبا لاق

 عم اوجحو مهنم رفن مدق مث ءاوفرصناو نآرقلا اوملعتو اوملسأف ءأسرف هودهأو أرفن
 ىلع مدق) :هنإ عخنلا دفو نع رثألا نويع يف ءاجو .(عادولا ةجح ِةِْي هللا لوسر

 ةنس مرحم نم فصنلل اومدق «دفو رخآ مهو .جحّذم نم عخنلا دفو هَ هللا لوسر

 نيِرَقُم ٍهِكَي هللا لوسر اوءاج مث «فايضألا راد اولزنتف ءلجر يتئام يف ةرشع ىدحإ
 لمع نيب لقنتي ذاعم ناك دقو ''”(نميلاب لبج نب ذاعم اوعياب اوناك دقو ءمالسإلاب
 يرعشألا ىسوم ىبأ دنع ةراتو دّئّجلا يف ةرات نوكيف «نميلا لامع نم لماع لك

 حجحذم يف كيسم نب ةورف دنع ةراتو تومرضح يف ديبل نب دايز دنع ةراتو ديبز يف
 ذاعم ناك) :تاقيطلا يف ةرمس وبأ لاق .نادمه يف يبحرألا كلام نب سيق دنعو
 ىلإ لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف ءتومرضحو نميلا لهأل ًالماع لبج نبا
 . "”تومرضحو نميلا يف لماع

 نبا لاق «نارجن يف بعك نب ثرحلا ونب :ةروهشملا جحذم لئابق نم ناكو

 ىلإ رشع ةنس ىدامج وأ عيبر يف ديلولا نب دلاخ كي هللا لوسر ثعبو» :نودلخ
 دلاخ بتكو ةاويلساف . .مالسإلا ىلإ بعك نب ثرحلا ىنب وعدي اهلوح امو نأرجن

 ءماشه نبا ركذ كلذكو ««مهدفو عم مدقي نأ هيلإ بتكقف ْخِْكَي هللا لوسر ىلإ كلذب
 هللا لوسر هثعب ذنم صاعلا نب ديعس نب دلاخ وه اهلوح امو نارجن يف ناك يذلا امنيب
 نب دلاخ) ليقف (دلاخ) مسا ببسي عقو أسابتلا نإ ودسو ةعارسم نب ةزرنا عمال

 ناك بعك نب ثرحلا ينب ىلإ هريسم نأو صاعلا نب ديعس نب دلاخ وه امنإو (ديلؤلا
 ىلإ جحذم نم ىقبت نم ةوعدب كيسم نب ةورفل هي هللا لوسر تاهيجوت راطإ يف
 راس مث «يناثلا عيير يف بعك نب ثرحلا وئنب ملسأ دقف رمألا ناك أيأو «مالسإلا
 لبقأف» :نودلخ نبا لاق «دلاخ عم لوألا ىدامج ىف ِهِْكي هللا لوسر ىلإ مهدفو

  نانق نب  ةصغلا وذ نيصحلا نب سيق :مهنم .. بعك نب ثرحلا ينب دفو هعمو دلاخ

 «يدايزلا دارق نب هللا دبعو «لجحملا نب ديزيو ؛نايدلا نب نادملا دبع نب ديزيو

 لاقو ِةْيي يبنلا مهمركأف «يبابضلا هللا دبع نب ورمعو يبابضلا هللا دبع نب دادشو
 :لاق ءادحأ بلغن نكن مل :اولاق  ؟ةيلهاجلا يف مكلتاق ْنَم نوبلغت متنك مب :مهل

 ”ج  سانلا ديس نبال رثألا نويع 78و 75 7ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
 ."7 8ص

 .18١ص  يدعجلا ةرمس نبال  نميلا عاهقف تاقبط 20



 ١8 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 109ً

 مل ب ااا :اولاقف - ةيلهاجلا يف مكلتاق نم نوبلغت متنك ىّلب

 تاو ِلِكَي هللا لوسر اوعياب يأ  اوملسأف «متقدص :لاقف .ملظب ًادحأ أدين الو

 . "'”(رشع ةنس ةدعقلا يذ ردص ىف اوعجرو «نيصحلا نب سيق مهيلع

 يف جحذم ةداق نم نادملا دبع نب ديزيو نانق نب نيضحلا نب سيق ناك دقو
 عمتجا) :هنأب يزارلا هركذ ام نييبت انفلسأ ثيح «مدرلا موي ةعقومو جحذم ةروث

 لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسوؤرلا نم ةعامج

 يدعم نب ومع مي داكو «فوجلا نم باذمب مهعامتجا ناكو عمره نتءىرسك

 «فارشألاو ناسرفلا نم ةعامجو بدادملا ديس ىو انك هن ةيصسلاو "نورك

 نم مهيلإ جرخف ناذاب كلذ غلبف ءًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسعف
 لتاقم فالآ ةرشع ىف نادمه هيلإ تجرخف - سرفلا  ةرواسألا ليخ ىف ءاعئنص
 ءفوجللاب نيرئاثلا جحذم ةبراحم نادمه تلوت مث «(ةرصنلاو فلحلا هيلع اوضرعو
 كلت يف جحذم ىلتق ْنِم ناكو ؛مدرلا موي ةعقوم يف جحذم ىلع نادمه تبلغتف
 تدأ دق مدرلا موي ةعقوم تناكو «نيصحلا نب سيق ةوخأ عابرالا سراوف برحلا

 مهسفنأب ةقثلا مهيلإ ديعي نأ ٍةِكَي يبنلا دارأ امبرو «بعك نب ثرحلا ينب ءافكتا ىلإ
 «كلذ ببس نع مهلأسو «ةيلهاجلا يف مهلتاق ْنَم نوبلغي اوناك مهنأب مهريكذتب ماقف
 «؛متقدص :لاقف «ملظب ًأدحأ أدبن الو قرتفن الو عمتجن انك هللا لوسر اي) :اولاقف
 نم تريعو عجاب عبج - عامتجا ةيمهأ ىلإ ةراشإ يوبنلا قيدصتلا كلذ يف ناكف

 عابرألا را لوسر نإ مث ءودعلا ىلع رصنلا قيقحت لجأ
 ا اا ندع ب سيق نقيه را ري ىف سرتلا هاتلج لقا دمللا

 اوعجرف) :بعك نب ثرحلا ينب دفو نع ماشه نبا لاق «؛نارجنو بعك نب ثرحلا
 نب سيق ِهلَي هللا لوسر مهيلع َرَّمأو ء:ةدعقلا يذ ردص وأ لاوش نم ةيقب يف

 ءجحذم ىلع كيسم نب ةورف ةيالو راطإ يف كلذو (يثراحلا نانق نب نيصحلا

 . (زغأو اهمنتغاف ةلفغلا تيأر اذإ) :هل لاق دق ِةِْيَك هللا لوسر ناك يذلاو

 ءاعتصب سرُفلا ىلع ه١٠ ةجحلا يذ ةروث
 نب ثرحلا ىنب دي ا ل ا لا ل

 ءاجخز نيب ةحساو تالاضتا يرجت فادي: ةدعقلا _ىذن ندص: نفاد نازجت ىلإ بعك

 رار م نيرا رست لا ءةعاضقو ةارسلا دزاو نادمهو جحذم
 ريرحتو ءاعنصب و ولا علا او

 ها

 .778ص ؟ج  سانلا ديس نبال رثألا نويع 7178و ” 57ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
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 يف زمره نب ىرسك لماع ناك ناساس نب ناذاب) نأب يزارلا صن مدقت دقلو

 ناكو ةنس 78 مكح دقو «زمره نب زيوربأ ىرسك وه زمره نب ىرسكو (نميلا
 ةنس مالسإلا ىلإ هوعدي ِهلك هللا لوسر هيلإ بتك دقو (م٠57 )604١  نم هدهع
 قزم :لاق كلذب ِهلَك هللا لوسر ملع املف ِةْكَو يبنلا باتك ىرسك قزمف (م5710ها/

 ه8 ةنس مورلا كلم لقره عم ًابرح زمره نب زيوربأ ىرسك ضاخ دقلو ءهكلُم هللا
  نئادملا اولخدو سرفلا ىلع مورلا اهيف بلغت ةروهشم برح يهو 0
 نيتلودلا نيب ةيقافتا عيقوت كلذ دعب متو «بيلصلا اوداعتساو - ىرسك ةمصاع
 مورلل ةعباتلا ميلاقألا ىلع ءادتعالا مدعب سرفلا اهبجومب دهعت ةينامورلاو ةيسرافلا

 ناك (م579) ه4 ةنس يف هنأ ىلع  ةعطاق ةفصب كلذ لديو ,ماشلاو ايكرت يف

 . ''”ةايحلا ديق ىلع زمره نب زيوربأ ىرسك

 لقره ىلإو ىرسك ىلإ بتك ْةَْي هللا لوسر نأ ركذب تاياورلا تفتكا دقلو
 نبا ركذ دقو «نيترم امهيلإ بتك هنإ ىلع لدي قيقحتلا نكلو «ةيرجه ا/ ةنس

 بجر يف - كوبت ةوزغ يف لقره ىلإ يبلكلا ةيحد ثعبو بتك َكَي يبنلا نأ ركاسع
 ةرم ىرسك ىلإ َةْقَك يبنلا بتك كلذكو «لقره ىلإ يناثلا باتكلا وه كلذو ه4
 ةدعقلا يذ يف  ةنارعجلا نم ِةلِكَي هللا لوسر فارصناو ةكم حتف دعب كلذو «ةيناث

 هتدوع دنع مهيلإ نيثوعبملا ثعبو كولملا نم ددع ىلإ ْةيو يبنلا بتك ثيح ه4
 زمره نب زيوربأ ىرسك قزمف ءه4 ةنس لئاوأ ىف ةئيدملا ىلإ ةكمو ةنارعجلا نم

 ةيناثلا ةرملا يق هنإ الإ نيترم باتكلا قيزمتب همايق نم عنام الو للي يبنلا باتك
 بتكي :لاقو ِةْلك يبنلا باتك قزم)  هنأب ةاورلا نم هريغو قاحسإ نبا هاور ام ناك

 ىلإ ثعبأ نأ نميلا يف هلماع وهو ناذاب ىلإ ىرسك بتك مث «يدبع وهو اذه ّيلإ
 هنافرهق ناذاب ثعبف «هب ينايتأيلف كدنع نم نيلجر  ًادمحم ينعي  لجرلا اذه

 ىلإ فرصني نأ امهعم كو دمحم ىلإ بتكو «سرفلا نم ةرسخرخ هعمو هيوناب

 ءهاشنهاش نإ :لاقو هيوناب هملكف «ةنيدملاب ةَِك هللا لوسر ىلع امدقف ءىرسك
 قلطتتل ىنتعيف كي ةيتايوم كيلإ تعبي ناب ةناذاب كلملا ىلإ سك لقا ئرسك
 1 .يبنلا امهرخأف .كدالب برخيو كموق كليو تملع نم وهف تيبأ ْنإو «يعم
 رهش نم اذك ةليل هلتقف هيوريش هنبا ىرسك ىلع طلس هللا نأب ّيحولا هءاجو ءدغ ىلإ
 نتا ىلإ هيوسكملا ةياورلا نق ءاساتعو بد( لوألا ىالاتج نم نيضع سملااذك
 وهو .(عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيضم رشعل اذك رهش نم اذك ةليل) :قاحسإ

 مورلا كلم لقره نيبو اذه  زمره نب ىرسك نيب برحلا ليلدب ئطاخ ديدحت
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 لتقم نأ ىلع لدي امم «ه4 ةنس رخاوأ يف امهنيب حلاصتلا مث (م575) ه9 ةنس

 نيضم عبسل) ناك امنإو «(عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيضم رشعل) نكي مل ىرسك
 ابهذا :امهل لاقو نييسرافلا نيلوسرلا لت ىبنلا اعدف - (رشع ةنس ىلوألا ىدامج نم

 كتيطعأ تملسأ نإ) :هل الوقو «هنبا دي ىلع ةليللا كبر لتق يبر ْنأب :ناذاب اربخأو
 لات امي ةاريخاف .ةاذان ىلإ اداعت ب( ءاقألا نه انو نع كامو كلور كيديكاام
 ام ناذاب رظتناو «ّىيبن وهف لاق امك رمألا ناك نإ :لاقف «ىرسك لتقم نع دمحم

 املف ىرسك لتقم دعب سرفلا ةكلمم يف ًابرطضم عضولا ناكو .سراف نم هيتأيس

 هيوريشل رمألا عامتجاو ىرسك لتقمب ناذاب ىلإ بتك ىرسك نب هيوريشل رمألا بتتسا
 كيلا بفك ىلا لجرلا كلذ ىلإ دمعاو «فللكت نمي ةعيبلا ىلذخ) هل لاق

 هذاا ىلإ فرس نبا عكا هنإ ريثألا'قيان ةنازرن قف ءاسو:(ةديث ذاد هتانقي قرتسك
 حيحصلا نمزلا ناك دقو «(دمحم يبنلا نع فكلابو «نميلاب هل ةعاطلا ذخأب هرمأي
 هيف ناك تقو وهو «ةرجهلل رشع ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش رهش يف كلذل

 جحذم ءامعز نم مهريغو يسنعلا دوسألاو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع
 سرفلا ةبراحملا اهنم ريسملاو نارجنب ءاقتلالا ىلع اوعمجأو اوبتاكت دق نادمهو

 . تاياور ثالث ىرسك نبا باتك لوصو دعب ناذاب فقوم نأشب دجوتو . ءاعنصب

 مامإلا نع ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا اهركذ دقو : ىلوآلا ةياورلا لوقت
 لاق دق ِدِلَي يبنلا ناك امك ىرسك لتقمب ملعو ىرسك نبا باتك هاتأ امل ناذاب نأ يبعشلا

 .''”(هلتقف يسنعلا دوسألا هقحلف ٍةلَي يبنلا ىلإ نميلا نم ناذاب جرخ) : هنأو «ناذاب ملسأ

 توم امأو  هدحو  ناذاب مالسإ يف ةثلاثلا ةياورلا عم ةياورلا هذه قفتتو

 جورخ ناكو «ةدعقلا يذ رخآ يف ءاعنصب تامف ًاضيرم ناك هنإ باوصلاف ناذاب
 توم دعب ةجحلا يذ ىف ءاعنص ىلإ نارجنب اوعمجت نيذلاو ىسنعلا دوسألا ريسمو

 ٠ :(ناذام ني وقر هلا كيلستر قاذاب

 نب فيس اهاور دقف «بتكلا نم ديدعلا يف ةعئاشلا يهو :ةيناثلا ةياورلا امأ

 يربطلا هنع اهلقنو مهب قوثوملا ريغ نيرخأتملا نيصاصقلا نم وهو  يميمتلا رمع
 فرس نيا تاعك ةثاذاع نتا اهل :ةياورلا كلت لوقتو :هينفكلا ةيقب ىف ةيريتعناف

 لبا لاؤيسر ةلمعتساز» ةهرعبلا ىف'اولاكأ نورثلا:نسرفلا نم. ءانألا ةغس كملتما وب يتاسأ
 ىلع ِهَّرَّمأ ناذاب ملسأ نيح ِهِْلَي هللا لوسر نأ :ةياورلا كلت معزتو «نميلا ىلع هي
 رشع ةنس ةجحلا يذ يف ناذاب تام ىتح أدحأ اهيف هعم لمعتسي ملو نميلا عيمج

 )١( اج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص١17١.
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 لبج نب ذاعم دّئجلا ىلع ىَلوف ؛ةعامج ىلع هلمع ِلي يبنلا مَسَقَف «ةرجهلل
 كع ىلعو .رهش نب رماع نادمه ىلعو موف انا" ةفرام نلعو غةيمأ نب ىلعيو

 ىلعو «ديعس نب دلاخ عمرو نارجن نيب ام ىلعو .ةلاه يبأ نب رهاطلا نييرعشألاو

 00 (ناذاب نب رهش اد .«دوت نب ةشاكمو ديبل نيردابز :تومرصخ

 هعم ثعبو ريمح قطانمو دّنَجلا ىلع لبج نبذاعم لمعتساو ثعب كوبت ةوزغ

 يا روم دل يدعم ياك يف نيوكاسل لامعلا

 ا ءةلاه تأ را ةماهت كعو نييرعشألا دالب

 او ور دوا ادي 0

 سرت ءانبألا ىلع ًاكلم ناكف قطانملا ضعبو ءاعنبم ىوس ناذابو سرفلا ديب نكي

 ةيدللا نيثوعبملا أبن يف نودلخ هما نكد كدقو الا نسيل قطاعوللا كلت ءاعنصي

 لاقو ىرسك لتقمب امهربخأ ِةْكي يبنلا نأ ِةِْكَك يبنلا ىلإ ىرسك رمأب ناذاب امهلسرأ

 ناك هنإ دكؤي اذهف ء(ءانبألا نم كموق ىلع كتكلم تملسأ نإ) :ناذايل الوق :امهل
 ىلع الماع نوكيس ملسي نيح هنإو ءاهلوح امو ءاعنص يف سرفلا ءانبألا ىلع أكلم

 ريمأ وه ناك يذلا لبج نب ذاعمل ةماعلا ةيالولا راطإ ىف كلذو ءطقف ءانبألاو ءاعنص

 .ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا دم نميلا لامع عيمج

 يف سانلا ديس نبا اهركذ دقو  تاياورلا حصأ يهو :ةثلاثلا ةياورلا ركذتو

 هنرواسا هيلإ تعمتجاف + نفيره وهو: موسك لعقمي ريشلا ناذاي نقأ»: : هنأ رثألا نويع

 اولخدأو لجرلا اذه اوعبتاف ءربدُم ُكِلَمو ٌلِبقُم ُكِلَم :لاقف ءانيلع رّمْوُت ْنَم :اولاقف
 كلذو «ناذاب 00 هئبأ كيلمتي سرفلا ةواشألا ماقف اني تامو «هتيد يف

 اوعبتا) سرفلل ناذاب لوق نم نيبتيو ءةرجهلل رشع ةنس ةدعقلا يذ رهش رخاوأ ىف

 هتاذاز الإ فلسا دق نك تل سررقلا نم اذجا نإ ها هنيع ىف ودهم و. لطعرلا اذه
 نب رهش هنبا كيلمتب اوماقف «نيرفاك ًاسوجم اولاز ام ءانبألا سرفلا عيمج ناك امنيب
 ءاعنص - نميلا نم جرخو) ملسُي نأ دارأ هنأب ىلوألا ةياورلا يف دوصقملا وهو ناذاب

 ناذاب تام نيح هنأل كلذو «(هلتقف يسنعلا دوسألا هقحلف ديك يبنلا ىلإ ريسملل -

 نم مهعم نيذلاو جحذم ناسرفو ءامعز ناك «ناذاب نب رهش كيلمتب سرفلا ماقو

 يف ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسع دق ةارسلا دزاو نالوخو نادمه

 6 رع ع نسناتلا ديه ال ىونألا نوزع 10
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 يباحصلاو « ب ا يداك وادم ىلإ اوقلطناو ءنارجن

 راو يالا .برك يدعم نب ورمع يباحصلاو «يدارملا حوشكم نب سيق
 نب ديزيو « لجحملا نب ديزي يباحصلاو «نادملا دبع نب ديزي يباحصلاو « نيصحلا

 ححذم ناسرفو ءامعز نم مهريغو «يريمحلا ةرج يذ نبا ناثو «يدزألا لكفألا

 نم مهريسم نم مايأ ةرشعل) كلذو ءاعنص فراشم ىلإ اولصوف «ةدنكو نادمهو

 ديري جرخ هنإ ليق يذلاو ءاعنص نم ناذاب نب رهش جورخ ناك كلذ دنعو «(نارجن

 ةنيدم نم جرخ هنإ بوصألاو «هلتقف يسنعلا دوسألا هقحلف هيك يبنلا ىلإ ريسملا

 ةقطنم يف يسرافلا شيجلا ركسعم يف اوركسعف «لاتقلل ةرواسألا شيج عم ءاعنص

 نويناميلا ركسع امنيب ؛«ءاعنص ةنيدمل ميدقلا يلامشلا روسلا جراخ بوعش ّيح

 ركسعم ةهجاوم يف يدارملا حوشكم نب سيقو يسنعلا دوسألا مهيف نيذلا نورئاثلا

 «ناشيجلا ىقتلاف  ةجحلا يذ يف كلذو - بوعش ّيح ةقطنمب يسرافلا شيجلا

 نب سيق ةدايقب نييناميلاو جحذم شيجو ناذاب نب رهش ةدايقب ءانبألا سرفلا شيج
 ةميزه سرفلا ةميزهو ناذاب نب رهش لتقم نع لاتقلا رفسأو «يدارملا حوشكم
 نم ةليل ةرشع سمخل) كلذو نيرئاثلل رصنلا مت ثيح ةعقوملا كلت يف ةقحاس

 درر قادر لاسم سا تارت رح كلا ب زكا كيد تربص
 : يريمحلا.ةرج يذ نبا لاق كلذ ىفو ؛ يدارملا حوشكم نب سيق دي ىلع ناذاب

 مائتلريغ باسحألاةينامي حةبصع ءاعنص موبي نأ كرّمغْل

 مامُم سأرٌحوشكملااهب َناَبأ ةبرضب (رهش) ّيْف اًنْعَدَج ةادغ

 ىلصو ؛هه١٠١ ةنس ةجحلا يذ لفانأ ىف ءاعنص لوخدو رصنلا ناكو

 يتلا يهو بوعش ةقطنمب سرفلا ركسعم نم ةحاس يف ديعلا ةالص نوملسملا
 555 '”ءاعنصب ديعلا ةالص هيف متت يذلا (دهشملا) مويلا كلذ ذنم تحبصأ
 (كيسم نب ةورف) مساب سرُفلا ىلع رصنلا اهيف متو ةعقوملا اهيف تراد يتلا ةقطنملا
 نب ةورف هانب ريغص دجسم اهيفو مويلا ىتح (كيسم نب ةورف) مسا لمحت لازت امو
 . هنع هللا يضر كيسم

 : يلي ام ىلإ هيبنتلا انه ديفملا نمو
 اوقفتاو اوبتاكت نيذلا جحذم ءامعز زربأ نم ناك يسنعلا ةلهبع دوسألا نأ

 دوسألا لصوو ءءاعنصب سرفلا ةبراحمل اهنم قالطنالاو نارجن يف عمجتلا ىلع

 نب ةورف عماج- ي يمسو ديلتلا دهشملا عقوم يف ثيدح دجسم ءانب ةنس نيرشع وحن لبق مت 0010

 .ريغصلا ميدقلا كيسم نب ةورف عماج ريغ وهو كيسم
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 نب سيق لصوو «لتاقم ةئامعبس يف نارجن ىلإ فوجلاب بخ ةقطنم نم يسنعلا
 تارشعو «ديبز ناسرف يف برك يدعم نب ورمعو ء«دارم ناسرف يف حوشكم
 ىلإ نارجن نم.اوقلطنا مث «ةارسلا دزأو ةدنكو نادمهو جحذم نم ةداقلا

 كلذ يف جحذم ءامعزو تايصخش زربأ ناك يسنعلا دوسألا نأ امبو ءءاعنص

 لوخدو رصنلا دعب ةؤبنلا ىعداو دترا هنإ مث ءاعنص ىلإ ريسملاو نارجنب عمجتلا

 عمجتلا ةعقاو نيب تاياورلا تجمد دقف -ه١١ مرحم يف  ريسي دمأب ءاعنص
 دعب يسنعلا دوسألا ةدر نيبو  ةجحلا يذ يف  ءاعنص ىلإ ريسملاو نأرجنب

 اوبتاكت امل جحذم ءامعز نأب ليق جمدلا كلذ ببسبو ءءاعنص يف كلذ

 اوجرخلاو ءاهب اوبثو) ءيسنعلا دوسألا عم نارجنب عمجتلا ىلع اودعاوتو

 حوشكم نب سيق بثوو «نارجن نم صاعلا نب ديعس نب دلاخو مزح نب ورمع
 يسنعلا دوسألاب سيق قحلو ءدارم نم هولجأف دارم يف وهو كيسم نب ةورف ىلع
 هفلاخف صاعلا نب ديعس نب دلاخ عم برك يدعم نب ورمع ناكو «نارجن ىف

 ىلإ يسنعلا دوسألا دنج رمأ ناكو «نارجن نم اوراس مث ء«دوسألاب ورمع قحلو

 ةميزه اهيف مت يتلا ءاعنص موي ةعقوم يفو ريسملا كلذ يف حوشكملا نب سيق
 . ءاعنص لوخدو سرفلا

 عمجتلا دنع ةهوبشم اياون يأ رهظأ دق نكي مل يسنعلا دوسألا نأ رهاظلاو -

 مث ةفلاخملا هنم رهظي ملو «سرفلا ىلع راصتنالاو ءاعنص ىلإ ريسملاو نارجن يف
 تراشأ دقو - ه١١ مرحم يف  ةرتغب ءاعنص لوخد دعب اميف الإ ةؤبنلا ءاعدا

 :يربطلا لاق ثيح «ةيمهألا ةغلاب ةراشإ اهنكلو ةراشإ درجم كلذ ىلإ تاياورلا

 دوسألا) هنأب يبطرقلا هفصوو ''”(دعب ىداب ىتح هرمأب ًارتستم يسنعلا دوسألا ناك)
 نكمي يلاتلابو ''”(أرتستم كلذ لبق ناك) هنإ لاقو (ءاعنصب ئبنتملا باذكلا يسنعلا
 نيذلا ةباحصلا نم اناك صاعلا نب ديعس نب دلاخو لب كيسم نب ةورف نإ لوقلا

 مت نأ ىلإ يسنعلا دوسألاو ورمعو سيق عم شيجلا كلذ يف نارجن نم اوراس

 مهعامتجا نم ةليل نيرشعو سمخل) كلذو ءاعنص موي ةعقوم يف سرفلا ىلع رصنلا
 يف اوكراش نيذلا نم ريثك عجر مث «ةجحلا يذ لئاوأ يف ءاعنص اولخدف (نارجنب

 ماقأ امنيب ء«دارم ىلإ ةورف عجرو ءاهريغو نادمهو جحذم يف مهقطانم ىلإ ةعقوملا

 نب دلاخو «برك يدعم نب ورمعو «حوشكم نب سيق يسنعلا دوسألا عم ءاعنصب
 .نادمهو جحذم نم عومجو « صاعلا نب ديعس

 )4 )1١ص ؟نج  يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ١١ - ص ”دج ب يبطرقلل باعيتسالا ١ 6؟.
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 هيلع ءاضقلاو 3 اعنصب ةؤبنلل يبسنعلا دوسألا ءاعدإ

 هللا لوسرو ةيرجه ٠١ ةجحلا يذ يف ركذلا ةفلاس ءاعنص موي ةعقوم تناك
 ريمأ لبج نب ذاعم عادولا ةجح دهشو نميلا نم راس دق ناكو عادولا ةجح ىف هي

 مزح نب ورمعو يلجبلا هللا دبع نب ريرجو يرعشألا ىسوم وبأو نميلا لامع
 ةايمحلا لئابقو قطانم ىتش نم فاللالاو نميلا ءامعزو تايصخش نم ديدعلاو

 «ةجحلا يذ رخاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح نم ديلي هللا لوسر فرصناو
 ةدوعلاب اذاعم كي هللا لوسر رمأ مث «ءامعزلاو لامعلا نم ددعو لبج نب ذاعم هعمو

 ىلع يراصنألا مزح نب ورمع ِِلَك هللا لوسر لمعتساو «نميلا ىلع ًاريمأ هلمع ىلإ
 ىلع ةيمأ يبأ نب رجاهملاو ,(برأم) وأ (كع) ىلع ةلاه يبأ نب رهاطلاو ارجل

 لك لمع ىف لقنتي ناك هنأل .. نوكسلا ىف لزنو تومرضح ىلإ ذاعم هجوتف «ءاعنص
 مه يتلا مهلامعأ يف مهبلغأ ناكو ؛ مهلامعأ ىلإ لامعلا ةيقب ةعرتو. د نمبلا لامع
 امنيب (دارم نم ةيسحألا) يف ًاميقم ناكو جحذم لماع كيسم نب ةورف مهنمو اهيلع

 ىلع لماع ِةهِكي يبنلا هثعب يذلا يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا ء ءاعنص ىلإ لصو

 +«ضاعلا نيدليسم ةيدلاخو وريقو ىسيقوب ىنيتعلا فويمألاءاهم تاكو عاشت

 ىلع بلغتو يسنعلا دوسألا درمت ؛ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا لصو املف
 رهش يف كلذو «ءاعنصب ةؤبنلا ىعداو دترا مث ةيمأ يبأ نب رجاهملا جرخأو ءاعنص

 قطنت ام وهو «كلذ لبق سيلو ءاعنص ىلإ رجاهملا لوصو دعب ه١١ ةنس مرحملا
 يف ماشه نبا ركذ دقف «ةقوثوملا رداصملاو صوصنلا نم ديدعلا هيلع لدتو هب
 ةيمأ يبأ نب ؛ رجاهملا ثعبق . هئارمأو هلامع يي هللا لوسر ثعب) :ةنإ-ةيوبتلا ةريشلا

 لماكلا باتك يف ءاج كلذكو ''"اهب وهو يسنعلا دوسألا هيلع جرخف ؛ءاعنص ىلع
 ىلع يك يبنلا هالو) :ةباصإلاب رجاهملا ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو 2'”ريثألا نبال
 لَك يبنلا ثعب» هنأ يزارلا خيرات يف ءاجو 6-00 دوسألا هيلع جرخف ءاعنص
 ءاعنص ىلع بلغو يسنعلا دوسألا هيلع جرخف ءءاعنص ىلع ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 يسنعلا دوسألا بلغ) :يرذالبلا لاقو ؟'ةنيدملا ىلإ رجاهملا عجرف ءاهب وهو

 دترا مث ''”ديبل نب دايز ةيحان ىلإ رجاهملا زاحناف رجاهملا جرخأو . . ءاعنص ىلع
 .هعم اوسيل نيذلا جورخ ىلع ضرتعي ملو «ءاعنصب ةؤبنلا ىعداو يسنعلا دوسألا

 امك ءاعنص موي ةعقوم يف نيملسملا نييناميلا نم اهولخد نيذلا بلغأ اهنم جرخف

 )١( ص ؛ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا  .. 77١ص ؟ج  ريثألا نبال لماكلا  - 7١5ةياصإلا -

 ص  7٠١5.451و ١8ص - يزارلل ءاعنص خيرات

  00ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١١ الإصابة  ص "لج 586 .
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 راتخا امنيب ءبرك يدعم نب ورمعو صاعلا نب ديعس نب دلاخ نايباحصلا اهنم جرخ
 رهاظتلاو نادمهو جحذم ناسرف نم ةعامج يف ءاعنصب ءاقبلا حوشكم نب سيق
 : هنأ ينالقسعلا ركذ دقو هك يبنلا تاميلعت يتأت نأ ىلإ يسنعلا دوسألل ءالولاب
 نغ) *ىرذالبلا لاقو ؟'”(ايلهأ تلاغ ف ةاعتص ىلع نيسسعلا ةوسألا هبلغاامل)
 نار ”(يعع ناحل نريديعس نيرانلاج عرخار ءانجم ىلع يسعلا هوك
 اريسيو ءاعنص نم هعم جرخي نأب حوشكم نب سيق حصن دقف برك يدعم نب ورمع
 «سيق ضفرف ءاعنصب رامخلا يذ يسنعلا دوسألا عم ىقبي الو دي هللا لوسر ىلإ

 دوسألا ربخب هربخأو دارم يف كيسم نب ةورف ىلإ راسو ءاعنص نم ورمع جرخف

 .هكي هللا لوسر ىلإ ربخلاب ةورف قلطتاف ءيسنعلا
١ 41 

  1-5و 0

 نم يسنعلا دوسألا لعف نع ِةكَي يبنلا ىلإ عقو ربخ لوأ ناك) :يربطلا لاق
 يسنعلا دوسألا نأب ِةْكي هللا لوسر كيسم نب ةورف ربخأف 7( فليس ني ةورف لبق
 دترا مث ءرجاهملا جرخأو ةيمأ يبأ نب رجاهملا لصو امدنع ءاعنص ىلع بلغت
 هللا لوسر ردايف «هتعاطب رهاظتي ءاعنصب هعم حوشكم نب سيق نأو «ةؤبنلا ىعداو

 :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةيخيراتلا رداصملا اهتركذ يتلا تاءارجالا ذاختاب دك

 حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورف ثعب يسنعلا دوسألا ربخ ِةنِكَو هللا لوسر غلب امل)
 ريسملاو جحذم رافنتساب كيسم نب ةورف رمأ هنأ دوصقملاو ''(هتلواصمل يدارملا
 ءاعنص يف حوشكم نب سيق ىلإ ًاثوعبم ْةكَي هللا لوسر ثعب امك ءدوسألا ةلواصمل

 .وعاوخملا نيس رب ريو تروسملا ناكوب ىشتعلا جوسألا ةلزانشم ىلع نجغلاب هيما

 ناك لي يبنلا نع هغلبأو نأشلا هأبنأو ًاسيق سنحي نب ربو ملعأ املف» :ريثك نبا لاق
 يف سيق ذخأف ''”ةهرمأ نم قيضو مَع يف ناك هنأل ءامسلا نم هيلع عقو امنأك
 نم ةعامج سيق عم ناكو ءءاعنص لخاد نم لمعلاو سرفلا ءانبألا ضعب ةلامتسا
 لبج نب ذاعم ىلإ ِهتكَي هللا لوسر بتك دقو «ءاعنص لخاد نادمهو جحذم ناسرف

 نب ريرج كي هللا لوسر ثعبو ءءاعنص ىلإ هجوتلاب لامعلا رئاسو ىسوم يبأو
 قطانم ناسرفب ريسملاب ميلظ يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع
 ريمع ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ِةْلَو هللا لوسر ثعب امك «ءاعنص ىلإ ريمح
 ةلواصمل نادمه ناسرفب ريسملاب ينادمهلا بقاعلا ديغسو ينادمهلا نارم يذ

 .582 ض ا"ج  ةباصإلا - ١١ 5ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 010

 نبال ةياهنلاو ةيادبلا - ١١ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف 77” ص ١ج - يربطلا خيرات 00
 أ 217 نص "هج ب ريثك
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 ءارمألا لبقأف ء«جحلم تاسرف كيسم نب ةورف رفنتسا امئيب « ءاعئنصب , يسنعلا دوسألا

 مهيلإ بتكف) ءءاعنص اورصاحو نميلا ءاجرأ نم ناسرفلاو ءامعزلاو لامعلاو
 . (انرمأ مربن ىتح اعيش اوئثدحُت ال نأ :حوشكم نب سيق

 ذيفنتو ريبدت يف هعم اكرتش هاف هيوذادو يمليدلا زوريف لامتسا دق سيق ناكو

 روس ىلع سيق ماق حابصلا ناك املف) :ريثك نبا لاق «ليللا يف يسنعلا دوسألا لتق
 هللا ربكأ هللا :لاقف «ةئيدملا روس سيق الع) :يرذالبلا ركذ امك ثيح (. .ةنيدملا

 جرح هجاذك ةليهبخ نإو هللا لوسر ادسحس ةآو:ثلا الإ هلإ ل نأ :قهشأ ننكأ

 ناسرفلاو لامعلاو ءارمألا مهو  نوملسملا لخدف «باوبألا اوحتفف سيق باحصأ

 سأرب سيق مهيلإ ىقلأ امل يسنعلا دوسألا باحضأ مزهناو - ءاعنصب نيطيحملا

 ءاعنص اولخد نيذلا ءامعزلاو ءارمألا نم ناكو ''”(هلهأو مالسإلا رهظو ءدوسألا

 فحاو :«يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «كيسم نب ةورفو « لبج نب ذاعم مويلا كلذ يف

 ء«ميلظ وذ بصشوحو ءعالكلا وذ عفيمسو «لأرم وذ ريمعو «يرعشألا يصوم

 : نودلخ نبا لاق ءءاعنص يف سانلاب لبج نب ذاعم ىلصو «ءاعنصي رمألا بتتساف

 ءامسلا نم ةعقاولا ربخ ِِْكَي ىبنلا ىتأ دق ناكو ءربخلاب لَو هللا لوسر ىلإ اوبتكوا

 نفاع ردا وأ ىف ةلتقم تاكو. (ةطفوانلا ءادكيش بناذكلا يسنعلا لتُق :اهتادغ يف لاقف

 ماقأو ءنميلا فيلاخم يف مهقطانمو مهلامعأ ىلإ ةداقلاو لامعلا عجرو ءه١١ ةنس

 . نميلا عيمج ىلع لَم هللا لوسر ريمأ هنأل ءاعنصي لبج نب ذاعم

 ةريخألا ةورف تاونس ملاعم

 اونب مهنإ ةيخيراتلا رداصملا تركذ نيذلا ةباحصلا نم كيسم نب ةورف ناكو

 «كيسم نب ةورفو «سنحي نب ربوو «لبج نب ذاعم مهو ءءاعنصب ريبكلا عماجلا
 ريما هلمف ىلا ليسا هن ةوزلاد رمتساو داع دقو مدلك هللا لوسر ةايح يف كلذو

 لوسر ةافو ىتح «ةقدصلا ىلع ًالماع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو جحذم ىلع
 «برك يدعم نب ورمع ةورف عم ناك كلذكو - ه١١ لوأ عيبر يف - دَكَع هللا

 الو .(خلا ٠ . كلم رش ةورف كلم اندجو) : هوجهي لاقف ةورف نم بضغ هنأ ىوريو

 جحذم ىلع ًأريمأ ناك كيسم نب ةورف نأ دكؤي وهف ةدئاف نم وجهلا كلذ ورلخي

 نأ ثبل امو ؛«كلم) هنأب ورمع هفصو ثيحب ركب يبأ ةفالخ يف كلذك رمتساو
 . برك ىدعم نب ورمعو ةورف نيب دادولا داعو وجلا افص

 ليصفتلاب يسنعلا دوسألا رمأو ءاعنص موي ءابن يتأيسو - 4١١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 . يدارملا حوشكم نبا سيق نع ىلاتلا ثحبملا يف
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 داهجسلا نيدايم ىلإ برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق قلطنا دقو
 راطإ يف جحذم ىلع ًالماع ةورف ثكمو ه١ ةنس علطم يف ماشلاب تاحوتفلاو

 يف ينالقسعلا ركذ دقف «نميلا ىلع باطخلا نب رمع هالو يذلا هينم نب ىلعي ةيالو
 نع كاسم هيتةورف باطلا ني رم نوععسا) هنأ :تاقطلا نت ةعتم ناو ةاصإلا
 را( حالم ةندع

 يبرعلا شيجلل ًاددم اوقلطنا نيذلا ةداقلاو ءامعزلا نم كيسم نب ةورف ناك مث
 ءها١١/ ةنس اهطاطتخا مت امنيح ةفوكلاب ةورف نكسف ء«قارعلا حوتف يف يمالسإلا

 نكسا :كيسم نب ةورف نأ يوغبلا نعو دعس نبا نع ةباصإلا يف ءاج كلذ يفو
 ىف دعي» :هنإ لاقف ةفوكلا اونكس نيذلا ةناصصلا ىف ىراقبلا هركذو «ةفوكلا

 يف ةفوكلا ىلإ كيسم نب ةورف لقتنا» باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو '”«نييفوكلا
 ورثت اكو برك يدعم نو ورعف اضنا ةيوكلا وكسانقو ”'"ااينكسف رهع عن

 ةعقومو ةفوكلل يسنعلا رساي نب رامع ةيالو يف ةفوكلاب حوشكملا نب سيقو ورمعو
 .ةيرجه ١١ ةنس دنواهت

 يذلا ّيحلا يف نكسو  هتايح رخاوأ يف  نميلا ىلإ كيسم نب ةورف داعو

 هربق يف هنفد متو يفوت نأ ىلإ ءاعنص يف  (كيسم نب ةورف ّيح)  همساب ّيمّس

 كيسم نب ةورف دجسمو ربق مويلا ىتح ًامئاق لازي ام ثيح كيسم نب ةورف دجسمب
 . هاضرأو هنع هللا يضر

 15ص ؟ج -:تاعيتسالا ١:9 صض ١م نب كاف ةورش ةمجرت  ةباصإلا )0010(
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 - مالسإلا رجف يف نميلا لطب

 دالبو رصمو ماشلاو قارعلا تاحوتف يف مالسإلاو ةبورعلاو نميلا مالعأ نم
 ربلا دبع نبأ هنع لاق .يدارملا حوشكم نب سيق يباحصلا ميعزلا وه سراف

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا

 تاحوتفلا يف حلاصا ركذ هلو «دنواهن حتف اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وه»

 : رعاك الطب انمراش اعاسنك اقرت «ةلاسر دما هدف تناك .٠ .:اهويشب ةيسماقلاب

 : لئاقلا وهو . .يديبزلا برك يدعم نب ورمع تخأ نبا وهو
 ءةاتسئا ب ةياوهحالاةضفوو 'انرك كيال ىيجيال ودك

 ''"«ماطخلا يف يشمي نييحللا ىلإ هيديهل ٌُتْنَرق دق كلثهو

 د ليزغلا نب وعي دبع نب حوشكملا ةريبق نب نييقاد نك جرتكم نبي سلو
 . يدارملا دارم نب ةيجان نب رهاز نب نابثوع نب رماع نب ءادب نبا  ًارغصم نيتمجعمب

 ىلع برض هنأل حوشكملا هل ليق : : يبلكلا نبأ لاق . زينهم ال بقل: حوشكملاو

 6 مسا ال هيبأل بقل هنإف «فلأب حوشكم نبا بتكُي نأ يغبنيو .ّيوُك وأ هحشك

 هيبأ مسا يف فلثخا) هلأ ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو

 طلخ عوقو وه فالتخالا ببس نأ عق ةاولاو ا"”(هتبحص يف فلتخاو .. ف سطتلا و

 نب لاله نب حوشكم نب ثوغي دبع نب سيق) نيبو هنيب ةاورلا ضعب نم سابتلاو

 نيفص دهش يذلا «يلجبلا رامنأ نب سمحأ نب ملسأ نب رماع نب ورمع نب ثرحلا
 ده يذلا ىلجبلا حويدكم نب كوكي دق ني نسل مام لتقو «ّىلع عم
 وهو ايباحص ناك يجحذملا يدارملا حوشكم نب سيق امنيب «ايباحص سيل نيفص

 رجح نبأ كلذ كردأ دقو (يسنعلا دوسألا) لتقو :ناذاب نب رهش) لتق يذلا

 ١. 4 5ص ”ج - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()

 .؟ 7/65 - ”77/4 ص 77ج - ىنالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)
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 نب سيق نيب قّرف هنإف :ةيرد نباروالك نه بارصلا يل حصتنا م 21 :لاقف ينالقسعلا

 دهش يذلا دعا حوشكملا نب سيق نيبو يسنعلا دوسألا لعمق يذلا حوشكم

 . ًاعاجش ًاسراف يدارملا حوشكم نب سيق ناكو . .باوصلا وه اذهو «نيفص
 نب ورمع تخأ نبا وهو . .ةبحص هل نأب .ءارعشلا تاقبط يف يلع نب لبعد مزج
 : لئاقلا وهو . . برك يدعم

 ”(مالسلابةبحألا ٌتعدوو ادئوف تييبقال ينتيقالولف

 ةيلهاجلا يف سيق ءابنأ نم
 ميعز وهف «ةيلهاجلا يف نيروهشملا جحذم ناسرفو ءامعز نم سيق ناك دقل

 دئاقلا ةناقمج ناكوزني فازه ةييلاق رداع نيد ةضارم نيالا ورب رئاار رعلرو

 مضر هنو يووسلا ىذا عجم هوكير لتاح نم جمد دارم ةليبقل ماعلا يبرحلا
 اميعز حوشكملا 5508 ناك» :ًالئاق يلاوحلا عوكألا يلع نب دمحم ١ ةروقلا يضاقلا

 .ًاديجم ًارعاشو «ًادجن ًاسرافو ءًاريبك ًاسيئرو «دارم نم مث جحذم ءامعز نم اميظع

 نيأ يردت ال ىتح رس مث ءاّبّصلاو بونجلا بهم نيب ام رس :سيق لاقف «هموق لزانم
 اسهنسن هفقأو :ةلمربكل ودق قش اعباز نسق هابعلا ةتعطنا اذإف : ةزكشلا لظ
 "”(يموق لزانم ٌمثف :وأ .يموق لزانم ىلع ُدِرَت كنإف «قيرطلا

 ةظفاحمب ةبوجلا ةيحانو دارم لبج ةيحان يهو دارم ةقطنم يه سيق ةقطنمو
 لاو فوجلا ىف +باذم يدا ةقطتم ىلإ دنمتةارم قطاتم تناكو +7”يلاحت يراد

 . ةيلهاجلا يف شقاربو نيعم
 سرُلا ةبراحمل جحذم ءاسؤر عامتجا فوجلا نم ةقطنملا كلت تدهش دقو

 نم ةعامج عمتجا» :ًالئاق يزارلا هركذ يذلا عامتجالا وهو ء«ءاعنصب سوجملا
 يف زمره نب ىرسك لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسؤرلا

 .776  ؟/ ص اج  ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 200(

 0 ا اا نويعلا ةرق (؟)
 يذلا يعدرقلا رصان يلع خيشلا ديهشلا مهنم . ,يعدرقلا لآ انرصع ىف دارم ةليبق ة مالعأ نم 4

 ةكرح ىف ةيغاطلا ردص ىلإ هتصاصر بوصو نيدلا ديمح ىيحي مامإلا ةاقطل ىدصت

 قيرط رصان يلع خيشلا لساوبلا دارم تالاجرو نايعأ نمو «م1444 ماع ةيروتسدلا رارحألا
 يضاقلا هبر دبع ىلع ديقعلاو «نيفقثملا خئاشملا نمو ةيروهمجلاو ةروثلا تالاجر نم وهو

 بلاغ خيشلاو «نارمن يلبقلا يلع خيشلاو «لساويلا نييموقلا نيينطولا ةداقلا طابضلا نم وهو

 ْ . ةقيرعلا ةيئابسلا ةيجحملا د نايعأو خئاشم نم مهلاثمأو ؛ عادجألا
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 («برك يدعم نب ورمع مهيف ناكو «فوجعلا يف باذمب مهعامتجا ناقر.::يبلا

 :«ينالوخلا ميحس نب ةسبنعو :ىثراحلا نادملا دبع نب ديزيو «نانق نب نيصحلاو

 انك اهيحا رعيعنو اييطعا كيما اووكسمت -قارتقالاو: نانموفلا عما ةطاوقتو

 فالآ ةرشع يف نادمه تجرخو «ةرواسألا ليخ يف مهيلإ جرخف ناذاب كلذ غلبو

 «كفلحلاو ةرصُنلا ناذاب ىلع اوضرعو ةلماك ةدع ىف لجارو سراف نيب ام لتاقم

 . ''"(مهرصنتو ةرواسألا ليم ليمت لزت مل نادمه نأ كلذو

 تانق نب نيصحلاو < نادملا لبع مح كي ويقف ءبرك يدعم نب ورمعو « كيسم نب ةورف

 ء«يبنجلا سيق نب ةيواعم نب فيسو .حوشكم نب سيقو - عابرألا نسراوف كلاود

 ابلاغ ناذاب اهب مهدمأ  ةفيتك ليخ اهعمو لتاقم فالآ ةرشع يف نادمه تناكو

 ىلع نادمه تيلغتف «(ةرواسألا /سرُملا) ءانبألا ضعب نادمه عم كرتشا امبرو

 لتقو «عابرألا سراوف هتوخأو نيصحلا نب باهش ةكرعملا يف لتق ثيح «جحذم
 تبحسناف ودعلا قوفت جحذم تكردأ ٍذئدنعو يدارملا دئرم نب ورمعو دئرم

 : كيسم نب ةورف اهيف لاق يتلاو ةعقوملا كلت يف نادمه تبلغتف ءجحذم

 اهيساش يشق سال نور انهت نويبع يدل نإ

 ايييروتلا ةللوةؤفايتاينابكنعم ةيشكملو دعيمحخ انته نا[ انهو

 يف (سرملا) ءاتبألا نم ورمعو دئرم رأثب ذخأيس هنأب حوشكم نب سيق مسقأو
 ةدافوو مالسإ اهلبق ركذن و ءاعتص موي ةعقوم يف ثدح ام وهو ء موي تاأذ ءاعنص

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ سيق
6 0 

 نيو ضي تع

 هلك يبنلل هتبححصو سيق ةدافو
 (ركبم تقو ذنم نميلا تلصو دق ةكمب َِلَي دمحم ىبنلا ةثعب ءابنأ تناك

 ىلإ وداع اوملسا نيذلا. نأ .«ةزاجعلاو علا ةكم نودصتقو نيالا قيرط: نع ةاوس
 لاثمأ ةكمب ةثعبلا دعب ام تاونس ذنم مالسإلا ىلإ نوعدي نميلاب مهلئابقو مهقطانم
 طمن كلام نب سيقو يرعشألا رماع وبأو ةبلعث نب دامضو يسودلا ورمع نب ليفطلا
 - برك يدعم نب ورمع موق - ديبز ينب رايد تناكو «يرعشألا ىسوم وبأو يبحرألا

 ذنم كي يبنلا روهظب ورمع عمسف «ةكم نم ةبيرق نارجن يلاعأب ثيلثت ةقطنم يف

 .5"7ص - يزارلل  ءاعنص خيرات ()
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 أبنلا ةفرعمل يدارملا حوشكم نب سيق هتخأ نبا عم ريسملا دارأف ءركبم تقو
 نب سيقل لاق دق ورمع ناك» :هنإ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقف «نيقيلا

 لاقي شيرق ْنِم ًالجر نأ انل ركذ دقو «كموق ديس كنإ «سيق اي :يدارملا حوشكم
 ناك نإف هملع ملعن ىتح هيلإ انب قلطناف . ّيبن هنإ :لوقي زاجحلاب جرخ دق دمحم هل

 انملع كلذ ريغ ناك نإو .هانعيتا هانيقل اذإ «كيلع ىََفْخَي نل هنإف لوقي امك ًايبن
 .؟'7(كلذ سيق هيلع ىبأف . هملع

 ةئعبلا تاوئس يف ناك سيق عم ورمع مالك نأ ةياورلا كلت نم رهاظلاو
 بكرف) :ةياورلا لوقتو . .كاذنأ برك يدعم نب ورمع ةركفب سيق لبقي ملو ءةكمب

 تاياورلا لوقت مث «(هب نمآو ءهَقدَصَو «ملسأف هِي هللا لوسر ىلع مدق ىتح ورمع .

 : كاذنآ سيقل لاق ًارمع نأ

 :ةاعح اييدي اس اهيفأ :ةايشدعتلم م يذَمْوَي كتْرَمأ

 (ةاسفيتم كورس م ملسلو سحت ا حتت هللا لو سستسمو)

 يف ب ءاعنص موي ةعقوم دعب (ءاعنص يذ موي) يف ئه امنإ تايبألا هذه امليب

 نب ةورف عم ه5 بجر يف تناك امنإ ِةِلَو يبنلا ىلإ ورمع ةدافوو ه١٠ ةجحلا يذ

 ىلع عيَو يبنلا ىلإ ريسملا ةركف ورمع ضرع نيح نكت ملو «جحذم دفوو كيسم
 ورمع لجأ دقو - برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق  ركبم تقو يف كلذ ناك دقف سيق
 اهخمر نيعبلا لنابق ىف ايسيودت رطني مالديإلا نيو لخا يد قاتلا ريشا هركذ
 يفيطغلا سيق نب دعجلا) دارم نم ملسأ نم لئاوأ نم ناكف «دارمو جحذم

 رمص ىف ِةْيِقَي هللا لوسر ىلإ ةورف رجاهو (يدارملا كيسم نب ةورف) مث (يدارملا

 «نميلاب ملسأ دق ورمع ناكو «مالسإلا ىلإ هموق وعدي نميلا ىلإ داع مث هال ةنس
 . هترسأو ةشبك هتخأو سيق ملسأ كلذكو

 هعمو جحذم نم دفو يف كيسم نب ةورف قلطنا ةيرجه 4 بجر يفو

 كوبت نم هفرصنم ِةِكَي هللا لوسر اوقلف ءديبز ينب نم سان يف برك يدعم نب ورمع
 مل هنأ ودبيو «حوشكم نب سيق امهب قحل نأ ثبل ام مث - ه9 ناضمر لئاوأ يف -

 ءهعم ةشبك هتخأ دوجول ورمعو ةورف عم جحذم بكوم سفن يف ريسي نأ يف بغري
 يف ةرونملا ةنيدملاب ٍةِلَي هللا لوسر َناَّمْؤي حوشكم تنب هشبك هتخأ هعمو سيق راسف

 نب دعس لزنمب ورمعو ةورف لزن دقو «جحذم بكوم ىف ورمعو ةورف ريسم ساقعأ

 .507؟7 ص ؛ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا )١(
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 ىقتلاو «ةدابع نب دعس لزنمب الزن ةشبك هتخأو سيق لصو املف «يراصنألا ةدابع

 كلذب لصتي اممو ءةرونملا ةئيدملاب ةرتف ثكمو ؛هعيابف دو هللا لوسرب سيق

 : ىلي ام ٍةَي يبنلل هتبحصب دوو

 كك يبنلا بحصو كو يبنلا ىلإ دفوو ءملسأ دق ناك حوشكم نب سيق نإ -

 - املسأ ورمعو ةورف ناك دقو) :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «ةرونملا ةنيدملاب ةرتف

 هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو 1( كلذكو -. هلي يبنلا ىلع امدقو

 :نودلخ نبا لاقو (دنواهن حتف اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وه) :سيق ةمجرت يف

 ضوصتلا رفاظعت كلذيو "' "داره فاكدنس ىلع اسيق هلق هلا لوسر امعشبا)
 . ةباحصلا نم ًاسيق نأ ىلع لئالدلاو

 «حوشكم تنب ةشبك هتخأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ دفو امل سيق عم تناكو -

 لصو ةنيدملا يف مه امنيبو .برك ىدعم نب ورمعو كيسم نب ةورف كلذكو ةدابع

 هللا لوسر بحصو ةنيدملاب ةرتف ماقأف «يدنكلا سيق نب ثعشألا ةماعزب ةدنك دفو

 ءروهشملا سرافلا سيق تخأ «ةيدارملا حوشكم تنئب ةشبك تناك) :ةباصإلا

 ''”(سيق اهوخأ هايإ اهجَّوز «صاعلا نب ديعس نب نابإ اهجوزتو «لامجلاب ةفوصوم
 رباج نب دعس نب هللا دبع) جحذم نم ةنيدملاب نيرجاهملا ةباحصلا نم ناك دقو

 كَ ىبنلا جوز ةملس مأ تخأ هتحت تناكو :ةحيلملاب ادهضع صا ول تلو

 :ةروتملا ةيليلاب تنارهاشملا تعقو.ةقر "اننا

 فقوم وهو . كي دمحم ىبنلاب هايتأيل امهثعبي نأب ءاعنص ىف هلماع ناساس نب ناذاب ىلإ

 .؟ 17” ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
 سيق نب ثعشألا جاوز ءانب يتأيسو  ةج  ةيدارملا حوشكم تنب ةشبك ةمجرت  ةباصإلا (؟)

 «.تعشالا نماشلا فعلا نقارك نبأ قاب

 1 ١1 نه ؟ج  ىجحلملا ىمهلسلا دعس نب هللا دبع ةمجرت  ةباصإلا 000
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 نب زيوربأ ىرسك فافختساو رورغو «ةماع ةغفصب يسوجملا يسرافلا رورغلا ةورذ لثمي
 : ةيلاتلا تايفلخلا انه ركذن نأ ديفملا نمو .ةصاخ ةفصب زمره

 ,مم١ ماع ىلاوح ذنم كلذو :ةدس 7 ةمرع نب يوربأ ىرسك هكح دقلد

 نزي يذ نب فيس ناورشونأ ىرسك مهب َدَمأ نيذلا سرملا نم ةئامتس وحن نميلاب ناكو
 .ءاعنص نم ةقطنمب فيس مهنكسأف - م١ ماع  شابحألا ىلع ءاضقلا يف اومهاسو

 ىرسك ثعب دقف لالتحا ىلإ لوحتي ىسرافلا معدلا ذخأ «نزي يذ نب فيس تام املف

 سرفلا نم فالآ ةعبرأ - ه544 ةنس  ثعب مث ءرحبلا قيرط نع سرملا نم ةوق زيوربأ
 .ناذاب مهمكاحو سرفلل اهيف مكحلا بتتساو «ءاعنصي اورقتساف ءأرب مهتالئاع عم

 ةريحلا يف ةرذانملا برعلا ةكلمم ىلع ءاضقلاب زمره نب زيوربأ ىرسك ماقو -
 نامعتلا تامف (ةرذانملا كولملا رخآ) رذنملا نب نامعنلا سبحب ماق هنإ ذإ اهلوح امو

 اهلبق نم تّلوو «ةريحلاب  ةرذانملا - نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ
 تدأ ثيح م11 د ىلاوح كلذ تاكو 9 ىرعلا ءارمأ هل عضخيي ًايسراف انك ان

 موي لوأ اذه :لاق ٍيللَك يبنلا نأ) يربطلا خيرات يف ءاج دقو ء«سرفلا تمزهناف

 راق يذ ةعقو تناك - ةديبع وبأ لاق (اورصُن يبو «سرفلا نم ٌبرعلا هيف تفصتنا
 . يب مجعلا نم ُبرعلا ٍتّفصتنا مويلا :كلذ يف ِةيِلَك يبنلا لاقف ٌةْكَي يبنلا ثعُب دقوا

 قع ةنس ةووشحل ه4 يبنلا ثعُب دقو "'«راق يذ ةعقو موي وه اذإف ٌمويلا كلذ ظفشف
 0 م11 ةنس ىلاوح راق ىذ تناكو م١٠11 ةنس زيوربأ ىرسك دهع

 ا ةريبسلا ارابإ ىلع رئايبلا مهمام يف نيرغلا

 ا ا ةميزه نم زمره نب زيوربأ ىرسك دهع يف سرفلا نكمتو -

 6 ا قدص سل يي 0 أ يي رتا» : ىلاعت

 مورلا لخدو زمره نب زيوربأ ىرسك مهكلمو سرفلا ىلع لقره كلملا ةدايقب مورلا

 .6١ص  نيمأ دمحأل  مالسإلا رجف ()
 ا يرصبلا ةديبع ا ب:نضئاقتلا يراتك هرج
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 ىرسك نأ ىلع كلذ لديو ءامهنيب ةقالعلا تحلصو ء«مورلاو سرفلا نيب ةيقافتا
 . ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا رخاوأ ىتح ةايحلا ديق ىلع ناك زمره نب زيوربأ

 كلم ىرسكو مورلا كلم لقره نم لك ىلإ ثعب دق هو هللا لوسر ناكو -
 نب ةيحد وْ هللا لوسر ثعب مث ءاهال ةنس يف «مالسإلا ىلإ امهوعدي سرمفلا
 ةبسنلاب رمألا نوكي كلذكو - ه4 بجر يف - ةيناث ةرم لقره ىلإ يبلكلا ةفيلخ
 ملو - ةيناثلا ةرملل امبر يي يبنلا باتك ىرسك قزمف ءزمره نب زيوربأ ىرسكل
 قيزمت ىلع برعلاو هيك يبنلاب يسوجملا يسرافلا فافختسالاو رورغلا رصتقي

 ناذاب ىلإ بتك مث . يدبع وهو اذه ىلإ بتكي) :ىرسك لاق امنإو كلو يبنلا باتك
 يبن هنأ لوقي يذلا  زاجحلاب يذلا لجرلا اذه ىلإ ثعبا نأ :نميلا يف هلماع وهو

 .''”(هب ينايتأيلف نيدْلَجج كدنع نم نيلجر -
 «ناذاب امهثعي ناذللا نالجرلا لصو ةنيدملا يف حوشكم نب سيق امنيبو -

 نامرهق هيوناب) هنأب امهيناث تاياورلا ركذتو (سرفلا نم ةرسخرخ) امهدحأ ناكو

 - *'”ءاشنهاش نإ» :لاق تتيح ءةئيدملا نول (ةرسخرخ)) عم لصو امل يك يبنلا

 نقلطتعل يقف: كي ةيناي نم كيلا هكعع نأ ناذاز كلملا ىلإ ةينقك لق رس

 (17(كداللب برخيو كموق تكلني دوب تاكل نب كيملشه نس وهنادكتلا نإَو 2« يعم

 ىلع طلس هللا نأب يحولا هءاجف) «يلاتلا مويلا يف باوجلاب ِةْكَي يبنلا امهدعوف

 ةيوذاد لاقف .امهربخأو ِةي ىبنلا امهاعدف .- ةليللا  هلتقف هيوريش هنبا ىرسك

 ابهذا :ِلَي يبنلا لاقف .لوقلا اذه ةبقاع هفوخي .«لوقت ام يردت له : يبنلل هبحاصو

 ىلع ةلتكلتوب هةكدي فيت ام كعيطغأ يكهلشأ نإ: بغل لوقو نع ةلتزب ةاريخأو

 رمألا ناك !ذإ :لاقف ءلجرلا لاق امب هاربخأو ناذاب ىلإ اداعف .ءانبألا نم كموق

 رشعل) اذك ةليل ىرسك لتقمب امهربخأ لَو يبنلا نإ ليق دقو (ّيبن وهف لاق امك

 .نييسرافلا نيثوعبملا مودق نمز نوكي دق كلذ ىلعو (ىلوألا ىدامج نم نيضم

 امبرو ةرجهلل رشع ةنس لوألا ىدامج لئاوأ يف ةنيدملاب هلك يبنلا ىلإ نييسوجملا

 مسقني نميلا ناكو «نميلا لئابقو قطانم ءاجرأ يف رشتنا دق مالسإلا ناكو -

 )١( ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 57.
 .كولملا كلم ىنعي يسراف بقل :هاشنهاش (؟)
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 اهلمش دقو (دنجلا فيلاخم) ريمح قطانم مسق يهو «ةيسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ
 ه4 لاوش يف  لبج نب ذاعم مهريمأو لامعلا ٍدْكَي يبنلا مهيلإ ثعبو مالسإلا

 ثعب دقو (تومرضح فيلاخم) نامع رافظو ةرهملاو تومرضح قطانم مسقو

 ةعاطب امهرمأو ءروث نب ةشاكع هعمو لماع يراصنألا ديبل نب دايز ٌدْكي يبنلا مهيلإ

 طمن كلام نب سيق 285 يبنلا لمعتسا ثيح (ءاعنص فيلاخم) مسقو .لبج نب ذاعم

 جحذم ىلع يدارملا كيسم نب ةورف لمعتساو (ليكبو دشاح) نادمه ىلع يبحرألا

 برك يدعم نب ورمع داعو ؛ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو
 لصو ثيح «ةرجهلل رشع ةنس ىلإ ةنيدملا يف حوشكم نب سيق ثكم امنيب ءامهعم
 نييجحذملا بعك نب ثرحلا ينب دفو  لوأ عيبر رهش يف وأ - يناثلا ىدامج يف

 ءاسؤر نم امهو  نايدلا نب نادملا دبع نب ديزيو يثراحلا نيصحلا نب سيق مهيفو

 نيصحلا نب سيق ِةِِكَي هللا لوسر َرَّمأ دقو  مدرلا موي ةعقوم يف فوجلاب نيرئاثلا
 مر .كلدكو ب نايسف هش يف دي نارجت ىلإ اوعجرف بعك نب ثرحلا يدب ىلع

 ىلع اسيق ٌدْيَي هللا لوسر لمعتسا» ثيح دارم ةقطنم ىلإ يدارملا حوشكم نب سيق
 جحذم ىلع هي يبنلا ريمأ كيسم نب ةورف عم دارم ةقطنمب سيق ناكف ««دارم ةقدص

 ىرسكل ًالماع ناذاب مهكلم لازي امو ءًاسوجم نولازي ام ءاعنصب سرفلا ناك امنيب
 .نميلاب مهذوفنو سرفلا ةطلسل ةعضاخلا قطانملاو ءاعنص ىلع

 (ه١٠١ ةجحلا وذ) لوألا ءاعنص موي ةعقومل سيق ةدايق

 نادمهو نالوخو جحذم ءاسؤر رواشتو بتاكت ةدعقلا يذو نابعش نيب اميفو

 ىلع اوقفتاو «ءاعنصب سوجملا سرفلا برح ىلع اوعمجأو «ةارسلا دزأو ةدنكو

 دوسألا ناك دقو ءءاعنص ىلإ اهنم قالطنالاو نارجن يف مهلاجرو مهناسرفب عمجتلا
 جحذمل ينيدلا ميعزلاو نهاكلا وه ناكو جحذم ءاسؤر نم يسنعلا بعك نب ةلهبع

 نب دمحم ىضاقلا هفصو دقو «فوجلاب (بخ ) ةقطنم ىف هّروَقم ناكو ةيلهاجللا يف

 ريع ظكلاو حريق ومرملا ىسبلا لايتا لخا ىلا ةوسألا ناك# : ذلئاق: عوكألا: ىلع
 هتزئاج أطبتساف ءهحدمف سيق ىشعأ هيلإ دفو ءاحدُمم ناكو .ناطلسلاو كلُملل
 ابهذ لاقثم ةئامسمخ هاطعأف ًاضرع كيطعُت نكلو نيع اندنع سيل :دوسألا هل لاقف
 لافعم ةنايييمك ةعمبق ا ريتع  نععألا نظعأ هنأ بوصضألاو 7 ةللس ةتايسهشيو

 ىف ىناهفصألا كلذ ركذ دقو ءأبهذ لاقثم ةئامسمخ اهتميق ًاللح هاطعأو ءأبهذ
 00 . يناغألا باتك

 .115ص س عبيدلا رجل نويعلا ةرش 000
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 لب «نارجنب عمجتلا ىلع اوبتاكت نيذلا ءامعزلا زربأ نم يسنعلا دوسألا ناكو
 ةيباجلف «ةناع احلم نسكعلا ةوسألا بتاك# ::ايلوقي هيلا فلل تشتت :تاياورلا نإ
 ةئامعبس يف نارجن ناو روم يسنعلا دوسألا جرخ) هنأو «نارجن هودعوو
 دكر دادسوب سو داجرفر ءامعز نارجنب هافاوو هل باجتسا دقو .؟لئاقم

 اياون يأ رهظأ دق نكي مل هنأل كلذو ةباحصلا نم ديدعلا مهنيب ناك دقو «اهريغو

 يسنعلا ةوسألا ناكل : يربطلا ويرخ نأ لوق كنذ ىلإ ريشي اممو « مالسؤلل ةفلاخعم

 مهيفو نارجن ىلإ جحذم ناسرفو ءامعز دفاوتف '”«دعب ىداب ىتح هرمأب ًارتستم

 ينب ناسرف يف برك يدعم نب ورمعو دارم ناسرف يف يدارملا ا
 اوفاو نيذلا ةداقلا نم ناكو «ءبعك نب ثرحلا ينب يف نيصحلا نب سيقو ديبز
 نيا تانانند ريسع ةقطنم نم  ةارسلا دزأ ٍناسرف يف يدزألا لكفألا نب : ديزي كارجعت

 دق ةدنك ناك) : هنأ نودلخ نبا ركذ دقو «نالوخ نم ناسرف ىف يريمحلا ةرج يىذ

 كاسرفو ءاسؤر مه نارجنب اودشتحا نيذلا نوكي كلذبو ه(يبينعلا هويألا اوعبات

 فلأ نيرشع نع ديزي ًاريبك ًاعمج نولثميو ةدنكو ةارسلا دزأو نالوخو جحذم لئابق

 كلذ يفو ؛ يدارملا حوشكم نب سيق شيجلا كلذل ةماعلا ةدايقلا ىلوت دقو «لتاقم

 هدنج ىلع هتفيلخ ناكو ءاعنص ىلإ نارجن نم يسنعلا دوسألا راس» :ريثألا نبا لاق

 نبا لاقو " ”«جحذم ىلع برك يدعم نب ورمع ناكو «يدارملا حوشكم نب سيق
  ةدعقلا يذ يف  نارجنب مهعامتجا ناكو ء««سيق ىلإ هدنج رمأ ناكو» نودلخ

 . ءاعنص ىلإ اهنم اوقلطناو

 لعب - ريس م بتتسا دق ئرسك نبا ةيوربش ناك ةرتفلا كلت ىف امئيب
 بتك هيوريشل رمألا بتتسا املف هدي ىلع زيوربأ ىرسك لتقم تلت بارطضا ةرتف

 ىلإ هيوريش بتكو  :نودلخ نبأ لاق «ىرسك لتقمب هربخي ءاعنصب هلماع ناذاب ىلإ
 ناك يذلا لجرلا رظناو ءُكَلْبِق نم ةعاطلا يل ذْحَف اذه يباتك كءاج اذإف»  ناذاب

 140 كرا كلذ أي تعم يمل يع وعتتا ذاق: نإ بويا داق كلل دق جتك يربك

 «تاياور ثالث هيوريش باتك لوصو دعب سرفلاو ناذاب فقوم نع دجوتو

 ءاتبالا :ةيفلسأو ءملسأ هيوريش باتك ناذاب غلب امل) هنأ ةعئاشلا ةياورلا لوقت ثيح

 ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاجو . (نميلا ىلع ْةِْيَو يبنلا هلمعتساو هع نسورشلا

 (رابخ فهك) يبطرقلا لاقو (ناَّبْح فهك ةراد تناك) يبنعلا دوسألا نإ نودلخ نبا لاق )١(
 .ًايلاحح فوجلاب ْبْح ةيحان دوصقملاو

 0000 ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات

 .177ص ؟ج - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (9)
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 دوسألا هقحلف ِةَْكي يبنلا ديري  ءاعنص يأ  نميلا نم ناذاب جرخ) هنأ يبعشلا مامإلا نع

 ىرسك لتقمب ناذاب ىتأ ربخلا نإ) :سانلا ديس نبال رثألا نويع يف ءاجو (هلتقف يسنعلا

 لبقُم ُكِلَم :مهل لاقف ؟انيلع رمؤت ْنم :اولاقف هترواسأ هيلإ تعمتجاف ءضيرم وهو
 كيلمتب اوماقف ''ناذاب تامو «هنيد يف اولخداو لجرلا اذه اوعبتاف ءربدُم ُكِلَمو
 ديم يبنلا نأو مهمالسإب ٌةكَو يبنلا ىلإ اوبتك مهنأ ةعئاش ةياور لوقتف «ثناذاب نب رهش

 ناك ءانبألا مالسإ نأ ركذت ةقوثوم تاياور نكلو ءءاعنص ىلع ناذاب نب رهش لمعتسا

 ايفاك نكي مل تقولا نأ رهاظلاو . حيحصلا  يتأيس امك وهو «يناثلا ءاعنص موي دعب

 قلطنا يذلا شيجلا نأل «لاتقلا ىلإ جورخلاو ناذاب نب رهش كيلمتل الإ ناذاب توم دعب

 . ءاعنص فراشم غلب دق ناك حوشكم نب سيق ةدايقب نارجن نم

 نيب تطلخ اهنأل يسنعلا دوسألا ىلإ ةماعزلا تبسن دق تاياورلا نأ ىرنو

 دعب اميق افحص ىسكعلا ةوسألا ةدر نيبو: سرفلا ةيراعمل قارحت خف ريسملا كلذ

 : يربطلا لاق ءءاسؤرلا نم ًادحاو الإ ريسملا كلذ يف يسنعلا دوسألا نكي مل امتيب
 زوريفو هتيحان يف ينادمهلا رهش نب رماع ىسنعلا دوسألا ضرتعا نم لوأ ناكو»

 لفاع ىتادميلا ره نن ضاع ةاكوب :اءلاغ:ىرمأ اوهكوف '"انيبديسات نق ةيوذاوو
 نيرئاثلا عم نادمه ةيبلاغ تناكو «نادمه نم ةقطنمب سرفلا ناوعأو لامع نم

 ؛«يطعانلا نارم وذ ريمع نادمه دئاق ناكو ىبحرألا طمن نب كلام هعمو ىبحرألا

 نويناميلا ىضمو ءأريسأ عقوف سرفلل ًالماع ناك امنإف ينادمهلا رهش نب رماع امأ
 رخص نب ديبع نع يربطلا ىورو . يسنعلا دوسألا مهيفو ءاعنص ىلإ سيق ةدايقب

 نحسن انيبف)ا : لاق نوكسلا ةقطنم يف ذاعم عم ناكو لبج نب ذاعم باحصأ نم وهو

 كلذو «ناذاب نب رهش هيلإ جرخ دقو بوعشب ىسنعلا دوسألا اذه ليق ءرمألا رظنن

 محتلاف ''"«ةربدلا نوكت نم ىلع انرظتناف - نارجن يف  همجنم نم ةليل نيرشعل
 ةدايقب .ةييتاميلا نيزكاتلا نكيجو ناذاب ني رهش ةدايقب ءاننألا سسرفلا نكح :ناشيجلا

 لاق .ةقحاس ةميزه ءانبألا سرفلا مزهناو «حوشكم نب سيق فيسب ًاعيرص (ناذاب
 ناذاب نب رهش لتق هنأ ربخلا اناتأف» :يربطلا خيراتب هتياور ةمتت يف رخص نب ديبع

 ا 000000 نم ةليل نيرشعو سمخل كلذو (ء ءاعتنص ىلع مهبلغو ءانبألا م

 .776 ص ؟ج  يسلدنألا سائلا ديس نبال  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
 ." 7١ص ”ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)
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 ها يب را : نأ ىلإ هييناميلا شيج ةدايق سيق ىلوت

 نن نسيك ناك يسنعلا دوسألا رهظ امل» : , عوكألا دمحم يضاقلا لاق كلذ يفو

 امهلوخدو رفظلاو رصنلا مت هدوهجب يذلا لطبلا هلئاقو ْمَلْعُمْلا هسراف وه حوشكم

 قافخإ دعب همسقأ دق ناك يذلا مسقلاب حوشكم نب سيق ىْفَوَو (70١(.يحتاف ءاعنص
 «ةكرحلا كلت يف اوطقس نيذلا جحذمو دارم ناسرف رأثب ذخأي نأب فوجلا ةكرح
 نم ديدعلاو ناذاب نب رهش كلملا لتقب ءاعنص موي ةعقوم يف مهرأثب سيق ذخأ دقف

 نب سيق لاقف «ةكرعملا ىف هفيسب اوطقسف مهزراب نيذلا سرفلا ءانبألا ناسرف

 ادذئرمو أرمع ءايحألا ىلع اوباصأ رشعمل ٌتدشتحاو يموقل تيفو

 ادهيصأ ةزادسلا فا رومسم دانهصاك مِهّتيقل امل ءانبألا ىدل ُتنكو

 : ىريمحلا ةرج يذ نبا لاقو

 (9ءامٌّه سار حوشكملا اهب نابأ ةبرضب (رهش) ْئَف انعدج ةادغ

 5 ماسالا مه ىد ادق كلن نت 0 ةداقلاو ءاسؤرلا دجي ملو

 دوجو نكلو ؛غ :نيملسملا نم نييناميلا عيمج ناكو «ةباحصلا نم ديدعلا مهنيب

 ىلإ ىدأ ؛ءاعنص لوخد ىلإ نارجن يف عمجتلا ذنم يدايق عقوم يف يسنعلا دوسألا
 ناك ةؤيدلل ةتاغماو هتدرة امتي ىيشعلا ةروسألا ةةر.ناطإ نفكلذ:تركذ ةتاياؤؤلا نأ

 . ريسي دمأب كلذ دعب

 ذنم هعم اوناك نيذلا ةئامعبسلا هناسرف هعمو ءاعنصب يسنعلا دوسألا ماقأ  ةرجسهلل
 «نيقومرملا ءاسؤرلا نم ناك هنأل هل نيصلخملا هعابتأو هلاجر مهو نارجن يف عمجتلا

 «نييناميلا نم عيماجمو «صاعلا نب ديعس نب دلاخو ةرج يىذ نب تاثو برك يدعم

 .57ص  نويعلا ةرق شماه (0)
 يذلا وه حوشكم ما قا نال كلذو ل ا 0 0 0
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 ةجح يف كاذنآ ِةكَي هللا لوسر ناكو «مهقطانم ىلإ ناسرفلاو ءاسؤرلا ةيقب داعو

 ةنس ةجحلا يذ ةيقب يف ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح نم ِةيكَي يبنلا فرصناو» :عادولا

 .مالسإلا ةلود يف اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا دالب تناكو .اه
 نإ تاي تا ءاع عم 5

 (ه١١ مرحم) سيق فقومو ةؤوبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدا

 ثعب داعأ ؛«ةرونملا ةئيدملا ىلإ عادولا ةجح نم ِةْي هللا لوسر فرصنا املو

 هجوتف  عادولا ةجح دهش دق ناك أذاعم نأل  نميلا لامع ىلع ًاريمأ لبج نب ذاعم
 ناك لامعلا نم اددع ب هللا لوسر ثعبو «تومرضح ىلإ اهنمو برأم ىلإ ذاعم

 يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملاو نارجن فالخم ىلع يراصنألا مزح نب ورمع مهنم
 هوا |: ةرمل لئدنعو هها١ مرحسم ىف ء ءاعنص ىلإ رجاهملا لصوف :؛ءاعنص ىلع

 جرخأو «ءاعنص ىلع رطيسو بلغتف هلجأ نم لمعيو همتكي ناك ام رهظأو يسنعلا

 ةريسلا يف ءاجف «ةيخيراتلا صوصنلا كلذب ترتاوت دقو ءاهنم ةيمأ يبأ نب رجاهملا
 ةباصإلا يفو يزارلل ءاعنص خيرات يفو ريثألا نبال لماكلا يفو ماشه نبال ةيوبنلا
 هيلع جرخف ءءاعنص ىلع ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعيب كي هللا لوسر نأ) :ينالقسعلل
 عجرف .ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغف) :يزارلا لاق (اهب وهو يسنعلا دوسألا

 جرخأو ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغ) :يرذالبلا لاقو «(ةنيدملا ىلإ رجاهملا

 3 ناك نين قي فاول ةيحات ىلإ :ايملا ةادقاق :كاينع سايبلا

 ماق امنإو ءبسحف ةئامعبسلا هعابتأ ىلع كلذ يف يسنعلا دوسألا دمتعي ملو

 «مهتالئاعب فالآ ةتس ءاهز اوناك خيدللا ىتووفلا ءانرالا ةلامعما لالخ نم هسفن ةيوقتب

 نيد ىلع اوناكو ءءاعنص موي ةعقوم ذلنم ىرسأ ةباثمب سرفلا دونجو ةداق ناكو

 نم لوأ امهنأل هيوذادو يمليدلا زوريف ديكأت لكب ىرسألا نم ناكو «ةيسوجملا
 مث «ءاعنص ىلإ نارجن نم اوفحز امل نيرئاثلاو يسنعلا دوسألا براحو ضرتعا
 نامرهق هيوذاد ناك دقف «سرفلا دنع ةناكملا يف ناذاب نب رهش مهكلمل نايلاتلا انينقلا

 يسدعلا دوسألا قلطأف «يمليدلا :زوريف مع ةنبا ناذاب نب رهش ةجوز تناكو «ناذاب

 اهمساو ناذاب نب رهش ةأرماب جوزتو «سرفلا دونجو ةداقو هيوذادو زوريف حارس
 لمكتسا املف «هيوذاد هعمو يمليدلا زوريف ىلإ - سرفلا - ءانبألا رمأ دنسأو «(ذاز)
 موي يف كلذ نلعأو ة لا يدار كترا# ءاعنص ىلع هترطيس مكحأو هتوق زيزعت

 . ءاعنصب دوهشم

 )١( ص ؟ج - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا ١7ص ة4ج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا 57١9
 ١١. 4ص س يرذالبلل نادلبلا حوتف 5955و ١8ص - يزارلا خيرات
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 هفصو ىذلا ىسنعلا بعك نب ةلهبع دوسألا نأ كلذ ليصافت ركذ لبق ريشنو

 تالق نع اعمل وعون تيرملا نسل لابتا نه ناك هناي عوكألا دمحم يضاقلا
 انهاك ناك» :هنأ نودلخ نبا ركذ دقف .انهاك تقولا تاذ ىف ناك دق ««ناطلسلاو
 ءاذايعش ًانهاك ناكذ : ىربطلا لاقو «هقطتم ةوالخب بلخيو بيجاعألا لعفي ًادوعشم
 ةريبك ةبترم ةناهكلا تناك دقو «؛هّفطنم عمس نم بولق يبسيو بيجاعألا مهيري ناكو
 هل ضفري الو مالك هل دري ال ءاهمكحو ةليبقلا راشتسم نهاكلا ناكو» :ةيلهاجلا يف

 هل لاقيو «ديري امب هربخي نجلا نم ٌبحاص نهاك لكل نأ نودقتعي برعلا ناكو .بلط
 نهاك ناك يسنعلا ةلهبع نأ امبو ''«عجسلاب زاتمت ةيباطخ ةغل ناهكلل تناكو «يئرلا
 :جحذم لئابقل ىلعألا عجرملا وهف لئابقلا ءاسؤر نم ربكأ هتناكم تناك دقف جحذم
 . عيمجلا ىلع (دوسُملا ديسلا) ىنعمب (دوسألا) هل لاقي ناكو

 هنأل) :ىرذالبلا لاق «(رامخلا يذ) بقلب يسنعلا ةلهبع دوسألا رهتشا دقو
 ىقلُي ناك هنأل رامخلا اذ هل لاقي ناك» :يسدقملا لاقو .(ادبأ ًارمتخم ًامتعُم ناك
 .!هيف مهمهيو .ههجو ىلع ًاقيقر ًارامخ

 ءاتبآألا لامتساو اعنصب ةؤبنلا ءاعداو ةدرلا ىلع مزعلا يسنعلا دوسألا دقع املو

 ةبحر) يف عامتجا ىلإ ء ءاعنصب نم لك اعد «ءاعنص ىلع هترطيس مكحأو «سرفلا
 ناديملا يف مهتحلسأب نيرشتنم  ةئامعبسلا  هدونج ناكو «سانلا عمتجاف ,(ءاعنص

 هنأ سانلل نلعأ مث هيف مهمهُيو ههجو ىلع قيقرلا رامخلا عضي ناكو ءهسلجم راوجبو
 ملو ةؤبنلا ىعدا) : يسنعلا دوسألا نإ (ءاهتنالاو ءدبلا) باتك يف يسدقملا لاق ءّيبن
 : مهيلع ولتي لعجو «يحولاب هنايتأي نيكلم ًاقيقشو ًاقيحُس نأ معزو ءدمحم ةؤبن ركني
 رم صئالق ىلع «ىدارفو ًابّصُع نوجحي اير فتاسزادلاو ءايسم تاسياملاو)

 . "”(ءاعنص يداو يف ةبانج نم لسغ ال) نأ هيلإ ىحوأ ًاقيقش نأ معزو (ًابهصو

 «هيرح هعمو ناديملا طسو يف يسنعلا دوسألا ماق) : هنلعأ ام نلعأ نأ دعبو
 ناديملا يف يرجي ناصحلا لعجف «هقلطأ مث «ةبرحلاب هئعطف كلملا ناصحب اعد مث
 رقبلاو لبإلا نم يأ  رزججلا نم ةتام أيه دق ناكو . تام ىتح هنم ليست ءامدلاو
 .هيزجي ال طخلا يف اهسوؤرو اهقانعأ تناكو .ًالصاف أطخ اهلوح لعجو  منغلاو
 نهرحنف هدونج ضعب عم نهلبقتسا مث «هتبرحب اهنعطف رزجلا نم ةدحاوب اعدف
 . (اهنم ليست ءامدلاو ناديملا يف رزجلا تلاجف «ةدحاو ةدحاو

 .8 4ص - يروخاف انح  يبرعلا بدألا خيرات يف عماجلا (0)
 ١١. ص "حج _ ىسدقملل - ءاهتنالاو ءدبلا 00
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 مهقيدصت ةئامعيسلا يسنعلا دوسألا هونج نلعأ بيهرلا دهشملا كلذ طسوو
 لاق  (يمليدلا زوريفب اعد مث ءهسأر عفر مث «ضرألا ىلع هسأرب تكأ مث) ع دب

 مدقت ًازوريف نكلو (روزجلا رحني امك هتبرحب هرحني نأ ُنمآ تنك ام) نيرضاحلا دحأ

 نيرللا ت.نسرقلا ءانبألاو وه هقيدصت نلعأو «نوكيس امم أقثاو يسنعلا دوسألا ىلإ

 ايندلا رمأ كب انل عمتجا دق) :هل لاقو ؛ةلهبع ةؤبنب  ًاسوجم اولاز ام اوناك

 نم ىرسالا حارس قالطإب همايقو زوريف مع تدبب ةلهبع جاوز ينعي  (ةرخالاو
 مهملعأو ءانهه نم فرشأ كنإ) :يسنعلا هل لاقف  مهيلع زوريف ريمأتو ءانبألا

 . (مهنيب رزجلا هذه مسقف ءاهلهأب

 حوشكم نب سيق اعدو ءهسأر عفر مث «ضرألا ىلع هسأري ّبكأت مث

 لوفي اهشقا :هل لاشف . 0 ا ل ل يام :يدارملا

 ءالكلا اذه لثم يف ذخأو . ايلعلا هسأر ةنق عطقا ةلهبع اي ةاغطلا نم حوشكم نبا نإ

 تنأو  كفلاخأ وأ  كلتاقأ نأ قحلا نم سيل هنإ :لاقف .هلتاق هنأ سيق نظ ىتح
 - كالملا  اقيقش نأ هربخأو «سيق مالكب يسنعلا ٌرْسَق 20تببحأ مب ينّرُمف يبن

 . شيجلا دئاق هنأو «هقدصي

  ءاعنص ناكس نم نيملسملا نييناميلا نم عومجو «ةرج ىذ نب تاثو برك يدعم

 ةجحلا يذ يف لوألا ءاعنص موي ةعقوم يف اهولخد نيذلا ْنِمو - باهش ينب لاثمأ

 م ناك و ةؤشلا ىعدأ موي يسنعلا ةوسألا نأ ودبيو (مهريعو جحلذمو نادمه نيم

 سيل نم نأ سانلل نلعأو ءءاعنصب ةرامإلا رصق ىلإ فرصنا هركذ فلس ام هرمأ

 بلغأ ءاعنص رداغف نيم وي وأ موي ةمولعم ةرتف لالخ ءاعنص رداغيلف هعم

 أمل د1 ضافسلا لوف نم كاردإ كمي امرهر ءاهنع يذلا قيفلسملا ةييئامبلا

 امأو اهنم اوجرخ يأ .؟"'”(اهلهأ بلاغ ّيَق ءاعنص ىلع ىسنعلا دوسألا بلغ
 امل يسنعلا دوسألا نإ) :يرذالبلا ركذ دقف صاعلا نب ديعس نب دلاخ يباحصلا

 يف  ءاعنصي ةؤبنلل ىسنعلا دوسألا ءاعدا موي ىلإ  ةجحلا يذ يف  ءاعنص و

 1 ةيصث ا ريثك نبا  ةياهنلاو ةياذبلاو سدرك ؟ج - يربطلا خيرات )01

 ١١. 5ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف 2868 ص دج  ةباصإلا (؟)
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 .رامشلا يدا عج ماعلا معيب عويتكما يي رص اح وربع واخ دبل ةحاياورلا ووك ذت

 زابشأو 6 ةلكم هئأ | ينعي هشيجل دئاقك رامخلا يذ عم هئاقب نأو ءاعنصب يسنعلا دوسألا

 كر ديف ايد فويس قلك لبا ل ويسير. ىلا هع عاتب جن يسم نان سيك ىلح ورمع

  هنخا نا نم ايفاع ءاععض نع قرم نانيث ورمح ىاردودشو قلل نييك لبان

 ىلإ دفو نيح اهلاق هنأ تاياورلا تمهوت ىتلا تايبألا لاقو - حوشكم نبا سيق

 اهيناركذ دقق اهعيتتاعمو :اهكمز ىلع كانبألا لد اهنقزي جدها نعرف بالك ىلا
 انقفدن  سلعلا هوسألا رهو ( تمعلا يدر: ىيشصتلاب ( راهشللا |5) هين يكذو (ءاعص)
 يف ةروهشملا هتايبأ لاق ثيح ءاعنصل ورمع ةرداغم دعب ه١١ مرحم رهش وه

 برك يدعم نب ورمع لوق يه تايبأ ةثالث اهنم حيحصلاو «حوشكم نب سيق
 : حوشكم نب سيقل
 اضم ايي را ا ا
 )0 د مريبسلا نس 0 يا دودج

 هان يي اني ينس وبنم يمال
 ءاقبلا سيق ىأر امنإو هل ًايلاوم ناك الو رامخلا يذ لثم سيق نكي ملو

 هلك هللا لوسر تاميلعت يتأت ىتح هقيدصتو يسنعلا دوسألا ةعاطب رهاظتلاو ءاعنصب
 لخادلا نم هيلع ءاضقلا وأ يسنعلا دوسألا ةلواصم هل حيتي ءاعنص يف هدوجو نأل
 ىأر ناك امنيب «ءاعنص جراخ نم هلو انصح :ةوتابس ويذلا ىلع ةيحاوملا لدهستت وا
 : ءاعنص يف سيق ءاقب مدع وه ورمع

 هربخأو ءجحذم ىلع هي هللا لوسر لماع كيسم نب ةورف ىلإ ورمع راس دقو
 ةاكو: + صاخلا دع حس عيدا ة ورقي عسا كل ذكر. هناحعم ىف تدب ام لكن
 هدا بروك دنا كوس ىلإ ةؤوق راس مث «دارم نم ةيسحألا ةقطنم يف ةورف
 نع ِْكَي يبنلا ىلإ عقو ربخ لوأ ناك : : يربطلا لاق «ثدح امب هربخأف .ةرونملا
 لك يبنلا ردصأ يس وي لل
 اعنصب يسنعلا دوسألا ةلواصمل لسرلاو بتكلا ثعبو تاهيجوتلا

 اك ,

2 2 

 نبأ ةريس ىش ءاجلو .ةياهنلاو ةيادبلا تانك ىف (هيتات هللا لوسر) ١: : !لكس تسلا ردص ءاج 010

 . ( هللا ءاقتاب كترمأ) ماشه

 . (هدعتت مزحلا رمأو . هيتأت هللا ليت فوض الاون (هدعتت فورعمللو) ىوربو 230

 .7١5ص ؟ج  يربطلا خيرات (0)
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 ءاهديفي سنا او بوهتسا 27 يبنلا نأ ىلع غئادولاو تاهيجوتلا لدتو

 اسيق ثعب ِهككَي يبنلا نأب نظلا ىلإ دا اهم ةيحاوملا ىف .ىسمتولا ىوتلا هملإ كتسأو

 اهل* +هنأ يرذالبلا خيرات يفو ينادمهلل ةغمادلا برك ىل اج «تاهيجوتلا كلتب

 كيسم نب ةورفو حوشكم نب سيق ثعب يسنعلا دوسألا ربخ قي هللا لوسر غلب
 ثعبو جحذم رافنتسال ةورف ثعب ِهلي هللا لوسر نأ كلذ لصأو ؟١"هتلواصمل

 تلمش ثيح «يعازخلا سنحي نب ربو وه ءاعنصب حوشكم نب سيق ىلإ ًالوسر
 دوسألا ةلواصمل اههيجوتب ماق يتلا بتكلاو ِهِْلي هللا لوسر اهذختا يتلا تاءارجإلا
 : ثدح ام نع نيقيلا أبنلا لماكتيل يلي اميف هركذن ام يسنعلا

 هللا دبع نب ريرج يباحصلا - ريبكلا يناميلا ميعزلا ٍةِكي هللا لوسر ثعب دقف -

 قحلل ةدوعلا ىلإ هوعدي ءاعنصب يسنعلا دوسألا ىلإ :امهالوأ نيتمهم يف ىلجبلا

 لوسو هةيعب ةؤبنلا يسنعلا ةوومألا ىعدأ امل» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «مالسإلاو

 ةوسالا نيا اعلق تان «مالسإلا ىلإ هوعدي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِةْي هللا

 لبج نب ذاعم غالبإ يهو ةيناثلا ةمهملا ذيفنت ىلإ هجوتو ءاعنص ريرج رداغ يسنعلا
 ريسملاب مهرمأي ِةلي هللا لوسر باتكب (دّئَجلا فيلاخم) ريمح قطانم ءامعزو لامعو

 : كي هللا لوسر نأ قئاثولا يف ءاج كلذ يفو ءيسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنص ىلإ

 يذ بشوحو ورمع يذو عالكلا يذ عفيمس ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثعب)

 بتك١ : لَك يبنلا نأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو "”(يسنعلا دوسألا لاتق يف ميلظ

 ةلواصم رمأ ىف ذاولمعي نأ يف مهرمأي رهاطلاو يرعشألا ىسوم ىبأو ذاعم نا

 عم ناكو رخص نب ديبع نع يربطلا خيراتو قئاثولا يف ءاجو «يسنعلا دوسألا
 انرمأي ِهلَكف يبنلا بتك انتءاجاا : لاق تومرضحب قوكسلا وأ َدَمَّجلا يف لبج نب ذاعم

 نم ًائيش هدنع اجر نم لك غلبُتو «يسنعلا دوسألا ةلواصمل لاجرلا ثعبن نأ اهيف
 . *' "اهب رْمأ يذلاب كلذ يف ذاعم ماقف هِي يبنلا نع كلذ

 ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ٍديِكَي هللا لوسر ثعبا : تقولا تاذ ىفو

 (ليكيو دشاح) نادمه ادئاق امهو ةو يذ بقاعلا نب ديعسو «نارم ئذ نيفع

 ىلإ باتكب ٍةك يبنلا ثعب امك «ءاعنصب يسنعلا هوسألا ة ”اراصمل ريسلا اهههرمأي
 ىلإ كلذ لثمب كيسم نب ةورف ةيادبلا ذنم ِكل هللا لوسر ثعبو ' 5نارجت لهآ
 .ديعس نب دلاخو ورمع هعم ناكو جحذذم
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 ١١. 4ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)

 .77 2 نض:_هللا ديمح»نيحت د قوبتلا كهعلل ةيئابشلا قئاثولا ()



 ىعداو دترا امل يسنعلا هوسألا نأ يهو ةماه ةقيقح كلذ اك نس ةضعتو تن

 لامع انييف ينل ءارأ ةقن رئاس ةداك نقف 157 ةنيدم هترطيس زواجتت مل ةؤبنلا

 ءاعنص ىلإ ريسملاب مهيلإ 2555 يبنلا ثعبو بتك نيذلا ءامعزلاو ةباحصلاو هيك يبنلا
 . ءاعنص ىلإ قالطنالل أيهتو سانلا اورفنتساف

 ىلإ ةيرس ةمهم يف يعازخملا سنحي نب ربو ثعب دق ٍةْكَي هللا لوسر ناكو -
 ةرداغم ذنم  هرمأ نم ةريحو مَع يف سيق ناكو 00

 ةصاخو «بوصألا ناك ورمع يأر نأب سيق رعش امبرو : ءاعنصل برك يدعم نب ورمع

 ةدوعلا ىلإ هوعدي يسنعلا دوسألا ىلإ ِي يبنلا نم ًاثوعبم هللا دبع نب ريرج لصو امدنع
 يأب سيق غالبإب مقي ملو ءاعنص ريرج رداغف كلذل بجتسي ملف مالسإلاو قحلا ىلإ
 هغلبأو هب ىقتلاو هب لصتا يذلا سنحُي نب ربو دوجوب ءيجوف نأ ثبلي مل هنكلو «ءيش
 هغلبأو «نأشلا هأبنأو ءأسيق ربو ملعأ امل» :ريثك نبا ظفاحلا لاق هدي يبنلا تاهيجوتب

 دقو 2')(هرمأ نم قيضو مغ يف ناك هنأل «ءامسلا نم هيلع عقو امّنأك ناك ِةكي يبنلا نع
 «يسنعلا دوسألا لاتقل حوشكم نبا سيق ىلإ  ثعب ِهِِلَك يبنلا نإ» يرذالبلا ركذ
 ةليغ دوسألا لتق ىلع لمعلاب ِةِكَي يبنلا رمأبو كلذب ًاسيق ربو غلبأف ''”«ءانبألا ةلامتساو
 ءاجرأ يف ءاسؤرلاو لامعلا ىلإ بتكلاو لسرلا ثعب دق هلك يبنلا نآبو : ةمداضق ىأ

 . سيقب نولصتي فوسو «ءاعنص ىلإ هجوتلاب نميلا
 ماجا مط معي #

 اذ  ةيزل

 يسنعلا دوسألا عم ةهجاوملل سيق ةدايق

 هعم ناكو «ءنادمهو جحذم نم نيملسم ناسرف ءاعنصب سيق عم ناك دقل

 - لمعي سنحي نب ربو مودق دعب سيق ذخأف ؛يريمحلا ةرج يذ نب تاث دئاقلا
 : كلذ لمش دقو «ةهجاوملل ًاديهمت تاهاجتا ةدع يف  ةيرس ةفصب

 ةوق اوتاب دق سرفلا ءانبألا ناك :مهمالسإ ةيادبو سرفلا ءاتبألا ةلامهحسات

 نب ربو عم سيقل لَو يبنلا تاهيجوت نيب نم ناكو «يسنعلا دوسألل ةيلاوم ةيساسأ
 ايتأ مث «يمليدلا زوريف سيق لامتساف» :يرذالبلا لاق (ءانبألا ةلامتسا) سنحي
 لبقو ناذاب الإ - سرفلا ءانبألا نم دحأ امهلبق ملسأ دق نكي ملو ''”«ملسأف هيوذاد
 مدقاا : هنأ سنحي نب ربو ةمجرت يف ينالقسعلا هركذ ام كلذ دكؤي اممو ب هتافو

 خزرب نب نامعنلا تانب ىلع لزنف لَك يبنلا دنع نم ءانبألا ىلع سنحي نب ربو
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 ةمجرت يف ءاجو ''”«ملسأف دونكرم ىلإو ملسأف يمليدلا زوريف ىلإ ثعبو «نملسأف
 سنحي' نب ربو ءاعنصب ءانبألا ىلع مدق نم لوأ ناك» :ةباصإلاب خزرب نب نامعنلا
 دونكرم ىلإو ملسأف يمليدلا زوريف ىلإ ثعبو «نملسأف نامعنلا تانب ىلع لزنف
 ءاعنص خيرات يف ءاجو ''”«ءاعنص ىلع يسنعلا دوسألا بلغ امل كلذ ناكو .ملسأف
 ءهيوذاد ةجوز خزرب تنب ديعس مأ ءانبألا نم ملسأ نم لوأ ناك» :هنأ يزارلل

 نب ربو اهيلع ءارقف «ةلبقلا وحن نم ء ل الا يملا د صلو
 يمليدلا زريق ىلإ نو فعا ينالقتيعلا ركذ انيك نت "”«(ىيلسات نارقلا سحب
 هيوذاد ايتأ مث ء«يمليدلا زوريف سيق لامتسااا رخال ركذ امك وأ 5

 ملسأ دق نكي مل سرفلا ءانبألا نم ًأدحأ نأب نيقيلا أبنلا كلذ نم نيبتيو .«ملسأف
 تناك ءانبألا مالسإ ةيادب نإو - ه١٠ ةجحلا يذ يف لوألا ءاعنص موي ةعقوم يف

 متف -ه١١ رفص يف  ءاعنصب حوشكم نب سيق ىلإ سنحي نب ربو مودق دعب
 سنحي نب ربو ةمهم نأل «ةيرس ةفصبو ءطقف سرفلا ءانبألا كئلوأ مالسإو ةلامتسا
 رهظأف هيوذاد ايتأ مث ءاملسأف دونكرمو زوريف ةلامتساب سيقو وه ماقف «ةيرس تناك
 ترصتقا كلذلو «سرفلا ءانبألا اسيئر امه هيوذادو زوريف ناكو «مالسإلل ةباجتتسالا

 لخاد ىسنعلا دوسألاب كتفلل لمع ةطخ راطإ ىف دونكرم ىلعو امهيلع ةلامتسالا

 0 ويرحلا ةلاج ف يبحتلا هوينالل اجلا ةدنانيم مدع نيدأت نأ ءانعم
 ال ةيرس تاعامتجا دقع يف سيق ذخأ دقو :دوسألاب كتفلل يرسلا لمعلا

 نبا ركذ امك ثيحب - ابلاغ  ةرج يذ نب تاثو هيوذادو زوريفو سيق الإ اهرضحي
 ةطخ- سيق عضو املك ناكو ''”هيلع اودقاعتو دوسألاب كتفلا ىلع اوقفاوت" : ريثك
 دوسألا ىعدتسا» :موي تاذف «يسنعلا دوسألا ىلإ ودبي اميف  اهربخ برستي

 : سيق لاقف ؟ موعزملا كالملا يأ - قيقش لوقي ام سيق اي :هل لاقو ًأسيق يسنعلا
 لخدم لك كنم لخد اذإ ىتح هتمركأف سيق ىلإ تْدَمَع «لوقي :لاق ؟لوقيامو

 لاقف .هالعأ 00 ءردغلا كل رمضأو كودع ليم لام كلثم ْزعلا يف راصو

 :دوسألا لاقف . . يسفن كب ثدحأ نأ نم يدنع لَجأو يسفن يف مظعأ تنأ : نسف

 هيلع علطا اًمع بئات كنأ نآلا فرعو ءكْلَملا قَّدَص دقف كْلَملا ٌُبِذكَت ا

 هسفن طاحأ دقو الإ هلباقي ملف يسنعلا دوسألا ىلإ سيق هجوت موي تاذ مث '”«كنم
 كربخأ ملأ ءلاجرلاب ُنَّضَحَت ىَنِمُأ . رامخلا اذ اي) :سيق لاقف ءدونجلا تارشعب

 . سيق مودقب كلذل ةقالع ال نأ يسنعلا دوسألا رهظأف (قحلا

 )١( الإصابة  ص جربو ةمجرت  77١خيرات . 580 ص ج نامعنلا ةمجرت الرازي  ص١ 77.
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 فرعي الو «هيوذادو زوريف عم يرس عامتجا يف سيق ناك ةثلاث ةرم يفو
 اعدف يسنعلا دوسألا ثوعبم مهيلع لخد نوجمتجم مُه امنيبف «ةثالثلا الإ عامتجالاب

 : ىيسفل "لاق .ةيدع نين اولثم اهلف تاهيوذاد كلذكو تع رامخلا يذ ءاقلل زوريفو اسيقف

 عطقت مل نإ ؛هاوس اي هاوس اي : لوقي اقيقش نإ :ةباذكلاب ينربخُتو قحلاب كربخأ ملأ

 هب افطف ؛ ءايلعلا كتبقر عطقي هدي سيق نم عطقت ْمَل نإ «كتنق فطق هالعأ سيق نم

 كلذ لعفأ نأ قحلا نم سيل هنإ : سيق لاقف «كتنق فطق الإو هالعأ سيق ْنِم ٌذْحو

 هرمأو ءهل دوسألا قّرف «موي لك اهتوُمأ تاتوم نم َيلإ ٌبحأ يلْئّقف ءّيبن تنأو
 ينتلضفو ءارهص ينئرتخا دقل :زوريف لاقف ءًازوريف دوسألا بتاع مث (فارصنالاب

 ضعب بهذتو .(فارصنالاب هرمأو ءهقدصف «كنع ليمأ فيكف ءانبألا ىلع

 دوسألا ربخأ) :نودلخ- نبا لاق امك هتأب ىسنعلا دوسألا ةفرعم ريسفت ىلإ تاياورلا

 اناطيتت ناك دوسألا ةنرعم رعت ذأ يوتوب «(ةيزذا ويقر ريقوب سيق ردع هناطيق
 ناطيش نأب ةعبارلا ةرملا ثزيمت دقو «نجلا نم سيلو هيوذاد لثم سنألا نم ًانامرهق

 لخد ْذِإ ؛نورواشتي مه امنيبف» :هباحصأو سيقل يرس عامتجا دعومب هربخأ دوسألا

 ينغلبي اذامف : لاق . ىلب :اولاق ؟مكريغ ىلع مكفرشأ ملأ :لاقف ءيسنعلا دوسألا

 ا ا ءمكنع

 . 27( مويلا دعب  مكليقأف مكنع ينغلبي ال :لاقف .هذه انترم اَنْلِقُأ :اولاقو)

 يذ بتك مهتءاج» نأ ىلإ رطخو فوخ يف اوحبصأ مهنأ تاياورلا 5
 ناك دقف ةفداصم نكي مل كلذ نأ عقاولاو «رصنلا مهل نولذبي . .نارم يذو عالكلا

 . ءاعنص فراشم ىلإ مهمودق رظتنيو نوتأيس مهنأب ملعي سيق

 (يسنعلا دوسألا ةياهن) يناثلا ءاعنص موي

 نب سيق ىلإ سنحي نب ربو ثعب امل ِهكي هللا لوسر نأ نييبت فلس دقل
 تاذ يف ثعب «ءانبألا ةلامتساو يسنعلا دوسألا رمأ يف لمعلل ءاعنص يف حوشكم

 يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذو ىسوم يبأو ذاعم ىلإ لسُرلاو بتكلاب تقولا
 ريسملاو سانلا رافنتساب مهرمأي دوز يذ بقاعلاو ينادمهلا نارم يذ ريمعو ميلظ
 لامتساف «كلذب ًاسيق غلبأ سنحي نب ربو نأو «يسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنص ىلإ

 لامعلا لوصو مويل ًاديهمت ءاعنص لخاد يرسلا لمعلاب أدبو ءانبألا ضعب ربوو سيق
 فشكي ملو ءءاعنص ىلإ ريسملاب قو يبنلا مهيلإ بتك نيذلا ناسرفلاو ءاسؤرلاو
 ةأجافم دعب مهب عامتجالا نع فقوتو ءانبألا نم مهلامتسا نيذلل ةلأسملا كلت سيق

 )١( "دج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص١8" - ٠١#
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 دحاو ىلإ ةبوسنم ةياور لوقتف «ريخألا عامتجالا يف مهيلع يسنعلا دوسألا لوخد
 يذو ء«نارم يذو ءدوز يذ بتك انتءاجف» فوخو رطخ ةلاح يف اوناك مهنأب مهنم

 ىتح ائيش اوكرحي ال نأ مهانرمأو مهانبتاكف ءرصنلا انل اولذبو ءميلظ يذو «عالكلا

 تلصو نيذلاف حوضولا ىلإ رقتفي لكشب ةياورلا كلت تغيص دقو ١2”«انرمأ مربث
 ىلإ ريسملاب َةْيَ يبنلا مهيلإ ثعبو بتك نيذلا ءاسؤرلاو لامعلا ْمُه بتكلا مهنم
 ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ يلجيلا هللا دبع نب ريرج ِيِكَو يبنلا ثعب ثيح ءاعنص
 ناكو «ءاعنص ىلإ  دّئجلا فيلاخم يهو  ريمح قطانم ناسرفو بئاتكب اوقلطناف
 دوز يذ بقاعلاو ينادمهلا نارم يقريمع ىلإ هللا دبع نب عرقألا ثعب دق هي يبنلا
 كيسم نب ةورف كلذكو «ءاعنص ىلإ ليكبو دشاح ناسرفب اوقلطناف نادمه ءاسؤرو

 لامعلا نم مهريغو نميلا لامع ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعمو 0 ناسرف يف
 نجف ىلا اريعكا# ءاعنص فراشم ىلإ مهلاجرو مهناسرفب اولصو املف ذ ءاسؤرلاو
 ءعالكلا ئذو :«ةارغ ئذو هوز يذ بتُك مهتءاجا : ريثألا نبا لاق نيذلا هباحصأو

 غلبو .انرمأ مربُت ىتح أئيش اولعفت ال نأ مهوبتاكف ءرصنلا مهل نولذبي «ميلظ يذو

 سحي هلعجو يسنعلا دوسألا غلب يذلاف 0 سحأف يسنعلا دوسألا كلذ
 ثيح ءاعنص فراشم ىلإ مهلاجرو مهناسرفي ءاسؤرلاو لامعلا لوصو وه كالهلاب

 يذلا باتكلا امأو ؛عينم روس تاذ تناك يتلا ء ءاعنص ةتيدم لوح اورشتناو اوركسع

 ًالوسر اوثعب وأ - أوبتك مهنأ دب الف ءاعنصب نيلوهجم ىلإ اوبتكي نأ نكمي الف هويتك

 مربُت ىتح ًائيش اولعفت ال نأ محا ةعيوا» بتكف «حوشكم نب سيق ىلإ -

 حتفيو يسنعلا دوسألا ىلع ءاضقلا رمأ مربُي ىتح ءاعتص اومجاهي ال نأ ىنعي «انرمأ
 .كلذل ةطخ عضو دق سيق ناكو «باويألا

 ان دن عدن 1 1

 ياس ب هس واو مهنمو ءاعنصب 55 هناحتصأ

 زوريف سيف عم ناكو ءاعتص يلاعأب نادمغ يف يسنعلا دوسألا راد ىلإ نييدارملا

 زوريف مع تشب يه ىتلا يسنعلا دوسألا ةأرما (دازآ) عم اوقفتا دق اوناكو :«يمليدلا

 «كلذ اولعفف «يسنعلا دوسألا مون عدخم اولخديو هرهظ نم تيبلا اوبقني نأ ىلع

 ةعئاش ةياور لوقتو .هسأرب حاطأو فيسلاب هبرضف يسنعلا دوسألا ىلإ سيق مدقتو

 لاقو ءهسأر عطق ًاسيق نأو يسنعلا دوسألا لتق يف اوكرتشا هيوذادو زوريفو ًاسيق نأ

 هيوذاد ةكراشم ركذي ملو اهحبذ مث هقنع لتفف سيف هعمو زوريف لخد» :نودلخ نيا

 )١( 07ص ؟ج - ريثألا نبال لماكلا . ١7ص لج  يربطلا خيرات 7.



 5105 مالسإلا رجق يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 229

 دوسألا لتقب سيق مايق دهاشو سيق عم لخد دقف زوريف امأو «باوصلا وهو ًايئاهن
 دوساألا ةأرمأ نال سيق عم لخد امئإو لاتقو ابنارجم لجر زوريف نكي ملو يسنعلا

 نب سيق وه يسنعلا دوسألا لتق يذلا نأ حيحصلاف «زوريف مع ةنبا تناك يسنعلا

 انيفدرم فيطغع ْنِم عمجب سيف يسنسللا هوسالا داو

 2000 9 4 ١

 مهركذ نيذلا نييدارملا فيطغ تالاجر ا

 يذلا لوألا ءاعنص موي ذنم يريمحلا ةرج يذ نب تاث هعم ناك امك ينادمهلا

 موي ةليل يسنعلا دوسألا لتقل ريسملا يف مث ناذاب نب رهش سأرب سيق حاطأ هيف

 لاق هنأ ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتكب ةتمجحرت ىف ءاج ثيح ىتاثلا ءاعتص

 : لذ نيف

 دعمنا دسساعةوضوس ومقع ىلع ةنجمل ورحم :هللا لوعسو لاق

 دمحم ةأصو نم رمأريخ ىلع هييك سراج ني ا بمل

 : امنا هرج يىذ عا لاقو

 ءاعفل ربيبح ايس الا ةينابجي ”ةييهع ءامعس غوياانا ةريمشل

 مام سارسحوشكملااهب نابأ ةبرضب (سنع) ٌّيفانعدج ةأدغ

 «يناثلا ءاعنص موي رجف قورش ليبق ةليللا كلت يف يسنعلا دوسآلا متق مث دقو
 رعشي ملف .اولخد ثيح نم تمصب يسنعلا دوسألا راد نم هعم نيذلاو سيق جرخو

 جحذم تالاجر نم تاعامج هيجوتب سيق ماق مث «يسنعلا دوسألا سرح مهب

 : لاقف ةنيدملا روس حوشكم نبا سيق العا :يرذالبلا ركذ امك ثيح ««. .ةنيدملا

 «ساذك ةلهبع نإو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا

 ١( ليلكإلا بحاص ينادمهلا نسحلل ةيخيراتلا ةغمادلا ةديصق .
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 سأر سيق ىقلأ..٠ :ريثك نبا لاقو :'52بابلا اوحتفف سيق باحصأ جرخو
 مزهناف ءباذك ةلهبع نإو هللا لوعنر !ديعيف نأ دهشأ :ىدانو يسنعلا ةوسألا

 ذاعم لخد باوبألا سيق باحصأ حتف امدنعف .''”هلهأو مالسإلا رهظو ءهباحصأ

 سأرب سيق ىقلأو «ءاعنصب نيطيحم اوناك نيذلا نييناميلا ناسرفلاو ءاسؤرلاو
 عم اوناك نيذلا لجر ةئامعبسلا مه نيذلاو دوسألا دونج قوف يسنعلا دوسألا

 نأ ثبل امو «ءانبألا سرفلا نم مهدنج نيذلا ضعبو ةيادبلا ذنم يسنعلا دوسألا
 : يربطلا لاق ءهلهأو مالسإلا رهظو ءاوملستساف يسنعلا *دجالا دونج مزهنا

 .(مالسإلا هّللأ زعأو «ءاعنص تصلخو)

5 0 
2 5 

 ءاعدا ةنتف تهتنا هيف يذلا مويلا كلذ لطب وه حوشكم نبا سيق ناك دقلو

 اهنأب نظلا باوص مدع مدقت ام لك نم نيبتي يتلاو ءاعنصب ةوبنلل يسنعلا دوسألا
 جارخإب يسنعلا دوسألا ماق نيح ءاعنص ةنيدم لخاد تأدب دقف «نميلا تلمش

 طساوأ يف كلذو «ةوبنلا ىعداو ءاعنصب ةطلسلا ىلع رطيسو ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 مت نأ ىلإ ءاعنص اهقاطن زواجتي ملو - ه١١ مرحم رهش رخاوأ يف وأ - مرحم رهش
 يف وأ ءرفص رهش رخاوأ يف امإ ِهْكي هللا لوسر ةايح يف كلذو يسنعلا دوسألا لتق
 ش ةأفو لبق يل يا 0

 دقو ك3 ماا

 ىتلا ةليللا ءامسلا نم ِدفَي هللا لوسر ىلإ ربخلا ىتأ) :لاق رمع نب هللا دبع نع ىو
 :ةحرابلا ىسنعلا دوسألا لتُق :لاقف رشبيل جرخف يسنغعلا باذكلا دوسألا اهيف لثق
 نع ربخلا كلذ خيراتلا بتك تلقن دقو .(نيكرابُم تيب لهأ نم كرابم لجر هلتق

 دورا مرسلا نا تاما نين ىبصا دييجو يماستل ا دج رش
 كلت ناغ ناك اني( سليل ةؤويف لاك ؟هال رضوا هلقت قلو لقا ىف
 ةقاضإلا كنتي ءاملعلا ذخأي ملو هل هللا لوسر ةقرعم يف كيكشتلا ةفاضإلا
 نَمِم يمليدلا زوريف نأ فالخ الو) يبطرقلا لوق وه هيلإ ابهذ ام ةياغو ةعوضوملا
 لخد هنأل قصتق نأ نكمي ىسنعلا دوسألا لثق ىف هتكراشمف ”(ينقعلا ةوسألا لتق
 فيطغ ناسرفو يريمحلا ةرج يذ نبا ىلع كلذ قبطنيو هلتقم رضحو سيق عم
 سانلا ِلَك يبنلا رشبو ربخأ دقو «يسنعلا دوسألا لتق نيح سيق عم اوناك نيذلا

 .5١١ص - يرذالبلا - ”88١ص ؟ج - ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 ١ ١, ذضص دع ند يطرفلل هتاعشمالا هر
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 صوصنلا ركذ مدقت دقو .«كلذ نع دحأ هلأسي ملو هلتق يذلا مسا ركذي ملو هلتقمب

 . هنع هللا يضر حوشكم نبا سيق وه دوسألا لتق يذلا نأب

 ناسرفلاو ءاسؤرلاو لامعلاو ذاعم لوخدو ىسنعلا دوسألا لتقم دعبو -

 م ؛ سانلاب لبج نب ذاعم ىلص - يتاغلا ءاعتنم موي. -:مويلا كلذ يف نييناميلا
 . . مهلامعأ ىلإ كي 5 هللا لوعو بارا جارنا : ريثك نبا لاق ءءاعنصب رمألا

 و كلذكو: . اهتليل نم ربخلا ىلع ُهّللا ةعلطأ دقو ِةِيِم هللا لوسر ىلإ ريخلاب

 - اوقفتاو . . مهلامعأ ىلإ ِهْو يبنلا باحصأ عجارتو ءاعتص تصلخ» هنأ نودلخ

 (ربخلاب وك هللا لوسر ىلإ اوبتكو « لبج نب ذاعم ىلع  ءاعنصب

 نيذلا مه مهقطانمو مهلامعأ ىلإ اوعجر نيذلا هلي يبنلا باحصأو باونف
 يطعانلا نارم يذ ريمع عجر امك «مويلا كلذ يف مهلاجرو مهناسرفب اولخد

 ناسرف ادئاق امأو «مهتقطنم ىلإ (ليكبو دشاح) نادمه ناسرفب دوز يذ بقاعلاو

 وذ بشوح عجر دقف ميلظ وذ بشوحو يريمحلا عالكلا وذ امهو ريمح بئاتكو
 عم عالكلا وذ هجوت انيب (دنجلا فيلاخم) مهتقطنم ىلإ ريمح بئاتكو ناسرفب ميلظ

 ةنيدملا ىلإ هجوت كلذكو ةرونملا ةنيدملاب ْعَي هللا لوسر ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 نب ذاعم وه ٌديَو يبنلا ىلإ رب ربخلاب بتك يذلا نأ دب الو « يري ريمحلا هللا دبع نب عرقألا

 ابلاغ يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم باتكلا ناكو نميلا لامع عيمج ريمأ هنأل لبج

 ماقأو «نميلا ءاجرأ يف مهلامعأ رئاسب مهلامعأ يف نيرقتسم نميلا قطانم لامع ناكو

 . سنحي نب ربوو حوشكم نبا سيق ءاعنصب ةباحصلا نم ذاعم عم
 ربو دي ىلع دونكرمو يمليدلا زوريف مالسإ نع صوصنلا ركذ انفلسأ دقو -

 نيم ملأ نع لوأ اوناكتا (ملسات هيزتاد ادنإ) امونأو عوتتم نب نيبو سنحت ني

 دوسألا ىلع ءاضقلا مت املف ه١١ رفص لئاوأ يف كلذو ًارس مهمالسإ ناكو ءانبألا
 اوكسمت نيذلا ىلع ةيزجلا ذاعم ضرفو ءانبألا نم ريبك ددع ملسأ يسنعلا

 دوسألا لتُق امل م يزارلا خرؤملا ركذ ثيح سرفلا ءانبالا هه ةعمرهحسلاب

 اوملسأ ءانبألا لك سيل نكلو ''”هق هللا لوسر ىلإ مهمالسإب ءانبألا ثعب يسنعلا
 ذخأ لبج نب ذاعم نأ يرذالبلا ركذ دقف يسوجملا مهنيد ىلع مهنم ريثك ىقب امنإو

 غلب نم لك ىلع ضرف» ثيح ِةِكَو يبنلا اهددح دق ناكو نميلا سوجم نم ةيزجلا

 . «رفاعملا نم هتميق وأ «ًارانيد ةأرماو لجر نم نميلا سوجم نم ملحلا

 :ءلا دوسألا ىلع ءاضقلا أبن دعب  رداصملا نم ديدعلا تركذ دقو

 ١ 1١. ص - ىزارلل  ءاعنص خيرات 200
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 ثيح ذاعم عضو فرعي ال هنأ ودبي يذلا سرُملا ءائبألا دالوأ دحأ ىلإ ةبوسنم ةياور

 ىلع :ارهقلا مت هيرذاجو لورين نيت اءاعتوم ىف ةرامبلا رات دونا هياورلا لوقت

 «كلذك سيل رمألا نأ عقاولاو .(ءاعنص يف سانلاب يلصي ذاعم ناكف «لبج نب ذاعم
 ءاعنصب ماقأو سوجملا نم ةيزجلا ذخأو ءاعنصب ةرامإلا ىلوتو سانلاب ذاعم ىلص دقف
 ينل 16001 ويمر: لاك رلتفا« ايدل وزر دبل حا ك1 تنعي .:نمبلا لامع عيبج يبا هذا

 . وبأ لاقو .*'2لبج نب ذاعم مهريمأ نأ» :نأ لامعلا ثعب امنيح رّيْمِح ءاوذأ ىلإ هباتك
 انئثعيف «نمنلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ َيِقَي هللا لوسر ىنثعباا : يرعشألا ىس وم

 ذاعم ناك :تاقبطلا يف ةرمس نبا لاقو ««انعواط ذاعم مدق اذإ ْنأو . . نيدناستم

 لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف هي 4 يبنلا رم .تومرضحو نميلا ىلع ًالماع

 ليج نياداعم نإ : ريثك نبا ظفاحلا لاقو .' ”'توعرضحو ميلا ىف لفاغ ىلإ

 عفدت هيلإ اقدصمو بورحلا يف ًامكاحو نميلاب دك يبنلل ًايضاق ناك هنع هللا يضر

 داغم رتتسا كقف.* يسيقبلا تاولصلا مهب يلصي سانلل زربي ناكو .تاقدصلا
 ةافو ىتح نميلا قطانمو فيلاخم عيمج لامُع ىلع ًاريمأو نميلل ًايلاو هتفصب ءاعنصب

 لَو يبنلا لامع رئاسو ذاعم ءاقب ركب وبأ ٌَرقأو) :ةرمس نسأ لاق  ةننَع هللا لوسر

 ناكو ءركب يبأ ةفالخ ىف ةثالث وأ نيرهش وحن تق نميلل ايلاو داهم تكف" ةيمنلاب

 «ةرونملا ةئيدملا ىلإ اهجوتم ءاعئص داعم رداغ مث ءةرعمبلا هي ع رارقتسالا

 . ثلاثلا ور يلام ار ةقهنلا ىف وشتم

 كس 3
 يذل ِ_

 000 ءاعنص 0

 لبج نب ذاعم لزعب قيدصلا ركب يبأ مايق بابسأ ةيخيراتلا تاياورلا ركذت مل
 ةافو دعبف .يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتو نميلا ةيالو نم يراصنألا

 لَك يبنلا لامع رئاسو ذاعم ءاقي ركب وبأ َرَقَأ» :ةرمس نبا ركذ امكو هدو هللا لوسر

 سنحي نب ريوو يدارملا حوشكم نبا سيق ءاعنصب ذاعم عم ناك دقو «نميلاب

 يمليدلا زوريف مهزربأ ناك نيذلا سرفلا ءانبألاب ةلفاح ءاعنص تناكو «يعازخلا

 . مهريغو ناذاب نب نارهمو يمليدلا شيشجو يسرافلا نامرهقلا هيوذادو

 .4 ج 575١ ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (1)

 .18١ص  ةرمس نبأ  نميلا ءاهقف تاقيط رف

 .7١1ص ةدج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ىلإ ءاعنص لبج نب ذاعم رداغ ركب ىبأ ةفالخ نم ةثالث وأ نيرهش وحن دعبو

 ميلا ةالو نم هئافعإو ةاعم لزع هيمست نكسي امب ركب وبأ ماقو ةرونملا ةثيدملا
 ركذ دقف «نميلا يف اهب رجات ةراجت نم لام ىلع ذاعم لوصح لوح مالك ىرجو

 ىلإ لاملا اذه عفدتف ينعيطت نأ كل له) :ذاعمل لاق باطخلا نب رمع نأ ريثك نبا
 لسرأ :لاقف ركب يبأ ىلإ رّمُع قلطنا «ذاعم ئتأ املف .هلبقاف هكاطعأ نإف ركب يبأ

 ففي امتإ لعفأل تنك ام: ركب وبأ لاقف ل ا

 ركب يبأ ىلإ قلطنإ ذاعم حبصأ املف كيك ةيهدحا تعلق ةريسبل دلع هللا كويفو

 :ركب وبأ لاقف ءأئيش همتكي مل هنأ هل فلحو هطوسب هءاج ىتح هب ءاج ءيش لكب

 لامي ةرجاتملاب ذاعم ماهتا نأ ىلإ ريشي كلذ نأ امبرو .2'”(آئيش هنم ذخآ ال كَل وه
 اهني ركاب نال عقلا دلو وسما نم لانكا بيس الا# نيملاسملا ام دجيب نن
 الإ سيلو هل ىح وه ذاعم هيلع لصح ام نأ .نميلا نم هب ءاج ءيش لكب ذاعم هاتأ

 ناكو ؛نميلا ىلع يمليدلا زوريف ةيلوتب ماق هنكلو :ًائيش .هنم ذخأي ملف أريسي أئيش

 - ه١١ رفص يف - ءاعنصب حوشكم نب سيقو سنحي نب ربو دي ىلع ملسأ دق زوريف
 اوبتكو ءانبألا ملسأ ( يسنعلا دوسألا لتق املا هنأ يىزارلا ركذ دقو ءهيوذاد كلذكو

 ىقتلا هنأ لاقُيف ةنيدملا ىلإ كاذنآ يمليدلا زوريف راسف . َوِْقَو هللا لوسر ىلإ مهمالسإب

 ةنيدملا ىلإ لصو ءائبألا مالسإو يسنعلا ةوبسالا لتس ربع نإ لاقيو دقت هللا لوسرب

 ءءاعنص ىلإ عجر مث ركب يبأ ةفالخ لوأ يف زوريف مودق نوكيف هلو يبنلا ةافو دعب

 ذاعم لزع مت املف «لبج نب ذاعم ءاعدتسا ليبق ةنيدملا ىلإ راس هنأ ودبيف (هيوذاد) امأ

 0 ايوا فعال رك

 . فاني يذ رهشو « ميلظ يىذ بصشوح- و ء عالكلا يذ عفيمس و «دوز يذ بقاعلا

 دق ينإف زوريفل اوعمساو ءمهوطوحو .مهأوان نم ىلع ءانبألا اونيعأف ا

 «زوريف ةيلوت باتك لصو امنيح ءاعنص يف حوشكم نب سيقو زوريف ناكو .' ””(هتملو

 ,(هيوذاد) هنأ ودبيو «ةيلوتلا باتك رضحأ يذلا صخشلا مسا تاياورلا ركذت ملو
 ةيلوتلا باتكل ركب ىبأ ةباتك دنع ًارضاح ناك يذلا صخشلا نأ ىلإ باتكلا ةغيص ريشتو
 كلذلو - سرفلا  ءانبألل ةءوانمو ةضراعم عوقو ىلإ زوريف ةيلوت يدؤت نأ عقوتي ناك
 لصو املو ءًاضيأ مهوطوحي نأو ءانبألا اونيعي نأب نميلا ةداقل أرمأ باتكلا نمضت دقف

 .١٠؟ ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو - 78ص ؟لج . يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)

 ١. 25 ص هللا ديمح دمحم  ةدشارلا
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 كلذ دوعي لهو هب مهراختفا ببس يردن ال يذلا هيوذادب اورختفاو زوريف هيلوتب ءانبألا

 .اعم امهيف مأ «زوريف ةيلوت يف مأ «لبج نب ذاعم لزع يف رود هل نأ ىلإ

 ةع عرب عع
 تي ىف زنا

 اهب ثعبو  اهلاق تايبأ يف زوريف ةيلوتو ذاعم لزع ىلع لعف در لوأ رهظ دقو

 ءانبألا ىلإ نارجن ثيلثت يف ديبُر ينب ةقطنم نم يديبُرلا برك يدعم نب ورمع
 : (ءانبألا ايطاخُم) ورمع لاق ثيح ءءاعنص يف حوشكم نبا سيق ىلإو نسرعلا

 اَراَمِذْلا مَضَف هيوذاد نكلو رخفب م ُح ًآهيوذاد ُنأامو

 ارافقلامكعومج يف ٌبرضيو مكيف ٌباصُيَس أدغ ٌروريفو

 دقتنا برك يدعم نب ورمع دا ممرت اور قايس يف نيتيبلا يربطلا ركذ دقو

 - نيتيبلا كلو «ءاعتضي ءانبألاو زوريفو هيوذاد دض سيق اهداق ىتلا ةروثلا ضراعو

 ٌبِرْضَيو مهيف باصُيس ًازوريف نأب ديعولاو هيوذادو ءانبألا مولب ناقطني  ىرن اميف
 .نميلا جراخ ىلإ . .ارافقلا مهعومج يف

 كلذ ناك دقف «سيق فقوم َماَلَو دقتنا برك يدعم نب ورمع نأب لوقلا امأ

 فصو عاش ثيح زوريف ةيلوت دعب ءاعنص يف ءانبألاو زوريف عم سيق نواعت ببسب

 ا ا يل ل
 رت لا تتايسألا نيتعتل نكي علو ةةاقو نمت لوو تردع

  ةوسملا يح ٌرْضِولاو ءئَرَجاماذإ هسفن طّرَتُي نأ سيقل فيكو

 هل ايهتيو ططخُي حوشكم نبا سيق ناك ام برك يدعم نب ورمع كردُي ملو
 تاذ ىف ماقو .ءانبآلاو زوريف ةطلسل ءالولاب رهاظتي سيق ناك دقف ءءاعنص ىف

 فدهتست ال سرفلا ءانبألا دض ةيرذج ةروثب مايقلل ةيرس ةئيهتو تالاصتاب تقولا
 نمسا نم سيرحل ءانبألا يفنو جارخإ فدهتست لب زوريف ةطلس ءاهنإ درجيم

 ىلع هتحاس رصتقت مل ريبك ريكفتو لمع وهو «سراف دالب ىلإ ارحبو أرب مهليحرتو
 نيرحبلا ىلإو نامُع ىلإ نميلا نم هتاريثأت تدتما مث ءاعنص

 كف حي دنت 050 اة 5.

 نب ذاعمل ءافولا نسحت : مل كنكلو (تردق) نوكي دقو .ءانبألا بحاص تاب هنأل : تردغ 60

 .اهيلع دوعت نم الإ ةيلوؤسملا لمحتي الو كموقلو لبج

 اعنصب سرفلا ءائبألا ىنعي ءدوسملا ىح :هلوقو
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 ءاعنض نم ةيرس ةيوفش ةلاسرب هباحصأ نم ًاددع حوشكم نبا سيق ثعب دقل
 بقاعلا نب ديعسو نارم يذ ريمغ ىلإو ميلظ يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذ ىلإ
 دقو «نميلا ءاجرأ يف نييناميلا ةداقلاو ءاوذألا نم مهريغو ينادمهلا دوز يذ

 : يلي امك ةلاسرلا ٌصْنو كلذ ةيخيراتلا رداصملا تركذ

 . مكدالب يف عا ءانبألا) : نأ هباحصأو عالكلا يذ ىلإ حوشكم نبأ سيق لسرألا

 ناين يأرلا نم ىرأ دقو . مخيلع اولاري نل مهوعرتل نإو «مكيف ءالَقن
 ؛اندالب نم مهجرخأو .مهسوؤر لتقأ نأ» : :ىوريو ٠ . اندالب ْنِم مهجرخُنو

 ءانبألا اونيعي نأب ءاسؤرلا ةداقلا ىلإ بتك دق ناك قيدصلا ركب ابأ نأ امبو

 ةلاسر تراثأ دقف «زوريف اوعيطيو اوعمسي نأو مهوطوحي نأو مهئواني نم ىلع

 ةعسأو تارواشم تّرجو «نميلا لئابقو قطانم ةداقو ءاوذأ نيب ًاشاقنو ب نبت

 اهتركذ يتلا ةجيتنلا نع ترفسأو ءةيرس تناك اهنأل اهليصافت تاياورلا ركذت مل

 ١ : يهو ةيخيراتلا رداصملا

 ءاولزؤتعاو .ءانبألا اورصني ملو : انين اوئلامي مل» :ءاوذألا ءاسؤرلا نإ >

 ض .''”«كباحصأو مهبحاص تنأ .ءيش يف انهاه امم انسل :اولاقو

 يقبو «مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتسا» :هنإو
 .؟!”«نيلؤتعم ءاسؤرلا

 ةلودلا رصع ذنم يبرح ماظن نميلاب ناك هنأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 قطانمو لئابق نأ يف ماظنلا كلذ لثمتيو مالسإلا ةيادبو ةيلهاجلا يفو ةيريمحلا

 لئابقو ناسرفو ءاسؤرو لايقأ لكف نادئاق وأ ماع يبرح دئاق اهل اهعيمج ريمح

 يف ريمح قطانم لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا دئاقلا كلذ ةدايق تحت نونوكي ريمح

 ميلظ يذ بشوح هعمو عالكلا يذ عفيمس ةبترمو زكرم وه كلذ ناكو بورحلا

 ةيولأ ةيلاحلا تايمستلاب لمشت ىتلا) ريمح لئابقو قطانمل نايبرحلا نادئاقلا امهف

 ءةمتعو «عادرو .علاضلاو ادعو ةيناو ءجحلو .زعتو «(ابإ :تاظفاحمو

 ىبرح دئاق (ليكبو دشاح) نادمه قطانمو لئابقل ناك كلذكو (ةديدحلاو «.باصوو

 هعمو يدشاحلا يطعانلا نارم يذ ريمع ةبترمو زكرم وه كلذ ناكو «نادئاق وأ ماع
 يه يتلا نادمه لئابقو قطانمل نايبرحلا نادئاقلا امهف دوز ىيذ بقاعلا نب ديعس

 «نارمعو ءءاعنص تاظفاحم قطانم ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو) ليكبو دشاح

 يربطلل كولملاو ممألا خيرات - 0لالا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 ./ق ص ؟ج -
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 نب سيق ناكو «(نارجنو ةلعصو برأم نم يحاون ةدعو «تيوحملاو ءةجحو
 ةداقلا ينراحلا نيصحلا نب سيقو برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم

 رامذو ءاضيبلا تاظفاحمب جحذم قطانم لمشتو) جحذم قطانمو لئابقل نويبرخلا

 يدتكلا سيق نب ثعشألا ناك امنيب (ةوبش نم اهرواج امو ناحيبو نارجنو برأمو
 .نامع زوافم ىلإ ةرهملاو تومرضحو ةدنكل ماعلا يبرحلا دئاقلا

 ىلوت نيح لوألا ءاعنص موي يف ةداقلا ءاسؤرلا كئلوأ بلغأ كراش دقو

 دوسألا ةلواصم رمأ يف ِكي يبنلا ثعبو بتك امنيحو «حوشكم نبا سيق ةدايقلا
 ميلظ رذ بشوحو عالكلا وذ مه 2 يبنلا مهيلإ كيعنو تنك نيذلا ناك ىنعلا
 ءاضقلا ىف اوكراشو ءحوشكم نبأ سيقو دوز وذ بقاعلا ديعسو نارم وذ ريمعو

 ل مهيلإو «يناثلا ءاعنص موي يف يسنعلا دوسألا ىلع

 ءانبألا دض ةروثلل مهوعدي سيق مهيلإ بتك مث ءزوريف اوعيطيو اوعمسيو ءانبألا
 «مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتساف) نميلا نم مهجارخإو

 نادمهو ريمح قطانم ناسرفو لئابق ةماع نأ ينعي كلذو «(نيلزتعم ءاسؤرل ١/ يقبو

 يروثلا لمعلا دعومب سيق مهيلإ ثعب ذئدنعو «نوكراشي فوس جحذمو ريمحو

 : هنأ اهلوقب ةيخيرات صوصن هيلإ ريشت ام وهو «ءاعنص ىلإ لوصولاو
 هرماو:وهرما ةركيو :هدبلا اولججتينا مهرتاوب هريسلا ىف لبق موتتاكا

 . ؟نميلا نم ءانبألا ئفن ىلع اوعمتجيو ءادحاو

 بئاتك تناك (ه١١ بجر رهش لئاوأ يف ابلاغ وهو) ددحملا دعوملا يفو
 : ءاعنص فراشمب نوطيحي جحذمو نادمه لاجرو ناسرفو ريمح

 .هيوذاد ىتأو «ربخلا اذه نم  جعزنملا يأ  قرفلاك زوريف ىلإ سيق ىتأف)
 مهاعد ًأسيق نإ مث «هيلإ اونأمطاف «هامهتي الثلو ءامهيلع سبّلُيِل سيق امهراشتساف
 هلجاع هيوذاد هيلع لخد املف - شيشجو زوريفو هيوذاد د ماعط ىلإ دغلا نم

00 
0 

 ىلإ يدؤت ةليسو ريبدتب ماقو «هيوذاد لتقب ءافتكالا ررق دق ناك هنأ ودبيو

 هلجاع هيوذاد هيلع لخد املف. .» «بورهلا ةليسو هل حيتتو ءاعنص نم زوريف بوره

 ىلع نيتأرما - سيق لزنم نم برقلاب وهو  عمسف زوريف لبقأو «هلتقف سيق

 نبا سيقل صاعلا نب ديعس نب نابأ لاقف» هيوذاد لتقب سيق مايق ةلأسم دعب اميف تريثأ ()

 ناك هنأ دوصقملاو .؛ًاملسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف ؟املسم ًالجر تلتقأ :حوشكم
 . سرفلا نامرهقو نهاك هيوذاد ناك دقو «نيملسملا ىلع رمآتيو مالسإلاب رهاظتي
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 ءًابراه زوريف ضكرف «هيوذاد لِتُق امك لوتقم اذه امهادحإ تلاق «ناثدحتتت نيحطس

 نم اوناك زوريف لاوخأ نأل «نالوخ دالبب اقحل مث ءًأيوس ابرهف شيشج ىقلو
 قحل امئيب جحذمو نادمهو ريمح بئاتك ءاعنص تلخد تقولا تاذ يفو «نالوخ

 زوريف بره. .» :نودلخ نبا لاق ثيح شيشجو زوريفب ناسرفلا ضعبو سيق
 ىلإ سيق داعو .«زوريف لاوخأ نالوخب اعئتماف ءامهرثأ ىف سك جرخو « شيشجاو

 ءاعنص موي وهو - مويلا كلذ يف حاجنب اهذيفنت مت ةروثلا ةطخ نأب ًائئمطم ء ءاعنص

 ةرابعف «اهلوح ام ىّبَجو ءاعنصب سيق راث) يربطلا لوق هتقيقح زجوي يذلا  ثلاثلا
 يتلا تاريبعتلا نأو (ةروث) هنأب ثدح ام نع حيحصلا ريبعتلا يه «ءاعنصب سيق راثا

 ام ةقيقح كاردإ مدع ىلإ تدأ ةئطاخ تاريبعت يه (هدر) هنأب ثدح ام تفصو

 دعب اهتحص مدع نييبت 7 قتايبع يتلا تاقيفلتلاو ماهوألا ضعب ءارو 0 ثدحل

 قئاثولا يف ددحم هقفده تاذ تناك ةرووخلا كلت نآل ثدح ام ةقيقح نييبت لامكتسا

 . نميلا نم سرفلا ءانبألا يِفَّنو جارخإ وهو ركذلا ةفلاس ةحيحصلا صوصنلاو
00 

 تلاعلا ءاععض موي ىف موشكم نبا سيق اهداف ىتلا ةروعلا تحت ناقل
 ءاعنصب نيذلا سرفلا ءانبألا عيمجت متف ءجحذمو نادمهو رّيْمِج لئابق هل تباجتساو
 تركذ ثيح - ءاعنص ةبحر لثم  عساو ناكم ىلإ مهدالوأو مهتالئاع عم اهريغو

 : هنأ ةيخيراتلا صوصنلا

 امأو وهلاوع داو ميه ارحل قرت تزل ونرم باج الا ىلإ حد ة لما

 ءربلا يف ذ اولَمَحُيِل ةثلاثلا ةقرفلاب رمأو ءرحبلا ىف اولَّمْحُي نأ َرّمأف «ةيناغلا ةقرفلا

 . ''”«ًاربو أرحب مهريسي ّْنَم ثعبو ا اوقحلإ :ًاعيمج مهل لاقو

 : يلي ام نييبت انه ديقملا رهو

 دعم نيلاو جونقكم قنا سيفا مايق يبس فاياؤرلا كرانتا كورد رك ملام
 ءانبآألل دوجولا كلذ ةيادب ىلإ تسلا ةرعيو» قرف فاللث ىلإ ءانبألا قيرفتو يمك

 : تاعومجم ثالث يف نميلا ىلإ مهمودق ناك ثيح سرففلا

 يذ نبا فيس كلملا ناورشونأ ىرسك مهب ٌدَمأ نيذلا ْمُه :ىلوألا ةعومجملا

 عم اومهاسف «مليدلا نم مهتيبلاغ لجر ةئامتس وحن وناكو - م١0 ةنس - نزي
 ءءاعنص نم ةقطنم يف فيس مهنكسأو «شابحألا ىلع ءاضقلا يف نييناميلا

 ب ووكك نسال خيراتلا يف لماكلا  ريثك نبال ةياهنلاو ةبادبلا دن 75 ع اف ت ىريطلا خيرات 2230

 .؟ ١1ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا
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 نالوخ نم هلاوخأ ناك يذلا يمليدلا زوريف لثم  ةرهاصملاب نييئميلا عم اوجزتماو

 داي الا 0 يا مرعب احمل كلت تيبلسا 0
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 ارحب نميلا ىلإ زمره نب زيوربأ ىرسك مهثعب نيذلا ْمُه :ةيناثلا ةعومجملا
 ةباثمب اوناكو «سرفلا نم ةئامنامث اوناكو م١541 ةنس  نزي يذ نبا فيس ةافو دعب

 :ءاعتضب ةيسراف ةيركسف ةيماح

 م5947 ةنس - أرب نميلا ىلإ زيوربأ ىرسك مهثعب نيذلا ْمُه :ةثلاثلا ةعومجملا

 نع نميلا ىلإ مهتلئاع عم ةرواسألا سرفلا نم فالآ ةعبرأ ىرسك ثعب» ثيح -
 ةيسراف لالتحا ةوق  ةيناثلا ةعومجملاو ْمُه اوناكف .ءاعنصب اورقتساف (ربلا قيرط

 ملسأ امنيحو .هيوذاد موقو زمره نب زيوربأ ىرسك لماع ناذاب شيج ةرواسألا مهو

 مهيلع ضرفف مالسإلا نيد يف ةرواسألا لخدي مل - ًابلاغ ىلوألا ةعومجملا  ءانبألا
 ضرف» :هنأ يرذالبلا ركذ ثيح اهددح دق ِكَك يبنلا ناك يتلا ةيزجلا لبج نب ذاعم

 نم هتميق وأ «ًارانيد ةأرماو لجر نم نميلا سوجم نم ملحلا غلب نم لك ىلع
 ةقرفلا مهو «ةيسوجملا نيد ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا ناتعومجملا كلت تناكف .ء«رفاعملا

 يف اولمحي نأب رمأ يتلا ةثلاثلا ةقرفلاو رحبلا يف : اولمحي نأب سيق رمأ يتلا ةيناثلا

 يف ًارحبو أرب مهضرأ ىلإ نميلا اورداغف : : مكضرأب اوقحلإ :ًاعيمج مهل لاقو ربلا
 .م١57 قفاوملا ه١١ بجر

 ىلإ مهريسُيو مهقفاري ْنم أرحب مهليحرتب رمأ يتلا ةقرفلا عم سيق ثعب دقو -
 (ةيجحللا ةرايسلا) ةرابع اسيق اوعبات نيذلا نع يربطلا ةياور يف ءاج دقو ءرحبلا

 : و ا ل ل تل ل ل ل تل

 .«ةندع لحاس مث حل ىلإ مهرييست تف: رحبلا ىف اولهجي نآب نييق رمأ نقلا ةقوفلا
 ىلإ اهنمو نامُع لحاس ىلإ مث تومرضح لحاس ىلإ بكارملا مهتلمح ثيحب
 اوئات نمللا سرفلا ديف ةكرد ةرعقلا تاك يف ناش تدهش دقو ,سراف سرا

 نب رفيج مهكلمو نامع لهأ دزألا برعلا ناك دقو «نامُع لحاس نم ةقطنم نولتحي
 (قاتسرلا) ةقطنم نولتحي سرفلا ناكو ِةِيي هللا لوسر دهع ىف اوملسأ يدئلُجلا

 ةعقاولا نامع تدهش مث ؛متيسوجم ىلع اوقبو (راحص) يف ةيركسع ةيماح مهلو
 ديدجلا نيدلا يف لوخدلا سرفلا ضفر نيحا :الئاق رمع قوراف .د اهركذي يتلا
 راحص يف ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح كلذكو «قاتسرلا يف مهدض ةلمح برعلا داق
 ىلإ مهلاومأو مهلئاوع عم سرُفلا ءالجإ ٌبرعلا نمزت نأ طرشب تفلسسا يتلا
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 بكارعلاب فارسا نكن 17 طرشلا كلذب برعلا لبقو «جيلخلا نم يقرشلا لجاسلا

 . جيلخلا نم يقرشلا لحاسلا يف سراف ضرأب ًاعيمج اوقحلف

 فاللا ةعبرأ ءاهز اوناكف اري. بهريستب حوشكم' ننا نييق رمأ ىلا ةفرفلا امأ

 أسيق اوعبات نيذلا نع يربطلا ةياور يف ءاج دقو .مهتالئاعي ةرواسألا سرمفلا نم

 (ةاروتو ترامو ةاعتق همام ىسكلا ةوسألا تاتكصأ نفد ةناسلا ناةلاثلا) ةنايغ
 ريطتسي هرمأ لعج) هنأ (ىسنعلا دوسألا تومرضح تعباتو) ةرابع تءاج كلذكو

 ةقالع الو ء(يرجعتلا كلو ندع ىلإ تعفو ءاعنص نيب ام قيرحلا ةراطتسإ

 ةايح يف هيلع ءاضقلا متو كلهو ءاعنص زواجتي مل هرمأف كلذب يسنعلا دوسألل

 سيق وه نيرحبلا ىلإو تومرضح ىلإ قيرحلاك هرمأ راطتسا يذلا امنإو قو يبنلا
 ناسرف مه نارجنو برأمو ءاعنص نيب ام ةرايسلاف يس ءالجإ رمأو حوشكم نب

 بني ودمملا ف نيردلا نم اري ميايحرتب نسف مآ نيذلا اوقفار نيذلا دارمو جحذم

 دقو «تومرضح يداو يف يدنكلا سيق نب ثعشألا ىلإ اهنمو برأم ىلإ مهتالئاعب
 دايز دض يدنكلا سيق نب ثعشألا ةدايقب ةكرح ةرتفلا تاذ ىف تومرضح تدهش
 اهذخأ ةقدصلا قون نم ةقان بيسب تومرضح يف ركب يبأ لماع يضايبلا ديبل نب
 ةدنك ناسرف ماقو تومرضح يف فقوملا ىلع ةرطيسلاب ثعشألا ماقف '”طلغ دايز
 ىلإ برأمو ءاعتص نم مهليحرت مث نيذلا سرفلا ءانبألا رييستب تومرضحو

 راطتسا» رمألا نأ ليق كلذلو «نيرحبلا ىلإ تومرضح نم مهرييست متف تومرضح
 ناك دقو .( ةيرحبلا لامعا ىلإ تومرضح و ءاعتضص ةيم اهم قيزيحلا ةراطخساك

 «نيرحبلا ىلع ِةِكَي هللا لوسر لماعو ريمأ يمرضحلا نب ءالعلا ليلجلا يباحصلا

 رذنملا نيرحبلا ريمأ ناكو ًايلاح يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي نيرحبلا حلطصم ناكو

 ءالعلا دي ىلع برعلا نيرحبلا لهأو رذنملا ملسأف سرفلاب ًأطبترم يدبعلا يواس نب
 (رجه)و (نوباسلا)و (ةرازلا) يف يركسع دجاوت سرفلل ناكو «ءيمرضحلا نب

 ىلع ةيزجلا يمرضحلا نب ءالعلا ضرفو ةيسوجملا ةنايد ىلع اوقبف نيرحبلاب

 يقبف ةرونملا ةنيدملاب ةيدصصلا رك يأ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا راس مث ءمهضعب

 رورغلا رذنملا ةدايقب ةكرح نيرحبلا ةيالو يف تعقوف «لبج نب ذاعم لثم ةنيدملاب
 (رجه) يف ناك نم دض كلذكو يديعلا يواس نب رذنملا دض رذنملا ني نامعنلا نب

 نب رفيجب صاخلا ثحبملا رظناو -."١ص رمع قوراف ا خيراتلا رداصم 000

 . باتكلا اذه يف يدزألا ئدنلجلا

 نب ءالعلاب صاخلا ثحبملاو يدنكلا سيق نب ثعشألاب صاخلا 00 ليصافت (؟)

 . باتكلا اذه يف نيرحبلا ريم أ يمرضحلا
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 ىلإو (نوباسلا) ىلإ (رجه) نم مهليحرت متو - سوجملا  سرُملا نم امهريغو
 ان: قيرجفلاك ىهالا ناطعسا# ةرايعب ةزيمتتكلا وهدفنا نأ يرتو و7( نيوأذ) ةدزخ

 نميلا نم أرب مهرييست مت نيذلا نإو .«نيرحبلا لامعأ ىلإ تومرضحو ءاعنص نيب
 ةدايقب اوناكو ءأرب وأ ارحب «سراف ضرأ ءمهضرأب اهنم اوقحل نيرحبلا ىلإ
 يسوجملا يسرافلا شيجلا فوفص يف مهنكامأ اوذخأف «يسرافلا ناذاب نب نارهم

 دض قارعلاب بيوبلا ةعقوم ىف سوجملا سرفلا دئاق ناذاب نب نارهم ناك ثيح
 راقد قلل ىيدعلا 7 يفتن ايسر فا ناوسلا هللا تيه ني ورح دايت نيماسولا
 : لاقو ةزرامملا ًايلاط ىدانو «ناذاب نب نارهم زرب) : هنأ يربطلا

 ناذاب نبا ينركنأنّمِلانأ كنارهم ينإف ينعاولأست نإ

 هيبأ عم ءاشن هنأل  ةيبرعلا ملكتي يأ  ًايبرع نارهم ناكو . .) :يربطلا لاق
 ًاعيرص ناذاب نب نارهم طقس دقو '”(نميلاب ىرسكل ًالماع هوبأ ناك ْذِإ «نميلاب
 ةوخأ طقس امك ه1 ةنس  بيوبلا ةعقوم يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج فيسب

 - لوألا ءاعنص موي ةعقوم يف حوشكم نبا سيق فيسب ًاعيرص ناذاب نب رهش
 ديف تلاثلا ءاعنص موي ةروث يف سيق فيسب اعيرص هيوذاد طقس امكو ه١ ٠*ةئس

 .ه١١ ةئس بجر يف نميلاب سرفلا ءانبألا

 سرفلا ءانبألا دض حوشكم نبا سيق ةروث ةيخيراتلا رداصملا تفصو دقو -

 لهأ ةدر) وأ (مالسإلا نع ةدر) اهنأب نميلا نم سرُلا ءانبألا ءالجإو هيوذاد لتقو

 رمع نب فيس نع يربطلا اهلقن ةياور تاريبعت ىلإ ًادانتسا (مالسإلا نع نميلا
 رصعلا يف قارعلاب سرفلل نيعياشملا نيرخأتملا نيصاصقلا دحأ وهو يميمتلا
 شويجلاو ةداقلا ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ يميمتلا فيس ةياور تمعز دقو «يسابعلا
 ءرحبلاو ربلا يف نميلا نم سيق مهرّيَس نيذلا سرفلا ءانبألا ةرصانمل ةنيدملا نم
 ةميزهو يمليدلا زوريف عم ءاعنص ىلإ مهتداعإو ءانبألا سرفلا كئلوأ ذاقنتسا متو

 نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم نبا سيق رسأو نييناميلا
 وصتناو 6 ةيدتاوملاب ةياوزلا مهتفصو نيذلا نييناميلا ةداقلا نم مهريغو يدنكلا سيف

 «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ةيقب يف نميلا ةيالوو مكح زوريفل بتتساف ءانبألاو زوريف
 ثدح ام نإو ءةياورلا كلت معازم ةحص مدعب نيقيلا انيطعي ثحبلاو قيقدتلا نكلو
 لزع ببسب ءايتسا ناك امنإو (مالسإلا نع ةدر) هنأب فصوُي نأ حصي ال نميلا يف

 نب ءالعلاب صاخلا ُثحبيملاو يندنكلا سيق نب ةيوخألاب صاخشلا ثحيملا يف كلذ ليصافت 60

 :بانكلا اذه يف نيرحبلا ريمأ يمرضحل لأ
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 ةيلوتو نميلا ىلع ْدْيِكَي هللا لوسر لماع يراصنألا لبج نب ذاعم ليلجلا ىباحصلا

 تددح يذلا يروثلا لمعلا ىلإ زوريف ةيلوت تدأ دقو «يسرافلا يمليدلا زوريف
 ينادمهلا نارم يذ ريمعو يريمحلا عالكلا يذ ىلإ حوشكم نبا سيق ةلاسر هفده

 اولازي نل مهوكرتت نأو «مكدالب يف ٌعاَرُت ءانبألا نإ) :لاق ثيح نميلا ءاوذأو

 لزتعاف (اندالب نم مهجرخنو ءمهسوؤر لتقن نأ «يأرلا نم ىرأ دقو ءمكيلع
 نم ءانبألا يفن ىلع اوعمجأو) مهلئابق ةماع سيقل باجتساو ءاسؤرلا ءاوذألا

 هعم نيذلاو سيق ماهتا نكمي ام ةياغو «مالسإلا نع ةدر يأ كانه نكي ملف . ( ميلا

 اونيعي نأبو زوريف ةيلوتب قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا باتكو رارقل لاثتمالا مدع وه

 يف هلاوخأ ىلإ ءوجللاو بورهلا نم زوريف نيكمت متو نويناميلاو سيق راثف «ءانبألا

 . ءاعنص ىلإ صاعلا نب ديعس نب نابأ رك عر اي

 بلغأ ءالجإو حوشكم نبا سيق ةروث دعب قيدصلا ركب وبأ مهثعب ١ نيذلا نإ

 قبلا ايلاو زورق ةفاعإ رددابرألا ةانعيأل ويش اوتوكي مل نميلا نم ءانبألا نسوق
 دقو كانه اورقتساو لعفلاب سراف هالبب اوقحل ارحبو أرب نميلا نم مهليحرت مت نيذلاف

 اوقحلف نيرحبلا نمو نامُع نم مهليحرت مت نيذلا لثم كلذ يف مهلثم ًاسوجم اوناك

 نم ةثالث ثعب هنإف قيدصلا ركب وبأ مهثعب نيذلا يف حيحصلا امأ «سراف ضرأب

 يبأ نب رجاهملاو ءصاعلا نب ديعس نب نابأو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مه ةباحصلا
 اريورطس رك نبا كل : نودلخ نبا لاق كلذ يفو «لاجرلا نم نم ددع مهعمو عةيمأ

 - اهب ماقأف - نازح ىلإ سرحت رامبف ؛نارجنب ميقيو مالسإلا ىلع تبث نم رفنتسيل

 هرمأ نم حلصُيل - ءاعنص ىلإ  نميلا ىلإ ريسي نأب ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ رمأو

 نب دلاخ هعم راسف فئاطلاو ةكمب ريرج ٌرَّمو «تومرضح يف هلمع - ىلإ ذفني مث
 - صاعلا نب ديعس نب نابأ هعم ناكو امهعم نمب صاعلا يبأ نب نمحرلا ديعو ديسأ
 نم. نضاحلا بأ نع ندحسرلا نضر كيسأ قب دلاجب يم ناننف قناطلا و ةكمي رووح لو
 ةشاكعو يلجبلا هللا دبع نب ريرجب ٌرَمو «صاعلا نب ديعس نب نابأ هعم ناكو  امهعم

 ورمع هءاجو «يدارملا كيسم نب ةورف هيلإ مضناو نارجنب ّرم مث هيلإ امهمضف روث نب

 ورمع باتف ءركب يبأ ىلإ امهثعبو امهقثوأف حوشكم نبا سيقو برك يدعم نب
 ىلإ تكو «ءاعم لزت نسم سايملا راسو: هب ءامتهدرو ركبوا اميلاقأف :لاقتساو

 . ”'”(تومرضحب ةدنك ىلإ ريسي نأب باوجلا هءاجف ءاعنص هلوخدب ركب يبأ

 يف رجاهملا ىلإ حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ءيجم ةلوقمو
 سيق امأ لعفلاب نارجن ثيلثتب ديبُر ةقطنم يف ورمع ناك دقف «هيئاص ريغ نارجن

 .؟5 152 ص  نودلخ نبا خيرأت يف مميلا 3
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 ىلإ امهب ثعبو ءامهقثوأ) ةرابعف «نارجن يف برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورفو
 ءامعزلا نم مهريغو ةباحصلا كئلوأ رواشت امنإو .عئاقولا عم قفتت ال (ركب يبأ

 ةيفلخو ةعيبطبو هوأر يذلا يأرلاب ركب يبأ ىلإ اوثعبو اوبتكو «نارجن يف نييناميلا
 مهفتي نأ ركي وبأ عاطتساف - نيينميلا رظن ةهجو نم  حوشكم نبا سيف اهداف يتلا ةروثلا

 هجوتف «نميلا ىلع صاعلا نب ديعس نب نابأ ةيلوتب ثعبو «ثدح امع افعف «فقوملا

 ناكو  يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ةيمأ يبأ نب رجاهملا هعم ناك امبرو  ءاعنص ىلإ نابأ
 نم - رجاهملا هجوت امنيب ءهعم نيذلاو ديعس نب نابأ لبقتساف ءاعنصب حوشكم نبا سيق

 (« تومرضحس-و ةدنك يف هتمهمو هلمع ىلإ ىضم اهنمو برأم ىلإ  ءاعنص نم وأ نارجن

 ةنيدملاب يلع هللا لوسر ىلإ دفو امل سيق اهوخأ هايإ اهجوز ©« سيق تنأ حوشكم

 ةباحصلا نم ديعس نب نابأ ناكو ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف هشبك هتخأ عم ةرونملا

 ةنس رخاوأ ىف  قيدصلا .ركب ىبأ لبق ْنِم ايلاو اريمأ ءاعنص ىلإ لصو املف ء«ءالضفلا
 ىفاقلا وحنا فخ اميقعا يتعيس ىقليدلا نوري ناكر معلا نف نومألا ثقتنا دعك

 ركذ دقو «ءاعنص ىلإ زوريف لبقأ ءاعنصب رمألا ىلوتو ديعس نب نابأ مدق املف «نالوخ
 وبأ ثعب امل» :ًالئاق ءثدح امع نيقيلا ءابنلا ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا
 نب سيق هلتق يذلا هيوذاد مد يف زوريف هملك «ةرفيلا ىلإ ديغس هيانابا قيديعلا نكي

 . املسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف ؟ًاملسم الجر َتلَتَقُأ :سيقل نابأ لاقف ء«حوشكم
 ءامكنيب ٌتيضق امب كل بتكأ انأو ركب يبأ  نينمؤملا ريمأب قحلإ :زوريفل نابأ لاقف

 باتك ىوتحم ينالقسعلا ركذي ملو  ىهتنا  «نابأ هبتك ام ركب وبأ - ىضمأف «هل بتكف
 0 لقو .باطخلا نب رمع كلذكو قردضلا كو نأ هرَقَأو انشا يذلا ديعس نب نابأ

 يف ًايلج ًارمأ ركب وبأ  دجي ملف هيوذاد لتق رمأ ركب يبأ دنع َرطخ» هنإ نودلخ نبا
 مالسإلاب رهاظتي ناك هيوذاد نأب هيوف ةلدأ ةهذنع ا حوشكم نبأ سيف نأ والميو (؛هرمأ

 نرتقا دقو «نابأ هبتك ام ركب وبأ ٌرقأو كلذب ديعس نب نابأ عنتقاف نيملسملا ىلع رمآتيو

 ديعس نب نابأ يأرب كلذ ناك أوسو «ءاعنص ىلإ دوعي الو ةنيدملاب زوريف ميقي نأب كلذ

 «تومرضحو ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ ثعبا» ةحيحص ةياور يف يربطلا لاق ()
 هّمَضف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىذاح ىتح ىضم مث «فئاطلاب ّرمو ءاقيرط ةكم رجاهملا ذختاف
 اسيق برك يدعم نب ورمع قرافو . كيسم نب ةورف هيلإ مضناف «نارجن لهأ ىلع مدق مث «.هيلإ
 .[يربطلا خيرات  ةج /8ص]1  ؛رجاهملا ىلع لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو
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 نأ ىلإ نميلا ىلع قيدصلا ركب يبأ لماع صاعلا نب ديعس نب نابأ عم  ءاعنصب ادئاق

 . ماشلاب مورلا داهجل نميلا لهأ
0 5-8 

 ماشلاب ءايعتلل نميلا لهأو حوشكم نبا قالطنإ

 يراصنألا كلام نب سنأ اهيلإ لصو امل ءاعنص يف حوشكم نب سيق ناك
 نم ماشلا ذخأو داهجلل نميلا لهأ هيف رفنتسي يذلا قيدصلا ركب يبأ باتكب

 ىلإ ريسملل نميلا لهأ ثحيو ركب يبأ باتك أرقي كلام نب سنأ ناكو ءمورلا
 ةقطنم نم ىَضَم دقف «نميلاب ةيسيئرلا قطانملاو ندملا نم ةنيدم لك يف داهجلا

 يريمحلا عالكلا وذ اهيفو  (اهفيلاخمو دّنَجلا) ريمح قطانم ىلإ ةماهتو ةارسلا
 نب سنأ لبقأ مث ءريسملل نوأيهتي اوذخأو اوباجتساف  ريمح لايقأو ءاوذأو

  حوشكم نب سيقو صاعلا نب ديعس نب نابأ ريمألا اهيفو  ءاعنص ىلإ كلام
 ثعبو ةباجتسالاب هعم نيذلاو حوشكم نب سيق ردابف ءركب يبأ باتكب مهغلبأف
 امنيب «داتعلاو عوردلاو حالسلاب ريسملل نوأيهتي اوذخأف جحذمو دارم ىلإ سيق

 ىضمو ءركب يبأ باتكب مهغلبأف نادمه ةقطنمو طعان ىلإ كلام نب سنأ ىضم
 لهأ ريرج رفنتساف  ىلجبلا هللا دبع نب ريرج اهيف ناكو  اهفيلاخمو نارجن ىلإ

 ركب يبآل .لاقو ةنيدملا ىلإ كلام نب سنأ داعو «ريسملل ةارسلاو نارجن فيلاخم

 ىلإ ردابو الإ دحأ ىلع كباتك تأرق ام  هللاو هللا لوسر ةفيلخ اي» : قيدصلا
 درزلاو ديدعلا ددعلا ىف اوزهجت دقو «كتوعد باجأو هلوسرو هللا ةعاط

 نميلا لاطبأ مودقب أرشبم هللا لوسر ةفيلخ اي - كيلإ ُتلبقأ دقو . .ديضنلا

 ماقأو ءاريثك هللا دمحو ركب وبأ رسف .مهئاقل ىلإ ْبهأتف . .اهكولمو اهناعجشو
 يبأ ىلإ اولبقأف ةنيدملا لهأل موقلا ةربغ تحال دغلا نم ناك اذإ ىتح كلذ هموي

 ةيولألا اورشنو مهتنيز اورهظأو ةنيدملا لهأ عم بكرف «هوربخأف ركب
 اهضعب ولتي بكاوملاو بئاتكلا تفرشأ ىتح ليلقلا الإ ناك امف «ةيمالسإلا

 يريمحلا عالكلا وذ مهمدقتي ريمح لئابق الوصو نميلا لهأ لوأ ناكف .ًاضعب

 ءمالسلاب نانا ةناخهضا زاثكو قيدصلا ركب يبأ نم برق املف ءهنع هللأ يضر

 : (اهنم «ينميلا لمازلا بولسأب اتايبأ هباحصأ نم ةعيلطو وه)  ًادشنُم لاقو

 بترلاب نولاعلاو قباوسلا لهأ دلولاو نيلهألاب ُرَيْمِح كتتأ

 ٍبضٌُقلاب برحلا ةادغ ةامكلا اودرُي اضع ريش ةنراطق ةجا

 هللا يضر يدارملا حوشكم نبا سيق مهمدقتي جحذمو دارم بئاتك تلبقأ مث
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 وه)  ًادشنُم لاقو «مالسلاب سيق راشأ هباحصأو ركب يبأ نم برق املف  هنع

 :- (ينميلا لمازلا بولسأب هباحصأ نم ةعيلطو
 دارث زب شع ةناهتيشلا وو افازدس اشكي تكاتك كشتأ
 تاسعا ٍلسألاب نولاديع اتات نك كساناابكدتم

 . ءاعئصب هيلإ اوعمتجاف جحذمرو دارم ناسرفو بئاتك رقئتسا دق سيف ناكو

 : هلوق كلذ ىلع لديو «ةنيدملا ىلإ اهنم راسف

 يماس ثيللاك جججدم لكب ىدرتك هاجس خف ريشلا ةيلخ

 يبأ ىلإ ةيلاتلا مايألا لالخ لوصولا يف نميلا لهأ بكاومو بئاتك تعباتتو

 لاق كلذ يشو «ماشلا حتف ىلع مزعلا ركب وبأ دقع كلذ دنعو «ةرونملا ةنيدملاب ركب

 . (ماشلاب ركب وبأ متهأ لئنيحو )ا :نودلخ هرم لاقو (هرمأ هانعو

 قشمد حتفو كومريلا يف سيق رود ملاعم

 ذنم ماشلا حوتف اودهش نيزذلا ةداقلا ةباحصلا نم حوشكم نبا سيق ناك دقو

 يناثلا ىدامج يف  كومريلا ةعقوم ىتحو  ه7١ ماع رخاوأ يف  اهقالطناو اهتيادب

 سودرك لك مضي ءًاسودرك 5 ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا ميسقت مت ثيح ه1

 نب سيقو ديلولا نب دلاخ ناكو «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك لك دوقيو ءلتاقم فلأ

 ءًاسودرك 77 ىلإ شيجلا ميسقت مت ثيح :«مظعأو ةيمهأ رثكأ يدايق عقوم يف حوشكم

 ةقرفو «ديلولا نب دلاخ ةدايقب ةنميملا ةقرف) ؛ نيتقرف ىلإ (ناسرفلا) ليخلا ميسقت متو

 فصن دئاق حوشكم نبا سيق ناك كلذبو ((يدارملا حوشكم نب سيق ةدايقب ةرسيملا

 فالختساو ركب ىبأ ةافو نم مايأ دعب كلذ ناكو ه١ ةئس يناثلا ىدامج رخاوأ يف -

 هللا دبع نب ريرج يباحصلا حارجلا نب ةديبع وبأ ثعب رصنلا مت املف «باطخلا نب رمع

 ةدايقب كومريلا يف ةوق ءاقبإ متو «باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ رصنلا أبنب يلجبلا

 يمالسإلا شيجلاو ةديبع يبأ عم حوشكم نب سيق قلطناو «يريمحلا بعك نب ريشب
 يتلا ماشلا حوتف راسم ركذي ةقحال ةديصق يف حوشكم نب سيق لاق دفو « قشمد بوص

 : سيق لاق ؛ جحلمو دارم ناسرف عم اهدهش

 يتناسب يللا عجرم لبكي ىدرث ءاعنص نسم ليخلا ٌتْبْلَج

 ."ص ١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف  فويسلا :لسألا )١(
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 ماشسلا دلبلاو كوسمريلا ىلإ بلك رايدو ىرقلا يداو ىلإ

 ءاسهبسلا# لياوض اهات اهينجخ عورتلا انهو انأ ايهيلنن

 هاجتا يف قلطنا يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجللا عم لويخلا سيق فطع دقو
 ناكو ه١ 4 ةنس مرحم يف قشمد ىلإ اومدقتو رْفّصلا جرم اوحتتفاف «قشمد ةنيدم

 رشتناف ؛ ينامورلا سروطسن نب ساطسن قشمد مكحي ناكو ينامور شيج قشمدب

 شيجلا ميسقتب حارجلا نب ةديبع وبأ ماق ثيح قشمد اورصاحو يمالسإلا شيجلا

 با يقم ناري ةهجاوم يف تسلا قرفلا تطبارف - ةينامث وأ - قرف تس ىلإ

 ةداقلا دحأ حوشكم نب سيق ناكف ةباحصلا نم دئاق ريمأ ةقرف لك سأر ىلعو

 تطبار يتلا تسلا قرفلا سأر ىلع قشمد حتف راصح اوداق نيذلا ةتسلا ةباحصلا

 : نم لك مهو قشمد باوبأ ةهجاوم يف

 . ةيباجلا باي دنع حارجلا رنا ةديبع قلما

 لاقو 20© (قشمد لامش) اموت باب دنع يدنكلا ةنسح نب ليبحرش -

 . 7( نييدارفلا ماب قع لييعرخ لز) + قوذألبلا
 ىقرشلا بابلا دتع ديلولا نب دلاخ

 فوج علل يرام را ب ب ا لا ةربينغ رد نيف ت

 .- قشمد قرش

 . ناسيك بابب فرعي يذلا ريغصلا بابلا دنع نايفس يبأ نب ديزي
 يع ىرمع ل قزقرتالجلا لاقو 87 سيدا ونقلا نان قع نضاسلا ني وردد

 7( نييقارتلا تاب دلع يعيش: لرتو ةءاموت تان

 او ”يقرشلا بابلا ئلع فحزلا ركسع يف ىيئاطلا ة ةريمع نب عفار ناكو

 ور اة فادبما اع يسررخلا ماع ني رميرص ةادوذلا

 قشمد نيب رب ام ريمح ناسرف نم ةوق سأر ىلع يريمحلا عالكلا وذ ناكو -

 املف) : يربطلا لاق «قشمد ىلإ صمح يف لقره نم ددملا لوصو عنميل صمحو
 لهأ نقيأ املو .. عالكلا يذ عم ىتلا لويخلا دزيبجل يمول دوب

 ." ”(مهؤاجر عطقناو اونّهو مهيلإ لصت ال دادمإلا نأ قشم

 .فوحزلاو قيناجملابو لابنلاب يمارتلاب رودت قشمد لوح كراعملا تناكو

 .9"7ص ١ج  يدقاولل  ماشلا حوتف ()

 .7١١ص ب يرذالبلل  نادلبلا حوتق ()
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 قشمدب نيذلاو مورلا سأي املف «صاعلا نب ديعس نب نابأ اهيف بيصأ نمم ناكو

 نامألاو حلصلا نوبلطظطي ةديبع ئنأ ىلإ اوثعب «لقره نم تدادمإلا لوصو نم

 مالتسال انعم ْمُت) :هل اولاق مث ء.حلصلا باتك ةباتك متو «كلذ ىلإ مهباجأف
 قشمد اولخدف ًايباحص نوثالثو ةسمخ هعم بكرو ةديبع وبأ ماقف «ةنيدملا

 نب ليبحرشو «حارجلا نب ةديبع وبأ مهنم ناكو . ه5١ بجر يف  اهوملستو
 .نايفس ىبأ نب ,ديزيو «حوشكم نب سيقو +ديلولا نب دلاخو .يدنكلا ةنسح

 نب ميعنو «لبج نب ذاعمو «ةريره وبأو «يريمحلا عالكلا وذو «صاعلا نب ورمعو

 لفون نب ريرجو «نامعنلا نب ناسحو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو ءورمع
 .ادردلا وبأو ءبرك يدعم نب ورمعو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «يريمحلا

 يا يضل .يئاطلا ة ةريمع نب عفارو

 يي ل دار ع

 باطخلا نب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتك  ه5١ بجر يف  اهوملتساو اهوحتف نيذلا
 . ةيسداقلا ىلإ وفك نب نييك هييرف ةديع .ىبأ ىلإ مع بكف وكح مف اه

 نب ريرج هيجوتب رمع مايق ذنم تمدتحا دق قارعلاب سرفلا عم كراعملا تناكو

 يف سرُفلاب ةريبك ةميزه ريرج قحلأ ثيح قارعلا ىلإ شيج يف يلجبلا هللا دبع
 ءاهريغو رابنألاو ةريحلا يحاون ريرج حتتفا مث ه١ ناضمر يف - بيوبلا ةعقوم

 وه ريرج ناكو قارعلا ىلإ مهريقو نعيلا لها يرتكسم نم تادادمإلا رجع تعبر

 سرفلا ثعب مث ه4 ةئس : ا رههأ نضاقو ىبأ ب ادعس رسع ثعب:نأ ىلإ ريمألا

 رمع ىتأو نسرعلا ةيجاوم وت يداعب نرماسملا عمتجاف متسر ةدايقب ًاقيثك ًاشيج

 ثعبي نأب ةماع ًاباتك ةديبع يبأ ىلإ رمع بتكف - ه4١ بجر يف  قشمد محتف أبن

 يف دعسل ًأاددم قارعلا ىلإ شيجلا نم ماشلا حتف اودهشو قارعلا نم اوؤاج نيذلا
 حوتف يف ءاج كلذ يفو «ةيسداقلا ىلإ ًاسيق ثعبي نأب ًاصاخ ًاباتكو «ةيسداقلا
 ىلإ حوشكم نب سيق ثعبإ :ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك» :هنإ يرذالبلل نادلبلا
 57 يقال ل "لاسعتم مدقف «قلخ سيف عم بدتناف ءهعم بدتنأ نميف ةيسداقلا

 : ةيسذاقلا دعب هل ةديصق يف كلذ ركذي حوشكم نب سيق لاقو

 يماس ءثيللاك ءججدم لكب ىدرت ءاعنص نم ليخلا ٌتبَْلَج

 .7 57ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 ءانشلادنينلاف كوعريلا ىلإ  ةهسلك ناين ىربقلا ىداو ىلا
 |[ قشمد : ماشلا دلبلاب ينعي]

 ماهسلاك لهاو ص اهانفطع اهنع مورلاانيوز نأ املف

 "يا ةاجيعم ارت اشرس ريو هجم ةيسفاتالل [جنتلا
 ماغفطلاةبزارملاءانبأو ىرسك عمج كلانه انضمهانف

 «تومرضحو ةدنك ناسرف يف يدنكلا سيق نب ثعشألا ةيسداقلا ىلإ لصو امك

 ناسرف يف ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو «ديبز ينب ناسرف يف برك يدعم نب ورمعو
 ,«يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو ءرعاشألا ناسرف يف يرعشألا ىسوم وبأو ءنوكسلا

 ىلإ بوصو بدح لك نم برعلا ناسرفلاو ءامعزلا قفدتو .ءكيسم نب ةورفو
 كلت تناكو ةيسرافلا ةيروطاربمألا شيج عم ىربكلا ةهجاوملا ثيح ةيسداقلا

 اليوط الاغا اوضاخ نيذلا نييناميلل ةصاخ ةفصبو «سبرعلل ةيمهألا ةغلاب ةهجاوملا

 لوألا ءاعنص موي يف ءاعنصب سرفلا ىلع حوشكم نب سيق ةدايقب رصنلا مت نأ ىلإ
 د مرشتم نب سيك ةدايقر كلإكلا ءاحتوم موي ىف نعل نع سوعملا سرفلا ءداجإ حو
 داقو ءنامع يف راحصو قاتسرلا نم سرملا ءالجإ مت امك - (ه١١ بجر ىف)

 نأ ىلإ يسوجملا يسرافلا دوجولا نم نيرحبلا ريرحت كراعم يمرضحلا نب ءالعلا
 لالتحالا ةدوع نإف ةيسداقلا يف برعلا رصتني مل اذإف ده ةئس كلذ (مامككا

 تناك» :يربطلا لاق :امكاق الابعتعا ناك يمالسإلا ىبرعلا ناطلسلا لاوزو ىسرافلا

 نيب اميفو ندع ىلإ بيذعلا نيب ام «ةيسداقلاب سراف لهأو برعلا ةعقو عَكَوَت برعلا

 . رظنت اهيلإ ةخيصم دلب لك يف تناكو ءاهب هلاوزو مهكلُم تابث نأ نوري «ةليأو ةلبألا
 ام رظنأ ىتح هيف رظنأ ال :لوقيف رمآلا ُديِرّيل لجرلا ناك ىتح ءاهرمأ نم نوكي ام

 ْنِم عخنلا ْنِم  ةأرما تردب «ةيسداقلا ةعقو تناك املف «ةيسداقلا رمأ نم نوكي

 : لوقت يهو - ءاعنص يف  ءاعنص لبج ىلع  جحذم

 ٍدرغم جان لك ينع لايحو  اهعولط دنع سمشلا ينع ِكتيح

 سيقف |(سسا نس تاناسم ةيعخن ةبصع ىنع كتيحو

 سدت نيه افعل يفرك ورع نوودقي رست ارماكأ
 ير طاقلا رت كوملا هرم لكلكب اوخانأ يعادلا ِبّوَن اذإ

 . لويخلا ينعي :يماود اهيصاون ةقشرم )١(

 .١5١ص ةج - يربطلا خيرات  (درجُم لطايغلا دوسُم ترملا ىلإ) :بوصألا نوكي دق ().
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 امئيب ةيسداقلاب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةرسيم دئاق حوشكم نب سيق ناكو
 ناكف نيملسملل ماعلا دئاقلاو ريمألا امأ « يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنميملا دئاق ناك
 نكمتي ملو بيذعلا رصق يف ماقأف ضرم هباصأ دق ناك هنإ الإ صاقو يبأ نب دعس

 ءءاستلا قرع هب ناك» ًادعس نأ نودلخ نبا لاق «ةيسداقلا ةعقوم روضح نم
 نيح بيذعلا رصق يف دعس ناكف .«سولجلا اهعم عيطتسي ال ليمامد هعم هتباصأو

 نيملسملا ةنميم ىلع ناكا : ريثك نب ظفاحلا ركذ امك امنيب ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا

 دقو . ”(حوشكم نبا سيق ةرسيملا ىلعو .يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةيسداقلاب

 : لاقف حوشكم نب سيق ماق' : ىربطلا لاق :داينلا نا فسلا تحت نسف اةبفقو

 ةالصلا هيلع دمحمب مكمركأو مالسإلاب مكيلع ْنَم دق هللا نإ ءبرعلا رشعم اي
 متنأ ْذِإ دعب .دحاو مكرمأو ةدحاو مكتوعد ًاناوخأ هللا ةمعنب متحبصأف .مالسلاو

 . بائذلا فاطتخا ًاضعب مكضعب فطتخيو دسألا وْذَع ضعب ىلع مكضعيب ودعي

 دق ماشلا لهأ نم مكناوخإ نإف «سراف حتف هللا نم اوّرجتتو .مكرصني هللا اورصناف

 . "”(رمخلا نوصحلاو رمُحلا روصقلا لاثتنإو ماشلا حتف مهل هللا ّرجنأ

 مايأ لوأ يف يسرافلا شيجلاب اومحتلاو «نوملسملا رّبكو سيق رّبك مث

 - ثاوغأ موي هل لاقُيو  ةيسداقلا مايأ يناث يف مث  ثامرأ موي هل لاقيو  ةيسداقلا

 ,2حالسلا اهيف ذهني ال :عورد مهيلع سرفلا نم ةبيتك تناكا : مويلا كلذ يفو

 مهعورد يف لمعت ال فويسلا نأ اًورف فويسلاب مهودلاجف نوملسملا مهل فلدزاف

 .ةصاخ ةدنك نم ةئامعبس يف سيق نب ثعشألا مهيلع لمحف ءاوعدتراف ديدحلا
 ةنميم ىلإ مهلايفأ هيجوتب سرفلا ماق مويلا كلذ يفو ''”"مهدئاق لتقو ء«مهلازأف
 لاق «ةليجب ناسرف اهيفو يلجبلا هللا دبع نب ريرج اهدئاق ناك يتلا يمالسإلا شيجلا
 اوهجوف ؛ةليجب هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نأ سرفلا ملع) 0

 لويخ لّجرأ تحت نوقلُي اولعجو «نيليف نيملسملا رئاس ىلإو اليف رشع ةتس
 ال مهنم ٌراوسإ ناكو  لايفألا قوف نم  باشنلاب مهنوقشريو ا

 كلذ قُث روث ابأ اي :برك يدعم نب ورمعل ةليجب تلاقف «هباشن هل طقست داكي
 نب ورمع مطحو) :يرذالبلا لاق يو ب ورمع هيلع لمحف « «يسرافلا
 ليفلا لتقم نإف اهميطارخ مكفويس اومزل |” لانو ةليفلا نع البق ةنرك ىدعي
 قيدانص نم اهرهظ قوف ام يي او ا ايم ا

 .47ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .7١١<ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (6)
 .؟ 57ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (9)



 525 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 249

 برك يدعم .نب ورمع لعف امك نوملسملا لعفف «سرُفلا ةامرلاو دونجلا لمحت
 ظ . اهقيدانص اومطحو ةليفلا اودصف

 - سامع موي هل لاقُيو ثلاشلا مويلا يف ذ اوحبصأ مث :نودلخ نبا لاق

 اهب لاجرلا اوقدحأو ةليفلا ىلع قيدانصلا اوداعأو مهفقاوم ىلع سرفلا حبصأ دقو
 نب سيق مهيف ناكو . .ابرضو ًانعط ب بئاتكلا تفحازتف . اهّنَضو عطقت نأ اهنومحي

 قرخف سيق ربك مث دعم نوملطسلا ركو ربك بلقلا طلاخ املف يدارملا حوشكم

 هيف نيتفئاطلا نأ الإ 0 سامع موي وهو مويلا اذه ناكو . . قيتعلا ىلإ فوقصلا

 ىف نمي علي قون" '«برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق هيف ىلبأو « ءاوس

 ناك) ثيح سرفلا ركسع رخآ عقوم وهو قيتعلا ىلإ كاذموي نيف فومص هقارتخا

 نديحلاو ة سيلك طئاح ىلع نيملسملا فص ناكو « قيتعلا ريفش ىلع سرفلا فص

 . «قيتعلاو قدنخلا نيب نوكرشملاو نوملسملا ناكف .مهئارو نم

 برك يدعم نب ورمع راس  ريرهلا ةليل ىمستو سامع موي ليل يفو -

 ىتؤي نأ ةيشخ اهيلع اموقيل ركسعلا نم لفسأ ةضاخم ىلإ دليوخ نب ةحيلطو
 كلذكو ناسرفلا نم ناتئام ورمع عم ناكو.هضاخملاب اطبارف ؛«؛اهنم نوملسملا

 هباحصأب ورمع راغأف .مهفلخ نم مجاعألا انيتأف انضخ ول :الاقف «ةحيلط

 (مجاعألا مهب تراث# مث «مهولتاقف سرفلا ركسعم لفسأ ىلع ةحيلط باحصأو
 يف يدارملا حوشكم نب سيق ثعبف .ناك يذلا ىشخ دعس ناكواا :يربطلا لاق

 ناك املث مرح سج رجم ,مهيلع تنأف مهتقحل نإ :هل لاقو  لجر ةئامعبس

 - سيق - هنهَتَف «هباحصأو ًارمع نوذركي يرحل رعت ور هاا

 ادعس نال عمم تاذ نم ناك سيق ريسم نأ تدويضالا لعلو . «(ورمع نع سانلا

 راغأ» :ريرهلا ةليل أبن يف نودلخ نبا لاق  بيذعلا ةقطنمب هرصق يف ًاضيرم ناك
 ورمع ريبكت نيملسملا شيج عمس املف «هضاخملا لفسأ يف برك يدعم نب ورمع
 ءدعس نذأ نود سانلا مهفحاز» :نودلخ نبا لاق ثيح لاتقلل اوقلطنا هعم نيذلاو

 مث «هليجب مث ءعخنلا مث ءدسأ ونب لمح مث ء«هموقو عاقعقلا مهفحاز نم لوأو

 ثيح ىلإ ناسرفلا نم ةئامعبس يف حوشكم نب سيق قالطنا دعب كلذ ناكو «؛هدنك
 ناكو «ةضاخملا دنع مهركسعم لفسأب سرفلا لتاقي برك يدعم نب ورمع ناك
 نب ورمع نع سرفلا دونجلا سيق هّنِهََف .هباحصأو ورمع ىلع اورئاكت دق سرفلا
 لفسأ يف سرفلا عم هماحتلاو سيق قالطنا نيملسملا شيج ىأر املف «برك يدعم

 عم هباحصأو عاقعقلا فحز نم لوأ ناكو .مهعمجأب نوملسملا فحز رس

 .؟ 98ص  نودلخ نبا من تيرات قف نوبلا 2ظغ0
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 لاق  هليجب مث «يعخنلا بعك نب ديرد ةدايقب ةيجحذملا عخنلا ةليبق مث دسأ ينب

 ةدايقب ةدنك مث ءريرج ةدايقب اوفحزف  نيملسملا عبر هليجب تناك :يربطلا

 ليللا مالظ اوقرتخاف «شيجلا ةيقب مث ءطمسلا نب ليبحرشو سيق نب ثعشألا
 دق سرفلا ناكو «سرفلا ركسعم لخاد لاتقلا يف ورمعو حوشكم نب سيقب اوقحلو
 نوملسملا ماق امنيب ءأفص رشع ةثالث يف مهفوفصو مهبئاتك ميظنتب اوماقف اوهبنت
 - ةيمارملا هيف فصو  ةاشملا  ةلاجّرلا هيف فص ؛فوفص ةثالث يف مهسفنأ ميظنتب
 : يربطلا لاق  ةاشملا  ةلاجّرلا مامأ  ناسرفلا  لويخلا هيف فصو - لابلا ةامر
 الإ ىبأ دق مكودع نأ :لاقف نيملسملا نم هيلي نميف حوشكم نب سيق ماقو»
 اوفحز اذإ موقلا نإف ءةلاجّولا اهعم سيل ليخلا لمحت نأ سيل يأرلاو «ةفحازملا
 اومدقي نأ اوقيطي ملو مهب اورقع مهعم لاجر ال ليخلا ىلع مهّودع مهدراطو

 ) .«ةريبكتلا اورظتناو  مكعيمج - ةلمحلل اورسّيَتَف «مهيلع
 اوؤايهت دق نيملسملا نأ :عخنلا ءاول هعم ناكو يعخنلا بعك نب ديرد لاقو»

 ناك الإ دج ةليللا قضي أل هنإف:ةاهجلاو هللا ىلإ ةليثلا قيملسملا اوقيساف ةفحا ملل

 نم ىجنأ هنإف سفن توملاب اوبيطو ةداهشلا يف مهوسفان .ِهَقْبَس ردق ىلع هباوث
 . «متدرأ ام ةرخآلاف الإو ةايحلا نوديرُت متنك نإ توملا

 ترّبك اذإ :ًالئاق مهيلإ ثعب دق ناك صاقو يبأ نب دعس نأ ةياورلا لوقتو
 ةريبكتلا اورظتني مل مهنكلو (ةريبكتلا اورظتنا) سيق مهل لاق كلذلو ءاوفحزاف ًاثالث
 ىلع اولمحو (ةريبكتلا اورظتني ملف ادعس مهلك سانلا ىصع» ةياورلا لوقتو ةثلاثلا

 ناك دعس ةريبكت عامس نأ عقاولاو .«مهرصناو مهل رفغا مهللا :دغس»:لاقف .. نيرفلا
 مث قدنخلا ةقطنم نيملسملا نيبو هنيبو بيذعلا رصق يف ًاضيرم ناك هنأل ًاليحتسم
 ةهجاوم يف نوملسملا ناك اهلفسأ يف يتلا سرفلا ركسعم ةقطنم مث سيدق ةقطنم

 لاق ءودعلا ىلع اولمحو «نوملسملا ةداقلا رّبكو حوشكم نب سيق ربكف «سرفلا
 ءريرهلا مهمالك ءنوقطني ال حابصلا ىتح اهلوأ نم ةليللا كلت اودلتجاف» :يربطلا

 ديدعلا بده ناكف ريوبلا هلل تدين نسلحلا ني سنا هلاك :نيرملا ةليل كيفن

 فعلقلاو .طق هلثم اوري مل ًارمأ اهيف مجعلاو برعلا ىأرر :ةويقلا تربص هيف

 هجو ناك اذإ ىتح «ءاعدلا ىلع دعس لبقأو ءدعسو متسر نع رابخألاو تاوصألا
 مهنأ ىلع كلذب لدتسأف  مهركسعم ىلإ نوملسملا عجر يأ  سانلا ىهتنا حبصلا
 ديردو «حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ناك دقو ««مهل ةبلغلاو نولعألا

 نيفلأ لتقم نع ترفسأ يتلا ريرهلا ةليل ةكرعم لاطبأ زربأ ءيعخنلا بعك نبا
 قيقحت ىلع نيملسملا مزع داقعنا يف ريبك ريثأت اهل ناكو «ءسرفلا نم ةئامسمخو
 . ةيسداقلا موي وهو يلاتلا مويلا يف مساحلا نيضتلا
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 ةامانقلا يرعبلا ىةيساقلا عرب وفود رورتلا ىلاقلا وتلا يف كيلدنا:ةقوع
 «يسوجملا يسرافلا شيجلاو يمالسإلا يبرعلا شيجلا نيب ةيسداقلا يف ةمساحلاو
 توشك نب سيق ماقثا نوهنوضتحي ب لاجو نيملسسلا يف غاقت) «يروبطلا لاق
 نباو «يمحتخلا نيعيسلا يد قباوأ» برك يدعم ني ورمعو سيد نب ثعشألاو
 اسفنأ ىخسأ الو توملا ىلع ءارجأ ءالؤه ننوكي ال :اولاقف ءيلالهلا نيد ُربلا يذ

 ةيسحاقلا موي عيملعملا ةنييع ىلع ناكا> ةهنإ ينك نبا: ركد دقو. ماايندلا نع
 يرذالبلا لاق .«يدارملا حوشكم نب سيق ةرسيملا ىلعو يلجبلا هللا دبع نب ريرج
 ماركلا ايانم.نإ موق اي : ةيسداقلا موي  حوشكم نبا سيق لاق) : نادلبلا حوتف يف

 لتاق مث .مكنم توملاب ًاسفن ىخسأو ربصلاب ىلوأ فلقلا ءالؤه ننوكي الف «لتقلا
 ايرض اءولمم متسر ندب ِدَجْوُفا : يرذالبلا لاق مث 2. . متسر هللا لتقف ءاديدش ًالاتق

 ركذ مث 2. . برك يدعم نب ورمع هيلإ ىشم ناك دقو هلّتاق ْنَم ملعي ملف ءانعطو

 نبا سيق هلتق يذلا نأ بوصألاو «متسر لتق مهيلإ بسُي صاخشأ ةدع يرذالبلا

 :يدقاولا لاق «ليف قوف ريرس رهظ ىلع مويلآ كلذ يف متسر ناك دقف ءحوشكم
 . .نوملسملا هب قحلو «ليعافألا ودعلاب ٍذئموي لعفو برك يدعم نب ورمع لمحولا
 . .ليفلا طقسف هبوقرع مذجف ليفلا برضف «ليف ىلع وهو متسر ىلع ورمع دش
 يف ىوهف ءهب بلقنا دق متسر ريرس قودنص ناكو «. .متسر ىلع ورمع لمحف
 نب سيق ناكو ؛«متسرب ريرسلا طقس ثيح ىلإ ورمع لمحف «متسر ضهنف «قيتعلا
 عفدنا تقولا تاذ يفو .متسر ناكم ىلإ قلطناف قيتعلا عضوم سفن يف حوشكم

 هفلع نب لالهو «يلجبلا سمش دبع نب ريهز :ناسرفلا قيتعلاب متسر ناكم ىلإ
 ءورمع نب عاقعقلاو «دليوخ نب ةحيلطو «يثراحلا باهش نب ريثكو «يميمتلا

 يفو «هلتقف فيسلاب هبرضف متسر ىلإ حوشكم نبا سيق بثوف «لويخلا تلاجو
 نم لك لمحو «هلجري هّرجو متسر قوف هسفن برك يدعم نب ورمع ىمر تقولا تاذ
 هوبرضف باهش نب ريثكو «يميمتلا هفلع نب لالهو «يلجبلا سمش دبع نب ريهز
 ليقف ءاتعطو ًابرض ًاءولمم هندب َدِجُو ثيحب «هتوم دعب نورخا لعف كلذكو فويسلاب

 ريهز ليقو «هفلع نب لاله ليقو «برك يدعم نب ورمع ليقو «.حوشكم نب سيق هلتق
 برض يذلا وهف ماه رود ورمعل ناك دقو . . يثراحلا باهش نب ريثك ليقو « يلجبلا

 .«حوشكم نب سيق وهف هلتقو هيلإ بثو يذلا امأو «قيتعلا يف هريرسب طقسف متسر ليف
 لاق «هتوم دعب كلذ ناك امنإو هنعطف هيلإ بثو مث مهسب هامر هفلع نب لاله نأ ليقو
 كلذكو . «ىلجبلا سمش دبع نب ريهز ليقو ؛هلتق هفلع نب لاله نإ ليقو» : يرذالبلا

 + نيرفلا ةداقلا راثك حا نمنح درع: نب وهز لثق دقلو هلكت تاهت ني رقع نأ ليق)
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 نيب ةاورلا ضعب دنع طلخو سابتلا عقو كلذلو «سونيلاجلا باهش نب ريثك لتقو
 نسحلا لاق .حوشكم نب سبق هلتق يذلا متسر دئاقلا كلملا نيبو سرفلا ةداقلا كئلوأ

 سيقو «باهش نب ريثك هلتق لاقيو «حوشكم نب سيق متسر لتق يذلا نأ» :ينادمهلا

 تايبأ نادلبلا حوتف يف يرذالبلاو ةغمادلا حرش يف ينادمهلا ركذ دقو 7'2«تبثأ

 ءاعنص نم ليخلا ٌتبلَجا اهلوأ يتلا هنع هللا يضر يدارملا حوشكم نب سيق يباحصلا

 : لاق ثيحس «هفيسب متسر لتقمو ةيسداقلا ةعقوم اهيف ركذ دقو 2. .ىدرت

 ىنناوداتيضاوت ةيكشرس  .«رميكش دعب ةييشاقلا اقيتقأ

 ءانغيطعلا ةفزاوسبلا ءادتمأو ىرسك عمج كلاتهانضهانف

 ماوحلا مص ءبْرش هرماوض | ء.ٍفافخ ءةمدقُم ءدرجم ىلع
 مامهلا كلملا فقومل ثديصق ثلاج ليشلا ٌتيأر نأ املف

 هيت الو رسنأ ال هياييسعنب انيربف قويت ونال تريشاف

 يدرحتلا نئاقلا كالي نع عسر ناكوب ةيسفاقلا دعي اهلا# هته ودق فايآو

 مهنم ددع هبرض نيملسملا ناسرف هيلإ عفادتو ءاليتق طقس املف ةيسداقلاب سرّفلل
 ةميزه هلتق يفو «ءسرفلا ميظعو دئاق هنأل هيلإ اوعفادت امنإو فويسلاو لابنلاب
 : سانلا يف يدونو ءاوربكو هب نوملسملا فاطأ «كله دق هنأ اونقيت املف «سرفلل

 . يسرافلا شيجلا بلق مزهناف ءمتسر لتق

 باحسنإلاب سرفلا ىدانو «سوديلاجلا دئاقلا سرفلا رمأ ىلوت ٍفئدنعو -
 يف سرفلا غلبو ؛مهيف اونخثأف نوملسملا مهب قحلو ءاوربعف «قيتعلا نم روبعلاو
 نب سيقو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهب قحلو) «ةلجد يف رهن عضوم مهمازهنا

 نب عاقعقلا دعس هجو مث «(سيق نب ثعشألاو ءبرك يدعم دعب ورمعو «حوشكم
 ىضمو «.ودعلا ةدراطم يف اوكرتشاف «ةوق يف يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو ورمع

 كلذبو «سونيلاجلا اقحلف ةويح نب ةرهزو يجحذملا يثراحلا باهش نب ريثك
 . ةيسداقلاب ميظعلا راصتنالا لمتكا

 تبسلا ةليلو ةعمجلا مويو سيمخلا موي ةيسداقلا لاتق ناكو) :يرذالبلا لاق

 موي وه موي لوأ نأ رداصملا ةيقب يف امنيب «(ةيسداقلا موي مث «ريرهلا ةليل يهو
 - سامع موي مث  ةعمجلا لباقيو  ثاوغأ موي مث - سيمخلا لباقيو  ثامرأ

 موي نوكيف  ةيسداقلا موي مث  دحألا ةليل نوكتف ريرهلا ةليل مث - تبسلا لباقيو
 فيس ةياور نع ريثك نبا ركذو  نينثإلا موي  ودعلا ةدراطم تلصاوتو  دحألا

 ."79ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ةغمادلا حرش )١(
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 :ريثك نبا لاق .ةرشع عبرأ ةنس مرحم نم نينثإلا موي ناك) ةيسداقلا موي نأ يميمتلا

 كلذكو «(ةرشع سمخ ةنس ىف تناك ةيسداقلا ةعقو نأ هريغو قاحسإ نيا ركذ دقو
 : ريثك نبا لاق .حيحصلا وهو (ةرجهلل ةرشع سمخ ةنس) ةيسداقلا نأ يرذالبلا ركذ
 نب ريرجو «برك ىدعم نب ورمع لاثمأ ناعجشلا نم ةعامج ةيسداقلا يف ىلبأ)

 « نييقيقحملا ةيسداقلا ةداقو لاطبأ مظعأ مه كئلوأو (حوشكم نب سيفو هللا دبع

 ركذو .''”برك يدعم نب ورمع عم باطخلا نب رمع ىلإ حتفلا أبنب دعس ثعب دقو
 حلاص نطوم برك يدعم نب ورمعل ناك :لاق صاقو يبأ نب دعس نأ) :يدقاولا

 : لاقف ؟حوشكم نب سيقف :هل ليقف الا ال خا نضل
 . ةيسداقلا لاطبأ مظعأ امهنإ كلذ دكؤيو ''”«عاجشل ًأسيق نأو ءهسفنل ل لذبأ اذه

 واج علغ 0
 اي

 ماشلاب تاحوتفلاو داهجلا ىلإ سيق ةدوع

 اوناك نيذلا ةداقلاو حوشكم نب سيق قلطنا ةريسي ةرتفب ةيسداقلا ةعقوم باقعأ يف

 امل ًارظنو «ماشلا ىلإ نيدئاع اوقلطنا «ةيسداقلا اودهشو ماشلا نم مهناسرفب اومدق
 ثادحألا راسم كاردإ نإف «ماشلاب ثادحألا راسم لوح سابتلا نم تاياورلا فنتكي
 . ماشلا ىلإ سيق ةدوع دعب تاحوتفلا راسم مث : كلذ قبس ام نييبت مزلتسي اهنمزو

 ةداقلاو حوشكم نب سيق ريسمو  ه4١1 بجر يف - قشمد حتف دعبف

 يف حارجلا نب ةديبع وبأ هجوت «ةيسداقلا يف نيملسملل اددم اوراس نيذلا ناسرفلاو
 لقره رفنتساف .مورلا كلم (لقره) رقم تناك يتلا صمح حتفل قشمد نم شيج

 اودكمتن يسكر مورا تحرم اك + ةيارخلا ةريرجلا كنز رع ار دازور ا ناوح

 هدا لاق ه15 ةنس رخاوأ يف كلذو - «صمح يف ةديبع يبأ شيج - راصح نم

 انو نأ ىف ريفلسملا ةلييف: وبا راثتماو «كلذب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتكر» : ريتك

 نب دلاخ الإ ءنصحتلاب راشأ مهلكف ءرمع رمأ ءيجي ىتح دلبلاب نصحتي وأ مورلا
 لكو «مورلا هب طاخأو صمحب نصحتف «مهعاطأو هاصعف «ةزجانملاب ناشاف كيلولا
 .ندرألاب ةنسح نب ليبحرش شيج ينعي) مهرمأب هنع لوغشم ماشلا نادلب نم دلب

 ْمُه ام اوكرت ولو (نيطسلف ةهجب صاعلا نب ورمعو «قشمدب نايفس يبأ نب ديزيو
 ىلإ باطخلا نب رمع بتكو .هلك شيجلا ىف يف : ماظنلا مرخنال صمح ىلإ اولبقأو هيف

 يبأل ةدجن صمح ىلإ ورمع نب عاقعقلا عم سانلا بدني نأ صاقو يبأ نب دعس

 .19 ص ؟ج - هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا 0

 1 نو ا دج - ىتاهفضألل ء.ىئاغألا (9)
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 يذلا ء' ةيقارفلا د ةريزحلا لهآ ىلإ اشيخ تعم نأ ةلإ يتكون وصخ هنإفا ةةيبع

 منغ نب ضايع ةريزجلا ىلإ شيجلا ريمأ نوكيو «ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام
 رهش يلاوح يف  ةيسداقلا ةعقوم دعب كلذل حيحصلا نمزلا ناك دقو .2؟'"يرعشألا

 دنجلا نم فالآ ةعبرأ يف ةداقلا نم ددع عم ورمع نب عاقعقلا راسف - ه6١ رفص

 ريسم ناك كلذكو «ماشلاب كلذ لبق اونوكي ملو ةيسداقلا اودهشو قارعلاب اوناك نيذلا

 ماشلا سشيج نم مه نيذلا ناسرملاو ةداقلا انما «ماشلاب ةهذيبع نبا ا منع نب ضايع

 صرع داخل ىلإ نيدئاع ل ا ام ةيسداقلا ىلإ اومدقو

 هك ل يا دررا سبا سيصل انا سو هع وب «ينوكسلا 8 , ةيواعمو

 ىلع يلعتلا قه ودل صمح ةهج يف هعم نيذلا شيجلاو حارجلا نب ةديبع وبأ

 :ىشمد ىلإ ةدوعلاو راصحلا كف نم اونكمت امئإو تاياورلا ىدحإ يف امك مورلا

 ةفيثك اشويج مورلا كلم لقره ثعب  ه6١ ةئس لئاوأ ىف كلذ ءانثأو

 شويج ةديبع يبأ ىلإ عمتجا امنيب «ماشلا تاهج نم اهريغو كومريلا رهن ةقطنم ىلإ

 نب ىرمعو نايفس ىبأ نب , ديزيو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب يتلا ماشلا

 .قداقلا ٠. نم هريغو حوشكم نب سيق ةدايقب ا يذلا شيجلاو « صاعلا

 يناثلا ياتو .مورلا ةهج -اومل قشم 2 نه ويسفل] تن رملتسلاو ةديبغ ننأ انيك

 : الئاق قشمد لهأل كلصلا باتك نمز نع يرالبل هركذ ام يدب ؛ ةيرجه 10: هن

 دوملسملا عمجت امل ؛خيرات ريغب باتكلا بتك ادا نأ كلذو اه 16 ةقرش

 ةديش ىلا ةداهش باتكلا يف تبثأو « لعفف :ةباحصلاو ل ًاباتك

 .«هددج ىذلا تقول أاب هخرأف . .مهريغو ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبأ نب , لكيزيو

 ةقطنمب مورلا نم مهل عمجت نم ىلإ ضوهنلاو ريسملل نيملسملا عمجت تقو وهو
 18 يناثلا عيبر يف كلذو ءكومريلا رهن

 نب ةديبع وبأ راشتسا امنيح ًايخيرات ًافقوم حوشكم نب سيقل ناك دقو -

 يف يدقاولا ركذ دقف «مورلا ةهجاوم رمأ يف هعم نيذلا ةداقلاو ةباحصلا حارجلا

 قنا يشأ ةقيسلا 0 ا ا «سانلا راشتسا امل ةديبع ابأ نأ ماشلا حوتف

 لوقأو نولوقت مكنم لجر انأ امنإ :لاقف «نيماعسلل عداوعلا هيك هوك اهياحلع

 نع ان نست نا ةفيلع ةب رخل ىلا ريمألا هنأ : لاقو لجر ماقف :نيلشاو دوؤريشتو

 ./ 6 ص ا/ىج تا ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 000
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 :ةيدسلا نع ايرقاةوهلسملا«نوكيف ىرقلا ىداوب نم ةحرف ىف لزتتو كاناكم

 انيلإ اولبقأو انرثأ مورلا بلط اذإو باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم انيلإ لصت ةدجنلاو
 يل هرك اذه يعضوم نم ُتحرب نإ ينإ :ةديبع وبأ لاقف .نيرهاظ مهيلع انك

 مث ءاهنع تحزنف هللا اهحتف نئادم تكرت لوقيو ينفنعيو كلذ باطخلا نب رمع

 اهيأ :لاقو يدارملا حوشكملا ةريبه نب سيق هيلإ ماقف «مكيأرب يلع اوريشأ :لاق
 هذه مورلل عدن فيكو «ماشلا نم انجرخ نإ نيملاس انلهأ ىلإ هللا انَدَر ال ءريمألا
 ءاندعو ةئجلاف انلتُق نإف ءدغرلا شيعلاو جابيدلاو ةضفلاو بهذلاو عورزلاو راهنألا

 ةريبه نب سيق هللاو قدص :ةديبع وبأ لاقف .ايندلا ميعن هبشي ال ميعن يف انكو

 انوصحو ًاروصق جالعألا ءالؤهل نوعدتأ نيملسملا رشاعم ايف «قطن قحلابو

 راد يف لجو ّرع هللا دنع مكلام عم ةضفو ًابهذو ًابارشو ًاماعطو ًاراهنأو نيتاسبو
 ةره نحاس انسلو ءانل هلوق يف ةريبه نب سيق قدص دقل تاوثلا نييح ةه ءاقبلا

 . نيمكاحلا ريخ وهو مهنيبو اننيب هللا مكحي ىتح اذه انلزنم
 «كتيالو ىلع كناعأو ريمألا اهيأ كلوق هللا قدص :لاقف ةريبه نب سيق ماقف

 . لجأ باوث انتوفي امف لجاع حتف انتاف نإف هللا ءادعأ لتاقو ءهللا ىلع لكوتف

 عباتتو . كيأر يأرلاو «ءكلو انل رفغو ؛كلضف هل وبأ لاقف

 . هيار نسحب نيملسملا لوق

 رهن ةقطنمب اولزن ىتح حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب نوملسملا ىضمو -
 : نيب زييمتلا نم دب ال انهو ؛كومريلا

 ءارو - نيدانجأ ةعقوم اهتقبسو ماشلا حوتف ةيادب يف تعقو يتلا :كومريلا ةعقوم -أ

 ءركب ىبأ ةفالخ ىف ه١ لوألا ىدامج رهش ىف نيدانجأ تناكو - قرش ةلمرلا

 ديلولا نب دلاخ ناكو ركب يبأ ةفالخ يف ًاضيأ تأدب يتلا كومريلا ةعقوم اهتلت مث
 رمع ىلوتو - يناثلا ىدامج 7١ يف ركب وبأ تامو «شويجلل ماعلا دئاقلا

 رخاوأ يف نيملسملل رصنلا متو ءكومريلاب مورلل نوعقاوم نوملسملاو «ةفالخلا

 ةدايق حارجلا نب ةديبع يبأ ةيلوتب بتك دق رمع ناكو «ه7٠١ يناثلا ىدامج

 .ه5١ بجر يف قشمد حتف ىلإ عئاقولا تعباتتو «شويجلا
 نأو ءاهسفن كومريلا ةعقوم اهنأب ضعبلا نظي يتلا :كومريلا رهن ةعقوم - ب

 بجر يف مأ ه١ يناثلا ىدامج يف تناك له اهنمز يف اوفلتخا نير ؤملا

 تناك دقف «ناتعقوم امه امنإو ءاهعوقو نمز يف فالتخا رمألا سيلو ء«ه06

 .8١١و 59ص ١دج - يدقاولل  ماشلا حوتف 200(
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 نم اهيلإ نوملسملا قلطنا ةعقوملا هذه امنيب قشمد حتف لبق كومريلا ةعقوم
 دقو .حارجلا دود ةكيبع يبا ويهألا ةدايقب ه١ ةنس يناثلا عيبر يف قشمد

 تناكو) يرذالبلا لاق (كومريلا ةعقوم) مسالا سفنب ةيخيراتلا رداصملا اهتركذ
 ام وهو ؛ىدقاولا ركذ كلذكو «(ةرشع سمخ ةنس بجر ىف كومريلا ةعقو

 (كومريلا) مسالا سفن نأل ًارظئو . ثادحألاو عئاقولل ينمزلا لسلستلا هدكؤي

 الو (كومريلا رهن ةعقوم) مساب ةعقوملا هذه زييمت نكمي «سابتلالا ىلإ يدؤي
 ءاج دقو «ىلوألا ةعقوملا ناكم ريغ كومريلا رهن نم ناكم ىف تعقو اهنأ دب

 :(ةضروقارلار «ايرفاكنلا عسا

 نب دلاخل لاقو ءنيملسملا فوفص ةديبع وبأ بترو) :يدقاولا مامإلا لاق

 :هل لاقو سيق نب كاحضلاب ةديبع وبأ اعدو . .لاجرلاو ليخلا ىلع كتيلو دق :ديلولا

 كلذ كاحضلا لعفف «دلاخل اوعمست نأ مكرمأي ةديبع ايأ ريمألا نأ تايارلا باحصأ غلبأ

 ذاعم ىصوأو دلاخ- ىلع ذاعم ىنثأف (كلذ لثم هل لاقف لبج نب ذاعم ىلإ ىهتنا ىتح

 ليخ عمج ديلولا نب دلاخ نإ مث» «ةديبع يبأ رمأل لاثتمالاو دلاخ ةعاطب سانلا

 ةريبه نب سيق مهدحأ ىلع لعجف «عابرأ ةعبرأ مهمسقف  ناسرفلا يأ  نيملسملا

 يناثلا عبرلا ىلع لعجو .ليخلا هذه ىلع نكف برعلا سراف تنأ :هل لاقو يدارملا

 ىلع هسفن لعجو «ليفطلا نب رماع ثلاثلا عبرلا ىلعو «يسبعلا قورسم نب ةرسيم
 .افلأ نيعبرأ ءاهز يمالسإلا شيجلا ناكو ؟'72«فحزلا ركسع

 دقو ةاشملا ىوس ناسرفلا نم فلأ ةئام نم رثكأ اوناكف مورلا شيج امأو

 نب يدع لاق» ينمرألا ناهام كلملا شيجلا كلذ سأر ىلع مورلا كلم لقره لعج

 فوفصلا تناك :- اهرخآ ىلإ اهلوأ نم حوتفلا دهش نمم ناكو  ينادمهلا ثرحلا
 رهظأ دقو هلك نيملسملا ركسع لثم اهنم فص لك ًافص نيثالث ناهام اهفص ىتلا
 املف ؛نايلصلاو مالعألاو تايارلا نم رثكأو نابهرلاو سوسقلا فوفصلا نيب ناهام

 هتحتو برح ةمالو بهذم عرد هيلع ةقلخلا ميظع قيرطب زرب «مهفوفص تلماكت
 بلطف «كلملا ريرس دنع فقي نمم مورلا ءامظع نم قيرطبلا ناكو «ءبهشأ سرف

 وهو اوملسأ نيذلا ماشلا لهأ نم دئاق نيملسملا نم هيلإ جرخف «ةزرابملا قيرطبلا

 نيملسملا وحن ًاعجار ىنثناف ههجو يف ةبرضب قيرطبلا هباصأف :«ىرصت بحاص

 لخدو قيرطبلا عجارتف نيملسملا ناسرف هب حاصف هكردي نأ داكو قيرطبلا هعبتاف

 ياسا ضار هذخأف ههجو ىلع مدلاو نيملسملا ركسع ىرصب بحاص

 .١أ١مو 9435 ص اج  يدقاولل  ماشلا حوت 000
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 نب ةرسيم دارأف نوملسملا هنم بيهت دقو ةزرابملا بلطي قيرطبلا لخأو ءهحارج أودشو

 قلخلا ميظع حلع اذهو ريبك خيش تنأ) :دلاخ هل لاقف هيلإ جورخلا يسبعلا قورسم

 دلاخ هداعأف جورخلا ليفطلا نب رماع دارأ مث (هيلإ جرخت نأ بحأ الو عاجش بابشلاو

 : هل لاقو يدزألا هللا دبع نب ثراحلل دئاخ حمسي مل كلذكو :«قيرطبلل ًاؤفك سيل هنأل

 جرخي نأ بحأ امو اهرداصم فرعو هتبرجو بورحلا برج دق سراف اذهف جرخت ال
 نب سيق ىلإ رظنيو كلذ لوقي دلاخ لعجو «بورحلاب ريصب هلثم لجر الإ هيلإ
 ىلع زربأ :دلاخ لاقف ءهيلإ زربأ انأ «ينعت يايإ . .ناميلس ابأ اي : سيق لاقف «حوشكم

 هداوج ىرجأو حوشكم نب سيق جرخف .هيلع كنيعي هللاو «هل أؤفك كنإف ىلاعت هللا مسا
 لَو هللا لوسر ةكرب ىلعو هللا مسب لوقي وهو قيرطبلا وحن ىضم مث هتكيرع نّيل ىتح
 ناسرف نم ديدش سراف هنأ ملع هلاعف ىلإ قيرطبلا رظن املف قيرطبلا نم برقو

 دقف «هتفحج يف قيرطبلا اهاقلتف هتماه ىلع سيق هبرضف ازرابتو هيلإ دصقف نيملسملا
 عنتماف هفيس جرخي نأ سيق مهو. ءاهيف كبنشاف ةضيبلا ىلإ لصوو ةفحجلا سيفا فيس
 هيلع هسفن قيرطبلا حرطف «ةبرضلا ىدافتف هقتاع لبح ىلع اسيق قيرطبلا برضو ؛هيلع
 جرخ دق هفيس نأ الإ ًارزش هيلإ رظني لعجو هنع دعبو هدي نم سيق بذجناف هرسأ ديري
 سيأ دقو لاتقلا ىلإ دوعيو ًافيس ذخأيل نيملسملا ركسع ديري هسرف نانع ىنثف هدي نم
 هريس يف سيق رصقف «هبلط يف ىعسو هرثأ يف قيرطبلا حاص ًاعجار فطع املف هسفن نم
 «قيرطبلا ىلإ عجرف) .«جلعلا اذه نم برهتو ةداهشلا كدارم تنأ :هسفن يف لاقو

 دقل دلاخ اي :سيق لاقف .تعجر الإ هلوسرو هللاب كتلأس سيق اي :دلاخ هب حاصف
 ٌراتخأ َمِلَق :لاق ءال :لاق ؟يلجأ يف ديزتأ كيلإ ٌثعجر نإ نكلو ميظعب يلع تمسقأ

 فطع هنأ مث (ىلاعت هللا نم نارفغلاب زوفأو ربصأ لب رانلا باحصأ نم نوكأو رارفلا

 لاو رت" لعينو ىلغ هدنم ناك ارهتتت ضنا ايفا ةعاس ةذلو رق شيل: قيرطيلا ىلع

 باوث ءاغتبا سيق ىلإ هعقديو فيسلا اذه ذخأي نم :لاقف فيس هدي يف سيلو سيق ىلإ
 لاو يأ كنا لاقت فان اهلي نأ نانا قسما كر أ ني محملا دمع لاقت 0
 ايلف عقيسلا هلو اك ذأ ةلورو ًاميق قطار هيفا عملا ديه لحاف «ىيدصلا ونا اياهل
 مهبحاص ىلع سيق نواعي نأ ديري هنأ اونظ سيق قحل دقو نمحرلا دبع ىلإ مورلا ترظن

 ىلع نمحرلا دبع لمحو .فيسلا ًاسيق نمحرلا دبع لوانو .رخآ قيرطب هيلع جرخف
 اهب مشه ةبرض هبرضو قيرطبلا ىلع سيق لمحو . .هحمرب هنعطف هيلإ جرخ يذلا جلعلا
 الإ برعلا ءالؤه ام اولاق كلذ ىلإ مورلا رظن املف ءاعيرص ضرألا ىلإ طقسف هتماه

 ىلإ اعجرو نيقيرطبلا بالسأو حالس اذخأف نمحرلا دبعو سيق امأو . .نيطايش
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 اذخأف . هبلس هلف ًاسراف لَتَق ْنَم ءامكل وه :لاقف ةديبع ىبأ ىلإ بلسلا اعفدف نيملسملا
 .نيملسملا ليخ عبرل ًادئاق هعضوم يف سيق عجرو ةيلسلا

 لمحو :؛نيملسملا ىلع اولمحي نأ مورلا فوفص نم ةرشع رمأ ناهام نإ مث

 سيحل يررك يس دلال ابرع مولا كلل ىف وداد «مهيلع َن نوملسملا

 : ةرشع نيملسملا نم دهشتساو .مورلا نم ُعْمَج لتق دقو «مهنيب ليللا قرفو
 نب هللا دبع وه راصنألا نم دحاوو «مراصو نزام امه تومرضح نم نالجر

 نبا ديوس وهو دارم نم دحاوو «ةليجب نم ةثالثو «نافسع نم ةثالثو ؛مرخألا
 جرخف «ىلتقلا يف هنأ ملعف هدقف امل سيق هيلع نزحف) .حوشكم نبا سيق يخأ

 اميفو «هوري ملف هيلع اوشتفو ةكرعملا عضوم اوتأ ىتح هموق نم لاجر هعم سيق
 مهو ةعقولا ناكم نوبلطي مورلا ةهج نم تلبقأ دق ران ىلإ سيق رظن كلذ يف ْمُه
 هللاوف مكران اودمخأ :هتع هتعامجل سيق لاف .مهدنع ًاميظع ناك ًاقيرطب نوبلطي
 اوبهأتو ىلتقلا نيب اودقرو مهران اودمخأف ءموقلا ءالؤه نم يخأ نبا رأثب نذخال
 سيق عم ناكو يك دهر هع ىف كرش هرعت مرا نق يتاكد «لاتقلل

 سيق لاقف «بعتلا انسم دقو ةعبس نحنو ةئام موقلا نإ هل اولاقف هموق نم ةعبس
 .هداهج قح هللا يف دهاجأو هريغ ديرأ ال توملا ٌبلطأ هللاو ينإف متنأ اوعجرا

 قيرطبلا نامئج اودجوف ىلتقلا نيب نورودي مورلا لبقأو .ماركلا ةفقو هعم اوفقوف

 «قيرطبلا اومرو بعرلا مهباصأو اولهذف هباحصأو سيق مهيف حاص ه هولمح املف

 هباحصأ لتقو ءالجر رشع ةتس مهنم سيق لتقف ءمهيف فيسلا نوملسملا ع عضوو

 لبقأف ءأنينأ عمسف ءهيخأ نبا بلطي سيق داعو .نيبراه نوقابلا تلفناو ؛موقلا رثكأ

 تعبت ينإ هامع اي :لاق هفرع املف «يدارملا نارهب نب ديوس هيخأ نبا وه اذإف هوحن

 روحلا ءالؤهو ءاميظع أرمأ اهنم جلاعأل ينإو يردص يف مهنم دحاو يننعطف مورلا

 لجأ لكل يخأ نباي :لاقو سيق ىكبف ءيحور جورخ نورظني يئاذح يف نيعلا
 نأ ردقتفأ ءمع اي هللاو تاهيه :لاقف ءلوط كلجأ يف نوكي نأ لعلو باتك
 لبقأو «هرهظ ىلع هلمحو «لجأ :لاق ؟كانه ترمأف نيملسملا ركسع ىلإ ينلمحت
 وبأ عمسو .- هتميخ يأ - يسمو ةاحر ىلإ هن ةضفو : نيسيلمملا ركمع ىلإ هن

 هل لاقف ءهسأر دنع سلجف هسفنب دوجي مالغلا ىأرو هيلإ ىتأف سيق ءيجمب ةديبع

 يدانت روحلا هذهو «هللا ةرفغمب :لاقف ؟يخأ نبا اي كدجت فيك :ةديبع 0

 يف لتق نمب ةديبع ابأ ٌسيِق ربخأو «نوملسملاو ةديبع وبأ ىكبو تامف ءصخشتو
 ,©0(رصنلا ةمالع كلذ نأ ملعو ًاديدش ًاحرف ةديبع وبأ حرفف «مورلا نم ةليللا كلت

 .اج ١772 7١؟١ص - يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف )١(
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 رابكل ةدايقلا تايار دقع دق حارجلا نب ةديبع نأ ناكو ء«سبرحلل نيبهأتم ةيولسملا

 نب رامعو «يدنكلا ورمع نب دادقملاو « لبج نب ذاعم :مهيفو ةداقلاو ةباحصلا

 ىنهجل

 ملغ نب ضايعو ءبرك ىذعم ندب قرم و ؛« يسودلا ةرامعو « ةريره وبأو « ىريمحلا

 ىلع لعجو) :يدقاولا لاق .مهلاثمأو «عالكلا وذو «يرافغلا رذ وبأو «يرعشألا

 . (يدارملا حوشكم نب سيق رسيألا حانجلا ىلعو

 موجهب - -اها5١ بجر يف كومريلا موي وهو مويلا كلذ يف برحلا تأدبو

 الاتق اولتاقف تومرضحو ريمحو جحذم اهيف ناكو نيملسملا ةنميم ىلع) مورلا
 ءاهز مهو مهيلع ريمألاو ديبز ىلع مدقملا وه برك يدعم نب ورمع ناكو 0055

 ريمح هعم تلمحو ةدحاو ةدش مورلا ىلع هعم اودشف « لجارو سراف ةئامسمخ

 يبأ عم دزألاو سود تلمحو .مهتكامأ نم مورلا اولازأفن نالوخو تومرضحو

 ريجرج لمحو . .يرعشألا منغ نب ضايع مهئاول بحاص ناكو ةقداص ةلمح ةريره
 فشكتاف يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ىلع مورلاو نمرألا نم ًافلأ نيثالث يف ينمرألا
 : لوقي وهو مورلا ىلع لمحي ليبحرش لعجف ةئامسمخ الإ هعم تبثي تبثي ملو هباحصأ

 فوفص ىلإ حوشكم نب سيق رظنو . .هباحصأ عجارتف ربصلا ربصلا مالسإلا لهأ اي
 ناكو ءمهراعشب هباحصأو وه ىدانو هعم نمب سيق لمحف تعجارت دقو ليبحرش
 نب دلاخ ناكو «مورلا اوَدَّصف .(ْثِمَأ ْتِمأ روصنم ايو .لزنا هللا رصن اي :مهراعش

 ةقحاس ةميزه مورلا مزهنا نأ ىلإ برحلا تلصاوتو «فحزلا ركسع ىلع ديلولا

 لابجلا يف مهنم ريثك قرفتو ءمهلثم ةصوقايلا يف قرغو فالآلا تارشع مهنم ليف
 رصتناف «ليللا فصتنم ىلإ نورسأيو نولتقي مهئارو نم نيملسملا لويخو ةيدوألاو

 .راصتنا مظعأ مويلا كلذ يف نوملسملا

 مورلا نم أفلأ نيعبرأ ءاهز هعمو رارفلا نم  مورلا دئاق  ناهام نكمتو

 اوقحلف ءاشيج مهيلإ ةديبع وبأ ثعبف  يدقاولا ركذ امك  قشمد هاجتاب اوراسف
 يدزألا ةلهج نب نامعنلا هاتأف «هداوج نع لّجرت دق ناهام ناكو) ءاولتاقتف ءمهب

 (يعوبريلا لاوخ نب مصاع هلتق يذلا نإ ليقو .نامعنلا هلتقف هسفن نع ىماحف
 نيذلا كلذكو ناهام عم نيذلا مورلا مزهناف ءهلتق يف نامعنلا عم كرتشا هلعلو

 وخأ قرادت مورلا ءارمأ زربأ نم ناكو  نيطسلفب ةلمرلا لامش  نيدانجأب اوقحل
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 رخآ عضوم يف لاق مث «كومريلا يف قرادت لتقم ةياور نودلخ نبا ركذ دقو «لقره

 يف كومريلا رهن ةعقوم دعب كلذ نوكيف :«(نيدانجأ يف لقره وخأ قرادت لتقم ناك)

 : نودلخ نبا لاق «صمح ةنيدمب اميقم مورلا كلم لقره ناكو «ةيناثلا نيدانجأ
 لحتراف صمح نود وهو لقره ىلإ  كومريلاب مورلا ةميزه يأ  ةميزهلا تهتنا»

 لقره ىلإ نيدانجأ ةعقو ربخ ىهتنا امل» :يرذالبلا لاقو .«اهءارو ام ىلإ دلخأو

 دعب كلذو  «ةيكاطنأ ىلإ صمح نم برهف ءابعر عولمو هدي ىف طقسو هبلق بخت

 ىلإ ةديبع يبأ عم سيق داعو ءه5١ ةنس بجر يف ةيناثلا نيدانجأو كومريلا ةعقوم

 اذ
 مذد

 سدقملا تيب حتفل سيق ريسم
 نب ةديبع وبأ مهل دقع ءارمأ ةعبس عباس يدارملا حوشكم نب سيق ناكو

 ةديبع يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك ثيح ءاهيحاونو سدقلا حتفل ةيولألا حارجلا

 | اوعمتجاف (م نم ١ سويجلاو و هب سبع وب | سيح ات :عماقلا هيد ةظاتسم ة سككلا ىف وجلاو ةذاقلاو ةءاعيبفلا "ة لدغ قبأ

 ةباحصلا نم ةعبسل قرفلا ةدايق ةيولا ةذيبع وسأ دقمعو ؛مالسإلا دولنجاو ناسرف

 ءحوشكم نب سيقو «ىدنكلا ةنسح نب ليبحرشو ءديلولا نب دلاخ مهو ءارمألا

 نب لهلهم نب ةورعو «ةبجن نب بيسملاو «نايفس يبأ نب ديزيو «صاعلا نب ورمعو
 هتقرفب راسف ءاهريمأ عم ةقرف موي لك يف هجوي ةديبع وبأ ناكو .ىئاطلا ليخلا ديز

 ةنسح نب ليبحرش ةديبع وبأ اعد مث) :يدقاولا لاق (قرممج و «كديزيو ءدلاخ نم لك

 مويلا يف ةبجن نب بيسملا ةديبع وبأ هَّجو كلذكو «(كليق ْنَم ركسعب طلتخت الو

 يدارملا حوشكم نب سيقل ةسداس ةيار ةديبع وبأ دقعو :يدقاولا لاق «سماخلا

 نب ةورعل ةعباس ةيار دقع مث «سدقملا تيب ىلإ هرّيسو .«فالآ ةسمخ هيلإ ٌمضو

 .[ماشلا حوتف - ١5 ص ] «هشيجب ريمأ مهيلع لزني موي لك يفف ءهللا ءادعأ

 لزن يتلا ةيحانلا نم سدقلا ةنيدم روس هجاوت ةقطنم يف هشيجب سيق لزن دقو
 عم كرتشاو ةديبع وبأ ىتأ مث «ةيحانلا كلت نم سدقلا ةرصاحمب سيق ماقف .أاهيف
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 يتلاو كلذ تللخت يتلا تاشوانملا يفو اهيحاوتو سدقلا راصح يف ةعبسلا ءارمألا

 مث ( رهشأ ةعبرأ تءفحشا يتلا راصحلا ةرتف يف هناسرفو حوشكم نب سيق اهيف مهاس

 يف مهتبغر  ءامدقلا ماشلا برع نم مهو  نويحيسملا سدقلا لهأو فقسأ نلعأ

 نب رمع نيملسملا ةفيلخ حلصلا دقعل يلوَتُملا نوكي نأ ىلع سدقلا ميلستو حلصلا

 ىلإ رمع ءاجف .كلذب رمع ىلإ ةديسع وبأ بتكف (« هسهنب سدقلا ملستيو باطخلا

 رابك عم سدقلا لخدو «حلصلا باتك مهل بتكو اهلهأ حلص دقعف «سدقملا تيب

 عم اهولخدو سدقلا حتف اودهش نيذلا ءارمألا ةباحصلا نم ؛«يراصنألا لبج

 َرَْمأو «ةيرجه ١١ ةنس يمالسإلا يبرعلا اهرجف قورش موي باطخلا نب رمع

 ةنسح نب ليبحرش سدقلا اهنم يتلا نيطسلف قطانمو ندرألا ىلع باطخلا نب رمع

 خلي ىةل 5
 هزي ف 0

 بلحو صمح لامعا حتف يف سيق ةكراشم

 «صمج ىلإ نيطسلف نم حارجلا نب ةديبع يبأ عم حوشكم نب سيق راسو
 رهن ةعقوم يف هشيج ةميزه أبن هاتأ امنيح صمح رداغ دق مورلا كلم لقره ناكو

 نب طنسلا ىباحعلا كاذتا ةديبع ونأ ثم دقو: معا6 ةيين:يصحر: ىف .ةهوفرويلا

 كلذ ةداق نع ناكو ::نصمح.ىلإ نكيح ىف طفسلا نب ليبحرشو يدتكلا دوسألا

 ءاهلهأ حلاصو صمح ةنيدم طمسلا حتتفاف يديبزلا برك يدعم نب ورمع شيجلا

 اهولزن ىتح نيملسملا نيب ؛ أططخ صمح مسق يدنكلا ل طمسلا نإ) :يرذالبلا ركذو

 ىف ًاذئاق اريمأ طمسلا ثكمو .ا(ةكورتم ةحاسو هلهأ الج ضوفرم لك يف مهنكسأو

 حوشكم نب سيق هعمو نيطسلف نم حارجلا نب ةديبع وبأ اهيلإ مدق نأ ىلإ صمح
 وبأ ىضمأف :نيملسملا نم شيج ىف يراصنألا تماصلا نب ةدابعو ديلولا نب , للاخو

 صمح ميلقإ ىلع لمعتساو «صمح لهأل طمسلا هدقع يذلا حلصلا ةديبص

 يراصنألا تماصلا نب ةدايع

 0 را اولا ا ا ل البل

 5-5 ني رشع 10 أ ا ل ةديبع بأ يأر رقتساف فو يقل

 قب داتنص ها قةدداجفلا لاخدإ محبو ةيختنملا ماعطلا قيدانص نم ًاقودنص نيرشع

 قيدانصلا دادعإ متف . نصحلا ىلإ اهنوقوسي نتسرلا يداوب ناكس ناك ىتلا ماعطلا

 مهنم ناكو قيدانصلا اولخدف لاطبألا ديدانصلا نم نيرشع ةديبع وبأ بختناو نيرشعلا



 نب نمحرلا دبعو «يدارملا حوشكم نب سيق)  ماشلا حوتف يف يدقاولا ركذ امك

 روزألا نب رارضو «برك يدعم نب ورمعو «يريمحلا عالكلا وذو «قيدصلا ركب يبأ
 نب رفعج نب هللا دبعو «لهج ىيبأ نب ةمركعو «يعخدلا رتشألا نب كلامو «يدنكلا
 لوخد متو «ةيدوسلا اهل لاقي ةيرق ىلإ شيجلاب ةديبع وبأ لحتراو (. .بلاط يبأ
 ساطيقن) نصحلا نيا ناكو: ةتسرلا قنضتخ' ىلإ ماعطلا قيدانص عم نيرشعلا قيدانصلا

 راد ىلع اورطيسف قيدانصلا نم هعم نيذلاو سيق جرخ ليللا ناك املف (ينامورلا

 مهاطعأف .«باوبألا حيتافم ديرن :اولاقو ءهلهأو ساطيقن ةأرما ىلع اوضبقو ةرامإلا

 ديلولا نب دلاخ ناكو «ريبكتلاو ليلهتلاب مهتاوصأ اوعفرو باوبألا اوحتفف «حيتافملا

 ىلإ اوعفدنا ريبكتلا اوعمس املف نصحلا نم برقلاب اونمك دق نيملسملا نم فلأ عم

 مث «لاتق نودب نتسرلا لهأ ملستساو نتسرلا ىلع ءاليتسالا متو ؛هولخدف نصحلا

 «صمح ىلإ هلهأو ساطيقن لحرو «ةيزجلا نودؤي مهرثكأ يقبو مهضعب ملسأ
 نم لجر فلأ) هعم كرتو يركشيلا ةرم نب لاله نتسرلا ىلع ةديبع وبأ لمعتساو

 . (نتسرلا ظفحب مهاصوأو ةرعسلا لهأ

 حلاصف (هامح) ىلإ - حوشكم نب سيق مهنيبو  هعم نيذلاو ةديبع وبأ راسو

 تعنتماف «(بلح) ىلإ نوملسملا مدقتو نيرسنق لهأو رزيش لمهأ كلذكو ءاهلهأ

 مهناسرفب ةعلقلا ةرصاحم مهيلإ دنسأو ةداقلا نم ةسمخ ةديبع وبأ اعدف «بلح ةعلق

 راسو ؛«قيدصلا نب ركب يبأ نب نمحرلا دبعو حوشكم نب سيق ةسمخلا نم ناكو
 ةعلق هعم نيذلاو حوشكم نب سيق رصاحو «ىرخألا بلح يحاون ىلإ ةديبع وبأ
 امك مالسإلا تايار اهقوف تفرفرو «ةعلقلا تيانيعب اديه وبا داع ىعد باع

 نم سيق عجر مث «ةيكاطنأ ىلإ بلحو نيرسنقو صمح لامعأ رئاس يف تفرفر
 . نيطسلفو قشمد ىلإ ةديبع يبأ عم بلح

 ةينيمراو ةيتارفلا ةريزجلا حوتف يف سيق ةمهاسم

 ةيج وشب حارجلا نب ةديبع نبا ىلإ بتك دق باطخلا نب رمع ةقيلخلا ناكو

 رايد لمشي يذلا  ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ حتفل يرعشألا منغ نب ضايع ةدايقب شيج

 ىلإ ريسملاو ةيالولاب ضايع ىلإ رخآ اباتك رمع بتكو - ايلاح ايكرت بونج يف ركب .
 ىلع مدق نأ ىلإ راسف ؛« يدارملا سيق نب ةدعاس عم نيباتكلاب ثعبو ؛رايدلا كلت

 «ضايع ىلإ يناثلا باتكلا ملسو رمع باتك هيلإ ملسف «ةيربط يف وهو ةديبع يبأ
 ةباحصلا رابك نم ددع مهنيب لتاقم فالآ ةينامث ىلع ضايعل ةديبع وبأ دقغف

 نس ورص و نساني نب نامعو ؛«ينارهبلا ورمع نب دادقملا مهنم «ةداقلاو
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 مهعم حوشكم نب سيق نكي ملف ه 15 لاوش يف مهريسم ناك اذإف «برك يدعم

 حتفل ضايع ريسم ناك اذإو - ه١ ةلس ءالولج ةعقوم دعب مهب قحل امنإو

 نب سيق نوكي - امهريغو ىدقاولاو ريثك نيا ركذ امك - ه1١/ ةنس ةيتارفلا ةريزجلا
 لعلو «ةيربط نم شيجلاب ضايع ريسم ذنم ديلولا نب دلاخ كلذكو مهعم حوشكم
 ايفو ةئئا رب ريوعم ا قطاقون نقي يف انددللا ١ لردك نفاع يعم نا جريل

 ىدامج يف  (دمآ)و (نيقرافايم) مث ه١ ةنس  (نيعلا سأر)و (روباخلا) نئادم
 ةريزجلا ميلقإ ىلإ نيرخآ عم قلطنا ءالولج نم سيق داع املو ه١ لوألا

 يدوجلا لبج نوصح حتف دهشف «ضايع شيج يف يدايقلا هناكم ذخأو ةيتارفلا

 ناك يتلا (جاتهلا) ىلإ اوراس مث .احلص اهحتف ناكو «ضرفلا يذو ناويسلاو
 ةنيدم وأ ةريبك ةعلق (جاتهلا) تناكو .اهحتف يف اماه ًارود حوشكم نب سيقل
 - ركب رايد ثيح ةيتأرفلا ةريزجلا لامش ةقطنمل ينامورلا مكاحلا رقم يهو ةنصحم

 (سويلك نب سوناي) ينامورلا مكاحلا كلذ مسا ناكو  ًايلاح ايكرت قرش بونج يف
 تاداعرلا (سوناي) بصن جاتهلا ىلإ نوملسملاو يرعشألا منغ نب ضايع مدقت املف

 :عينم نصح اذه لاقو هيلع مظعف كلذ ىلإ ضايع رظنف) «مهلاتقل أيهتو قيناجملاو
 نشلا مهوقأ ذإو انوحلاص نيذلا دالبلا لهأ ىلع اوراغأ هنع انيضمو هانكرت ىتمو

 فراشم ىلع نوملسملاو ضايع لزنف «(هللا ءاش نإ هحتفن ىتح هنع ديحن نلف

 بلق ةقطنم هاجتا ىلإ ناسرفلا نم ةعامج يف حوشكم نب سيق راسو «جاتهلا
 امف «مهيلع راغأف مورلا نم ًابكوم ىأرف  جاتهلا نم ةديعبلا ريغ  ديدحلا نصحلاو
 نم ةعامج اهعمو ةيمور ةريمأ نوقفاري اوناكو «سيق مهرسأف ءاوملستسا نأ ثيل

 ىلإ نيهجوتم اوناكو ةريمألا صخت ءايشأو لاومأ بكوملا يف ناكو ةقراطبلا تانب

 ىرسأللاب ةدوعلا سمس يب ال يحلل ءجاتهلا

 يرعشألا منغ نب ضايع ىلإ مئانغلاو

 هتجوز مودق عقوتي (سويلك نب سوناي) ينامورلا مكاحلا ناك (جاتهلا) يف امنيب

 فراشم ىف نوملسملا لد هلق ةنودعلا هةيهدتلاو تلم ريمأ لويري كتي: ان وريما

 نإ .نسوناب ىأرف) :يىدقاولا لاق ءهيلإ اهلوصو رذعتيس هتجوز نأ فرع (جاتهلا)

 يطعي الو ردغيو هدنع هتجوز لصحت ىتح ةعيدخو أركمو هنم ةليح نيملسملا حلاصي

 دالب ريدم لجرلا كلذ ناكو برعلا ةرصنتم نم ًالجر ضايع ىلإ لسرأف «ةعاط ادحأ

 نم رثكأ برعلا ىلإ هليم ناكو .دقاو نب فهرم همسا ناكو همع ونبو وه جاتهلا

 «ضايع ىلإ  اهطورشو ةحلاصملا ضرعب  (سوناي) ةلاسر ىدأ املف «مورلا

 ضايع ىلإ دقاو نب فهرم ٌرسأ ٍدئدنعو (مهماقم لوطي الثل حلصلا ىلإ باجتسا
 ءهيلإ هتجوز لوصو دعب ردغلا يوني هنأو سوناي ينامورلا مكاحلا اياون ةقيقحب



 204 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 23235

 نيذلا ىرسألاو مئانغلاب حوشكم نب سيق لبقأ «كلذب ًاضايع ثدحُي ناك امنيبو

 دقاو نب فهرمو «مئانغلا هيلع ضرعو ضايع ىلع ملسو سيق لصوف) مهرَّسأ
 ٌيز اهيلعو اهنم سمشلا لجخت ةيمور ةاتف هيلع تضرع نأ ىلإ ءاهلمأتي
 لثو# :ىلاعت هلوقل بدألا نولمعتسي ضرألا ىلإ نوملسملا قرطأف «كولملا
 ال نأ دهشأ لاق دقاو نب فهرم اهآر املف [" : رونلا] < جِهردَصَبَأ ْنِم أوُضْحَي تينمْؤْمن
 اهيأ كلاب ام :ضايع هل لاقف .قحلا مكنيد نأو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ

 لجعسُم . مكيديأ يف هللا اهحرط دقو (سوناي) ةجوز (انوريم) هذه :لاق ؟لجرلا

 ال يح ْنِم هَقْررَيَو اير, هَل لعجي هللا ٍقَّمِي نمو # :لاق هسأر عفر املف هلل ًركش ضايع

 متكاو سوناي ىلإ عجرا :فهرمل ضايع لاق مث [“ ء' : قالطلا] 4 يت
 ءهنم اندرأ امهمو ةعلقلا هذه انل ملسيف هلهأ دارأ نإ هل لقو تيأر امب هربخأو كمالسإ

 كلذ مظعف ىأر امب هثدحو سوناي ىلإ فهرم عجرف «نيملسملل حصنلا لمعتساو

 هب اوفو الإ الوق اولاق ام موقلا ءالؤه نإ :لاق ؟ىرت يذلا ام :فهرمل لاقو هيلع

 مهنم كل نمضأ انأو «كلام عيمجو كتجوز كوطعيو ةعلقلا مهل ملسُت نأ يأرلا نمو

 الإ ينتأت الو يسفنل قثوتسا ىتح لاجر ةرشعب ينتئاو مهيلإ لزنا :سوناي لاقف .كلذ

 فهرم لزتف «ةعلقلا مهل ٌتملس ديرأ امب ٌتقثوتسا اذإف هلعف يضميو هلوق لبقُي نمب

 ءرامعو «دادقملا) مهنيب ةباحصلا نم ةرشع ضايع هيلإ ثعبف (هربخأو ضايع ىلإ

 يدقاولا لاقو (قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «برك يدعم نب ورمعو 2سيقو
 ءريرجلاب عجرتن يتقلاح ةكراشمب لوقلا يرذالبلا ركذ دقو ءديلولا نب , دلاخ مهئم نأ

 مزلو ةديبع يبأ دعب دحأ ءاول تحت رسي مل ًادلاخ نإ :لاقي) هنأو ضايع ةدايقب

 سوناي ىلإ ضايع مهلسرأ نيذلا ةرشعلا ةباحصلا راس دقو .(اهب تام ىتح صمح
 لخدو هولتقف مهب ردغلا لواح هنإ لاقيف ء.حوشكم نب سيق مهنيبو هتعلق اولخدف

 ركذ ثيح ءًاحلص مت دق اهحتف نوكي دقو «ةونع اهحتف متف ةعلقلا نوملسملاو ضايع
 ,«(سوناي ةجوز مهنيبو «سيق مهب ىتأ نيذلا ىراسألا ضايع قلطأ) هنأ يدقاولا
 .طاسرفو ساطسف نم جاتهلا قاتسر ىرق مهتعاطأو جاتهلا ةعلق نوملسملا كلتماو

 مهيلع تبرضو نامألا ضايع مهاطعأف نوصحلاو نانتمو بلقو لابجلا لهأ) ىتأ مث
 نم ةئام هعم لعجو (جاتهلا) ىلع املاس هالوم لمعتساو .مهدالب ىلإ مهدرو ةيزجلا

 حتف لمتكا كلذبو .(نيقرافايم) ىلإ شيجلاو ضايع عجرو « ::يهملتسمهلا ناسف

 .- ها5 ةنس ىيرذالبلا لاقو - ه14١ ةنس رخاوأ يف ركب رايدو ةريزجلا

 - (نيقرافايم) نم نيملسملاب راسف ةينيمرأ حتف ىلع مزعلا ضايع دقع مث -

 نبا سيق اهنم ثعبو (ايراقوس) يف لزنف (نزراو سيلدب) ميلقإ لخدف ه١ ةنس
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 امهتعب دقو راب نمار ردتاوا ردنا ةريرطلا نايعا نمي وب راحل

 انقويو سيق راسف «(دنورس) همسا قيرطب وهو نزراو سيلدب بحاص ىلإ ضايع

 - مورلا ةغلب  انقوي هملكف «ءنصحلاب هرصق يف امهلبقتساف (سيلدب) نصح يف هيلإ
 ديحوت ىلإ كوعدن كيلإ انلسرأ منغ نب ضايع نيملسملا شيج ريمأ نإ) :هل لاقو
 هاولعلا نم.مدقت نمبب ربتعت نآو ءانيلع ام مكيلعو انل ام مكلو هيبن ةلاسرو هللا
 نأ ديرآ تنك نإ : سيلدب بحاص لاقف . نيكلاه اوحبصأ دقف ميلاقألا باحصأو

 نم دارأ : نّمو ؛ينيد ىلع ىقبأ نأو ًائيش هيطعأو حلصلا بلط يف مكريمأ ىلإ لسرأ
 باوجلاب سيق هربخأف سيقل همالك انقوي مجرتف .(هعنمأ الف لخدي نأ يدلب لهأ

 يف عفدت نأ كبلق بيطي مكب :سيلدب بحاصل انقوي لاقف)  اذكو اذك هل لوقي نأو

 حلصلا كل تيضمأ اذإ ينإف ءدالبلا نم كدي تحت امو نزرأو سيلدب ىلع كحلص

 ءسوق فلأو درز ةئامسمخو رانيد فلأ ةئام مهيطعأ :لاقف ويوصل يور

 يتكلمم يف ًاذفان يرمأ نوكي نأو تومأ ىتح يريغ يتكلمم ىلع ىلوُي ال نأ طرش

 سيقل همالك انقوي مجرتف  (مكح هيلع يل نوكي امو مكيلإ هرمأ نوكي ملسأ نمو
 - سيق  هاطعأو «هتركذ ام ىلع كدهع انممتأو كحلص انيضمأ دق :انقوي لاق) مث
 ىلإ سيق بهذو) :يدقاولا لاق  هدنع انقوي ىقبو  (نيملسملاو هلوسرو هللا دهع

 ىلإ سيق عم اوراسو هعم نيذلاو ضايع ضهنف (مهنيب رقتسا امب هملعأف ضايع
 متف «دهعلا باتك اوبتكو «لزنم نسحأ يف مهلزنأو سيلدب قيرطب مهاقلتو سيلدب
 «ةرتف اهقطانمو سيلدب يف نوملسملا ماقأو «ءحلصلا كلذب اهقطانمو سيلدب حتف

 .ةيمالسإلا ةلودلا راطإ يف توضناو

 كلم رقم وهو طالخأ ميلقإ ىلإ ريسملا نأشب ضايع عم انقوي ثدحت مث -
 : يدقاولا لاق «ريسملاب ةردابملا مزلتسي رمأب هربخأو انقوي هيلع راشأف «ةينيمرأ
 بيسملاو سيقو دلاخ هيلع علطُت نأ بجيف كلذك رمألا ناك اذإ ضايع لاقف)

 مهثدحو «مهاعدف .قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو برك يدعم نب ورمعو
 ةسمخ ريسي نأ ىلع مهيأر قفتاف .(يأرلا نم نورت ام :مهل لاقو .«ثيدحلاب

 رقم طالخأ ةنيدم ىلإ هموق نم نيرشعو انقوي عم ناسرفلاو ةباحصلا نم نوثالثو
 .ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا وأ مالسإلا ىلإ هتوعدل اينيمرأ كلم سويطسوي كلملا
 ءبرك يدعم نب ورمعو ءحوشكم نبا سيق مهنم ناكو طالخأ ةنيدم ىلإ اوقلطناف

 نب دلاخ مهنم نأ يدقاولا ركذيو ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو .رامعو «دادقملاو

 ماشلاب اوناك مهنأ بوصألاو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو لبج نب ذاعمو ديلولا

 بجتسي ملف .طالخأ يف ةينيمرأ كلم ىلإ ةباحصلا نم هعم نيذلاو سيق راس دقو
 رومألا تلآو «طالخأ ىلإ شيجلاب ضايع راسو «ةيزجلا ءادأ ىلإ وأ مالسإلا ىلإ
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 سيق هعمو ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم ىلإ داع مث لامعلا ضايع لمعتساو «ةينيمرأ

 ضايع ثكمو «ةباحصلا نم مهريغو رساي نب رامعو برك ىدعم نب قرمعو

 . ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ ىلع أيلاو ًاريمأ ةريزجلا ةقطنمب

 . ناريإ يف دنواهن ىلإ مدقت يذلا شيجلا كلذ ةداق نم حوشكم نبا سيق ناك

 ناريإ يف دنواهن حتفل سيق دوهش

 نبأ سيقو » : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق
 تاحوتفلا يف حلاص ركذ هلو «دنواهن حتف اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وه : حوشكم

 07 عا الطب اسواق اهاست ناكود ةلاسر هدمت هيف كناقو اخ ريقو ةسداقلاب

 شيجلا ةميزه تمت اهيف يتلا ةيسداقلا ةعقوم لاطبأ زربأ نم سبق ناك دقلو
 لاطبأ نم ناكو ماشلا ىلإ سيق لقتنا مث . ه١ مرحم يف  قارعلاب يسرافلا

 سرفلا كلم ناكو  ه9١ ماع ىلإ  ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا تاحوتف

 (ناهبصأ) يف رقتساو قارعلا يف ناولح نم مث نئادملا نم بره دق درجدزي ىرسك

 قارعلا ىلع موجهلل سراف دالب لهأ درجدزي رفئتساف ه9١ ةنس ناريإ دالبب

 ىتح دنواهن ضرأب قيمع جف لك نم اوعمتجا سراف لهأ نإ) : ريتك نما لاق كبح

 ىلإ مهربخب بتك رساي نب رامع ناكو» :يرذالبلا لاق ييهتلا ةثام مهنم عمتجا
 تناكو «ءةفوكلا ةيالو ريمأ ناك رساي نب رامع نأل كلذو 51 باتمحلا نب رمع

 بتكف .ةفوكلا ةيالول ةعباتلا قارعلا قطانم ةهجاوم يف عقت ناريإ يف دنواهن ةقطنم

 بيصأ نإف شيجلا كلذ دئاق نوكي نأب نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع بتكو ءاهنع
 هللا دبع نب ريرج ريمألاف ةفيذح بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذح ريمألاف نامعنلا

 .74 4 ض اجد ىبطرقلل  تاعيتسالا (1)
 .8١٠نض الج - ريثك نبال - ةياهئلاو ةيادبلا (1)
 7٠١. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 ةريغملاف بيصأ نإف «يدارملا حوشكم نبا سيق ريمآلاف ريرج بيصأ نإف «يلجبلا

 ةيالو ريمأ ىلإ رمغ بتكو «يدنكلا سيق نب ثعشألاف.بيصأ نإف «ةبعش نب
 ةفوكلا شيجل ًاددم دنواهن ىلإ ةرصبلا دنجب ريسي نأب يرعشألا ىسوم ىبأ ةرصبلا

 عم حوشكم نبا سيق ناك ثيح ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ ىلإ ًاضيأ بتك هنأ ودبيو
 .دنواهن ىلإ ناسرفلاب اهنم سيق قلطناف يرعشألا منغ نب ضايع

 شيجلا ةدايق اولوتي نأب رمع بتك نيذلا ةباحصلا نم ةعبس عباس سيق ناكو
 قوق ني نامعتلا ىلإ ىوعق بعك) هنأ ىرذالبلا وكوت ةكتواهت ف ىمالشألا
 را يي مال ؛ناميلا نب ةفيذح ريمألاف تيصأ نإ ةهلاقو ,ىنيحلا هتيلوق
 01 دي نيرا هيي نر هند نب ةريقملا يس ذات «يلجبلا هللا دبع
 دوئجب ريسي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك» :هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذو
 عمتجا اذإو «دنواهن ىلإ ريسي ريش نأ د رقم نو تامل ىلإ يح زوج ناين لإ ةريكلا
 لتق اذإف «نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا ىلع ريمألاو ءهشيج ىلع ريمأ لكف سانلا

 نإف .حوشكم نبا سيقف لتق نإف هللا دبع نب ريرجف لتق نإف ةدامجلا نب دينكم

 ةعبسلا نوكيف '"«ةبعش نب ةريغملا مهدحأ ةعبس ّذَع ىتح نالق مث نالفف سيق لتق
 .«ةريغملاو ءحوشكم نبا سيقو «ريرجو «ةفيذحو «نرقم ني نامعتلا : : مه

 . يرعشألا ىسوم وبأو ءسيق نب ثعشألاو

 فوعلا ءاسؤرو ةباحصلا تاداس نيب حوشكم نبا ًأسيق ريثك نبا ركذ دقو

 ءافلأ نيثالث يف نيملسملا شيج ناكو» :ريثك نبا لاق ثيح «دنواهن اودهش نيذلا

 نب هللادبع مهنم ءريفغ مّجو ريثك قلخ برعلا ءاسؤرو ةباحصلا تاداس نم مهنمف

 نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذحو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «نينمؤملا ريمأ رمع
 سانلا راسف .يدارملا حوشكم نبا سيقو «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «ةبعش
 .مهبابقو مهمايخ اوبرضو ؛مهلاحر اوكرتو ءمهلاقثأ اوطحف ..دنواهن وحن
 نم رشع ةعبرأ  ببقلاو مايخلا  اوبرض نيذلا ناك «ةميظع ةميخ نامعنلل تبرضو
 ثعشألاو ,ىلجبلا هللا دبع نب ريرجو «ناميلا نب ةفيذح) مهنم '' 6 شيجلا فا ريكا

 نب ديعسو «يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو «ةبعش نب ةريغملاو «يدنكلا سيق نب

 ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأ كلذكو يمرضحلا رجح نب لئاوو «ينادمهلا سيق

 ءابخ) ورمعل ناك دقو «حوشكم نبا سيقو «برك يدعم نب ورمعو ؛يرعشألا
 .اهريغو كومريلا ةعقوم يف امك ةريبك ةميخ يأ (ريبك

 ."٠٠ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)
 .8١٠ص الج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (9)
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 ةدع تناكو» :يرذالبلا لاق «ءاعبرألا موي دنواهن يف برحلا تحعلدناو

 لؤعقم كرا قرم نب نايسنلا ناكر: «يدننلا ةنام لاقيو افلا نيكس كسر دك فعلا

 . ''”«دنواهن موي يف

 يمالاسإلا نفسا ةةميس ىلع ناكر ءناميلا نب ةفيذح ةماعلا ةدايقلا ىلوتف

 ةدجن هيف تناكو ؛نلاسرفلا ةداق نم حوشكم نبأ سيف ناكو «يدنكلا سيق نب ثعشألا

 تللكتو «مايأ ةثالث ترمتسا يتلا دنواهن ةعقوم لاطبأو ناعجش نم سيق ناكف «هلاسبو

 ةنس ليقو ه7 ٠ ةنس ىف دنواهن ةعقوم تناكو يملا موي يف نيعلا عجلار رصتلاب

 نأو ه4١ ةنس يف تناك يتلا يه رتست ةعقوم نأ باوصلاو ءه١1 ةنس ليقو ه8

 يف امبر - ةعمجلا موي يف ه١1 ةنس ةفوكلل رساي نب رامع ةيالو يف تناك دنواهن ةعقوم

 حتف دعب تقلطنا حوتفلا نأل (حوتفلا حتف) دنواهن حتف يمس دقو -ه١٠ بجر رهش

 هور ةدانقب اضيف رسام نيو انينع قع لقق «ةلوهسو رسّيب ناريإ دالب ءاجرأ ىلإ دنواهن

 يدجبلا اضيع نب يرجح عار . مليرللا هدو قرلا ميلب] عشنا يتاطلا ليخلا يؤ نو

 ناهبصأ يرعشألا ىبسوم وبأ حتتفاو «ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا حتتفاو «ناذمه ميلقإ

 رع اقوشد ناريإ يف  دنواهن نم حوشكم نبا سيق قلطنا امنيب «سراف ميلاقأ ةيقبو

 .رصم تاحوتف يف ةكراشملل  ًابرغ  رصم

 رصم تاحوتف ىف دارمو سيق ةكراشم

 ناك دقو ءرصم حتف اودهش يذلا ةداقلا ةباحصلا دحأ حوشكم نبا سيق ناك

 ناكو ءرصمل يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف أرفاو ًاماهسإ دارم ةليبق لاجرو ناسرفل
 ءرصم حتف يف نيزرابلا دارم تايصخش نم ةسمخ سماخ حوشكم نبا سيق

 :مه ةسمخلا كئلوأو

  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك وهو :«يدارملا ةّيجح نب ليحارش

 نصح محتتقا يذلا وهو ءرصم حتف دهش . نيحتافلا لاطيألا ةداقلا نم « يباحص)

 نم ناكو ءرصم حتف يف دارم تكرتش دار عماجلا باتك يف ءاجو (رصمب نويلباب

 يعم مرا ىلع ردنا يذلا نارا يخت نب ليتسإ رت دين نا يزال مهلا

 لاقو "”(ماوعلا نب ريبزلا نصحلا اذه هب محتقا يذلا ٍمّلُسلا ريغ مّلُس ىلع نويلباب
 وه ناكو ءرصم حتف دهش «لاطبألا دجأ : يدارملا ةيجح نب ليحارشا : ىنالقسعلا

 . [ةباصإلا - "ج ١56 ص] «رصم تحتف نيح نصحلا علط نم لوأ ريبزلاو

 ١١١. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوف 000

 .051/و 5157و 55١ ص - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 030
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 ناك «نيحتافلا ةداقلا دحأ :يدارملا َىَمُس نب كيرش» دارم لاطبأ نم ناكو

 دنع مورلا مزه يذلا وهو ءرصم حتف يذلا صاعلا نب ورمع شيج ةمدقم ىلع
 . ''"”رصمب (كيرش موك) همساب دعب اميف ّيمُس يذلا (موكلا)

 نب ورمع طتخا املو «يدارملا رماع نب ملاسلا دارم تايصخش نم ناكو

 عماج يَمُس يذلا طاطسفلا دجسم اونبو طاطسفلا ةنيدم نوملسملاو صاعلا
 رماع نب ملاس ناكو يدارملا رماع نب ملاس دجسملاب ناذالا ىلوت صاعلا نب ورمع

 يف ناذألا ةمهم تلظ دقو «طاطسفلاب صاعلا نب ورمع عماجب نينذؤملا سيئراا
 01 يا ىتح اذه ملاس دافحأو ءانبأ

 ةقرف تدهش ثيح (يدارملا سارف نبأ) حتفلا دعب رصمب ءاملعلا نم ناكو

 «ديشر ةقطنمب اورقتساو رصم يف ديشر ةقطنم حتف حوشكم نبا سيق ةدايقب دارم نم

 نم وهو يدارملا سارف نب ميهاربإ نب ثراولا دبع ديشر لهأ نييدارملا نم ناكو)

 . 1!( ةيلكت هلا لوسر ثيداحأ ةاور وانك

 ورمع مهل دقع نيذلا ةداقلا ةباحصلا دحأ يدارملا حوشكم نبا سيق ناكو -

 باطخلا نب رمع باتك ىتأ نيح ءاسنهبلاو رصم ديعص حتفل ةدايقلا هولا صاعلا نب

 ورمع ىعدتساف «رصم ديعصو ءاسنهبلا حتفل شويجلا هيجوتب صاعلا نب ورمع ىلإ
 رهش رشاع ءاعبرألا راهن كلذ ناكو) :ىدقاولا لاق ءرصمب ةداقلا ةباحصلا رئاس

 نم تاداسلاو دانجألاو ءارمألا لبقأف ء«ه17؟ ةنس ليقو ه١7 ةنس لوألا عيبر

 نم غرف املف سائلاب ورمع بطخف ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا اوماقأف «ةباحصلا

 (”(باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع أرقي ىتح اوقرفتي ال نأ رمأ هتبطخ
 مظعم كلذ رضح) :يدقاولا لاق «ةداقلا ةباحصلا ىلع وأ ءمهيلع باتكلا أرق مث

 دلاخو ء«رصمب شويجلا ريمأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لثم مهؤاربكو ةباحصلا
  حوشكم نبأ سيق وهو - يدارملا ةريبه نب سيقو ةنافيلتس ةثناو ليلولا يف

 لضفلاو .ماوعلا نب ريبزلاو  ينارهبلا ورمع نب دادقملا هوت ذوسألا نم دذادقملاو

 «قيدصلا ركب ىبأ نب نمحرلا لديعو «باطخلا نب رمع نب هللا ليعو :«ىسابغلا نب

 ,يقرشلا مرهلا نم ًابيرق ةزيجلا ةقطنم ىلإ شيجلا عيمجت ىلع اوقفتاف '"”(مهلاثمأو
 ءرخآلا عيبر رهش يف كلذو ركاسعلا تلماكت ىتح هلوح مهمايخ نوبرضي اولبقأف

 اهنم لك مضت ةبيتك نيرشع ىلإ مهميسقت متو «سراف فالا ةرشع مهنم بدتناف

 .ة؟1ا/لو 5515و 7٠١ ص - نميلا ىلإ نيبستتملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 000
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 نم نيرشعل ةدايقلا تايار ميلستب صاعلا نب ورمع ماقو ناسرفلا نم ةئامسمخ

 كئلوأ نم ناكف «ناسرفلا نم ةئامسمخ ىلع ًادئاق ًاريمأ مهنم دحاو لك «ةباحصلا

 رمع نب هّنلأ دبعو («قرمع نب دادقملاو ( ماوعلا ني نيقرلا : نيرشعلا ةداقلا ةياحصلا

 حوشكم رضا سيفو «يراصنألا ةناحد وبأو (نوهاش نف زامععو «باطخلا نب

 ةداقلا ةيقبو ؛« ىئاطلا متاح نس يدعو :«يراصنألا هللأ ديع نب رباجو ؛« يريمحلا

 ميلقإ ءاجرأ ىلإ ًاعيمج اوقلطناو «هتبيتكب مهنم لك قلطناف «نيرشعلا ةباحصلا

  قيرطبلا  ديعصلاو ءاسنهبلا مكأاح عم كراعملا تلصاوت دقف ءهرصم حتف كراعم

 ءرهشأ ةعست ءاهز ةبونلاو ديعصلا لهأو مورلا نم هشيجو (ينامورلا سويلطب)

 نم ةعبس ةئيدملا روس قلست مث «ًاديدش اراصح ءاسنهبلا ةنيدم نوملسملا رصاحو

 لاق «ةبيتك لك ريمأ ةدايقب ةنيدملا لخاد ىلإ نيملسملا بئاتك تعفدناف .«بابلا حتف

 «دلاخ هدعب نم لخد مث .يدنكلا نورا قع رار لخد نم لوا ناحكف) : يدقاولا

 نب نمحرلا دبع مث .ماوعلا نب ريبزلا مث «ىريمحلا عالكلا وذ هذعب نم لخد مث

 مث ء«دادقملا مث «سابعلا نب لضفلا مث ءرفعج نب هللا دبع مث «قيدصلا ركب يبأ

 ند أ م .يراصنألا تماصلا نب ةدابع مث عشا كلام مث . . يدنكلا ليبحرش

 نيا ميك وهز ىدازفلا ةريبش خم سيف وك «يسودللا ةريوع ىبا مت ىزافكلا

 مث «بزاع نب ءاربلا مث ءهللا دبع نب رباج مث «يراصنألا ةناجد وبأ مث - حوشكم

 طسوب ًافلأ نيثالث وحن نامورلا نم لِتَقو «باوبألا نيبو عراوشلاو ةقزألا يفو

 27-2 ثيناكو «هريغو لقبلا لوعيبي لاقب ةتايهعترا اهاتحتقف نيح ءاييشمدلا

 كسلا ةلعأ تناك ءاسيبلا ةنيدم تيس نيل ؟ لاهتملا وبا: لاق. ك7”, ةنيبطغ

 يف دجسسم ءانبي ةباحصلا ماقو «2'”«أفلأ نيعبرأ اوناكف نوببستملاو ةقوسلا عمتجاف

 ديعصلا ءاجرأ ىلإ تاحوتفلا قالطناو مالسإلا راشتنال ةدعاق تحييصأو ءءاستهبلا

 ريل ا ”ج - يدقاولل  ماشلا حوتف )١(

 ١. حج ١57 ص - يدقاولا  ماشلا حو تف 000
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 «باطخلا نب رمع ىلإ ءاسنهبلا حتفب أباتك صاعلا نب ورمع بتك دقو «ةبونلاو
 نوثالث هعمو ميعن وبأ راسف «يراصنألا ميعن يبأ عم مئانغلا سمخو باتكلا ثعبو
 يراصنألا ميعن وبأ لخدو «نوربكي مهو ةنيدملا اولخدف ناسرفلاو ةباحصلا نم

 حرفو رمع هجو للهتف «حتفلاو رصنلاب هربخأو باتكلا هلوانف باطخلا نب رمع ىلع
 هيلع ىنثأو هللا دمحو بطخف ةعماج ةالصلا سانلا يف ىدانو ءًاديدش ًاحرف

 نكي مل ام ه1؟7 ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو «نيبملا حتفلاو رصنلا كلذب مهربخأو

 دقو ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف كلذو ه7 ةنس لئاوأ يف

 .رصم ديعص يف دهاجي حوشكم نبا سيقو ه1 ةنس  رمع يفوت

 ةريخألا . . حوشكم نبا سيق تاونس

 حوتف يف هتكراشم وه يدارملا حوشكم نبا سيق نع ةقوثوملا ءابنألا رخآ نإ

 نامثع ةفالخ يف ةبونلا دالبو رصم ديعص حوتف تلصاوت ثيح رصم ديعصو ءاسنهبلا
 . ةيرتيرأ لحاسو نادوسلا يف نكاوس ىلإ هتلود تدتماو مالسإلا رشتنا ىتح نافع نب

 يف دارم رئاشع نم ديدعلا اهيف رقتسا يتلا ةفوكلا ىلإ حوشكم نبا سيق لقتنا مث
 «يدارملا كيسم نب ةورفو «يديبّرلا برك يدعم نب ورمع اهيف رقتسا امك «حوتفلا
 ةفالخ يف برك يدعم نب ورمع يفوت نأ ثبل ام ثيح ةفوكلاب مهعم سيق رقتساف
 يف ينالقسعلا ركذ دقف حوشكم نبا سيق امأ «نميلا ىلإ كيسم نب ةورف داعو «نامثع

 بلاط يبأ نب يلع عم نيفص دهش حوشكم نبا سيق نأ يبطرقلا لوق ةباصإلاب هتمجرت
 ديرن ام :أولاق ءمكل ريخ يريغ :لاقف «مويلا انتيار ذخ دادش ابأ اي :ةليجب هل تلاقو

 لجر وهو «بهذُملا سرتلا بحاص نود مكب يهتنأ ال اهتذخأ نإ هللاوف :لاق «كريغ

 «سرتلا بحاص ىلإ لصو ىتح لمحو ةيارلا سيق ذخأف «ةيواعم سأر دنع ناك

 . ٌلِتْقَف حامرلا هيلإ تعرشأو «سيق هلتقف اهعطقف هلجر برضف ةيواعمل يمور ضرتعاف
 مالك نم باوصلا يل حضتا مث «يلجب هنأ معز نم لوق يوقي اذهو) : ينالقسعلا لاق

 يذلا يلجبلا حوشكملا نب سيق نيبو يدارملا حوشكم نبا سيق نيب قرف هنإف ديرد نبا
 7 اويل وسجا اطو : نواس كيش

 يف ءاجو «نيفص ةعقوم لبق تام يدارملا حوشكم نب سيق نأ كلذ ىدؤمو

 . هاضرأو هنع هللا يضرف (م501/ /هالا/ ةتس) تام هنأ عماجلا باتك
 تو تو تن !. ما 5. اذن

 .776 ص ”ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)
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 ىندَّصلا ىمَرضَحلا نب ءالعل
 - جيلخلاو نيرحبلا ىلع هللا لوسر ٌريمأ -

 ريمأ يفدصلا يمرضحلا نب ءالَعلا وه ِةْيكو هللا لوسر باحصأ رابك مالعأ ْنِم

 . جيلخلاو نيرحبلا ميلقإ ىلع ِةَكو هللا لوسر

 ءةباحصلا تاداس نم ىمرضحلا نب ءالعلا ناك» : ريثك نبا ظفاحلا هنع لاق

 1 اا ربع ؛دابعلا :ءاملعلا

 ل 2 ءرفكلا ىلا يل انيس ولا 3ك ارغب

 دمحم) ةفالخلا متاخ يف شقن ْنَم لوأو لعل راقكلا تقتنع لزوأو

 اا (هّللإ لوسر

 اهب أ اثنا
 جب 2 ل

 نب ربكأ نب لس نب دامع نب هللا دبع نب ءالعلا :وه يمرضحلا نب ءالعلاو
 بةلام قبنةوسأ قب ؛ دبآ نب جرزخ نب كلام نب فيوع نب كلام نب ةعيبر نب ديز

 لاق «ةيلهاجلا ذنم يمرضحلا بقلب ءالعلا دلاو رهتشا دقو '''- يفدصلا  فِدّصلا
 فِدَّصلا مساو ءفِدَّصلا دحأ ءدامع نب هللا دبع :يمرضحلا مساو» :ماشه نبا
 رمال بسبلو "ا ىدنك ةلاقيو ا .كلام نب ورمغ
 «ةدنك وخأ فِدَّصلا امنإو «ةدنك نم مث نوكسلا ينب نم فِدَّصلا سيلف «كلذك

 .أبس نب نالهك لئابق نم ء«هدنكو فِدَّصلا يأ امهو

 - حتفلاب  فِدّصلاو ءْرّيْمِح ْنِم  مضلاب  فّدُصلا» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ليبحرش نب ببّسلا نب عسيد نب ورمع نب فدّصلا كلام دلو :فّدٌصلاو . .نالهك نم
 : عبت دعسأ لاق مهيفو «رغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب

 ''0فُدّصلاو مهنم ديصلا تومرضح اهتالع ئَلَعيموق ٌرَيْنِج

 ١. * ص الا دمحأ نب :ةسسحتلا تن ليلك ولا 000

 10 ا رك 58 ب ةاهسلاو ةياديلا 9
 ص ماشه نب : , ١ 24 نص بح ءانشه ةئالاىةيوملا ةردسلا (5)
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 أبس نب رغصألا ريمح نب رغصألا تومرضح :وه دوصقملا تومرضحو
 .ريمح نم تومرضحو فَدّصلاف «رغصألا

 : انيإ  ةدنكو فِدَّصلا يأ - امهو «ةدنك وخأ وهف فِدَّصلا ةليبق دج ءفِدَّصلا امأ

 نب ددأ نب ةَرُم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب يدنك نب ريفع نب ةيواعم نب عترم)
 ًاكلامو عترم نب ةدنك :نيدلو ٌعترم بجنأ دقف ''”(أبس نب كلام نب ديز نب بيرت

 نم هلاوخأ يف فدصلا كلام أشنف «ريمح نم ةأرما مهر :امهمأو «عترم نب فدصلا
 فدصلا لوخد ببس كلذ ناكو :ةدنك هينحأ نعو عترم هيبأ نع عطقناو ( ةوبشب ريمح

 ةدنك تفلأت تومرضح ىداو ىف ةدنك تلزن املف ءرغصألا ريمح نب تومرضح ىف

 : فدصلا نم ميدق رعاش لاقو «تابارقلاو رصاوألا اوركذتو «فدصلاو

 نيعدتو ينتشل بوبلا بحتو اًنْديِدَعوُمْسَيو وُمْسَن عَتْرَم ىلإ

 ةتس مهو ءتومرضح يداو قطانمب اهنكاسم يف فدصلا ٍةليبق ترشتنا دقو
 نب ىملأو «فدصلا نب ميرحو «فدصلا نب راوخو «فدصلا نب مادج :نوطب

 نب دويبأ ىنب نمو ءاهلك نوطب «فدصلا نب دويبأو «فدصلا نب جحيرشو «فدصلا

 هرم للا رس ويف وص هي كلاف مروا ةعيبور قد هز قم نوكأ :ميعزلا ليقلا ناك فدصلا

 رصع يف تومرضحو فدصلا لايقأ نم ناكو «فدصلا نب دويبأ نب دبآ نب جرزخ
 دامع نب هللا دبع وهو «ربكأ ينب سأر يمرضحلا لآ» :ربكأ ينب ْنِمف «هيريمحلا ةلودلا

 .''(هيلي هللا لوسر بحاص يمرضحلا نب ءالعلا وبأ يمرضحلا وهو ءربكأ نب يلس نب

 تنكس يتلا ةيناميلا تايصخشلا زربأ نم دامع نب هللا دبع يمرضحلا ناك دقو
 فلاحو «ةكم نكس دق) :هنأ ةباصإلا باتك ىف ءاج ثيح ءهيلهاجلاب ةكم ىف

 لك يف ةرسأو ةجوز هل تناك امنإو طقف ةكم يف نكسي مل هنكلو ©”(ةيمأ نب برح
 هطاشن دتمي أيرث ًارجات يمرضحلا ناك دقف «برثيو ةكمو فئاطلاو نميلا نم

 . .نيرحبلا ىلإ كلذكو ماشلا ىلإ مث برثيو ةكمو فئاطلا ىلإ نميلا نم يراجتلا
 امك ناك هنأ كلذ ىلإ ريشي اممو «نميلا ىلإ زكارملاو قطانملا كلتو ةكم نِم مث

 مهتقطنمب فدصلا ءاسورو لاسقأ مهو  ؛ربكأ ينب سأر»  ينادمهلا هفصو

 نميلا يف يتلا هتجوز تناك مهنمو تومرضح يداو يف نوكسلا ةليبقل ةرواجملا

 نب سرشألا دلو نم بيجُت نم ةأرما يهو «دعس نب رفعج تنب حيرش مأ) يهو

 ١ ١. نجح ؟ دعم :نادمفلا دمحأ نب نسحعلل حن ابلكالا 200

 256 نص ؟ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 «يمرضحلا نب حيرش :ْمُه دالوأ ةثالث اهنم هل ناكو (ةدنك نب نوكسلا نب بيبش

 . يمرضحلا يتنبا ورمع مآو ةورف مأو

 يه فئاطلا نم ىتلا هتجوزو .«فئاطلا يف ةرسأو ةجوز هل تناك كلذكو

 ناكو (نزاوه نم ةأرما يهو عوبري نب دابع نب فوع نب فيفع تنب بوضغلا)
 وئبو ءدامعو «ثراحلا دبعو «ةديبعو «ثراحلا :مه ءانبأ ةعبرأ اهنم هل

 . فئاطلا يف يمرضحلا

 نب بهو تنب ةكتاع) ىه هتجوز تناك دقف ءةكم ىف هترسأو هتجوز امأو

 نب مده وبأ) مهو ةصرأ نأ قالوا ةنؤلت اهنمردلا ناكر (ةيشيرقلا يصق نب رادلا دبع

 نب ورمع كلذكو «(يمرضحلا تنب ةبعصلاو «يمرضحلا نب ةبعشو «يمرضحلا
 نب ورمعل ناك دقو (يمرضحلا نب ءالعلا وخأ) هنأ ةباصإلا يف ءاج ثيح يمرضحلا

 نوملسملا اهمجاهف ماشلا ىلإ ةهجوتم تناك يتلا شيرق ريع يف ةراجت يمرضحلا
 لاق «موجهلا كلذ يف يمرضحلا نب ورمع لتق ثيح ةرجهلل ىلوألا ةنسلا يف
 نأ ركذ مث «(ردب ةعقو تناك هببسبو نيملسملل ٌسِوْح لام لوأ هلامو) : ينالقسعلا

 ديقح هنأ كلذ نم انل ودبيو .نينس عست هرمع ناك لوتقملا يمرضحلا نب ورمع
 تعقو ىذلا :ورمع نب هللا دبع) :ًالئاق ىنادمهلا هركذ دقو ءهنبا سيلو ىمرضحلا
 ْ را عسب د ع

 نب كلام تنب ةرهز) هتجوز تناكف «برثي يف يمرضحلا ةرسأو ةجوز امأو

 «برغي يف ءانبأ ةعبس اهنم اهل ناكو (ةيناميلا ةيدزألا ةيسوألا بجحج نب ةعدجم
 :نادعلاورسكللاف ةيفو قال انو يتحلل رمق وبار نداعلاو هوباع) نك
 .« يمرضحلا ءانبأ نم ةثالث نيروهشملا ديك هللا لوسر باحصأ نم ناكدقو (ورمعو

 : ءالعلاو (حيرشو .ةحلط مهو

 كو يبنلا اوعياب يذلا ةياحصلا نم (يمرضحلا نب ورمع وبأ ةحلط) ناكو

 ةحلط دهشو «ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو «برثي يف ناك هنأل راصنألا عم ةبقعلا ةعيب

 أردب دهش :ورمع نب ةحلط» :ليلكإلا يف ءاج دقو وكي هللا لوسر عم ردب ةعقوم
 هنأب يناذمهلا نع يطاشرلا هركذ كلذكو .رمع وبأ ةحلط بوصألاو .«ةبقعلاو

 . (ةبقعلاو أردب دهش :ورمع وبأ ةحلط)

 نميلا يف اهعم ناكو نوكسلا ْنِم همأ يذلا - (يمرضحلا نب حيرش) ىيناثلاو -

 حيرش نب ةمرخم هنبا عم كي هللا لوسر باحصأ نيب هناكم ذخأو برثي ىلإ رجاهف -
 دبع نبا لاقو هِي هللا لوسر ةيار لماح» ناك هنأ ليلكإلا باتك ىف ينادمهلا لاق
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 . (ِةئي هللا لوسر باحصأ لضفأ دم ناك) هنأ تاغيفسالا تاعك ق يبطرقلا نملا

 دنع ركُذ يمرضحلا نب حيرش نب ةمرخم نإ . انضرلا ىف ىنالكبعلا لاثو

 . (نآرقلا دسوتي أل لجو كاذ : لاقف ٍدِبِكدَك هللا لوسر

 تاداس نم" :ريثك نبأ ظفاحلا ركذ امك وهو (يمرضحلا نب ءالعلا) ثلاثلاو -
 .(دابعلا «ءاملعلا «ةباحصلا

 دلع هللا لوسر ىلإ ءالعلا ةرحهو ةدافو

 نم وهف «ةيسوألا كلام تنب ةرهز ةديسلا يه يمرضحلا نب ءالعلا ةدلاو نإ
 برثي لهأ نيب ةحلط هوخأ ناكو «برثي يف اوأشنو اودِلُو نيذلا يمرضحلا ءانبأ

 برثي يف نكي مل ءالعلا نكلو ءردب ةعقوم َدَهْشو ةبقعلا ةعيب يي يبنلا اوعياب نيذلا
 برشي نم ىتأ دق ناك هنأ ودبيو «برثي جراخ نم هي يبنلا ىلإ رجاهو َدَقَو امنإو
 .«حيرش هيخأ عم رجاهو َدْفَو نأ ىلإ اهب ثكمف نميلاب تومرضح يف هتقطنم ىلإ

 : هنأ ليلكإلا شماهو (برألا غولب) يف ءاج ام هتدافو أبن نم ناكف

 ؟نآرقلا ْنِم أئيش أرقتأ :هل لاق ِةِلكي ىبنلا ىلع ىمرضحلا نب ءالعلا َدَقَو املا

 يع يس يلعن نع جلا قلل وه) هدنع نم داز مث (سبع ةروس) أرقن
 هل لاق مث .ةيفاك ةروسلا نإف ءْفَك : كك هللا لوسر هل لاقف (ئّشَحو فيسارش
 فل رف هكاعلا عيضتناتا * سقلا نع انيق لوقتا كش لوو

  ليتلا غدت وبف دال كديحت  .ييعولت شت نافيمألا يردن تخو

 0 ف دسللا فانع اوشا نانو. ”اهركت قع اق ةوكتاب رييمعم نإف
 لقي مل كءارو ويلات يدا ذإو. .٠ . ةعاجعما هفيدهكاي اود يذلا نإَف

 . "نامكحل رعشلا نم نإو ءارحسل نايبلا ْنِم نإ :ي هللا لوسر لاقف
 تايبألا هذه ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا ركذ» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 . '*”«ًارحسل نايبلا نم َّنإ) :اهعمس امل لاق ِدِلَي يبنلا نإو «يمرضحلا نب ءالعلل

 مري ةاي طل
 يذل 7من

 .(لعنلا غبدي دقف) ليلكإلا شماهو برألا غولب يفو (لغنلا عبدي دقف) ةباصإلا يف )١(

 . (لست الف ثيدحلا كنع اومتك نإو) ءارعشلا مجعمو ةباصإلا يف تيبلا اذه زجع (؟)
 - عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا شماهو - 7١ص ١٠ج  برألا غولب (*)
 ا

 نم لجرو «روزألا نب رماعو «عيبرلا نب سيق تايبألا هذهب لّثمت دقو - 74 ص ؟ج-ةباصإلا (5)
 هب اودهشتساو اولثمت مهنإ باوصلاو «مهنم دحاو لكل رعشلا نإ ليقف «ةميزخ نب دسأ ينب دنو

 . حيحصلا وهو يمرضحلا نب ءالعلل رعشلا نوك عم كلذ ضراعتي الو .«مهلاوحأ قفاو هنأل
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 هناكم ءالعلا ذخأ «يمرضحلا نب ءالعلا هيف رجاهو دفو يذلا مويلا كلذ ذنمو

 ضئارفو نآرقلاب املاع حبصأو ِةِكَو هللا لوسر باحصأ نم ىلوألا فوفصلا يف
 ناك» :ًالئاق ةباحصلا نيب ءالعلا اهغلب يتلا ةبترملا ىلإ ينادمهلا راشأ دقو «مالسإلا
 .(«دابعلا «ءاملعلا ؛«ةباحصلا تاداس نم ناك» :ريثك نبا لاقو «ةباحصلا ةيلع نم

 حلصو ةوزغ ىلإ ًالوصو لي هللا لوسر عم دهاَشَملا يمرضحلا نب ءالعلا دهشو
 حلص ىدأ ثيح ه5 ةنس ةدعقلا يذ يف - شيرقو هِي هللا لوسر نيب ةيبيدحلا

 ىلإ ةيبيدحلا نم ِِِكَي هللا لوسر داع املف «قرطلا نيمأتو ةنداهملا ىلإ ةيبيدحلا

 نيد ىلإ نيرحبلا دالب ماكحو لهأ ةوعدل يمرضحلا نب ءالعلا ثعبو راتخا ةنيدملا

 ةيمهأ كلذ نمز بستكيو «نيرحبلا كلم يدبعلا يواس نب رذنملا مهنمو مالسإلا

 يواس نب رذنملا ىلإ ِةكي هللا لوسر باتك) باب (رثألا نويع) ىف ءاج دقف ءةيساسأ

 ةرويقلا ةريننلا ف ماس فلدوو "7" (ةييدكلا نوما رسل كني ضرما وب ةقلعلا عم
 ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ِةِكَي هللا لوسر ثعب ..ةيبيدحلا دعب» هنإ ماشه نبال
 ىلإ ءالعلا ثعب لَك ىبنلا نأ كلذ نم نيبتيو ''”نيرحبلا كلم ئىواس نب رذنملا
 نأ كاردإ نق كلذ ةيهأ كمر هك ةنيبا سلا ىذ: نش نأ ةدعقلا ىذ ىف نيوحبنلا
 وقف علا ةرملا يقول ةفس نيركملا ىلإ هاذ ةرهدوالعلا ع الك نجلا
 قضوضحلا' نن ةالعلا هلك هلا لوسر هكر ةيرجج زج ةقبم دكننا# امل»: * ذائاقا يودؤلبلا
 ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو «مالسإلا ىلإ اهلهأ وعديل نيرحبلا ىلإ
 - ًالوأ انه ديفملا نمو ''”«ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ امهوعدي رجه نايزرم تخبيس

 يمرضحلا نب ءالعلا ِةِلكَي هللا لوسر ثعب يتلا نيرحبلا ضرأ عقاوو لولدم نييبت

 . مالسإلا ىلإ اهلهأ وعديل اهيلإ

 ءالعلا قلطنا اهيلإ يتلا نيرحبلا
 نامع موخت نم دتمت ىتلا يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي نيرحبلا مسا ناك دقل

 ْنِمو  ًالامش  قارعلا موخت ىتح اهلحاسو تيوكلا يهو همظاك ىلإ  ًابونج -
  ًابرغ  يلاخلا عبرلاو ةماميلا موخت ىلإ - أقرش  يبرعلا جيلخلا يف نيراد ةريزج
 تناك ثيح حيلخلا ضرأو ةريزجلا قرش نم اهيلإ امو ءاسحإلا ةقطنم كلذ ىف امب

- 

 . نيرحبلا ميلقأ ةمصاع (رَجه) ةنيدم عقت

 ةيوبنلا ةريسلا 779 ص 7ج  يسلدنألا سائلا ديس نبال . ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
 :.7754نضخ ؛ج - ماشه نسا

 .44ص  يرذالبلل نادلبلا حوتف (0)



 ضف مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 2,7

 ضرأ يهو نيرحبلا ضرأ انلمجأ اذإ» :برعلا ةريزج ةفص يف ينادمهلا لاق

 ملحمو ىءاسحاللاو «فيطقلاو «ريقعلاو ؛ ىمظعلا اهتنيدم رجه :ىهف «رقشملا

 «ةدوسلاو «ةريقنلاو ءرشب ةحلسمو «همظاكو «ناوفس ..اهب فوطي اممو «مهرهن

 . سلا ىضوأ هكضقلا ه4 لاتئرقلاو ؛ ةيرشلاو ,عماج يبأ يداوو

 ينادمهلا نوكي نأ داكيف «نيرحبلا مساب ضرألا كلت ةيمست ببس امأ

 دقف ةيمستلا كلتل حيحصلا ميدقلا ببسلا ىلإ راشأ يذلا ديحولا خرؤملا وه

 نأ يي 40و هيلع لون عك نأ لاق «قيرخبلا جنيب اميظع ارت نانكو
 ,همظعتسا رهنلا كلذ دهاشو نيرحبلا ْرَجَه ىلإ راس امل نميلا كلم عّبُت كلملا

 وهو جاجأ حلم : ىناثلاو ءملحُم رهن وهو تارف تذع :امهدحأ ©« نيرحتب نيب

 ملحُم رهن نأ مث .نيرحبلا مساب ضرألا كلت تيمس كلذلو «جيلخلا رحب

 رواجمملا نبا هركذ اميف كلذ ىلجتيو «ةيمستلا لصأ ٌسانلا لهجف ءراغو فَج

 نأ لاقي» : يقشمدلا رواجملا نبا لاق ثيح  يرجهلا عباسلا نرقلا يف

 . نيرحبلا يمس كلذ لجألف بذع رحب قوف حلام رحب يف ةريزج نيرحبلا

 «برشو نيئاملا نيب ناسنإ صاغ اذإ :اولاق دالبلا لهأ نم ةعامج ىنثدحو

 يتلا لاوقألا كلت نكلو “' «ًاجاجأ ًاحلم خلام ٌءام هالعأو ًاتارف ًابَذَع ءام برشي
 ىلإ ريشي ام اهيف ملحم رهن نمز نم نيئسلا تائم دعي رواجملا نبا اهركذ

 ًابْذَع ءام بترينر ةرايعو.(سذع رحب قؤف حلام رحب ) ةرابعف :ةسوستلا لصأ

 يف نيرحب دوجو نمز ىلإ ناريشت امنإ (اجاجأ احلم ٌحخلام ُءام هالعأو ًآتارف
 رحب امهيناثو يبرعلا جيلخلا هايمو رححب وهو حلام رحب امهدحأ ضرألا كلت

 ميظعلا رهنلاك قفدتت تناك يتلا ملحُم يداو لويس هايم وهو تارف ٌبذع ءامو

 مساب اهعيمج ضرألا كلت تيمس كلذلو «جيلخلا ةقطنمو رجه ضرأ يف

 . نيرحبلا

 )١( ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص - ص71١7.

 ) 41ص - ىقشمدلا رواجملا نبال  زاجمحلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا تناتك' ٠ ,آ
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 4٠7١ ماعب خرؤم 'ميرأ ناشلم» ْعَّبتلا كلملل شقن اهنمو ةميدقلا ةيريمحلا ةينميلا

 هركذ ام هيقفاب دمحم .د زجوأ دقو «ةيداليم "605 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل

 ةدايق ىلوت مّيْزَأ ناشلم نأ» :لجسُي شقنلا نأ ًالئاق نيرحبلاب لصتي اميف شقنلا
 اهلولدمب نيرحبلا يفو ةماميلاب فرعي ناكم يف ةصاخ نميلا جراخ ةعساو تالمح
 ةيريمحلا ةلودلا ذوفنو ناطلس طسب لجأ نم ةلمحلا كلت تناكو '"ميدقلا عساولا
 ضرأ لئابقو قطانمو - شقنلا اهركذ ىتلا - (ْرَجَه) ةنيدم ىلع ةعبابتلا اهكولمو

 (رد) ةنيدم تنتاك دقو نورت هنعمل ةيريمجبلا ةلردلا فا كويشتا علا نيرحبلا
 دعب نيرحبلل ةمصاع ترمتساو مالسإلا لبق نينسلا تائم ذنم نيرحبلا ميلقأ ةمصاع
 :ينادمهلا لاقو «ةيريمحلا شوقنلا ىف (ةنيدم) ينعت (نَحْه) ةملكو .مالسإلا

 ْرَجَه ةميدقلا برعلا قاوسأ ْنِمو . .ةبراعلا برعلاو ريمح ةغلب ةيرقلا :رجهلا)
 ءاجو «هلوصأ ءاملا حربي ال لخن هبو ءرجه وحن نيرحبلاب :رقشملا» نإو «نيرحبلا

 رجه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو «ميظع نيرحبلاب نصح :رقشملا) نأ ليلكإلا شماه يف
 ةنيدم تناك كلذكو نيرحبلا ضرأ مكاح رقم رقشملا رصق ناكو ''”نيرحبلا ةدعاق
 باون مكح- تحت تناك دقف «ةديدع ةيسايس راوطأب نيرحبلا ضرأ ترم دقو «رجه

 مكح تحت تناكو «نمزلا نم ةرتف ةعبابتلا رصع يف ةيريمحلا ةينميلا ةلودلا لامعو
 مث ءاهريغو ةعيبر نم ةراتو ةدنك نم ةراتو دزألا نم ةرات «برع نييلحم ءارمأو كولم

 هلتق يذلا رذنملا نب نامعنلا مهرخآ ناكو ةريحلا كولم ةرذانملا مكح اهيلإ دتما
 مكحلل قارعلاب ةريحلا ميلقأ اوعضخاو م17١1 ماع  ةيوبنلا ةقسبلا دعي نسسودلا

 .نيرحبلا ضرأ سرملا ذوفنو لالتحا لمش ةصاخ ةفصب ٍذئدنعو «رشابملا يسرافلا

 ريفوس هو فزالا نه ةديدع ةيبرغ تانك ةيرسلا نفرأ نكست تناك قود

 خيرات يف يبتوعلا لاق «نييئابسلا دزألا نم لئابق اهمدقأ نم ناكو ؛ةعيبر ةليبقو
 ليخلاب مج ركسع يف اهلخد ْمُهَف نب كلام دزألا نم نامعب قحل ْنَم لوأ» :نامع

 ءاسحإلا ىلع مهترطيس اوطسبف ىرخأ ةيدزأ تارجه تلاوت مث . .ددعلاو ةدعلاو

 :ناشيج نب ناسح لوق كلذب لصتي اممو " ”2نيرحبلاو

 رقشُملا ضرأدعب نامّعغ ٌضرأو هلك فيسلاو نارحبلا اهل ٌدزأو

 ميت تراس :نودلخ نبا لاق «ةيريمحلا لئابقلا ضعب نيرحبلا يف تناكو

 .م19/817 ربمتبس ١ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم  هيقفاب دمحم دب ميرا ناشلم نفت (5)
 61و "٠ص  برعلا ةريزج ةفص (؟)

 .17١ص رمع قوراف .د . ينامعلا خيراتلا رداصم ()
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 وحن نييرعشألا نم ترتر يم راو را وحلا ا نبض
 ةرتفلا اهايإ مهكلُم ناكو ''”«اهوكلّمو اهب اوناك نم اولجأق ءْرََجَه اولزنو نيرحبلا

 نوكسلاو هدنك نم رئاشع نيرحبلا تنكس كلذكو *دمجبلا ربع نت ولا ند

 .اهريغو محل نمو ئيط نمو
 لئاز:نيرخكب مهنعو :ةةسيبو ةليبق ةيرشبلا ىف ةيسيقرلا ةليبقلا ثناكو

 ىلإ نيرحبلا ىلإ ةماميلا نم لئاو نب ركب رايد) تناك ينادمهلا لاق :.ندسقلا كيصو
 مهنمو ءاهريغو رجه ىف [ [رداكف نيبقلا ةبغااغاو ل 0 0

 هيلع تفضأ دقو « يمرضحتلا ني مالعلا هبل هلق ىبنلا :ةعبب قتلا ىراس ني رذنملا

 كلملا نكي مل هنكلو «(نيرحبلا بحاص) وأ (نيرحبلا كلم) بقل تاياورلا ضعب

 لالتحالا لظ يف برعلا ماكحلا وأ كولملا مهأ ناك امنإو ديحولا مكاحلا وأ
 . نيرحبلا ضرا ىف ىسرافلا ذوفنلاو

 نم ريتك قلخع اهب ناكر سرفلا كلما قس ةيرسبلا تناك» ىوذالبلا لاق

 نب رذنملا هي هللا لوسر دهع ىلع سرفلا لْبِق ْنِم اهب برعلا ىلع ناكو «برعلا
 ىلإ اهلهأ اوعديل نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ٍةِي هللا لوسر هّجَوَو . . يواس

 ْرَجَه نابزرم تخيبسا ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو «ةيزجلا وأ مالسإلا
 .«ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ امهوعدي

 نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا ثعبلا عئاقو

 نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا دو هللا لوسر هيجوت نيب تاياورلا زيمت مل

 دهرا اني نددت هرم ةيجوت نمر بلا ةرلعشلا يذ ىلا ب ةيييدحلا نم داع ني

 ثادحألا لسلستو قئاثولا قوطنم نكلو «نيترتفلا قئاثوو عئاقو تجمد امنإو

 ثعبلا عئاقول يلاتلا راسملا كاردإ حيتي نيرحبلا ضرأ يف عقاولا ملاعم ةفرعمو

 . نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا

 ةدعقلا يذ رخاوأ ىف  ةرونملا ةنيدملا نم ىمرضحلا نب ءالعلا قلطنا دقل -

 ضرأ' يف ةيسيئرلا ةمصاعلا - ْرَجْيَه ةئيدم ىلإ لصوف - ده ةدس قتلا ذا قلن وأ
 ءاريك ايراجت 8 رجع ةنيدع تناك نقود يواس نب رذنملا كلملا رقمو نيرحبلا

 يف تناكو «نيرحبلا ىلإ ةقباس ةرتف يف دتمي يمرضحلا لآل يراجتلا طاشنلا ناكو

 .؟ ث "ص ؟ج  نودلخ نيا خيرات 2000

 رسّككب - افيس ىئعمو «تيوكلا لحاس وه همظاك فيسو ١”  "ص برعلا ةريزج ةفص 2220

 ضنا لخادم د نيسلا
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 كللذكو كرر مس و مه نجلا و رحسلا نح ةريثك ةينامي تويب رجه ةنيدم

 فراعمو سراقأ ءالعلل نوكي نأ دعبتسملا نم سيلو «ةرذانملاو مْحلَو ئيط نم

 هال ةنس علطم وأ هك ةجحلا يذ ىف ب ءالعلا اهيلإ لصو دقو ءرجه ةنيدمب

 مث دم هللا لرسم بناتك هيلع دق رج طالعلا عر وهاس نب رذنملا كلملا رصق ىلإ هجوتو

 لوسر دمحم نم . مدحرلا نيحرلا هلا مسبا : يلي امك هَّصَْن ناكو «باتكلا هلوان

 نا كوعدأ ينإف .دعب امأ ءىدُقلا عّبتا ْنَم ىلع مالس .يواس نب رذنملا ىلإ هللا

 ىلإ ٌرهظيس ينيد نأ ْمَّلْعْأو .كيدي تحت ام كل ُهَّللا لعجي ءْمَلْسَت ْمِلْسَأَف «مالسإلا
 . 7 لاو تفنْخْلا ىهتنُم

 هجو دي هللا لوسر نأ يرذالبلا لاق يتلا (ةيزجلا) ركذ باتكلا اذه يف سيلو

 ىلإ امهوعدي رجه نابزرمو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو يمرضحلا نب ءالعلا
 لدي باتكلا اذه يف (ةيزجلا) ركذ مدعف «(ةرجهلل نامث ةنس) ةيزجلا وأ مالسإلا
 ةنس رخاوأ) ةيبيدحلا نم داع نيح ءالعلا عم هثعب يذلا كَم يبنلا باتك هنأ ىلع
 . نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا ثعبلا يف (ه5

 درا م .مالسإلا ميلاعتو نآرقلاب ًافراع ءأغيلب ءابيدأ ءالعلا ناك دقلو
 دييبت ماي هرعت وعر «ئزاس خب ندنملا اهريكي نأ ج نكمي تالوأست يأ ىلع

 دلمولا نآي هل رغلل اركم ناك سرنا نكلر مايق ريخ كلذب ءالعلا ماق دقو ءايفاك
 ةنيدملا زواجتي مالسإلا هيف نكي مل تقو يف .همالسإ نلعي وأ « ملسي نأ نكمي ناك

 مهعيمج نيرحبلا دالب لهأ هيف ناك تقو يفو  ةهج نم  قطانملا ضعبو ةرونملا

 غالبإ يف ءالعلا يضمي نأ ىلع ضرتعي مل رذنملا نكلو «مالسإلا نيد ريغ ىلع
 . دالبلا ءاجرأ ىلإ مالسإلا ةوعد

 9 اهلامعأو رجه ةنيدم لهأ ةرعد يف يمرضحلا نب ءالعلا ذخأ دقو

 ةيمخللاو ةيريمخلاو ةيئاطلاو ةيدزألا رئاشعلا نم 50 مهنم ناكو ءمالسإلا

 مه نيذلا لئاو نب ركبو سيقلا دبع ةليبق مه ىمظعلا ةيبلاغلا نكلو «ةيمرضحلاو
 لوسر نأ» يقهيبلاو ديبع وبأو يبوقعيلاو تاقبطلا يف دعس نبا ركذ دقو «(ةعيبر)
 ,؛نيترم كلذ نوكي نأ نكميو 'دانسالا ىلإ ضرع رجع لهآ ىلإ بنك هللا

 انيوخل تناكو ةيدنفعت تناك ىلوألا ةرملا ىف يف ة مالسإلا ىلإ مهايإ ءالعلا ةوعد نأو

 . مالسإلا نيدب

 نب رذنملا ىلإ أثوعبم نكي مل هنأل نيرحبلا دالب قطانم يف ءالعلا لقنت دقو -

 ل ةباحصلا تاقبط نع - ١5 5ص ب هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 000

 . يناقرزلاو نيلئاسلا مالعإو ءميقلا نبال داعملا دازو هدعس
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 لهأ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ْهْكَي هللا لوسر هَجَو) امنإو بسحف رجه لهأو يواس
 برع ماكحو كولم نيرحبلا ضرأب ناك دقو (مالسإلا ىلإ مهوعدي ًاعيمج نيرحبلا

 ربا ركذ امك مهنم «مالسإلا نإ مهاعدو ءالعلا مهيلإ هجوت يواس نب رذنملا ريغ

 ىلع (نيرحبلا بحاص) بقل لديو «(نيرحبلا بحاص لالهلا) تاقبطلا يف دعس
 رذنملا) مهنمو «ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ نم ةقطنم مكحي ناك هنأ
 ءامعز مهنمو ءرجه نم ةبيرق ةقطنم يف ناكو (رذنملا نب نامعنلا كلملا نب رورغلا

 ءاسؤر نمو (ًاينئارصن ناكو «ىلعملا نب دوراجلا) مهزربأ نم ناكو «لئابقلا

 نيرحبلا ضرأ نم ةيبونجلا قطانملا نكست تناكو (جشألا فوع نبا) سيقلا دبع
 ْنَم نامع دسأ) مساب قئاثولا يف مهركذ ءاج دقو ءرذنملل نونيدي ال دزألا نم لئابق

 . ءالعلل ةيديهمتلا تالاصتالا مهتلمش ثيح (نيرحبلاب مهنم ناك

 كلذو ««سرفلا ةكلمم نم نيرحبلا ضرأ تناك» :يرذالبلا لوق مدقت دقو -

 دم زياوودأ ىرسك اهكلمو ةسرافلا ةيزوظاريمألا ةوفتو»-لالتحعا تحت" تناك اهينآل

 وه ةيسرافلا ةطلسلل لثمم يواس نب رذنملا رقم رجه ةنيدم يف ناك دقو ءزمره
 نب رذنملا ىلإ# ءالعلا عم بتك ِلَي يبنلا نأ يرذالبلا لوق يف روكذملا نابزرملا
 مكاح ريمأ كانه ناك دقف ىرسك لماع نكي ملو ؛رجه نابزرم تخيبسا ىلإو يواس

 (نازمرهلا) وهو رقشملا نصح يف يسراف شيج هعمو رقشملا رصق يف هرقم يسراف
 :(شيشج نب زوريف ربعكملا) وهو (ةرازلا) يف هرقم يسراف مكاح كانه ناك امك

 . سرفلا كئلوأ ءالعلا تالاصتا لمشت ملو

 لا نيرحبلا نم يمرضحلا نب ءالعلا داع انام هال ةنس رخاوأ يفو -

 يف اهاضق يتلا لوألا ثعبلا ةرتف ةيمهأ لثمتتو «ةرونملا ةنيدملاب ِةْقَو هللا لوسر

 دهعلا نع مزلي امب برعلا لئابقو ءامعز فيرعتو مالسإلل ديهمتلاب نيرحيلا
 رومألا نم كلذ ريغو يناكسلاو يسايسلا عقاولا ةفرعمو ءاصقتسابو «ديدجلا
 ساسأ وه هلك كلذ ناكو «ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ءاجرأ يف تامولعملاو

 .تيرعملا ىلإ 0 06 الا ميظعلا حاجنلا

 . هالعلا دي ىلع نيرحبلا حمتفو مالسإ

 ًالماح يمرضحلا نب ءالعلا ِهِقَي هللا لوسر ثعب ه4 ةنس نم عيبر رهش يف
 ضرأ تناك# :يرذالبلا ركذ امك  هنإ كلذ «نيرحبلا ىلإ ةيرحلاو مالسإلا لئاسر

 نب رذنملا سرُفلا لبق نم اهب برعلا ىلع ناكو . .سرفلا ةكلمم نم نيرحيلا
 ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ِكي هللا لوسر َهَجو ؛ةرجهلل نامث ةنس تناك املف «يواس
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 ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ هعم بتكو .ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ اهلهأ وعدي نيرحبلا
 نمز ماشه نبأ ركذ دقو ''”«ةيزجلا وأ مالسإلا ىلإ امهوعدي رجه نابزرم تخبيس
 رهش يلاوح يف نمزلا ريدقت نكميو ''”«ةكم حتف لبق» هنأب ةنماثلا ةنسلا يف كلذ
 يذ يف ةنارعجلا نم ةفرصنم دنع ةكم حتف دعب اضيأ هثعب مث ةيرجه 7 ةنس نم عيبر

 .امهنم لك عئاقو نيب زييمتلا نكمي ملو ه4 ةدعقلا

 - ةيرجه 8 ةنس  ناسرفلا نم ةبكوك هعمو يمرضحلا نب ءالعلا قلطنا دقل -

 اهنيب نم ِِكي هللا لوسر نم بتك ةعست وحن هعمو «نيرحبلا يف رجه ةنيدم ىلإ
 تيخبسأ ىلإ باتكو «برعلا نيرحبلاو رجه لهأ ىلإو يواس نب رذنملا ىلإ باتك
 ىرسك لماع نازمرهلا ىلإ باتكو ءرجه يف سوجملا سرفلا ىلإو رجه نابزرم
 هازغأ» :ًالئاق ءالعلل ريسملا كلذ ليلكإلا ىف ىنادمهلا ركذ دقو «رقشملا نصح ىف
 :ًالئاق عوكألا دمحم يضاقلا فاضأو «رقشملاو نيرحبلا ىلإ قي هللا لوسر
 رقشملا عم اهحتفو ءرجه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو «ميظع نيرحبلاب نصح رقشملا»
 . "”«ةرجهلل نامث ةنس يمرضحلا نب ءالعلا

 يبرحلا ىنعملاب ًاحتف نيرحبلا ةمصاع رجه ةنيدمل ءالعلا حتف نكي ملو -
 نب رذنملا كلملا رصق ىلإ هجوتو رجه ةنيدم ىلإ ءالعلا لصو امنإو .(محتف) ةملكل

 - نيرحبلاو رجه لهأ ىلإو رذنملا ىلإ ِةِقو هللا لوسر باتك هيلع ءارقف يواس
 امل ًايهُم ناك يواس نب رذنملا نأ ودبيو ةيركفلا وأ مالسإلا ىلإ مهوعدي  برعلا
 .مالسإلا ىلإ هاعدو ِةَِئكي هللا لوسر بتك ءالعلا هيلع ءارق املف ء«ءالعلا هب ىتأ

 لوسر ثعب» :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو .ملسأو يواس نب رذنملا باجتسا

 ىلع رذنملا ملسأف «نيرحبلا كلم يواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا دي هللا

 .'**(لدعلاو مالسإلا مهيف ماقأو «هيدي

 يمرضحلا نب ءالعلا هِي هللا لوسر ثعبا ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو

 . "”(همالسإ نسحف «ملسأف «يدبعلا يواس نب رذنملا ىلإ ةكم حتف لبق

 رجه لهأ ىلإ ِةكَي هللا لوسر باتك ءالعلا هلوان يواس نب رذنملا ملسأ املف
 هعمو رذنملا ماقف ءمهيلع باتكلا أرقي يكل رجه ةنيدمب نيذلا برعلا نيرحبلاو

 لوسر باتك سابع نبا قيرط نع يرذالبلا ركذ دقو «مهيلع باتكلا ةءارقب ءالعلا

 .85ص - يرذالبلل  نادلبلا سوتف 230

 .7 57ص ؛ج - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا ()

 ١". ص ١7ج  عوكألا قيقحت - ينادمهلل - ليلكإلا ()
 .7 77ص "اج ب ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا (5)



 اندنتا مالسإلا رجف ىف نبيناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ظ 2053

 ةالصلا متمقأ اذإ مكنإف ءدعب امأ» :هيف لاق هنأب نيرحبلا لهأ ىلإ ءالعلا عم ِدْفَو هللا
 مكيلعف متيبأ نإو . .هيلع متملسأ ام مكلف . .هلوسرو هلل متحصنو ةاكزلا متيتآو

 لهأ ىلإ ءالعلا عم ِةَْك هللا لوسر باتك ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا ركذو «ةيزجلا

 - نيرحبلا ْرَجَه لهأ يواس نب رذنملا عمجف «ليوط باتك وهو نيرحبلاو رجه
 مالسإلا ىلإ مهاعدو ابيطخ مهيف ءالعلا ماقو .باتكلا مهيلع أرقو  برعلا

 كنق ييتاو نيجلسملا ىلع يتلا ةةايغلا نقلارا لثعو سرق دبات دعي ملي نيسلاا

 ب . اهيهتح :يرارعلا

 نيب اوناكف رجه لهأ اعدو ءملسأف يواس نب رذنملا ىلإ ٍةيِكَي هللا لوسر بتك» :لاق

 تلدعأف ةيزجلاب اوضَوَف دوهيلاو سوجملا انا :اوهلساف برعلا امأ «هراكو ضار

 . (كانه برعلا عيمج - ملسأو) قدما ملسأ هنأ يرذالبلا رك دو امهنم

 تحيبصأ ءءالعلا دي ىلع رجه ةنيدمب برعلاو يواس نب رذنملا مالسإ عبو

 نايزرم :تخيبسأ) ىلإ رذنملاو ءالعلا هجوتو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةرطيسلا تحت ْرَجَه

 ّئرَقُف ءدوهيلا عم مهعيمجت مت دقو ءرجه يف نيذلا سوجملا سرفلا ىلإو (رجه

 نايررم ةةتيسأ) لسان 00 دي و هدب ههنم ليك ملسأ نمت
 ب دو واعي وبلا اوي تمام

 دوهيلاو سوجعملا امأو ءاوملساف ثنريغلا امأ)» : سابع نبأ لاق كلذ ىفو :ةووحلا

 اذا اوبحأو «مالسإلا دوهيلاو سوجعملا 51 :يردالبلا لاقو «ةيزجملاب اوضَوُف

 يمرضحلا نب ل هللا لوسر هوا امان يرذالبلا نكد 0 0

 ىراصتلاو دوهيلاو سوجملا امأف تا د خلا مج ف نجد 0000

 1 للا يع دع اس 07 ا

 انلاو ةكتالملاو هل ةنعل هيلعف في ول َْمَن «رمشلا انومساقيو لمعلا انوفكب
 . «ًارانيد ملاح لك نم ذخأ هنإف سوؤرلا ةيزج ام و . نيعمجأ

 ْرَجَه لهأو وذتملا مالسإب ٌدِ هللا لوسر ىلإ يمرضحلا 0س ءالعلا بتك دقو

 )١( 88ص - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ١.



 2054 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحنافلاو ةباحصلا ءامظع 5ك:

 ىلع هباتك يف ءالعلا ىنثأو «.سوجملا رمأبو مالسإلا ةعاط يف دالبلا لوخدو نيرحبلا
 بدتكف ِةلَك هللا لوسر ىلإ بتكي نأب رذنملا ىلع ءالعلا راشأو «يواس نب رذنملا
 هللا لوسر اي دعب امأ» :هباتك يف لاقو ِةِْكَي هللا لوسر ىلإ همالسإب يواس نب رذنملا

 نم مهنمو ا لو اا بحل را ياا رحب أ ىلع ل تارت و

 ةتهيسأ) بنك فاازق ولا ”(كرمأ كلذ يف ثدحأف ءدوهيو سوجم ىضرأبو .ههرك

 رذنملا باتكو هباتك ءالعلا ثعبو 5 هللا لوسر ىلإ همالسإب ًاباتك (رجه نابزرم
 نيل عرقألا ىتأف - يريمحلا هللا دبع نب عرقألا هنأ ودبيو  (عرقألا) عم تخيبسأ باتكو

 لوسر بتكف « «بتككلا هاطعأو مالسإلا يف نيرحبلا رجه لوخدب هربخأو يي هللا لوسر

 لوسر لاقو ءْرَجَه نابزرم تخييبسأ ىلإو يواس نب رذنملا ىلإو ءالعلا ىلإ أبتك كي هللا

 هتيسوجم وأ هتيدوهي ىلع ماقأ ْنَما يواس نب , رذنملا ىلإو ءالعلا ىلإ هباتك يف دي هللا

 ىبأ ْنَمو «نمأ هنإف سوجملا نم مالسإلا بحأ ْنَمَقلا : ىرخأ ةياور يفو «ةيزجلا هيلعف

 «ةيزجلا هيلع ثبرض ىبأ ْنَمَو» :ةثلاث ةياور ىفو ؛يرِفاَعُملا ةميق نم رائيد ةيزجلا هيلعف

 رمأ يف لو هللا لوسر بتكا هنإو «ةأرما مهل حكتُت الو «ةحيبذ مهل ٌلكؤي ال نأ ىلع

 ْنَمو .انيلع ام مهيلعو انل ام مهلف ءاوملسأ نإف «مالسإلا مهيلع ضرعإ :رجه سوجم
 الو مهحئابذل لكأ ريغ يف  ىثنألاو ركذلا ىلع «رانيد هسأر ىلع  ةيزجلا هيلعف «ىبأ

 رَجبَه يف سوجملا سرفلا ىلع ةيزجلا يمرضحلا نب ءالعلا ضرفف .2""”(مهئاسنل حاكن
 ناكو ءْرَمَسَه يف دجسم ءانبب ءالعلا ماقو ءدوهيلا نم اهب ناك نم ىلع كلذكو «نيرحبلا

 نب ءالعلا نأ ليلكإلا يف ينادمهلا لاق كلذلو نيرحبلا ضرأب دجسم لوأ ءالعلا دجعسم

 يف ًادجسم ىَنَب ْنَم لوأ وهو ءرسشعلاو نيرحتلا كا 6 هللا لوسر هازغأل : : يمرضحلا

 نادال راقكلا تك ةيوأو «رافكلا ىلع ةيزجللا برض نم لوأو نقلا نفوا

 نصح ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا هجوت ءرجه ةنيدم يف رمألا بتتسا نأ دعبو -
 ؛ ميظع ةرعملا نصح :رقشملا» : ليلكإلا شماه يف عوكألا هنع لاق يذلا وقّشملا

 يمرضحلا نب ءالعلا رقشملا عم اهحتفو «نيرحبلا ةدعاق رجه ةنيدم هبناج ىلإ ناكو

 يف ءاجو «(نيرحبلاب ىرسك لماع نازمرهلا) رقم رقشملا نصح ناك دقو (ه4 ةنس
 دمحم ْنِم)  ؟ىرسك لماع نازمرهلا ىلإ لكي هللا لوسر بتك» هنأ يوبنلا دهعلا قئاثو
 ,””(لشت غلضأ «مالسالا ىلإ كزغدأ ىتإ قارشرملا ىلإ هللا لوسر

 ملو .مالسإلا ىلإ هاعدو دو هللا لوسر باتك يمرضحلا نب ءالعلا هاطعأ دقو

 :1 4 نص نعول ديعلل ةيبابسلا قئاثؤلا 01(
 ١ نه بادللا ديمح ديعيم تىوشلا كيعلل ةيسايسلا .قث اثولا 000



 اك مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 2055

 سرُفلا نم ةيماح ةوق هعم ناكو ءملسأ هنأ وأ (نازمرهلا) فقوم رداصملا ركذت

 ىلإ ِةَقَو هللا لوسر ثعبا :يرذالبلا لوق نازمرهلا عم مهلمشيو (ىرسك عئاضو)
 لجر لك ىلع ًارانيد ةيزجلا مهيلع عضوف ءاوملسي ملف ءْرَجهِب ىرسك عئاضو
 ؛(رقشملا نصح ءالعلا حتف) ثيحب ءهعم نيذلاو ءالعلا مِهَتبَب دق ناكو .«مهنم
 كالدنفو ءسوجملا ىلع ةيزجلا ضرف متو نيملسملا ديب رقشملا نصح حبصأف

 «مالسإلا ةدايس تحت رقشملا نصحو اهل ةعباتلا يحاونلاو رجه ةنيدم تحبصأ
 . يسوجملا يسرافلا ذوفنلاو لالتحالا اهنم لازو

 ْنِم اهعم نمو سيقلا دبع ةليبق ىلإ مالسإلا ةوعدب يمرضحلا نب ءالعلا هجوتو
 نم قطانم ةدع نونكسيو نيرحبلا لئابق مهأ نم سيقلا دبع تناكو «لئاو نب ركب
 اهتنب < ىلعملا قف , دوراجلا مهسيئر عم ةينارصنلاب نونيدي مهنم ةفئاط تناكو « نيرحبلا

 لوسر ستك دقو : جشالا فوغ ني هللا دبع عهستر سيعلا دبع نم ةفئاط يعزتي ناك

 هللا ا ل .مالسإلا ىلإ مرعب سيقلا دبع ىلإ اياتك هك هللا

 دقو هك هللا لوسر ىلإ مهمالسأب ءالعلا بتكو ءاوملسأف «مالسإلا ىلإ مهاعدو ُدِْكي

 حتف دعب يناثلاو ةكم حتف لبق امهدحأ ِةكو هللا لوسر ىلإ رب تلاد نم ناكر جرا

 حتف دعب كي هللا لوسر ىلإ سيقلا دبع دفو مودق أبن ريثك نب ظفاحلا ركذ دقف ءةكم

 نبا ةياور قايس يف نكلو» :لاق مث نيثك مبا ةاههركذ خشاوو كلذ دقؤت اهك نةكم

 ("”(يلعأ هللاو .. ةكم حتف لبق ناك سيقلا دبع دفو مودق نأ ىلع لدي ام سابع
 حتف دعب مث ةكم حتف لبق سيقلا دبع دفو مودق نيب ضراعت كلانه سيل نأ ودبيو

 مههجو دقو ىلعملا نب , دوراجلا ةسائرب سيقلا دبع دفو :اههلدأ «نادنو: اههنأل .هةكم

 مدق» سائلا ديس نبا لاق ءةكم حتف لبق هيلع اومدقو ِلَي هللا لوسر ىلإ ءالعلا
 هنمودق ريش انيوؤ دقو“... ايناريضت ناكور نسيقلا كيع.لقز ىف: ىلعملا خب رشب ني ةوراجلا

 هيفو «سابعلا نب هللا دبع نع «هللا دبع نب يلع نع «ّيلع نب ناميلس ثيدح نم
 : اهلوأ ًاتاييأ  هموق يف هيلع مدق نيح لي يبنلا هداشنإ

 نب ا ا 2 لايجر همنا ىدعجلا نينا

 .ةرونملا ةنيدملاب هلل هللا لوسر ىلإ هتريشع دفوو دوراجلا مودق ناكو
 نيذلا ْمُه سيقلا دبع ةيبلاغ تناكو «نيرحبلا ىلإ اوداعو أمايأ اوثكمف ءاوملسأف
 هللا: هل يسووا ولإ ءالعلا عم ا ا قا دوي

 . ةرونملا ةنيدملاب كك

 )١( 44ص. .0ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا .

 )( بارسلا :لآلاو . ضرألا نم ةالفلا :دفدفلاو - 558ص ؟ج  رثألا نويع .



 256 مالسإلا رجن يف نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع ايلا

 نيرحبلا حتف دعب هيي هللا لوسر ىلإ ءالعلا مودق

 دي ىلع رقشملاو رجه حّتفو نيرحبلا يف برعلا مالسإ ىلاعت هللا متأ دقل

 .ةكم ىلإ ةنارعجلا نم هفرصنُم ءاهيلإ ِةْكَك هللا لوسر هثعب نيح يمرضحلا نب ءالعلا

 ةليبق تملسأ نأ ىلإ ه4 ةدعقلا يذ رهش لئاوأ ذنم نيرحبلاب ءالعلا ثكمف
 ىلعملا نب  دوراجلا ريسم دنع ٌهِلك هللا لوسر ىلإ مهمالسإب ءالعلا بتكو سيقلا دبع

 بتك مث - ه/ ةنس رخآ يف وأ  ةرونملا ةنيدملاب ِةْلُك يبنلا ىلإ هتريشع دفو يف
 . سيقلا دبع هوجو نم الجر نيرشعب هيلإ مدقي نأب ءالعلا ىلإ هلي هللا لوسر

 ب ةنارعحلا نم ةفرصنم ءنيرحبلا ىلإ ءالعلا ثعب امل ِةََت هللا لوسر ناكو

 يواس نب رذنملا مالسإ دهشو ءرَجَه ةنيدم هعم لخدف يسودلا ةريره وبأ هعم ثعب
 ىلإ يمرسضحلا نب ءالعلا راس امنيب «(ْرَجَه) يف ةريره وبأ ثكمف ءرجه لهأو

 يت ب ال «سيقلا دبع ةليبق هوجو هعمو ولك هللا لوسر

 :الئاق ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا هركذ يذلا مودقلا وهو ةرونملا ةنيدملا

 00 وم با يع نب ءالعلا ىلإ ِةَْي هللا لوسر
 ءالعلا فلختساو . ول ا ا .مهنم الجر نيرشعب هيلع مدقن

 ةياور يف ءاج هنأ الإ كلذ نئز:ركذي علو ' '”(يواس نب رذنملا نيرحبلا ىلع

 ىلإ ةنارعجلا نم هفرصنم ئمرضحلا نب ءالعلا ثعب ِِْلَت هللا لوسر نأ» : ىناقرزلا

 ثحعب ِةيَكَع ىبنلا نأ) : ةيلاعلا بلاطملا ىف ءاجو «نيرحبلا لهأو يواس دم نالكملا

 مدق ءالعلا نأ كاردإ نكمي كلذ ءوض ىلعو ؛(ةدعقلا يذ يف نيرحبلا ىلإ ءالعلا
 نا ا ا الوسم جي ا ماو دوج وأ اسس يع

 . ميدقلا عس 0 اب بوو '

2 

 هللا لوسر دهع ىف نيرحبلا ىلع ءالعلا ةيالو

 دفع هللأ لوسر هثعب نيح أدبت مل نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلا ةيالو لإ

 ةرملا ىه كلت لعلو ه1 ةذدعملا يذ ىف ةيبيدحلا نم هفرصنم يواس نب رذنملا ىلإ

 كيتأي ىتح مَقأف كباجأ ْنِإ :ءالعلل لاق هلي هللا لوسر نأ» :يدقاولا ركذ ىتلا

 ةدعقلا يذ يف - هلي هللا لوسر هثعب نيح ءالعلا ةيالو أدبت مل كلذكو اني
 ده

 :مالسإلل - برعلا  نيرحبلا لهأو رذنملا ةباجتسا كاذنآ عقوتي ءالعلا ناكو  ه

 101 41 ةزوجلا نيعلا ةييابيتلا قئافولا 490
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 يل بتكاف هللا لوسر اي : ءالعلا لاق» هنإ يدقاولاو يعليزلا نع قئاثولا يف ءاج دقف
 ثرحلاو منغلاو رقبلاو لبإلا ضئارف ِةقي هللا لوسر هل بتكف نمي نركب اراعك

 هللا لوس تبقكا هنإ دعس نبا تاقبط يف ءاجو '”"اههجو ىلع ةضفلاو بهذلاو
 «لاومألاو رامثلاو مدغلاو رقبلاو لبإلا يف ةقدصلا ضئارف هيف ًاباتك ءالعلل هل
 تناكف 2(مهئارقف ىلع اهدريو مهئاينغأ نم ذخأي نأ هرمأو ءكلذ ىلع مهقذدصي
 ىلإ مهوعدي نيرحبلا لهأو رذنملا ىلإ كو يبنلا لوسر هنأ يه ءالعلا ةفص
 اوّدأو هدي ىلع سانلا ملسأف «تاقدصلا ضبقي «ةقدصلا ىلع لماع هنإو «مالسإلا
 ديدعلا هدي ىلع ملسأو «سوجملا ىلع ةيزجلا ضرفب ماقو  ةاكزلا يهو - ةقدصلا

 ه4 ةنس رخا هِي هللا لوسر ىلإ ءالعلا مدق مث «برعلا لئابقو ءامعز نم
 ايلاو ًاريمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ههجو مث ِِكَي هللا لوسر عم امايأ ثكمف
 كي هللا لوسر بتك ثيح نيرحبلا ىلع ءالعلا ةيالو تأدب ٍذئدنعو «نيرحبلا ىلع
 نب ءالعلا نإو» :هصن يلي ام وكي هللا لوسر هيف لاق نيرحبلا لهأ ىلإ ًاباتك هعم

 ِجَّرْخ امو ءاهايارسو ءاهرضاحو ءاهرحبو ءاهرَب ىلع هللا لوسر نيمأ يمرضحلا
 يف هراصنأو ؛ملاظلا ىلع هناوعأو ءميضلا نم هرارَمْح نيرحبلا لهأو .اهنم
 مهلو دقت وظرل هلو ءالوق هولدبُي الو .هقاثيمو هللا دهع كلذب مهيلع .محالملا

 .ةريسلا يف ُدصقلاو «مكحلا يف لدعلاو ؛ءيفلا يف ةكرشلا نيملسملا دنج ىلع
 . ”(بهيلع دهشي هلوسرو هللاو .امهيلك نيقيرفلا يف هل ليدبت ال مكُح

 - ةيرجه 9 ةنس علطم يف  نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا لوصو ناكو

 ةلحرم تأدب ثيح «ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ خيرات يف لوحت ةطقن
 : ىلي ام اهملاعم زربأ نم ناك ةديدج

 ؛«نيرحبلا ضرأ ىلع قي هللا لوسر ريمأ حبصأ يمرضحلا نب ءالعلا نإ -
 ةيلاحلا تايمستلاب نيرحبلا ضرأ لمشتو ءاهايارسو ءاهرضاحو ءاهرحبو ءاهّرَب
 تارامإلا ةلود ةقطنمو «ةيدوعسلا قرش نم اهيلإ امو فيطقلاو ءاسحألا قطانم)

 رزجلا كلذكو «(تيوكلا ةلودو «نيرحبلا ةلودو ءرطق ةلودو «ةدحتملا ةيبرعلا
 ضرأ تدحوت كلذيبو .(اهرحبو) ةملكب ةدوصقملا يهو جيلخلا يف ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةلودلا راطإ يف يمرضحلا نب ءالعلا ةيالو تحت اهعيمج جيلخلاو نيرحبلا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةماعزب ةيمالسإلا

 امو  ءاسحألاب  ْرَجَه ةنيدم يف ًامكاح أكلم يواس نب رذنملا ثكم دقو -

 )١( 4ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ١5 و١58.
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 ءالعلا ةيالوو ةطلس راطإ يف كلذو «نيرحبلاو رجه قطانم نم هذي تحت ناك

 ميلقإ ماكحو لئابق ةيقب ءالعلا دي ىلع ملسأو «جيلخلاو نيرحبلا لكل ةلماشلا

 ًاباتك ''2نيرحبلاب مهنم ناك نم نامع دزأ ىلإ َِِّي هللا لوسر بتك» دقف «نيرحبلا
 ةقطنملا يهو نيرحبلاب نامع دزأ ةقطنم ىلإ ءالعلا هجوتف .مالسإلا ىلإ مهوعدي

 تاما ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةقطنم يه ىتلاو نيرحبلا ضرأ نم ةيبونجلا

 ماكح نم ناكو ءدزألا ريغ نم ةقطنملا كلتب مهعم نمو نيرحبلا دزأ تملسأف

 ثيح نيرحبلا ضرأ نم ةيلامشلا ةقطنملا يف  (لالهلا) همسا مكاح نيرحبلا ضرأ

 لوسر باتك هلوانو هيلع أرقو يمرضحلا نب ءالعلا هيلإ هجوتف  ًابلاغ همظاكو رطق
 بحاص لالهلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم» :يلي امك باتكلا صن ناكو كي هللا
 ه1 كيريشاال وسال ددنإ الاى دن هنا كبلإ ديا ىتاذ كفا ليو نيرحبلا
 .كل ريخ هنإف ةعامجلا يف لخدتو عيطتو «هللاب نمؤت هدحو هللا ىلإ كوعدأو

 . ''0ىدُهلا عبتا ْنَم ىلع مالسلاو

 ركذ ىتلا لتاو نب ركب رئاشع تملسأو نيرخبلا بحاض لاآلهلا ملسأف

 همظاكو .(رحبلا ىلإ همظاك فيس ىلإ نيرحبلا ىلإ ةماميلا نم) اهرايد نأ ينادمهلا

 .رحبلا ىلإ اهلحاس :اهفيسو «تيوكلا يه

 يف مالسإلا مئاعد ةباحصلا نم هعم نيذلاو يمرضحلا نب ءالعلا ىسرأو -

 وبأ ناكو «ءيسودلا ةريره وبأ ليلجلا يباحصلا ءالعلا عم ناكو ؛«نيرحبلا ةيالو

 نم ةريره وبأ ناك امك ءْرَجَه ةنيدم يف نيملسملاب ةالصلاو ناذآلا ىلوتي ةريره

 لوسر نأ ةيلاعلا بلاطملا ىف ءاجو (نوعظم نب ةمادُق) ناك كلذكو «ةقدصلا لامع

 ثعب تةدعقلا ىذ ىف ىويرجللا ىلع اريثأ سريغسلا نيفالعلا كيباامل هكا
 نئاس نكلو :دلاخف هيبصا نإف الحلا ريمألا نأ بتكو «ءديلولا ني دلاخ هعم

 هثعب يذلا ادلاخع نأ ودييو «نيرحيلا ىلإ ديلولا نب دلاخ تعب ركذت 4 رداصملا

 نأ يرذالبلا ركذ دقو (صاعلا نب ديعس نب دلاخ) وه ءالعلا عم ِةكي هللا لوسر

 نب دلاخ عجر دقو «(صاعلا نب ديعس نب نابأ) نيرحبلا ىلإ ثعب دلك هللا لوسر

 كيسم نب ةورف عم ِةِكَو هللا لوسر هثعبو ه9ةنس رخاوأ يف ةنيدملا ىلإ ديعس

 نب نابأ ثعب ِخلَ هللا لوسر نأ ودبيو «نميلاب جحذم ةقدص ىلع ًالماع يدارملا
 .-ه١٠١ ةئس كلذ دعب ةقدصلل الماع نيرحمبلا ىلإ ديعس

 كلذكو ْرَجَه يف نيذلا سرفلا سوجملا ىلع ةيزجلا ضرفب ءالعلا ماق دقو -

 1 هؤرب 121 صاد ةنويتلا دهعلا ةيسانسلا ققاكولا: 3
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 قئاثولا باتك يف ءاجو .مهنم ةيزجلا ضبق ىلوتي يواس نب رذنملا ناكف ءدوهيلا

 : هنأ ةيوبتلا لئاسرلاو دعس نبا تاقبط نع

 ابأو ةمادق كيلإ تعب ٌتثعب دق ينإف :دعب امأ :ىواس نب رذنملا ىلإ ِةِكَي هللا لوسر بتكا أ

 نأ تيتكو 10 ا ايي لا ايام

 ىلإ تثعب دق ىنِإف :دعب امأ : ىمرضحلا نب ءالعلا ىلإ لك هللا لوسر بتكو#» -

 تعبان باهي هلكت ةيرعللا نم هدعخ عيجعا اه هع نكت عه فراس وب رذقملا
 ءااديكو . مالسلاو .روشعلاو ةقدصلا نم كدنع عمتجا ام اهعم

 عم ِيِكَي هللا لوسر ىلإ ةقدصلا نم ضافو عمتجا امو ةيزجلا ثعبب ءالعلا ماقف

 .ةيرجه 4 ةنس رخأوأ يف ةريره يبأ
 يف ىنادمهلا هركذ ام لكي هللا لوسرل نيرحبلا هتيالو ىف ءالعلا ءابنأ نمو

 5007 (هّللا لوسر دمحم) : ةفالخلا متاخ- يف شقن نم لوألا : ءالعلا نأب ليلكإلا

 نِيَع هللا لوسر ناك» :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع

 ىلع هالو مث «نيرحبلا كلم ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ثعب دق
 4 مدقت دقو .2'”«ةفالخلا متاخ شقن نم لوأ وهو . .هيلع هللا اهحتف ْذِإ نيرحبلا
 نإ :عوكألا لوقو «رقشملاو نيرحبلا يلي هللا لوسر هازغأ» ءالعلا نأ ينادمهلا

 لوق عم كلذ قفتيو (يمرضحلا نب , ءالعلا امهحتف) رجه ةنئيدمو رقشملا نصح

 ءالعلا ناكو .(هيلع هللا اهحتف ْذِإ نيرحبلا ىلع يك يبنلا هالو) ءالعلا نأ يبطرقلا

 . (هللا لوسر دمحم) - ةيالولا متاخ وهو  ةفالخلا متاخ يف شقن نم لوأ

 يمرضحلا نب ءالعلا نإ :تاقبطلاو ريثك نباو هجام نبا نع قئاثولا ىف ءاجو
 .ةوخإلا نيب نوكي ناتسبلا ينعي طئاسلا يف نيرحبلا نم هلك هللا لوسر ىلإ بتك
 . (ملسي مل نمم يىنعي) جارخلاو ءملسأ نمم رشعلا ذدخسأي نأ هرمأف ؟يهدحأ ملسيف

 ىلإ ِةِيَي هللا لوسر ينثعب :لاق يمرضحلا ن نب ءالعلا نع هجام نبا ةياور يفو

 ذخأق ءمهدحأ ملسُي ةوخإلا نيب نوكي طئاحلا ىتأ ٌتنكف ءرجه ىلإ وأ «نيرحبلا

 . جارخلا كرشملا نمو ءرشعلا ملسملا نم

 يف هسفنب أدبي نميف باب بدألا باتك  دواد يبأ ننس» نع قئاثولا يف ءاجو
 لماع ناك يفرصجلا نيدحاعلا نإ .مويشعب نع «لولح نب ددجخأ نعي باتل
 بتك هنأ :ةياور يفو .هسفنب أدب يي هيلإ بتك اذإ ناكف «نيرحبلا ىلع ٍةِلَي يبنلا
 . ؛هسفنب أدبف لَ يبنلا ىلإ
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 اهرب ؛ «نيرحبلا ضرأ ءاجرأ يف رشتنا دق مالسإلا ناك ةعساتلا ةنسلا يفو -
 يف ةيزجلا نودؤي نيذلا سوجملا سرُفلا ءانثتساب كلذو «ءالعلا دي ىلع ءاهرحبو
 نابزرملا وهو ىرسك بحاص ريعكملا#» نع ًائيش تاياورلا ركذت ملو ءاهيلإ امو رجه

 ةرازلا يف ةيسرافلا تايماحلا نم هعم نيذلاو «ةرازلا نابزرم شيشج نب زوريف
 اوعنتما مث ”ةيرخلا ءادأب اولبق مهنأ امإف «نيراد ةريزج ىلإ لحاسلاو ةيباغلاو نوباسلاو

 هر سرقلا ةلودل نيعبات نولازي ام اوناك مهنأ امإو ةْنِيك هللا لوسر ةافو دعب

 نع هدنسب يرذالبلا ركذ دقو «مهعم ايرع ءالعلا حتفي ملو «ةقطنملا كلت نولتحيو

 - ملسأ مهضعب نكلو ؛لاتق يو هللا لوسر مايأ يف نيرحبلاب نكي ملا :لاق .ةداتق

 - اءالعلا حلاص مهضعبو - برعلا مهو

 ركذف «ًاريبك ًاغلبم نيرحبلاب روشعلاو تاقدصلا ضئافو ةيزجلا تغلب دقو
 نب ءالعلا ثعباا ا م ا
 هنم رثكأ هاتأ ام ءأفلأ نينامث نوكي نيرحيل أ/ نم لام فو هللا لوسر ىلإ يمرضحلا
 200 سابعلا هنم ىطعأف ءهدعب الو هلبق

 ًاريمأ نيرحبلا ىف ؛ ءالعلاو كو هللا لوسر يفوت ه١١ ةنس لوألا عيبر رهش يفو -

 هالول : 0507 نب ءالعلا نأ ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ ثيح ءاهيلع

 ركذو ””«ركب وبأ هّرقأف ءاهيلع وهو هلك هللا لوسر يفوتو «نيرحبلا ىلع ْهكَو هللا لوسر
 - نأو «فيطقلا اهنم نيرحبلا نم ةيحان ىلع ناك ءالعلا نإ :نولوقي موق» نأ يرذالبلا

 ىتلا ةقطنملا تناك ًايأو ''”طخلا اهنم:ىرخأ ةيحان ىلع ناك صاعلا نب ديعس نب نابأ
 ؛نيرحبلا ريمأ وه ءالعلا ناك دقف ِيكَي هللا لوسر ةافو أبن لوصو دنع ءالعلا اهيف ناك
 ةنيدملاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ ءالعلا هجوت مث ؛ةقدصلا ىلع ًالماع ديعس نب نابأ ناكو
 هِي هللا لوسر ةافو دعب ركب يبأ ىلإ اوهجوت كي هللا لوسر لامع رثكأ نأل .ةرونملا

 ريمأ يمرضحلا نب ءالعلاو «نميلا ريمأ لبج نب ذاعم مهنمو ءركب يبأ فالختساو
 .مهريغو «نامع لماع صاعلا نب ورمعو ءنيرحبلا

 عقوو «نيرحبلا يف رومألا تضقتنا ةرونملا ةنيدملا يف ءالعلا ثوكم ءاناو
 :الئاق يرذالبلا هركذي ام ثدح ٍذئدنعو (نيرحبلا لهأ ةدر) تاياورلا هيمست ام
 قيدصلا ركب ابأ نيرحبلا لهأ لأسف «ةنيدملا نان نيرا قش نيعتس نع نايأ ه0
 . 1 ع .مهيلع ءالعلا هد نأ

 147 من وخال تانادلبلا سرعت. 1)

 .448ص ؟ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (0)



 590١ مالسإلا رجف يق نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 201

 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلل ءالعلا ةيالو
 ءركب يبأ ةفالخ لئاوأ يف ةرونملا ةنيدملاب يمرضحلا نب ءالعلا ءاقب ءانثأ

 ام لثمتيو «(نيرحبلا لهأ ةدر) تاياورلا هيمست ام عقو ثيح نيرحبلاب رمألا ضقتنا

 نب نامعنلا نب رورغلا رذئنملا اوبصت) برعلا نم مهريغو ةعيبر ةليبق نأ يف ثدح

 جرخو «ةريحلا ىف رذنملا نب نامعنلا هوبأ ناك امك نيرحبلاب اكلم هوماقأف ءوديملا

 لسرأو ءرجهو فيطقلا نيب لزن ىتح ةبلعث نب سيق ينب وخأ ةعيبر نب مطحلا

 «ةعيبر نم ةبلعث نب سيق دلو نم هعيض نب حيرش وه مطحلاو .ةريحلاب نامعنلاك
 :هلوقب مطحلا َىمٌّسو

 مطح قاوسب ليللا اهملدق
 هيف نصحت يذلا اثاوج نصح مطحلا رصاحف ءاثاوج ىلإ رورغلا رذنملا هثعبف

 : لئاقلا يبالكلا فذح نب هللا دبع مهنم «نيملسملا نم ةعامج

 انيعمجأةنيدملاَّنايتفو '"ةكولأا ركب ابأغيبأ الأ

 انيرصحمم اثاوج يف ىراسأ اويسم| كاتنم بانبتتا ىف كانا نيوش

 ءايحأ نم مهريغو لئاو نب ركبو سيقلا دبع» نأ نودلخ نب خيرات يف ءاجو
 سيقلا ليغ امأفا < يلقب اهدعم نم قواس نع وتشتلا [ةكو::ةانولا قدي ااودقرا ةعيسر

 مهغلب املف ءاوهلساف هموق اعدو ملسأو دفو دق ناكو ىلعُملا نب دوراجلا مهدرف

 ءايبنأ هلل نأ نوملعت :دوراجلا مهل لاقف ءتام ام ًايبن ناك ول :اولاقو اودترا ةافولا
 قطن  دهشت مث «تام ِةيِكي دمحمو اوتام مهنأ نوملعتو مهورت مل هِلْبَق نم

 نيبو ةعيبر رئاس نيب أاولخو «مهمالسإ ىلع اوتبثو هعم اودهشتف  نيتداهشلاب
 لاق +ىفوت دق ناك ىزاش خي زدتملا نأ تناغلاز "'*«ةيمليسلاو فواس وف رذنملا

 حتف لبق يمرضحلا نب ءالعلا ثعب كي هللا لوسر ناك» ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا
 لبق ِةِْكَي هللا لوسر دعب كله مث ءهمالسإ نسحف ملسأف «ىواس نب رذنملا ىلإ ةكم
 دعب كلذو '”«نيرحيلا ىلع ِيي هللا لوسرل ًاريمأ هدنع ءالعلاو نيرحبلا لهأ ةّدر

 «نيرحبلاب لازي ام ءالعلا ناكو ءركب يبأ ةفالخ ةيادب يف يأ ءِدِْكَي هللا لوسر ةافو

 .نيرحبلا يف رمألا ضقتنا ٍظئدنعو ءاهيف يقبو ءةرونملا ةئيدملا ىلإ ءالعلا راس مث

 :ةلاسرلا : ةكولألا كولا. 9

 .ال”ص 7ج  نودلخ نبا خيرات 20

 .7 17ص ؛ج  ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا ()
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 ليلقب اهدعب نمو - ةافولا تناك امل» :الئاق ىلوألا ةياورلا نودلخ نبا كردتسا دقو

 هوماقأف ء«رورغلا ىمسُي ناكو رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا اويصنو ةعيبر تدترا -

 ترمتساو «مالسإلا ىلع سيقلا دبعو دوراجلا تبثو «ةريحلاب هموق ناك امك أكلم

 الخ ةعيبر نم نيرحبلاب نم رئاس دترا» يرذالبلا لاقو ''”«ةدرلا ىلع لئاو نب ركب
 خفأ لاق (رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا مهيلع اورّمأو .هموق نم هعبت ْنَمو دوراجلا

 نيراد ىلإ ثعبو «رجهو فيطقلا نيب لزن ىتح ةعيبر نب مطحلا جرخو» نودلخ
 يخأ ديوس نب رورغملا ىلإ لسرأو «مهنيبو هنيب سيقلا دبع لعجيل اوناقأف
 نوكت ىتح نيرحبلاب كتكلم ترفظ نإف ثبثا :ةفل"لافو « ودكملا نب ناهعتلا

 رمألا تقتناو 7” رجب ةسلاتملا رصاخم «اناوعب ىلإ هقفنو. ةزيحلاب نامعتلاك

 ودبيو ءاهريغو (طخلا)و (فيطقلا)و (رقشملا نصح)و (رجه) يف رورغلا رذنملل

 ركذ دقف «قطانملا ضعب نم ءالجإلا هبشي ام ىلإ اوضرعت سوجملا سرفلا نأ
 اوقحلف ء«فيطقلاب اوعمجت اوناك ٌسوجم «ةرازلا نابزرم ىلإ مضنا» هنأ يرذالبلا
 ءاعنص يف يدارملا حوشكم نب سيق ةروث عم نيرحبلا ثادحأ تنمازت دقو «ةرازلاب
 نأي تاياوولا ةيلإ عتراشا موب 4 اوهتيبوب اري يملا: قه ءاعبألا نتوملا تلغأ ءالخإو
 يف كلذ ناكو  نيرحبلا ىلإو تومرضح ىلإ ءاعنص نم قيرحلاك راطتسا رمألا
 نت نووغلا رددملل اونا: يوععلا ءاسرا يلغأ نأ قدييو تدهأ يحب ريش

 . نيرحبلا دالب ىلع هوكلمو ءرذنملا نب نامعنلا

 ٌلهأ لأس» :ًالئاق يرذالبلا هيلإ راشأ اَمِل قيدصلا ركب ىبأ ةفيلخلا باجتساو
 امنإو «لزعُي مل ءالعلا نأ رهاظلاو .«لعفف :مهيلع ءالعلا دري نأ ركب ابأ نيرحبلا

 وأ «ةدرلا ىلإ تروطت يتلا ثادحألا كلت عوقو يف مهاس امم «ةنيدملاب ةرتف يقب

 نب ءالعلل ةرامإلا ءاول ركب وبأ دقعف «ةفيلخلاو ةلودلا ىلع جورخلاو درمتلا ىلإ

 قيرطلا يف وه اميفو نيرحبلا ىلإ نيملسملا نم ةعامج يف ءالعلا قلطناف يمرضحلا
 نم ناك» ىمرضحلا نب ءالعلا نأب ريثك نبا ظفاحلا اهركذ ىتلا ةثداحلا تثدح
 ًالزنم لزن هنأ ةوزغلا هذه يف هل قفتا «ةوعدلا يباجم دابُعلا ءاملعلا ةباحصلا تاداس
 مهمايحو شيجلا داز نم اهيلع امب لبإلا ترفن ىتح ضرألا ىلع سانلا رقتسي ملف
 كورد اليل كلذ ناكو  مهبايث ىوس ءيش مهعم سيل ضرألا ىلع اوقبو («مهبارشو

 ءفصوي الو دحي ال ام ٌمْعلاو مهلا نم سانلا بكرف ؛دحأو ريعب ىلع اهنم اوردقي

 لاقف ؛هيلإ سانلا عمتجاف ءالعلا ىدانم ىدانف .ضعب نا يصوي مهضعب لعجو
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 :لاق قلب :اولاق ؟هللا ناضتنأ متسلا هللا ليبس يف وعسلا سانلا اهيأ :ءالعل
 نيح حبصلا ةالصب يدونو .مكلاح لثم ىف ناك نم هللا لذخي ال هللاوف ءاورشبأف

 «سانلا اثجو هيتبكر ىلع اثج ةالصلا ىضق املف «سانلاب ىلصف ءرجفلا علط
 سانلا لعجو «سمشلا تعلط ىتح هلثم سانلا لعفو هيدي عفرو ءاعدلا يف بصنو

 غلب املف «ءاعدلا يف دهتجي وهو ىرخأ دعب ةرم عملي سمشلا بارس ىلإ نورظني
 ىشمو ىشمف «حارقلا ءاملا نم اميظع اريدغ مهبناج ىلإ هللا قلخ دق ْدِإ ةئلاثلا
 سانلا دقفي مل . اهيلع امب جف لك نم لبإلا تلبقأو ءاولمتشعا ناويرشت هبلإ نهانلا

 تايآ نم:سانلا نياع امم اذه ناكف لهن دعب اللغ لبإلا اوقسف ٠ ءأكلس مهتعتمأ نم

 17 ةّيرسلا هذه يف هلل

 ءاسؤر لبقأ ىتح نيرحبلا ةيالو ضرأ فراشم ىلإ ءالعلا لصو نإ امو -
 ءاجا :نودلخ نبا لاق كلذ ىفو .هيلإ اومضناو نيرحبلاو ةماميلا لئابق لاجرو

 لاثأ نب ةمامث رفنتساف ةماميلاب ٌدَّمو «نيرحبلاب ةدرلا لهأ لاتقل يمرضحلا نب ءالعلا
 عاد هلق .ورمع ونبو بابرلا ونب , هلبقتساف ميمت ينب دالبب رم مث . . ةفينح ينب يف

 ءالعلا ىلإ تاقدصلاب ءاجو مدق :ءالعلل ورمع ينبو بابرلا يِقْلَت مصاع نب سيق
 ا هركسع لثم ميمت ينب نم ءالعلا عم راسف .. .لاتقلل هعم جرخو

 نب ماعلا يبل قيدنعلا ركوبا فيصل نورحبلا لهآ نأ نيكك نيالاقو
 لك ءاجو «ريبك لفحم يف لاثأ نب ةمامث هيلإ ءاج نيرحبلا ْنِم اند املف «يمرضحلا
 ءالعلا مهمركأف «ءيمرضحلا نب ءالعلا شيج ىلإ اوفاضناف يحاونلا كلت ءارمأ

 رئاشعلا لئابقلا ءاسؤر يحاونلا كلت ءارمأب دوصقملاو ” (مهيلإ نسحأو مهب بحرو

 : ناعجلا لب ةرراجلا بانر سيكا هيه مهتعر « نيوديلا نمر ينخر ةناحتلا ىف
 .لاتق نودب رجه ةنيدم ءالعلا لخدف «مهريغو لئاو نب ركب رئاشعو

 ونب هعمو ةعيبض نب مطحلا ةدايقب (اثاوج) يف (ةدرلا) ةعامج ترصضحناو -

 «مهرصاحمف اثاوج نإ ءالعلا راسف ءاثاوج يف هيلإ عمتجا نمو ةبلعت د ربنا ودبل

 هيلاع اتاوصأو ةبلج يأ  ةديدش ةأضوض ءالعلا عمس ذإ ليللا يف نوملسملا امنيبف»

 مهيلإ لخدف فذح نب هللا دبع ماقف ؟ءالؤه ربخ انل فشكي لجر ْنَم :لاقف -
 .هشيج هعمو هروف نم ءالعلا بكرف :هربخأف ءالعلا ىلإ عجرف «ىراكس مهدجوف

 مطحلا ناكو ءروسأمو لوتقمو جانو ٍدرتُمف اباره اوّرفو «ىراكسلا كئلوأ اوسبكف

 .,"”؟9ص "لج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 ءالعلا باحصأ نم لجر ءاجف .هباكر عطقناف هداوجب بكرو أشهد ماقف ءامكات

 اعيرص عقوف «لعفأ ال :لاقف «ّيلع ٌزهجأ :مطحلا هل لاقف ءاهعطقف هلجر برضف

 هلجر دجو املف مصاع نب سيق هلتق مث «ىبأيف ءهلتقي نأ هلأسي دحأ هب ّرم املك
 لتقو ءاثاوج حتف ىتح ءالعلا مهرصاحا :يرذالبلا لاقو .«هلتق ىلع مدن ةعوطقم

 : يردبعلا ةيلعث نب كلام لاق هلتق يفو ؛ةعيبض نب حيرش مطحلا مساو ءمطحلا

 ِرْبَحملا يناميلا دْرُبلا ةيشاحك :ريصب ةةلع لق اهويرش اككرف

 ْدَجَه ةنيدم رداغ دق ناكف ءرذنملا نب نامعنلا نب رورغلا رذنملا امأو -

 (رجه) يف ناك يذلا نإ - رقشملا نصح يف ًالصأ ناك امبرو  رقشملاب نصحتو
 لاق ءامهنيب ةاورلا طلخ دقو ءرذنملا نب ديوس نب رورغملا وه (طخلا) ةنيدم يف مث

 هل لاقف «ينّرجأ : ءالعلل لاقو ءرذنملا نب ديوس نب رورغملا رّسأو) :نودلخ نبا

  هحارس قلطأ يأ  لسرأف .رورغملا انأ ينكل :لاقف ؟سانلاب تررغ تنأ :ءالعلا

 رورغلا رذنملا نأ يرذالبلا لاقو (بقلب سيلو همسا رورغملا نأ لاقيو ءرجهب ماقأو

 نإ - بوصألا وهو  لاقيو ءرذنملا لتقو اهحتفف ءالعلا اهاتأف» «طخلا ةنيدمب قحل

 حلاص ىتح هيلإ لصوُي ملف «هلوح ءاملا لسرأو ءرقشملا نصح لخدف اجن رذنملا
 '”(لتُقَف بره مث نمأتسا هنإ :نولوقي ٌموقو ..اهالخف رقشملا ىلخُي نأ ىلع
 ءمكحلا ىلإ مطحلا حومطو رورغلا رذنملا حومط ىهتنا ةفيفطلا ةهجاوملا كلتبو
 . يمرضحلا نب ءالعلا دي ىلع نيرحبلا ةيالو يف رمألا بتتساو

 ةرازلاو ةباغلاو نوباسلل ءالعلا حتف

 قطانمب يسوجملا يسرافلا دوجولا ةهجاوم يف ءالعلا أدب ه17١ ةنس يف
 ةبراحم راطإ يف كلذ تاياورلا تركذ دقو «نيراد ةريزجو ةرازلاو ةباغلاو نوباسلا
 ىف ةيزجلا ءادأ ىلع ءالعلا اوحلاص دق اوناك سرفلا كئلوأ نأ ىنعي امم ةدرلا لهأ

 يبأ ةفالخ يف ةعاطلا نع اوجرخو ةيزجلا ءادأ نع اوعنتما مث ِِلي هللا لوسر دهع

 ةيسرافلا ةلودلاو سرفلا مكح تحت تناك قطانملا كلت نأ بوصألا لعلو كب

 ءادأ ىلع اوحلوص نيذلا سوجملا سرفلاف ءاهيلع مالسإلا ةطلس دادتما قبسي ملو

 ملو (فيطقلا) ةنيدم ىلإ (رقشملا) نصحو (ْرَجْه) ةنيدمب اوناك نيذلا مه ةيزجلا
 نوباسلاو ةباغلاو ةرازلا يف ةيسرافلا ةيماحلاو تاوقلا ةحلاصملا كلت لمشت

 هيمسُتو شيشج نب زوريف نابزرملا قطانملا كلتب سرملا دئاقو لماع ناكو ءنيرادو
 .(ربعكملا) بارعلا
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 نب زوريف همساو «ىرسك بحاص ربعكملا نصحت! :يرذالبلا لاق
 نع اوعنتماو فيطقلاب اوعمجت اوناك سوجم هيلإ مضناو .ةرازلا يف «شيشج

 اهيلع رطيسي ةرازلا ريغ ناتقطتم كانه تتاكو ««ءالعلا اهرصاحف «ةيزجلا ءادأ

 ةريزج ىلإ ةفاضإلاب ةباغلا ةنيدم ةقطنمو اهارقو نوباسلا ةقطنم يهو سرفلا
 نوباسلا يف ةيسرافلا تايماحلا ىلع تاراغلا نش يف ءالعلا أدب دقو «نيراد

 ىلوتو ركب وبأ يفوت كلذ يف وه امنيبو «ةرازلل هترصاحم ءانثأ ةباغلا يفو
 .ها يناثلا ىدامج يف باطخلا نب رمع ةفالخلا

 ا 2 7 3

 ةيالو ىلع اريمأ يمرضحلا نب ءالعلا َرقأ ةفالخلا رمع ىلوتاملو
 تحت لازت ام ىتلا قطانملا كلت ريرحت ىلع لمعلا ىف ءالعلا ىضمف ءنيرحبلا

 لاق «نيرادو ةرازلاو ةباغلاو نوباسلا يهو يبرعلا جيلخلا يف يسرافلا لالتحالا

 يف اهحتفو ركب ىبأ ةفالخ يف اهحتفي ملف ةرازلا ىلع ءالعلا ماقأ» :يرذالبلا

 كانهو ءةونع رمع ةفالخ يف نيرادو نوباسلا ءالعلا حتف امك ءرمع ةفالخ لوأ

 . (عالعلا قدنخمب فرعي عض وم

 محتقا مث «نوباسلا لوح هشيجل ًاقدنخ رفحو «نوباسلا حتفب ءالعلا أدب دقو

 الاتق هولتاقف ةباغلا ةنيدم يف ةيسرافلا ةيماحلا ازغ مث ءاهحتفو سرُفلا مزهف نوباسلا
 يف  ةباغلاو نوباسلا حتفو ريرحت مت كلدبو ءنوملسملاو ءالعلا مهلتقف اديدش

 ةنيدم ازغ مث ءاهحتفف رمع ةفالخ لوأ يف نوباسلا ىرق ءالعلا ازغا»

 0-5-0-5 ربخكملا اهبو ةرازلا نا مث ءمجعلا نم اهب ا لتقو ةباغلا

 .اهرصحف شيسج

 نا دنت دل لأ

 ربعكملا رقمو جيلخلاب سرفلا تاوقل يسيئرلا لقعملا «ةرازلا) تناكو

 جيلخلا ةقطنم يف زكرمتملا هشيج دئاقو هبئان يأ - ىرسك بحاص شيشج نب زوريف
 ْرَجَهو فيطقلاب اوناك نيذلا سوجملا سرقلا ةرازلا يف ربعكملاب قحل دقو -
 هاللعلا اخ: ةناقلاو قون انملا ىن :عيمتولا نشلا ةيسرافلا تايفاجتلا كودو «رقتلاو
 تالة رع ب زايعحللا :ءاتقأ د ةرازلا قراقع نام دكراووب اه ردم اسوا ةرارلا ىلإ
 ركذ كلذ يفو «يراصنألا كلام نب ءاربلا هيلإ جرخف ةزرابملا يسرافلا نابزرملا اهيف

 قوف هنعطف كلام نب ءاربلا هزرابف «زاربلا ىلإ ةرازلا نابزرم اعد» :هنأ يرذالبلا

 ناك انهلدن هيدي يف بهذ يراوسو نابزرملا بلس ذخأف لزن مث ؛هعرصف هبلص
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 لوأ ناكو «هترثكل رمع ُهَسّمَحَف ءرانيد فلأ نيعبرأ بلسلا ةميق غلبف ءهّقطنَمو هيلع
 .©0070مالسإلا يف سمخ بلس

 مث" «ءالعلا مهرصاحو  نابزرملا لتقم دعب  ةرازلا لخاد سرفلا نصحتو
 نم ةجراخلا نيعلا يهو موقلا برش ىلع ءالعلا لدو انمأتسُم ةرازلا نم لجر جرخ
 ثلث هل نأو «ةرازلا ميلست ىلع هوحلاص ه5 اوأراملف ععالعلا اهذّسف .ةرازلا

 حلصلا كلذبو «اهجراخ مهل ناك ام فصنو ةضفو بهذ نم اهيف ام ثلثو ةنيدملا

 ناكو ( نيراذ هريزج نول هدونج بلغأو زوريف ربعكملا ءاجملو عةرازلا حتف ع عالعلل ّ

 ©"0ةيرجه ١١ ةنس لاوش وأ نابعش ىف ةرازلا حتف

 نب ءالعلا دمعو «ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا جيلخلا يف ةيسرافلا ل

 . نيراد حتفو ريرحت ىلع مزعلا يمرضحلا
 دلع دع د

 نيراد ةريزجل يمرضحلا ن نب ءالعلا حتف

 يف ةريبك ةيراجتو ةيجيتارتسا ةيمهأ ثاذ ةريبك ةريزج ْنيِراَد ةريزج تناك

 نيراد ةريزج تناك (نيرحبلا) ىمست جيلخلا ةقطنم تناك امنيبف «يبرعلا جيلخلا

 0 6 ر يسم نيرادو لحاسلا نيب ام ناكو» : ىربطلا لاق ؛(نيرحبلا ءانيم) مفصلا

 (نيرحبلا) ةريزج يه (نيراد) نوكت دقو '"”(«تالاحلا ضعب يف رحبلا نفسل ةليلو

 (ْرَجَه) ىلإ ةريغص قراوزب لقنُت مث دنهلا دالبو سراف نم ةراجتلاب اهيلإ لصت نفسلا
 : لاق ثيح سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا (نيراد) ركذ دقو «جيلخلا لحاس قطانمو

 بئاقحلا ٌرجَب نيراد ْنِمَنْعَجَرَيو مهبايع افاقح ءانهدلاب نْووْمَم

 نولا ىسرفلا لولق بحسلا ةرازلاو نوياسلا يمرضحلا نب ءالعلا حتتفا املو

 ع لّمعئاف . يبرعلا جيلخلا يف سرفلل لقعم رخا نيراد تنئاكف ؟ةيواذ ةريزج

 رخآ (ةيزاذ) ةريزجم تبان كلذبو

 يف ىرسك لماع ناك يذلا (نازمرهلا) وه نوكي دقو «زوريف ربعكملا سيل اذه نابزرملا )١(

 . ةرازلا ىلإ بحسنا ءالعلا اهحتف املف رقشملا نصح

 يف سرفلا نيبو نيملسملاو برعلا نيب رسجلا ةعقوم عم ةرازلا حتفو ءالعلا راصتنا نمازت (؟)
 رئاسخب نوملسملا اهيف بيصأو ه١ نابعش يف رسجلا ةعقوم تناكو ؛قارعلاب ةريحلا دالب
 ميعزلا ساطخلا نب رمع ثعبف ؛ةثراح نب ىنثملا مهدئاق عم اويحسناو !ومزهلافق ةريبك

 يتلا بيوبلا ةعقوم يف سرفلاب ةريبك ةميزه ريرج قحلأف يلجبلا هللا دبع نب ريرج يناميلا
 .,نيراد :يرحل ءدعلا عم مااو
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 مهب قلطناف ء«هوباجأف كلذ ىلإ نيملسملا برعلا رفنتساف ءاهحتف ىلع ءالعلا
 : ريثك نبا لاق كلذ يفو «نيراد ىلإ لحاسلا نم قراوزلاب اوريسيل لحاسلا ىلإ
 اوباجأف ما اهب ْنَم وزغنل نيراد ىلإ انب اوبهذا :نيملسملل ءالعلا لاق

 نأ ارق: نفسلا ىف : اوبكريل رحبلا لحاس ىتأ ىتح مهب راسف ءاعيرس كلذ ىلإ

 نبا لاقو . هللا ءادعأ ٌبهذي ىتح نفسلا يف مهيلإ نولصي ال ةديعب ةقشلا

 اولحتراف هرحبلا اوضرعتسي نأو نيراد ىلإ سانلا ءالعلا بدن» نودلخ

 لحاسلا نيب هايملا ةليلق ةضاخم كانه تناك هنأ كلذو «ء(رحبلا اومحتقاو

 دقو .(«لبإلا فافخأ رمغي ءام اهقوف ءاثيم ةلمر لثم ىلع» ةضاخم ىهو «نيرادو
 كلذ: فرب ها رك هل ناك كاز ني رك نع لسير هرم كلا كالت ىلع ركاعل لذ
 يف ءالعلا محقتف «نيراد ىلإ ةضاخملا ىلع يركبلا زارك ِهّلَذا :يرذالبلا لاق

 ا ىلإ رحبلا ملا نب

 05 مهلويخب ظ22ظ001101000 0

 « لجو ّنع هللا وعدي وهو ةيرحبلا ةضاخيملا هسرفب ءالعلا محتتقاف ءكلذ ىلإ ءالعلا

 فلخ ةيرحبلا ةضافملا لخاد نوريسي مهلبإو مهلويخب نوملسملا هب قحل ٍدئدنعو

 نبا ظفاحلا ركذ دقف «عزعزتي ال قداص ناميإبو ٍةقثب ىلاعت هللا نوعدي ْمُهو ءالعلا
 اي ميكح اي «نيمحارلا محرأ اي :لوقي وهو هسرفب رحبلا ءالعلا محتقا» :هنأ ريثك

 الإ هلإ ال ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي ييحم اي يح اي ءدمص اي ءدحأ اي «ميرك
 مهب زاجأف «كلذ اولعفف ءاومحتقيو كلذ اولوقي نأ شيجلا رمأو .انبر اي تنأ

 الو لبإلا فافخأ رمغي ال ءام اهقوف ةثمد ةلمر لثم ىلع نوشمي هللا نذإب جيلخلا

 بدن» :نودلخ نبا لاقو .«هليلو موي نفسلل هتريسمو «ليخلا بكر ىلإ لصي
 ىلع رحبلا اومحتقاو ءاولحتراف «رحبلا اوضرعتسي نأو نيراد ىلإ سانلا ءالعلا

 اي ميلح اي ميرك اي نيمحارلا محرأ اي :اوعدي مهلكو  لويخلاو لبإلا يأ - رهظلا
 اوزاجأف .انبر تنأ الإ هلإ ال مويق اي يح اي ىتوملا ييحم اي يح اي دمص اي دحأ

 موي ةريسم يف «لبإلا فافخأ رمغي رتب هاد هقول ارب او رلط ىلع هيام يللا
 نم ةيسرافلا تايماحلا ةمجاهمب ءالعلا مهرمأ نيراد ةريزج اوغلب املف 2 «ةليلو

 ةمثره نب ةجفرعو يمرضحلا نب ءالعلا مهتمدقم يفو اهيلإ اوقلطناف تاهج ثالث
 لهأ رعشي ملف» :يرذالبلا لاق «يركبلا زاركو يدبعلا رذنملا نب فيفعو يدزألا

 مهتلتاقم اولتقف ءهجوأ ةثالث نم نوملسملا مهلتاقف ءاوجرخف «ريبكتلاب الإ نيراد

 .ا/ل ١ ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات ١5١54 ص هج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 1
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 : كلذ يف يركبلا زارك لاقو . ملسأ كلذ ربعكملا او علف «ّيبسلاو يرارذلا اووحسو

 ”تيزا» افك يلإاهدت تثيضخت امهعتم ركبلا نطايح العلا ماش

 كلل ف

 لجالجلاىدحإرافكلاب لزنأو هّرختْنْلْدةَللاَدأرتةلأ

 ناك ءالعلا نأ يبطرقلاو ريثك نباو يراخبلا مهنمو ةمألا ءاملع ركذ دقو

 نيراد ىلإ جيلخلا يف ةيرحبلا ةضاخملا هايم قوف ريسملا كلذ نأو ةوعدلا باجم

 عم ناكو : يشك بالاك ءحتفلا كلذ يف سانلا اهنياع يتلا تاماركلا ةشناك

 ىلع هللا ىرجأ امو ءالعلا رمأ نم اهوأر ىتلا فقاوملاو دهاشملا هذه ىف نيملسملا

 ناكو همالسإ نسحف «ٍذئنيح ملسأف «ءبهار رجه لهأ نم لجر «تامارك نم هيدي
 .  ة4هنم نوعمسي ةباحصلا هقز 0 1 ١

 يف نوملسملا اهمنغ يتلا مئانغلا نأ نودلخ نباو يربطلا مهنمو نوخرؤملا ركذو

 يأ  سرافلا لفن غلبف مئانغلا ءالعلا ِمَسَن» ثيح «مئانغلا مظعأ نم تناك نيراد حتف
 مئانغلا سمخ ىوس كلذو ««شيجلا ةرثك عم نيفلأ لجارلاو «فالآ ةتس  بكارلا

 يراد ةريزج تناكو «نيراد حتف ءابن عم باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ ءالعلا هثعب يذلا

 دي ىلع اهحتفو اهريرحتبو «يبرعلا جيلخلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمولل ةدعاق رخا
 جيلخلا ةقطنم ءاجرأ يف ةبورعلاو ةيرحلاو مالسإلا تايار تقفخ يمرضحلا نب ءالعلا

 : نيرحبلا ىلع ءالعلا ىلو امل ِديكَك هللا لوسر لوق كلذب متو «يبرعلا

 17 ور خو اهّرب ىلع هللا لوسر نيمأ يمرضحلا نب ءالعلا نإ

 يمالسإ يبرع شيج ققح «نيراد ةريزج ءالعلا اهيف حتف يتلا ةرتفلا تاذ يفو

 شويج ىلع ريبك راصتنا لوأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا يناميلا ميعزلا ةدايقب

 «ةيرجه ١ ناضمر يف ةريحلا ميلقإب ةليخنلاو بيوبلا ةعقوم يف كلذو قارعلاب سرفلا
 تاراصتنالا ةحتاف قارعلاب ةريحلا يف ريرج حوتفو جيلخلا يف ءالعلا حوتف تناكف

 . نينس عضب يف ةيسوجملا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا طوقس ىلإ تدأ يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا
 ول 00 6

 ني 03 ب

 .7 74ص ”ج  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .53١ص  ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (2)



 5538 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 259

 أرحب . . ةيسراف ةريزج لوأ حتف

 مضي يبرح يرحب لوظسأ نيوكتب ماق نم لوأ يمرضحلا نب ءالعلا ناكو '

 وزغ يف ركفي ءالعلا ناك دقف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيبرحلا بكارملاو نفسلا نم اددع

 . لوطسألا نيوكت لامكتسا دعب ًارحب سراف دالب حتفو

 نم مالسإلا يف ةيرحب ةوزغ لوأ هيجوتب ه5١ ةنس لئاوأ يف  ءالعلا ماقف

 يناميلا ريمألا ةدايقب يسرافلا لحاسلا نم برقلاب ةيسراف ةريزج ىلإ جيلخلا لحاس

 «ةريزجلا كلت حتفو نفسلاب ةجفرع قلطناف يدزألا ىقرابلا ةمثره نب ةجفرع دئاقلا

 : الئاق نادلبلا حوتف يف يرذالبلا حتفلا كلذ ىلإ راشأ دقو

 َهّجَو «نيرحبلا ىلع باطخلا نب رمع لماع وهو يمرضحلا نب ءالعلا ناكا
 بتك مث . سراف يلي امم رحبلا يف ةريزج حتفف ءدزألا نم يقرابلا ةمثره نب ةجفرع

 .©276لعفف «ةبتع هب دمي نأ ءالعلا ىلإ رمع
 نِم شيج يف ناوزغ نب ةبتع يباحصلا هجَو دق باطخلا نب رمع ناكو

 يرعشألا ىسوم وبأ مهيفو قارعلاب ةرصبلا ةقطنم ىلإ نيرحبلاو نميلا لهأ يرفنتسم
 ةبتع لزن» :نودلخ نبا لاق «يريمحلا نصحم نب ةفيذحو مهر يبأ نب ةربسو

 نب ةبتع ىلإ رمع بتك» :هنأ ريثك نبا ركذو ''7(ه85١ ةنس عيبر رهش يف ةرصبلا
 ةمثره نب ةجفرعب كدمي ءالعلا ىلإ ٌتبتك دقو :ًالئاق ةرصبلا ىلإ ههجو نيح ناوزغ
 اددم ةجفرع هيجوتب ءالعلا ىلإ رمع بتك كلذكو .؛هبّرقو هرشتساف كيلع مدق اذإف
 عم ب هثعبو ءاهحتتفا يتلا ةيسرافلا ةريزجلا نم ءالعلا هاعدتساف «ةرصبلا يف ةبتعل

 رهشو عيبر رهش نيب اميف كلذو «ةرصبلا يف ةبتع ىلإ - نيرحبلا ةيالو دنج نم ةوق
 يرفنتسم نم تادادمإلا ثعب ىف رمع ذخأ ةرتفلا كلت ىفو .ةيرجه ١5 ةنس بجر

 :فيكاقلاب يفالتتالا ضمفلا لص ىلوزو اة: يداقلا ىلإ ءاقلا نمو ةرضبلا وهيومللا
 ةريحلا ميلقإ يف ةيسداقلا ىلإ علطتت راظنألا تناك امنيبو ءصاقو يبأ نب دعس

 .رحبلا قيرط نع سراف دالب وزغل أيهتي ءالعلا ناك قارعلاب
 م مع
 هوه

 أرحب . . سراف دالبل ءالعلا تاوق وزغ

 (ةيرجه ١ 6 ةنس لئاوأ يفور ؛رحبلا قيرط نع سراف دالب حتف ةركف ذيفنتل يبرعلا

 .؟78ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 نب دوراجلا ةدايقب ىلوألا «قرِف ثالث ىلإ تاوقلاو نفسلا ميسقتب ءالعلا ماق

 مهل دقعو «ءرذنملا نب ديلخ ةدايقب ةثلاثلاو ع مامه نب راوسلا ةدايقب ةيناثلاو «ىلعملا

 مهل ددحو .جيلخلا لحاس يف بكارملاو نفسلا نتم ىلع ةدايقلا ةيولأ ءالعلا

 نفسلاي !وقلطناف «سراف دالب ميلاقأ مهأ نم ناكو رخطصا ميلقإ حتف وهو فدهلا
 يمالسإ شيج لوأ شيجلا كلذ ناكف <« سراف دالب ىلإ جيلخلا نيرباع بكارملاو

 - نيرحبلا ضرأ ريمأ هنأل هتايحالص نم كلذ نأ ىري ءالعلا ناكو ءرحبلا يف وزغي

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناذئتسا ىلإ ةجاح ري ملف ءاهرحبو اهّرب  حيلخلا ةقطنم

 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «سراف دالبل يرحبلا وزغلا كلذب مايقلل

 نيب ًادانجأ مهقّرَفو «هوباجأف سراف ىلإ سانلا يمرضحلا نب ءالعلا بّذَن)
 .مهعيمج ىلع هّرّمأو ندكملا دن ةيلحو «مامه نب راوسلاو ءىلعملا نب دوراجلا

 .(«قرغلا فوخ كلذ نع ىَّهْنَي رمع ناكو رمع نذإ ريغب سراف ىلإ رحبلا يف مهلمحو
 تاكو ءرمع نذإ ريغب كلذو ءرحبلا ىف ذ ءالعلا مهلمحف . ٠ 2 نيتك مبا: لاقو

 دونجلا تربعف ؛ «نيملسملا هيف ايزغأ ام ركب ابأو يي هللا لوسر نأل كلذ هركي رمع

 «سراف ىلإ نيرحبلا نم
 دو دع د

 مد

 نم تاوقلا تلزنو سراف لحاس ىلإ اهلوصوب ًاحاجن ءالعلا تاوق تققح دقو
 تاوقلا كلت تققح مث «نيملسملا نم دحأ قرغي ملو ءسراف ضرأ تلخدو نفسلا
 اوغلب ىتح رخطصا ميلقإ يحاونو ندم اوحتفف رخطصا ميلقإ مهلوخدب ًاديكأ ًاراصتنا
 ةداق اوحلاص رخطصا قطانم ماكح ضعب نإ لب «ميلقإلا كلذ يلي اميف (سواط) ةقطنم

 تل ا ا «ةيزجلا ءادأ ىلع ءالعلا شيج

 «ةيناثلا ةرملا هذهو «ءرخطصا نوملسملا حتتفا» :ريثك نبأ لاق ثيح ه7 ةنس رخطصا

 ىف | فرار اجب نيك اعني نيردكسل ضاحلا ديس داع مدعي دايما ا وتشتب كقا هلم ناك

 . '72١؛سواط هل لاقي ناكم يف سرفلاو ْمُه اوقتلاو رحبلا

 ةقطنم حتفب ءالعلا تاميلعت ذيفنت دنع اوفقوتي مل ءالعلا دنج ةداق نأ ودبيو

 دنجلا ةداق نكلو  حاجنب هقيقحت مت ام وهو  رخطصا ميلقإ نم اهيلي امو لحاسلا

 سراف ميلقإ امه نيميلقإ نيب اوتابف (سواط) ةقطنم اوغلب ىتح اولغوتو اوعفدنا

 دنج مهاتأ دقف «ةيحان لك نم سراف لهأ مهيلع ىعادت» ثيحب رخطصإ ميلقإو

 دهعلا رخطصا لهأ ضقن ذئدنعو - سراف ميلقإ نم  ذبرهلا ةدايقب سراف لهأو

 1 يار ع ةاهنلار ةيادنلا 680
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 ذيرهلا) دايقب ىسرافلا شيجلاب ءالعلا دنج محتلاف كريت نايزرملا ةدايقب اودشتحاو

 مهنيب اولاحف ءرخطصإ لهأ يف كرهش) جرخ انيب (سواط) يف (سراف لهأ هعمو

 لتقو « سواطب اولتتفاو مهودهان مث ؟ييلغ درمل نضرالاو قةعسلاو مهتبراحمل متئج

 ةلتقم سرملا نم ٌلِتَقَو ةلاَخَر اولتاقي نأ :هنافيصأ كيل فاو «راوسلاو دوراجلا

 اوركسعف .«قرطلا مهيلع سرفلا دخأو .ةرصبلا وحن نوملسملا جرح مث .ةميظع

 ىلإ ةدوعلل لحاسلاو رخطصا نلإ (سواط) نم اوعجارت دق اوناكو .(اوعنتماو

 يف كرهش اودجوو ءاليبس رحبلا يف عوجرلا ىلإ اودجي لد : ريثك نبا لاق «مهنفس
 .(ودعلا نع اوعنتماو !اوركسعف «قرطلا نيملسملا ىلع اوذخأ دق رخطصإ لهأ

 امب هوربخأو «يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ نفسلا ضعب تعجرو تبحسناو

 لحاس نيب عينم ناكم يف رذنملا نب ديلخ ةدايقب اوركسع دق دونجلا نابو ثدح

 نم ةوقب مهدمي يكل باطخلا نب رمع ىلإ ربخلاب ءالعلا ثعبف «ةرصبلاو رخطصأا

 ةرصبلا ريمأ ناوزغ نب ةبتع ىلإ هتاميلعت رمع ردصأف ؛ةرصبلا يف نيملسملا شيج

 مهيف افلأ رشع ينثا ةبتع لسرأف ءاوكلهي نأ لبق سرافب نيملسملا ىلإ شيج ذافنإب»
 ع نسف ةو يقتحعالاو ءورمع نب مصاعو «نصحم نب ةفيلذحو «ةمثره نب ةجفرع

 رذنملا نب اديلخ اوقل ىتح سانلاب لَحاَسَف ء.مهر يبأ نب ةربس عيمجلا ىلعو

 نوكرشملا مزهناف ءاولتتقاف «ةيحان لك نم سراف لهأ مهيلع ىعادت دقو ءركسعلاو

 ىلإ عوجرلاب ةبتع مهيلإ بتكو «مئانغلا نم اوباصأ امب نوملسملا ءافكنا مث ءاولتقو

 . «نيمئاغ اهيلإ اوعجرف «ةرصبلا

 هنع هللا ىضر . . ءالعلا ةافو

 يمرضحلا ءالعلا ةيالو تهتنا سراف دالبل يرحبلا وزغلا كلذ باقعأ ىف

 نم هافعأف «هنذإ نودب وزغلا كلذب همايق باطخلا نب رمع هيلع ذخأ دقف «نيرحبلل
 ةريره ابأ هناكم لوو قيرخشلا نع رمض هلرعل :ريثك ةناولاق :ةيرخبلا ةيالو

 .يرذالبلا لاقو ««يسودلا

 نيرحبلا ىلع هلماع وهو يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ باطخلا نب رمع بتكاا
 :ناوزغ نب ةبتع ناكم ةرصبلا هالو ةئيدملاب هيلع مدق املف . .هيلع مودقلاب هرمأي
 . «رشع ةسمخ ةنس لوأ يف وأ رشع ةعبرأ ةنس يف كلذو تام ىتح اهيلإ لصي ملف

 نم عجر دقف ةرشابم ةنيدملاب رمع ىلإ همودق دنع ةرصبلا ىلع هتيلوت نكي ملو
 رص نأ» رمع هيلإ بتك مث «نيرحبلا ضرأب (جوت) ةقطنم يف ةماقإلا راتخاو ةنيدملا
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 نم ةعامج هعمو ةرصبلا ًادصاق ءالعلا راسف ««هلمع كتيلو دقف ناوزغ نب ةبتع ىلإ

 عضوم وهو  ةلمهملا نيسلابو هلوأ رسكب - سايت هل لاقي عضومب يفوتف « هباحصأ
 . '”«هيعاربلاف اهيلع سايت ىلخأ :َةيبظ ركذو لبقم نبا لاق»لئاو نب ركب دالب نم

 هل لاقي عقومب يمرضحتلا نب ءالعلا ةافو تناكو» :ينادمهلا نسحلا لاق

 ٌتغرف اذإ :هباحصأل لاق ةافولا هترضح املف «نيرحبلا نم ةرصبلا ديري وهو « سايت

 اولاه ىضق املف . .لتاو نب ركب ضرأ يف مكنإف اوضمأو «فيثكلا اذه يلع اوليهف
 نفشكتل هللاو :هيلع لاه نم ضعب لاقف  فيثكلا لمرلا بيثكلاو . .بيثكلا هيلع
 هنوبلطي اوبهذ هورفح املف «أربق هل اورفحي نأ هيأر مهارأف «عابسلا وأ حايرلا هنع

 لع وردك اهنا ةايبملا هي: كتيحذ اهناكت لزؤعتل

 نم «يباحص . .يمرضحلا نب ءالعلا» :عماجلا باتك يف فرطماب لاقو

 . . ه8 ةنس نيرحبلا ِةللَي هللا لوسر هالو . .تومرضح نم هلصأ . .حوتفلا لاجر
 ةنيدملا درو لام لوأ ناكف مهجارخب اوثعبو ءالعلا دي ىلع نيرحبلا لهأ ملسأ دقو

 رمع مث ركب وبأ هّرقأ كي يبنلا ةافو دعبو . .أفلأ نوعبس وهو نيرحبلا جارخ
 لوأ ناكف «نفسلاب ه5١ ةنس سراف ئطاوش ىلإ ةمثره نب ةجفرع رّيس يذلا وهو
 رحبلا بكر ملسم لوأ ءالعلا نإ :لاقيو «مالسإلا يف سراف ضرأب ةريزج حتف نم

 ليقو (سايل) همسا ةيرق يف «قيرطلا يف تامف ةرصبلا ىلإ رمع ههجوو .وزغلل
 ميلقإ نم وهو (سايت) همسا عضوم يف تام هنأ باوصلاو '' «نيرحبلا يف تام
 هنأ ليق كلذل ة ةرصبلا ىلإ قيرطلا ىلع . تيوكلا  ةمظاك ةقطنم ىف نيرحبلا ةيالو

 . نيرخسلا ىف تام

 رون رصبلا َدَّم ربقلا ناكم اذِإ) ء«هنامثج ىلع بيثكلا هباحصأ لاهأ املو
 «رشبلا ريخ اذه :اولاقف ؟اذه ْنَم :لاقف هيي صم ّألألتي

 *”2يمرضحلا نبا اذه

 ليقو «ةيرجه ١0 ةنس ىف «هيلع هللا ناوضر يمرضحلا نب ءالعلا ةافو تناكو
 . ةيرجه ١4 ةنس لوأ يف يفوت هنأ بوصألاو ءها١ ةنس يفوت ليقو ه١ ةئس

 : سايت) نأ هيف ءاجو ١7ص ”ج - ليلكإلا شماه 78ص ١ج ب مجعتسا ام مجعم (0)
 ناكو «لئاو نب ركب دالب نم عضوم هنأ ليلكإلا يف امك باوصلاو .(ميمت دالب يف عضوم

 . تيوكلا يهو ةمظاك ةهج يف
 ١". ص ؟ج - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا 0)
 ا نزع ن كزظماب عفتم وهلا ىلإ عيعتلا يوعتاوملا ءالغإ لجعل مماجلا» (0)
 ©١50. ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (4)
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 يسودلا رخص نب ةَرْبَره وب
  ٍدبِدَكَي هلا لوسر ثيداحأ ظفاح

 ةريره وبأ وه روصعلاو ةنمزألا ربع ركذلا نيدلاخ ةباحصلا مالعأ ْنِم

 هك هللا لوسر ثيداحأ ظفاح يناميلا يدزألا يسودلا رخص نب نمحرلا دبع

 ْنِم ملعلا لهأ ْنِم نجر ةناجتادتا هلع ىورلا :يراخبلا لاق ©"'مالسإلا ةيوارو

 ْنِم ةريره وبأ ناك» :ريثك نبا هنع لاقو ”مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا
 ىلع نيبترم مهانركذ دق ملعلا لهأ نم قئالخلا هنع ثّدَحو .ةباحصلا ظافُحخ

 ةريره وبأ..» :ءابنألا باتك يف ءاجو ؛'*(ليمكتلا باتك يف مجعملا فورح

 عيمج :هيقفلا ظفاحلا «يناميلا يدزألا يسودلا رشص نب نمحرلا دبع

 احلا ركأ نعو.+ اقدح نوعبسو ةعبراو ةفامكلتو مقالا ةيييح هقيزح

 ةعبسلا ةباحصلاو ؟7(«فلألا قوف ىوبنلا ثيدحلا نم اوور نيذلا ةعبسلا

 تب نسل وب ف افيد (0715) ةريره وبأ :ْمُه ثيدح فلألا قوف اوور نيذلا

 (157170) باطخلا نب رمع نب هللا دبعو ءاثيدح (١7؟875) يراصنألا كلام
 )١159( سابع نب هللا دبعو ءاثيدح (؟١١١) نينمؤملا مأ ةشئاعو ءاثيدح

 دعس ديعس وبأو ءاثيدح )١64٠( يراصنألا هللا دبع نب رباجو ءًاثيدح

 : هلوقب ملعلا لهأ ضعب مهرصح دقو ءاثيدح )١١70( يردخلا

 ْرَشَب رْيْخ «راتخملا نع ثيدحلا نم اولَقَن دق ٍفلألا قوف ٍبْحَصلا نم ُعْبَس
 رشع نناو (ىتابع تاو ٌقشئاع ةنعلا 2 تاب ست «ةريره وبأ

 رصم يف ةفاقثلا ةرازو هتردصأ جاجعلا بيطخلل باتك ناونع وه «مالسإلا ةيوار ةريره وبأ» )١(

 م1551 ةكش
 .7١1”ص هج ب ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
 مزح نبأ ركذ) ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو 8١ص  ةرابز دمحم يتفملل  ءابنألا (*)

 ةئامثالثو فالآ ةسمخ ىلع ةريره يبأ ثيدح نم ىوتحا دلخسمم نبا دنسم نأ

 :(فيلحت
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 ةمالسإ لبق ةريره يبأ نع نيقيلا أبنلا
 ةريره يبأ نم لينلل ةلواحم يف ًاعساو ًالدج ءاوهألا يوذ ضعب راثأ دقل

 راطإلا اذه يفو «ةيوبنلا ةنسلاب كيكشتلا فدهب ءديجملا هخيراتو ةذفلا هتيصخشو
 مسا يف سانلا فلتخي مل» :الئاق ةريره يبأ نع همالك (ةّير وبأ دومحم) لهتسا

 ىلع فرعُي الف «ةريره يبأ مسا يف اوفلتخا ام لثم «مالسإلاو ةيلهاجلا يف دحأ

 مسا يف اوفلتخا كلذكو «هب سانلا نيب ىعديل هلهأ هب هامس يذلا همسا قيقحتلا
 .4. .اريثك افالتخا ةيبأ

 نم هنأ ءهلصأ نع فرُع ام لك» ةّير وبأ دومحم لاقف (هتأشنو هلصأ) نع امأ
 امأ «ةيبونجلا برعلا لئابق ىدحإ سود نم مث ءدزأ ةليبق نم ءمهف نب ميلّس ةريشع

 يف نميلا ِهِدْلَب يف هتايح نع سانلا فرعي مل «كلذكو ءائيش اهنع اوفرعي ملف هتأشن
 منغلا ىري ناك هنأ نم هسفن وه هلاق ام ريغ همالسإ لبق اهب اهاضق يتلا نينسلا ىدم

 , 00. .ًاريقف ناكو

 :ةةنباو هيمو هلصأو ةريره يبأ نع ءاملعلا هفرعي ال ام كانه سيل نأ عقاولاو

 ةنئيدملاب كي هللا لوسر ىلإ هترجه لبقو همالسإ لبق نميلا يف هتايحو هتايشتو

 : كلذ نع نيقيلا أبنلا يلي اميفو ءةرونملا

 : نودلخ نبا لاق «سود نب ِمْنُع نب مُهَف نب ميلّس ةريشع نم ةريره ابأ نأ -
 نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب  ةثلثملا ءاثلاب  ناثدع نب سود :وه سوّدوا
 نالهك نب ديز نب كلام نب تبت نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب كلام نب ثرحلا

 بحاص يسودلا ةريره وبأ) :باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو «*'”أبس نب
 بعك نب ثراحلا نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نبا وه سودو .ةَو هللا لوسر
 دوز نك كلاع زد هجن نبا وهي كوخلاو "فوقلا ةنيورالا نو دفن نيد كلاه قب

 :يعافلا لاق ايف" كليك

 رخافمتلا لهاو نالدهك نبا دز: نبا كلام: نبا ثوغ نبا ثننلا'ونب نحتو

 رهاوجلا ريخ نونكملا رهوجلا ىلإ اهّييجُتُف ءهابس انوعدت نونامي
 يف سود ةقطنمب ةريبكلا سود ةليبق رئاشع نم مهف نب ميلس ةريشع تناكو

 .47”ص ل ةّير وبأ دومحم  ةريره وبأ ةريضملا خيش 60

 ١. 1”ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 ةياصإلاو 2 ١3ص ة نحب د ىيطوقلا بلا دع أل :تاخبضألا ةفرعم ىف باعيتسالا ف

 ١ نض ةج - ىنالقسعلل
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 00 اا «نميلا يلاعأب ةارسلا ضرأ
 بعص يبأ نب باتع نب فيرط نب ىرشلا يذ دبع نب رماع» وهو ةريره يبأ دلاو
 3 وود عزب ملغ نيب مهن ني علت حرب ةاقل نو دلعسا وب هيما قو

 نيتملك نم نوكتي همسا ناك اميرو ءرخص : : ىرتخلا يد نع نب رماغ ماو

 يريمحلا رصعلا يف نميلا تايصخشو لايقأ ءامسأ نم ُريثك تناكو (رخص رماع)
 رخص رماع) مسا ناك ابلاغ  كلذكف «تعنو مسا :نيتملك نم نوكتت ةيلهاجلاو

 ةأرما ىرشلا يذ دبع نب رخص رماع جوزتف (يسودلا فيرط نب ىرشلا يذ دبع نب
 ةبلعث نب دعس نب هبنم نب بعص يبأ نب ثراحلا نب حيفص تنب ةنوميم) يه ةلضاف

 «ةريره يبأ دلاو وه ىرشلا يذ دبع نب رخص رماعف ””(يسودلا مهف نب ميلس نب

 .ةريره يبأ مأ يه حيفُص تنب ةنوميمو
 :(سمش دبيع) وه هب سانلا نيب نَعْدُيِل هلهأ هب هامس يذلا ةريره يبأ مساو -

 مهملا نم سيلو اهترثك مهملا نم سيل ةريره يبأ مسا يف ةديدع لاوقأ دجوتو
 مسالاو لوقلا وه مهملا امنإو ءهمسا نع لاوقأ ةدع دوجوو سانلا فالتخا

 يف ءاج كلذ يفو «نمحرلا دبع و هللا لوسر هامس مث سمش دبع وهو حيحصلا
 : هنأ ينالقسعلل ةباصإلا باتك

 نبا ني هللا ديب قع. ىتللا ديز: ون ةفاسأ عع نيس ةاقتنإب يبالودلا جرخأت»

 «ىرشلا دبع نب رماع نب سمش دبع ةريره يبأ مسا ناك :الاق يربقملاو عفار
 . سودل منص مسا ىرشلاو

 نبأ مينا : ةملس يبأ نعو رمع نب دمحم نع يوق دنسب ةميزخ نبا جرخأو -

 . سود نم مث دزألا نم سمش دبع ةريره
 ةريره يبأ مسا ناك :يبأ باتك يف ثدجو :سيوأ يبأ نب ليعامسإ لاقو -

 .هلثم يراخبلا نع يذمرتلا ركذو . . سمش دبع

 يف يمسا ناك :ةريره يبأ نع انباحصأ ضعب يل لاق «قاحسإ نبا لاقو

 ابأ ٌتينكو نمحرلا دبع هك هللا لوسر ينامسف ءرخص نب سمش دبع ةيلهاجلا

 وبأ هجرخأ اذكهو .ةريره وبأ يل ليقف يمك يف اهتلمحف ةره تدجو ينأل ةريره

 ةباصإلاو  ١٠؟ص ؛ج . يبطرقلا ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟١)

 ١١١. ص ةج - ىنالقسعلل

 . «ةبلعت نب دعس نب هينم نب بعص ىبأ نب ثراحلا نب حيفص
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 نبا هجرخأو «قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي قيرط نم ىنكلا يف مكاحلا دمحأ
 . ''الوطم هجولا اذه نم ةدنم

 : يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاجو
 . سمش دبع ةريره يبأ مسأ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس سابع لاق

 . سمش دبع ةريره وبأ : ميعن وبأ لاقو

 . .سمش دبع ةيلهاجلا يف ةريره يبأ مسا ناك : يدع نب ؛ مثيهلا لاقو

 يف ةريره ىبأ مسا ناك : : لاق سوأ يبأ نب ليعامسإ نع يراخبلا ركذو -

 , 34. سمش دب ةيلهاجلا

 مليم باو ورمع نب دمحم مهتع» ءاملعلا نم ددع لاوقأ يبطرقلا ركذ مث

 يف ةريره يبأ مسا نأ يف مهتياور نإ :لاقو «يرهزلاو ب

 مسا نأب حيحصلا ملعلا ققحتي هلك كلذبو . ''”هحيحص سمش دبع) ةيلهاجلا
 مسا وهو : ريسك قلع رعي سانلا نيب يعالكل هلأ هي ةامس ىلا ةريرك نا

 دبع كلملاو سمش دبع أبس كلملا هب يمس نم لوأ ناك ديلت يئابس ينامي
 يف ميدق رعاش لاق هيفو :نيمحو امم ولم نه. طقوب نمسا قيكلملا كلا ىيستت

 : ليلكإلاب تايبأ

 نم رخآ ةريره وبأ ناكو «ناديروذو ءابس كلم نارمن سمش دبع كلملاو
 .نميلا خيرات يف سمش دبع هلهأ هامس

 ةرجهلا لبق هدلوم ناك دقف «نميلاب هدالب ىف هتايحو ةريره يبأ ةأشن امأ

 أشنف «؟نميلا يلاعأ ةاَرّس يف سود ةرضاح ةقطنم يف '' "ةنس (77) وحنب ةيوبنلا
 :ةريره وبأ لاق كلذ يفو ؛«ريعص وهو هوبا تامو ©« سود ةرضاح ىف عرعرتو

 :هلوقو ,. كتب اير نيا وهو ه4 ليقو ه51/ هنس يفوت هنأ ةهريره هيب دلوم نمز ىلع لدي 69

 ىف كلذ همودق ناكو «نيثالثلا ىلع تدز دق ذئموي انأو ربيخب هِي هللا لوسر ىلع تمدقاا
 .هال ةئس مرحم رهش

 نب دزألاو ةليجب ةارس مث ءمهفو يلع ينب ةارس اهنم :ةارسلا ضرأ» :ينادمهلا لاق (4)
 د 708ص  #شرج نعل «عءونئشه نب رجحعلاو ؛دماغو :؛سودو « قرابو .عملاو .نامالس

 .ابرعلا ةريزج ةفص
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 هترسأ تناكو «هلهأو هتدلاو فنك يف أشنف «بألا ميتي ينعي ''”«ًاميتي ٌتأشن»

 ؛ةمدعُم ةرسأ تناك الو ةسائر تاذو ةراجتو ءارث تاذ نكت ملف ؛لاحلا ةطسوتم

 وهو ناكو ؛؟سود يف أطيسو ناك هنأ ةريره نا ةمجرت يف ينالقسعلا ركد دقو

 اهاري ناكو هّمُك يف اهلمحف ة ةريغص ةره ب ةرم تاذ  دجوو (هلهأ منغ ىعري) مالغ

 هنأ قاحسإ نبا ركذ كلذ يفو «ةريره وبأ هل ليقف «هقرافت ال داكتو اهب بعليو

 «ةريره وبأ يل ليقف يمك يف اهتلمحف ةره تدجو ينأل ةريره ابأ ٌتينك» :لاق
 يباب ةكينك' ل ةريرخ ألا كلف : لاق عفار يبأ نب هللا ديبع نع يذمرتلا جرخأو

 يف ليللاب اهعضأ ٌتنكف ةريغص ةره يل تناكو يلهأ منغ ىعرأ ٌتنك» :لاق ؟ةريره

 قايسلا لديو . «ةريره وبأ ينونكف ءاهب ٌتبعلف يعم اهب تبهذ راهنلا ناك اذإو ةرجش
 ْ . هلهأ منغ ىعري ًامالغ ناك ذنم ةريره ىبأب ىنُك هنأ ىلع

 لوقلا هبل يع نأ ةريرعب نما لع هنالك ىف ( 0 ننأ ةويحس) هكقت نَقَو

 مايق ىلجتيو ««هنطب ماعطب سانلا مدخي 250 ًاريقف ناكو «منغلا ىعري ناك)» : هنأ

 يف لصألا امنيب (منغلا مري ناكر ب هلرك يل هعيضوب نع هداك بيرحح ار وبأ)
 ُلُدَت ال اهنأل (هلهأ) ةملك دعبتساف ؛(هلهأ منغ ىعري ناك) وه مجارتلاو صوصنلا

 ناك هنأ دوصقملاف :( ريالا مدخي ناك) هنأب لوقلا امأ : مدعم اريقف نكي خل هنأ ىلع

 نم ةيناث ةلحرم كلذ نوكيف .ءسود ةرضاح يف هموق نم نيروسيملا دنع لمعي
 تعسوتف. «سود ءاربكو راجت ىدل لمعلا ىلإ هلهأ منغ ةياعر نم اهيف لقتنا هتايح

 ةيركفلا زكارملا نم تناك سود ةرضاح ّنأل هفراعم تعستاو ةيركفلا هكرادم

 يذ) رقم يهف «نميلا يف ةيسيئرلاو ةماهلا ةيرادإلاو ةيلبقلاو ةيراجتلاو ةينيدلاو

 (”ةيلهاجلا يف نومكتحي برعلا هيلإ ناك يذلا (يسودلا ةَمَمُح نب ورمع مكُحلا

 هدصقي ناكو فاّرع نهاك رهشأ وهو براق نب ديوس فاّرعلا نهاكلا اهيف ناكو
 ةدابع رقم سود ةرضاح تناكو "”زاجحلاو دجن نمو نميلا قطانم ىتش نم سانلا

 اهنأ امك «ةيحيسملاب نيدي نم اهيفو (ىرشلا يذ) منصلاو (نيفكلا يذ) منصلا
 عمسي ةريره وبأ ناكو «ةيحيسملا ةنايدلا قطانم نم تناك ىتلا (نارجن) نم برقلاب

 ناك» :ةريره يبأ لوق مامتهالا كلذ ىلع لدي اممو «لمأتيو ظفحيو بعوتسيو

 ْنَم يردأ ال يكل أقلاخ قلخلل نإ :ةيلهاجلا يف لوقي هممح نب ورمع نب بدنج

 11 نض ةوع تيثك نبأ ةياهتلاو ةياذبلا "(1)

 اذه يف نيروكذملا ةباحصلا مالعأ نم وهو .ًامالسإ لوألا نهاكلا :براق نب ديوس ناك ()
 . باتكلا
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 ًاضيأ لمعلا امبرو  ةقيئولا ةفرعملاو ةريشعلا طباور هطبرت ةريره وبأ ناكو .2''"ةوه
 ءاسؤر نم ناك يذلا ى نسودلا ورع نب ليغطلابو ةمعح نب ورمع نب بانج

 يف ليفطلا اهيلإ هجوت يتلا ةكم ىلإ دتمي يراجتلا ليفطلا طاشن ناكو «سود ءانكق

 ىلإ داعو ليفطلا نمآف ءةكم ىف هِي هللا لتسرب لباطلا ىتتلاف «ةيوبنلا ةثعبلا لئاوأ

 هلع هللا ين ةريره ىبأ كاسات .« مالسإلا يل اسود عدو نميلاب هكتطتم
0 2 1 

 برثي ىلإ هترجهو . .ةريره يبأ مالسإ
 تمدختسا تاياورلا ضعب نكلو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةريره وبأ ناك دقل

 ةنيدملا - برقي ىف ٍدكَي هللا لوسر ىلإ ةريره يبأ ةرجهل اهركذ عضوم يف (ملسأ) ةملك

 ناك ةريره يبأ مالسإ امنيب «سابتلالا ىلإ ىدأ امم ةيرجهال ةنس مرحم يف  ةرونملا
 يلاوح يف كلذو «مالسإلا ىلإ اسود وعدي ذخأو ةكم نم ورمع نب ليفطلا داع امنيح

 نب ليفطلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقف «ةيوبنلا ةثعبلا نم ةعبارلا ةنسلا
 اعدو هدحأ كدت كو هيأ ملسأف مالسإلا ىلإ هيوبأ اعدف ءهموق ىلإ داع» ا ورمع

 ءاعد لماكلا باتك ىف دربملا سابعلا وبأ ركذو ''”هدحو ةريره وبأ هباجأف هموق

 ل0 هده ناققا امرت هيوم ةنيبح ىف اورق هللا د يظعي نأ, فظل هلك هللا لودر
 7 فولوقت الحج ةارشلا :ةعوق ىلع ةروتاهاذاا *نسانعلا وبأ لاق هطويمر ىف روبل: لحجت

 جرف وبأ ركذو '”(ةمالعلا كلتب ىدتها نمم ةريره وبأ ناكو بينت لبجلا نإ
 يبنلا رمأ شيرق نم سان هل ركذ ةكم مدق امل ليفطلا نأ يبلكلا نبا قيرط نم يناهفصألا
 نيتذوعملاو صالخإلا ِةْيَي يبنلا هيلع التف ءماتأف دنع يسارا رواج د ددخم

 ىلإ هموق اعدوالا : لاق نأ ىلإ هرونو هطوس ربخ- ركذ مث : هموق ىلإ داعو لاحلا يف ملسأف

 ا ةريره وبأ هباجأف مالسإلا

 ملو - ًابيرقت - يلاتلا مسوملا ىتح مالسإلا ىلإ ًاسود وعدي ليفطلا ثكمو

 رئاس نم ملسُي مل امنيب (ورمع) هنبا ملسأ كلذكو هتجوزو هوبأ الإ ملسأ دق نكي
 موا دم رحم يحول ذعموي ةريرها نيافاكو ردو وبأ الإ رار

 عداف تل سول لا لرسول ل :مالسإلل بجتست ملو تضرعأ اسود

 يف يَ هللا لوسرب ءاقللا كلذ يف ليفطلا عم ناك ةريره ابأ نأ ولتسفو .(مهيلع هّنِلأ

 )١( نح [كعح ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا 17

  09حجم د دربملا سابعلا 000 بدألاو ةغللا يف لماكلا ١ ص 2 ١.

 ص 5١ج 3 ىناهفصألا جرش ىبأل يناغألا ةرك ١ ©6.
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 ليفطلا مدق» :لاق ةريره يبأ نع يوق دنسب ءاقللا كلذ أبن يبطرقلا ركذ دقف «ةكم

 .اهيلع هللا عداف ْتَبأو تصع دق ًاسود نإ هللا لوسر اي :لاقف هباحصأو ورمع نب

 ليفطلا لأس امدنعف "مهب تئاو أسود دها مهللا :لاقف . سود تكله :انلقف

 ىلع 45 ىبنلا وعدي نأ نورضاحلا فاخ « سود ىلع وعدي نأ ٍَيِكَي هللا لوسر

 اعدف «ًارضاح ناك هنأ ىلع كلذ لديو «سود تكله :انلقف» ةريره وبأ لاق ءسود

 . «(نيملسم مهب تئاو ءًأسود دها مهللا) :ًالئاق ةيادهلاب سودل ِهنِئكي هللا لوسر

 ةدام طيحملا سوماقلا يف يدابازوريفلا هركذ ام نمز وه ًاضيأ كلذ نأ لصق ْ

 ابأ اي :لاقف ةّرِه ِهّمُك يف هِي يبنلا ىأر رخص نب نمحرلا ٌدبعو» :ًالئاق (ةره)
 كلذ: عم تبن انت دع ىذ ناك هلا ىلع لدي ةعف ةزهلا هوجرفت 108: ريغقافا 0ةريوع
 ىف تيثو» :ريثك نبا لات ؟ نس ةرشع تنسوا ةكس ةرشع نيم نما ناك كيحب

 . "7((ةريره ابأ اي) :هل لاق يي هللا لوسر نأ حيحصلا

 دواد وبأ لاق» :الئاق ريثك نبا هركذ ام ًاضيأ نمزلاو مودقلا كلذب لصتي اممو

 بأ نع «ةيلاعلا يبأ نع رانيد نب دلاخ .ةدلخ ىبأ نع دحاو ريغو يسلايطلا

 حضوف ( سود نم : تلقف ؟تن ١: هده : هني هللا لوسر لاق تملسأ امل :لاق 4 ةريرش

 ثيدحلا اذهف ”0اريخ هيف الجر سود ىف نأ ىرأ ٌتنك ام :لاقو «هتهبج ىلع هدي
 ا للا لولا ل ل دي رو تسل ليم
 ُريخ مهف سيلو مالسإلا تبأو تصع اسود نأ ىري ليفطلا ناك دقف (مهيلع عداف

 ريكذتلا عم بسانتي فقوم وهو «كالهلاب مهيلع لَ هللا لوسر وعدي نأ ديريو

 عضوف «سود نم :لاقف ؟تنأ نّمَم) :ةريره يبأل ِةِلي يبنلا لوق يف لثمتملا
 (ريخ هيف الجر سود يف نأ ىرأ ٌتنك ام :لاقو ةريره يبأ ةهبج ىلع هدي ٍةيِكَي يبنلا

 اعدو «ريخ هيف لجر سود ىف نأب ليفطلل ريكذت كلذ ىف سملن نأ نكميو

 ْ . ةيادهلاب سودل ِدِبي هللا لوسر

 ةريره يبأ مأل ٍةِلي هللا لوسر ءاعد نغ ثيدحلا ًاضيأ كلذب لصتي اممو

 ةرضاحب امهو ملسأو هباجأف مالسإلا ىلإ ليفطلا هاعد امل ةريره وبأ ناكو «ةيادهلاب

 هربخأ ةكمب هلي هللا لوسر مدق املف ءْتَبَأَف مالسإلا ىلإ هتدلاو وعدي لخأ دق سود

 دبع انثدح» :لاق دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلاو ربخلا رهوج وهو .«كلذب

 )١( ةدج  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ص"7١.

 ؟ج - يدابازوريفلل - طيحملا سوماقلا (؟) ص<١57.

 )( م8ج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ص”٠١ و١٠١5.
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 ىمعألا يميحسلا ةنيذأ نب نمحرلا دبع نب ديزي نع رماع نب ةمركع نع نمحرلا

 ا ل ل كرما ا ا ل

 مالسإلا ىلإ يمأ وعدأ تنك ينإ هلل لوس اي :تلقف «يكبأ اذأو لك هللا لوسر

 ءاهيدهي نأ هللا عدأف .هركأ ام كيف ينتعمسأف ًاموي اهتوعد ينإو ءّىلع ىبأت تناكف
 فيدحلاو ربكلا اذه: ةاوز ريضتشاو لوئطا نقو "" ا لا : لاف

 اهرشبيل ودعي جرخ :هنأب «ةيادهلاب ةريره يبأ مآل ِوي هللا لوسر ءاعد دعب ىرج ام
 «فاجم وه اذإ بابلا تيتأ املف» :ةريره وبأ لاق ءاهل ِنِيَك هللا لوسر ءاعدب

 اي :يمأ تلاقف  اهعقو يأ - لجر فشخ ثتعمسو (ةشخشخ) ةضخضخ تعمسو

 نأ اهرامخ نع ْتْلَجَعَو اهعرد تسبل دقو بابلا تحتَ مث .تنأ امك ةريره ابأ

 ىلإ تعجرف تلوسرو هديغ اديحم نأ وهلا الإ هلإ ال نأ كيبكأ ىلإ :كلاقو ةنسبلك

 دقت رتكبا هللا لوسو اي ::كلقف «نزحلا نم ٌتيكب امك حرفلا نم يكبأ ِةَِي هللا لوسر

 («. .ةريره يبأ مأ هللا ىده دق «كءاعد هللا باجتسا

 عئاقولا طبر لالخ نم ةياورلا هذه يف راصتخالاو لازتخالا لامكتسا نكميو

 «نيملسم مهب تئاو ايد دهأ مهللا) : هلأ لوسر لاق امل ةنآد عثادحألا راسمو

 هللا لوسر لأسو ءاهبحُي هنأل ٌنيزح وهو هتدلاو رمأب ٍةِكَي هللا لوسر ةريره وبأ ربخأ
 2 هيأ لوسر لاقو («ةريره نأ مأ دصإ مهللا) :لاّمف ةيادهلاب اهل وعدي نأ لي

 وبأ هعم عجرو ليفطلا عجرف ؛4مهب ْقْفَرَتو ؛ْمُهعداف ,كموق ىلإ ْعَجرا» : ليفطلل
 همأ تناكو «هلزنم ىلإ ودعي ةريره وبأ قلطنا ٍذئدنعو «سود ةرضاح ىلإ ةريره
 وحنلا ىلع همأ هتلبقتسا بابلا غلب املف ءاهناميإل فهلتي ناك امك هتدوعل فهلتت
 لوسر ىلإ ةظحللا سفن يف عجري ملو .نيتداهشلاب تقطنو ةياورلا يف هفصو يذلا
 هرمأ يذلا جهنملا جهتنا دق ناك يذلا ليفطلا عوجر دنع عجر امنإو ءةكمب وكي هللا

 نب ورمع نب بدنج ملسأف «ةنسحلا ةظعوملاو قفرلاب هموق ةوعدب كي هللا لوسر هب

 ربخأف .ةريره وبأ هعم عجرو ةكم ىلإ ليفطلا عجر مث «نوريثك ملسأو 2( ةممح

 وهو  ةريره وبأ لاقو سيد يف نمتيو رضي مالسإلا ناي و هلا لوس لوخفلا

 مأ هللا ىدصه دق «كءاعد هللا باجتساأ دقت سكنا هّللأ لوسر اي)  حرفلا عومد فرذي

 . نينمؤملا هدابع ىلإ ي يمأو ينيبحُي نأ هلل وعدا هللا لوسر ا :لاق مث . ةريوغ فا

 : ريثك نبا لاق «(اهيلإ مهببحو «نينمؤملا كدابع ىلإ همأو اذه كديبع ببح مهللا» :لاقف
 فددحلا اذه ءرامع نع ةمركع ثيدح نم ملسم  ثيدحلا اذه يأ  هأور دقوا

 .4١٠و ١٠”ص مةج - ريثك نبال  ةياهتلاو ةيادبلا (0)
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 هردق امب هركذ هللا رهش دقو «سانلا عيمج ىلإ ٌبَبَحُم ةريره ابأ نإف ةؤبنلا لئالد نم
 عماوجلا يف سانلا سوؤر ىلع هنع ربخلا اذه داريإ نم هتياور نم نوكي نأ
 ىلع مامإلاو «ةبطخلا يدي نيب ةعمجلا موي تاصنإلا يف ميلاقألا رئاس يف ةددعتملا

 . "'"هنع هللا يضر هل سانلا ةبحمو «ميلعلا زيزعلا هللا ريدقت نم اذهو «ربنملا

 نمزل ديدحت اهيف سيل ركذلا ةقلاس عئاقولاو تاياورلا نأ نايبلا نع ينغو
 ةريره يبأ ةرجهو موق دعب ةنيدملا يف اهنأ ضعبلا نظي دق ثيحب اهعوقو ناكمو

 ةمركملا ةكم يف اهنأ ىلع لدي هانركذ يذلا قايسلا امئيب ها/ ةنس علطم ىف اهيلإ

 وبأ لاق :يعفاشلا لاق» ءاضيأ ةرتفلا كلتب لصتي اممو «تاونس ةدعب ةرجهلا لبق

 لجرلا لثم اهتزيجع نم اهفلخو ءرمق ةقلف اههجو نأك ةكمب أدنه تيأر :ةريره
 شاع نإ امالغ ىرأل ينإ :لاقف هيلإ رظنف لجر ّرمف «بعلي يبص اهعمو «سلاجلا
 يبأ نب ةيواعم وهو .هللا هتامأف هموق الإ دسي مل نإ :دنه تلاقف ءهموق ندوسيل

 ةرجهلا لبق ليفطلا دي ىلع نميلاب ملسأ ةريره ابأ نأ دكؤي كلذ لكو ''”نايفس
 دكأ دقو .نميلا ىلإ داع مث ءةكم ىف يك يبنلاب ىقتلاو تاونس سمخ وحنب

 :لاقو «ةكمب ِةْيقي يبنلاو ليفطلا دي ىلع نميلاب وهو ةريره يبأ مالسإ جاجعلا
 رابخأ عباتي نميلا يف يقبو ةيوبنلا ةرجهلا لبق ملسأ ةريره ابأ نأ حيحصلا)

 ىلإ ليفطلاو ةريره وبأ رجاه مث . ''""ميركلا نآرقلا نم لزني ام ظفحيو نيملسملا
 . ةرجهلل / ةنس مرحم يف ٌدِكَي يبنلا ىلإ اومدقف ةنيدملا

 فنار ةباحصلا مجارتو ةيخيراتلا رداصملا يف ءاج ام (ةّير وبأ دومحم) ركذ دقو

 .نويرعشألا مدق امك ءورمع نب ليفطلاو ةريره وبأ مهيفو نويسودلا َمَدَق»

 كي يبنلا ىلإ ةريره يبأ مودق رخأت اذامل» :لاق مث «اهب هوقحلف ربيخب هللا لوسرو

 ىلإ ةيرروبا درمتحت بهذ نقو 8؟ةرهسبلا نهال ةنع ىف فتاك نقلا نييح ةغقو ىلإ

 بابسأ نع يرابلا حتف يف ينالقسعلا رجح نبا ملكت دقل هلوقب ءادب ئيطاخ جاتنتسا
 نم نوملسملا هيف ناك ام اوملع) مهنأب لَك يبنلا ىلإ مودقلا يف نييرعشألا رخأت
 عفدنا مث ""(هيلإ لوصولا اوبلطو اونمأ ةنداهملا مهتغلب املف ءرافكلا عم ةبراحملا
 ىلإ اومدقي مل نييرعشألا ءالؤه نإ» :ًالئاق ئطاخلا هجاتنتسا يف ةّير وبأ دومحم

 دعب هيلإ اوعره لب ءهعم اودهاجيو هورصنيل ةنحاطلا هبورح نمز يف قي يبنلا

 .5١٠و ١٠”ص هج .. ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 وبأ دمحم خيشلا ًاضيأ كلذ دكأ دقو ١77ص  جاجعلا بيطخلل  مالسإلا ةياور ةريره وبأ 68(

 .جاجعلا باتكل ةظيرقت يف ةرهز

 ."8 ص ا/ج  ينالقسعلل - يرابلا حتف ()
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 يبأ نأش» نإ لاق مث .«. . .مئانغلا اهنم منغو ءاهيف رصتنا يتلا ةريبكلا تاوزغلا
 : وعنا تقو يف هعم اوملسأ نيذلا ةييوعشالا نأش» لثم «نييسودلاو ةريره

 مئانغلا اهنم منغو اهيف رصتنا يتلا تاوزغلا دعب ِةَْو يبنلا ىلإ اومدقو اوملسأ مهنأ
 يف مهوكرشي نأ هباحصأ مكي هللا لوسر ملكف» «ربيخب هي هللا لوسرو اومدق مهنأل
 ديقللا انلا امأ ::ةكصعسص ريغ ةئر بأ هومحم فاح اشتتلا نكلو *'"ةارتعتف هيئانفلا
 : ةلاكلا طاقنلا يف لثمتيف

 يىرعشألا ىسس وم 5 يسودلا ورمع نب ليفطلاو ةريره يبأ مودق نإ

 كلذ نأ ينعي ال  ها/ مرحم يف  ربيخب وهو َةْكَي هللا لوسر ىلإ مهعم نيذلاو
 ةيوبنلا ةرجهلا لبق كلذو ةكمب لاز ام ٌدْدقَي هللا لوسرو اوملسأ دقف «مهمالسإ تقو

 ةرملا يف ةكمب ِكَو هللا لوسر ىلع مدق امنيح ورمع نب ليفطلا نإ لب «تاونس ةدعب
 ٍضَرَعُف «ةكمب هِي هللا لوسر ءاذيإ يف تدامت دق شيرق تناك ةريخألاو ةثلاثلا
 يف ءاج كلذ يفو «نميلاب سود ةقطنم ىلإ رجاهي نأ ِةكَي هللا لوسر ىلع ليفطلا

 نصح ىف كل له : لي هللا لوسرل ليفطلا لاق» هنأ ةباصإلا باتكب ليفطلا ةمجرت
 ينادمهلا طمن نب سيق ضَرَع دقف كلذكو 000 ضرأ ينعي ؟هعنمو نيصح

 ناك» :هنأ ليلكإلا ىف ءاج كلذ ىفو «نادمه ةقطنم ىلإ رجاهي نأ هو يبنلا ىلع
 «كلذ يف نادمه رماؤي نأ ىلع ةرجهلاب ْهقي هللا لوسرل معزت دق طمن نب سيق

0-0 

 ةرجهلا هيو يبنلا ىلع ضرع امل ليفطلا ناكو "”«راصنألا ِةْلَي يبنلا ىلع تردبف

 يف سود ةقطنم ىلإ ليفطلا عجرف «كلذ يف ّةِْيَك يبنلا بغري مل «ءسود ةقطنم ىلإ

 اورمتساو .نادمه ةقطنم ىلإ طمن نب سيق عجر امك ةريره وبأ هعمو نرميلا ةأرس

 وبأو يرعشألا ىس وم 0 ناك كلذكو مهقطانمو مهلئابق نيب مالسإلا ل ةوعدلا يف

 . ةرعاشألا ةقطنم ىف يرعشألا رماع

 ليفطلا عجر» :يبطرقلا لاق ثيح ليفطلا نأش لثم ةريره يبأ نأش ناكو -

 ىلإ هيلو هللا لوسر رجاه ىتح اهيف ًاميقم لزي ملف « سود ضرأ نم هموق دالب ىلإ
 نع ًائيش تاياورلا ركذت ملو .«ربيخب وهو كي هللا لوسر ىلع مدق مث  ةنيدملا

 ءربيخب وهو ٌهَْو يبنلا ىلع ةريره يبأ عم همودق ىلإ هيي يبنلا ةرجه ذنم ليفطلا

 وحن غلب دق هرمع ناك يذلا ةريره وبأ كلذكو سود ةقطنم يف أميقم ناك هنأ ىوس

 ةريره ىبأ مودق رخأت اذامل) امأ «برثي ىلإ ْةْيك يبنلا رجاه نيح ةنس نيرشعو ةثالث

 .515 - 78ص  ةّير وبأ دومحم - ةريضملا خيش 00

 .7١؟7 5ص ؟7ج ورمع نب ليفطلا ةمجرت  ةباصإلا 030

 .1 8١ ص ١ يع -ىنادمفلا نسحلا - ليلكإلا ١
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 كلذ ىلع ةحيحصلا ةباجإلا نإف ؟(هال مرحم يف ربيخ ةعقو ىتح ِةِكَي يبنلا ىلإ
 : ةيلاتلا رومألا كاردإ لالخ نم يتأت

 يف هعم نيذلا نيملسملاو ِةَي هللا لوسر نيب برحلا عالدنا نأ :لوأآلا رمألا

 ىلإ ىدأ - ةهج نم  ةكم يف رافكلا نم مهيلإ ْنَمو شيرق نيبو - ةهج نم - برثي
 «نيملسملا نم مهقطانمب رمي ْنَم ىلإ ضرعتلاب مهريغو نزاوهو شيرق مايق
 «برثي ىلإ ريسملا نودصقي مهو فئاطلا يف لتقلل نييناميلا نم ديدعلا ضرعت
 راس مث ةدعص يف هتليبق ةقطنم ىلإ ىتأ يبلكلا ةثراح نب ديز نأ كلذب لصتي اممو

 ىرتكا ةثراح نب ديز نإ) :يبطرقلا ركذ ثيح ؛برثي ىلإ قيرطلا يهو فئاطلا ىلإ
 ناكو «لزنف ءلزنا :هل لاقو هبرخ ىلإ يركُملا هب راسف ءفئاطلا ىف الغب لجر نم
 نيس قلص عد: : كود هل ناقه لحقن نأ دارأ "انيك يق يفك ىلعت ةيرقبلا ىف
 ىلع كلذ لديو .«ًائيش مهتالص مهعفنت ملف ءالؤه كلبق ىلص دقف ءيِلَص :لاقف
 نيدصاق نميلا قطانم نم نيمداقلا نيملسملل نوعطقتي اوناك هريغو لجرلا كلذ نأ

 تناك قيرطلا نكلو «لتقلا نم ةثراح نب ديز اجن دقو «فئاطلا قيرط نم برثي
 .ةكم وأ فئاطلا يف ءاوس «برثيو نميلا نيب رطاخملاب ةفوفحمو ةنمآ ريغ

 يو نايرلا نيبو لمعلا ةاربما ىف بود هاج نوب هدجتم عودوا ا ىتاعلا رمألا
 ريب وبا وعون ناس ىذ افلاحمو ةكمب اميقم ناك سود نم رجات لتقم ببسب ةكم

 نب نايفس يبأ فيلح ناكو يسودلا وفن ان ةريغملا نب ماشه لتق» ثيح يسودلا

 رهيزأ يبأ مدب بلطلا نايفس يبأ ةريشع تدارأو «نيقيرفلا نيب رشلا راثف ءبرح
 ل ل ا ا ةريغملا نب ماشه ةريشع نم  يسودلا

 ضرأ ىلإ اوجرخ شيرق نم ًاسان نأ قفتا مث .ةرجهلا دعب كلذ ناكو «نوملسملا
 .رهيزأ يبأب مهلتق اودارأف سود نم موق مهب سحأف اهنم اوَرَم يأ سود

 اوضمأف .ناليغ مأ اهل لاقي ء ءاسنلا طبشيمم تناك نسوذ: هم ةارغا مهتراجأف

 نم رورملا رطاخم ةفعاضم ىلإ تدأ رهيزأ ىبأ ةيضق نأ لوقلا نكميو .7'2«اهتراجإ

 ْ .نييسودلل ةبسنلاب ةكم

 نانثا لقمع اعقلاب ونغةةييسودلاو ةريرش نبا نأنك#» نإ :فلاعلا نيمآلا
 ىلإ لوصولا اويلطو اوُبِمُأ ةنداهملا مهتغلب امل» :ينالقسعلا لاق نيذلا ؛نييرعشألا
 نيب ةيبيدحلا حلص وه ةنداهملاب دوصقملاو «ةروئملا ةنيدملا يف هي هللا لوسر

 ىنعمب تسيل (اونمأ) ةملكو «ةيرجه " ةنس ةدعقلا يذ يف شيرقو ِةِْئَي هللا لوسر

 .458؟ص ؛4ج  ةيسودلا ناليغ مأ ةمجرت  ةباصإلا )١(
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 قاحللا ديري ْنَم حبصأو ةنمآ تحبصأ قيرطلا نأ ىنعمب (اونِمأ) يه امنإو (اوملسأ)

 ةريره وبأ ناك دقلو «ةيبيدحلا حاص بجومب هل ضرعتي ال برثي يف كي هللا لوسرب
 نم هعم نيذلاو ِةك هللا لوسر ءابنأ نوعباتي نميلاب مهريغو ةرعاشألاو نويسودلاو

 أبن مهاتأ املف «قيمع يركفو يحور طابرب مهعم نوطبتريو برثي يف نيملسملا
 . برثي ىف دي هللا لوسر ىلإ ريسملا ىلع مزعلا اودقع ةنداهملاو ةيبيدحلا حلص

 لو هللا لوسر ىلإ ورمع نب ليفطلاو ةريره يبأ مودق ةعقاو نإ :عيبارلا رمألا

 امهئاقل ذنم هب اماق يذلا ريبكلا رودلا كاردإو ةفرعم حيتت هال ةنس مرحم رهش يف

 حلص أبن امهاتأ ىتحو نميلا يف سود ةقطنم ىلإ امهتدوعو ةكم ىف كي هللا لوسرب
 ال رمأ وهو « سود ةليبق يف مالسرلا ىلإ ةوعدلا وه رودلا كلذ «ةنداهملاو ةيبيدحلا

 ةنسلا نم ةرتفلا لالخ برثي يف اوناك نيذلا نيملسملا عم دجاوتلا نع ةيمهأ لقي

 رشن وه برغي يف اوناك نيذلل يسيئرلا رودلا نأل ةيبيدحلا حلص ىلإ ةرجهلل ىلوألا
 نيهلسملا هدع ناك ةنرحينع ةنس رخاوأ يف قدنخلا ةوزغ تعقو امنيحو مالسإلا

 ةقطنمب مهعم نيذلاو سود ةليبق ددع نع ديزي ال ددع وهو ء ملسم فاللآ ةثالث كانه

 وأ موي لك ناكو مالسإلا ىلإ ناوعدي ليفطلاو ةريره وبأ ناك ثيحح نميلا يف ةارسلا
 ةريره يبأو ليفطلا دي ىلع هللا نيد يف سانلا نم ديزملا لوخد دهشي رهش لك

 امأ «ةيبيدحلا حلص لبق ةيفالسإ ةقطنم امهدي ىلع سود ةقطنم تحبصأ ثيحب

 بكوملا يف لثمتتف «كلذ ىلع برئيب للي يبنلا ىلإ ليفطلاو ةريره يبأ مودق ةلالد

 ءربيخب ٌةْديَو هللا لوسرو اولصو نيح برثي ىلإ امهعم رجاه يذلا ريبكلا يسودلا

 ًادرف نيعست وأ نينامث سيل «سود ْنِم تيب لهأ نيعست وأ نينامث امهعم ناك ثيح
 اوذخأو كي هللا لوسر ىلإ نيرجاهم اومدق اهلمكأب ةرسأ نوعست وأ نونامث امنإو
 عم ناك» :هنأ باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقف ويقوي هللا لوسر باحصأ نيب مهنكامأ

 يبأو ليفطلا عم اوناك نيذلا مهو '٠”«(سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث ليفطلا
 وبأ مهيفو نويسودلا مدق» رداصم ةدع نع ةّير وبأ دومحم ركذ امك ثيح ةريره

 ديحم هلام ةاتسألا لاق كلذ. ىفو «نبيخب هللا لوسروو-٠ءورمغ خب ليفطلاو' ةريرش

 نتف نم ةرتسأ .قيتاسل ملفت لذاع عك رفا 1] ريم ىف 22 هلا لوسو اهنيباا ةتلاخ
 لوسر فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهناكمأ اوذخأو . .نيربكمو نيللهم اولبقأ دق

 ةسمخ هعمو يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنجا مهدعب لصوو ا””(هيمألا هللا

 .77 4ص ؟”ج - ورمع نب ليفطلا ةمجرت  باعيتسالا (0)

 ./15 ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاععر. (59)
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 ناكف ''*ًالجر ًالجر مِهَمِدَقُي بدنج ناكف» :ةريره وبأ لاق «سود نم ًالجر نوعبسو
 فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهناكم اوذخأ مث ِةْلَو هللا لوسر ىلع ملسُي مهنم لك

 يبأو ليفطلا ةدايقب اومدق نيذلا سود نم ةرسأ نيعستلا وأ نينامثلا عم ِةْدكَي هللا لوسر

 ىلإ سود نم اومدق نيذلا نينمؤملا نم ريبكلا ددعلا كلذف ءامهنع هللا يضر ةريره

 يف ةريره يبأو ليفطلل ريبكلا رودلا ىلع هتلالد ئطخت ال دهاش وه َوْكَي هللا لوسر

 يخيراتلا مودقلا كلذ ىتح ةيضاملا تاونسلا لالخ سود ةليبقو ةقطنمب مالسإلا رشن

 .ها/ ةنس مرحم رهش يف سود نم ةرسأ نيعست وأ نينامث سأر ىلع امهل
 2 علم خاج داع

 ةكم حتف ىتحو ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم ةريره يبأ ءابنأ 3

 ليبس ىلع نكي مل هال مرحم ىف كي هللا لوسر ىلإ ةريره يبأ مودق نإ
 نم وهف «ةرونملا ةنيدملاب ِةكك هللا لوسر ىلإ ًارجاهم همودق ناك امنإو ةدافولا

 ءأرجاهم ةنيدملا َمَدَق» :هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقو «نيرجاهملا ةباحصلا
 ةرابع كلذكو «ةرجهلا ةفصب قطنت 0 ا ةنيدملا مدق» ةرابعف «ةفصلا نكسو

 يبأ نع كلام نبا ثيدحو (ًانيكسم رجاهو ءاميتي أشن» ةريره ابأ نأب ةبيتق نبا
 ١1 ءارو حبصلا ٌتيلصف ًارجاهم ةنيدملا ٌتمدق» :لاق ةريره

 جرخ ِهِلَو هللا لوسر نأ اوملعف ةنيدملا ىلإ هعم نيذلاو ةريره وبأ لصو دقل
 مهب ىلصو «هب اوقتلاف «ةطفرع نب عابس ةنيدملاب فلختساو ربيخ يف دوهيلا وزغل
 «يدرواردلا» جرخأ ثيح « ىوبنلا دجسملاب رجفلا ةالص نيملسملا نم مهريغبو

 تمدق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع كلام نب كارع نع مثيخ نع

 «ميرم ةروس نم ىلوألا ةدجسلا يف ءارقف عابس ءارو حبصلا ٌثيلصف ًارجاهم ةنيدملا

 - نالف يبأل ليو :يسفن يف ُتلقف :ةريره وبأ لاق .نيففطملل ليو ةيناثلا يفو

 هسفنل هب ليكي لايكم نالايكم هل ناكو - (ةارّسلا يف دزألا ضرأب ناك لجرل)
 . "'”(سانلا هب سخبي لايكمو

 ءربيخ ىف ِهِكَي هللا لوسر عم لاتقلل سود تالاجرو ةريره وبأ قلطنا مث

 ىسوم وبأو ةشبحلا نم هعم اوداع نيذلاو بلاط يبأ نب رفعج قلطنا كلذكو

 ةريره وبأ لصوف «ربيخ يف كي هللا لوسر عم لاتقلل رعاشألا تالاجرو يرعشألا

 لاق :ريثك نبا لاق «ةكرعملا ءاهتنا روف «ربيخ حتف ةكرعم موي يف هعم نيذلاو

 7١. "ص ةج - ةريره ىبأ ةمجرت ١7ص ؟دج - ليفطلا ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)
 1١6. - ١٠"ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 هُو هللا لوسر عم تدهش) :لاق ةريره يبأ نع - تييسملا خوك ديعس نع يرهُزلا

 نم ارفلا دعب هلوصو نيبو ربيخ حتف هدوهش نيب ضراعت كلانه سيلو (ربيخ
 ةنيدم نيملسملاو هو هللا لوسر لوخد مث ال اي حا .لاعقلا

 مويلا كلذ يف كو هللا لوسرب ةريره وبأ ا ”لهقلا ف نم غغارفلا دعب ربيخ

 .سود تالاجر نم امهعم نمو ورمع نب ليفطلا كلذكو ربيخ ةتيدم هعم لخدو

 ىف اولتاق نيذلا ىطعأف ةكرعملا ىف : اولتاق نيذلا لئم كو هللا لوسر مهربتعا دقو

 سطح تانغ نمبلاط بأ نب دس اساور د م ا يسيل
 زواجتي ناك نيملسملا ددع نأل ًاريسي ًائيش ربيخ مئانغ نم دحاولا درفلا مهس ناكو

 ةيمهأ ينعي ال ربيخ مئانغ نم مهئاطعإ نع تاياورلا هتركذ امف ءلجر فالآ ةسمخ

 اضيأ امبرو «ربيخ حتف يف ثدح ام قايس يف كلذ ركذ ءاج امنإو مئانغلا كلت

 . ةلثامم ةلاح يأ يف اهب ءادتقالا متي ةيوبن َةَئّسَك

 ةيالعلا ىلإ لصو وب هتيدحب موجب هل (ديع) اج ةريرحا ىلا عجاواكو

 ىلإ مهلوصول ةقباسلا ةليللا تناك املف «ربيخ ىلإ سود تالاجر عم اهنم قلطناو

 نع فقوتف هيلع رثعي ملف هنع ةريره وبأ ثحبف «دبعلا مالغلا كلذ عاض ربيخ
 كو هللا لوسر ركسعم غلب ىتح راس دقف قيرطلا لض يذلا دبعلا مالغلا امأ «ثحبلا

 دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةريره يبأ مالغ هنأ مهربخأو «ربيخ يف نيملسملاو

 يف عمتجا يتلا ةليللا يف هل ُمالغ لض ةريره ابأ نأ يراخبلا حيحص يف تبث

 :دشني لعجو هو هللا لوسرب اهتحيبص

 ٍتَجَن رفكلاةرادنماهنأىلع ااهئانعواهلوط ْئِمةليلاي
 هجول رح وه» ةريره وبأ لاقف «كمالغ اذه» هل دي لا

 ؛ هللا هجول دبعلا كلذ قتعي مث هتمدخب موقي دبع مالغ هيدل ًالججر نأ كش الو' هلا

 ىلإ رجاه نيح لاحلا طسوتم ناك ةريره ابأ نأ ىلع لدت ةعقاولا كلتف ءأريقف سيل

 . اهب رقتساو ةرونملا ةنيدملا ىلإ هعم داعو ربيخ ىف هب ىقتلاو ِةْكو هللا لوسر

 هنع يور دقو 6 ةئس نيثالث نبا هال مرحم يف يأ - مرو ريوس أ ناكر

 3 0 نيثالثلا ىلع تدز دق ذئموي انأو « ربيخب دك هلأ لوسرو تمد : لاق هنأ

 مدآ  ةريره وبأ - ناك»  ريثك نبا ركذ اميف  لاقف ةاورلا دحأ هفصو دقو

 11 نه يح ع ريتك ننام ةناهنلا و ةياديلا: )

 7١. "ص (4ج - ةريره ىبأ ةمجرت  ةباصإلا (0)
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 رجم نكا لقت دقو ””هيعيلا نرقأ (نيئرفط د 2 :زيبكتعلا نيب ام كلب .نوللا

 وهو «ةريره ابأ ٌتيأر) :لاق ةبيبل نب نمحرلا ديع نع فصولا كلذ ينالقسعلا

 ةملكف قيقد ريغ فصو وهو ؟«نيتينثلا ثرفأ نيتريعض اذ «ةييكتملا نيس ام كيعب ءمدأ

 صضيبأ ناك امنإو كلذك ةريره وبأ نكي ملو (ةرمسلا ديدش رمسأ) ينعت (نوللا مدآ)

 تلق :دلاخ نب ةرق قيرط نم دعس نبا جرخأ» :ينالقسعلا لاق كلذ يفو «نوللا
 ناك امف :ٌتلق .انيل ناك ءال :لاق ؟انشوشخم ةريره وبأ ناكأ : دورس رن كيهحعمل

 مل هنأ ينعي (نوللا مدآ) هنأب هفصو يذلا نأب لوقلا نكميو *' ”2«ضيبأ :لاق ؟هنول
 (برعلا ضايب) ينعي (ضيبأ) هنول ناك هلوقب نيريس 55 نأو ؛ نضايبلا ديدش نكي

 قفا ناك هنأب ريوق بال جيحصلا فصرلا كلذ نب نيحر (نضايادتا رمل

 1 ةكدتلا كرف ؛«نييكتملا نيب ام ليعب :« ضيبأ

 ركذ مدقت دقف ةريره يبأ ةدلاو امأ هتنباو هتجوز ةنيدملاب ةريره يبأ عم تناكو

 نأ ةباصإلا ىف ءاجو «ثراحلا نب حيفص تنب ةنوميم» اهمسا نأب لوقلاو نميلاب اهمالسإ
 دشأ نم ةريره يبأ لاخ حيبص نب ديعس ناكو . .ثراحلا نب حيبُص تنب ةميمأ) اهمسا
 ريخ يأ كانه سيلو «مدقت اميف هانركذ يذلا اهمالسإ ربخ ينالقسعلا ركذ مث 0
 نيباو دعس نبا نع ريثك نبا ركذ دقو ؛ ةنيدملا ىلإ ةريره يبأ عم اهمودق ىلإ ريشي ريسي

 .نميلاب كلذ نوكيف «ةملسم تتامو تملسأ» اهنأ ىناربطلاو ىبلكلا

 نامشع وبأ ىباحصلا لاق :ةنيدملاب هعم اتناكف هتنباو ةريره ىبأ ةجوز امأ
 مث اذه موعي عملت هحلبأو فكل هتأرماو .ليللا ثلث موقي ةريره را ناك : يدهنلا

 : هتنبا هل تلاق» ةريره ابأ نأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاجو «اذه اذه ظقوي مث ءاذه ظقوي
 نإ نهل يلوُت :لاقف ؟بهذلاب كوبأ كيلحي ال ّمِل :نلقي يننريعي تانبلا نإ ةبأ اي
 لاق ةريره ابأ نأ نيريس نبأ نع يناربطلا جرخأو ؛بهللا ٌرح يلع ىشخني يبأ

 21د "يي ياي 5 ناكو 00

 .ًايلاغ ِدَلِكَي هللا لوسر دهع دعب ةنيدملاب ناك هدلوم نكلو

 هاةفعلا نكس# اهب , رقتساو ةنيدملا مدق امل ةريره ابأ نأ تاياوولا تركذ لق

 يدل ةرثك ببسب ةنيدملا تويب ماحدزا امإ :غ نيرمأ دحأ ىلإ دوعي كلذ نأ ىرنو

 )١( هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص”٠١  1٠١8.

  00الإصابة  صاد ب ةريره ىبأ ةمجرت * ١.
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 راتخاف «دحأ لزنمب نكسي نأ يف بغري مل ةريره ابأ نأ امإو ءهعم نيذلاو بلاط

 ريبك للظم ناكم :ةفصلاو» .ةريصق اهنأ كش ال ةرتف اهب نكسف «ةفّصلاب نكسي نأ
 ال ءارقف سانأ ةفّصلا نكسي ناكو «ةيلامشلا ةهجلا نم يوبنلا دجسملا ةرخؤم يف

 اهيف نورثكي اوناكو ًاصخش نيعبس وحن ةفّصلا نكسي ناكو «رئاشع الو مهل لزانم

 ؛لزنم هل حبصي نم وأ اهريغو ضرألا يف لمعي وأ مهنم رفاسي نم ببسب نوُلِقي وأ
 هنأب ةريره يبأ ريوصت لواحت يتلا تاياورلا ىدحإ ةحص مدع ىلع ديكأتلا نكميو

 ابأ نأ عقاولاف هدي هللا لوسر دهع يف اهحربي ال ةفّصلا نكسي لظو ًانيكسم ناك

 وأ صاخ لزنم ةنيدملاب هل حبصأ نأ ثبلي ملو «ةريصق ةرتف ةفّصلاب نكس ةريره

 جورب يح يورحلا كذاك «هتنباو هتجوز عم صاخلا هلزنم امهدحأ هول

 اميف ًاضيأ هل ناكو «ًاراد اهب هلو ةفيلحلا يذب ةنيدملاب لزني ناك ةريره ابأ نأ : ملسم

 ذيع اريخأ لمعي ةفطلا نكس ايهيد يره وأ ناك دقو قيقملاب قرأ ودل كه عب

 ةريره وبأ ناك يتلا ناوزغ تنب ةرسب»  ةباصإلا يف ءاج امك يهو (ناوزغ تنب)

 ريمأ روهشملا يباحصلا ينزاملا ناوزغ نب ةبتع تخأ يهو .اهجوزت مث اهريجأ
 ةريره يبأ ةصقوألا :يتذاتسعلا لاتاع رمع ةفالخ يف ةرصبلا ريمأ ىنعي  «ةرصبلا

 مر يلا نيج ا رم محو

 ةيرجه 6٠ ةنس دعب  ةنيدملا ىلوت امل ةريره ابأ نأ ىوس كلذ نمزل نييبت تاياورلا

 اماوق نيدلا لعج يذلا هلل دمحلا :هتبطخ يف لاقف بطخو ءاموي سانلاب ىلص»

 0 .ناوزغ تنبل ًاريجأ ناك امدعب ًامامإ ةريره ابأ لعجو

 اذإ مَدْحَأو ءاوبكر اذإ ُبكرأ ُتنكف ُهّللا اَهيِنَجَور م . يلزن اذإ بطتحاو ءاوضر

 ةنباب ةريره يبأ جاوز نأ (ةّير وبأ دومحم) معز دقلو '' ”« لون اذ! لدا امدح

 لاق ثيح مجارتلا باحصأ دحأ هيف عقو أطخ ببسب «ةيواعم نمز يف ناك ناوزغ

 يف اهركذ هنأ كلذ لصأو «ةنيدملا ةرشإ يف هفلختسي ناورم ناك امل اهجوزت# هنأ

 هللا ةمعن نع هثيدح ضرعم يف كلذو .ةنيدملا يف هفلختسي نآورم ناك امل هتبطخ

 ناوزغ ةئبا ينعي «اوبكر اذإ مهب اودحأ تنكا» :هلوق ليلدب ًاميدق ناكف جاوزلا امأ

 . ؛خلا . .اوبكر اذإ ٌبكرأ ُثنكف ُهّللا اًهيِنِجَوَز مث :هلوقو «ناوزغ نب ةبتع اهيخأو

 لوقلا نكميو «ةيرجه ١١ ةنس تام ناوزغ نب ةبتع نأل ةميدق ةعقاو انه ركذي وهف
 دعب حبصأ هنأل ديكأت لكب ه4 ناضمر لبقو ةيرجه ا/ ةنس ناك جاوزلا كلذ نأ

 .َي يبنلا لامع نم كلذ

 )١( الإصابة  ص ةج  ناوزغ تتنب ةرس ةمجرت 2125
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 هرارقتساو هترجه ذنمف ءظفحلا يف ةميظع ةبهومب عتمتي ةريره وبأ ناك دقلو
 ظفحو باعيتساو عامس ىف ه هدهج ةريره وبأ غرفتسا  ها/ مرحم يف - ةنيدملاب
 ظفحو عامس ىلع رصتقي مل هنإ لب ءأريبك ًامامتها كلذل ىطعأو كم يبنلا ثيداحأ
 نم غلبف «هنم عمسي نأ ىلع صرحيو يي يبنلا لأسي ناك امنإو كلف يبنلا ثيداحأ
 دقوا : ينالقسعلا لاق «ةباحصلا نم هريغ لحأ هغلبي مل ام ةيوبنلا ثيداحألاب مدعلا

 نأ ىلع ًائيرج ناك ةريره ابأ نأ يراصتألا بعك نب َىَبأ ثيدح ْنِم دمحأ جرخأ

 حيحصلا يف يراخبلا جرخأو .هريغ اهنع هلأسي ال ءايشأ نع هك هللا لوسر لأسي

 سائلا دعسأ ْنَم هللا لوسر اي تلق :لاق ةريره يبأ نع يربقملا ديعس قيرط نم
 ديار امل :فلعم لوأ دعا اذنه نق ضلاس ال نأ تقظدعل + لاق ؟كععانشب
 1 .ةييدحلا ناش: فارع

 ىلإ ءاج ًالجر نأ :نئسلا باتك نم ملعلا يف ديج دنسب يئاّسئلا جرخأو
 ةريره وبأو انأ امنيب ينإف ةريره يبأب كيلع :ديز هل لاقف .هلأسف تباث نب ديز
 ائيلإ سلج ىتح ِةقَك هللا لوسر انيلع جرخ ذإ هركذنو هللا اوعدن دجسملا يف نالفو

 لكي هللا لوسر لعجف يبحاصو انأ توعدف :ديز لاق .هيف متنك يذلل اودوع :لاقف

 كلأسأو يابحاص لأس ام كلأسأ ىينإ :لاقف ةريره وبأ اعدو ءانئاعد ىلع ُنّمْوُي
 ًاملع كلأست نحتو.هللا لوسر اي: انلقف .. نيمآ :قكك هللا لوسر لاقف +« ىسنُي ال املع

 «يسودلا مالغلا اهب مكقبس :لاقف يشل

 يلي ام لاق مث كي هللا لوسر عم ربيخ دهش ةريره ابأ نأ يبطرقلا ركذ دقو
 هو هللا لوسر دي عم هدي تناكف .ملعلا يف ةبغر هيلع بظاوو همزل مث) :هصن

 هل دهش دقو . .ِةْليي هللا لوسر باحصأ ظفحأ نم ناكو ءراد ثيح هعم رودي ناكو

 "”«ثيدحلاو ملعلا ىلع صيرح هنأب هلك هللا لوسر

 ةدايعلا زن ةنايدلاو لظفسلاو :قدنضلا نع ةريره ودا نآك لقول ::نينك نبادلاف
 ."”«هيظع بناج ىلع حلاصلا لمعلاو دهزلاو

 ها/ مرحم يف  ربيخ موي ذنم ُهْكَو هللا لوسر عم تاوزغلا ةريره وبأ دهش دقلو
 ٌتمدق» :هلوق كلذب لصتي امو ه4 لاوشو ناضمر يف - فئاطلاو ةكم حتف ىتحو
 ليت ا يلا عالصور ايم يزكاو احر ابا يري اة حاطوماو

 .8١7ص ةج - يبطرقلا ربلا دبع نبال باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (0)
 ١٠ ١., ٠ص مج ةياهتلاو ةيادبلا 00



 320 مالسإلا رجف ىف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0

 رمتعا دقو هال ةدعقلا يذ يف ةيضقلا ةرمع اهلوأ ناكو ءرغصألا جحلا يهو ةرمعلا

 : ينالقسعلا لاق «ةيبيدحلا حلص بجومب ةيضقلا ةرمع هعم نيذلاو دي هللا لوسر

 كلذكو 'ةكم حتف دهشو (ةيضقلا ةرمع يف ديبي يبنلا يسودلا ورمع نب ليفطلا ىفاو)

 دهش ةريره ابأ نأ : نيحيحصلا ىلع كردتسملا باتك يف يروباسينلا ركذو .ةريره وبأ

 .ه/ ةنس ىلوألا ىدامج يف  ةتؤم ةوزغ تناكو .؟' !ةتؤم ةورغ

 هذاا :ةزيعا نق واع كلا يفوز 1 رست يسب كن دين ةريره وا هيي

 شيرق تشبو دقو :لاق ..ةكم ىلإ يلي هللا لوسر لبقأ» هنأ سانلا ديس نبال

 :لاق تا دبل .ةريرا ابا ب39 41 لوسر لاقف . اهشابوأ

 ينوفاوت ىتح ًادصح مهودصحا :مهعابتأو شيرق شابوأ ىلإ نورت : مهل لاقف

 دحأ امو ءاش ام مهتم لتقي نأ ام ٌدحأ ءاشي امف انقلطناف :ةريره وبأ لاق . امصلاب

 ال ءشيرق ءارضخ تحبيبأ هللا لوسر اي :نايفس وبأ لاقق ءأئيش مهنم ائيلإ هجوي

 يبأ راد لخد نمو ,«نمآ وهف هباب قلغأ نم :لي هللا لوسر لاقف «مويلأ دعب شيرق

 .ادج 7؟5ص ؛مهياوبأ سانلا قلغأف .نمأ وهف نايفس

 ناكو ه8 لاوش يف فئاطلاو نينح ل ل ل

 ص هللا لوسر ركسعم ناكو .«حتفلاو وزغلا كلذ ىف هك ا تي

 نم هفرصنم ملك هللا لوسر ثعبو» ةرمعلا ىدأو ةكم ىلإ فرصنا مث "”ةنارعجلا يف

 [رفت هع ةعيف « نيرحبلا لهأو ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب «رضلدنلا هنا نضسلا

 111 ريش هد: نص وسلا َن ءالعلل لاقو ( ةريره وبأ مهيف ناك

 عع 2 م

 قر

 نيرحبلا ضرأ ىلإ ةريره يبأل يوبنلا ثعبلا
 دومحم تلعج ةماه تالالد تاذ ىه نيرحيلا ىلإ ةريره ىبأ ثعب ةعقاو نإ

 :ناك اهم ريغ ىلإ فيجو لرخت 3/ انايحوو اةينعيو اهي ىذلا ن1 هوقو
 عم اهيلإ بهذ موي نم نيرحبلا يف ةريره يبأ دوجو تابثإ وه هلئاق ناك امهمو
 رمأ ىلع كلذ نم لدتسا مث "”«ةيرجه 4 ةنس ةدعقلا يذ يف يمرضحلا نب ءالعلا

 )١( ؟ج - يروباسينلا كردتسملا ص؟١.
 ليَ هللا لوسر مسق دقو «برقأ ةكم ىلإ وهو ةكمو فئاطلا نيب ءام هيف ناكم :ةنارعجلا (؟)

 . ةنارعجلا يف نيتح مئانغ

 ."الو 77ص - ةّير وبأ دومحم  ةريضملا خيش 20١
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 يبنلا نأو 1ظ1]100111111 1 : الئاق حيحص

 / ةنس ةدعقلا يذ يف ةنارعجلا نم هفرصنم يمرضحلا نب ءالعلا عم هثعب ٌوِك

 ديس 4 ليغ هني نع كررت ال للك علا ناوي هعماقإ هله نوكتفلل او ( ةيرجصه

 :اهنيب نم قئاقحو روف ةدع كاردإ كلذ ىلع بتوتيو 17 طنتف رهشا

 (هفَصلا) يف ةريره يبأ ةماقإ نع تاياورلا ضعب هتمعز ام باوص مدع -ًالوأ
 لوقلا كلذكو ِةْكَي هللا لوسر ةافو ىتح ةفصلاب ماقأو ًانيكسم ناكو اهقرافي مل هنإو

 :ِكيلَي يبنلا ةافو ىتحو هال ةنس مرحم يف همودق ذنم مكي يبنلل ًامزالم ناك هنأب

 ةرمع دهشو (نداخلا هلريال ناك مف ( ةريصق ريصق ةرتف ةفّصلا يف نكس هنإ حيحصلاف

 حتف دهشو (ه لوا دامج يف) ندرألاب هتؤم ةوزغو (ه4 ةدعقلا يذ يف) ةيضقلا

 نم هفرصنم مكي هللا لوسر عم ناكو فئاطلاو نينح ةوزغو (ه8 ناضمر يف) ةكم

 ىمرضحلا نب ءالعلا عم كو هللا لوسر هثعب مث ةنارعجلا ةرمع ىدأ ثيح ةنارعجلا

 لوسرل هتمزالم نم ىلوألا ةرتفلا تهتنا كلذبو «ةنارعجلا نم هفرصنُم نيرحبلا ىلإ
 هئارأ يف (ةير وبأ دومحم) معز دقو ءرهشأ ةعستو ةدحاو ةنس تناك ىتلاو ٍةِكي هللا

 هو يبنلا ةافو دعب الإ ةنيدملا ىلإ دعي ملو نيرحبلاب لظ» ةريره ابأ نأ ةئطاخلا

 ةنيدملا ىلإ داع مث ةنس ءاهز نيرحبلاب ثكم هنإ حيحصلاو .؟١"ةليوط نينسب
 .نيقيلا أبتلا كلذ نع يتأيسو

 ةفرعملاو ملعلا يف هتناكم دكؤت نيرحبلا ىلإ ةريره يبأ ثعب ةعقاو نأ اكاك

 لامعلاو ءارمألا ثعبي نكي مل لَك هللا لوسر نأل مالسإلا ميلاعتو ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلاب

 هَ هللا لوسر مايقف «مهنيدو مهلضفو مهملع يلوأو ةباحصلا ةريخ ْنِم الإ لسُرلاو

 قدصلا نم ةريره وبأ ناك' .:الئاق ريثك نب ظفاحلا هركذ ام دكؤي نيرحبلا ىلإ هئعبب
 ا وا ا ا رب اا سل

 5و دا ا نب ءالعلا عم هثعب نيح الإ هقرافي ملو ِةِكي هللا
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 ةوعدل ْرَجَه ةنيدم اهتمصاعو نيرحبلا ضرأ ىلإ نيهجوتم ه4 ةدعقلا يذ
 نوثوعبملاو ءالعلا موقي اوباجتسا اذإف مالسإلا ىلإ نيرحبلا لهأو يواس نب رذنملا

 ؛نيرحبلاب كو يبنلا لامع مهتفصب اهلجأ نم هك يبنلا مهثعب يتلا لامعألاب هعم

 ارفن هعم ثعب ..» ِيكَي ىبنلا نأب ءالعلا ثعب نع ركذلا ةفلاس ةياورلا تفتكا دقو

 ."1/و 77ص - ةّير وبأ دومحم - ةريضملا خيش 01(

 ١١5. ص 8ةج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 «نيثوعبملا ةيقب ةياورلا ركذت ملو «ًاريخ هب صوتساو :هل لاقو .ةريره وبأ مهيف ناك

 «نوعظم نب ةمادق مهنم نإ يمرضحلا نب , ءالعلاب صاخلا ثحبملا يف انركذ دقو

 00 ا ملا ءضاعلا دسم يدا

5 

 ل ل هب واب ٠١ .يرحبلا ىلإ
 نب نابأو ءةمادقو ؛ةريره وبأ :مه نيرحبلا ىلإ ءالعلا عم نيثوعبملا نأ لوقلا

 .تاسرفلا نم ةعامجو .دلاخو  عرقألاو 6 كيعس

 تاقبطلا يف دعس نبا هاور ام عقو «نيرحبلا ْرَجَه ةنيدم فراشم اولصو املف

 لَك هللا لوسر ينثعب :لوقي ةريره ابأ تعمس» :لاق رصن ينب ىلوم ملاس قيرط نم
 دك هللا ل وشن أ : يل لاق اَئَْلَصَف املف ءاريخ يب هاصوأو يمرضحلا نب ءالعلا عم

 :ةيمان ىقبست الو كل نذؤأ يلفت : تلقف ؟بحت اذام رظناف ًاريخح كب يناصوأ

 ل ل ل ريخلا سفن ةباصإلا يف ءاجو "”كلذ يناطعأف

 يسن ام ىل لاقف . ١. ظفلب كلذ (ةير وبأ دومحم) لقن امنيب ءرصن ينب ىلوم

 هثعب) ا أ نأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاجو «ناذأب ينقبست الو كل نذؤأ :تلق

 هيدي نيب ًانذؤم هلعجف هب هءاآصوو «نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب , ءالعلا عم ٌةلكو يبنلا

 . ”9ةريمألا اهيأ ناذأب ينقبست ال ةريره وبأ هل لاقو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا ءربكأ هللا» نذّوي ةريره وبأو «يواس نب رذنملا
 . . هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ «هللا لوسر دمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ .كنمنكا
 لوعمسي مهو نوفتلي اوذخأ نيرحبلا ةمصاع رجه ناكس لعلو . (ربكأ هلأ ريك هللا

 ل ء"العلا لخد اميرو ١ مههتنيدم ةايححو مهتايح يف ةرم كوأل نادل ءاذكلا كلذ

 ساتك ءالعلا و ا ا يدوب بدم طالب

 ةعيرشو هللا باتك ىلإ ةيبسملا زن لدا 00 اوما مل يي ويزلابل

 .الا/ص ؛جح دعس نبا  ةياحصلا تاقيبط رف

 .4١١ص 84ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 قطانم ءاجرأ ىلإ مهباحصأو ةريره وبأو ءالعلا راسو .مهيلع ةيزجلا نءرك مح

 هل ايوعج داو موصل نياطجملا ميدقلا عس اولا اهلولدمب نيرحبلا ضرأ لئابقو

 ءاقرش جيلخلا هايم ىلإ أبرغ ةماميلا موخت نمو ًالامش قارعلا موختو تيوكلا ةمظاك

 يفو كلذ يف هماهسإ ةريره يبأل ناكو ءًاجاوفأ هللا نيد ىف ةاولخدو برعلا ملسأف

 . نيرحبلا ضرأب يمالسإلا رصعلا سيسأت
 تي دنت دل

 نذؤي ةريره وبأ ناكو «نيرحبلا يف يمرضحلا نب ءالعلا عم ةريره وبأ ثكمو
 وبأ ناكف  نيرحبلاب دجسم لوأ وهو ءالعلا هانب يذلا رجه ةنيدم دجسمب ةالصلل

 (ةّير وبأ دومحم) لواح دقو .نيرحبلا ضرأو عماج يف ةالصلل نذؤم لوأ ةريره

 (نيذأتلا) 0 هيلا رومأ نم فرعي ال ناك 3 معرو ةريره 5 ةناكم نم ليلقتلا

 يف ركذلا ام زاروا تا ياما وير ا نك مالو

 ردا اند ورا نما كاك : لوقت ةياور ىلإو ةباصإلاو دعس نبيا تاقبط

 عفدنا لقو 0 ا مامإلا ىلع طرتشاو

 يني نجلا ل 0100009 «ططقف ةالصلل نذؤي ةريره

 .ريمألا نكي مل ءالعلا

 ضرأ نم هدي تحت ام ىلع ًامكاح ىواس نب رذنملا لي ىبنلا رقأ دقف

 ماكحلا ةيقب ٌرَقأ كلذكو «قطانم نم اهيلإ ناك امو رجه ةنيدم يهو نيرحبلا

 0 ءاهَرَي ىلع هلل ا ءالعلاو 1 هم ىلا

 هناوعأو .«ميضلا نم هؤارفخ نيرحبلا لهأو . .اهلم جرخ امو «اهايارسو ءاهرضاحو

 . "'"محالملا يف هراصنأو «ملاظلا ىلع

 نب ةمادقو ريوس اانا ىنودكسلا ون | اعلا عم و هلا لرور تك دحر

 يبنلا نأ رتاوت دقو» :يلازغلا مامإلا لوق مهيلع قبطنيو «ديعس نب نابأو «نوعظم
 لحو تاقدصلا ضبقل الإ ءفارطألا ىلإ هلسرو هتاضقو هءارمأ ذفنُي ال ناك نكي

 ةريره ابأ لسرأ لي هللا لوسر نإ» :جاجعلا لاقو "7 عرشلا ماكحأ غيلبتو دوهعلا

 نيمألا ناك دقو "؟[يهنيد رومأ مهملعيو نيملسملا هقشبو مالسولا ما نيرحبلا ل

 .157١”ص ب هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئائولا 0

 .7١1ص  جاجتعلا بيطخلل  مالسإلا ةيوأر ةريره وبأو - 55ص ١ج  يلازغلل - ىفصتسملا 20
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 ةريره وبأ ناك كلذل «ةيمالسإلا ةفالخلاو ٍةِيكَي يبنلا دهع يف سانلاب يلصي يذلا وه
 وبأ يلصي رجه ةنيدمب ءالعلا نكي مل اذإف «سانلاب يلصي ءالعلاو ةالصلل نذؤي
 ءاج دقو ةمئاد ةفصب رجه ةنيدم يف ميقي نكي مل ءالعلا نأل كلذو «سانلاب ةريره
 نأو «فيطقلا اهنم نيرحبلا نم ةيحان ىلع ناك ءالعلا نأ» يرذالبلل ةياور يف
 ةمادُقو ةريره وبأ ناك امنيب ''”(طخلا ةنيدم اهيف ىرخأ ةيحان راع ناك ديعبم نب نانإ
 نا : ةيوبنلا تالاسرلا ىف , حور هاوطلا ضادحس راحتك ءرجه يف

 ناك 0 ا يواس نب رذنملا ىلإ ةريره ابأو ةمادق ثعب ِهكَي يبنلا
 ةئيدم يف تقولا رثكأ ميقي ناك امبرو ةيسيئرلا ندملاو لامعلا نيب لقنتي ءالعلا
 . رجه ةئيدم يف ةريره وبأ ناك امنيب لحاسلاو فيطقلا

 دام مبلع «ع
 0 0 نذل

 ةريره ىبأ غالبإب هعم نيباتكلا ٍةِلو يبنلا لسرأ يذلا ماقو ءءالعلا ىلإ يناثلاو
 نا ا ا ا او وا ا وو و

 20 رع ع 0 ا

 ا بتكو "9

 :دعب امأ . يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم :يناثلا باتكلا
 ؛ةيزجلا نم هدنع عمتجا ام هنم ضبقَي ْنَم يواس نب رذنملا ىلإ تثعب دق ينإف

 .روشعلاو ةقدصلا نم كدنع عمتجا ام  (امهعم) اهعم ٌثَعباو ءاهب هلّجعف

 ا و . مالسلاو

 ةيزجلا نم هدنع عمتجا ام ميلستب يواس نب رذنملا ليجعتب ءالعلا ماقف

 لك ىلع رانيد ةيزجلا تناكو - دوهيلاو نيِيذَبسألاو سوجملا سرفلا ىلع ةضورفملا
 تاقدص صضئاف نم هدنع عمتجا ام ءالعلا عمجو  ىثنألاو ركذلا ىلع مهنم ملاح
 نب ةمادقو ةريره يبأ ىلإ كلذ لك ميلستب ماقو «ةيراجتلا روشعلا نمو نيملسملا
 .ةرونملا ةئيدملاب ِدَيي هللا لوسر ىلإ لاملا كلذب اقلطناف نوعظم

 )١( يرذالبلل - نادلبلا حوتف 00

  009ص #؟ هللا ديمح دمحم - يىوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ”١67 و١609 (يبأ) نيباتكلا بتاكو

 (ورمع نب ليفطلا تنب جوزت يذلا يراصنألا بعك نب يبأ) وه .
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 ا 1 1 اا ل ساس تاق ىلا وسأل وست 011 و سوا

 نب ءالعلا ثعب» :ًالئاق يرذالبلا هركذ يذلا لاملا وه كلذ نأ رهاظلاو

 هنم رثكأ هاتأ ام ءأفلأ نينامث نوكي نيرحبلا نم الام ٍةِلَي هللا لوسر ىلإ يمرضحلا
 : "دوب الولف

 تهتنا ةرونملا ةنيدملاب ٍةِك هللا لوسر ىلإ لاملا كلذب ةريره يبأ لوصوبو
 كلت ديدحت نكميو «نيرحبلا ىلع هِي هللا لوسر لامع نم اهيف ناك ىتلا ةرتفلا

 يذ "٠ يف  ءالعلا عم نيرحبلا ىلإ هلو هللا لوسر هَّمَعَب موي تأدتبا اهنأب ةرتفلا
 4 ةئس ةدعقلا يذ رخاوأ يف نيرحبلا نم همودقو هتدوعب تهتناو - ه4 ةنس ةدعقلا

 . ًابيرقت دحاو رهشو ةلماك ةنس ةرتف يهو ةيرجه

 كو هللا لوسر عم ةريره يبأل ةيناثلا ةرتفلا

 لظ دق ةريره ابأ نأ» ىلي ام ةئطاخلا هئارأ ىف (ةّير وبأ دومحم) لاق دقل

 دعي ملو - ه4 ةنس ةدعقلا يذ يف  ءالعلا عم ِِلَي يبنلا هثعب نأ موي نم نيرحبلاب
 لَو يبنلا راوجب هتماقإ ةدمف . .ةليوط نينسب ِةلَي يبنلا ةافو دعب الإ ةنيدملا ىلإ

 عطقف رهشأ ةعستو ةدحاو ةنس ىهو 4 ةدعقلا يد يف تهتناو هال رفص نم تناك

 هناوب ماشا رثس كالث هلق ىلا يعاتم هلأ نم نويدحللا ضل رووشم ره انهك أل

 اذه هبيذكت يف (ةّير وبأ دومحم) دنتسا دقو . "تام ىتح فو يبنلا عم ماقأ

 يف نيرحبلأ يف ء ءالعلا عم ةريره يبأ دوجو ىلإ ةمألا ءاملعلو ةيوبنلا ا

 عفدناو «نيرحبلا ىلع هتيلوتب رمع ماق نأ ىلإ رمع ةفالخ يف مث ركب يبأ ةفالخ
 ثالث ِةَيِلك يبنلا مزال هنأ نم ةنسلا بتك هتور ام» نأب معزلا ىلإ ةّير وبأ دومحم

 هوور نممو هنم ءارتفأ ضحم وه امنإ ب و :تاووددم

 ةريره يبأل (ةّير وبأ دومحم) ءادع نأ عق ةاولاو.- - غى يراخبلا مهيف امب هنع

 نأ دعب قيدصلا ركب ابأ نأ ىهو ةطيسب ةطيسب ةقيقح ا ل دوما يبا جوس

 ببس وه كلذو  ه١1١ ةنس بجر ند يع ىلإ ةريره يبأ ثعب ةفالخلا ىلوت

 . باطخلا نب رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلاب هدوجو

 بنا ربصو رحم ريحت نع 76 يبنلل ًامزالم ةريره وبأ اهاضق يتلا ةرتفلاف
 داع اهلورع رهشأ ةعستو ةلماك ةنس تناكو ىلوألا ةرتفلا يه هم ةدعقلا يذ ىتح

 بحاصو ِمَّزاَل ي ةلا'ةيناثلا ةرغفلا .تاذي ءعف ةدعقلا يذ رخاوأ يف ةيرغشللا قرف

 ةلماك ةنيب ةركت يهون ها١١ لوأ عيبر يف هتافو ىتح ِدِْكَع ىبنلا ةريره وبأ اهيف

 . تاونس ثالث نيترتفلا عومجم نوكي كلذيو «رهشأ ةثالثو

 .5؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(
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 نيرحبلا نم همودق هي هللا لوسر عم ةريره يبأل ةيناثلا ةرتفلا ملاعم نم ناكو
 يف روشعلاو ةقدصلاو ةيزجلا نم عمتجا يذلا لاملا امهعمو نوعظم نب ةمادق عم

 ةدعقلا يذ ىتح ه4 ةدعقلا يذ يأ نيرحيلا ىلإ, مداغلا عم اميتخي نم ةنس هيايل

 لاو وام قيردقملا ىلإ ةق هللا لرسز باعك نضن نكد اهلفسأ كقول
 يذلا لاملا كلذ ناكو ةمادقو ةريره يبأ عم لاملا كلذ ثعبب يمرضحلا نب ءالعلا

 هلي يبنلا تأي ملو ءرانيد فلأ نينامث ءاهز كك يبنلا ىلإ ةمادقو ةريره وبأ هب مدق

 .ةلهب الدرب هلق هيون لكأ لاو

 ةءارب ةروسب بلاط يبأ نب يلع عم مهثعب نيذلا ثعبلا يف دو يبنلا هثعب مث
 يبنلا تاكو ه4 ةنس ةجحلا يذ  قيدصلا ركب وبأ سانلاب هيف جح يذلا جحلا يف

 تلؤن ةنيدملا نع ركب وبأ لَّصف نأ دعبو ؛ نجلا نام ايبا ركب ايا عيب دلال
 يف سانلا ىلع ةءارب ةروس أرقيل بلاط يبأ نب يلع دي 5 يبنلا ثعبف ءةءارب ةروس

 ةكم ىلإ قيرطلا يف ركب يبأب اوقتلاف .ةريره وبأ مهنم ناك أرفن هعم ثعبو جحلا
 :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو دمحأو مكاحلا جرخأ دقو .جحلا ىلإ ًاعيمج اوضمو
 ثعبلا يف تنكاا : ىورُيو «ةءاربب ةكم ىلإ ِةِكَي هللا لوسر هثعب نيح ّيلع عم انك)»

 «نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال :لوقن انكو .ةءاربب ىلع عم ديكو هللا لوسر مهثعب نيذلا

 نيبو هنيب ناك نمو «نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا اذه دعب جحي الو
 دق قيدصلا ركب ابأ نأ» يراخبلا جرخأو ؛رهشأ ةعبرأ ىلإ هلجأف دهع هللا لوسر
 يلع ناكو ةءاربب سانلا يف نذؤيل ةجحلا كلت يف نينذؤم يف ةريره يبأ ثعب
 مكحب سانلا غلبُيو يدانيو نلعي يأ - ندي ةريره وبأ ناكف .«ةءاربب انعم نذؤي

 ةفصبو عيمجلا دنع كلذب ملعلا ققحتي يح هباحصلا نم ةدعوا رك ارب روس

 تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا اذه دعب جحي ال . .3 هنإ ةريره وبأ هركذ امب ةصاخ

 ةدم نكت مل اذإ ينعي ؛رهشأ ةعبرأ هلجأف دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو :نايرع
 نيكرشملا عم دوهعلا دوصقملاو ءهتدم ءاهتنا دهعلا لجأ نإف الإو ةددحم دهعلا
 حبح امدنعف «ةيرجه٠ ةنس يناثلا عيبر يف تهتناف ايلاغ ةددحم ريغ اهتدم تناكو

 تالانو دعت مل ه١٠ ةجحلا يذ ىف عادولا ةجح كو هللا لوسر عم ةريره وبأ

 . ةدلاخلا مالسإلا ميلاعت ْتََخَسَرَتَو «نيكرشملا ْنِم دحأ

 ًادادتما ِةكي هللا لوسرل ةريره يبأ ةبحصو ةمزالُم نم ةيناثلا ةرتفلا كلت تناكو
 هِي هللا لوسر ثيداحأ ظفحو عامس ىلع ةريره يبأ صرحو مامتها يف ىلوألا ة ةرتفلل

 ا ا يا ارب و
 نع لي هللا لوسر لأسي نأ ىلع ًائيرج ةريره وبأ ناك) :يراصنألا بعك نب َيبأ لاق
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 210 ا يالا فا ا ل أ لتحل الع سل هوس عسسل

 هذه ْنِم ىنلأست الأ : لي هللا لوسر هل لاق) ةرم تاذو (هريغ اهنع هلأسي ال ءايشأ

 نم هنييع نبأ جرخأو . (هللا كملع امم ينملعت نأ كلاس : ةريره وبأ لاَمَف ؟مئانغلا

 ثالث ِةِْكَك هللا لوسر تبحص) :لاق ةريره يبأ نع يلجبلا مزاح يبأ نب سيق قيرط
 . [ةباصولا ج 7١7ص) .(ُهّيَف ْنِم ثيدحلا يعأ نأ ىلع الإ صرحأ نكأ مل نيئس

 حا ةعوت بها 1 لوألا عيبر يف - توملا ضرم لي هللا لوسر ضرم املو

 نبا هركذو ةملس وبأ يباحصلا هاورو هرضح يذلا ءاقللا عقو ثيح هترايزل ةريره

 ةريره وبأ ءاج  :لاق ةملس يبأ قيرط نم ىلْعَي وبأ جرخأ» :ًالئاق ينالقسعلا رجح

 يبنلاو «مئاق وهو ملَسَف لخدف ءهل نذأف ءهدوُعَي «هاوكش ىف : لَك يبنلا ىلع ملسُي

 ءهيلجر طساي ِلك يبنلاو هيلإ ةماض هردص ىلع هديو يلع ردص ىلإ دناستم هبي
0 
 ع

 انأ ايتو : لاق مث ءاندف «ةريره ابأ اي ندأ : لاق مث ءاندُف ؛ةريره ابأ اي ٌندأ :لاقف

 :هل لاق مث هي يبنلا عباصأ ةريره يبأ عباصأ قفارطا تسمع عمق انزف عةريره

 هديب كسمأف هبوث ةريره وبأ َدَمَف «كبوث فرط ينم ٍنْدأ :هل لاقف ءسلجف 2سلجا
 ال ٍلاصخب ةريره ابأ اي كيصوأ :لي ىبنلا هل لاقف 45 ىبنلا نم هاندأو هحبفف
 ةعمجلا موي لسغلاب كيلع :هل لاقف ءتكش ام ينصوأ :لاق كيت اه وعدت
 مايص هنإف رهش لك نم مايآ ةثالث مايصب كيصوأو هّهَلَت الو ِءُّنْلَت الو ءاهيلإ روكبلاو

 امهيف نإف هلك ليللا َتْيَلَص نإو امهعدت ال رجفلا يتعكرب كيصوأو ءرهدلا
 اي لاقف ءهردص ىلإ هبوث مضف «كبوث كيلإ مص :لاق مث ءًأثالث اهلاق «بئاغرلا
 (اثالث اهلاق «ةريره ابأ اي هنلعأ لب :لاق ؟هئِلْعَأ وأ اذه ُرّسَأ يمأو نبأب هللا لوسر

 :[ةباضاإلا ب مصر

 وبأ ناكف د هذ ةنملرالا عبرا يف - هي هللا لوسر تام نأ ثبل ام مث

 يذلا وهو اهب ًاملعو ةفرعم رثكألا وهو ِكَي هللا لوسر ثيداحأ ظفاح وه ةريره

 مل امو ةباحصلا نم نم هريغ هعمس ام ِِكي هللا لوسر بطخو ثيداحأو لاوقأ نم عمس

 نيذلا ُهاَسَّنو ةريره وبأ هظفح دقف ةباحصلا نم هريغ عم هعمس يذلا امأف ءهوعمسي

 وبأ ظفح كلذكو .مامتهالا سفن مهدنع نكي مل وأ ظفحلا ةبهوم مهيدل سيل

 «ثيداحألاو ملعلا نم كو هللا لوسر هنع وه لأسو هريغ هعمسي مل يذلا ةريره

 فيرعت ةيلوؤسم يهو ةريره يبأ ىلع ةميظع ةيلوؤسم هلك كلذ ىلع تبترت دقو

 كلتب ةريره وبأ ماقف هلي هللا لوسر ةنسو ثيداحأبو ملعلا كلذب لايجألاو سانلا

 سانلا فيرعتب موقيو ِهكَي لوسرلا ةنُسو ثيداحأ ىوري لزي ملف ةميظعلا ةيلوؤسملا

 وبأ لَمَحَتو 10101 ارو داعي وضاق يكل و حر هعمل ةلداط ملاعلا كلج

 نم ًادحأ نأ لب لب .ةباحصلا ةيقب لك هلمحتي مل ام ىذآلا نم كلذ ليبس يف ةريره
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 ةريره وبأ الإ اهب فيرعتلاو ةيوبنلا ثيداحألا ليبس يف ىذألل ضرعتي مل ةباحصلا
 يف اهالوت يتلا لامعألاو هداهج ملاعم وكلب ا لعب ةققيلا ادعلا كلذ نع يتأيسو

 . باطخلا نب رمعو 6 نبأ ةفالخم

 تي ساي ذك لم رمبام دعم

 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف هداهجو ةريره يبأ ةرامإ
 يف كرتشاو هلك هللا لويغر ةانو دعب ةيدسلاب ةزرخق ةريوه وأ ثكم نقل

 وبأ ةفيلخلا هثعبو «نيرحبلاو ةماميلاو دجن تاهج ىف ةدرلا تالواحم عمقو ةيراخم
 يف - نيرحبلا ةيالو ىلع ًاريمأ ءالعلا داع نيح يمرضحلا نب ءالعلا عم قيدصلا ركب
 «نيرحبلاب ءالعلل نيدعاسملا لامعلا نم ةريره وبأ ناكف - ه١١ بجر رهش يلاوح
 وبأ قلطنا مث باطخلا نب رمع ةفالخ لوأ يف (نوباسلا)و (ةرازلا) حتف هعم دهشو

 يبأ نع ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو . نيراد ةريزج حتفل ءالعلا شيج يف ةريره

 (نيراد) وزغل فالآ ةعبرأ يف راس امل يمرضحلا نب ماا ميملاكل هنإ ةريره

 هدا ةراقملا وهو ب دحا يلف ةيفاخم اييرعبلا نفي جيلقم ىلع اونا يح اوعلطناف

 راسو ءاملا هجو ىلع راسف هسرف نانعب ءالعلا ذخأف  نيراد ةريزجو لحاسلا نيب

 انل لتْبا ام هللاوف :ةرورخ وبأ لاق :نيراد ىلإ م ةيردعبلا ةزاغملا قوق ب هءارو نايجلا

 (رفاح الإو حالا ٌمدق انل ُلَتْبا اما بوصألا لعلو ؛رفاح الو فخ الو ْمدق

 0 ول و ا وللا ةافملا فاح: نآل

 ئذ ايضعتا مو نيراد ةريزج اولخدف ءاهيلع نيبكارلا نيملسملا مادقأ ىلإ لصت
 نأ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا عم ةريره و ا كو نا هس اوك روش نلاوخ
 ىلوو نيرحبلا نع رمع هلزعا : ريثك نبا لاق .نيرحبلا نع رمع  هلزع وأ - هافعأ
 اهيلإ لصي نأ لبق تامف  ءالعلا يأ ةدراكلا ىلض رفع زنا نة ريوط ١ هناك
 ا لا را

 وهو يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ باطخلا نب رمع بتكا :هنإ يرذالبلا ركذ امنيب
 يفقثلا يصاعلا يبأ نب نامثع ىلوو هيلع مودقلاب هرمأي نيرحبلا ىلع هلماع

 ملف «ناوزغ نب ةبتع ناكم ة ةرصيلا هالو ةنيدملا ءالعلا مدق املف «نامعو نيرحبلا
 نأ مث ءرشع ةسمخ ةنس لوأ يف : وأ رشع ةعبرأ ةنس يف كلذو تام ىتح اهيلإ لصي

 ثادحألا ةريره ابأ ىلوو ؛نيرحبلا ةيابج يحمجلا نوعظم نب ةمادق ىَلَو رمع

 ىلع ةريره وبأو «ثادحألاو ةيابجسلا ىلع ةمادق ناك :مثيهلا لاق .. . ةالصلاو
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 نكلو .2”«نيرحبلا ىلع ةريره ابأ ىلوو ؛ةمادق ٌرمع لزع مث . .ءاضقلاو ةالصلا
 نأ :لاقُيو» :الئاق اهيلإ راشأ دقف ريثك نبا اهركذ يتلا ةياورلا لمهي مل يرذالبلا
 : ًاضيأ لاقيو .يسودلا ةريره ابأ هناكم رمع ىلوف . .يفوت ىتح ًايلاو لزي مل ءالعلا
 . ''”(ءالعلا توم لبق ةريره ابأ ىَلَو هنع هللا يضر رمع نأ

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثادحألا بيترت ةيناكمإ ودبيو
 ةدوع ذنم يمرضحلا نب ءالعلل نيدعاسملا لامعلا نم ناك ةريره ابأ نأ -

 ه١١ بجر رهش يلاوح يف  قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلا ىلع أيلاو ءالعلا
 ىلإ باطخلا نب رمع ةفالخا يف مث . ه7١ يناثلا دامج يف ركب يبأ ةافو ىتحو
 يف - ةنيدملا ىلإ مودقلاب هيلإ بتك نأب نيرحبلا ةيالو نم ءالعلا ءافعإب رمع ماق نأ
 هتفصب كاذنآ ةريره ىبأ ةيالو تناكو «ةريره وبأ هناكم ىلوو  ه4١ ةنس رخاوأ

 تهتناو ةرونملا ةيدملاب رمع ىلإ ءالعلا راسو «نيرحبلا ةيالو يف ءالعلا بئان

 هيلإ ريشت ام وهو ءاهيف ميقيو نيرحبلا ىلإ دوعي نأ راتخا هنكلو نيرحبلل هتيالو
 جوت ءالعلا ىتأف «ءالعلا توم لبق ةريره ابأ ىَلَو باطخلا نب رمع نأ» :لوقت ةياور
 .''"«اهب ماقملا ىلع مزعو - جوت ضرأ -

 ثيح «ناوزغ نب ةبتع ناكم ةرصبلا ىلع هتيلوتب ءالعلا ىلإ رمع بتك مث -
 نب ةبتع ناكم ةرصبلا رمع هالو ةئيدملا ءالعلا مدق املا هنإ يرذالبلا ةياور يف ءاج

 ثعبا :هنإ رداصم ةدع نع ةّير وبأ هركذ امب هيلإ بتك هنإ كلذ لصأو .«ناوزغ
 : ةّير وبأ لاق .«هلمع كتيلو دقف ناوزغ نبا ةبتع ىلإ ّرص نأ :ءالعلا ىلإ رمع
 نب رمع نأ :نودلخ نبا ركذو ”«ةريره وبأ مهنم طهر يف ءالعلا جرخفاا
 "0(هعم ْنَمِب صاقو يبأ نب دعس ىلإ نيرحبلا نع فارصنإلاب ءالعلا رمأ» :باطخلا
 ضراعتلا لوزي نأ نكميو ؛«ةفوكلا ىلع رمع هّرَمأ» ءالعلا نأ ريثك نبا لاق كلذلو
 : امهدحأ «نيرمأ نمضتي ناك ءالعلا ىلإ رمع باتك نأ كاردإب صوصنلا كلت نيب

 ىبأ نب دعسل ًاددم ناسرفلاو ةباحصلا ْنِم نيرحبلا ىف هعم ْنَمِب ءالعلا هجوتي نأ
 دنع ناعم اهناع انلاوتةريضلا ىلإ يسب نأ يناثلا رمالاو ب. ةيسداقلا نق: ضاقو
 :نيرخيلابةريرع نال ىلرألا ه.الولا ةرقت تيحا لئدتعو «اقاورف

 ةرصبلا نيدصاق نيرحبلا ناسرفو ةريره وبأ هعمو يمرضحلا نب ءالعلا قلطناف
 تام ءالعلا نكلو «ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلاو دعس ىلإ اهنم نوهجوتي ثيحب
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 هل لاقي عضومب ءالعلا ةافو تناك» :ينادمهلا لاق .ةرصبلا ىلإ قيرطلا يف مُهَو

 ٌتغرف اذإ :هباحصأل لاق ةافولا هترضح املف . نيرحبلا نم ةرصبلا ديريوهو « سايت
 هدلعلا تاما فلنا يقفوا ريرس وبأ لاق ؟""نريقب ار وومنكلا انه لع اولبون
 - اق ويسم هل انرقفيو نانا ءارستت 2 ايببااتل هللا عتبات ماع ريغ ىلع نحو
 .ةيرجه ١١ ةنس لوأ يف كلذ ناكو ''”«هانفدو - لمرلا بيثك يف

 هدوجوف  اه89١ بجر ىف ماشلاب كا هرتلا ريت ةعق وم“ ةريؤق ونبأ ليش دقو

 دعس ىلإ مث "”ةرصبلا ىلإ يمرضحلا قياسا نقد. دع. نيكس هنأ ىلع لدي كانه
 يبأ ةدناسمل ًاشيج هجوي نأب دعس ىلإ رمع بتك ثيح ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلاو

 مهبدتناو رمع باتكب سانلا دعس غلبأف «مورلا ةبراحم يف هشيجو حارجلا نب ةديبع
 مهناسرف نم فالآلا عم ةداقلاو ةباحصلا نم ريثك قلطناف «ماشلا ىلإ هجوتلل
 يناثلا عيبر يف - قشمد نم ةديبع يبأ شيج عم اوقلطنا مث قشمد ىلإ مهلاجرو

 رهن ةعقوم تعلدنا امنيحف «ةريره وبأ مهنم ناكو كومريلا رهن ةقطنم ىلإ ه6
 ظعوب ةباحصلا رابك ماق «لاتقلل مورلاو نوملسملا هّجاوَت امنيحو ىربكلا كومريلا
 نب دادقملاو ةريره وبأو لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع وبأ مهنم ناكو نيملسملا

 لافنألا ةروس أرقيف سانلا ىلع رودي دادقملا ناك : ريثك نبا لاق .ىئارهبلا ورمع

 هللا ةاع لاقت يمل مببتا]": دجيغ ندا ادعو ن عمسللا ىءارت ملف اين مدايحلا كايآو
 ةاجنم ربصلا نإف اوربصا نيملسملا رشعم اي :مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنا

 نب ذاعم جرخو . .مكفاصم اوحربت الو ء«راعلل ةضحدمو تلا ةاضرمو رفكلا نم
 نا «نحلاو: ضديقلا ناضتأو ٍنارقلا لهأ اي :لوقيو مهرِكْذُي لعجف سانلا ىلع لبج

 ةعساولا ةيعدلاو ةرففملا هللا ىقؤيألو , ينامألاب لخدت ال هتنجو لات ال هللا ة ةمحر

 ىلإ اوعراس : لوقي لعجف ًاضيأ ةريره وبأ سانلا ظعو دقو . «ىليعملا قداصلا الإ

 نطوم يف مكبر ىلإ متنأ ام ؛ميعنلا تانج يف لجو رع مكبر راوجو نيعلا روحلا
 تعلدنا مث ”مهلضف نيرباصلل نإو الأ «نطوملا اذه لثم يف مكنم هيلإ بحأب

 اورّبصو "يب مظعأ اهيف ناسرفلاو ةداقلاو ةباحصلا دهاجو كومريلا رهن ةعقوم
 سيداركلا ةداق نم ناك ثيح رفاولا مهماهسإ سود ةليبق ناسرفل ناكو ربص لضفأ

 )١( الإكليل  ص ؟ج  ينادمهلا نسحلا ١"١.
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 يفوتو .ةريره يبأ ةجوز ناوزغ تنب ةرسب وخأ وهو «ناوزغ نب ةيتع ةرصبلا ريمأ ناك (9)
 .ه6١ ةئس جحلا نم ةفرصنم ناوزغ نب ةبتع

 .١77ص ةج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4)
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 «سود نم مهتيبلاغ لتاقم فلأ هتدايق تحتو يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج

 رامغ اوضاخ نيذلا لاطبألا ناسرفلا نم يسودلا ورمع نب ليفطلا نب ورمع ناكو
 ةميزه مورلا نم فلأ نيرشعو ةئام مازهناب ةكرعملا تجوتتو «ةلاسبب ةكرعملا
 عومد ةريره يبأ ينيع نم ْتَْلاَس امبرو راصتنا مظعأ نيملسملا راصتناو ةقحاس

 ليفطلا نب ورمع داهشتسا ىلع نزحلا ؛ مويلا كلذ يف حرفلا عومدو نزحلا

 .نيبملا رصنلاب حرفلاو ءامهنع هللا يضر ةممح نب ورمع نب بدنجو
 ىتنأي انهو .ةرتف اهب ثكمف ةرونملا ةنيدملا ىلإ ماشلا نم ةريره وبأ داعو -

 : ًالئاق نيرحبلا ىلع نوعظم نب ةمادقو ةريره يبأ ةيلوت نع يرذالبلا هركذ ام نمز
 ابأ ىلوو «نيرحبلا ةيابج ىلع ىحمجُجلا نوعظم نب ةمادق ىلو باطخلا نب رمع نأ)
 ةيابجلا ىلع نوعظم نب بادن ناكل :مشثيهلا لاقو «ةالصلاو ثادحألا ةريره

 يتلا كومريلا رهن ةعقوم نأ امبو .«ءاضقلاو ةالصلا ىلع ةريره وبأو ءثادحألاو
 ىلع ةيلوتلا هذه نمز ريدقت نكمي ه١ ةنس ٍبجر ىف تناك ةريره وبأ اهدهش
 يبأ ةيلوت دنع وأ ه6 ديلا يدي ىف ويحتل نمر هكرريصتل قلت اهنا نيرعبلا

 ىلإ ةريره وبأ قلطناف - ه7 لوألا عيبر رهش يف  ةرصبلا ىلع يرعشألا ىسوم
 ةيالو مكح أعم اًيلوتو «نوعظم نب ةفادُق غم ْرَجبَه ةتيدم اهتمصاعو نيرحبلا ضرأ

 عرشلا ماكحأو ةينيدلا نوؤشلاب قلعتي ام لك يف ريمألا وه ةريره وبأ ناكف «نيرحبلا
 ةيابجلاب قلعتي ام لك يف ريمألا وه نوعظم نب ةمادق ناك امنيب ءءاضقلا كلذكو
 ىتلا نوؤشلا ىف ناكرششي  ةمادقو ةريره وبأ  نانثإلا ناكو «ةيلاملا نوؤشلاو
 لوف سلا وه تاصاصتخالل ميسقتلا كلذف .ةينمألاو ةيبرحلا ثادحألاب قلعتت
 ةريره ابأ ىَلوو «نيرحبلا ةيابج ىلع ةمادق ىَلَو باطخلا نب رمع نأ» :يرذالبلا
 وبأو «ثادحألاو ةيابجلا ىلع ةمادق ناك» :مثيهلا لوقو «ةالصلاو ثادحألا ىلع
 لدي ثادحألل يلوتملا ىلع نيتياورلا نيب فالتخالاف ء؛ءاضقلاو ةالصلا ىلع ةريره
 نيريمأ نّيّيلاو ةمادقو ةريره وبأ ثكم دقو . صاصتخالا كلذ يف امهكارتشا ىلع

 ةريره يبأ ةيالو نم ةيناثلا ةرتفلا يه كلتو ءه ٠١ ةنس يلاوح ىلإ نيرحبلا ةيالول
 عمجت يذلا صاخلا هلام نم الويخ ةريره وبأ ىرتشا ةرتفلا كلت لالخو . نيرحبلل
 لالخ اهيف كراش يتلا تاحوتفلا مئانغ يف همهس ْنِمو تابترملا يهو اياطعلا نم هل
 ءارشب اهرمثتساف رانيد ةئامتسو فلأ غلبم كلذ نم هل عمجت دقف «ةقباسلا تاونسلا

 ةقالع ةريره يبأل نكي ملو .اهنم بسكيو اهعيبي ناكو لويخلا تجتانتف لويخ
 تيبو ةيابجلا ىلع يلاولا ناك نوعظم نب ةمادق نأل نيملسملا لام تيبو ةيابجلاب
 .ه 7١ ةنس يلاوح ىلإ ترمتسا يتلا ةرتفلا كلت لالخ لاملا



 332 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هيف ب

 بمه؟* :ةدس ب ريخلا :هتروشن هماهتإ ببسب نوعظم نب ةمادق ٌرمع لزع مث -

 نأ يرذالبلا رَكذ كلذ يفو .نيرحبلا ةيالو نوؤش د را انا وسع ىلوو

 مث «ةالصلاو ثادحألا ةريره وبأ ىلوو «نيرحبلا ةيابج ةمادق ىلو باطخلا نب رمع
 دعب مثيهلا ركذ كلذكو «ةريره وبأ ىلوو ءرمخلا برش ىلع هدَحو ةمادق لزع

 : يربطلا لاقو «نيرحبلا ةريره ابأ رمع ىّلو مثا :لاقو ةمادق لزع قباسلا صنلا

 ءرمخلا برش يف هذحو نيرحبلا نع نوعظم نب ًةمادق رممع لزع : : نيرشع ةنس ىيفلا
 آيلاو ةريره وبأ حبصأ كلذبو '' ”«ةياميلاو قيرعلا :ىلع ةريرهنابا ومع ليعتماو

 نيرحبلا ةيالو ضرأ نأل اهلمكأب ةيبرعلا ةريزجلا قرشو يبرعلا جيلخلا ةقطنمل

 ةيرحملل ًايلاو ةريرهوبأ تكم دقو ايعيمع ةقطعملا قلت لمكت فتاغ ةفاجبلاو

 ةنس ثادحأ ةمتاخ ىف يربطلا لاق ثيح ه5 ةئنس ىلإ ه١ ةنئس نم ةماميلاو

 نب ديز ةنيدملا ىلع فلختساو باطخلا نب رمع ةئسلا هذه يف سانلاب جحو» ه١
 ْنَم ةرصبلاو رصمو ماشلاو نيرحبلاو ةماميلاو نميلا ىلع رمع لامع ناكو «تباث

 كلت ىلع اوناك نيذلاو ''”«رساي نب رامع ةفوكلا ىلعو نيرشع ةنس يف اهيلع اوناك

 ةيواعمو ةماميلاو نيرحبلا ىلع ةريره وبأو «نميلا ىلع ةّينم نب ىلعي ْمُه راصمألا

 اهيلي امو ةرصبلا ىلع يرعشألا ىسوم وبأو رصم ىلع صاعلا نب ورمعو ماشلا ىلع
 ىلع رمع لامع ناكو» ه١ ثادحأ ةياهن ىف يربطلا لاقو . سراف دالب نم

 ناك انهيلع هليايع نإف ةفؤعلا ويش ىلا ةدع ىف اهيلغ ا وئاك صيدا ناممألا
 ةماميلاو نيرحبلا ىلع ةريره ىبأ ةيالو رارمتسا كلذ نم نيبتيو "”4ةبعش نب ةريغملا
 ناجيبرذأ دالبب (باوبألاو بابلا) حتف ةريره وبأ دهشو «ةيرجه 7؟ ةنس رخاوأ ىلإ

 رع 15 ةديم ناقوقلاو
 دي د

 را ابك تريح يدم ىلا يرحل سحر ا ير كيكو

 : يلي ام نييبت انه مزليو ' 2( .عوجرلاب هرمأو «هلام ِهمَساَقَو ءرمع هلزع» : يرذالبلا

 ىلع ًءانب ناك هنأ ودبي ةنيدملا ىلإ نيرحبلا نم ةريره يبأ مودقو لزع نإ

 )١( ةج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ص77١.
 .7 57و ؟ ١5ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)

 ىلع يسودلا ةريره وبأو ناملس جرخو» باوبألاو بابلا حتف ثادحأ يف يربطلا لاق (*)

 .؟ ه 8ص اج ب ؛(ناجرج) ىلإ اهوعطقف (ناليج)

 .57؟7ص - يرذالبلا  نادليلا حوتف 2
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 رمألا كلذ نرتقي ملو «ةماميلاو نيرحبلا اهيف ىلوت يتلا ثالثلا تاونسلل لاملا تيب

 تيب لام ْنِم عمجت ام هعمو ةنيدملا ىلإ ةريره وبأ داع امنإو ءرخآ صخش ةيلوتب

 ةريره وبأ مدق» :هنأ يبهذلا مامإلا ركذ دقف «ةصاخلا هئايشأو هلاومأ كلذكو لاملا

 :رمع لاق .ال :لاقف ءادحأ تملظأ :رمع هل لاقف ءفلأ ةئامعبرأ لاملا تيبل هعمو

 .''”(ذجتأ تنك :لاقف ؟اهتبصأ نيأ نم :لاق .أفلأ نيرشع :لاق ؟كسفنل تئج امف

 كلت نم ةريره يبأ ىلع نيمقانلا نم هلاثمأو (ةّير وبأ دومحم) ذختا دقو -

 باطخلا نب رمع نأ اومعزو ةيلاملا هتمذو ةريره يبأ يف كيكشتلل ةليسو ةثداحلا
 ءءارتفالا نم كلذ لثمو «ةردلاب هبيرضو «نيملسملا لام تقرس «هللا ودع اي هل لاق

 تيب لام مهرد فلأ ةئامعبرأ هعمو مدق ةريره ابأ نأ يبهذلا ركذ امك حيحصلا امنيب

 لاق مث) ماعلا لاملا ىلع ةريره يبأ صرحو ةنامأ ىدم دكؤي ريبك غلبم وهو «لاملا
 كلذ ريغو (هللا ودع اي) رمع لقي ملف (ًافلأ نيرشع :لاق ؟كسفنل تئج امف :رمع

 وأ (؟اهتبصأ نيأ نم :رمع لاق) امنإو ءرمعب قيلت ال يتلاو ةموعزملا مئاتشلا نم
 :عيستاكت ذيع 5 روم قدا لاقفا ؟كلأ يعن دبا نوف : رسخت لاق تك نبا ركذ اك

 اسارفأ عاتبا ناك» هنأ ىرخأ ةياور فو .(نلع تعباتت ةيطعأو يل ٌقيقرو ُهَلِغو
 «تقحالات اياطعو «ٌثجتانت ٌسارفأ انل تناك» :رمعل لاقف «رانيد ةئامتسو رانيد فلأب

 ةريره وبأ حضوأ كلذبو ««تعمتجا ًاماهسو «تجتانت اليخ يرذالبلا ةياور يفو
 نم كلذكو  ةيلاملا هتاقاقحتساو هتابترم يأ  هاياطع نم ىه أفلأ نيرشعلا نأب
 لويخلا ْنِمو «ةيضاملا تاونسلا لالخ اهدهش يتلا تاحوتفلا لفاونو مئانغ ماهس
 .لويخلا جاتن نم هبسك امو صاخلا هلام نم رانيد ةئامتسو فلأب اهارتشا يتلا

 هُدُحَف «كقزرو كلام سأر ىلإ رظنا :رمع هل لاقف» :يبهذلا مامإلا لاق
 رشع انثا :ىرخأ ةياور يفو «فالآ ةرشع هنم ضبقف «لاملا تيب يف رخآلا لعجاو

 مئانغ يف همهس نم هعمج ام هل بسح باطخلا نب رمع نأ دوصقملاو ''”فلأ
 هب ىرتشا يذلا هلام سأر هل بسحو ةيلاملا هتاقاقحتساو هاياطع نمو تاحوتفلا

 نم هحبر ام هنم ذخأو «رائيد فالآ ةينامث كلذ عومجم ناكف «ةرم لوأ لويخلا

 ةالولا نأب رمع داهتجا راطإ يف كلذ ناكو ءافلأ رشع انثا وهو لويخلا ةراجتو جاتن

 فصن ةالولا مساقي ناك رمع نإ لب ءمهتيالو ةرتف يف ةرجاتملا مهل زوجي ال

 همَساِق» يرذالبلا لاق كلذلو ءمهتيالو ةرتف يف اهيلع نولصحي يتلا مهلاومأ

 مهنمو «لامعلا نم هريغك ينعي «لامعلا ةلمج عم همساق» ريثك نبا لاقو هلام

 .4 1 ص 7ج - يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس 18ص ؟ج - يبهذلل ريبكلا خيراتلا ()

 .47ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 نم مهريغو «ىرعتتالا يسوع واو ةكيلولا نن ؛ للاخو ,يراصنألا لبج نب ذاعم

 . ةباححصلا رايخ نم اوناكو . باطخلا سس رمع مهمسأق ةوذلا ةباحصلا لامعلا

 ةيالو ىلع ًاريمأ ًالماع دوعي نأ ةريره يبأ ْنِم بلط باطخلا نب رمع نإ مث

 ء عوجرلاب رمع - هرمأوا)ا : يرذالبلا لاق كلذ يفور («ةريره قفا صضفرف «نيرحبلا

 همساقو . هتف الث مايأ نيرحبلا كت اللا نيرو ةليعتبا) ويعم نبا لاقو . (ىَبَأف

 .*'"(هل لمعي نأ ىَبَأَف «هلمعتسيل رمع هاعد كلذ دعب ناك املف . .لامعلا ةلمج عم

 نع صاقو ىبأ نب دعس لزع دقف «لامعلا ءارمألا ىلع ًاديدش رمع ناك دقو
 نيح ةبعش نب ةريغملا لزعو ءةالصلا ٌنسَحَي ال هنأب سانلا ضعب همهتا نيح ةفوكلا

 همهتا نيح نيرحبلا ةيابج نم يحمجلا نوعظم نب ةمادق لزعو ءانزلاب ضعبلا همهتا

 لزعو «نيرسنق نم ديلولا نب دلاخ لزعو ءرمخلا َدََح هبرضو رمخلا برشب ضعتبلا
 نيح مهريغو كئلوأ ىلإ ريشب ريشي ةريوه وبأ ناك انورؤ. ةفوكلا نم رساي نب نامع
 هركت :رمع هل لاقف .هل لمعي نأ ىّيأف «ةيناث ةرم نيرحبلا ىلع هلمعتسيل رمع هاعد)

 :ةريره وبأ لاقف 0 ل ا

 لاقف . نيتنثا وأ ًاثالث مكنم فاخأو هةديما لي ريع سا اج : نبا يبن فسوي

 ؟ةريره ابأ اي لمعت الأ :رمع لاق» يرذالبلا ةياور يفو ' يوب كلف لين : رمع

 ىلع ينلعجا :لاق» فسوي كنم ريخ وه نم لمع دق َمِلو :رمع لاقف .ال :لاق
 فاخأو .ةميمأ ةن قريع با انأو ( يبن نب يبن فسوي :لاقف .«ضرألا نئازخ

 رومأ ةسمخلا ةياورلا ركذت مث ””«ًاسمخ- تلق الهف :رمع لاق «نيتنثا وأ ثالث مكنم
 اوبرضت نأ ىشخأو « لس يغب ينضفأو «ملع ريغب لوقأ نأ ىشحأ» :لاق هنأ اهلوقب

 هريغ ركذو» :الئاق ريثك نبا فاضأ دقو .«ىلام اوذخأتو «ىضرع اومتشتو «يرهظ
 افلأ رشع ىتلا لوألا ةلاععلا نفترق سانا ب ةناوولا كلت ياض رتخ ناد
 ةردرق ننأ ىلإ .ةيوستسلا ةنمكلا نومألا نأ كلذ ىدومو ؟17(ةيانلا يف: معبلاذهلف
 ناك امبر لمعلا نع ةريره يبأ عانتما نإو «ةحيحص نوكت ال دق اهاشخي هنأ لاق هنأ
 هلمع ةرتف يف هبسك يذلا هلام ْنِم افلأ رشع ىنثا ذخأب رمع مايق هبابسأ دحأ

 ذنم ةليوط ةرتف نيرحبلاب لمع دق ةريره ابأ نأ هبابسأ مهأ ْنِم ناك امبرو «نيرحبلاب
 بجر يف  «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف «يمرضحلا نب ءالعلا عم يناثلا ةربسم

 ه1 ةنس ىلاوح ىف  باطخلا نب رمع ةفالخ رخاوأ ىف هتدوع ىلإ _ه١
 هنا هاما ةاغد عيعو هةضاقملا ةناوقأ ريالا وغأ نك: فدلملا ىلإ اه قللدلو

 1 1 نض نجع ريتك نبا تاةيافتلاو ةياديلا -(1)

 .57؟ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف (1)
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 رمعل رذتعاف «كلذ يف ةريره وبأ بغري مل ه7 ةنس لئاوأ يف  نيرحبلا ىلع

 يضر باطخلا نب رمع يفوت نأ ىلإ ةرونملا ةنيدملاب هترسأ عم ماقأو ؛هب رذتعا امب
 . ه1 ةنس ةجحلا يذ 71يف هنع هللا

 عم لامعلا دحأك هّرقأ دقف «ةريره يبأل ريدقتلا ميظع باطخلا نب رمع ناكو -

 - نيرحبلا ىلع ةريره ابأ ىلوو ءالعلا لزع مث ه١ - ١7 ةنس - يمرضحلا نب ءالعلا

 يف  ماشلا حتفو كومريلا رهن ةعقوم نم ةريره وبأ فرصنا املو -ه4١ ةنس رخاوأ

 - نوعظم نب ةمادق عم كارتشالاب نيرحبلا ةيالو ىلع ًاريمأ رمع هثعب - ه١ 4 ةنس رخاوأ
 مث هاا 7٠١- ةنس  ةماميلاو نيرحبلا ىلع رمع هلمعتسا مث -ه١٠ ١5 ةنس نم
 ملعل هريدقتو رمع نم ةريبكلا ةقثلا ىلع لدي امم نيرحبلا ىلع ًاريمأ دوعي نأ هنم بلط
 ىتتلا ةنسو ةيداحأ نع ةريرع ىبا لأسي ناك ارم نأ تيبث دقو .ةريره يبأ ةناكمو

 يبأل لاق هنأ باطخلا نب رمع نع يذمرتلا جرخأو» :ينالقسعلا رجح نبا لاق .ِةيَ

 وبأ غِرفت رمع يفوت املف ''”اهثيدحل انظفحأو ٍكي هللا لوسرل انمزلأ تنك تنأ :ةريره
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةنسو ثيداحأ سانلا ميلعتل ةريره

 بلكي هللا لوسر ةنسو ثيداحأل ةريره ىبأ ةياور

 ةدرلا بورحب ةباحصلا اهيف لغشنا ةريصق ةرتف ركب ىبأ ةفالخ ةرتف تناك دقل

 تسسأت تاحوتف ةرتف ه1 ١7  رمع ةفالخ ةرتف تناك مث «تاحوتفلا ةيادبو
 دالبو قارعلاو رصمو ماشلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود اهلالخ تدتماو
 ىف رمألا بتتسا املف «ةيبرعلا ةريزجلا بناج ىلإ اهريغو ةينيمرأو ناجيبرذأو سراف
 هللا باتكب ءامتهالا ذخأ ءًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو ةعساشلا ءاجرألا كلت
 فيلكتب نافع نب نامثع ةفيلخلا ماقف «ةباحصلا دنع ةرادصلا ناكم ِةكَي هلوسر ةئسو

 ىلع ةريره وبأ لخدو» فحاصملا يف نآرقلا نيودتب ميركلا نآرقلل ةباحصلا ظفحأ
 لوسر ٌُتْعِمَسَل ٌدهشأ ء,تقفوو تبصأ :نامثعل لاقف «فحاصملا خسن امل نامثع

 ؛«ينوري ملو ءيب نونمؤي يدعب نم نوتأي موق . يل بح يتمأ دشأ) :لوقي دك هللا

 «فحاصملا تيأر ىتح «قرو يأ :يسفن يف تلقف .قلعملا قرولا يف ءاج امب نوقدصي
 نإف ةيوبثلا ثيداحألا امأو . ميركلا نآرقلا عمج يف ىضمو «نامثع كلذ بجعأف
 ةليقق ةيريتلا :فيبذاحألا ةياور قاطن ناكو ٍةكَي يبنلا دهع يف بّتكُت مل ثيداحا

 ناكل: ريتك عربا لاف كلذ ةنض ريدي ناك امير ةنإ اذ ءرمع ةفالخ ىف ادودحمو

 يم دعب داباكسلا هيت ل 'ةباضإلا (3)
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 يرعشألا ىسوم ابآ ثعب امل اذهلو .هللا مالك نآرقلا نإف نآرقلاب اولغتشا :لوقي رمع
 «لحنلا ٌّيودك نآرقلاب يود مهدجاسم يف مهل موق يتأت كنإ :هل لاق قارعلا ىلإ
 اذه .كلذ يف ككيرش انأو «ثيداحألاب مهلغشت الو «هيلع ْمُه ام ىلع مُهَعدَف

 نع ةياورلا اولقأ :رمع لاق : يرهزلا نع رمعم نع ىلهذلا لاقو .رمع نع فورعم

 نأ :نالجع نبا هاور ام ليبقلا كلذ نم نإف كلذلو .4هب لمعي اميف الإ ِةِِيي هللا لوسر

 حشل رمع دنع وأ رمع نامز ىف اهب تملكت ول ثيداحأ ثدحأل ىينإ :لاق ةريره ابأ

 لوسر لاق «لوقن نأ عيطتسن انك ام» :لاق ةريره ابأ نأ ةملس يبأ نع ىورُي امو يسأر
 . ةنيدملاب ماقأو نيرحبلل هتيالو نم ةريره وبأ داع امنيحو .«رمع ضبق ىتح كو هللا
 ةعرز وبأ ىور دقف هيلي يبنلا نع ثدحُي ةريره وبأ ناك - ه77 ةنس  ةرونملا

 نكرتعلا»» ةزيرك بآل لاق بالطخلا نب رمعانأ ديزي نبت ةيكاسلا قرط عد يققمالا
 نأ ءاج دقول : ريثك نبا لاق . «سود ضرأب فايس وأ دللي هللا رسوب نع تيدسلا

 ّيلإ لسرأف «يثيدح رمع غلب :ةريره وبأ لاق . .ثيدحتلا يف كلذ دعب هل نذأ رمع
 ْمِل ٌَتملع دقو ءمعن :ٌتلقف ؟نالف تيب يف ِهدَي هللا لوسر عم انك موي انعم تنك :لاقف

 بذك ْىَما :ٍّدئموي لاق ِدكَي هللا لوسر نأ :ٌتلق ؟كتلأس ْمِلَو :لاق ءكلذ نع ينلأست

 ريا ال يلا را ا ل

 دلك هللا لوس ل انمزلأ َتنُك ّتنأ» : ةريره ىبأل لاق هنأ لا 5 دقو (ثرَذَحُف

 ىرهُلا 00 0و الا و نكح [طقعأو

 نامثع ىلوت املف ؛هب لمعُي اميف الإ كو هللا لوسر نع ةياورلا اوُلِقَأ» :رمع لوق نم
 ماقف «سانلاو ةباحصلا مامتها نم ةرادصلا ناكم ةنسلاو نآرقلاب مامتهالا ذخأ ةفالخلا
 ناكف «نآرقلا نيودتو عيمجتب نآرقلل ةباحصلا ظفحأ فيلكتب نافع نب نامثع ةفيلخلا

 يف ةميظعلا هتيلوؤسمب مايقلا يف ةريره وبأ ذخأ امنيب «ةفالخلا ةلود دهج لثمُي كلذ

 مل ثيحب ءاهب مههيقفتو ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألا سانلا ميلعتو ِهنِئََو يبنلا ثيداحأ ةياور

 . ةنس نيرشعو ةسمخ ءاهز أمات اغرفت كلذل غرفتو ءرخآ لمع يأ َلّبْقَي

 : ةيوبنلا ةنسلا ظفح ىف ليلجلا هرودو ةيوبنلا ثيداحألل هتياورب لصتي اممو

 ةباحصلا صرحأ ناكو ءظفحلا يف ةميظع ةبهومب عتمتي ناك ةريره ابأ نإ
 نب ليفطلا عم همودقو نميلاب همالسإ ذنم ٍةلَك هللا لوسر ثيداحأ عامسو ظفح ىلع

 ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم مث «تاونسب ةرجهلا لبق ةكمب ِةلَم يبنلا ىلع يسودلا ورمع

 يبنلا ةافو ىتح تاونس ثالث ةليط 5 يبنلل هتمزالمو هال ةنس مرحم ىف ةرونملا

 )١( هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص"١1١7.
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 ناك هنأ ىلع ةمألا ءاملعو ةباحصلا عمجأ دقو «ه١١ ةنس لوألا عيبر يف كي

 . هثيداحأب ًاملع مهرثكأو ِةْكي هللا لوسر باحصأ ظفحأ
 يف ةيوبنلا ثيداحألل سانلا ظفحأ ةريره وبأ ناك» :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ام يي هللا لوسر نم عمس ةريره ابأ نأ كشأ ال :هللا كيب وي ةحلط لاقو: ىةريضع
 جرخأو ٠ ثدحُي امب ٌملعأو ينم ريخ ةريره وبأ :رمع نبا لاقو .عمسن مل

 انظفحأو هلي هللا لوسرل انمزلأ تنك تنأ :ةريره يبأل لاق هنأ رمع نع يذمرتلا

 ًائيرج ناك ةريره ابأ نأ : يراصنألا بعك نب نبأ ثيدح نم دمحأ جرخأو . هتيدحل

 يق اهنع هلام ال ءايعأ نص قلك هللا لوسر لاسم ثأ ىلع

 لوسر نم اهعمس ثيداحأ نع ةريره ابأ نولأسي ةباحصلا نم ريثكلا ناكو -
 سائلا ملعأ تنك» :لاق ةريره يبأ نع دعس نبا جرخأ دقو ءاهوعمسي ملو ٍةِك هللا

 يننولأسيف هل يموزل نوفرعي اوناكف هتبحصب موق ينقبس دقو لي هللا لوسر ثيدحب
 لك ّيلع ىفخي ال هللاو الو ءريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمع مهنم هثيدح نع

 . '7(ةلزتم هلي هللا لوسر نه هل تنتاك نم لكو ةنيدملاب ناك ثيدح

 ثيدح نع مهنولأسيو ةباحصلا رابك ضعب ىلإ نوتأي سانلا ضعب ناكو -

 يف هيلإ نوتأيف ةريره يبأ ىلع ةباحصلا مهلديف ءاذكو اذك يف ِدِِلَ هللا لوسر ةنسو
 يف ديج دنسب يئاسنلا جرخأ دقو» :ينالقسعلا لاق .هنولأسيف دجسملا يف وأ هتيب

 كيلع :ديز هل لاقف ءهلأسف تباث نب ديز ىلإ ءاج الجر نأ نئسلا باتك نم ملعلا
 ىلع هفلختسي باطخلا نب رمع ناكو ةباحصلا رابك نم ديز ناك دقو .«ةريره يبأب
 نا رقلا وسيتم ميلا ها وعرب رولا ةكيدملا

 ىتح ِةيو هللا لوسر ثيداحأ هتياورب .ةريره يبأ ركذ هللا رهش دقو
 يبأ نع ثيداحألا نووري راصمألا نم اهريغو ةكمو ةنيدملا يف سانلا حبصأ

 ثيداحأب مامتهالا اهيف ناك يتلا ةرتفلا يف ةباحصلا رئاس هترهش ُتَقاَفَو «ةريره

 لك ةريره يبأل نوكي نأ ضعبلا دسح كلذ راثأ دقو ءآريبك ولك هللا لوسر ةنسو
 .ةناكملا كلت

 ١ :لاق ءرماع يبأ نب رسيلا يبأ نع ينيدملا نباو يذمرتلا جرخأ دقف

 يناميلا اذه يردن ام هللاو دمحم ابأ اي :لاقف لجر لخد ذإ هللا ديبع نب ةحلط دنع
 ؟لقي مل امو عمسي مل ام هللا كرسر ىلع لوقا ا ل

 )١( ةج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص5١8.
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 انل «ءاينغأ موق انك اَنِإ) :لاق ةحلط نأ ةياورلا فيضتو ؟١”(ملعن مل ام ملعو ( عمسن

 ًانيكسم وه ناكو ء«عجرن مث راهنلا يفرط ِةَلقَي هللا لوسر يتأن انكو ءنولهأو تاتويب
 كشن امف ءراد ثيح هعم رودي هنو هللا لوسر عم هدي تناكو ءلهأ الو هل لام ال

 ال هلك يبنلل ةريره يبأ ةمزالمو ''"(عمسن مل ام عمسو «ملعن مل ام ملع دق هنأ
 نم ديدعلا يف اهلاثمأو ةرابعلا هذهف «لهأ الو هل لام ال ًائيكسم ناك هنأ مزلتست

 ًادبع ًامالغ قتعأ ِهِكَك يبنلا ىلإ مدق نيح ةريره ابأ نإف ةقيقحلا عم قفتت ال لاوقألا

 يف همهس ْنِمو هلمع ْنِم لام هل ناكو «هتنباو هتجوز ةريره يبأ عم تناكو ءهل
 ميلقإ ىلع يقي يبنلا لامع نم ناك مث ِةْكَي هللا لوسر عم اهدهش ىتلا حوتفلا

 ةباحصلا صرحأ ناك هنكلو «ءلهأو لام اذ ناك دقف ه4 ةنسو ه4 ةنس نيرحبلا

 هللاو» : ةحلطل لجرلا كلذ لاق املف ءهثيداحأ ظفحو عامسو ّةِْلَي ىبنلا ةمزالم ىلع

 مل ام ِهَكَي هللا لوسر ىلع لوقي مأ ؟مكنم ِيِكَي هللا لوسرب ملعأ يناميلا اذه يردن ام

 ءعمسن مل ام ِةيكَي هللا لوسر نم عمس دق هنأ هللاو :ةحلط لاق ؟لقي مل امو عمسي

 . ؟ملعن مل ام ملعو
 يبأ نبا جرخأف «ةحلطل ليق ام لثم هل اولاقف ماوعلا نب ريبزلا ىلإ سان ىتأو

 يل لاق» :لاق «ريبزلا نب ةورع نب نامثع نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم ةمثيخ
 لوسر نع ثيدحلا ُرِثكُي هنإف  ةريره ابأ ينعي - يناميلا اذه نم ينندأ ءريبزلا «يبأ
 بذك «قدص :لوقي ُريِبزلا لعجو ءُثدحُي ةريره وبأ لعجف ءهنم هثيندأف ولو هلل
 عمس نوكي نأ امأ ينب اي :ريبزلا لاقف ؟بذك قدص كلوق ام ةبأ اي :ٌتلقف .قدص

 «هعضاوم ىلع هعضي ام اهنم نكلو «كشأ الف ِةي هللا لوسر نم ثيداحألا هذه
 ءاهظفلب ثيداحألا ضعب يوري هنأ دوصقملاو ''”:هعضاوم ريغ ىلع هعضو ام اهنمو
 "2 كتاب كلذو اهاتعش ثيداحألا ضعب يوريو

 نع ةريره يبأ نع ماشلاب ُتَّدَحُي يراصنألا بويأ وبأ ليلجلا يباحصلا ناكو

 نود كَم ىبنلا نع ثيداحألا كلتب ثدحُي نأو كلذ نع هينثي نأ ضعبلا دارأف ِدِيِلَي ىبنلا
 لاق يبا نه بانيو قرعبلا نه عشا : هنأ ريثك نيا ركذ دقف !ةريرتا ىبأ ركذ

 ثدحتو هيي هللا لوسر بحاص تنأ :هل ليقف .ةريره ىبأ نع تدحي بويأ ابأ ٌتعمس

 ٌبحأ هنع ثدحأ نأ ينإو جست ملام عم قق ةرريوش ابأ ]اقف ؟ةريره يبأ نع

 . ''70 هنم هعمسأ مل ام ينعي يي هللا لوسر نع ثدحأ نأ نم ّيلإ

 ابأ نوُدؤي اوناكف (ةيذألا» فقوم ىلإ (دسحلا) فقوم ضعبلا زواجت دقو -

 )١( 86ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا صاةف٠١ - 1٠١59.
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 ةياور نع فقوتلا ىلإ هوعفدي نأ كيكشتلاو ةيذألا لالخ نم نولواحيو «ةريره

 وبأ لاق» هنأ ريثك نبا هركذ ام كلذ ْنِمو «ةيوبنلا ةنسلاب فيرعتلاو ِةِيكَي ىبنلا ثيداحأ

 داي نأ عفار يبأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح يماشلا نها ربإ اندع : ىلعُي

 رثكت كنإ ةريره ابأ اي لاقف ءاهيف رتخبتي وهو ةلح يف ةريره ابأ ىتأ شيرق نم
 :ةريره وبأ لاقف ؟ًائيش هذه يتلح يف لوقي هتعمس لهف ِةلَي هللا لوسر نع ثيدحلا

 (هنومتكي الو سانلل هننيبيل) باتكلا لهأ ىلع ُهَللا ذخأ ام الولو ءاننوذؤتل مكنإ هللاو |
 وه امنيب مكلبق ناك ْنَمِم الجر نإ : لوقي ٍةو هللا لوسر تعمس .ءيشب مكتثدح ام

 .''”(ةعاسلا موقت ىتح اهيف لجلجتي وهف ضرألا هب هللا فسخ ّْذِإ ةلح يف رتخبتي
 ابل جام 9

 هني دنت هن

 نامثع ةفالخ يف ةريره وبأ

 تامثع ناكو ,نافع نب نامثع دنع ميظع ريدقت لحم ةريره وبأ ناك دقلو

 ناكو:«فالا ةرتشغت ةريره أل نامثع ومآ ةرم تاذو. «ةلع يتلا فيذاحأ مع هلاسن

 ةناحيصلا قم هريظو ستان نورامع عطقاو ءةباحصلا رابكل ءاطعلا لرِجُي نامثع
 يذ يفو ةنيدملا يف قيقعلاب رصقو ضرأ ةريره يبأل ناكو «قارعلا داوسب يضارأ

 :ةليلج فقاوم ةريره ىبأل ناك نافع نب نامثع نومقانلا رصاح امئيحو «ةفيلحلا
 دنع هللا كوسر تعا د: يرش وأ لاق نامتع نصومم امل اهثأ يفسلا جرخأ دقف

 اي انل ْنّمَف :سانلا نم لئاق هل لاقف ءفالتخاو ةنتف يدعب نوقلتس مكنإ :لوقي

 «نامثع ىلإ ريشي وهو .هباحصأو ريمألاب مكيلع :لاقف ؟انرمأت ام وأ ؟هللا لوسر
 نب هللا دبعو «ةريره وبأ مهنم «ةباحصلا نم ةعامج لبقأ» هنأ ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 اوفك امل مهيلع مسقي مهيلإ ثعبف «نامثع نع ةبراحملا يف «تباث نب ديزو ءرمع
 ةباحصلا نم ددعو ةريره وبأ لظ دقو ''”«ءاشي ام هللا يضقي ىتح اونكسو مهيديأ
 نم ًارمتسم راصحلا ناك» :ريثك نيا لاق ءراصحلا مايأ نافع نب نامثع راد نومزالي

 كلذ لبق ناك املف «ةجحلا يذ نم رشع نماثلا ةعمجلا موي ىلإ ةدعقلا يذ رخاوأ

 نم ابيرق اوناكو «راصنألاو نيرجاهملا نم رادلا يف هدنع نيذلل نامثع لاق «مويب
 «ناورمو «نيسحلاو نسحلاو «ريبزلا نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبع مهيف . ةئامعبس

 هدي فكي نأ ُقح هيلع يل ْنَم ىلع ُمسقأ :مهل لاقف هوعنمل مهكرت ولو «ةريره وبأو
 : ريثك نبا لاق .«ريفغ مج مهئانبأو ةباحصلا نايعأ نم هدنعو . هلزنم ىلإ قلطني نأو

 نامثع مسقأف (7:نامثع ىلع الخد ىتخ البقأو حالسلا ةريره وبأو دعس عضوفا

 -١١9. 8١٠ص مج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 1 18 1 او 1 اضاع اد ع نيك نبات ةيافتلاو ةياذبلا 3
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 ءرمع نب هللا دبع ىلع مسقأ كلذكو «فارصنالاب ةريره يبأو صاقو يبأ نب دعس ىلع

 نم مهريغو «يراصنألا ريشب نب نامعنلاو «ةثراح نب ديز نب ةماسأو ءتناث نبنديكو

 دنع نم جرخ نم رخآ نأ ىوريو» «مهلزانم ىلإ اوفرصني نأ ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا
 .*'”«ئلع نب نسحلا ؛«جورخلاب مهيلع مزع نأ دعب ءرادلا نم نامثع

 نامثع راد يف اوناك نيذلا ةباحصلا نم هريغو ةريره يبأ جورخ نكي ملو
 ّنأل امنإو ءطقف اوفرصني نأ مهيلع مسقأ نافع نب نامثع نأل ءنادلا نم ترفقلابو

 اوللست نيمقانلا ضعب نكلو «نامثع لتق دح ىلإ رمألا غلبي نأ نظي نكي مل ًادحأ
 ةنس ةجحلا ىذ ١8 ةعمجلا موي هولتقو هنع هللا يضر نافع نب نامثع راد ىلإ

 .ةمألا تمسقناو ةباحصلا مسقناو ىربكلا ةنتفلا تعقو نامثع لتقمبو .هه

 ني ناي د نكس علم علم

 ىربكلا ةئتفلا يف ةريره يبأ فقوم

 نب ةيواعم عم ناك هنأ (ةريره يبأ) دض هباتك يف (ةّير وبأ دومحم) معز دقل

 معزلا كلذ يف قاسناو «بلاط ىيبأ نب ّيلع اوبراحو اوضراع نيذلا عمو نايفس أ

 «حيحص ريغ كلذو «ريخألا يسابعلا رصعلا يف عيشتلا ءايعدأ ضعب تاقيفلت ىلإ

 يتلا فقاوملا تناك ًائيأو «قرف ةدع ىلإ نامثع لتقم دعب ةباحصلا مسقنا دقف

 نأو ةباحصلا نم مهنأ ةقيقح نم ريغي ال كلذ نإف ءاهيف اوناك يتلا ةقرفلاو اهوذختا
 : ىلاتلا نيبتي قرفلا كلت ىلإ انرظن اذإف ءةمألا خيرات نمو مهخيرات نم ءزج كلذ

 نب يلع تبراح مث تضراع يتلا ىلوألا ةقرفلا عم نكي مل ةريره ابأ نأ -

 هللا ديبع نب ةحلطو «نينمؤملا مأ ةشئاع ةقرفلا كلت سأر ىلع ناك دقو «بلاط يبأ

 ىلع نامثعو رمع لماع يلظنحلا ةّينم نب ىلعي مهيلإ مضناو ؛ماوعلا نب ريبزلاو

 راسو 4ةزيفبلا ىلإ اووانست نيانلا نس ريقكو 6 ضبلا ريما نماعك نيداللا ةعو «ةدبلا

 نبا لاق «ةرصبلاب لمجلا ةعقوم يف اولتاقتف ءهباحصأو بلاط يبأ نب يلع مهيلإ

 نم ةسمخ «فالآ ةرشع نيقيرفلا نم لمجلا موي لتق نم عومجم ناكو» :ريثك
 .(مهنم ةباحصلا نع يضرو هللا مهمحر «ءالؤه نم ةسمخو «ءالؤه

 لتقم دعب ةنيدملاب ّيلع ةعيابم نع اوعنتما نيذلا نم ةريره وبأ نكي ملو -
 مل» :هنأ ينئادملا نع يربطلاو ريثك نبا ركذ دقو «ماشلاب اوقحل نيذلاو نامثع

 هتالان ني ويعكور هكناث نب نايح بيكم ءراصنألا نم ةفئاط ًاّيلع عيابي

 «ريشب نب نامعئتلاو ءةملسم نب دمحمو «يردخلا ديعس وبأو «دلخم نب ةملسمو
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 رشذو (اةرجع نب بغكو «ديبع نيب ةلاضفو .جيدخ نب عفارو تيان ات دكنزو

 7 .ًايلع اوعيابي 000 ىلإ ةنيدملا نم مون بره» هنأ يرهزلا نع ينئادملا

 0 لاق .«ماشلا 0و اير ياسا تاو

 «تماصلا نب ةدابع . مهنم :«نامثع مدب ةبلاطملا ىلع نسانلا لوضرحي هعم ةياحصلا

 قيرفلا كلذ نم ةريره وبأ نكي ملو ''”«ةباحصلا نم مهريغو :ءاقوتلا أو

 لاق» :ًالئاق ريثك نبا مهيلإ راشأ ةباحصلا نم قيرف عيمجلا لزتعا دقو -

 يبأ نب دعسو ءرمع نب هللا دبع :مهنم ءاّيلع اوعيابي ملو رفن ةعبس صبرت :يدقاولا
 نب ةمالس نب ةملسو «ةملسم يبأ نب دمحمو بت نب ديزل :بيهصو « صاقو

 .اضنا قيلرتعملا كعوأ قف ةريره وبأ نكي ملو '' ”مةلو اح ودمر ني ةفاسارج ةىققو

 ةنيدملا يف ةفالخلاب ًاّيلع اوعياب نيذلا ةباحصلا نم ةريره وبأ ناك دقل

 رداصملا لدتو «نافع نب نامثع دعب ةفالخلا ىلوتي نم لضفأ هنأب نيقي نع ةرونملا

 ذنم ةنيدملا رداغي مل ةريره ابأ نأ ىلع ةقوثوملا ديناسألا تاذ ثيداحألاو ةقوثوملا

 .ةيرجه 5٠ ةنس ىتحو هله ةجحلا يذ يف - ىلع ةعيابمو نامثع لتقم

 نيملسملا ريمعلو ةراحتصلا نص لاعقالل افزاعم ًاققزف ةريرغ ورأ لكتا نقلو
 - ه1 يناثلا ىدامج يف  ةرصبلاب لمجلا ةعقوم يف ءاوس ءًاضعب مهضعب لاتقل
 ءاهز هعمو ماشلا ًادصاق مهريغو قارعلا لهأ يف بلاط يبأ نب ّيلع راس نيح وأ

 ةئام ءاهز اوناكو مهريغو ماشلا لهأ يف ةيواعم هيلإ راسو ءًأفلأ نيسمخو ةئام

 رفص رهش ىتح اولتاقتو  ه!'5 ةجحلا يذ ىف  نيفصب اوقتلاو ءافلأ نيثالثو

 لاركعللا ىلإ يرنأ هققوس فاكر ةزوسلا ةةلودتسلاب كلاذلا ةريرش ىرأ ناك نقف هسا
 هو هللا لوسر نأ يوري ناك هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ دمحأو يراخبلا جرخأ دقف

 يشاملاو «يشاملا نم ريخ مئاقلاو . مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا (ةنثف نوكتس» :لاق

 7 ويقلل ناسا همسي (هفرشتست : اهل فرشتسا نم «يعاسلا نم ريخ

 نيبو هنع هللا يضر يلع نيب برحلا تماق امل# هنأ (ةّير وبأ دومحم) معز دقو

 ام اهنم هِي يبنلا نع اهيوري ثيداحأب كلذو «سانلا طبثي ةريره وبأ ذخأ ةيواعم

 1 8 7 11/و 1١87 11/ نص الدعس ريثك خباد ةياهتلاو ةيادبلا ()

 .40 ص 7١ج - يرابلا حتف (0)
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 .خلا ٠ . مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس :هنع يراخبلاو دمحأ هاور

 بويا ارو - ةلئاق ةيزر ونأ ةرومهحم ىيقمو (ثيدحلا

 عقاولاو ؟نيملاظلا دض داهجلا نع سانلا اوطبشي نأ نوديرب نيدلا لك هبلا

 ةريره اب نأب مصؤت يتلا بيذاكألا ةحدص مدع دكؤي اذه همالكب (ةير وبأ هومحم)

 يلصي نيفص يف ناك ةريره ابأ نأب معزت يتلا كلتو نيفص يف ةيواعم عم ناك

 ةلوقملا كلت ركذ يف (ةّير وبأ دومحم) عسوت دقو ؛ةيواعم عم لكأيو يلع فلخ

 اهذخأ يتلا (تانهلا) نم ربخلا اذه ناك» : شماهلا يف لاق هنكلو ؛ةددعتم ظافلأب

 ةيواعم عم لكأي ناك ةريره ابأ نأ يف نيسح هط كش دقف . اتيلع نيسح هط روتكدلا

 ا ل ا ا . يلع فلخ يلصيو

 يف ناك ةريره ابأ نأ ةقيقحب فرتعا ةّير وبأ دومحم نكلو "”«اهتفرعم هتوفيو

 لدي كلذف اهي يبنلا نع اهيوري ثيداحأب سانلا طبثي ذخأ» *لاق امك ناو ةكدعلا

 ةيواعم عم لكأيو يلع فلخ يلصي ناك يذلا نأو نيفصب نكي مل ةريره ابأ نأ ىلع

 ةريره يبأ ةينك وأ مسا نم ًابيرق همسا ناك امبرو «ٌىلع باحصأ نم رخآ لجر وهو
 يبأ ىلإ كلذ اوبسنف يسابعلا رصعلا يف ءاوهألا وذ: نضع ىلع رخألا نسعلاف
 يوري ناكو نيفص برح ةرتف يف ةرونملا ةنيدملاب ناك امنإ ةريره وبأ امنيب ( ةريره

 هجرخأ يذلا فلاسلا ثيدحلا اهنمو «ةحيحص ثيداحأ نم ديو يبنلا نم هعمس ام

 . ةباحصلا نم دحاو ريغ هاور دقو ثيداحألا حصأ نم وهو ءدمحأو يراخبلا

 يف هيوري ةريره وبأ ناك ًاثيدح نيحيحصلا يف ملسمو يراخبلا جرخأو

 ىلع ثيدحلا كلذ لمحي يقهيبلا لعج امم نيفص ةعقوم ةجيتن تءاج مث ةنيدملا
 : ريثك نبأ لاق «نيملسملا نم أفلأ نيتس ءاهز لتقم نع ترفسأ ىتلا نيفص ةعقوم
 قيرط نم نيحيحصلا يف هاجرخأ يذلا ثيدحلا ىلع نيفص ةعقو يقهيبلا لمحو

 ثيدح نم يراخبلا هاورو «ةريره يبأ نع هبنم نب مامه نع رمعم نع قازرلا دبع
 يبأ نع بيعش ثيدح نمو .ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع بيعش
 ىتح ةعاسلا موقن الا : لاق هَ هللا لوسر نع .ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا

 دقو» :ريثك نبا لاق "”(ةدحاو امهاوعدو ةميظع ةلتقم امهنيب لتقي .ناتميظع ناتثف لتتقت
 ْنِم وهو يشاجنلا لاقو «ًافلأ نوعبس : :دحاو ريغ ه هركذ اميف نيقيرفلا نم لتف

 : بهذلا جورم يف ءاج امك ّيلع باحصأ

 نآرقْديخخ هللا باتك اهيلع  انقلااوعفر دق ماشلا لهأ حبصأف

 ,7 0 2 ص - نيسح هطل  ناخيشلاو . :8ص  ةّير وبأ دومحم - ريضملا خيش غ3
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 نوليقسلا تازييف نأ ىتنتايآ .ديفحم مع دا ادياكلعااودافو

 ةريره وبأو «نيفص ةعقوم كلذب تهتناف ميكحتلاو حلصلا ىلع ناقيرفلا قفتاف

 : هنأ تاقبطلا يف دعس نبا ركذ دقو .«نافع نب نامثع لتقم ذنم اهقرافي مل ةنيدملاب

 هابشأ عم . . هللا دبع نب رباجو ءةريره وبأو «يردخلا ديعس وبأو ءرمع نبا ناك»

 نامثع ىفوت ندل نم ّديقَي هللا لوسر نع نوثدحيو ةنيدملاب نوتفي «ةباحصلا نم مهل

 انني 2 ا

 ةعيب ىلع ةريره ىبأ ءاقب ةريره ىبأ دض هباتك ىف ةّبر وبأ دومحم كردأ دقو

 كلذ غاص هنكلو ؛ةيرجه + ةنيم تح ةنرالملا) اميقنو هل ايلاومو بلاط يبأ نب يلع

 ةرئادلا نأ ةيواعمو ّيلع نيب فالخلا عقو امدنع نظي ةريره وبأ ناك دقل» :ًالئاق هبولسأب

 عبقف «هنع هللا يضر ىلع بناج يف قحلاو «لطابلا ىلع هنأل ةيواعم ىلع رودتس

 ناكف «هئالوب ةيواعم مامأ رهظو ءههجو نع فشك َيغبلاو ملظلا بلغت املف «ناكتساو

 ةعيبلا ذخأو اهلهأي كتفلل ةنيدملا ىلإ ةيواعم هلسرأ يذلا ةأطرأ نب رسب ىقلت نم لوأ

 .[١١7؟ص] «ةيرجه 6٠ ةنس كلذو ةعيبلا ذأ يف هنواعف ءهل مهنم

 يبأ نب يلعل ًايلاوم ةنيدملاب لظ ةريره ابأ نأ حوضوو ءالجب كلذ نم نيبتيو
 ةيمهألا ةغلاب ةقيقح كلتو ءه٠85 ةنس طساوأ ىتح بلاط

 ماشلا يف ةيواعمل بتتسا دق ناك رمآألا نأ وه ه٠ ةنس يف ثدح امو.

 دنج نم شيجب يرماعلا ةأطرأ يبأ نب رسب ةيواعم ثعبف «ةيتارفلا ةريزجلاو رصمو
 ىلع بلاط يبأ نب ّيلع لماع ناكو» :ريثك نباو يبطرقلا لاق ؛ةنيدملا ىلإ ماشلا

 ةنيدملا رسب لخدو «ةفوكلاب يلع ىتأف بويأ وبأ مهنم ٌرفف «بويأ وبأ ٍذئموي ةنيدملا
 ةريره ابأ نأ ٍذئموي ةمكحلا نم ناك دقلو .؟«ةنيدملا لهأ هعيابف .دحأ هلتاقي ملو

 .ةنيدملاب يلع لماع بوره دعب كلذ نم دب مهل نكي ملو ءاوعياب ةنيدملا لهأو
 ةأطرأ نب رسب نأ ىوريو «سانلاو ةباحصلا ْنِم ةنيدملاب ْنَّم رئاس ٍذئموي عياب دقو

 ىضمو (هفالخو مكايءاف ةريره ابأ مكيلع تفلختسا دق» :لاقو مهيف ىدان يرمأعلا

 ناكو نميلا ىلإ رسب ىضم مث «ةكمب ةيواعمل ةعيبلا لخأف ةكم ىلإ ماشلا شيجبب رسب

 قلطنا مث «ةيواعمل ةعيبلا رسب ذخأو «ةفوكلا ىلإ برهف سابعلا نب هللا ديبع اهلماع
 كلذ ه٠5 نابعشو بجر رهش يلاوح يف ناك هلك كلذ نأ ودبيو ءماشلا ًادصاق

 فالآ ةعبرأ وأ - نيفلأ يف يدعسلا ةمادق نب ةيراج هجو ءرسب ربخ ًايلع غلب امل» هنأ

 «ةكم ىلإ ةيراج هجوتف ءهباحصأو رسب برهو «نارجن غلب ىتح ةفوكلا نم لبقأف -

 )١( جاجعلل  مالسإلا ةيوار ةريره وبأو - سايع نبا ةمجرت دعس نبا تاقبط - ص11١.
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 ؟عيابن ْنَمِلَف نينمؤملا ريمأ كله دقو عيابن ْنَمِل :اولاقف ءاوعياب :ةكم لهأل لاف

 يف هنع هللا يضر ّىلع ةافو نأ امبو .«ّىلع باحصأ هل عياب ْنَمِل اوعياب :لاقف

 بجر رهش يلاوح يف ةكمو ةنيدملا ىلإ رسب , مودق نوكيف هشة * ةنتس ناضمر

 عياب ْنَمِل اوعيابا :مهل لاقف ه١ ناضمر رخاوأ يف ةكم ىلإ ةيراج مووت

 ىتح ةيراج راس مث فوخ ْنِم اوعياب مث : اولقاثتفاا : ريثك نبا لاق «ئلع باحصأ هل

 أوعياب ةنيدملا لهأل ةيراج لاَقف ؟ كنم برهف ءسانئلاب ىلصي ةريره حو ةنيدملا ىتأ

 وبأ داعو «ةفوكلا ىلإ ًافرصنم جرخ مث ؛ مهدنع ماقأو .اوعيابف ءّيلع نب نسحلل

 - ةفالخلاب ةيواعم هباحصأو ىلع نب نسحلا عياب نأ ثبل ام مث .(مهب يلصي ةريره

 . ةعامجلا ماع ماعلا كلذ ّيمسو «ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجاف - ه١51 ةنس

 ن5 5
 14 8 نذل

 ةروئملا ةنيدملل ةريره ىبأ ةيالو

 ّيلع عيوب اهبو نامثعو رمعو ركب يبأ ةفالخ رقم ةرونملا ةنيدملا تناك دقل
 ةفالخ يف ةرونملا ةنيدملا ىلع ةالولا ءارمألا لوأ ةريره وبأ ناك مث «ةفالخلاب
 يبأ نب يلع ةافو دعب ةصاخ ةفصبو ه4 ٠ ةئس ذنم ةنيدملل هتيالو تأدب دقو عةيواعم

 دعي ناعوت نمالا قست يب دكي ملا : ةّير وبأ دومحم لاق ثيح هنع هللا يضر بلاط

 دعب هتيلوت وه مهملا نكلو .«ةنيدملا ىلوتف ةريره وبأ داع ىتح يلع مامإلا لتقم
 هعيابو ةفوكلا ىلإ قشمد نم ةيواعم مدق ثيح ه١5 ةنس ةيواعمل ةفالخلا رمأ عامتجا

 ةفوكلاب ةيواعم اوفاو نيذلا ةباحصلا نم ةريره وبأ ناكو «هباحصأو يلع نب نسحلا
 هراجأ» رداع هذه يع ثور نبأ ةومجم رد امك كيفص (011 33 ةعامسلا عاج ىف
 لبق نم ةنيدملل ةريره يبأ ةيلوت» نإ لاقو رة ةوطملاا ةراعإ الرو ةيركأر يرام

 ىلع ةيواعم ْمُهاْلَو يذلا نتاش ناكو .«نيخرؤملا عيمج هيلع صن رمأ .. ةيواعم

 . .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نم تايالولاو راصمألا
 ةريره وبأ ةنيدملا ةيالو يف كرتش ةا ه44 ةنس ىتح ه47:0ةنس رخاوأ ذنمو

 دمحم نع رمعم نع قازرلا دبع لاق» :ريثك نبا لاق كلذ يفو .مكحلا نب ناورمو

 هلزع هيلع بضغ اذإف ةنئيدملا ىلع ةريره ابأ - ىلوُي يأ  ثعبي ةيواعم ناك :دايز نب
 ناورم لزعُف عهنع هبجح ناورم ىلإ ةريره وبأ ءاج اذإف .مكحلا نب ناورم ىلوو

 «تاعباوو «ناورم بجخأو هدرت الف كءاج ْنَم :هالومل لاقف ةريره وبأ عجرو

 نإ :لاق ناورم لخد املف :ديهج دهج دعب الإ لخد امف هردص ىف مالغلا هعفد

 .«كلذ نم بضغت ال نأ سانلا قحأ كنإ :ةريره وبأ هل لاقف .كنع انّبجَح مالغلا

 انأ ةيعتسي ناك ىلا نعي ناوزمتنا تووعجلاوالا ةالئاك ريك نبا فذرإ مل
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 هل ا م لا سا ا يي يبي

 . "'”(ملعأ هللاو .«كلذ يف ةيواعم نذإ نع نوكي ناك نكلو «ةنيدملا ةرمإ يف ةريره

 ىتح ه47 ةئس رخاوأ ذنم ةئيدملاب ًالماع ناك ناورم نأ ةالولا ءابنأ نم نيبتي نكلو

 ةنيدملا ناورم ىلوت مث «قازرلا دبع ظفاحلا اهركذ ىتلا يه ة ةرتملا كلكو ه545 ةنس

 اهيلإ راشأ يتلاو ةريره ابأ اهيف بينتسي ناك يتلا ةرتفلا يهو ةيرجه 01 - 64 ةنس

 . لوزي ضراعتلا نإف كلذبو ءريثك نبا

 نب ناورم ةيواعم بانتسا مث ه47 6٠ ةنس نم ةنيدملا ةريره وبأ ىلوت دقل
 هنأ عم ةريره ابأ بجح هنإ لب ءسانلا بجحي ناكف 47 ةنس رخاوأ -  مكحلا
 هدي أيلاو ةريره وبأ عجرو ناورم لزع مث .ءىوتملا هيلإو سانلاب يلصي رمتسا

 هيلع ىلصف ه54 ةنس يفوت هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب ديز نأل - ه5؟ة5

 هنأ ىلع لدت هيلع ناورم ةالصف .ةمألا هذه ربح تام :ةريره وبأ لاقو ناورم
 هنأ اكو ةارريع تلم اصف بقا ةكسد اريمأ معبر ةريوه انآ نآو ءريمألا

 ةريره ابأ نأو ءريمألا هنأ ىلع لدت هيلع ناورم ةالصف .ةمألا هذه ربح تام: ةريره
 دنع كيدمان الإ لكم انك هواورم هيج ةالاوم ماك د هاك هنود اريمأ معو
 نأ سانلا ىحأ كنإ :ةريره وبأ لاقف «كنع انبجح مالغلا نإ :لاق لخد املف
 ناورم نأ لوقلا نكمي ًاسرد هيطعي نأ ةريره وبأ دارأ دقو «(كلذ نم بضغت ال
 وحن ىلع ةيالولا يف ناكرتشي :ءاناك اها انه اهقدودتو رارمكما نم ةيسرو. :ةةيضوكسا
 عقو دقو ٠ : قي رهيب, 1ك ردكم اميخلال وب ةرقإ ىف نردلتج يرام دقو 5 ريش ىرأ 051

 يلع نب نسحلا يفوت ثيح «ناورمو ةريره يبأ نيب عازنو مالك - ه44 ةنس يف -
 ضراعف لي هللا لوسر ةرجبح يف هونفدي نأ اودارأف امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب

 ركذف «ةريره وبأ يلاولا ناك امنإو يلاولا ناورم نكي ملو ل
 يلاولا نإو «لاوب تنأ ام هللاو :ناورمل ةريره وبأ لاق» هنأ ريثك نباو دعس نبا
 را تدار 11 ارو وسلا ةيضور اين نيح ىنعي  َهْعدُف كل رتعل
 : 20 ةيواعم ينعي  كنع بئاغ وه نم ءاضرإ اذهب ديرت امنإ «كينعي ال اميف
 نفديو عيقبلاب نامثع نفدُيأ لَو هللا لوسر عم نفدي هعدن ال : :!اولاقو ةيمأ ونبو ناورم
 لاق .ةنتف عقت نأ تداكو .يلع نب نيسحلا حلستو .ةرجحلاب يلع نب نسحلا
 ىلإ كاخأ نفداو «ةنتف رثت الو هللا قتا : ىلع نب نيسحلل ةريره وبأ لاقف : يدقاولا
 يبأ نب دغس راشأ ةنتف عوقو سانلا فاخ املا :ريثك نبا لاقو ١لعفف عهمأ بئاج
 :لثتماف ؛لتاقُي ال نأ نيسحلا ىلع رمع نباو هللا دبع نب رباجو ةريره وبأو صاقو
 ينب ىلوم رواسم ينثدح : قاحسإ نب دمحم لاقو . عيقبلاب همأ نم ًابيرق هاخأ نفدو

 .١١1و 4و ”4 ص 48ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 01(
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 كدا ا سس وس 2س

 نب نسحلا تام موي ِةِكَي هللا لوسر دجسم ىلع أمئاق ةريره ابأ تيأر : لاق ركب نب دعس

 . ''"«اوكباف هللا لوسر بح مويلا تام سانلا اهيأ اي : هتوص ىلعأب يداني وهو ىلع

 ريبج نب عفان نع ديز يبأ نب هللا ديبع نع ةنييع نب نايفس نع دمحأ جرخأو»

 ٌبحأو هبحأ ينإ مهللا : : يلع نب نسحلل لاق ِهتَو يبنلا نأ ةريره يبأ نع معطم نب
 .ةبغش ثيدح نم هاجرخأو دمحأ نع ملسم هجرخأ . (هيححي نم

 عم تنك : :لاق ةريره يبأ نع ريبج نب عفان قيرط نم دمحأ جرخأو
 ءانتف ىلإ ءاجف ءهعم تفرصناو فرصناف «ةنيدملا قاوسأ نم قوس ىف ِةككَي هللا لوسر

 وه مزتلاو هللا لوسر همزتلا لخد املف «يلع نب نسحلا ءاجف ءدعقف ..ةمطاف

 اني نوت قنا لاق م . تارم ثالث (هبحي نم ُبحأو هبحأ ينإ) : لاق مث هللا لوسر

 تكبر نأ ىلع ععستا :لاق وأ ءّىنيع تضاف الإ نسحلا تيأر

 : لاق ةريره يبأ نع دوعسم نب نمحرلا دبع نع سايإ نب رفعج نعو. .
 ءهقتاع ىلع اذهو هقتاع ىلع اذه ناسيا نيس همر لإ كوسر اضاع رح

 كنإ هللا لوسر اي :لجر هل لاقف ءانيلإ ىهتنا ىتح نمو يالا تكارمو

 . ''"ينضغبأ دقف امهضغبأ نمو ىنبحأ دقف امهبحأ ْنَم :لاقف ءامهبحُتَل

 ةريره ابأ تعمس» :لاق حابر نب ديلولا قيرط نم تاقبطلا يف دعس نبا ركذو
 نفد اودارأ نيح ينعي  هعدف كّريغل يلاولا نإو «ٍلاوب تنأ ام هللاو :ناورمل لوقي

 ءاضرإ اذهب ديرت امنإ ؛كينعي ال اميف لَخَدَت كنكلو - هيي هللا لوسر عم نسحلا

 دق سانلا نإ ةريره ابأ اي :لاقف ءأبضغم ناورم هيلع لبقأف  ةيواعم ينعي - بئاغلا

 لَو يبنلا ةافو لبق َتْمَدَق امنإو «ثيدحلا لي هللا لوسر ىلع ترثكأ كنأ اولاق

 ةريره وبأ اهاور يتلا ثيداحألا دعب كلذ :لاق هنأ ناورم مالك نم رهاظلاو ؛ريسيب

 نك هللا لوسرو ٌتمَدَق «معن :ةريره وبأ هل لاقف» : حابر نبا لاق نسحلا توم ةادغ

 .هعم وزغأو جحأو هفلخ يلصأو . .هعم رودأ «يفوت ىتح هعم تمقأو : نسيتي

 اوناكو هيلإ ةرجهلاو هتبحصب موق ينقبس هللاو دق «هثيدحب ّسانلا ٌملعأ هللاو تنكف

 الف «ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمع مهنم هثيدح نع ينولأسيف هل يموزل نوفرعي
 نم لكو ءهلوسرو هللا ٌبحأ نم لكو «ةنيدملاب ناك ثيدح لك ىلع ىفخي ام هللاو

 نأ ٍةِئَي هللا لوسر هجرخأ ْنَمو ءهل بحاص لكو «هلزنم تلي هللا لوسر دنع هل تناك

 وبا ىتلاشمل :ةريره وبأ لاق مث صأاعلا نب , مكحلا ناورم دلاوب ضّرعُي - ةقكانس

 : حابر نبا لاق . ًالاقمو امج ًاملع هنم يدنع دجي هنإف ههابشأو اذه نع كلملا دبع

 1114 ع يعرفك هبا بان اينلاو ةناننلا
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 .هباوج فاخيو هفاخيو كلذ دعب هيقتيو ةريره يبأ نع رصقي ةيواعم لاز ام هللاوف
 ءٌتملسأ ينإ :ناورمل لاق «ةريره ابأ نإ ىرخأ ةياور يفو :ريثك نبا لاق

 رادلا لهأ متنأو ًاديدش ًابح قي هللا لوسر تببحأو ءًاعوطو ًارايتخا «ٌثرجاهو
 هع داقالا رخأتو «هباحصأو ةوهشذأو هضرأ نم يبنلا متجر خأ ءةوعدلا عضومو
 . ''0(هاقتاو هل مالك ىلع: نآورم مدنقا...مكلإ ةوركملا تقولا ىلإ يمالسإ

 ةيواعم ناك دقف ه54 ةنس ناورم لزع ةيواعم نأ ةفداصملا باب نم سيلو
 امو نسحلا ع نفد نم ناورم فقوم اهراثأ يتلا ةجضلا كلت لثم يف بغري ال اميلح
 نب صاعلا نب ديعس لمعتساو ناورم لزعب ماقف مالك نم ةريره يبأو نازرم نع عو
 تناك «نيفصو لمجلا دهشي ملف ةنتفلا لزتعا ديعس ناكو ةحدملا ناض ا ريفا ةيعأ

 ىدحإ تناكو ْنَمَي يذ ريخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج تنب ةنمآ يه ديعس ةجوز
 هلزع مث ٠ ني 594 ةنس نم ةنيدملا ديعس ىلوتف «ناورم تخأ هتاجوز

 ةنيدملا ةرمإ يف ةريره ابأ بينتسي ناورم ناكف ء«ه6ه5 ةنس ناورم ىلوو ةيواعم

 ه0 ةدنببو لاا نيس نيلانلاو او وم سحب قو ويعأل نبل نقاكا ةراكمح ةزيرقه ردآ لاكف

 نب ديلولا ىلوو 0ال ةنس ناورم ةيواعم لزع مث «ةئيدملا ةرمإ يف ةريره ابأ بانتساف
 نأ ةريره يبأ ءابنأ رخآ نم ناك ثيخح .:ةريره أبأ بينتسي ناكف نايفس يبأ نب ةبتع
 وبأ جرخأ دقو .دهعلا ةيالوب ةيواعم نب ديزيل ةعيبلا ذخأو ه55 ةنس جح ةيواعم
 نع يلجبلا دلاخ نب ثيل ركب يبأ نع لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع ظفاحلا ركب
 ربنم ىلع ةريره وبأ ماق» :لاق ينيدملا ديزي يبأ نع يسودسلا نمؤملا دبع
 د رتل نين يوما لد :لامتف «ةبتعب لي هللا لوسر ماقم نود هلي هللا لوسر
 .(بضغلاب نولتقيو ىوهلاب مهيف يف نومكحي .«نايبصلا ةرامإ نم مهل ليو ؛ ترتقا

 .ةيرجه هال ةئس تناك ةبطخلا كلت نأ ودبيو

 ةشتاع.:بتموسلا ءأ ةقونا ه8 ليقو - ه1 ةنس ناضمر رهش ىفو

 0 اولا وو نيتك فا ةلاك ءاهنع هللا يضر

 د نيعبسو عبس نبأ كو ةريره وبأ نأكو ءةنيدملا

 )١( 44و ”4ص مج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا و1١.
 نم يوبنلا ربتملا ليوحت ىلع ةيواعم مزعفاا ءةنيدملا رازو ةيواعم جح ةيرجبه ١ ةلمس ىيفو 00

 فقيف بطخ اذإ هدي يف اهكسمي ُهْقَك يبنلا ناك ي ىتلا اصعلا ذخأي نأو «قشمد ىلإ ةنيدملا
 كركذت نيئمؤمل !| ريمأ اي ال كيك وج باتو ةريررم نبأ هل اقف اهكسمم وهو ربتملا ىلع
 نأو لي هللا لوسر هيف هعضو عضوم نم ربنملا جرخي نأ حلصي ال اذه نإف اذه لعفت نأ هلل
 . [ةياهنلاو ةيادبلا . غ5 ص 8ج]  «كلذ ةيواعم كرتف . ةنيدملا نم هاصع جرخت
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 ةركب نع ةرونملا ةنيدملا تجرخ ه894 ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش رهش يفو

 نبأ لاق هنع هللا يضر يسودلا ةريره يبأ ليلجلا يباحصلا نامثج عييشتل اهيبأ

 موقلا يفو (ةنيدملا ريهأ نايف يبا ني ةبتع نير كبلولا ةريره بأ ىلع ىلضإو# : ريثك لي

 ؛«مهريغو ةباحصلا نم قلخو يردخلا ديعس وبأو «باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 «ةنيدملا ىلإ لِمخُف ؛ «قيقعلاب هراد يف هتافو تناكو ءرصعلا ةالص دنع كلذ ناكو

 ةيواعم ىلإ ةبتع نب ديلولا بتكو نع يصرو هللا همحرب عقاب نيك مل هيلع ىلصف

 مهيلإ فرضأو «مهيلإ نسحأف هتثرو ىلإ رظنا نأ :ةيواعم هيلإ بتكف «ةريره يبأ ةافوب

 نع ه44 ةنس ةريره وبأ يفوت :يدقاولا لاق .«مهراوج ْنِسْحَأو ءمهرد فالآ ةرشع

 .امهنع هللا يضر ه١ ةنس ةيواعم يفوتو .ةنس نيعبسو نامث

 مام قرع هلم
 اتت سرك 735

 ةريره وبأ اهاور يتلا ثيداحألا نع ةمتاخ

 وه ناك مث ءاهب مهملعأو لكي يبنلا ثيداحأل ةباحصلا ظفحأ ةريره وبأ ناك دقل

 وبأ هركذ ام ينالقسعلا ركذ دقف ولي يبنلا ثيداحأ بلغأ ةمألل ىورو ظفح يذلا

 ةريره يبأ ثيدح نم ىوتحا دق دلخم نب ّىقب دنسم نأ : يسلدنألا مزح نب دمحم

 451 حيحصلا ف راعي عرطا وك نزع وسمو ني راون ةنامقلكو قالا ةنمت لع

 ثيداحألا نم اريبك ًاددع دمحاو مكاخلاو.ئةمرتلاو لتس جرخاو ةريره ىأ نع انيدخ

 . لَ هللا لوسر نع ةريره وبأ اهاور ىتلا ةنسحلاو ةحيحصلا ةيوبنلا

 ثيداحألا يف كيكشتلاب نوموقي صاخشأ يسابعلا رصعلا ذنم رهظ دقو

 لهن دقو .ىوهلا مهل ءاش امب هيف نونعطيو هنومهتيو ةريره وبأ اهاور يتلا ةيوبنلا

 لطعُم امإ : ةعبرأ مهنأب هيف نينعاطلا فصي ةميزخ نبا نع جاجعلا بيطخلا

 . لهاج وأ «هلهأو مالسإلا لزتعا يردق امإو «يجراخ امإو «يمهج

 كلتل يسيئرلا لماعلا لازي امو ناك (لهاجتلاو) (لهجلا) نأ لوقلا نكميو

 كلت لعجي ةريرع نبأ نع قتاقح وم فحيملا اذه. ىف هاثركد اه نزو «تايبقلا

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا قئاقحلا كاردإ حيتيو لوزن تايهنشلا

 ةدعب ةيوبنلا ةرجهلا لبق ملسأ دقف «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةريره ابأ نإ

 يلاوح يف :نيترم ةكم ِةَِي يبنلا ىلإ امدقو «يسودلا ورمع نب ليفطلا عم تاوئس

 00 ا علا م لا

 .ه11/5 ةنس يفوتو ه١4١ ةنس دلو .ماكحألا نايبو هقفلا ىلع ىباحص
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 تي ري ب ب حيي جي يبي صصص ب سس

 ةريره وبأ يقب تي نمبلا ىلإ اداعو ةيوبنلا ةلسبلا ةفياملا ةتيلاو ةييماخملا هئملاا

 عم نميلا ةارسب سود ةقطنم يف مالسإلا ىلإ وعديو ِةِيَب يبنلا رابخأ عباتي نميلا يف
 رهش يف سود نم ةرسأ نيعست وأ نينامث امهعمو هُو يبنلا ىلع امذق مث 5-5 ٠

 ةباحصلا رثكأ ناكف ةنئيدملا ىلإ ةريره يبأ ةرجه نمز وه كلذو هال ةنس مرحم

 ةافو ىلإ ةريره يبأ مالسإ ذنم ة ةرتفلاف ءهتافو ىتح يقي هللا لوسرل ةمزالم

 .اماع رشع ةسمخ ءاهز ىه ِةَِكَي هللا لوسر

 غتمتي ال ظفحلا ةبهومو .ظفحلا يف ةميظع ةبهومب عتمتي ةريره وبأ ناكو -

 دتاصتقلا فانم ننلكتني ارتاك أل اهودتنازفلا عك ترقذ دعلوندو اقلا لك اهب
 ةدحاو ةرم ةديصقلا عمسي يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ناكو علا تيب روف فآلالاو
 ءاتيب نوظفحي ال دقو انمايأ ىتح رعشلا نوعمسي سانلا نم ريثك امنيب ءاهظفحيف
 ديدش ناكو ِةِيَي يبنلا ثيداحأ ظفَححف ةباحصلا نم هريغ دنع نكت مل ظفحلا ةيهومف
 وبأ :يعفاشلا لاق» :ريثك نبا لاق .«ثيداحألا ظفحو عامس ىلع صرحلاو مامتهالا
 ديبع نب ورمع انثدح :ديز نب دامح لاقو .هرهد يف ثيدحلا ىور نم ظفحأ ةريره

 ةريره ابأ اعد ناورم نأ مكحلا نب ناورم بتاك ةعزيعزلا يبأ نع يراصنألا

 دنع ناك اذإ ىتح «هنع بّثكأ ٌتلعجو هلأسي ناورم لعجو «ريرسلا فلخ يندعقأو
 ب ىلا ىلا باكل نينو ابر دق ننال ءارو روم يتئالعتا و هاقو. كل وعسل نتا
 ْ ارت ةراو مدت الو بي متل الوب هاز ايه هياكل

 ءاهتنا ذنم ةئسلاب فيرعتلاو ةيوبنلا ثيداحألا ةياورل ةريره وبأ غرفت دقل -
 بهذا» :رمع هل لاقو باطخلا نب رمع ةفالخ يف حلا ١ ةدفرم نيرحبلا هتيالو

 ةريره ابأ نأ دعس نبا ركذ دقو (ه70 1 ؟5) نامثع ةفالخ ةليط كلذكو ا (ثدحف
 ةريره وبأ حبصأ دقو . . يفوت نأ ىلإ نامثع يفوت ندل نم يتفُيو ةنيدملاب ثذحي ناك

 لعب نكد ىلادواعلا تار احلا 2) نع ةرتفلا يف ريمألل ًابئان وأ ةنيدملل ًاريمأ
 سانلاب يلصي ةريره وبا ناك امكن :ًابلاغ يلعفلا ريمألا وه نأورم ناكو فمامتها

 نضل ناك : يراصنألا سبويأ وبأ لاق «ِةكَي هللا لوسر ةنسو ثيداحأ نع مهثدحيو

 ناك دقلو .«هراد باب ىلع دجسمو «هترجح يف دجسسمو ء«هتيب يف لجسم ةريره
 سانلاب ىلصي ناك ثيح ةميظع ةيمهأ ةنيدملاب ًابئان وأ ًاريمأ اهيف حبصأ يتلا ةرتفلل
 ثيداخلا هنم.عمسيف 46 هلا لوسر نينم ىلع نمو يوبنلا دجتسملاب مهيق بطخيو

 مهقيرط نع ثيداحألا لقتنت مث يوبنلا دجسملاو ةنيدملا ىلإ يتأي نم لك كَ ينل
 ىلإ ه٠ 7 ةنس نم ةيوبنلا ثيداحألل ةريره يبأ ةياور ةرتف -ذ تدتما دقو .قافآلا ىل

00 
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 هتايح يف ةمآلا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا ةقث لحم ةريره وبأ ناك دقلو

 ني تكا نأ لحجر ةنامتامت ا عنا ريوق يبأ نع ىور» :يراخبلا لاق «هتامم دعبو

 ةريره يبأ نع ثَدَحا١ : ريثك خبا لاقو .(مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نِم ملعلا لهأ

 . «ليمكتلا انباتك يف مجعملا فورح ىلع نيبترُم مهانركذ دق ملعلا لهأ نم قئالخ

 مهلوبق مدعو ةريره يبأ نم مهبهاذمو ةعيشلا لاجر ضعب فقومب ةربع الو

 مظعمو نامثعو رمعو ركب يبأ يف ًاضيأ نوككشي مهنأل «هيف مهكيكشت وأ هئيداحأل

 دقو «(تيبلا لهأ) مهنومسي نيذلا تاياور نم ِمِهلَصَو ام الإ نولبقي الو ء«ةباحصلا

 ريغ ليواقأو تاياور ديدحلا ىبأ نباو شمعألا لاثمأ نيعيشتملا ةاورلا ىضعب بسن

 ةةريرم يبا ىف ةتايكشملا ءاملعلاو.:ءاديجلا نسعي ىلإو ةريرخ ىبأ ىلإ حجم
 يتاايبلا ةودسمم مث ةيرقلا ةسلل ةرتواكلا اهارتنا ةتئلس عبار وو لوراقأ يعور
 ةنسلاف «مهلمع هللا طبحأو اولشف دقو «ةيوبنلا ةنسلاب كيكشتلاو ةريره يبأ ماهتا

 روصعلاو ةنمزألا ربع دولخلا ةريره يبأ مسال حبصأ اهعمو ةدلاخ تحيبصأ ةيوبنلا

 . هاضرأو هنع هللا يضرف ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف
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 ت2 سس ببسي يي ل ا سس عم

 امالْسإ لوألا نهاكلا . . ْبراَف نب داَوَس

 ةكمب ِيكَي هللا لوسر ىلع اومِدَق نيذلاو مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا لئاوأ ْنِم
 : ةيلهاجملا يف يئاطلا فراع رعاشلا لاق هلو «براق نب داوس نهاكلا وه ةرجهلا لبق

 ()دابعلامُوِصْيَقألاك سن نمو ٌسْلَف ُثيح ٍرِئاَتَعلاِب ُمِيفأَف»

 لاما ف نت تتناو ا دبقو. هيمي نبع ةَناَهَكلا ثْرح دقل
 د

 زواجتت يتلا ةفرعملا يه قِشو 5 نع براق نب داوس اهزاح ىتلا ةناهكلاو
 ةفرعم ٌءاعدا :ُةناّهكلا» :ًالئاق نيثحابلا ضعب اهفّرَع دقو «ةيعيبطلا ةيرشبلا تاردقلا
 نجلا ْنِم ًابحاص نهاك لكل نأ نودقتعي برعلا ناكو ..بيغلا ملع ةعلاطمو رارسألا

 هل ُدرُي ال ءاهمكَححو ةليبقلا راشتسم نهاكلا ناكو .يتئرلا هل لاقيو ءديري امب هربخي
 نأ عقاولاو . " ”(عجسلاب زاتمت ةناطخ قل نايكلل تاك .ُبلط هل ضْفرُي الو مالك

 عاشأ امبرو «ةفرعملا ةعسو ءاكذلاو رومألا ءارقتساو ةنطفلا ىلإ دوعت نهاكلا ةفرعم
 . سانلا نم هريغل تسيل ةناكم نهاكلا تطعأ ىتلا (يئرلا) ةركف ناهكلا ضعب

 نم يلجبلا بعص نبى نماكلاو يدزألا ةعيبر نب .عيطس نئاكلا ناك دقو

 يف نيبلا كوع لع رهو ريغ نب هدير ةكالملا كهه يف نعي يل ة ةنهكلا ءاملعلا رابك
 ريصلا نو فير ناكلا 31 ةيربللا نيصلا ىف : ماشه نبا لاق وعلا ةلودلا رصع
 هلام ايؤر ىأرف  ةعبابتلا كولملا ءافدبقا ىأ ةنمانلا ولع نفادنيفأ ةهيدرمتلا كيك

 اهليوأت مث ايؤرلا ةفرعم مهنم بلطو نيمجُنملاو نيفئاعلاو ةنهكلا عمجف .؟اهب 8
 0 نأ لبق اهفرع ْنَم الإ اهليوأت فرعي ال١ 9 نع نا نر

 ةليبقل متص مسا سلفو «سلف منصلا دنع حبذت تناك حئابذ يهو :ةريتع عمج ٠ : تاكعلا 01(

 :: ةةايع كين :رصيقألاو ؛ةيلهاجلا يف ةيناميلا ئيط

 331 نيف هس نلاقلا نله بآل نلامألا هباتك 0

 1 صا روخاف انك نا يرغلا بدألا خيرات يف عماجلا ف

0) 

 1 ١ج - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا 2(
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 سيل هنإف قشو حيِطَس ىلإ ثعبيلف اذه ديري كلملا ناك نإ : مهنم لجر هل لاقف

 7 ا ا اولا بلا امهنم ٌملعأ دحأ

 هيأ تاقنا ر :حيطَس لاقف» ءاهليوأت ْتْقَرَع اهتفرع ْنِإ :لاقو اهآر يتلا ايؤُرلا

 تاذ لك اهثي ْتْذكأف ؛ةمهت ضزأب تعفو مط نم تجرح «ةمش كلملا

 6 ل «سطيم ام انيق ينم تاطخأ امن كلمت هل لاقع يي

 كلملا هلاسف 5 قش هيلع مدق مث «يتأيس امك ٌثيدح امهنيب ىرجو اهليوأتب هربخأف

 قش لاقف) . . نافلتخي مأ ناقفتيأ رظنيل حيطس لاق ام هنع متكو ايؤرلا نع

 جلع عةمكاوب ةيفوؤ نربي تعال وف (ةسلاط نو يمص تفاوت ؟5كلفلل

 نيك ديع اين فيك قا يقم م اطعام كلملا لاقف ءةّمسَت تاذ ّلُك اهنم

 نأ يف صخلتي عوجسم مالكي ايؤرلا ليوأتب قش مث حيطس ماق دقو .«اهليوأت

 ةرتفب ةعيبر كلملا دهع دعب نميلا نم ةعساو قطانم نولتحيو نوزغيس شابحألا

 نأ :امهلوأ «نيرمأب كلملا امهنم لك ربخأ مث ليوأتلا ىهتنا كلذبو «نمزلا نم

 . نزي يذ لآ نم ميظع لجر دي ىلع نميلا نم نوجرخيو َنولَتْقُي فوس ةشبحلا

 يذ نبا دهع دعب ٌةْقَي دمحم ىبنلا روهظ انه انمهي ىذلا وهو :  يناثلا رمألاو

 ليف ني يعولا هعباب ؛ٌيكز يلا :ءيجيس هنأ حيطس نهاكلا لاق ثيح نزي

 مهف نب بلاغ دلو نم لجر ' يعملو 1 يتلا ادع ندعوا كلملا لاقف ؛ ٌىِلَعْلا

 هنيد ىقبي : : بوصألاو «رهدلا رخآ هموق يف كلملا نوكي ءرضَتلا نب ؛ كلام نب

 موي (معن 1 : حيطس لاق ؟رخآ نِم م رهدلل لهو :كلملا لاقف» رهدلا رخآ ىلإ

 «نوتيسحلا هيف. نمشي «:نزتمحملا هيفا دعت ؛نورخآلاو نولوألا هيف عمجُي

 «قستا اذإ قلفلاو ءقَسْعلاو قفَّشلاو ءمعن :لاق ؟ينربخت ام ُقَحَأ :كلملا لاقف

 24 قحبل ةياقلتابتأ امنإ

 مع لجر مهيلع يفتس ئابحألا نآبكلملا ربخأ نأ دعي هنإق قِذ ث نهاكلا امأ

 لب :قىش لاّقف ؟عطقني مأ هناطلس موديفأ : كلملا هل لاق) تري :ىذ تيم نه ناشلا

 دا 5-5 نوكي «لضفلاو نيدلا لهأ نيب لدعلاو قحلاب يتأي لَسْرُم لوسرب عطقني

 ءامسلا نم هيف ىَعدَيو «ٌةالؤلا هيف ىزجت ٌموي :لاق ؟لصفلا موي امو :لاق . لصفلا موي

 نمل هيف نوكي تابقمل سانلا نيب هيف ٌعَمَجّيَو «تاومألاو ءايحألا اهنم عمسُي تاوعّدب

 ءامسلا ترو:ىا :قشلات ؟لوقتا امنا" :كلملا لاقف «تاريخلاو ٌرْوُملا ىقتأ

 . رحبلا ةهج نم ينعي :هملظو .رانلا نم ةعطقلا يه :ةممحلا) : ةريسلا شماه يف ءاج 60

 نضال 0 : ةمجمجلاو : هدف اطقم ةيشا و ةمهت ضرأو
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 ©" ضمأ هيف ام ُقحل هب كتأبنأ ام نإ ءضُفَحو عْفَر ْنِم امهنيب امو ضزألاو
 رارقتسا ىلإ دوعي ةشبحلا وزغ نم عقيس امب ٌقِشو حيِطَس ةفرعم نأ ىرنو

 ةماعزلا تيب اوناك نزي لآ نأ امبو «كلذ ىلإ يدؤت يتلا تامدقمللو عقاولل قيقد

 نم ميظع ميعز دي ىلع نوكيس شابحألا ىلع ءاضقلا نأب اكردأ دقف نميلاب ربكألا

 هيفو ميدقلا روبزلاب ةفرعم ىلإ دوعي يتأيس َيبنلا نأب امهتفرعم نإو «نزي يذ لآ

 رمأب مشاه نب بلطملا دبع نزي يذ نب فيس ربخأ امنيحف «ءايبنألا متاخ نع ربخلا
 تقو اذه نإو «ءانريغ نود هانزجتحا يذلا ملعلا يف» روكذم هنأب لاق رظتنملا ئبنلا

 د يبنلا رمأب براق نب داوس مث قشو حيطس ةفرعمل سيلف ”لهدلُو دق وأ ؛هدلوم
 . ملعأ هللاو «بيغلا ملعب وأ نجلاب ةقالع رومألا نم كلذ ريغو

 2 عبو عك 3

 ةيلهاجلا يف . . براق نب داوس

 لاقيو «يسودلا براق نب داوس)  ةباصإلا باتكب هتمجرت يف امك وه

 بعك نب دمحم نع ىصاقولا نامثع لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاق :(عوزألا ىسودلا

 لئالد يف ميعن وبأ هركذ .نميلا لهأ فارشأ ْنِم براق نب داوس ناك : ىظرقلا
 نمانلا ناكر لفاعتلا» بوغلا ةروردخ ةقيو ومبلا ىف مهلك ريدا داوم ناكو"""ةويعلا

 :نميلا يلاعأ يف ةارّسلا ةقطنمب سود ةرضاح هرقم ىلإ ىتش قطانم نم هيلإ نوتأي
 ةسمخ مودق أبن يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ ركذو ثارتلا بتك تظفح دقو

 «ةثراح نب فينأو ءرهسم نب جرب مهو ء«براق نب داوس ىلإ ئيط ةليبق نم ءاهجو

 نم اوناكو ”يضرادع نب رمو ءرعاشلا فراعو عرمعلا ني دعم نا ةوخو

 ريخ ير انيس 5 احن :اولاق: ءةارشلا هرم اوبرق املف» يأرلاو اًجِحلا يوذ

 . هنع انلحترأا أطخأ نإو هملع انفرع باصأ نإف «هنع براق نب »فا ووسام ءهيحاص

 ءةريحلا فّرَط نم ًافّرطو ًالبإ هل اودهاف «هيلإ | اوراص مث ءائيبخ مهنم لجر لك أبخف
 . هيلع اولخدف مهب راو مهل ٌرَحّنو ٌةَبُق مهيلع برضف

 كل َعَّرْمْأو ءٌباَحَّسلا كداج : لاقف وت ناكو يئاطلا رهبسُم نب ٌجْرُب ملكتف

 «لايغألاو قئادحلاو «لاكآلا ولوأ نحن ؛باغّرلا معّنلا كيلع ْتَمَضو «باَئَجلا

 )١( يأ .ضمأ :ورمع وبأ لاقو رّيْمِح ٍةغلب !اذه ءاكش ينعي .ضمأ :ماشه نبا لاق باطل 
 ةيويثلا ةريسلا ب ١7١نضص ادج .

 7719و ١"”” ص لج - ريقك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 او اا نع اح تريكك نبا ةياهتلاو ةياذبلا -(9)
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 زف نكي نم مهنأ مبهم قدري ١”كادعلا ناسرنو .كالُمألا ناهيصأ ؛ لامجلا مَعّنلاَو

 .- ةريحلا موحتب نيتكانسلا لئاو

 ضْرَملاو «ضْرَبلاو رْمْعلاو «ضرألاو ءامسلاو :همراق نب , داوس لاقف

 ءاجأ د ؛ ْمصلا روخصلاو ءّمعلا ليخنلاو ملا باضهلا لُهأل مكنإ ؛ضْدُملاو

 "يطل از كالا قلتو يءاطتلا

 ديني دمساب نري اني ذو قمر لك هال طر «كلذك اّنِإ : جرُب لاق
 ؟ىئيبح امف

 ؛كلَدلاَو قوذشلاَو «كلُملاو موجُنلاو نفللجلاو ءايضلاب يَ : داوس لاَقف

 راو
 تل ملا 0

 .- (كتقان لحّر بشخ  بْياَج ْيأ

 ؟انأ ْنَمَف ءائيش َتأطخأ ام :جرُب لاق

 ني حلا لامثو « رعممل ١ ٌةرّصع 2: ( ٌرِهْسم نب جرب : داوس لاّقف

 مَعّنْلاَو اويكو بابصألاو هاركلاو تاحوشلاو 1 وسب لاقف

 غباسلا :يفاضلاو .رادلا لوح ام :ٌباَنَجلاو .بصصخأ : : عرمأ» : :يلاقلا يلع وبأ لاق ()

 .ةريثكلا ةعساولا :ٌباغّرلاو .مهيلع غباس يأ هموق ىلع ٍفاض نالف ٌرِيْخ : لاقت هريتحلا

 .ليغ عمج :لايغألاو .لاكآ عمجلاو ءايندلا يف قزرو ظح وذ يأ : لكأ وذ نالق لاقيو
 . (ةريثكلا :لاّفُجلاو . ضرألا هجو ىلع ىيراجعلا ءاملا ليغلاو

 . ليلقلا ءاملا :ضربلاو .ريثكلا ءاملا :رمغلا ءضَرَبلاو رْمْغلاو :داوس لوقو (0)

 خئيط ةليبق نكسمو ئبط البج :ىملسو اجأو .لوطلا قسابلا لخنلا :ُمُعلاو .لاوطلا :مّشلاو
 ءاطيعلاو .دجن يف ىملسو اجأ يلبج ةقطنم تنكسو نميلاب فوجلا ةقطنم نم تلقتنا يتلا

 ..لرطلا ةديدشلاو :[ةليوطلا *ءاعطنسلاو

 . خرملا رمث ءاعو :طيلعإلاو .ريطلا رفظ : نثربلاو ٠ تيهوملا كتع نسمشلا نارفغما :فللدلا' 9)

 : لحّولا خرشو : هدا سفح دعت يللا ذقلا :: تالاف .رانلا هنم حدقت رجش : خرملاو

 . هيتاج
 ىف ةنطق نب تباث لاف . هيلع ُنّيَضْملا ءاجْلُملا :رّجَحُملاَو .هلام بهذ ىذلا :رعمملا (0)

 : بلهملا نب لّضفملا
 اهميعك انسانا و ةييصتم» ِنَمَي يوذ يفاْرِع لَصَفُملا ناك

 فلهم فلعل. نفرألا نو رضتشلا اج (ئيضلا: :8)
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 . '"”طيِطَم ىِدلَم نم ٍةَرَدَم يف «طيرَم ةرْذُقو طيِسَف ةماطُق َتْآَبَح دقل ؛باّتكلا
 دق مهس نِم - شير يأ - ِةَذُشو ؛ :نمطلا ةمدالق نم ةعلق تابخ : ينعي)

 . (طيطم اهيف  ةردم راخفلا نم ءاعو يف « طرمت

 ؟انأ ْنَمَف ءائيش تأطخأ ام :لاق
 ٌطلاخو ءفيسلا لِمْعُمو ءفْيَّضلا يراق ديلا تكا فارم ناكف

 :.ةفيسلاب مانعلا
 - يئاطلا مال نب ةثراح نب فينأ :وهو 37 0

 ؟يئيبخ ام :لاقو ثلاثلا ماق مث
 "”براحلا حيشملاو «براكلا ريقولاو «بزاعلا مارسلاب مِيْقَأ : داوس لاَقف

 .99َرج دق ميدأ ْنِه ْنِم ءْنَرَم دق عيِطَق يف ءْنَتَف ةئاَقُث َتأَبَح دقل ؛بكارلا ٌدِجُّملاو

 ٍدلج يأ  «ميدأ نم «ةنيل ةعطق يف «ةرجش نصُع نم ةقرو تأبخ : ينعي) -

 .(نال دق

 ؟انأ ْنَمَف ءافرح تأطخأ ام :لاق
 كَدَّمَعو ءلاضع كُرّشَو «لاّجِس كْواَطَع «لاوّتلا دعس ةبا ثنا :داوس لاقف

 .لاني ال كتيبو «لاّوط

 اطل وبأ جرشحلا نب دعس نب هللا دبع وهو -
 تو تي ند

 ؟يئيبخ- ام :لاقف  رعاشلا يئاطلا فراع وهو - عبارلا ماق مث

 .نانسألا فارطأب مطقلاو «كمفب هتْمطَم ام ةماطقلا) : يعمصألا لاق : يلاقلا يلع وبأ لاق )١(
 يأ هشير طرمت دق يذلا :ماهسلا نم طيرملاو .شيرلا : ةَّذَقلاو .رفظلا ةمالث : طيسفلاو

 .(ضوحلا نم قره امم لاس ام هنم يرجي لودج : ىِدَملاَو . ب

 لاق .يئاطلا مال نب ةثئراح نب سوأ نب سرْضَم نب ةورع) يباحصلا دج وخأ وه 0

 ناكو .هوبأ اذكو ءمهديس ناك هدجو ءهموق يف ةسايرلا تيب نم ةورع ناك :ينالقسعلا

 .578ص 7١ج - ةباصإلا  (ةسايرلا يف يئاطلا متاح نب يدع يرابُي سرضم نب ةورع

 .بيرشقلا :براكلاو .منغلا :ريقولاو .ديعبلا :بزاعلاو .لبإلا نم يعارلا لاملا :ماوسلا ()

 .رداحيملاو داجلا : حيشملاو

 :نرم دق عيطقو .اهناصغأ يهو راجشألا نائفأ دحاو :ننفلاو . كمف نم هثفنت ام ؛ ةئامّتلا ()

 .نال :نّوّجو .دلجلا : ميدألاو . ةنيل ةعطق

 نب متاح نب يدع يباحصلا دلاو وهو .ةيلهاجلا يف برعلا دوجأ وه يئاطلا متاح (5)
 يئاطلا جرشحلا نب دعس نب هللا دبع
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 دقل ؛؛ ١موُدْنَملا ءاضفلاو حوُفْسَمْلا ءاملاو حولا فقمت مسقأ :داوس لاقف

 . "ربذأ وضِن سلج تحت ءرمحأ ميدأ ِِفْتَعَز يف ءرّفغأ الط َةعقُر َتأَبَْح

 نأ نين ا تأطخأ ام :لاق

 ةانمخلاو يدتلا يبلقلا وب «ةيبغتلا نايجللا وذ: تراععتا داوم نانثن
 لا حيبمو قرشا عاَتَم ءفبدَعلا

 ؟يئييخ ام : لاقف - يئاطلا ىضُر دْبَع نب ةّرم وهو - سماخلا ماق مث

 ِ ءايضلاو ةيلظلاو اون لاو جوُربلاو ؛ءامسلاو ضرألاب مسقأ :داوس لاَمتف

 :ةمل طشم تحت ةّمر. ىف ةمد تاب دقت

 مِطَبلا «ةّركلا عيرسلا ءةَّرُه تنأ :لاق ؟انأ نمف ءأئيش تأطخأ ام :لاق
 .ةّرملا ديدشلا «ةَرَملا

 دم دا دس

 . كيلإ اتقيرط يف انيأر امب انربخأف :اولاق

 ةلذع لع ا 0000 0 تاَقُم كل كلغ لفل ؟ ردي

 ا امإو ادي امإ متيرامتف

 .ناصغألا نم لخادت ام :بيناغشلاو . اهُبَن3 ضيا ىتلا : ءازجعلا باقعلاو)

 لو هةهحمجو ءوضعلا لدا . ةميظعلا ةرجشلا :ةحودلاو

 ىلع ّْنَمَأ ُديِس ءقْرّشلا عوُلط لبق مكل حس :لاق ؟هَم ّمُث ءكلذك :اولاقف
 . قزط ءام

 ؛قمألاو ءبئذلا :ديِسلاف . ليوط بتذ سمشلا قورش لبق مكل حنس يأ)
 «قوفأ نسيت سيق مث : :لاق ؟هَم مث :اولاق (لبولا هدورت يذلا ءاملا :قرطلاو . ليوطلا

 قف رملاو ةلياولا نيب باصأف قرأ مالُغ هامرف (قَرْبَأ يف َدَئَس

 امل فاضأ امنإو «ءاوهلا امهو دحاو حوللاو فتفنلا : يلاقلا يلع وبأ لاق .حوللا فتفن :هلوق )١(
 عساولا : حودنملاو .بوبصملا :حوفسملاو .هريغ ىلإ ءيشلا فاضأ هنأكف ناظفللا فلتخا

 اجل لطاطوفقلا هل ةديف ريعتللا نيلحلاو + هّئِيْغِز اهتدحاو .هفارطأ :ميدألا فئاعز (؟)

 هتيب ٌسْلِح نالف :لوقت برعلاو ءرهظلا هموزلل :سلج هل ليق امنإو «ةعذربلا :طاطرفلاو
 . هتيب مزلي ناك اذإ

 .لبإلا ةعامج .نيسلا حتفب :ُبْرَّسلاو .دَحلا :ُبِرَعلاو .يكذلا بلقلا :بدنلا بلقلا ()



 خا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 337

 : ةلباولاو .نانول هيف ناك ذإ قربأ لبج لاقي «قربأ لبج يف دّئَّس سيت يأ)
 ضرألا لمحت ْنَّم ٌملعأ تنأو ءتقدص :اولاقف .(بكنَملا يلي يذلا دٌضَعلا نمار

 : رعاشلا يئاطلا فراع لاقو

 داوبش نبتت ينافاياشبلا ىلإ .يزاجكلال هتف هللا

 ءدانتهلاب دين نا ةيسخلتو انافهنا لكاس ةامثتلا

 (0”دادكلاو مَمَيُمل ادن نيف نات الو نيبال ال ماسح

 دابهلا م َوِصِنَمألا كس نمو مادو تعب كاكاو ُمِسقَأَف

 اجل نم ٍلْفَرُملاو ٌيِشو حيطَس نع ةتاهكلا َتْرَحْدَمْل
 هلام ب هس
 اهذن

 اع
 ب 2
 وع

 ا ووبسيا ل مهلوقو ئبط ءاهجو عم براق نب داوس أبن . ريكتلا و

 ملو ل ل 0 ا ا

 لا تا د (ةرشع نع ديزي نيفورعملا ةنهكلا ددع نكي

 "و يبل رمأي براق نب داوس ةفرعم
 دوهي نم رابحألا تناك :قاحسإ نبا لاق) ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 ؛هنامز ةفصو هتفص نم مهبتك يف اودجو امك نابهرلاو رابحألا ان ؛هنامز نم براقت

 نجلا نم نيطايشلا هب مهتتأف برعلا نم ناّهكلا امأو هيف هيلإ مهئايبنأ دهع نم ناك امو

 ناكو .موجنلا نم فذقلاب كلذ نع بجحت ال يهو تناك ذإ ء«عمسلا نم قرتست اميف

 «أآلاب هيف كلذل ٌبرعلا ىقْلُت ال ءهرومأ ضعب ٌركذ امهنم عقي لازي ال ةنهاكلاو نهاكلا
 0 ير 0

 ا ىلاعت هللا لوقي ؛دابعلا ى م وعلا

 اًنماَتَف ِدَنمرلا َلِإ عيب بخاتم اعين اقم يله مشت هنأ لإ جي لث» . نجلا ربخ

 مث اوقدصو اونمآف  تايآلا نخل ل ا ١. : نجلا] © باسل ار كرت لاذ

 ىلامألا ساتك - سيحي :نيتاثنو :قكسمأ امنا «ضرأ م7 : ىعمصألا لاق وعلب 60

 .757 - ؟5846ص ؟ج - ىلاقلا ىلع ىبأل
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 م اًْدَصُم كوم ِدَحَب نم ل ابتكح انعم ان آَممْوَمَي أولا * َنيِرِذُم مهموم َكِارَلَول اولو
 نأ ةياورل ركذت مث [" 0 قاع ةحلا] ' 14 مس نر لَو قعلأ لإ هيو

 ا ل و بر ا اوقات كلل

 ِطَّسَو ٌقِش مالك مدقت دقوا : الئاق براق نب , داوس أبن ريثك نبا لهتسا دقو

 هيلإ ينأي نكز ٌلوسر : هللا لوسر ءيجمب ةراشبلا يف نميلا كلم رصن نب ةعيبرل

 تضاغو ةوالعلا ترثك اذإ :حيسملا دبعل حيطس لاقو .ّىلعلا لبق نم ّيحولا

 ةيمهأ لثمتتو ل ا ركل ا ىلع نر زلا هييعانع داعم ادام رص

 هروهظو هثعبمل ةقباس تناك ٌةْلِكَي ىبنلا رمأب براق نب داوس ةفرعم نأ كاردإ ىف كلذ

 ٍةَكَو يبنلا ءيجمب امهيرشبت كلذ نيب نمو «قِشو حيِطس فراعمو ملع زاح هنأل

 ممألا خيرات يف يربطلا ريرج نبا ركذ دقف «(دعسأ عّبت) نمزو (نينرقلا يذ) نمزو
 ماقأف ءانهاك ناكو يفدصلا بيلك نب عفاش دعسأ - عبُت ىلع مدق» هنإ كولملاو
 ربخح ىقب : : لاق ؟كملع نم ىقب ام ا ياسا وع

 راي : الئاق ءاينألا متاخ رمأب بيلك نب عفاش نمهاكلا هربخأف («قداص ملعو قط

 ملظلا جرفي ءروفسلا يف هّتمأ تلضفو ,روبّرلا يف فصوو .روهقلاب دّيأ ٠ زو ريم

 . يصق ينب دحأ مث .ْيْؤل ينب ذحأ ءءيجي نيح هتمأل ىبوط «ّىبنلا دمحأ .رونلاب

 ردصم نأ كلذ نم نيبتيو هلي يبنلا ةفص دجوف هيف رظنف روبزلا ىلإ ُعَّبُت ثعبف

 هدرا يذ : نمزو عْيت نمز ذنم ميدق روبز باتك وه يك يبنلا رمأب راك مدا

 ذنم كولملا ضعي تزارتو لقتنا امك براق نب داوس ىلإ بسب ك1 بلك
 لوألا قيرطلاو ردصملا وه كلذف «نزي يذ نب فيس دهع ىلإ عبث دعسأ نمز

 دركي ناش لاك اك دنإو ءيجيس يذلا ءايبنألا متاخ رمأب براق نب , داوس ةفرعمل

 عمجيو .ارهف نب بلاغ دلو ْنِما نوكيس حيطسو ّقِش لاق امكو «يؤل ينب ْنِم»
 .(بلاغ نب يؤل) دلو نم هنإ كلذ

 .؟١ ١١ص اج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسل 1 200

 .777ص ؟ج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةياديلا (؟)

 .48ص ؟-ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 9
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 دق :هنأب براق نب , داوس ىلإ أبنلا ىتأ لي دمحم نئبنلا ىلاعت ٌهَّللا ثعب املف

 اونمآ نجلا نإو ءهتدابع ىلإو هللا ىلإ اوعدي ةكم يف بلاغ نب يؤل نِم يبن ثعب
 هيواعلا هيف نإف «كلذب راق ني ةاربم ةنرعم دررطو يمص امأ :«ةلوسوو هلا
 مئانلا نيب ةليل تاذ براق نب داوس امنيب :هنإ ركذت ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ةريسلاو

 نب داوس اي ْمُق :لاقو «هلجرب هبرضف نجلا نِم هعبات وهو - ُهّيِئِر ُهاتأ ناظقيلاو
 بلاغ نب يؤل ْنِم يبن ثعُب دقف «لقعت تنك نإ لقعأو «يتلاقم عمساو «براق
 ْنِم اهسايإو ءاهسالبأو نجلا ىلإ رت ملأ :لاقو «هللا ةدابع ىلإو هللا ىلإ وعدي
 : لوقي ءاشنا هنإ ةيناث ةياور يفو .اهسالحأو صالقلاب اهقوحلو ءاهنيد

 انيهيسالتخأد ديفا ايهدنتو . .اسييسالعلاو نيج 3
 اهساجرأك ُنجلاونمؤمام ىدُهلا غيت ةكم ىلإ ىوهشت

 : يراخبلا ةياور يفو

 انهيساخت دعت ةباوناي» ايينسالسإو قيما زيك ملا
 ('"اهسالحأو صالقلاب اهقوحلو

 ةديدع تاياورو ظافلأب ربخلا كللذ توقد يتلا تاناوولا سستك فنا وركد د

 لئالد يف ميعن قوبأو «ةباصإلا يف ينالقسعلا اهركذ كلدك وك ةددعع قرط ْنِمو

 . ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نباو عرثألا نويع يف سانلا ديس نباو ؛يراخيلاو «ةؤبنلا

 5 تلو خا ١

 وهو ِِكَي يبنلا رمأب براق نب داوس ةفرعمل ثلاث ردصم دوجو ىرنو
 ا ا املا

 ةارَسلا ةقطنمب سود ضرأ ىلإ عجر مث ؛فينحلا ديحوتلا نيدبو هب نمآف كيلي يبنلا
 .هدحو هللا ةدابع ىلإو هللا ىلإ ًايعاد ةكمب ِلَو دمحم ئبنلا روهظ أبت ًالماح

 دع ع

 دع هللا لوسرل هتبحصو . براق نب داوس مالسإ

 نب داوس قلطنا «ةيوبنلا ةثعبلل ىلوألا تاونسلا يف ةكمب ٍيكَي هللا لوسر امديبو
 ورمع نب ليفطلا نأ ودبيو لع هلا ل وسو أ دنعاف قمل ب ردنا ةقطنم نم براق
 انتاه براق نب دارج تح .ةكم ىلإ ليفطلا ريسم دنعو «كلذ ىلإ هاعد دق ناك

 ينب نم هنأب ربخلا مدّقَت يذلا رظتنملا ُيبنلا وهف ْهْلكَي هللا لوسر ىلإ ريسي نأب هوعدي

 )١( ص 11ج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 777 0 11".
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 نب داوس هعمس يذلا فتاهلا رركت دقو ءرهظيس ةكم يف هنإو بلاغ نب يؤل
 وحلب اعبر يوي قلي نأ ىلع ةموغ براق عب ةاوس دقعق «لايل ذاق براق
 فتاهلا ُداوس عمس املف  ةريره يبأ عم ةكم ىلإ هجوت دق ناك يذلا ليفطلاب

 مزعلا دقع ٍةَِو هللا لوسر ىلإ لحريو هب قحلي نأ ىلإ هوعدي ةثلاثلا ةليللا يف
 ءاريخ يب دارأ دق هللا نأ ثملعف» براق نب داوس لاق كلذ يفو ءريسملا ىلع

 ٌتلبقأو «ةقانلا باكر زرغ يف يلجر تعضوو ءاهتسبلف ىل ةَدْرُب ىلإ ُثمقف

 ةياور يف .ءاجو يلا ةةريحاو «ثملسأف كك ىيحلا ىلإ تيكا يقح

 نب داوس نأ يلع نب دمحم نب رفعج يبأ قيرط نم يظرقلا بعك نب دمحم
 ينعي :ريثك نبا لاق انهو «ةنيدملا تيتأ مث «يتقان ٌتلحَرَف ..» :لاق براق

 ةيلجتو د4 ىظرفلا ةناورر وف ةنوبقلا ةرمبلا فام نت: ماس فلل 31
 :ىرخأ ةياوز:يفو)' يلي ام ةريسلا شماه يف ءاج انهو «ةئيدملا تيتأ مق: ينقان
 كلذل يظرقلا ةياور يف سابتلإ عقو دقو ''”"2ةحصلا ىلإ برقأ يهو ؛ةكم ُثيتأ
 «ةكم تيتأ ىتح «يتقان ٌتلَحَرَف ..» قايسلا نوكيف (ةكم ينعي» :ريثك نبا لاق

 نب داوس اي ابحرم :لاق ينآر املف «هلوح هباحصأو ِةَلكَوي ىبنلا ىلإ تيهتناف
 مث «نيتداهشلاب قطنو ِكلَي يبنلا ىلع داوس ملَسَق . «كب ادم اه هيلع لق «براق

 : هللا لوسر لاقف «يتلاقم عمسأف ءارعش تلق دق .هللا لوسر اي" :داوس لاق
 نوملسملا عمتجا اذإ» :هل لاق هل هللا لوسر نأ ىلوألا ةياورلا يفو .«تاه

 زواجتي ال ٍلئموي مهددع ناكو  نوملسملا عمتجا املف «مهدشنأف» وأ (مهربخأف

 هللا لوسر لاقف «هلاق يذلا رعشلا ءاقلإ يف ِكيِلَي هللا لوسر نذأتسا  تارشعلا

 . تاه : ديم

 : لوقي ءاشنأو كك هللا لوسر يدي نيب براق نب داوس ماقف

 "ِبِذاَكِب ٌتْوُلَبْدَقاَميِفكَيْمَلَو ٍةَدُفَرَو ٍءذَهَدْعَب ٌيِبِجَن يناقأ
 يناابغ نتا قزف ني لويشو كان ةيليقلا نبك ةلوف نابل تالت
 (!بِياَبّسلا َنْيَب ِءانْجَولا ٌبِلْعَذلا يب ْتَطُسَوَو َراَرإلا يقاَس ْنَع ُترْمَشَم

 7 نع حم ريتك نبا ا ةيايتلاو ةياذبلا . :(1)

 .؟758ص اج - ماشه نبأ  ةيوبنلا ةريسلا ()

 :؟ييجن يناتأ» رثألا نويعو ةياهنلاو ةيادبلا يف امنيب «يّييئر يناتأ» :ةباصإلاو ةريسلا يف 0

 .رشبلا نم كيجاني يذلا : ىجنلاو

 ةقانلا  ماللا رسكو نيعلا نوكسو لاذلا رسكب  بلعذلاو .؟رازإلا لايذأ ترّمْشف» ىوريو ()

 .ةفيرسلا
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 يانغ نيك سلع نوتات كلا . ريت تر 8 ةيلبلا نا دقيستاف
 بساطالا يسن كألا ننانان بلا ىلا .ةلييوو ديا روبثلا يحن نال

 ””ينازدلا ُبْيَشَءاَجاميف ناك نإو انّبر ئحو ْنِم كيِتأَيامب اًنرُمُف
 تاق نا ةاودش نق نخفي كاريس . :ةفانش وذل َءْرَي اعييقش يل نكد

 .مههعوجو

 .«داوس اي تحلفأ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاقو

 نو تا تاو عام خل ماع

 دق ناك ام ظَمَحو مْلَعَتو .ةكمب ديو هللا لوسر عم ةرتف براق نب داوس ثكمو

 نم ةةثلاثلا ةنسلا يلاوحب كلذ نمز ريدقت نكميو «مالسإلا عئارشو نآرقلا نم لزن

 ةنيدملا ىلإ مدق امل براق نب داوس نأل «لقألا ىلع ةعبارلا ةنسلا وأ ةيوبنلا ةثعبلا

 يذلا براق نب داوس اذه  :رمعل ليق - ه١ ةنس  باطخلا نب رمع ةفالخ ىف

 ماكل تراث نيس دارو قنا هلا لانو مخ اسقب مولع ل1 كور رويت هيكرساتا
 ريمأ اي ٌتملسأ ٌذنم ٌدحأ اذهب ينلبقتسا ام ؛هللا ناحبس :داوس لاقف ؟ةيلهاجلا يف
 نم هيلع َتنُك امم ٌمظعأ كرشلا ْنِم هيلع انك ام هللا ناحبس اي :رمع لاقف .نينمؤملا
 ا ىنريشاف فن يما نأ ىيتشأ (ةبيدعت فدع قلع علا دا ريع اي ةلناور قلق انيك

 كلذب فراق خود كا وين هربخأف د هّللا هل ويسرر قوه هم: كيسانس قأ ىاقايتور هيب لدا

 هللا لوسر يدي نيب هاقلأو داوس هلاق يذلا رعشلا كلذو ةكمب ٍةْكلَك ىبنلا ىلإ همودقبو

 نأ نلع لدي كلذ رعزعلاو ريقبلا فلذا وعمصو | ويلاسأ لقت اوقاك نيدلا هباحم اردو
 ةنسلا يف باطخلا نب رمع مالسإ لبق ناك ةكمب ٍةَِو يبنلا ىلإ داوس مودق نمز
 لوسر لوق ىلإ ربخلاب داوس هريخأف كلذ نع رمع هلأس كلذلو «ةثعبلا نم ةعبارلا
 ظ , '"”داوس اي تحلفأ :هل كي هللا

 هتقطنم ىلإ ةدوعلل أيهت هدي هللا لوسر عم ةكمب ةرتف داوس ثوكم دعبو
 . "”(مهيف رعشلا اذه لو كموق يف رس :ِكَك هللا لوسر هل لاقف» .نميلاب

 !ىليهسلا ىفو «لسرم ريخ اي كيتأي امب انرمف» ةياهنلاو ةيادبلاو رثألا نويعو ةريسلا ىف )١(

 ١ | . ؛انبر حو نم كيتأي امب انرمفا
 روكذمو «ةريسلاو ةباصإلاو رثألا نويع يف روكذم باطخلا نب رمع عم براق نب داوس ءابن (0)

 . ةياهنلاو ةيادبلا ىف قرط ةدع نم ليصفتلاب
 ,مالا/و م رص ؟ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()



 3502 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ندين

 يف ةباحصلا نم امهريغو ليفطلا عم مهاسو ءةارسلا ةقطنم ىلإ داوس داعف

 كو يبنلا ىلع دْفَو» هنإ تاياورلا ضعب تركذ دقو «مالسإلا ىلإ سانلا ةوعد

 نوكت نأ نكميو «ةكمب ِةكَي يبنلا ىلإ لوألا همودق عم كلذ ضراعتي الو «ةنيدملاب

 ىلإ اودفو نيذلا سود تداجرو ةممح نب ورمع نب بدنجو ليفطلا خيال
 ىلإ داعو ةنيدملاب ةرتف ةِكَم هللا لوسر بحصف ؛ةيرجه ال ةنس ةنيدملاب ديكو ىبنلا

 لهأ فارشأ نم ناك» هنإ ىظرقلا بعك نب دمحم نع ريثك نبا ركذ ثيح نميلا

 هنع ىور :ةدنم 0 متاح وبأ لاق .ةدافوو ةبحص هلوا) سدح نتا لاق 1 تسلا

 هةركد اذكو . ةبيحص هل : يراخبلا لاقو . يلع نب دمحم رفعج وبأو ريبج نب ديعس

 . 1نهريغو «٠ ىطقرادلاو :: ظفاحتلا: ىغذزنلا ةناخصلا قف
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 نميلا ةنهك ةيقب مالسإ
 نايك ةرشع نع ديزي مالسإلا روهظ دنع نيفورعملا ةنهكلا ددع نكي مل

 ءامالسإ لوألا نهاكلا وهو براق نب داوس مهرهشأ ناكو «نميلا يف مهتيبلاغ

 ٌبْنَج نهاكو «ليهجج نب ماوعلاو ءبوضعلا نب نزأمو .هشقو نبا مهنمو

 : يريمحلا مأوتلا نب رفانخو

 نداسو ةيجحذملا ةريشعلا دعس ةليبقو ةقطنم نهاك ناكو :ةشقو نبا نهاكلا
 يف ةدنم نباو ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا هركذ دقو «(ضارق) :هل لاقي مهل منص

 نم ىئر ةشقو نبال ناك : لاق ىجحذملا ثراحلا نب بابذ قيرط نم ةوبنلا لئالد

 اي:بابذ اي: لاتقل وظف عيش, ةريخأف موي .اكاذ ةاتأف كوكي اهيوربكي نجلا
 . باجي الف ةكمب وعدي «باتكلاب دمحم ثعب «باجعلا بجعلا عمسا «بابذ
 لوسر جرخمب انعمس مث .يل ليق اذك يردأ ال :لاق ؟اذه ام :ةشقو نبال ٌتلقف
 «تملسأف كي هللا لوسر تيتأ مث ءهترسكف منصلا ىلإ ترثو ءانملسأ مث . هك هللا

 : كلذ يف بابذ لاقو

 ناوهرادبا ارق تفلح  ىدهلاب ءاج ْدإ هللا لوسر ٌتعيت
 !"ايناعد نيح هللا لوسر تبجأ ةتنيذا يمهمظا هللا ثتبياز اوسلو ش

 ناكو ءنامَع ىف (ايامس) اهل لاقي ةيرق ىف ًانهاك ناك :بوضعلا نب نزأم -
 ةرهملا ةليبقو هفاطتح وككو تفاعلا وج همظعت تاكو (نجاي) هل لات تضف: عمل

 .؟ الو 757”ص "دج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .١581ص اج  ةباصإلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 :لزنم قحب ءاج «لسرم ين ىنأ . .» :لوقي ًافتاه بوضعلا نب نزام عمسف «نميلاب
 سلا اه : نام هل كاقف ا و .ربكألا هللا نيدب ثسعُب

 لاقف . هللا ىعاد اوبيجأ :هاتأ نمل لوقي ء«دمحأ هل لاقي ةكمب لجر رهظ :لاق ؟كءارو
 هموق ىلإ عجر املف ٠ : ملسأف لي هلا لسر ىلإ نزام راس مث «تعمس ام ءانب اذه نراه
 «كلذ انهركو ءأرمأ كيلع ائبع : : مع نباي : اولاقف هوتأ مث عمق حرت ءاومعك ودووأ

 ثتككفؤو. .مهعم عجرف . .(هب نيدت امو كنأشو ءانرومأب مو عجرأف كلذ تيب نإ

 . ةياهنلاو ةيادبلا ىف ةليوط ةصق هلو «ةيرجه 4 ةنس ًاعيمج هموق ملسأ مث اها

 ًانداس ناكو (ليكيو دشاح) نادمه نهاك ناك :ينادمهلا ليهج نب ماوعلا -
 ربخب (يئرلا) هاتأف  ءاعنصو ةدعص نيب  (ناويخ) ةيرقو ةقطنم يف (قوعي) منصلل

 يباحصلاب صاخلا ثحبملا يف ليهج نب ماوعلا أبن انركذ دقو هِي يبنلا روهظ
 ملسأ «نادمه ةقطنم يف مالسإلا رشتنا املف «ينادمهلا يبحرألا طمن نب كلام
 .ه9 ةنس بجر ىف «ةرونملا ةنيدملاب كك يبنلا ىلإ نادمه دفو عم راسو ماوعلا

 ركذ دقو «نميلاب ةيجحذملا ْبْنَج ةقطنمو ةليبق نهاك وهو :ُبْنَج نهاك -

 يف نهاك مهل ناك :ودوعلاقنف انطن اينخدنأد : ةيوبنلا 5 رريسلا ىف اشم نا وربح

 انل رظنا : ٌبْنج هل تلاق «برعلا يف رشتناو ِِلَي هللا لوسر رمأ ركُذ املف «ةيلهاجلا
 تعلط نيح مهيلإ لزنف هلَبَج لفسأ يف هل اوعمتجاو .لجرلا اذه رمأ يف

 اهيأ) :لاق مث ءاليوط ءامسلا ىلإ هسأر عفرف .هل سوق ىلع ًاثكتم فقوف - سمشلا

 سانلا اهيأ مكيف هثكُمو ءهاَشَحو هبلق رّهطو ءهامطصاو ًادمحم مركأ هللا نإ 6 ىساثلا

 ا ثيح نم افيحأو هليج يف عقترا مث . (ليلق

 ًانهاك ناك : ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق :يريمحلا مأوتلا نب : رقأنعح

 نبا قيرط نم هربخ ديرد نبا ركذ دقو .«لبج نب ذاعم دي ىلع ملسأ مث «ريمح نم
 مسجلا يف طب يراد ناكر ءانهاك يريمحلا جارت ني راسو : لاق يبلكلا

 / ينعي  (مالسإلا رهظو كي يبنلا ىلع نميلأ دوفو تدفو املف ..لاملا يف ةعسو

 ةنسس لبج نب ذاعم لي يبنلا ثعبو دل فيلاخم يهو ريمح قطانم ءاوذأ ملسأ امل

 يمس نب نادوج فلاحو ركججلاب نحلل .هلهأو هلامب مأوتلا نب رفانخ جرخ» ه8

 يف يئر هل ناكو رفائخ ىنعي اضخم ًايداو لركن افك !ديم»ناكو « يمض رَقلا

 دعي مل هنأ ىلع (مالسإلا يف هدقفف) ةرابع لدتو  «مالسإلا يف هدقفف ءةيلهاجلا

 قارتسإ نع نجلا تعنُم امكف «مالسإلا دعب ةنهكلا يتأي نجلا نم (يئر) كانه
 (يئرلا) يتأي نأ نكمي ال يلاتلابو «مالسإلا دعب (يئر) كلانه دعي مل عمسلا

 .؟7؟ 5ص اج . ةيوبنلا ةريسلا )١(
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 هئيجم نع ةياورلا يف ءاج امف -ه١٠ ةنس  رحشلا يداو يف مأوتلا نب رفانخل
 نب رفانخ نأ كلذ يف لصألا نوكي نأ نكمي رحشلا يداو يف وهو ةليل تاذ رفانخل

 (يترلا) دقق نأ لبق نا تقو يف ثدح ام ةليللا كلت يف ركذتي ذخأ ماؤتلا

 تنمآف . .ربكلا يالاب ثوعبملا ءرشبلا ريخ دمحأ رهظ دق . .رانلا نم جنت «راثآلا

 ارهاط نمؤم لك عياشو ءرفاك سجن لك ٌبِناَجَف «ردابأ كيلإ ٌتلبقأو ءرفانخ اي هب
 نم ًادئاع هلامو هلهأب راسو «لاحّرلا دشف «مأوتلا نب رفانخ سفن رمغي ناميإلا ذخأف
 نب ذاعم ىلع ثلبقأ مث :رفانخ لاق) ةرهملاو تومرضح ىصقأ يف  زحشلا ةقطنم

 ارفانتخميحجلاحفلنمذقنأو هلضفب داع هللا نأ رت ملأ

 . خيراتلا يف يبرع نهاك رخآو ءامالسإ ةنهكلا رخآ يريمحلا مأوتلا نب رفانخ ناكف

 كَ هللا لوسر ةافو دعب براق نب داوس
 ةقطنم ىلإ هتدوع مث ةنيدملاب ْةَْو هللا لوسر ىلإ براق نب داوس ةدافو ذنم

 فارشأ نم» هنأ ىلإ ةفاضإلاب «مهقطانم يف نيميقملا ةباحصلا نم داوس ناك ء«سود

 . «نميلا لهأ

 ةافو مهغلب نيح سود يف ديمح ماقم اذه براق نب داوسلو» : ىليهسلا لاق

 ىلع هتقطنمو هتليبق ثحو تيبثتو مالسإلا ىلع تابثلا ماقم وهو اهلي هللا لوسر

 . ركب ىبأ ةفالخ ىف ةماميلاب

 نو تو 25 ا عام ماع

 سانلا باطخلا نب رمع رفنتسا امل ًايتع ربكلا نم غلب دق براق نب داوس ناكو

 نب ريرج ىلوتف ه١ نابعش يف  رسجلا ةعقوم دعب قارعلاب سرفلا داهجل

 :رمعل ليقف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ هسراق خي.داوؤس ريس ثاك كلذ دنلعو .ةنيدملا

 هلم عمسو ؛ رمع هأعدف ( دع هللا لوسر روهظب هيثر ها يذلا براق نب داوس اله

 حرفف» :لاق نأ ىلإ ةكمب هي هللا لوسر ىلإ مدق نيح هلاق يذلا رعشلاو كلذ ربخ
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 يي 7220-3

 .«داوس اي تحلفأ : د هللا

 ٌتنك دق :لاقو همزتلاف باطخلا نب رمع هيلإ بثوفا :ىظرقلا بعك نبا لاق
 ذنم امأ :لاق ؟مويلا كّيئر كيتأي لهف «داوس اي كنم ثيدحلا اذه عمسأ نأ يدش

 . لجو ّرع هللا باتك ضوعلا ْمْعِنَو ءالف نآرقلا ثأرق
 7 عام ه7
 ني انت ايد

 ىف ءاج ثيح «ةرصبلا ىف رقتساو «نيدهاجملا عم براق نب داوس ىضمو

 6١ه ةنس وحن ؛ةرصبلاب تامو ءرمع ةفالخ ىلإ شاع» هنإ عماجلا باتكلاب هتمجرت

 . هاضرأو هنع هللا ىض رف (ةيرجصه
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 يريمحلا نكاوع نب نالكسع
  نينمؤملا صاوخ لوأ

 هنع لاق يرييحلا نكاوع نب نالكسع وه ناميإلا ىلإ نيقباسلا قبسأ ْنِم

 .ةثعبلا هوداربل 5 د يبنلا ةلاسرب رْشَب ْنَمِم نالكسع ناك » : ينالقسعلا رجح نبا

 . 2 7هنملا ةيق ركذيو ةحدمي رعشب ّةيلَو يبنلا نبلا لسرأو
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 تدي ا

 تلا «نميلاب رّيْمِح قطانم يف ًاريبك ًارجات نكاوع نب نالكسع ناك دقل

 ناك اهب ىتلا ةيحيسملا ةنايدلا اهدوست تناك يتلا رّيمِحوُرَّسَو نيعر يذو رفاعملا

 نمز ذنم اهريغو ريمح قطانم يف ةيحيسملا ةنايدلا ترشتن هنا دقو .نالكسع ئيدي

 نب سويسنطسق ىينامورلا كلملا رصاعم يريمحلا نيعر يذ نب لالك دبع كلملا

 هيفو «يداليملا عيارلا نرقلا خم م 71100 ةرتفلا يف مكح يذلا نيطنطسق

 : يريمحلا ديعس نب ناوشن لاق

 حاسملا رهاطظلا حيسمللا 2 ىلع ينضاملا لالتك ديف ةرخأ مأ

 1 ب و يحس هنأ كولملاو ممألا خيرات يف ءاجو

 - ذنمو ''”«ماشلا نم هيلع مَدَق ناسغ ْنِم لجر هيلإ هاعد يذلا ناكو «ىلوألا ةينارصنلا

 وذ ريمخ قطني نه عميل نماةحساو نساني ىف ةجييسملا توحعا ققرلا كلذ
 كلتي ةدئانملا يف ةيحيسنلا ةنايذلا:توسساف «نميلا:قرشو:بودعو طسوو يرغ
 نكاوع نب نالكسع نأل انه كلذ ىلإ انرشأ دقو «مالسإلا لبق ام ىلإ قطانملا
 هيف يذلا ميدقلا رّيمح روبزبو حيحصلا ليجنإلاب ًافراعو ًايحيسم ناك يريمحلا

 كلذ نع ثدحتي ناكف ءةكمب هثعبمو هروهظ نمزو هِتفِصو ْهْلِكَي دمحم يبنلاب ريشبتلا

 ٠١. ٠ص ؟١ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)

 ثحبملا يف ليصافتلا نييبت يتأيسو .. ٠86"ص ؟ج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (0)

 .لالك دبع نب ثراحلاب صاخلا
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 ةيلهاجلا يف ةراجتلل نميلا ىلإ ةكم نم يتأي فوع نب نمحرلا دبع ناكو
 نميلا تتمدق اذإ ثنك» : نفرض هي رمح ل نبع لاق كلذ يفو «نالكسع دنع لزنئيف

 ءاهلاوحأو ةكم نع ينلأسي لازي الف «يريمحلا نكاوع نب نالكسع ىلع تلزن
 .دحأ روهظ مدعب هبيجي نمحرلا دبع ناكف .«ال مأ مهنيد فلاخُي ْنَم اهيف رهظ لهو

 نولوتي هدالوأ ناكو «أيتع ربكلا نم غلب دق نالكسع ناك ةنسب ةيوبنلا ةثعبلا لبقو

 : فوع نب نمحرلا دبع لاق كلذ يفو «هدنع لزنف فوع نب نمحرلا دبع ىتأف «هتراجت

 ًاخيش ناكو «نكاوع نب نالكسع ىلع ُتلزنف «ةنسب ثعبملا لبق نميلا ىلإ ٌترفاس»
 : نالكسع لاقف «هلاوحأ نع نمحرلا دبع هلأسف (رمعلا يف هل ئسنأ دق «ًاريبك

 ايينايح ك1[ ةيتلحاسح ىوراو ملك مل اين ديشلا [ىياذإ

 انانربلاب يستقل توعنلا فوس. :ةاوواةسل صسسلا ءادخاا كادي

 ('ياضقلا يف فقّوُملا ٌثكردأو اَئِمكالمألا ٌعبابَت تدهش

 ايالشلاىلإحوبأالاعيرص ًاسلح ٌُتْرِصو ءنيعمجأ اودابف

 نم ددع دوهع دهشو رصاع هنأ «اًئم كالمألا عبابت تدهشا :هلوق نم دافتسيو

 يف ةيمهأ مهلو .ةثالث مهددع نأ لوقلا نكمي نيذلا ةعبابتلا نييريمحلا كولملا
 :مهو ءانه مهيلإ ةراشإلا ديفملا ْنِمو لي دمحم يبنلاب ريشبتلا

 سوفيمسا) مساب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو : ريمح كلم عوشأ عفيمُس

 هوخأ هتباتكب ماق نارجنب دنسُم شقن يف هركذ ءاجو ؛(ريمح كلم + 5

 دنسملا اذه عضوا هنأ هتمتاخ يف لاقو (ندجو نزي يذ لمكي ليبحرش نب ليحارش) ريمألا

 رطسو ْغيِص . هسمط لواحي عداخم لك نم ٌىلعلا نمحرلاب ذيعتسيو ناهس اوح ىف

 دئسُم شقن يف ءاجو . ''”دمحمب يدهبرلا ةيذح وذ ميمت هغاص . نمحرلا مساب مِدقو

 حيسملا هنباو نمحرلا مساب» ةرابع (عوشأ عفيمس) كلملا هتباتكب ماق ريمح ةقطنمب
 هلا ناس الا وو ةيحسسملا ةناندلا»:تافيخلا نكقنلا كلذ نه يشر 71 نسق نيتفل ىوصانلا

 متاخ نوكيو ءيجيس يذلا ّيبنلا دمحم ىلإ (دمحمب) ةرابع ريشتو (َيلعلا . نمحرلا)

 يذلا ّيبنلا دمحم ةعافشب) وه (دمحمب) شقنلا كلذ ماتتخا نم دوصقملا َنأكف «ءايبنألا
 . نميلا ءاجرأ لك مكحي ناكو «ةيداليم 077 ماع ىلإ عفيمس كلملا مكح دقو . (ءيجيس

 .ابلاغ سانلا نيب يضقي ناك يريمح يضاق مسا :فقوملا (1)
 .ماج ٠١78  نارجن  نزي يذ نب ليحارش شقن (0)

 .ةديعسلا ةيبرعلا يف  زنامكر 7404  عوشأ عفيمس شقن (6)
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 يقرشلا مسقلاو رّيمِحوُرَس ىف اكلم ناك :نزي يذ عفيمس نب برك يدعم

 ءاعنص لمشي ناك يذلا ىشبحلا ىموسكألا مكحلاو لالعحالا ةرتف ىف نميلا نم

 ةهربأ دض ًابرح عفيمس نب برك يدعم ضاخو «نميلا نم ةعساو ةقطنمر

 .- م١٠01 ماع  ةهربأ كاله ىتح كانه مكحو «ةيبونجلا

 هيلإ دفوو م07 ةنس  شابحألا ىلع ىضق يذلا :نزي يذ نبا فيس
 هربخأو بلطملا دبعب فيس درفناف .ةئنهتلل شيرق هوجوو مشاه نب بلطملا دبع

 يتأيسو - م01/7 ةنس - هيلي دمحم دلوم نم نيتنسل كلذو ِةَِو دمحم يبنلاب هرشبو

 : تريب ىد: نيس هي ةعرز نع ىلاعلا تخغملا ىف كلذ ان

 لاقو (انم كالمألا عبابت ثدهش) مهيلإ ًاريشم نالكسع لاق نيذلا مه كئلوأف

 لك نومكحي نيذلا كولملل الإ (ةعبابت)و (عبت) لاقُي ال هنأل كلذو (اوداب) مهنأ

 كولملا نم ددع مكح تحت ريمح قطانم تحبصأو «سرفلا مكح تحت قطانملا

 . ةعبابت أوسيل مهنكلو «نزي يذ نب فيس

 نالكسع هلأس «نالكسع نم رعشلا كلذ فوع نب نمحرلا دبع عمس املو

 .ال مأ ةكمب مانصألا ةدابع نيد فلاخ نم اهيف رهظ لهو ءاهلاوحأو ةكم نع

 . ةيوبنلا ةثعبلا نم ةدحاو ةنس لبق كلذ ناكو .دحأ روهظ مدعب نمحرلا دبع باجأف
 مام مع

 نم ًءاوس «كلذ ةفرعم عباتي نالكسع ناكو ءّْيِكَي يبنلا ىلاعت هللا ثعب مث

 ةكم ىلإ ةراجتلاب نوبهذي نيذلا لالخ نم وأ «؛ةكم نم ىتأي نم لاؤس لالخ

 فلاخي ْنَم روهظ ةلاح يف ربخلاب هوتأي نأب مهضعب ىرحتي ناك امبرو «نودوعيو
 كلذب نالكسع فرع لع يبنلا ثعب املف «هللا ةدابع ىلإ وعديو مانصألا ةدابع

 .ةكم نع ًابئاغ فوع نب نمحرلا دبع ناكو كي يبنلا ثعبم نم لوألا رهشلا لالخ
 . نالكسع دنع  هتداع يه امك - لزنو «ةيونسلا ةيراجتلا هتلحر يف نميلا ىلإ ىتأو

 يه ةراشبب كرشبأ الآ ءكبسح :نالكسع يل لاق» فوع نب نمحرلا دبع لاق
 كت ريش ءةبهجملاو قلكتا + نؤلكسه لعق « لت تلق ؟ةنزاجستلا نس كل وبك

 ايفو ًاباتك هيلع لزنأو ءًايفص هاضترا ًايبن لوألا رهشلا يف ثعب دق هللا نإ «ةبغرملاب

 01 8:61 مقر تييراع نكقث» (1)



 نضا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 309
 بت و يي را ا بال بز أ

 لطابلا نع ىهنيو ؛هلعفيو قحلاب رمأي «مالسإلا ىلإ وعديو مانصألا نع ىهني

 :1ةقدّشو هرزاو نمكح لا دبع اي :نالكسعم .لاق مث .؛هلطبيو

 دكأ ؛ةكم ىلإ ةدوعلل أيهتو يراجتتلا هلمع فوع نب نمحرلا دبع ىضق املو
 نآوي :كعنملا يبنلا قيدصتو ةرزأومب هيلع راشأو :مدقتملا همالك نالكسع هيلع

 لسرأ» هنأب ينالقسعلا اهركذ ىتلا تايبألا ىهو نالكسع اهلاق رعشلا نم ًاتايبأ هغلمي

 :نالكسع لوق وه رعشلا كلذو ؛همالسإ هيف ركذيو هحدمي رعشب لك يبنلا ىلإ
 حاّبصلاو رم قسلافو» نلاقي كاسيت

 حاَبزلاْنمىدغفملاُنباو .شيرق ْنِم فرشلايف كنإ

 حالفلاو يح للذِ شرق نيقيىلإوعدت َتلِسْزَأ

 حاورلاوٌريسملانع يتنكر نسيفسلا رورسك ده

 ءاطفستابب ياسر كلتا يبس نونة اون ةيييصستكا

 حالصلاىلإاياربلاوعدي  ِكيِلَم ىلإيعيفش ْنكف

 يبل ل ناكوب عرب يآ فيلق ةكم مدت قروض عن ىدحرلا نعل

 :الوسو ةقلكم ىلإ هللا هكمشللا كيع نو ةنحم اه :لاقف «نالكسع ربخب هتربخأف

 :ْةكَو يبنلا لاقف «نالكسع لاق امب هتربخأف ء.ةجيدخ تيب يف وهو هتيتأف . هتئاف

0-0 

 يب قدصمو ( ينري ملو يب ٌنِمْوَم برو «نينمؤملا صاوخ ْئنِم رّيمح اخأ نإ امأ»

 . "'”(ًاقح ىناوخإ كئلوأ ءىندهش امو
 «ءاهأ ا عندما عبو

 عج ةراعلا هدو "3 ا هنأ انْعْلْبَي ملو» :ينالقسعلا لاق  ًاليوط ًارمع اوشاع

 نع ناالكسع ناك لقو «هترجه وأ هتدافو ربخ انغّلْبَي مل نكلو ِةَي يبنلا ىلإ دَفَو هنأ

 نب ةعرز ملسأ مث ءرّيْمِح قطانم يف ِةي هللا لوسرب ناميإلل ةاعدلاو نيرشبملا

 نكاوع نب نالكسع تامف ءريمح ءاوذأو لالك دبع نب ثراحلاو نزي يذ نب فيس

 . ايضْرَم ًايضار

 )١( ةراجتلا يف ًاكيرش يأ :ًاطيلخ .
  (0الإصابة  ركام قيال ريبكلا خيراتلاو - 5١٠ص ”ج .
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 لزب يد نب فئيس نب ةعرر
 ًامالسإ رّيمح ءاوذأ لوأ

7 

 كلملا لجن نزي وذ ةَعْرُرز وه مالسإلا روهظ دنع ءاوذألا رّيْمِح كولم ْنم
 هيلع دمحم يبنلاب مشاه نب بلطملا دبع ربخأو رشب يذلا نزي يذ نب فيس
 . مالسلاو ةالصلا

 ريهاشم ْنِم :نزي يذ نب فيس نب ةعرز» :ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق

 نب نزي يذ ةعرز ىلإ هباتك يف دك هللا لوسر لاقو "4 ّيبنلا بتاك ؛كولملا
 دري اود نب نيس

 َتْلَمَقَو ءريْمِج لْوأ نِم تملشأ َكَنأ ينئَّدَح دق ةَرّم نب كلام نأ مثلا
 ظِفَحو ربَخلا َعّلَب دق كلام ّنإو .ًاريَخ ريمحب َكرْمآو ءريخب رِشْبَأَن .نيكرشُملا
 . ' ”«ًاريخ هب مكرُمآف ءَبْيَعلا

 تو توي 2 ا - 1

 ةنيدم يف (نزي) رصقلا مسا وه (نزي) نأ نييبتب ثحبملا اذه لهتسنو
  ًايلاح هوبش ةظفاحمب  ةيريمحلا ْباَصِن ةقطنم يف نادبع يداوب (نادبع)
 دييشتب (نزي وذ ميرأ ناشلم) ميعزلا مايق نادبع يداو يف دنسُم شقن لجسُيو
 ميوقَتْلا نم 57١ ماعب خرؤم شقن وهو (نادبع) ةنيدملاو (نزي) رصقلا ميخفتو
 وه (نزي) رصقلا حبصأ نمزلا كلذ ذنمو .“”ةيداليم "05 ماع قفاويو يريمحلا
 (نزي وذ) بقل اهميعز لمحي نميلا نم ةعساو قطانمل مكحلاو ةماعزلا رقم
 انك راو ةيريمجلا ةلودلا ناطإ ىت هعاؤلدبو هكرسا ةيرملاو هينمللا :ظوارعو
 ضرقني ىتح (نزي يذ نبا) دهع لك يفو (نزي وذ) دهع لك يف نوكيف ةعبابتلا

 .١5ص ا١ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (1)

 - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا  ريمح ءاوذأو نزي يذ نب فيس نب ةعرز ىلإ لَو يبنلا باتك ف
 1 حج

 . ربكألا نيعر يذ نب ميري نب رجح



 ؟ا/ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 3/71

 َنَدَج يذ نب ةمقلع لاق ديد را درعا و نقلا شا يعتت كيلا كلا

 : ءاوذألا ةبترم نع

 لادح ات اهيكس اوتأا تويبانشتم يي اياك كالا فاد مس ا راك

 (نزي يذ رماع) ةرسأ اهتلت مث «ةنس ةثام ءاهز ميرأ ناشلم ةرسأ ترمتسا دقو

 نب عوشأ عفيمُس نب نزي يذ برك يدعم نب نزي يذ فيس كلملل ثلاثلا دجلا وهو

 - عبت دعسأ كلملل ًارصاعم نزي وذ رماع ناكو «دزي يذ رماع نب لمكي ليبحرش

 دمحم يبنلا رمأب فرعو (م81/7/ )190  ةنس نيب ام ة ةرتفلا يف مكح يذلا يناثلا

 دعسأ نإ ةيئارتلا م خيراتلا بتك تركذ دقو «ميدقلا يريمحلا روبزلا باتك ْنِم هندي

 : لاق يناثلا وأ لوألا عب

 محملا فاتماللا لويس .ةيفأ هيلا يملسع تن ديمف

 مصَتْعَيهبو ىدتهئهب فيسك ىف مج و ابيب

 مَع نِباوهلأريزوثنكل هرمعىلإيرمعدمولف

 مججعوأ برع ْنِم ضرألا ىلع ْنَم لك هتعاط ُتمزرَلأو

 هثراوتت دعسأ هلاق يذلا رعشلا كلذ لزي ملو :يليهسلا لاق» :ريثك نبا لاق

 .'"«(هاضرأو هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ دنع ناكو ءراصنألا

 لايقأ دحأ نزي وذ ناك» : الئاق نزي اذ ًارماع ليلكإلا يف ينادمهلا فصو دقو

 نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب مُلْسأ نب نزي وذ رماع» هنأو «ءامّظُعلا ريمح

 نب رغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب يِدَع نب فوع نب دعس نب ثوغلا

 'سمش دبع نب مش نب سيق نب ورمع نب روهمجلا ديز نب لهس نب رغصألا أبس
 انويدةب تمت «ًائيكم هدنع ناكو «عبت دعسأ ةنبا جوزت نزي اذ ًارماع نإ) :ركذ مث

 : لاق مث . اًهَبرَقْف هني نع ثزيب يللا 10: ةروضقا ىقعي نم ةيباجب يل

 نمريخمويلاكدج  نزييذليقلاةنبااي

 دع ىلا هايس ننعم قيس تسلا وز: يب ذيج

 ةقطنمب ًاريغص ًالْيَق ناك (نزي وذ) بقل لسحي نأ لبق (رماع) نأ ودبيو

 نزي وذ) بقل لمحو (ءامظعلا ريمح لايقأ دحأ) دعسأ دهع يف حبصأ مث (ندج)
 دحأ هبتك دنسم شقن يف امك (مخري ةعيحل) يصخشلا هبقلو ُهَتْعَن حبصأو (نَدَجو

 )١( 7ج  ةياهنلاو ةيادبلا ص<١5.

 ) )0الإكليل  .؟5505ص ؟ج - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل
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 ميمتا ام وصلا ذ ءاج ثيح «(ميمت) همساو مجرب ةفيحل ماع ود
 ةءانعو 0 ىذ تقل كن دوو ندج وذ مخري ةعيحل /ىوتقم /ةيذح وذ

 ةثالث يف همسا ءاج دقو نزي وذ) هبقل حبصأ يذلا ينعت دق (نزي يذ /بيقل /فت)

 شقنلا يف ةيذح وذ ميمت لوقي «نارجن لامشب بكوك يداو يف دنسملاب شوقن
 :اهنم ريخألا

 «نيمآ - نزي يذ - ندج يذ انكلم ءانبأ ٌنمحرلا َنَمَحْرَيِل»

 يتلا ةيحيسملا ةيديحوتلا ةنايدلا ىلع (نيمأ) ةملكو (نمحرلا) مسا لديو
 نم ةعساو قطانم يف تداس يتلاو (ىلوألا ةينارصنلا نيد) مساب تاياورلا اهتركذ
 تناكو نيعر يذ لالك دبع لآو نزي يذ لآو يناثلا عبث دعسأ نيدي ناك اهبو نميلا
 نارجن ىلإ  ابونج  (نزي) رصقلا ثيح ْنادَبَع ةنيدمو ريمح قطانم نم رشتنت
 لالخ قرشلاو برغلا يفو  ًالامش  نميلا يلاعأب نارجن لامش يف بكوك يداوو
 .ءيجيس يذلا دمحم ىيبنلاب عبت 7: دعسأ رشب هيف يذلا رصعلا كلذ

 ليبحرش نب /ليحارش) ماق يناثلا عبُت دعسأ كلملا دهع نم ةنس نيعبرأ دعبو
 ءامسلا هل يذ /هللا /نكرابيِلا» ةراتعب اذه لكس وتقل نيودتن (نزي يذ نير لمكي

 /- شقنلا بحاص  ليخارشو /عوشا عفيمس» ءامسأ شقنلا ركذيو ٠ /صضرألاو
 نب دعسأ ليبحرشو - نزي وذ  مخري ةعيحل نب لمكي ليبحرش ونب /مخري ةعيحلو
 اثادحأ شقنلا ركذيو ؛«(ندجو نزي ووذ) بقلب اعيمج مهعصيو (مخري ةعيحل

 بحاص - ليحارش نإو «ةمافتو ريمح قطانمب اهتدايق يف اوكراش ةيبرحو ةيسايس
 متتخيو ءةدنكو جحذمو نيينزيلا نم ةوق سأر ىلع نارجن يف طباري - شقنلا
 : هنأ ًالئاق شقنلا ليحارش

 لك نم َيلعلا نمحرلاب ذيعتسيو .ءامسلا ةيامح يف دنسملا اذه عضوا
 ةيذح وذ ميمت هغاص «ةيمجرلا مساب مدقو ا تا عداخم

 ادمحمب .يدهبرلا

 همتتخا يذلا دنسملا شقنلا اذه بحاص ليحارش وخأ  عوشأ عفيمسو

 ليبحرش نب عوشأ عفيمس نب نزي يذ برك يدعم نب فيس دج وه  (دمحمب)
 ىنعت (دمحمب) ةرابعب دئسملا شقنلا ماتتخاو .نزي يذ مخري ةعيحل رماع نب لمكي
 يف روكذملا فيس دج  عوشأ عفيمسو .ءيجيس يذلا ّيبنلا دمحم ةعامشب
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 دنسم شقن يف تءاج يذلا ريمح كلم نزي وذ عوشأ عفيمس كلملا وه - يدمجلا

 سدقلا حورلا 6 '«سدُق سفن . يرصانلا حيسملا هنباو «نمحرلا» ةرابع همسأب

 يبنلا دمحمب نمؤي ناكو اسم ناك نريد قب فس هح تأ ىلع لدي اهم

 .دزي يذ نب فيس ناك كلذكو .ءيجيس يذلا

 د د ع

 هَ دمحم يبنلا دلومب نزي يذ نب فيس ريشبت
 نميلا عوبر لك لمشي همكح ناك يذلا عوشأ عفيمس كلملا دهع دعب

 ةكراشمب مت يذلا يشبحلا يموسكألا وزغلل نميلا ضرأ تضرعت «ةيعيبطلا

 (زيج) ءانيم ىلإ (نايتسوج) ينامورلا كلملا اههيجوتب ماق (ةينامور ةئيفس )١0

 «ةماهت لحاس ىلإ ةشبحلاو موسكألا لفاحج ةينامورلا نفسلا تلمحف «ةشبحلاب

 مكحل نيعضاخلا نييبونلاو نييميلبلاو نامورلا نم دونجو ةداق وزغلا يف كرتشاو

 ةماهت نم تدتما يتلا قطانملا لالتحاو وزغ م07 ماع يف  متف «نامورلا

 طبترملا يشبحلا يموسكألا مكحلل قطانملا كلت تعضخف ءاهريغو ءاعنص ىلإ

 ىطسولا قطانملا يف ةيريمحلا ةلودلا ترمتسا امنيب «ةينامورلا ةيروطاربمالاب
 ءان كتر نر ف عترعبم نتايرك ىدعم كلتا ةماعرب ةبقريشلاو ةييودجلاو

 يتلا ةلتحملا قطانملاو ءاعنص دا 6 يا تا ل

 ل ل ا و 2م017 ةنس كلذو عةهربأ اهمكحي

 ةنامرك فدعف ريتمات ع“ '"ةهربأ مهيلع اهضرع ةدهاعمب اولبق قطانملا كلت

 يف (نزي) رصقلا هرقم ناكو نميلا نم همكح تحت يذلا مسقلل أكلم عفيمس
 ناكو «هدالوأو هتوخإ مكحلا يف هعم كرتش ُثأو ء(اروحا) رصقو (نادبع) ةنيدم

 م١٠01 ماع يفو «نزي يذ نب فيس وهو عفيمس نب برك يدعم نب فيس مهمهأ
 كلهو «ليلضت يف مهديك هللا لعجف «ةبعكلا مدهي يكل ةكم وزغب ةهربأ ماق

 شرعلا ىلوت امنيب «ةهربأ نب قورسم كيلمت متف ءءاعنص ىلإ هتدوع روف ةهربأ
 فلأ ةئام ءاهز فيس دشحف «نزي يذ نب فيس كلملا (نزي) رصق ىف يريمحلا

 ناجعس ىرشك هذكاو ولابقألا و ءازذآلا سساتمدل تتاحتناوب نمبلا فامرت نم

 نم فلأ ةئام يف ةيريمحلا هتلود قطانم نم فيس قلطناف «ةيزمر ةكراشمك لجر

 نب قورسمو شايحألا ىلع ىضقو «نميلا ءاجرأ ىتش نم لاجرلاو ناسرفلا

 ,رئامكر 7114 د عاسس شعت 010

 مقر - (نقرشمب نكلم) - عفيمس نب برك يدعم عم برحلا نع برأم يف ةهربأ شقن (0)
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 جس يبي ب جيبي يي ب ل ع يبس ع سيب ب سب ب بسسس

 شرع ةّدس نزي يذ نب فيس مَتَسَّتف م51 ماع  ناميغ ةعقوم يف ةهربأ
 . نميلا ءاجرأ ةفاك همكح لمشف «ءاعنصب نادمغ رصق يف ةعبابتلا

 ال1 م اع
 تى تي د 0-6

 دوفو هيلع تدفو «نميلا كلمب نزي يذ نب فيس لقتسا امل» :نودلخ نبا لاق

 نميف ناكو .مهودع ْنِم دابأو «هموق ناطلس نم عجرأ امبو .كلّملاب هنوئنهي برعلا
 نب مشاه نب بلطملا دبع مهيف مهئاسؤر نم ةرشع يف اودفوف «شيرق ةخيشم هيلع دْفَو
 ئنهت برعلا نم دوفولا تتأ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو "74 انه دبع
 .«فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع مهيفو .هيلإ كلملا ةدوعب نزي يذ نب فيس

 وهو هيلإ اولخدف . .ىزُعلا دبع نب دسأ نب دليوخو «فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأو
 نيب هفيسو «كسملاو ربنعلاب خمضُم وهو «نادمُعب فورعملا ءاعنص ةنيدمب هرصق يف
 ."'”«لواقملا ءانبأو كولملا هراسيو هنيمي ىلعو «هيدي

 «لايقألاو ءاوذألا ءانبأو ءارمألا ءاوذألا ْمُه لواقملا ءانبأو كولملاب دوصقملاو

 نب فيس نب ةعرز ةصاخو «نزي يذ نب فيس ءانبأ دوجو ركذو ةفرعم انه مهملا نمو
 نزي يذ نب فيس نيب صاخلا ءاقللا أبن دعب اميف ىور يذلا هنأل ءنزي يذ
 مث ِةْلَي دمحم ىيبنلاب ريشبتلاو ءاقللا كلذ أبن ريثك نبا ركذ دقف «مشاه نب بلطملا دبعو
 يبأ نع ثربخأ :ميعن وبأ لاق . . لئالدلا يف ميعن وبأ ظفاحلا هاور اذكهو» :لاق

 نب زيزعلا دبع نب ريفع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب هبر دبع نب ميهاربإ نب يلع نسحلا
 ينثدح ميهاربإ نزي وبأ ينثدحا رخآ دنس يفو .2نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع
 ينثذح :لاق «زيزعلا دبع نب دمحم انثدح .هب ءاجر وبأ دمحم نب دمحأ ىمع

 دوجو ىلع كلذ لديو "”«نزي يذ نب فيس نب ةعرز نع هيبأ نع ريفع نب زيزعلا دبع
 دفو مودق دنع رّيْمِح ءاوذأو ليبحرشو برك يدعم هتوخإو نزي يذ نب فيس نب ةعرز
 .نادمُع رصقب شرعلا ةعاق يف نزي يذ نب فيس ىلإ مهلوخدو شيرق

 مهمدقت دقو «ءامعزلا تقطنو ؛ءابطخلا تملكتف» يدوعسملا لاق
 .'”«مهشاع نب بلطملا دبع

 نعللا تيبأ  َتنأف» :نزي ىذ نب فيس ًابطاخم هتملك يف بلطملا دبع لاقو
 انا ىذلا ةيمرعلا نيارو»هذانلا هي :بضعت ىذلا اهييبرون 5” يرعلا كلك

 : 1 نص ؟ج  نودلخ نبأ خيرات 2

 .8؟١ص ؟١ج - يدوعسملا . بهذلا جورم ةرفإ

 .7 ١7ص ؟ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 09

 .ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا ىف كولملا اهب اًيحُي ناك ةيححت :نعللا تيبأ (5)
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 ؛.كلملا اهيأ نحو . .دابعلا هيلإ أجلت ان يذلا اهلمعمو :دامعلا هيلع يذلا اهدومعو

 فشك نم كجهيأ يذلا كيلإ انصخشأ ةقييعلا لق وا: و . هتيب ةندسو هللا مرح لهأ

 0 0 اهييأ تنأ مهيأر و كحاب .اأانخحخدف 8 نجركلا

 تي ا ا ا بس 5

 ياي لطم دبع ما تناك كلذكو (يصازخلاةدر نب ووعع نب بعك نب ليش

 ا ل كلذلا د (يناميلا يدزألا و ءاجسلا نيينع

 . هنم برقلاب هسلجأو . . ينم ندا :فيس لاقف .معن :لاقف ؟انعنأ

 يتلف يهيم ني دفع تق انعم هنع ود سمس دع ني ةنمأ كقولا نق ناكو

 : اهيف لاق فيس يدي نيب ةديصف

 قيمع جف نيم ءاعنص ىلإ يِلاعتاهّقبارمةل *هل]طغم

 يتيرطلاماهنوطب تاوذ يرفتو نزي يذنباانب موت

 ًاقورب اهلياخم ىف ىسعرثو

 تراص ءاعتص تقمفاو املف

 قيربلا ىلإ ضصسسولا همفاوت

 "يول ينيكتلاو:ةالجنلا ىذ ىلإ

 : يفقثلا تلصلا يبأ نب ةيمأ ةديصق نزي يذ نب فيس يدي نيب ليق ام رهشأ ناكو

 ارأ ءاهمالال عكف برحللا ىف ندي. ئذ ندا الإ راقلا"ةكظياال
 الذلن ضرألا ىقوسش نر ىسمأ“ نقف يالخلا رس ىلع ادذها كلقرأ

 اللحم كنمًارادنادمُع سأر يف ًاقَمَترُم ٌحاتلا كيلع ًائينه برشاف

 الاثشمت هنم نكر لك ىلع ىرت هلٌدازتسملا ماخرلابًاقطَتُم

 ا"*الان يذلا لان ًادحأ ىرت لهف نيود ربتلا كوبا هاني ريع

 ١ ١: *نح ؟تح د ريثك نبا ةياهتلاو ةياذدبلا 0

 او ةيواعم لّثمت دقو .ةياهنلاو ةيادبلاو بهذلا جورم يف سمش دبع نب ةيمأ تايبأ (0)

 : صاعلا نب ورمعل الئاق ةفيلخ وهو نايفس

 نزي وذ فيس وأ ؛نادمه وذ ليحارش هناك ةيخشست ىشمللا ليقاو
 مث ؛فُقْسَأ ةعبس هانب (نادير وذو أبس كلم بضحي حرشيلا) وه نادمغ رصق ىَتَب يذلا ف

 عَبت كلملا أرقم هذختاو هالع مث ءافتس نيرشع (نادير وذو أبس كلم زنوأ مارعش) هالع

 . تلصلا قانا ةيمأ رعش يف دوصقملا وهو ءنزي وذ ميرأ ناشلم
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 (1)الابسإ كيدرُب يف مويلا لبسأو 2مهتماعن ُتلاش دقف ًائينه ٍبرشاو
 "”لاوبأٌدعباراصف ءامبابيش نبل نم نابعق ال ٌمراكملا كلت

 ليللا لهأ متنأف . .ًالهس ًاخانتسمو . .الهأو ًابحرم» :شيرق دفول فيس لاقف
 ةفايضلا راد يف» مهلوزنب رمأو .؟متنعظ اذإ ءابحلاو «مّنمقأ ام ةماركلا مكل ؛راهنلاو

 . «تايارجلاو قازرألا مهيلع تيرجأو .ًارهش اهب اوماقأف «دوفولاو

 مشاه نب بلطملا دبع ىلإ لسرأف « ةهابتلا فيس هينت «نيثالثلا مويلا يفو

 يذ نب فيس نب ةعر ىوس امهعم هرضحي مل ًاصاخ ةاقل هب ىقتلاف هيلي مودعلا

 لئالد يف ميعن وبأ هجرخأ دقو .ءاقللا كلذ أبن دعب اميف ىور يذلا هنأل ابلاغ نزي

 كلذكو (نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع) قيرط نم نسحلا يبأ نع ةءوبنلا

 ريفُع قيرط نم ءاجر يبأ دمحم نب دمحأ نع ميهاربإ نزي يبأ نع ريثك نبأ هركذ
 ةنس رشع ةسمخ نبا ًاباش ٍذئموي ةعرُز ناكو «(نزي يذ نب فيس نب ةعرز هيبأ نع
 ءايبنألا متاخ اينب مشاه نب بلطملا دبع - ءاقللا كلذ يف فيس ربخأف «نيرشع وأ
 .نونكملا باتكلا يف» فوصوم هنأو «انريغ نود هانزجتحا يذلا ملعلا يف» روكذملا

 اذه» :فيس لاقو «انريغ نود هانبجتحاو انسفنأل هانرتخا يذلا نوزخملا ملعلاو
 هوما تنوع ؛ةمالع ةماش هيفتك نيب ءدمحم همسا (نلو كف وأ .دلوي يذلا هنيح

 «ناثوألا رسكيو «ناطيشلا رجزيو «نمحرلا دبعي ءهمعو هدج هلفكيو ءهمأو
 تيأر وأ ًائيش هرمأ نم تسسحأ لهف .قطني قدصلابو «لوقي ٌقحلا .نارينلا دمخيو
 ا نتاوي اداوم اواي دوام

 - كلملا اهيأ  ٌتركذ ام هيفو .همعو انأ هتلفكو همأو هوبأ تام نيتنس ذنم

 7 ءكردص حلث دقف «بلطملا دبع اي كسأر عفرا : : فيس لاقف م

 ام وطاو .ودع هل مهنإف دوهي هيلع رذحاو ءهب ظفتحاف .هدج كّنإو .ّىبنلا وهف

 نكف ةسافنلا مهلخدت نأ ُّنِمآ تسل ينإف ٠ «كعم نيذلا طهرلا ءالؤه نود كل ثركذ

 .ارذح ىلع مهنم

 اهب برثي نأ :قباسلا ملعلاو قطانلا باتكلا يف دجأ ينإ . .» :فيس لاقو
 نم نوكي امو هربخب ينتئا» :بلطملا دبعل لاق مث «هترصن لهأ اَنِمو .هرمأ ماكحتسا
 .(لوحلا سأر دنع هرمأ

 ءنميلاج كولملا ءادر  ءابلا مضب ب دربلاو . (مهتماعن تلاش ْذِإ ! كسملاب لطأ) : ىرريو 630

 . ةمظعلاو هيلا نم ًاعون دربلا لابسإ ناكو

 : ماشه نبا لاقو : تايبألا هذه ىوس ةديصقلا هذه نم حصي الو . دامي اطلخب | ءامب اييش عر

 . ةيوبنلا ةريسلا - 4١ص بج - تايبأ ةعبرأ اهنم حيحصلا)
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 بلطملا دبع عم مالك كنزي يذ نبالوا) : الئاق أينلا كلذ يدوعسملا لمجأ دقو

 نع هربخأو بلطملا دبع هب رشبو ءهروهظ ءدبو دي يبنلا رمأ اهب هربخأ نئاوكو
 .«هرمأ نم ٌنوكي امو هلاوحأ

 ظفحتلاو هيلع مايقلا يف ءاليإلا ىلع ُهَّظَحَو «هب هاصوأو» :نودلخ نبا لاق

 - نزي يذ نب فيس نب ةعرز متتخاو «هتؤبنب ىرشُبلا هيلإ ٌرّسَأو ءمهريغو دوهي ْنِم
 تركذ ام وطاو «هيلع ظفاحف» بلطملا دبعل فيس لوقب هتياور  ءاقللا رضح يذلا

 نذأب نو ةكلددع يلعب ريم كاتريخا ام قتل رب يقلعم هيذلا طعهرلا مكلدح ظوذ كلل
 دنع هرمأ نم نوكي امو دمحم ربخب ينتئا» :ًالئاق فيس فاضأو .؛هيف ٌُىلعلا هللا
 ب ةم لك نمار أ هاا لوحلا سار

 : نودلخ نبا لاق ءرفاولا ءاطعلاب مهل رمأو «شيرق دفو ةيقب فيس ىعدتسا مث

 دعبل ءاهتمظعو ةلودلا فرش ىلع لدي امب دفولا اذه زئاوج ٌفيس ىتسأ)
 دهاش ةبابصلا يف فرتلا راثآ ءاقبو «دفولا ةمارك يف اهرظن ولعو «ةّمهلا يف اهتياغ
 نزي يذ نب فيس نأ :هريغو مالعألا بحاص ركذ دقف .لوألا يف لاحلا ةفارشل
 ْنِم لاطرأ ةرشعو «فئاصو رشعو «دّبعأ ةرشعو ءلبإلا نم ةئامب دفولا رئاس زاجأ

 هلاثمأ ةرشعب كلذ فعاضو .ربلعلا نم ءيلم شركو «بهذلاو قولا
 7مل د

 ا ا ,
 -- مل 2-٠ :٠

 ىلإ نيدئاع ءاعنصب نادمغ رضق نم شيرق دقوو بلطملا دبع قرصنا دقل
 ثكمو م6017 ماع ةياهن كلذو هِي دمحم ىبنلا دلومل ةيناثلا ةنسلا رخآ ىف ةكم

 نم ناأكو « ءاعنصب ندب يذ نب فيس كلملا امهيبأ عم برك يدعم هوخأو ةعرز

 ةافو ببسب نوكي دق بلطملا دبع ءىجم م نأ قرت با ةكسلا لامتكا لبق

 ركذ دقف «ماعلا كلذ دعب ةنس ١7 مكحو شاع نزي يذ نب فيس نأل بلطملا دبع
 يذ نب فيس» نأ لئاوألا نميلا ءاملع نع ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل

 ناكو *"يفس فلات نوي ىذ. قي ليخا رثث موعأ افلم وك عاكس يرشح كالك و

 12ص "داع نودلخع نبا خيرات 010
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 ردد ايل ل ا ع و يع

 , اوعمس تاياورلا ضعب باحصأ نأ ودبيو ''”2«ناطحق نم نميلا كولم رخآ وهو
 نميلا كولم رخآ وهو هدهع نم نينس عبرأ وأ نينس ثالثل الوتقم تام نزي يذ نبا

 دهع نإ ىنادمهلا ركذ امك باوصلا امنيب «ءنزي يذ نب فيس هنأ اونظف «ةعبابتلا

 م0857 58٠١ ماع ىلاوح  نزي يذ نب فيس دهع نم ةرشاعلا ةنسلا وحن ىفو

 نزاوه لئابق نيب ةيلّبَق برح تعقو ثيح «ءاعنصب فيس كلملا هيبأ عم ةعرز ناك

 نارجنو ةدعص ىف نميلا لئابق نيبو  ةهج نم  دجنو فئاطلا يف ميمتو فيقثو

 نب فيس ىلإ مهنم دفو ىتأف «ةعاضقو نالوخ لئابق مهو  ىرخأ ةهج نم  ةارسلاو

 نزي يذ نب فيس لاقف «نينس رشع لبق شابحألا ىلع ءاضقلا اهيف مت يتلا ناميغ

 ل ب عام :ديزي نب ورمعل

 ٌبورحتلا نصا راع بت اوكتلو صلو تادنا تيشن د ربح ايفو

 ةديصف ىقلأف + عاسما ينالوخلا يراحسلا كيزب ل 5 ناكو

 : نزي يذ نب فيس ًابطاخم اهيف لاقو عيتلا وود رف

 وجو ءنس ساما ةدغ لاس ةديسأ سقت ءايلا علا ىلا[ ةانثت

 0 و ا لا

 ىلغ اودريل ةيمسر ةوقبو لويخلاب مهدمي نأ هولأسو «ةمنلا .ىلاغأب ةاّرسلاو نارجتت

 ةوقب فيس مهدمأف «فئاطلا تاهجو دجن يف فيقثو نزاوه ىلع ةراغلاب نيدتعملا

 يرفنخلا نوميم نب نيصح) ليقلاو (يريمحلا عالكلا يذ نب ْرَم) ليقلا ةدايقب ةيمسر

 رايد ىلع تاراغلا اونشو اوقلطناف ءاهوبلط ىتلا دايجلا لويخلابو (يريمحلا ىنَيْبألا

 : ةلمحلا كلت ىف ديزي نب ورمع لاقو «نزاوهو دجن

 محشلا ةفقثملاب مكيلإ ىّمارت 2اندايج انبلج ٍناَدْمْع لفسأ نِم

 .86 ص ؟ حس يدوعسملا تامهذلا جورم 600
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 مائولا داعو اوحلاصتف ءَحلّصلا ىلإ اودانت مث «ًاديج ًاسرد نزاوه نيقلت متف

 نارجنو ةدعصب فيس لماع ناكو .دجنو فئاطلا موختب نميلا يلاعأ يف قافتالاو

 «كيتع نب لاون ناك» : عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق . كيتع نب لاون ةاَرَسلاو

 دجن نم اهرواج امو نارجنو ةدعص فيلاخم ىلع نزي يذ نب فيس كلملل لاو

 ''*ةدعصب ُضُْمْلَت نصح هترامإ رقم ناكو .فاتكألا عزانب بقلي ناكو ءزاجحلاو
 كيتع نب لاون ماق نزي يذ نب فيس دهع نم رشع ةسماخلا ةنسلا ىلاوح ىفو
 هأنب ؟ةدعصب قئاخلا دس» ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .ةدعص يف قناخلا دس دييشتب

 .ةدعص نابحُر نم نيرفنخلاب هرهظمو .نزي يذ نب فيس دهع يف كيتع نب لاون

 . "' «يولعلا ىسوم نب ميهاربإ مامإلا هّبّرَْحو
 هيخأو ةريحلا كلم ء ءامسلا ءام نب زذنملا كلملا نري يذ نب فيس رصاع دقو

 ماع ىبلغتلا موثلك نب ورمع هلاتغا يذلا دنه نب ورمع وهو - رذنملا نيب ورمع

 ءةريسلا كولو كلا وهو ءرذنملا نب نامعنلا كيلمتب ناورشونأ ىرسك ماقف - م
 ئدذ: نبا نأ ةعماجلا ةريسلا ىف ة ءاج دقو (م51 - 51/8) ةرتفلا يف مكحو ؛ةرذانملا

 نأ ىلع نامعنلا نمز لديو ءرذنملا نب نامعنلاب ىقتلا ىرسك رصنتسي راس امل نزي

 دعب كلذو «نزي يذ نب فيس نب برك يدعم وه همايأ يف ىرسك ىلإ راس يذلا

 يذ نب فيس مكح ةذم نع يتادمهلا ءركذ امم نيبتي كيح +قيشس وحب فيس ةافو
 هكيلمتب أدب هدهع نأل «م٠05 ةنس ىلاوح ءاعنصب يفوت هنأ «ةنس نورشع يهو نزي

 نم نيتنسل ءاعنص لخدو شابحألا ىلع ىضقو م٠١51 ةنس  (نزي) رصقلا يف

 نمو هدهع ةيأدب نم ةئس نيرشعل تامو م61 ةنس كلذو دبع لمحمم كلا ةلرع

 نب دعس نب ىَلْعَي لاق هيفو - م9٠54 ةنس ىلاوح كلذو - ِهي دمحم يبنلا دلوم

 :ينالوخلا يكلاملا ورمع

 سن يتم مل قّرَحُم لآ كلُمب ٌنامزلا بهذ

 رظنألا تابللا فذ «لزاتتنملا لثف ةيسرتع ابق ناين ئذ نينا" نيشتو

 لا رف للا جاتبالعو هتبن سرغم باطف كولملا ْتَرَو
 تل 2 ب ]1 ا

 )١( لوألا ءزجلا 770 ص  عوكألا يلع دمحم قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا .
 قناخلا دس يولعلا ميهاربإ مامإلا برخأ دقو  نماثلا ءزجلا - ١١١ ص - ينادمهلل ليلكإلا (0)

 .ةيرججبه ١5١١٠ ةنس هلعصو

 ءًاسرح مهذختا ةشبحلا نم ةبارح دي ىلع ًالوتقم تام نزي يذ نب فيس نإ تاياورلا لوقت 6('*)

 .نزي يذ نب فيس نب برك يدعم وه امنإ كلذو



 ٠ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نه 3130

 همعو برك يدعم هيخأ كيلمت نزي يذ نب فيس نب ةعرز دهش دقو
 ميقملا كلملا نأ ودبيو م٠0 ةنس فيس ةافو دعب «نزي يذ نب ليحارش

 ةنيدمب (نزي) رصقلا ىف ًابئان اكلم ناك ليحارش نإو «برك يدعم ناك ءاعنصب

 :ةكلاثلا ةنسلا يف ليحارش ةياهت ىلإ ىدأ ٌغارص امهنيب عقو امبرو +(ناذبع)
 هتعاط نع جرخف م5947  ةنسلا كلت يف هديب ةطلسلا لك برك يدعم عمجف
 كلذ هييسبو ءمهنيبو هنيب برحو ةنتف تعقوف ءريمح لايقأو ءاوذأ نم ديدعلا

 نب نامعنلا هدنع دجوو ىرسك ىلإ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم راس
 نزيىذ ننا ايلط ةيبلت ننام ردتملا ني نامعتلا نأ تاياورلا لوقتو «نذحملا

 (همْظَعو ىرسك هبْرَقف ءبرعلا كلم ينعي .نارمس كلم اذه» :ىرسكل لاقو
 ميلا نوهت ن1 ورا هدم ان ىلخ بز 1 اعمر ىوعق نيو ناشالا متو

 نوكت نأو برك يدعم مكح ميعدتب ىرسك مايق لباقم كلذو «ىرسك كلم يف
  زمره نب زيوربأ ىرسك وهو  ىرسك ثعبف «ءاعنصب ةحلسم ةيسراف ةوق هعم
 مهعم راس مث ندع لحاس ىلإ اولصوف «؛برك يدعم عم زرهو ةدايقب ةيسراف ةوق
 . ءاعنص ىلإ

 يذ نب فيس نب برك يدعم نيب ةنتفلا كلت ينالوخلا دعس نب ىلعي ركذ دقو
 : الئاق سرفلا ءيجمو ريمح لايقأو نزي

 اهرودبواهسمش ملظأو ءانيف ٍرّيْمِح لواقم ْنِم موجن ْتَمَسَك
 اهريعس ٌحوِبيام ٌناوع ٌُبرح 2 اهنيب فّلَخو نزي يذ نبا ىَضَمو

 اهروصقو اهرود تذهو م مليزأس اهرايد نامزلا ىّمرو

 يف ءاج كلذلو ؛برك يدعم مهب ءاج نيذلا س رفلا ةكفلرأ مليرالاب يعي

 نب برك يدعم وه امنإ ىرسك هّدمأو ىرسكب رصنتسا يذلا نأ بهذلا جورم
 ةيلط امكن ةكم 7 انين. «نانلتتت نيتعفاولا نأ :تاوضلاو نري قد نب وقيس

 نع نامورلا عدر ىلإ فدهي ًايزمر ًايسراف ًامعد ناك ناورشونأ ىرسك نم فيس
 فلا ةقامددعمو تندم ناشف «ءانحلا نيرفلا قف ةلامعس فرك هيهوو»هذماف لخذتلا

 ةنس يأ - لك يبنلا دلوم نم نيتنسل كلذو شابحألا ىلع ىضقو نميلا ناسرف نم

 ىلإ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم ريسم ناك امنيب ءةنس نيرشع مكحو م55
 دقعف ءهل نيئوانملا لايقألا ةهجاوم يف هزكرم زيزعتل م5097 ةنس  زمره نب ىرسك
 زرهو عمج» ءاعنص اولصو املف ءزمره ةدايقب ةيسراف ةوق هعم ثععبو ةدهاعم هعم
 جاتلا زرهو هسبلأف .انكلم نباو انكلم :اولاقف ءبرك يدعم نع مهلأسف نميلا لايقأ
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 رمألا بتتساو «ىرسك ىلإ زرهو داعو ؟”(ةيورسكلا ةعلخلاو ةَقْطْنَملاَو

 . ءاعنص يحاوضب بوعش ةقطنم يف تركسع يتلا ةيسرافلا ةوقلا هعمو برك يدعمل
 اكلم نزي يذ نب فيس نب برك يدعم ماقأل :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 بكرف  بارحلاب هيدي نيب نوشمي ةباّرَح ةشبحلا نم ًاديبع عنطصاو ؛نميلا ىلع
 ءاعنص ةبحر ىلإ راص املف ءءاعنص يف نادمغب فورعملا هرصق نم مايألا ضعب يف

 رخآ وهو «نينس عبرأ هكلُم ناكو «مهبارحب هولتقف ةشبحلا نم ةبارحلا هيلع تفطع
 . '”(ةنس نيعستو ةئامو فالآ ةثالث اوكلمو .ناطحق نم نميلا كولم

 ىلإ اوبتكو «ءاعنص ىلع ةيسرافلا ةوقلا ترطيس برك يدعم لتقم دعبو

 نميلا ىلإ مهتالئاعب ةرواسألا سرفلا نم فالآ ةعبرأ ىرسك ثعبف ءزرهوو ىرسك
 ءاعنصل يسرافلا لالتحالاو مكحلا كلذب أدبو ءءاعنص اولصوف (زرهو) عم أرب

 لبقو ءاماع ةرشع سمخ وحب ةيوبنلا ةثعبلا لبق كلذو «نميلا قطانم ضعبو
 لتدنعو «ءاعتضصي اكلم ناساس خب ناذاب تايو «ةنس نيرشعو ةسنح وحتب ةرجهلا

 قطانملا ىلع اكلم مهنم لَك حبصأو ءريمح لئابقو قطانم مكحب ريمح ءاوذأ لقتسا
 قطانم مكحب نيلقتسملا ءاوذألا كولملا كئلوأ زربأ ناكو ءهل ةعباتلا فيلاخملاو

 :مهو «كولم ةعبس «رّيمَح فيلاخمو

 كنذل :«نادبع ةثيدس (ةزي) رعهقلا ةرقه ةاكو نوي ىذ ني وفيس نم ةغرز د1

 «هوبش يف ةيريمحلا قطانملا لمشي همكح ناكو «(نزي وذ ةعرز) هل لاقي

 لآو نزي يذ لآ ناكو» :ينادمهلا لاق .علاضلاو نيبأو جحلو عفاي قطانمو

 دح ىلع ةيلهاجلا يف ةدحاو اديو ابلإ ءحبصأ يذ لآو حابصلا لأآو رفنخ

 ىلإ دتمت ةعرُز ةسائرو ةماعز تناك كلذبو ؟'”2'يفيص ىلإ ةوعدلاو ةبارقلا
 زعتو بآ ءاول تاهج ضعبو  حاّبَصلا لآ ءاوذألا رقم  حاّبَصو عادر قطانم
 . حبصأ يذ لآ اهيف يتلا

 - نيعر يذ ةقطنم ىف اكلم ناكو .نيعُر يذ نب لالك دبع نب ثراحلا كلملا  ؟

 بإ هاو يف ريمحو رس تراكم ءاجرأ يف دتمت هتيكولم تناكو  بإ ءاولب
 ثراحلا ناكو «ليبحرشو «ميعنو «نامعنلا هتوخأ هعمو  اهريغو باصوو

 . (نميلا كلم /رّيْمَح كلم) هنأب فصوي

 .86 ص ؟”ج  يدوعسملا  بهذلا م 000

 ١. 44ص دج  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)



 03032 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع نكد

 : ىلهاجلا سيق ىشعأ لاق هيفو «ةماهت

 لبجو ليقن سأر يف بايرإ رصق هرقم ناكو .يريمحلا شئافو وذ ةمالس 8

 : ىاهاسلا سبق يقعا لات" ت نإ ءاولجستةواحش

 دماج ءاملا نم خجولشم كءاجل هليل ةيي'ول تايزا وه يهقلابو

 ليعاورلا تابنفاهلا هشص ضقت  -فقرشم: قون ةحساو نه نشككانق وذو

 دئاقلا وه ناكو :عالكلا فالخم هرقم ناكو .يريمحلا عالكلا وذ عفيمُس
 .ريمح قطانمو لئابق ةفاكل ماعلا يبرحلا

 عالكلا ضرأ نم شيب ةيحان يف ميلظ هرقم ناكو .يريمحلا ميلظ وذ بشوح "1

 تاما عاولتا

 ةقطنمب حابص فالخم يف لكوم رصق هرقم ناكو .يريمحلا حابصلا نب ةهربأ

 :ناسح لاق هيفو ءءاضيبلا ءاول يف عادر

 عاش ةريجأ ليكو نايييبقللا تينت ..ةزاذ لك ويش :تيتاك ىذلا ىلعو

 قطانم نومكحي !وناكو «ءاوذألا ريمح كولم زربأو رهشأ كئلوأ ناكف

 قطانمو ءجحلو .ندعو « نيبأو .علاضلاو ء«عادرو «ةمتعو ءساصوو «ةديدحلاو

 نب ةعرُز رقم (نزي) رصقلا ناك ثيح ةوبش ةظفاحمب نابحو ديعصلاو باصِن

 . نزي يذ نب فيس

 ريمج ءأ وذأ 6 ٌةَعَرَو مالسإ

 ظفحف ِةْكَي دمحم ىبنلا رمأب مشاه نب بلطملا دبع ربخي نزي يذ نب فيس كلملا هوبأ

 ام ْنكيلواا بلطملا دبعل فيس لوق كلذ نيب نم ناكو ؛ مويلا كلذ يف عمس ام ةعرز

 يف ُثدجو ينإو» فيس لوقو .«هيف ّىلعلا هللا نذأي ىتح كدنع ايوطم أرس كتربخأ

 00 00 لهأ اهنمو ا ماكحتسا اهب برثي نأ ا مخ قطانلا يالا

 هر يق يل ةلدر اا كر ا ير برشي ىلإ
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 ةعرُز ماق اميرو : لوسأو موي يف ريمح لئابقو لايقأو ءاوذأ ةفاك عم الإ همالسإب رهاجيو

 نم ردقب رودلا كلذ طاحأ دقو «يعامجلا يريمحلا مالسإلا كلذ قيقحت يف ماه رودب

 نأ :رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو

 «ةيرجه ٠ ةنس مالسإلا ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ هباحصأ نم ًالسُر ثعب هللا لوسر
 يفو ''«نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب# هنأو
 6 . كلذ ةجيتن رهظت ملو اريح تاب كنا ل ل اعلا ىلإ ءابنألا تتاكك

 هللا دبع نب ريرج ه4 ةدعقلا يذ يف  ةنارعجلا نم هفرصنم كو هللا لوسر ثعب

 يذ بشوحو يريمحلا عالكلا يذ ىلإو «هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يلجبلا

 ءاوذألا ْنِم دحاو لكك ملسأف ءريمح قطانمي ةرتف ثكمف ءريمح ءاوذأ رئاسو «ميلظ
 ىلغ اوقفتاو ءءاوذألا نيب ةينلع ريغ تالاصتا - ودبي اميفا- ترجو «؛ةدح ىلع

 موي يف اوقتلاف «ريمح قطانمو لئابقو ءاوذأ رتاس مالسإ نالعإل دّنجلا ةنيدمب ءاقللا

 تايمستلاب لمشت كاذنآ ريمح قطانم نأ امبو .ةيرجه 4 ةنس بجر نم ةعمج لوأ
 .علاضلاو «نيبأو ءندعو ,جحلو «ةديدحلاو ءزعتو ءبإ :تاظفاحم) ةيلاحلا

 لثمُت قطانملا كلت نأ امبو «(ةوبش ةظفاحمب قطانم ةدعو ءعادرو ءباصو قطانمو

 ام ةمظع كاردإ نكمي «ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا يف يويحلاو يناكسلا لقِثلا زكرم

 نيذلا ريمح ءاوذأو نزي يذ نب فيس نب ةعرُز دي ىلع مويلا كلذ يف ثدح
 نم - ريمح قطانم رئاس يف مالسإلا رجف قورش اونلعأو ءدّتَجلا ةنيدم يف اوعمتجا

 - ىرخأ ةهج نم  ةيمالسإلا ةلودلاو كي هللا لوسرب يسايسلا طابترالاو  ةهج

 .ةروكملا ةعييلربللا ب ةنكف هللا ل وسو. ىلإ فللازن اوكف

 نم ةعمج لوأ مويب نولفتحي مالسإلا رجف ذنم نيينميلا نأ ىلإ انه ريشنو

 لوقيو .مويلا كلذ ىركذي لافتحالل دئججلا ةنيدم ىلإ فالالا هجوتيو «بجر

 طسب مالسإلا نأ نميلا لهأ معزي :كلذ ىلع ًاقيلعت عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا
 موي هوذختا يخيراتلا مويلا 0-5 اويلقتو . بجر نم ةعمج لو وأ يف نميلا ىلع هلظ

 هالي دقو "1 دايضأ كلل نإ لدم اهم ء«فلس نع ًافلخ هولقانتو «حارفأو ديع

 لكَ هللا لوسر باتكب لبج نب ذاعم لوصو موي وه بجر ةعمج موي نأ ىلإ ضعبلا
 كولم باتك لوصو ىلع ةحارص صني ِةْكَو هللا لوسر باتك نكلو «دّنَجلا ةنيدم ىلإ

 ٠”77. ص ”7ج د رثألا نويع 77/4 ص ؟ج  ةيوبنلا ةريسلا (0)

 ٠١. ص - نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق شماه (6)
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 لوسر فرصناو «بجر يف كوبت تناكو - كوبت نم هفرصنُم مهمالسإب ريمح ءاوذأو

 يف هراظتناب ريمح كولم لوسرو باتك دجوف ناضمر علطم يف ةنيدملا ىلإ ِةْْكَي هللا
 وهو كَم هللا لوسر باتك يف يتأيس امك كلذ دعب لبج نب ذاعم ثعب مث ؛ةنيدملا

 :ثادحألل ىلاتلا قايسلا كاردإ خيتيو «كلذ ىلع عطاق ليلد

 لايقأو ءاوذأو كولم ٌدَئََّجلا ةنيدمب ىقتلا بجر نم ةعمج لوأ موي يف

 نب نامعنلاو «لالك دبع نب ثراحلاو «نزي يذ نب فيس نب ةعرز مهيفو ءريمح
 رجف قورش اونلعأو «ميلظ وذو «عالكلا وذو ءليبحرشو «ميعنو «لالك دبع

 «مهمالسإب ًاباتكو ًائوعبم كو هللا لوسر ىلإ ةعرُز ثعبو ءريمح ضرأ يف مالسإلا
 ةّرَم نب كلام وه كلذب ثوعبملا لوسرلا ناكو ديك هللا لوسر ىلإ ةيده هعم ثعبو

 نم هفرصنم كي هللا لوسرب ىقتلاف «ةنيدملا ىلإ كلام قلطناف ءىجحذملا يواهرلا
 نويخو ةيويدلا ةرجعلا ىف ءاجاانيك قبح دعك ةخب نافمر رهش ملظم ىف تفوت

 : هنأ نئسلاو خيراتلا بتك ةفاكو رثألا

 هيلإ مهلوسرو «كوبت نم همدقم «رّيمَح كولم باتك ِةي هللا لوسر ىلع مدق)

 ثعب .رفاعمو نيعر يد ليف :نامعنلاو ( ميعنو ؛لالك دبع نب ثراحلا : مهمالسإب

 . ؟'”(هلهأو كرشلا مهتقرافمو مهمالسإب يواهرلا ةّرم نب كلام نزي وذ َةَعْرُز هيلإ

 ريمح قطانم ىلع ًالماع يراصنألا لبج نب ذاعم ِةِيي هللا لوسر راتخا ٍذئدنعو -

 هللا لوسر بتكو «مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو « سيق نب هللا دبع هعمو
 نب ورمعو ىئاسنلاو ىقهيبلاو ىنطقرادلا هجرخأ دقو ءريمح ءاوذأ ىلإ رتاوتملا هباتك د

 :تاقيظلا يف للعب باو «ةيويكلا ةريسلا ىف: ءاشم قنا ةركذاو « ركاب نياو موج
 نويع يف سانلا ديس نباو «عامسألا عاتمإ يف يزيرقملاو «عماوجلا عمج يف يطويسلاو

 . مهريغو ء«ريثك نباو «مالس نب ديبع وبأو «يزوجلا نباو «يبوقعيلاو «رثألا

 مسقلا «نامسق وهو «ريمح ءاوذأ ىلإ ِهك هللا لوسر باتك صن ىلي اميفو
 ءريمح ءاوذأ نم ددعو «نامعنلاو ءميعنو «لالك دبع نب ثراحلا ىلإ لوألا

 . ''”باتكلا صن يلي اميفو «نزي يذ نب فيس نب نزي يذ ةعرز ىلإ يناثلا مسقلاو

 )١( هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - ١٠7سص ةج  ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا -

 ص  777-7١١عماوجلا عمج 84ص ؟ج دعس نبا تاقبط  ”ج - لامعلا زنك ننع

 عامسألا عاتمإو .ركاسع نباو يقهيبلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع دنسم يف يطويسلل
 يزوجلا نبال ءافولاو ؛«ينطقرادلا نس 894 8 ا/ص ”ج - يبوقعيلا خيراتو «يزيرقملل

 نب مساقلا ديبع يبأل لاومألا  ةيزوجلا نبال لاومألا - ١١ص نيلئاسلا مالعإ 747 ص

 .ربثك نبال هياهتلاو ةيادبلاو + سانلا ديس نبال رثألا نويع يف كلذكو ال٠ ص مالس
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 نب ثراحلا ىلإ ّيبنلا هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسبا

 ىلإو «نادمهو) رفاعمو نيعر يىذ ليق «نامعنلاو «لالك دبع نب ميعنو علالك كليبغ

 حو «ةعيبرو «يريحبلاو « يسّبلاو «دهفو «حيرش

 دق هنإف :مكلذ دعب امأ .وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ ذمحأ ينإف :دعب امأ

 رّبْخحو ءهب متلسرأ ام ْغْلَبَ ,ةنيدملاب انيقلف «مورلا ضرأ نم انبلقنُم مكلوسر انب عقو

 نيكرشملا مكلتقو مكمالسإب انأبنأو «مكلبق ام

 متمقأو .هلوسرو هللا متعطأو ءمتحلصأ نإ هادّهب مكاده دق هللا نإ

 امو ءهّيفِصو لوسرلا مهسو هللا سمخ مناغملا نم متيطعأو اك لا ىو متيتأو ةالصلا

 0 ةةئدصلا نم نينمؤملا ىلع بت
 مكاتأ اذإ نأ :نزي يذ ةعرز ىلإ لسرأ َّيبنلا ًادمحم هللا لوسر نإف ء«دعب امأ»

 «ةدايع نب كلامو «(سيق) نب هللا دبعو «لبج نب ذاعم ءأريخ- مهب مكيصوأف يلُسُر

 نم ةيزجلاو ةقدصلا نم مكدنع ام اوعمجا نأو .مهياحصأو «رمن نب ةبقعو

 . ايضار الإ نبلقتي الف «لبج نب ذاعم مهريمأ نإو .يلُسُر اهوغلبأو مكفيلاخم

 نيك رشملا كلتقو رّيْمِح لوأ نم تملسأ كنأ ينئّدَح دق ةرُم نب كلام نأ مث
 هب مكرمآو .بيغلا ظِفَحو ربخلا ْعْلَب دق كلام ْنإو «أريخ رّيمميِب كرمآو ءريخب رِشْنأف

 منهب مكرمأو «مهملغو مهني يلوأو ىلهأ يحلادس نف وكيلا ثلنيرأ دق ياو: اري

 '”«هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالسلاو . مهيلإ ٌروظنم مهنإف ٠ ًاريخ

 ناك نويرىذ نيىنقيس نيانزي اذ ةعرز نأ ه6 هللا -لوسر فناتك قع قيبتنل ب

 ءاوذأ ةفاك مالسإ يف ماه رود هل ناكو «نيكرشملل ةلتاقمو ًامالسإ ريمح ءاوذأ لوأ

 لكك هللا لوسر ىلإ صاخ ربخب ةعرز ثعب دقو ه4 بجر ىف  ريمح لايقأو
 ملو .«بيغلا ٌظْفَحو ربخلا ْعّلِب دق ًاكلام نإو» باتكلا ىف ِهللو هللا لوسر لاق ثيح

 هيو يبنلا دلومب نزي.يذ نب فيس ريشبت ربخ هنأ ودبيو «ربخلا كلذ تاياورلا ركذت
 عامجإلا ىتح ركبم تقو ذنم ةعرز مالسإ ربخ مث «بلطملا دبعب هئاقل موي
 :ةعرزل لاق ِلو هللا لوسر نإ مث - بجر ةعمج يف  مالسإلا ىلع يريمحلا

 هللا لوسر نأ مث ءريمح لايقأو ءاوذأ ةفاك سيئر هنأ ينعي اذهو «ًاريخ ريمحب كرمآو

 «ةعيبرو ؛«لالك دبعو ؛«يريحبلاو ؛ىسبلاو ءدهفو ؛«ةعرز ىلإ) ذعس نبا تاقبط ىف 0010(

 ينئادملا ركذو .(ثراحلا ىلإو لالك دبع نب حيرش ىلإ) ديبع يبأل لاومألا يفو .(رجحو

 .(نزي يد نب فيس نب ةعرز ىلإ بيك هنآ ووهشملاو) ينالقسعلا لاق . (يريمحلا دهف) اضيأ
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 كلذو «نزي يذ ةعرّرل هباطخ يف الإ لامعلا ةيقبو لبج نب ذاعم ثعب ركذي مل هي

 نب ذاعم نإف كلذبو «لبج نب ذاعم مهريمأ نإ) :لامعلا نع ِةِْلَك هللا لوسر لاقو

 ةنيدم ىلإ ذاعم لوصوبو «مهعيمج نميلا ىلع هك هللا لوسر لامع ريمأ ناك لبج

 نب ةعرزل ناك نميلا خيرات يف ةديدج ةلحرم تأدب - ًابيرقت 7: لاوش علطم يف # دّنَجلا

 لَ هللا لوسرل ًاريمأ ذاعم حبصأ دقف ءاهرجف قورش ىف ريبك رود نزي يذ نب فيس

 ثعبو اقرش ةوبش ىلإ ابرغ رمحألا رحبلا نم (اهفيلاخمو دّنَجلا) ريمح قطانم ىلع
 ةعاطب هرمأو «ةرهمو تومرضح ىلع الماع يراصنألا ديبل نب دايز ل هللا لوسر

 - نزي يذ نب فيس نب برك يدعم لتقمو نزي يذ نب فيس ةافوب تعطقنا دق تناك

  نميلا لامع عيمجل أريمأو نميلل ايلاو لبج نب ذاعم ةروريصب تداعف م0597 ةنس

 جحلو نيبأ قطانمو (نزي) رصقلا يف 1 ل

 يذ نب دعس نب فيفع)و (ةعرُر نب ريفع) هنبا اهتماعز يف هعم كرتشب . د ناكو 2« ندعو

 .ًايتع ربكلا نم غلب دق ةعرز ناكو (نزي

 مامإلا جرخأ# دقف ٍةِكَي هللا لوسر ىلإ هّينس ةيدهب ةعرز ثعب ه١٠١ ةنس يفو

 نإ ئدعأ نزيد: ني نس ىف ةعوز نأ :كلاه ني نسا نع ةواذوباو ةنمخا

 ب ب و ب يع ل

 . 217 0هنلكع هلل

 نب ثراحلا «ريمح ءاوذأ ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ىف ِةِلَي هللا لوسر ىلإ دفَوَو

 ركذت ملو ءمهريغو «ينوكسلا جيدخ نب , ةيراعمو ءحابصلا نب , ةهربأو لدلك كبع ١

 يذ لأ ضعب عم هتيدهب ثعب هنكلو عنزي يذ نب فيس نب ةعرز ةدافو تاياورلا

 ًايضار نميلا يف هتقطنمب تام مث ءًازوجع ًأاخيش تاب دق ناك هنأ كش الو ء«نزي

 ء. م17 قفاوملا - ه١؟ ةنس ىلاوح

 .؟69 نص ؟جس د .ليلكإلا ()
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 نزي يذ لآ ْنِم ءاوذألا رخآ . . ةعرّز نب ريفع

 «عضومب لضفلاو نيدلا نم ناك «َةَعْرَز نب ريفع نإ" : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 يذ نب فيس نب رماع نب ةَعرَز نب ريفع) هنأب ينادمهلا هبَسَن دقو .«هبسحو هفرش عم
 نب ةعرز نب ريفع» هنإ ةدمتعملا ديناسألاو ةباحصلا مجارت يف ءاج يذلا امنيب .(«نزي

 يذ نب فيس نب ةعرُز) هنأ ةعرز ةمجرت يف ينالقسعلا ركذ دقف «2«نزي يذ نب فيس

 نزي يذ نب فيس نب ةعرز نأ كلام نب سنأ نع دوواد وبأو دمحأ جرخأ» كلذكو «نزي

 هيبأ نع ىور يذلا وه ريفعو هلي ىبنلا اهلَّبَقُف . . ةّلُح كي هللا لوسر ىلإ ىدهأ
 دمحم ىدلاب مباع قب بلطملا دص در ىو نو تام عت رشي للا ءاقللا يقع ةضوز
 نسحلا يبأ نع لئالدلا يف ميعن وبأ هاور» :لاقو ريثك نبأ ظفاحلا هركذ دقو كي

 نب ريفع نب زيزعلا دبع نب ريفع نب زيزعلا دبع نب دمحمم نب هبر دبع نب ميهاربإ نب يلع
 يمع ينثدح لاق ميهاربإ نزي وبأ ينثذح» رخآ ٍدَنَس يفو «نزي يذ نب فيس نب ةعرز
 ريفع نب زيزعلا دبع ينثدح :لاق زيزعلا دبع نب دمحم نع ؛ءاجر وبأ دمحم نب دمحأ
 نيب نينعا هلآي ةقنلا ا بطعلا كيناسألا هقالكقا كوزير ىذا وجنس نم ةضرز نعي نع

 .«نزي يذ نب فيس نب ةعرز

 يذ نب دعس نب فيفع همعو «نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع ناكو
 ماعلا دئاقلا  عالكلا يذ عفيمس عم اوقلطنا نيذلا رّيْمِح لايقأو ءاوذأ نم «نزي

 لهأ قيدصلا ركب وبأ رفنتسا امل ماشلا حتفو مورلا داهجل - ريمح لئابقو بئاتكل

 ةلاسر نيلماح اوقلطنا مث ه١ ماع رخاوأ يف  ماشلا حتفو مورلا داهجل نميلا

 -رمع ةفالخ يف ىشمد حتف اودهشو ه١ رفص ىف  ماشلا عوبر ىلإ مالسإلا
 ةنس  اهحاتتفا دنع صمح ىف مث قشمد ةنيدمب ريفع رقتساف - ه5١ بجر ىف

 نب دعس نب فيفع» :ىلي ام ةباصإلا باتكب فيفع همع ةمجرت ىف ءاج دقو - 9

 ةثعبلا لبق هوبأ تام هنأل داما اجا واط . مرضخم .يريمحلا نزي يذ

 لاق ءانهب نكبيو قاشمذب ضعف قييشكا' '”«رمع ةفالخ يف نميلا نم وه رجاهو

 رمع ةفالخ يف امإ قشمدب فيفع يفوتو ' '”«ةيواعم عم ةصق هلو» ينالقسعلا

 .ةيواعم ةفالخ لئاوأ يف وأ اكل انلار نواف ناك فيس ناعتعو

 ]م 1
 مص 2 علل 4 -

821 

 ْمَد راّبُج) لثملا ىرج هيفو «ماشلاب ةداقلا ءارمألا نم ناكف ةعرُز نب ريفع امأ
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 ناكو «ةعرُز نب ريفع نأ» ليلكإلا يف امك كلذ ببس ناكو (ريفع سُنْرُب سم ْنَم
 يف ةرواعش هع شيص ىف حركي ة يسحو هكرش عم + عصر لدعفلاو نيالا نم

 نيب حلصُيل ريفع جرخف ءّرشو طالتخا شيجلا يف عقوف ءمورلا ضرأ ىلإ ةفئاصلا

 «كلذب ةيناميلا ُتَربْخَأَف ءسيق نم لجر هسنرُب بذجف .*'اهل ني ةلفو ساق
 : هفيتكل لوقي ةيناميلا نم لجرلا لعجف ءأفوتكم الإ ُيسيق شيجلا يف سمي ملف

 تنك ول كنإ امأ :يناميلا لوقيف «هللاو ال :لوقيف ؟ يقع نيلازد نسم نمسع تلعل

 ريفع مهيف بلط مث . كدي ٌتعطَقل : مهضعب لوقيو «كقنع تبرضل هسنرب سم نّمِم
" 
0 

 . ")0ريفُغ سُئْرُب نسم ْنَم ْمَد ْراَبُجا :ليق ةثداحلا كلت يفو . ؛اوُقِلِطأف

 دنع ماقملا بحاص وهو ؛ماشلاب ةيناميلا ديس ريفع ناكو» :ينادمهلا لاق

 يذ ةمالس نب رذنملا نب كاحضلا وه شئاف يذ نباو .«شئاف يذ نبا موي ةيواعم

 ىشعأ هحدمو ةيلهاجلا ىف ءاوذألا ريمح كولم نم شئاف وذ همالس ناكو .شئاف

 ءاولز داق اهيش نيقك ىقا ديم اير نصت": رقع اكو :: ةنايفتلا نم ديدعلاب ىلفادجلا نبل
 يذ ياس نير دملا ىلإ ةعترع تلقتاك مالسإللا لبق شئاف وذ هنداس كن اودع بأ

 نزي يذ نب فيس نب ةعرز عم اوملسأ نيذلا ريمح ءاوذأ نم وهو شئ ءاف

 نأ مث .ريمح ءاوذأ ةيقبو .عالكلا يذ عفيمسلاو لالك دبع نب ثراحلاو

 ةفالخ ىف قشمد ىلإ نميلا نم راس شئاف يذ ةمالس نب رذنملا نب كاحضلا
 ءًالمع هيلوي نأو كاحضلا مودقب هوربخأ دق ةيواعم ءاسلج ضعب ناكو دوام

 مهنيب ةداقلاو ءارمألا نم ددع ةيواعم سلجمب ناكو ءهربتخي نأ ةيواعم دارأف

 ديبي امهم ناك د دانيل لكم ايلف «انزيأ يف نب تبدي ةعرز نري
 حابصلا ناسرف ْنَم :لاقف ؟لجرلا ْنَمِم :هل لاقو «هيلإ رظن نيح ةيواعم هفرشتسالا

 ادد لات ءرضناو ع يدم ارا دل يراوعلا مقرنا يراسل

 ٌتنكل لسرُملا ّئبنلاو لزنملا باتكلا الول ءمهنم ثسل :لاق ؟حاطبلا شيرق ْنِم

 لهأ ءدشألا اهنكرو دعم ةرمج ْنِم أذإ تنأف :لاق . .ًابئاع مهميدقلو بغار مهنع
 ا ا وا وو :لاقق ؟دسأ ينب تاراغلا
 : لاقف ؟هبنم نب فيقث رادلا عامجو راتوألاب بلطلا لهأ نم اذا تناف لاك
 75 -" تنأف» :لاقو بضغلاب ةيواعم رهاظتف «دودجعلا مائل دودشخلا راصق ككئلوأ

 نإف « ةيواعم اي دايم + نشتاف ىذ نياانأ' :لاقف ؟انينعنولقعي آل قيذلا نيبناميلا

 :ةليرطلا ةوسلقلا؟نينرثلاو: .وؤدهم» أت عقلاب كنابخ 0
 . كلذ ريغو مركلاو دوجلاو فرشلا يف ةقباسملا :ةارابملا 6
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 اوناكو «بانذألا مهريغو بابرألا اوناك ؛ةداس سانللو :ةداق برعلل اوناك كئلوأ

 ِةلِكَو دمحم ةيحتلاو لضفلاب ةيربلا ريخ مهاعد ىتح «ةقوّسلا مهريغو كولملا

 اوزهجو ؛« فويسلا هنود اورهشو ءنيمتشت انبات وح اورهشفو ءريزعت اميأ هوّرزعف

 اوبرضو ءردب موي اشيرق اولتقو «سوفنلاو لاومألاب اوداجو «فولألا دغب فولألا

 ةعرز نب ريفع ماقف .- هنع عافدلل  هفيس الاس ماق الإ ٍنامي هسلجم يف قبي ملف

 عيظفلا لوقلا ىلع انريغ نم ظيغلا مظكت كارنل اَنِإ ءةيواعم اي هللاو امأ :لاقف

 كّنأكف ءكرمأ يف كيلع نعطن مل انإ هللاو كاذو .ريسيلا انم عظفتستو «ريثكلا

 نأو «مراوص انفويس نأو «مغارض انلاجر نأب ملعتسف «كيلإ اهانففز دق برحلاب

 : (رعاسم انتامك نأو. «ضاوض انلوبخ

 نب بيرك مث «كلذ هبشيامب ملكتف عالكلا يذ حرش نب ةويح ماقو

 مكيلع َتْمَرَع» :ةيواعم لاقف .ىناسغلا رذنملا نب ةورعو ءىماذجلا سيق نب لتانو

 «سفح نم ناكم االول هللاو «نشكاف يذ نباي :لاق مث ءاوسلجف .متدعق امل

 . . كقنُع كنع راطو «كناوخإ َكَمْلْسأو «كناطوأ كنم تلختل ءرثع نمل ةلاقإلاو

 ةرعش هنم تذذق ول ءةيواعم اي هللاو امأ :لاقو مايقلا ىلإ ةعرز نب ريفغ داعف

 هك كعتاو عرق عرملو ءاهلاصوأ نم كيلع تضقناو ءاهراطقأ كيلع تقاضل

 . «أرمأ كلذ دعب هللا ثدحُي وأ «ميقتست ىتح كصئارف

 نم ماشلا لهأ دنج مظع ناكو ءاوملكتف نييناميلا ةداقلاو ءارمألا ةيقب ماقو

 :لاق ءاوعمجأو اوبّزحت دق مهنأ ةيواعم ىأر املف) «ةداقلا ءارمألا مه كئلوأو «ةيناميلا

 .ديدس كلوق اذإف ؛« كتربتخاو كتولب دق : شئاف يذ نبال لاقو .هانربتخاو هانولب امنإ

 . ؟!ةينيمرأ ىلع ةيالولا هل دقعو .ةينيمرأ ىلع كّئيلوو كترتخا دقو «ديدع كموقو

 تف 02 8

 يبأ نبا هاور ام ليلكإلا شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لقنو

 نارمع نب ىسوم نب دمحم هللا دبع يبأ نع ةغالبلا جهن حرش) يف ديدحلا

 دفو مث «نيروهشملا هلاجر نم ناكو (نيفص) هعم دهشو مالسلا هيلع اًيلع بحص

 )١( الإكليل  ؟ج  عركألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل ص571١- 1717
 را
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 نيفص نع مالك ديلولاو ةيواعم نيب عقوف «2«سانلا ةلمج يف هيلع لخدف ةيواعم ىلع
 نئاخلا ّىقشلا اهيأ :لاقف «ديلولا مالك نم ةيواعم بضغف» بلاط يبأ نب يلع نعو

 نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع ناكو .هب تهوفت مالك رخآ اذه لاخأل ينأ

 مهيلع محتقاف «هيلع فاخف ةيواعم دارمو يئاطلا فقوم فرعف «ذئنيح ةيواعم بابب
 اعدجو القو الذ هوجولا تهاش :لاقو ةيناميلا ىلع لبقأو - سلجملا يأ - رادلا

 «ةيواعم اي هللاو يإ :لاقف ةيواعم ىلع تفتلا مث .ًامثك فونألا هذه هللا مثك ءالفو
 بهذُت ةظيفحلا نكلو «مهيلإ ًاحونج الو قارعلا لهأل ًابح اذه يلوق لوقأ ام

 وهو  ناحوص نب ةعصعص ينعي - ةعيبر اخأ تبطاخ سمألاب كتيأر دقل «بضغلا
 تنأو هتحرس مث «كبرح يف دش «كتوادع يف ٌدَحَأو ءاذه نم كدنع ًامرج مظعأ

 ءانبأ كتلكو ول يرْمَعَلو «هتعامجل ًاراغصتسا تمعز ءاذه لتق ىلع ٌعمَجُم مويلا

 كشرعو لولفملا كذحو ءرئادلا كركذو رثاعلا كدج ناكل كموق ىلإ ناطحق

 كل نئمطيلو اَنَئْرَح كل لهسيل انتلالب ىلع انّوطأو ؛كعلظ ىلع ْعَبْرأَف «لولثملا
 «نتفلا زامغب زمغن الو «فسخلا عرج ظملتن الو ءميضلا عقوب مارن ال اًنِإف ءاندراش
 مل اّنإف ءكسفن ىلع عبرأف «ناطيش بضغلا :ةيواعم لاقف . بضغلا ىلع رادن الو

 ءامرحم هنم كهتنن ملو ءًأابضغم هنم بكترن ملو ءاهوركم كبحاص ىلإ تأن
 . هريغ عسيو انملح هنع قضي مل هنإف .هكنودف

 هب بآ امم رثكأب نبؤتل هللاو :لاقو «هلزنم ىلإ هب جرخو ديلولا ديب ريفع ذخأف
 لجر لك ىلع ضرفو «ةيناميلا نم قشمدب نم ريفع عمجو «ةيواعم نم - لجر

 .*”'02قارعلا ىلإ هدرو ءديلولا ىلإ اهعفدف ءأفلأ نيعبرأ تغلبف ءهئاطع ىف نيرانيد

 ماو دم ع
 1 نذل ميزت

 يفوت نأ ىلإ «ماشلاب اديس ًاريمأ نزي يذ نب فيس نب ةعرُز نب ريفع لزي ملو
 نب ريفع :هدلو نمو» :ينالقسعلا لاق .هاضرأو هنع هللا يضرف .ءصمح وأ قفط

 لاق كلذكو .«ناورم نب كلملا دبع مايأ ماشلاب رّيْمَِج ديس ناك ءريفع نب ةعرز

 رفع ندا ةعوز رن رمفع نردد نح تنيس هلو نموا قاتعتالا ىن:يتايزروملا

 نب زيزعلا دبع نب ريفع) وه امنإو .«ناورم نب كلملا دبع مايأ يف رّيْمِح ديس ناك
 | يعل ىبال ةؤبنلا لئالدب هثيدح دنس يف امك (نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع

 .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو

 7717 -777ص اج ب عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا ()
 1 رادو
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 ةسنرلا لمس لاق وى: ةطسرفاو جحل نيب ءنميلاب نري قىذ لاو : ينادمهلا لاق

 تومرضحب نولزنيو عوديألا مهنمو . .ينزيلا ليعامسإ نب دمحم :نيبأو ححلب
 ةيدوأ نمو ..نادرجو «نادبعو ء«هخرم دادع يف يهو  (مبشي) اهل لاقي ةنيدم

 ديلتلا نيينزيلا زكرم وه نادبع يداوو ؟'"(مبشيو نادبعو ارض يداو ايلعلا قلاوعلا
 ةلالس مهو (صمحبب ريثك ددع مهنمواا : ينادمهلا لاق «نميلاب مهقطانم يه كلتو

 « صمح ىف اورقتساف ءماشلا حوتف يف نيينزيلا نم هعم اوناك نيذلاو .ةعرُز نب ريفع

 . دلاخلا يمالسإلا يبرعلا اهرصع خيسرت ىف اومهاسو

 ؟”57 - 55١ ص ؟ج  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل . ليلكإلا )4١

 نأ 44 كى 8*1 و



 3592 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع مو

 موو مه مر 5 و 7

 نيعر ود :لالك لبع نب ثراحلا

 - ببنلا ءادر شرف هل يذلا ريْمِح َكِلَم -

 مالسإلا روهظ دنعو ةيلهاجلا يف نييريمحلا ءاوذألا نميلا كولم ءامظع ْنِم

 سداس هنإ هتناكم ولع ىلع لدي اممو (نيعر وذ) رصن نب لالك دبع نب ثراحلا وه
 :ةيرجه 1 ةنس مالسإلا ىلإ مهوعدي لي هللا لوسر مهيلإ بتكو ثعب كولم ةتس
 نب ثراحلاو ءرصم كلم سقوقملاو «سراف كلم ىرسكو ,مورلا كلم رصيق مهو

 . ةشبحلا كلم يشاجنلاو «نيرحبلا ريمأ يواس نب رذنملاو «نميلا كلم لالك دبع

 كولملا ىلإ و هللا لوسر ثعب» :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاق كلذ يفو

 ىلإ ةفاذح نب هللا دبعو ءمورلا كلم رصيق ىلإ يبلكلا ةيحد : مالسإلا ىلإ مهوعدي
 نب ءالعلاو «ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ ةيمأ نب ورمعو .سراف كلم ىرسك

 ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملاو «نيرحبلا كلم يواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا
 لا كلم لالك دبع نب ثراحلا

 هباحصأ نم ًالُسُو يلي هللا لوسر ثعب» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو
 ىلإ كولملا ءامسأ ركذ مث .«مالسإلا ىلإ مهوعدي مهيلإ مهعم بتكو «كولملا ىلإ

 كلم يريمحلا لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعبو) را
 سسك و «لالك ديع نو ثراخفلا ملسأف ..) :ينالقسعلا رجح نبا لاقوة هيفملا

 : هيف لاق اباتك ِدِلَي يبنلا ىلإ
 ا معلا ةفيويت اسم بنار ٠ هزات هيت ىلا نيد كتمتو

 تن سا 23 بم 3 هل

 ةعسأو ًاقافآ حتفي (نيعر وذ) رصن نب لالك دبع نب ثراحلا نع ثيدحلا نإ

 يذ نوطبو لئابق تردحتنا لقف ( نيعر ىذ لآ .ىطاتمزو لئابق ركذب اهلهتسن ةفرعملل

 68 ص سانلا كيس نبا تريسلاو: يزاعملا يف رتألا نويع 0
 1175 ص ةج  ماشه نبأ - ةيوبنلا ةريسلا )0

 8١ ١. ص ١ د ينالقسعلا 9 ةباحصلا زييمت 3 يف ةباصإلا 0
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 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب روُهَّمَجلا ديز نب لهس نب ربكألا نيعر وذ ليقلا
 هب يهز نيءيمرع نب نطق نبلاديع نب ثوغلا نيءلئاو نب سونش كيع ني مك
 هنإ ينادمهلا لاق عوكل نيعر يذ مساو ((ريمح نب عسيمُهلا نب نميأ نب ثوغلا

 وذ ميري) دجويو (ربكألا يعز قذ ةزهر نويماشكلا لاقو (ربكألا نيعر وذ ميري)

 لئابقو نوطب ربكألا نيعر يذ نم تعرفت دقو ءربكألا نيعر يذ ةلالس نم (نيعر
 : يهو ةيسيئرلا اهقطانم انه ركذنو ةريثك

 يذ ليقلا مساب ّيمُس» نيعر يذ لآل لصألا ةقطنملا وهو :نيعر يذ فالخم أ

 يذ فالخم» :ينادمهلا لاق .فارطألا يمارتم عساو دلب وهو ء«ربكألا نيعُز

 دال فرك كا 11 دب يق تايم ام عر
 0 عب يذ يداوو هدرحع ىداوو «قلس وذو ؟""ناتح ىدازو: + "نايس

 .لاهكو ءهوثم نصحو ؟*”نالحك  نوصحلا يهو - عناصملا نمو ؟'اديرنو
 «ناشيج ٌداح ام ىلإف "”ةريهو «نايلمو «ةلعاوملاو ءوبلو ءعلْوّصلا اهنمو

 - شيبُح ينب دلبو . .متيم فالخم ىلإ ًاعجارف «رافظ ةيحان نم ولعلا بصحيف
 .كولمألاو . .هعرشو ءرابخلاو .دارشو ءائَّبو . .حلاص لقحو - (ةيشيبحلا)

 نب ريجح نب ةفيذح نب اَنَي) وه انب يداو ىمس همساب يذلا اَنَّبو *"ثورحألاو

 3 15 نين جد ةيفر ىذلا باستا .نتادمفلا نتسعلا _ليلكإلا (9)

 ماتسلا هبشت ةعلق هتمق يقو «رامع فالخم يف بخش لبج :بُحّشو .نوصحلا :عناصملا (6)

 .ةيوعصب الإ اهيلإ يقتري ال
 مساب لاهك تيمُس .ةردانلا ةيحانب رامع فالخم يف بخش بونج عقت ةيرقو ةعلق :ىلاهك ()

 . ةهابنو ملعو ةفرعم باحصأ «يلاهكلا لآ مهنمو ءددَس نب ديز نب كلام نب يدع نب لاهك

 «نابخ خئاشم حالص لآ رقم (عرشأ يذ) ةيرق هيلع عرشت ءروهشم يداو :ناّبس يداو (5)

 مساب نابس ىّمسو ءرامع فالخم لازأ ةلزعب حرفلا لآ رقم بلجألا يداو ىلإ نابس دتميو
 .ربكألا نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب ثراحلا نب ةعيهل نب ناّبس

 نب لواق نب فكني نب ناَعَه نب نابخ) مساب ابلاغ - تيمس «نابخ ةقطنمو نابخ يداو (5)

 وذ :نابخ يداو نمو .نيعر يذ ميري نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب ةتعان نب ديز
 نب نالحك :مساب نالحك نصح يمسو :نالحك ةلزع يف ءززعي يذو ءدرحو «قلب

 .ناعه نب نارمن

 ٌيىمسو ا مامحب روهشملا يعيبطلا مامحلا هيفو .تمد ةيحان يف روهشم يدأو كيت 5

 .ربكألا نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ريجب نب مأوُنلا نب ديرث مساب ديرث
 لبج لطيو .حابص فالخم نم ةويه لبج يف ةيرق يهو (ةويه) بوصألا نأ ودبي رس 09

 . ةمضرلاب رامع لآ نم بلجألا يداو ىلع ةويه
 1١. 16ص - ينادمهلا نسحلل .. برعلا ةريزج ةفص (4)
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 يداوو .(نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب هتعان نب ديز نب لواق
 يف ةلزع مسا كولمألاو «(لواق نب ريجح نب ةمامث نب دارش) مساب ّيمس دارش

 نب ليبحرش نب ثراحلا نب يدع نب رعش) مساب رعبئلا يمسو ؛ ءرعِشلا ةيحان
 ينبو ةدسلا ةيحان يف ثراحلا ىنب , ةلزع ثورحألاو .(نيعر يذ نب بوثم

 :ميري ةيحانب نيعر ةلزع نيعو يذ فالخم نمو «نادعب فالخم يف ثراحلا

 نب ثراحلا نب ليبحرش نب ثرح وذ نايفس نب ميري) مساب ميري تيمسو
 :(ريكالا :قيفو قدا قف كمت

 ةمضرلاو ةردانلا 5556 يحاون لمشي نيعر فالخم نأ كلذ نم نيبتيو

 نيصحير ناو كازو رك رجلا ع محو ان اير هلو اوما يرو ةلسلاو حلاو

 ةيشيبحلا كليو (ديَرت) لمشيو ؟١١بإ ةنيدم بوتج معه ةلزع ىلإ نادعب ةيخادب َتَح

 . علاضلا ةظفاحمب نبج ىلإ تمد ةيحان ىلاتلابو «ةنارقملاو تمد نيب حلاص لقحو

 نب ناشيج مساب يمس :ناشيج فالخم) ينادمهلا لاق :ناشيج فالخم - ب

 ءردبو «رجح :ناشيج فالخم نم دعيو .ربكألا نيعر يذ نب رجح نب ناديغ
 فيدو ةارداقلاب تهرعلا تلكم نق نانكيسو ""(درغلاوب ء نكيسع نتنو 6 كيرتو

 ةظفاحمب ةبطعق دالب يه ندبو ةرجتحو .ثمد ةيحان يه ةينيحلاو ةيرترد
 . «نيعر يذ نم نوطب ناشيج نكسيو» ينادمهلا لاق . علاضلا

 نب هتعان نب ديز نب لواق نب عفاي» وهو «نيعر يذ نم ريبك نطب عفايو : عفاي دالب - ج
 .نالميحجو ءهذلب : عفاي دلوأف . ربكألا نيعر يذ نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش

 ونبو «نحارذلاو «نادأ ونبو «مويرألا مهو 0 رشتنأ امهنمو , عفاي ينبا

 ىتح هفورعم الكو «مهريغو .الكو ء«ربج ونبو ءٍبْيَعُش ونبو «روقبألاو ءدساق

 لدشتو ١" نيكو الحلا ناو نخارنلاو كيلاعلا ىف بيعشلاو «ىلفسلا عفايب مويلا
 كلذ نم نيبتيو .عفاي علض علاضلاو ؛ عفاي فدر نافدر لاقي «نافدرو علاضلا عفاي

 يف مهقطانمو «نيعر يذ نوطب نم ايلعلا عفايو ىلفسلا عفايو نافدرو علاضلا نأ

 .نيبأ ةظفاحم ضعبو جحل ةظفاحمو علاضلا ةظفاحم

 تنس ىلإ مقايو: قينأ نم دعمك كفاك ةييسيفرلا قيعر يذرف[ قاس نإف كلذيو

 نب ديز نب ثراحلا نب ليبحرش نب ثرح يذ نايفس مساب تيمس نأ دعب يف ثرحلا ةلزع ()
 نب ليبحرش نب ثراحلا نب لالد مساب تيمس نأ دعب يف لالد ةلزعو .نيعر يذ

 ٠ نيعر يذ نب بوثم نب متيم مساب متيم ةلزعو .نيعر يذ نب ديزي نب ثراحلا
 .5١1ص - ينادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةفص ()
 6 اع لكلا 8
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 ءاوذألل ةماعزلاو ةيئاوذألا زكرم وه نيعر يذ فالخم داكو ءاسإ ةنيدم بونج

 . يريمحلا رصعلا يف ىف نيعر يذ لآ ثوره لايقألا

7 10 

 83 حا 2

 ني ىنرمع نب نيعر وذ ليحاربق) لثتلا نيعر ئذ#لا ءاوذألا نابكلوأ ناكو

 نب فكني نب برعي نب ثوغلا نب مشع يذ برك يدعم نب ليحارش نب معني رمش

 0 ا يبا

 ةنييسع و قىةلولالا ةرسفش ست اور فتنس نق نت

 يريسحلا نانكلم عت كلحلا :نمز ىف اذه د نيعز ىذ ليختارش نانكو

 ناكو  يداليملا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاب  ناشلم عَبُت نب ناسح كلملاو
 كلملا راسف .ةماميلاو نيوحيلا ىلإ دتمي ةعبابتلا اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا ناطلس

 لايقأ بغري مل ةماميلا لصو املف «قارعلا وزغ ديري يريمحلا شيجلاب ناسح

 لايقألا ملكف :«لعفي نأ ىبأف «نميلا ىلإ ةدوعلا هنم اوبلطف ءوزغلا كلذ يف ريمح
 .لعفي ال هنأ :مهل لاقف ءهاخأ دري نأ هولأسف «شيجلا ىف ناكو ووسع ةاخأ

 الإ ًاعيمج هل اوفلح ريمح لايقأ نأ مث ءانيلع ككلمن نحنو هلتقأف ىبأ ْنِإ :اولاقف

 هههركاو هتروشم هركو ىَباف «هيخأ لتق نع هاهنف ؛«هلاخ وهو «نيعر وذ ليحارش
 نأ ةطيرش ىلع :نيعر وذ لاقف 000 يلا ل

 نيتيبلا ةعقرلا ىف يغو وذ بتكف .كلذ كل :لامف ءةعيدو ةعقرلا هذه يل ظفحت

 ىلإ اهعفدف ؛هايإ اهلوانو «ةعقرلا ىلع متخو .(خلا . . مونب أارهس يرتشي ْنَم الأ)

 داعو ناسح هاخأ عّبَت نب ورمع لتق مث ٠ ءاهظفح يف هيلع َدَدُشو هتيشاح نم لجر

 هنإ مث ٠ ندب يسرع 0 ىلإ نيرحبلاو ةماميلا نم شيبجلاب

 نم ةازُحلاو ءابطألا لآس كلذ هدَهَج ملف دولا هيلع ظلشو :مونلا هنم عْيم»

 يس ا اس 0 مدي اكول حلاو نارك

 0 ا ا

 باتكلا :لاق ؟يه امو :لاقف «ًةءارب كدنع يل نأ :نيعر وذ هل لاقف «نيعر يذ

 . '"'”(هحصن دق هنأ ىأرو هكرتف «ناتيبلا هيف اذإف ءهجرخأف ءكيلإ هتعفد يذلا

 ١4. 5ص - ريمح كولمو ةعبابت نع يريمحلا ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا 2غ

 71 نق ١ج  ماشه نبأ  ةيوبنلا ةريسلا -(5)
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 داهسلا نم يقل ام اكش» كلملا نإ يريمحلا ناوشن ةديصق حرش يف ءاجو
 لتقب كيلع اوراشأ نيذلا لتقت ىتح مونلا ىلع ردقت ال :اولاقف «؛هصاوخ ىلع

 تقو يف هيلإ اوتأي نأ كلذ ىلع هفلاحو هيخأ لتقب هيلع راشأ نم لكب رمأف «كيخأ

 هركذف هي لخدأف 6( هب نما نيه ةيعرب وذ ناكو .مهانفأ ىتح مهقانعأ برصضب

 .هماركإب كلملا رمأف ءنيتيبلا دجوف ءاهب ىتأف «ةعيدولا هلأسو «هيلع هتروشمب

 ٠ : يريمحلا تاوشن لاق كلذ نور“ ةننع دف اووكشم املاس جرو

 حاذك رساخ ةقفص باصأف هل يورتخلا ةوكضو نرسم ةباامأ

 حاّرلابرشريغبولسلا ىأرف  اركلا ُهَبَئاجو هثمادن ْتَدَيِف

 حابذلادي يف ديع شابكك اوهيسات ةيبكرات الاجر ىتفأ

 '"«اوقرفتو كلذ دنع ريمح رمأ ٍجّرَمف «عَّبُت نب ورمع كّلَهَو» ماشه نبا لاق
 ةالس وا رشو "وويغأ يذ نب لالك دبع اذه  ورمع دعب كلم» :كاوشن لاقو

 .نيعر يذ لا وم كله لوأو ؛«لالك دبع نب ثراحلا دادجأ نم

 ةيحيسملا ةنايدلاو . لالك دبع نب ثراحلا دادجأ

 نب لهس نب رصن نب لالك دبع نب ثراحلا) وه لالك دبع نب ثراحلا نإ
 مساب ّيمُس دقو (بّوْثُم نب ديز نب دهف نب بيِرَع نب طسوألا لالك دبع نب ٍبيِرَع
 نب ةّرُم نب نيعر يذ نب بوثم) مهنم «نيعر يذ لآ نم دحاو ريغ (بوثم)
 نب ناديج نب فكني برعي نب ثوغلا نب مشع يذ برك يدعم نب ليحارش
 نب نادبع نب كلام نب ثدحح يذ نب بوثم) مهنمو (نيعر يذ نب بوثم نب ةعيهل
 تلوألا أد رتكألا لذلك دبع لاو رس وقمو .'' !( ويضر فدا ور ركسم نيقللاب
 ىلع ناكو «عَّبُت نب ناسح دئاق ربكألا لالك دبع ناك» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 َتَلَغ» :نودلخ- نبا لاق ثيح ءهيبأ دهع ْذتم ناك كلذكو 7 الا ىلإ هتمذدقم

 ١5. 5ص - ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا (0)

 :رصن وبأ لاقو (ثدح يذ نب لالك دبع) :هنإ لاقو "07ص ؟ج  ينادمهلل ليلكإلا 0)

 نيعر يذ نب رجح امإو .(بوثم نب ليبحرش نب ثراحلا نب مئغي نب لأقم نب لالك دبع)
 سيئر يرجحلا هللا دبع يضاقلا مهنم ةهابنلاو ملعلا لهأ نم مهو يرجحلا لآ هتلالس نِمُف
 .ًايلاح زعت ظفاحم يرجحلا هللا دبع دمحأ ذاتسألاو نميلاب قبسألا ءارزولا
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 نب لالك دبع هتمدقم ىلع ثعبو ..ةسرغلا ةريزج خودو «فئاوطلا كولم عَبُت

 نب لالك دبع همأل هوخأ عّبُت دعب كّلَم» تدل .؟نيعر يد نب برام

 عبت نب ورمع لتق . .* هنإ كولملاو ممألا خيرات يف ءاجو '' : نيعر ىذ نب بوثم

 نأ كلذوا :  . بوثم نب لالك دبع عّبت نب ورمع دعب َكّلَم مث . .هناكم كّلَمو هاخأ

 عمطي نأ ةفاخم بوثم نب لالك دبع كلُملا ذخأف ءاراغص اوناك عبُت نب ناسح دلو

 اميف ناكو «ةنسح ةسايسو ةبرجتو نسب هّيلوُق «ةكلمملا تيب لهأ ريغ كلّملا يف
 هيلع مدق ناسغ نم لجر هيلإ هاعد يذلا ناكو «ىلوألا ةينارصنلا نيد ىلع اوركذ

 : يلي ام ةيخيراتلا رداصملا يف ثحبلا نم نيبتيو ''”«ماشلا نم

 يف ةداقلا ءاوذألا ءامعزلا رابك نم ناك نيمار قذ نيدلوالا لدلك تبع نإ د

 ام نإف كلذل . عبث نب ورمعو «عبثت نب ناسحو ؛(ناشلم) عّبُت :ْمُه كولم ةثالث دهع
 لمشي *'"«ةنس نيعستو ةعبرأ لالك دبع َكَلَما هنأب يناجرجلا نع نودلخ نبا هركذ

 ابئانو ةعساشلا نيعر يذ قطانمل ًادئاق ًاميعز لالك دبع اهيف ناك يتلا ةرغفلا كالت

 ةفاهتو رفاعملا ىلإ رافظ فيلاخمو  ةيريمحلا ةينيعرلا «رافظ ةنيدمب كلملل
 يذ لآ ناك امئيب «نميلا نم يبرغلا فصنلا براقي ام يأ ءرمحألا رحبلا 5

 هدكؤي ام وهو نجلا نما قرشلا فصتنلاو نادبع ةنيدم يف ءاوذألا ءامعزلا مه

 كلذ فو "٠ وزن: ني ناقل زو قيل بورك دعت منك اللا نيبكلا ا
 :(ريمح كلم) وه حبصأف «نيعر يذ نب لوألا لالك دبع كيلمت مت ًابيرقت تقولا
 نم ديدعلاو .ءسمشلاو «ملأ يذ /نيس» هلإلا ةدابع ةرتفلا كلت شوقن تركذ دقو

 . نمزلا كلذ يف ةعئاش تناك يتلا ةددعتملا ةهلآلا

 ةلودلا ذوفنو ناطلس اهيلإ دتما يتلا قطانملا ريبكلا نادبع نشقنت ركذ دقو

 ضرأ نيب اجس رابآ ىتح) ةريزجلا لامشو قرش يف ناشلم - ا هيع يف ةريمحلا

 تناكو ؛ناسغ ضرأ يهو ماشلا موختو زاجحلا نيب يأ ' نع ضرأو رازن

 ةنايد ةيحيسملا ةنايدلا» نأ ربتعت تناك يتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا مكح تحت ماشلا

 نأب - م" ١١ ةنس  وناليم موسرم ردص مث 12 هورلا رولا ورحت تارت

 ةنايدلا (م 5 0) ينامورلا نيطنطسق كلملا قنتعأ مث «ةينوناق ةنايد ةيحيسملا

 مورلا كلم بتكف» «ماشلاب برعلا ميعز (يناسغلا ةنفج نب ةبلعث) ناكو «ةيحيسملا
 يذلا «باتكلا مهنيب أوبتكو «مهاندتساف «ةنفج نب ةبلعث مهسيئرو ةنساسغلا ىلإ

 .08 - 57ص اج  نودلخ نبا خيرات ()

 .86 1١ص ؟ج - يربطلا ريرج نبال  كولملاو ممألا خيرات 00

 .84 /41“  هيقفاب دمحم .د قيقحت - ريبكلا نآدبع شقن ()



 358 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع ند

 اومهاسو «ةسينكلل ةامحو ماشلاب برعلل ًاكولم ةنساسغلا ةنفج ونب حبصأ هبجومب
 , '0ةيحيسملا رشن يف

 نيعر يذ نبا لالك دبع كلملا وعدي يناسغ بهار نميلا ىلإ ماشلا نم ا

 نمآف «بكاوكلاو موجنلاو ةددعتملا ةينثولا ةهلآلا هدايه نه الدر ةيحيسملا ةنايفلا ىلإ
 نيد" مساب ةيناوكلا خيراتلا بتك اهتركذ يتلا ةيحيسملا ةئايدلاب لالك دبع كلملا

 يذلا ناكو :ىلوألا ةينارصنلا نيد ىلع لالك دبع كلملا ناك» هنأو «ىلوألا ةينارصنلا

 بهارلا وه ىناسغلا لجرلا كلذو (ماشلا نم هيلع َدْفَو 0 هيلإ هاعد

 ةينامورلا رداصملا تركذ دقف «ةينامورلا رداصملا ىف (سوليفويث) وأ (سودنأ لفوف)
 ثعب (م101/0 -78090) ةرتفلا يف مكح يذلا نيطنطسق نب سويسنطسق كلملا نإ
 كلملا نم اياده سوليفويث بهارلا لمحو ءريمح كلم ىلإ سوليفويث بهارلا
 ءانبب ماقو «ةيحيسملا ةنايدلا قانتعاب هعانقإ يف حجنو :ريمح كلم ىلإ سويسنطسق
 - ريمح كلم  كلملا كلذف 2''”(ريمح كلم رقم رافظ ةنيدم يف اهادحإ سئانك ثالث
 ةينارصنلا نيد) يه اهقنتعا يتلا ةيحيسملا ةنايدلاو «نيعر يذ نب لالك دبع وه

 شوقن يف روكذملا (رافظ سيلق» يه رافظ ةنئيدم يف اهانب يتلا ةسيئكلاو (ىلوألا

 نم ذوخأم (ايزيلك) ةينامورلا يفو :(ىسيلق) ىو ةسيئكلا تناكو «ةيريمحلا دنسملا

 ظفلب ةسيئكلا ءامدقلا برعلا ىمسف (ماعلا عمجملا) ىنعمب (ايزيلكإ) ينانويلا لظفللا

 يحيسملا نيدلل لالك دبع قانتعا ذنم ةميظع ةسينك (رافظ سيلق) ناكو «(سيلق)
 ليقلا ميعزلل ليدل يريمحلا شقنلا نمز ىتحو  م”751/ ةنس  ةسينكلا كلت ءانبو

 ظفلب رافظ ةسينك شقنلا يف ركذ دقو «م9014 ةنسب خرؤم وهو (نزي يذ نب ليحارش)
 ءةدسلا ةيحان يف رافظ ةنيدم عقتو .2"”(نمحرلا مساب) شقنلا غاصو (رافظ سيلق)
 ةيريمحلا ةلودلا ةمصاع تناكو «نيعر يذ فالخمم نم رافظ نأ ينادمهلا ركذ دقو
 يف اهنأب (غورتسوليف) اهركذ ةيناث ةسينك ءانبب ًاضيأ ماق يذلا لالك دبع كلملا رقمو
 اهيف يتلا نادبع ةنيدم اهنأ باوصلاو «(ندع) اهنأ (يكسفورتويب) نظ دقو (نادبع)
 نم يقرشلا فصنلا ماكحو ءامعز (نزي يذ لآ) ءاوذألا رقم تناكو (نزي) رصقلا ناك
 بهذ دقو امه رام يهو نلكأسو ة ةرهملاو تومرضح كلذ ىف امي نميلا

 توشتتا دقو ؟؟؟ناهعب نلكاس ىف تناك ةنلاتلا ةسيعكلا نأ ىلإ (يكسفورتوين)

 ىلع ًاريمأ» ناك يناسغلا ينفجلا رمش يبأ نب ثراحلا كلملا نإ ةينامورلا رداصملا تركذ ()
 طاحز:1ة:ءط هتتا سوكيرتابو كراليف بقل لمحيو «ةسينكلل ًايماحو ماشلاب برعلا عيمج
 . نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ١ 8ص «ينامورلا روطاربمألا دعب بقل ىلعأ وهو 0

 . سئانكلا خيرات  غورتسوليف باتك نع  يكسفورتيبل  لماكلا دعسأ ةمحلم (؟)
 .ماج ٠7/8 ١ نارجن نزي يىذ نب ليحارش شقن ع١
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 يبرغلا فصنلا يفو نلكأسو تومرضح ىلإ نميلا نم يقرشلا فصنلا يف ةيحيسملا
 دس نارك نيعر يىذ نب لالك دبع كلملا تامو تلاع ناجع نيه فا جلا

 :ريمح كولمو ةعبابت نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق هيفو مآ

 حاسملا رهاطظلا حسيسملا نيد ىلع يضاملا للك دنع نخأ مأ

 دبع نب دئرم كلم مث. .7 :نودلحخ ٠ نباو يناجرجلاو يدوعسملاو ينادمهلا لاق

 : ينادمهلا لاق «م4 ٠8 ماع يلاوح ىلإ كلذو «ةنس نيعبرأو ىدحإ نيعر يذ نب لالك

 نبيل انا لاا ديخ ب داع نيناويو كلا لا
 كلذك ٠ "رز نتا او

 -110 0008 هيلع جراوخلا ترثكو ءةنس 79 دثرم نب ةعيلو كْلَم) هنأ نودلخ نبا ركذ

 صظكخ10011111 ]111111212
 ناكف  ناميغ ىذ د نارمغ نب ناسح ليقلاو (لكرم) يف ةعبهل نب حابصلا ليقلاو نميلا
 تايصتلا ضايج نيعر ىف لئاك نطو رابط ؛ لالك دبع نب دئرم نب ةعيلو مكح

 - ناسح عَبُت كلملل نميلا مكح عمتجا مث (م556 - 404) ةرتفلا يف نميلا نم يبرغلا
 ةرتفلا يف نميلا مكح يذلا يناثلا  عبت دعسأ كلملا مث ناميغ يذ ورمع نب  ثلاثلا

 ىلوألا ةينارصنلا ةنايدلاب نيدي ناكو  يداليملا سماخلا نرقلاب (م17/1/ - 451/) نم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىيبنلاب رشبو

 وهو «نيعر يذ نب طنسوألا لالك دبع نميلا لايقأ رابك نم ناك هدهع ىفو
 دئرم نب ةعيلو دعب  ءاهريغو نيعر يذ قطانمو رافظل ًاميعز ناكو «يناثلا لالك دبع
 كلذكو «طسوألا ّدهفو «حلفأو «ًابيِرَع :طسوألا لالك دبع دلوأف» :ينادمهلا لاق -
 ةنايدلا تناكو «م515 ماع ىلإ رافظ يف مكح دقو ءطسوألا لالك دبع نب ثراحلا

 ةيشوقنلا لئالدلا نم نأ» كلذب لصتي اممو «نميلاب ةيسيئرلاو ةدئاسلا يه ةيحيسملا

 تارجن يحاوض يف شوقنو نابلص موسرو ةروقنم شودخ :ةيحيسملا ةنايدلا ىلع

 نرقلا يف حيسملا دبع نب كلام نب قرب مساب شقنو .. رع تاسرضح ىلو
 ناكو (ءاعنص سيلق)و «نارجنو نادبعو رافظ سئانك كلذكو "؟(يداليملا سماخلا

 : ءاعنص ةنيدم ركذي يعادرلا لاق كلذ يفو يناثلا عبت دعسأ دهع ذنم ًادوجوم

 0-5 ةلصحبلا ود امهانتب سحيصلسقلاو تان اهب ضرأ

 61٠. ص  ينادمهلل  ةغمادلا حرش ()
 . سئانكلا خيرات  غورتسوليف باتك نع  يكسفورتيبل  لماكلا دعسأ ةمحلم ()

 نأ» ينادمهلا ركذ دقو «دعسأ عبت كلملا وه سيئرلا ةدجنلا وذ - 5 8١ص  برعلا ةريزج ةفص (؟)
 ال هسينك هذختا امنإ ليفلا بحاص ةهربأ نإو «ريمح كولم دحأ وأ «عّبت وه ءاعنص سيلقل ينابلا
 . اهميخفتب ةهربأ ماقو يناثلا دعسأ عبت دهع نم ةسينك سيلقلا ناكو .«اهرمع يذلا وه
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 ءرافظ ةسينك قارحإب ماق (ساون وذ) راسأ فسوي نميلا مكح ىلوت املو

 نارجن يف نزي يذ نب ليحارش شقن ركذ دقو يناثلا لالك دبع نب ثراحلا لّتَقو

 هاعب خرؤملا شقنلا وهو «(رافظ سيلق) رافظ ةسينك (رهد) وأ قارحإب كلملا مايق
 راشتنالاو خوسرلا ةقيقح نم ريغت مل ةريصقلا ساون يذ مكح ةرتف نكلو م4

 (ريمح كلم نزي يذ نب عوشأ عفيمس) هدعب مكح دقف «نميلاب ةيحيسملل عساولا
 . "2070(سدُق سفن «يرصانلا حيسملا هنباو نمحرلا مساب» دنسملا هشقن قطني يذلا

 لالتحالاو وزغلا عقو مث (م0537- 22020 ةرتفلا يف عفيمس مكح دقو

 نميلا نم ةعسأو قطانمو ءاعنص تعقوو «ريمدتلل رافظ ةنيدم تضرعتو .يموسكألا

 عم برحلا هدهع نم شقن ركذي يذلا ةهربأ كلملا اهالوتو يموسكألا مكحلا تحت

 لايقألا عم ؛ةدهاعم قافنا ىلإ لصوتلاو نري يذ غفيمس نب برك يدعم كذملا
 كلذو ««نيعر وذو «نابعش وذو «حنارذ وذ زجرمو «شئاف وذ لداع) مهنمو ءاوذألاو

 . م0177 ةنس نزي يذ نب فيس دي ىلع يموسكألا مكحلا كلذ ىهتناو .5م0847 ةنس

 دبع ءانبأ دحأ نوكي دق م0147 ةنس شقن يف روكذملا (نيعر وذ) ليقلاو -
 ني ثواعبلا دلاو:تقكلاثلا برقصألا للك ديع نوكي دقو: ب ئتاثلاع طسوألا لالك
 لالك دبع دلوأ» هنأ ليلكإلا يف ءاج دقف ولي هللا لوسر بتك هيلإ يذلا لالك دبع

 يفو ارفن ةعبس ؛نامعتلا وك دينو اكو ءطسوألا ذهفو .حلفأو ًابيِرَع : :طيمو الا

 : لدنج هوبأ وأ «ىدعسلا لدنج نب ةملس لاق طسوألا دهف

 دعب مهرئاس ريخ لالك ٌدبعو زاده ميدلت سادلا يالا آلا
 دهعلاثكنيامدنعدوهعاّيفو مراكم اليلس ءُكلمارمقامه
 اودشامهنمىَمَواَملامهدايذ ٌعَبُتٍلواقملا كلم نع دأذ امو
 تاسعا [اهوويظ ةونتطم ..هيبكم فاو كلعلا' ساو لاغدقو
 ٌدهجلاغلبذإيهّولاقوتفادشو ريمح لئابق اًيعأامب اماقف
 ٌدهف مهبرو ,ىداع ْنَممغر ىلع اهلك ريمح ريخ لالك دبعف

 ناكو  رغصألا دهف وهو  لالك دبع نب نامعنلا نب دهف دوصقملا نوكي دقو
 ةعساشلا نيعر يذ لئابق قطانم نامكحي رغصألا لالك دبع نب ثراحلاو رغصألا دهف
 رحبلا لحاس ىلإ ةماهتو سيحو  زعت ةظفاحم يهو - رفاعملا دالبو  ركذلا ةفلاس -

 يذ مايق ةينامورلا رداصملا تركذ دقو - زنامكر 5404  ريمح كلم عفيمس كلملا شقن )١(

 . شتا .يآ . يس 54١ مقر - برأم يف ةهربأ شقن ()
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 . مالسإلا روهظ ىتحو ةيلهاجلا ةرتف يف نزي يذ نب فيس دهع دعب رمحألا
 لالك دبع نب طسوألا دهف نب نامعتلا نب رغضألا ديفا وه رغصألا دهفو

 بيرع نب لهس نب رصن نب رغصألا لالك دبع نب ثراحلا» وه ثراحلاو «طسوألا

 ناكو ءرفاعملاب ًاليق رغصألا دهف ناكو» :ىنادمهلا لاق «طسوألا لالك دبع نب

 لمشي ناك دهف ناطلس نأ كلذو .(«ةربرب 500 .عليز : شيحلا دلب نم يبجي

 باب ةلابق ةشبحلا لحاس يف ةربرب ةريزجو عليز ىلإ أرحب دتميو ةماهتو رفاعملا دالب

 ميري نب سيح :ليلكولا يف امك وهو «نيعر يذ نب سيح ةماهتب ناكو «بدنملا
 :ديز دلوأف ءاديز :نابيش دلوأف «نارْبكو ءنابيش :سيح دلوأف «نيعر يذ

 ةردهوب + اهيو اسرع ناربك لاو. ءايلق نوط ناديقو هن اديعوب : نوطقألا

 تناك كلذكو . ةماهتب سيح ةنيدم تيمس نيعر يذ نب سيح مسابو .«اهلك نوطب

 نب  زومهم - ليثكب نب مود نب ناحبُذ) وهو «نيعر يذ نم ناحبذ ٌهليبق رفاعملاب

 نيعو يد نب ثراخلا نب لييحرش نب ةتعان نو دديز نيءلواك نب ريجح ني هدم
 نم ةلقان مهو  زعت ةظفاحمب - رفاعملاب ناحبذ ةقطنم تيمس ناحبذ مسابو (ربكألا
 طسيني نأ ةماهتو رفاعملا ىلإ لاقتنالاو راشتنالا كلذ حاتأ دقو «نيعر يذ فالخم

 نم لالك دبع نب نامعنلا نب دهف ناكف «نيعر لآ نم ءاوذألا كولملا ناطلس امهيلع
 : يلهاجلا سيق ىشعأ لاق هيفو «ءاوذألا رابك

 دعاوملاٌهْبِشَتملحامَسُدِهفو ةبقح رفاعملاب ًادهف ٌتمدانو

 دجامأ كول مٌموقمّمو ُنْيَعُر :هِتادَّمَح ْنِم نامعن هدلاوو
 ”ايحاسعللا هيلع توقاير زد لكس نيسللا قاض ميهسفتلاو

 : هلوقب يديبّرلا برك يدعم نب ورمع ّئَع هايإو
 نايل تايد باق ايس فورا ةوضيملا تاع ةيبسحعاللا

 دجن لكبوةليسملكب  ًةاتعموق .هموقٌريمحو
 ويسر ةهيستا ال كاوآلو, .'ةبيبلا يسهم ان تالخألا [يت

 يذ لآ قطانمو لئابق ةفاك ىلع كلملا وه لالك دبع نب ثراحلا ناكو

 (تائ لْيَقلا) مهنم ناكو «نيعر ءاوذأ لالك دبع ةرسأ نم لايقألا ةفاك ىلعو «نيعر

 "١ ءاعنص بونج - ناميغ بوج بسنُي هيلإو «ملاظ نب ٍبْوََجو) - عادر يف -
 جحلو نيبأ تاظفاحمب ركذلا ةفلاس  نيعر يذ لئابق قطانم ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 لوو ورح اح للكالا (5)

 . يلأقلا يلع يبأل يلامألا (0)
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 ام ُبسفي اذهو «ةماهتو  زعت  رفاعملا قطانمو .«بأ ةظفاحمو ءعلاضلاو ؛عفاي دالب
 مهوعدي كولملا ىلإ ثعب هَ هللا لوسر» نأ :رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج
 لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب# هنأو (هال ةنس مالسإلا لا
 ىلع كلملا وه هنأ ىلإ دوعي (نميلا كلم) هنأب ثراحلل فصولا كلذف «نميلا كلم
 .ةدتمملا ةيريمحلا قافآلاو دالبلا كلت لك

 نب لالك دبع لآ كولملا رقم يه  ةدسلا ةيحان يف  رافظ ةنيدم تناك دقو
 ريمدتلل رافظ ةنيدم تضرعت اًّمَلو «لوألا لالك دبع كلملا دهع ذنم نيعر يذ
 يف عينملا (ّبَح) نصح رقملا حبصأ ؛ةنس نيعبس وحنب ةيوبنلا ةثعبلا لبق بارخلاو
 رقم وه (بح) نصح ناكف  بإ ةظفاحمب  نيعر يذ فالخم نم نأدعب لبج
 ءاوذألا كولملا نم دحاو لك نأ نايبلا نع ينغو «لالك دبع نب ثراحلا كلملا
 برك يدعم نب ورمع لاق .(نّيَعُر يذ نبأ) لاقيو (نّيعَر وذ) :هل لاقي كئلوأ

 : مالسإلا دعب ةالولا دحأل

 اوت قذيوأ ةنكل مظعأب نسببستعو وذ كئأك ست دبعوسلا

 ةيلهاجلاب اهيفلاخمو نارجن ميعز نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي لاقو

 نميلاةرعوهيلإفونألاوُش مُهَقْلَت نايدلا ينب ّيح قْلَتَنِ
 نوني قذتلا الو سيسر ال ِهَّبش نم نايدلل سانلا يف ناك ام

 ناكو ءاهريغو نيبأو ةوبش يف ةينزيلا قطانملا كولم اوناك نزي يذ لآ نأل كلذو

 ًابونج نيبأو عفاي ىلإ ًابرغ ةماهت ْنِم ريمح قطانم كولم نيعر يذ نب لالك دبع لآ
 .نميلا يلاعأو نارجن كولم نايدلا لآ ناكو :الامتك ( ةانويغ يبودت) ىلإو اكرنكو

 ىلع يراصنألا تباث نب ناسح لوق ريمح قطانمو نيعر يذ لآ ىلع قبطنيو

 : ةيلهاجلاب مهقطانمو ةنساسغلا ماشلا كولم ةنفج ينب
 نايسمزألا مةايسقست ىيقسحو رهدلا يف ةنفج لآل ىنغم كاذ
 نايجووتتلا :بنفلا ايس جوعم َّنْمْظْنَي دئالولاف حصفلا انددق

 نايهُبلاو سيسقلاءاعد  ريّدلا كلذ يف حيسملا تاولص

 نينثو اونوكي مل اهعيمج ريمح قطانمو نيعر يذ لآو لالك دبع نب ثراحلاف
 لول دع كلملا :دنيع.لتم ةحييسملا ةنايدلاب نوتيدي اوناك امنإو ادومي اونوكملو
 :يريمحلا ناوشن لاق هيف يذلاو نيعر يذ نب لوألا

 حاسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لول يبغا مأ
 م قى
 هو -؟ه
0 4 



 د مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 403

 هنيبلا كمر يمك كرم ةعيب سدادع لاق دبع نم كراسللا ناك قل

 كلم لقره رصيق ْمُهَو ةيرجه 7 ةنس يف مالسإلا ىلإ مهوعدي ِدِكي هللا لوسر
 دبع نب ثراحلاو ءرصم كلم سقوقملاو «سرفلا كلم زيوربأ ىرسكو ؛ مورلا

 ثيح «ةشبحلا كلم ىشاجنلاو «نيرحبلا ريمأ يواس نب رذنملاو «نميلا كلم لالك

 نب رجاهملا كي هللا لوسر ثعب# هنأو كلذ ركذ رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج
 يف عركألا دمحم يضاقلا لاق "'”0نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ
 : ليلك إلا شماه

 ّبَر «اهلايقأ ريهاشمو نميلا كولم ءامظع نم لالك دبع نب ثراحلا ناك»

 : هفيس ىلع بوتكم ناكو «نانجو مراكمو نايبو فيس

 يس ب فايس .نيشيع :.ةراستبلا انا

 فاص .نيعر وذ ثراحلا . . .» ناك هفيس ىلع بوتكملا نأ بوصألا لعلو

 : ضهور: ىذ نع ىقعألا لورق لآ كلذ ناك امنور: :ةنيجللاك

 دجاسعلا هيل تراودني للكت قيجللا فاض (هيسوكاو)

 نب لالك دبع دلوأ» :هنأ ليلكإلاب نيعر يذ لآ باسنأ ىف ىنادمهلا ركذ دقو

 يف ءاجو «. . .كَي هللا لوسر بتك امهيلإو «لاّلُك دبع ينبا «ابيرعو ثراحلا :رصن
 :ليق . .هيف فلتخم لالك دبع ىنبا ىلإ لي ىبنلا لوسر ناك يذلاو . ٠. شماهلا
 لاقو .؟'”«يلجبلا هللا كم كو ربوع : ايكو «٠ رخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج لي هللا لوسر ثعب» :باعيتسالا يف يبطرقلا
 لوزيو لذلك دبع نب تبراعلا وع نوفر وذو جلاب نيعُر يىذو عالكلا

 نأ كاردإب لالك دبع نب ثراخلا ىلإ ِةِي يبنلا ثوعبم ناك يذلا يف فالتخالا

 يف امك - ةيبيدحلا نم هفرصنم دنع هال ةنس يف ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب ٍةيَِي يبنلا
 5506 ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا ا كاذتآ 25500 ةروضلا ةريسلاو نتآلا 00

 نكميو .مورلا كلم رصيق ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو «نيرحبلا ضرأ ريمأ يواس
 مث .همالسإ نلعي ملو بيط باوجب ذئنيح باجأ لالك دبع نب ثراحلا نأ لوقلا
 فرصنم دنع كلذو ءه4 ةنس يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِةِئَي هللا لوسر ثعب

 )١( نصا ترثآلا نويغ ى 71094 نص ؛ج - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا :11

 ) :)9نص "هج - ليلكألا 53115
 )( ,؟777ص ا١ج - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا



 404 مالسإلا رج يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 55

 نأ ءابنألا باتك ىف ءاج دقو ه4 ةنس ةدعقلا يذ ىف  ةنارعجلا نم ّةْيَو يبنلا
 ءه/ ةنس يف مالسإلا ىلإ هوعدي لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ثعب امنإ لَو ىبنلا

 . هللا دبع نب ريرج ثعب نمز وه كلذو

 هراتخي هلي هللا لوسر تلعج ةريثك 32ش 15

 نميلا لايقأ نم ريرج ناك دقف ءريمح ءاوذأو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ اثوعبم
 :ِولَك يبنلا لاق ةرونملا ةنيدملاب هيو يبنلا ىلإ رجاه املو مالسإلا ىلإ نيقباسلا
 ناكو» :ريثك نبا لاق(كَلَم ةحسم ههجو ىلع ؛نمي يذ ريخ جفلا اذه نم مكيلع علطي)ا
 لاقو .''”؛. .ًابيطخ ناكو ءًاهجو سانلا نسحأ نم ناكو ءميظع لكش اذ ريرج
 : باطخلا نب رمع لاقو .. لوطلا يف اطرتم لامها عني نيوساذاكا : يبطرقلا

 ه/8 نتاضمر يف ةكم حتف ريرج دهش دقو ' "يالا دنع تكسو هلل قيق نو سرح

 حتف دعب ةصلخلا يذ ىلإ ًاريرج ثعب ِهكَي هللا لوسر نأ يراخبلا حيحص يف ءاجو -

 كلذو. :نويح ةازذا و لاك دع وب راحل ىلإ لكن هللا لوشسو هني ةهزحيو "135
 اييطخ ريو ناكواد ه/ ةنئس ةدعقلا يذ يف ترس وا ل ل

 : يرسفلا روزألا نبأ لاق هيفو ؛ افعل

 ةييصستسطتس ياوج دقنا و يتم
 ةارسب معثخ رايد يف (ةصلخلا يذ) ةقطنم ىلإ هللا دبع نب ريرج راس دقو

 ثراحلا ادصاق رفاعملاو ةماهت ةقطنم ىلإ ءاج مث «كانه هتمهمب ماقف نميلا يلاعأ
 ثيراعبلا ىلإ انوعبم ريرج نكي ملو :نيعو يد دالبب (بح) علك يف لالك بع نب
 هنأ ينادمهلا ركذ دقف :ريمجت ءاوذأ رئاس نلإ اثوعبم ناك افلإو ءطقف لالك دبع نب

 امهيلإ ىتأف (لالك دبع نب بيرَع هيخأو لالك دبع نب ثراحلا) ىلإ ًاثوعبم ناك

 مل :ةروس) امهيلع أرقو) :مالسإلا ىلإ امهاعدو ِةكي هللا لوسر باتك امهغلبأو

 رجح نبا لاق ''”«لالك دبع نب بيرعو لالك دبع نب ثراحلا ملسأف (نكي
 : ةياصولا يف ينالقسعلا

 : هيف لاق باتك هيلي يبنلا ىلإ بتكو «لالك دبع نب ثراحلا ملسأف..)
 هما قعبلا نهدف اهنياشنلاو ةزانه بط هيف قفسلا :ميق.كتنفوو

 تو تي ترب ولم 7 لم

 وفل
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 دبع نب ثراحلا فصو نم رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاج ام ىلإ دوعنو

 قطاتفت نأ :فياغلاف . ( مح كلم) هئأي ءاثألا ضاتك فو (نميلا كلم) هنأب لالك

 ىلع اكلم مهنم دحاو لك ناكو ةيلهاجلا يف ءاوذألا كولملا نم ددع اهيف ناك ريمح

 كيلرأ/ نين يعرب ق5 لذلك :نيعت ىو هو اعتلا ةقيغف «كلذ زواجتي ال هتقطنمو هفيلاخم

 دارلعلا ضيبلوالا ىمف ؟ةييو اسك بت لوألا» ةباثمب ناك هنأ وه كولملا ءاوذألا

 عالكلا وذ عفيمس) مهنمو ءًاعيمج مهيلإ ًاثوعبم ريرج ناك نيذلاو ًاعيمج ءاوذألا
 (شئاف يذ ةمالس نب رذنملا)و (حابصلا نب ةهربأ)و (ميلظ وذ بشوح)و (يريمحلا

 لالك دبع ينب نم لايقأ ةتس ءاهز كانه ناكو (نزي يذ نب فيس نب نري وذ ةعرز)و

 «نامعنلاو «لالك ديع نب بيرعو «لالك دبع نب ثراحلا :ةفلتخم قطانم يف

 املف .ًاعيمج مهنيب لوألا وه لالك دبع نب ثراحلا ناكو «حيرشو ءدهفو وعلو

 لا يا يل وج ىلا مح احلا ل يحس ىلا ير واش تاجا ملسأ

 قطانم رئاس مالسإو مهمالسإ اونلعأ مث *”ادهح اويهلسات ء«ريمح ءاوذأ نم امهريغو

 كلب اريتكو ا(نهش ١ بير روش نم مدعي لرأ ىف ضان كتي روحت لكاقر
 . ةرونملا ةنيدملاب ِةْنقَي هللا لوسر ىلإ

 هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ِةِكَي هللا لوسر باتك

 هيا اك وكلا وجر ىلع منقول : ةيوبنلا ة ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 لذاك ةبع نب ةيراجلا :' مهمالسإب هيلإ ارسل .كوُبَت نم ِهّمدَقَم رد

 هيلإ ثعبو «نادمهو «رفاَعَمو ةويغراقذ لج ءنامعنلاو ءلالك دبع نب ٍمِيَعَتَو

 . ''”(هلهأو كيلا مهتقرافمو ؛ مهم السإب يواهّزلا ةّرم نب كلام نر ند ةقور

 باتك ديو هللا لوسر ىلع مدقا : ردا نويع ىف نماثلا هيف با لاق كلذكو

 دبع نب ميعنو «لالك دبع نب ثراحلا :مهمالسإب هيلإ مهلوسرو ءريمح كولم

 نزي وذ ةعرز هيلإ ثعبو .نادمهو «رفاعمو «ءنيعر يذ ليق ال ٠«لكاك

 : يبوقعيلا خيرات نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا ق قئاثولا ىف ءاج كلذكو 5 '”(مهمالسإب

 نباو يقهيبلاو مكاحلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع لو: ىظويسللا عماوجلا عمجو

 دنئسمو «ءهيوجنز نبال لاومألاو «يزوجلا نبال ءافولاو .ينطقرادلا نتسو ؛ركاسع

 .ينطقرادلا نئسو «ركاسع نباو يقهيبلاو مكاحلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع

  ؛هيلإ مهلَسُر»َو . عمجلا ةغيصي (كولم لسر : خسُنلا ضعب يف) ؛ةريسلا شماه يف ءاج ()

 7 ةمخىص :ةح ةيوبلا ةريسلا

 125 نيه 7 قع حا مانلا كيم ننالدع نثألا تونغ: :5)
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 070000 سا سا ا ت1 تى

 نئسلاو «قازرلا دبعل فنصملاو «هيوجنز نبال لاومألاو ءيزوجلا نبال ءافولاو
 مهيلإ بتك  رداصملا كلت عيمج يف ءاج امك  هنأو .يقهيبلل ىربكلا
 : دلك هللا لوسر

 خي ةراحلا ىلإ: يبنلا هللا لوسر دمحم نم . ملا نمحرلا هللا مسي
 .رفاعمو ءنّيَعر يذ ليق .«نامعنلا ىلإو «لالُك دبع نب ميَعُن ىلإو .لالك دبع
0000 

 ْذَق هنأف ؛دعب امأ َوُه اّلِإ لإ ال يذلا َهّللا ْمُكِئلِإ ُدَمْحَأ يْنإف : :مكلذ َدْعَب امأ

 رْبَخو هوب ْمُتْلَسرأ اَم ْعَلَبَف ءقتيدملاب اَنيِقَلَف ءموُرلا ضرأ ْنِم اََبلمنُم ْمُكَلوُسَر اب َّقَو
 نإ هاَدُهب ْمُكاَدَه د هللا َّنأو ." نيِكِرْشُملا كلو مكمالسإب نامل ْمَكَلَبت م
 مِناَعَملا نم مثْيطعأو واق رلا م مَتْيتآَو :ةاَلَّصلا ُمْتْمَقَأَو ُهَلوُسَرو هللا ْمتْعْطْأَو تخلص

 ' .؟9هيفَّصو ٍلوسرلا ّمُهَّسو ِهَّللا سمح

 كقضو ندكلا فتات راقعلا قوت هتدلا قف عيتشوملا ىلع تيكاامو
 .؟7رْشْعلا َفْضِن ُبْرَغلا ىَقَّس ام ىلعو ءِءاَمَّسلا

 لك يفو هكذا قوجلا نئا :نيثالثلا يفو ءنوُبَل ةنبا ؛ّنيعبرألا ٍلبولا يف َنإو

 نم َنيعبرأ لك يفو ءٍناتاش :لبإلا نم ٍرْشَع لك يفو ءةاش : لبإلا نم ٍسْمْح
 َّنِم نيعبرأ لك يفو .ُةَعَدَج وأ ْعَذَج ُعيِبَت :رقبلا نم نيثالث لك يفو .ةَرَقَب :رقبلا
 اه :اذخو قَال

 َوُهَف ًارْيَخ داز نَمَق «ةقّدَّصلا يف نينمؤملا ىلع ضَرَف يتلا هللا ٌةضيرَف اهنإو
 هّنإف نيكرشُملا ىلع نينمؤملا ٌرهاظو هيالسإ ىلع َدَهْشَأو كِلذ ىذَأ ْنَمَ هاا

 .هلوسر ةّمِذو هللا ُةَّمِْذ هلو ءمهيلع ام هيلعو ءمهل ام هل .نينمؤملا نم

 دمحم نم . ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا باتكلل ةيطخ ةخسن نع ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج (1)

 رفاعمو نيعر وذ لْيَّقو .نامعتلاو .لالك دبع نب ثراحلا :ريمح ٌكولم ىلإ يبنلا هللا لوسر
 ديع خذ حيرش ىلإو# ديبع يبأ نعو . . يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ؟؟ 5ص ؛«نادمهو

 :هلوقو «نميلا لايقأ نم يلي يبنلا هيلإ بتك نميف يريمحلا ًادهف ينيادملا ركذ» هنإو "لالك
 ءنيعر يذ لويق) مهنأ ذإ ءعمجلا (واو) ةباتك متي مل «خخلا .. ,رفاعمو .«نيعر يىذ ليق#

 .«خيلا . . .رفاعمو
 الإ هلإ ال يذلا مكيلإ هللا دمحأ ينإف دعب امأ) ةيطخملا ةخسنلا نع ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج (؟)

 .[ 7١ 5ص ] «. . . ةنيدملاب هانيقلف . مورلا ضرأ نم انلفقم مكلوسر انب عقو دق هنإف . وه

 . هيفصو ّيبنلا مهسو هللا سمخ (ةمينغلا نم) ةيطخلا يفو (مئانغلا نم) يبوقعيلا يف (9)

 . ةميظعلا ولدلا يه نوكسو حتفب - برغلاو . ضرألا انهه وه  باحس ةنزب  راقعلا (:)
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 هيلعو «مهل ام هل «نينمؤملا نم هنإف يِناَرْضَن وأ ٌيِدوُهَي نم َمَلْسُأ ْنَم هنإو
 . مهيلع ام

 لك ىلع : ةّيزجلا هيلعو ءاَهْنَع ُدَرُي ال هنإف هَتيِناَرْصَن وأ هّيِدوُهَي ىلَع َناَك ْنَمو

 ْنَمْف م هضوع وأ رفاعملا ةميق نم فاو ٌرانيد دبع وأ ٌربخ «ىثنأ وأ ركذ ملاح

 . «هلوسرلو هلل ودع هّنإف ُهَعَنَم ْنَمو .هلوسر ةّمِذو هللا ةّمذ هل ّنإف هللا لوسر ىلإ كلذ ىَّذأ

 ' يلو امكو كزي يد هعرز ىلإ باتكلا ةبقب يف باطخلاب 5 ه1 لوسر جوت ما

 مكاتأ اذإ ْنأ درر يد ةعرر ىلإ لسرأ ىنلا ادجخت هبا :لوسو>نأآف ءدعب امأ)

 نب كلامو ' 5” ا ءلّبَج نب ُداَعُم :ًاريَخ ْمِهب م 7 7

 يب ,«مهباحصأو د قي انامو ءرمت نب ةّبْقَعو : ان

 الف «لبج نب ٌذاَعُم مهريمأ نإو ٠ «يلسر اهوُعِلْبَأو ؛مكفيلاخم نم ةّيزجلاو ةقدّصلا

 ل «ًايضار الإ نلعب

 نب ثراحلا نإ :اهنيب نم ةريشك قئاقح ديكو هللا لوسر باتك نم نيبتتو

 اولتقا مهنأو يعامج لكشب مهمالسإ اونلعأو اوملسأ ريمح ءاوذأ ةيقبو لالك دبع

 عم لاتقلا كلذ نع ًائيش تاياورلا ركذت ملو ءريمح قطانم يف «نيكرشملا

 لالك دبع نب ثراحلا اهمنغ مئانغ دوجو لاتقلا كلذب لصتي اممو هنيكتسلا

 مح ةيمخلا روم اوطعي نأ ِةْكَي يبنلا باتك يف ءاج دقو «نيكرشملا نم هباحصأو

 . ِةاكَو هللا لوسر مهسو هللا

 قطانم ىف «ةينارصنلا» ةيحيسملا ةنايدلا دوجو ّقْديَي هللا لوسر.باتك دكؤيو

 نم هنإف ينارصن وأ يدوهي نم ملسأ نم هنأو» نكي هللا لوسر لاق ثيح ءريمح

 ْدَري ال هّنِإف هتينارصن وأ هتيدوهي ىلع ناك ْنَمو .مهيلع ام هيلعو مهل ام هل نينمؤملا

 نأ ىلع هتلالد ئطخت ال دهاش (هتينارصت) ظفلو (ينارصن) ظفلف «ةيزجلا هيلعو اهئع

 ةيسيئرلا ةنايدلا ىه تناك لب «ريمح قطانم ىف ةيسيئر ةتايد تناك ةيئارضنلا

 ريمح ءاوذأو لالك دبع نب ثراحلا اهب نيدي ناك يتلاو ريمح قطانم يف ةدئاسلاو

 :ةريسلا شماه يف ءاجو .رفاعملا بايث نم هضروع وأ (يرفاعملا نم رانيد) يبوقعيلا ()

 . نميلا بايث نم بايث :رفاعملا
 نبا لاقو) .ةحاور نب لال نداتعملا ضعي دو ذيل نيالا دبع) لصألا يف اذكه ()

 ةحاور نب هللا لي ور 3 نميلاب سانلا ويجتاك ه0 سروال 00 :ريثألا

 0000-50 ا اسال معو 0

 .7"5١ص ؟ج  رثألا نويع - 708ص
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 مل كلذكو ةينارصنلا هتنايد ىلع ضعبلا ىقب ءاوملسأ املف «مهقطانمو مهلئابقو

 . مهيلع ةيزجلا ضرفب ٍديِلَي يبنلا بتكف ءدوهيلا نم ريمح قطانمب نيذلا ملسي
 ىلع كَ هللا لوسرل ًالامع هباحصأو لبج نب ذاعم ثعب ىلع باتكلا صنيو

 لَو هللا لوسر نأ» ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاجو ؛ لبج نب ذاعم مهريمأ نأو ريمح قطانم

 رَمَتُت الو ْرْشَبَو ْرْسَعَت اَلَو رْسَي)ا :هل لاق مث «هيلإ لهعو ؛هاصوأ ًاذاعم ثعب نيح

 هلإ ال ْنَآ ةَداَهَش :لْقَق ؟ةّنَجلا ُحاَتْفِم ام : كَتولتسي باّتكلا لهأ نم مْوَق ىلع ٌمدْقَتَس َكْنِإو
 مهنأل (باتكلا لهأ) نم مهنأب يي ّيبنلا مهفصو دقو ١2)0هل كيرش ال ٌهَّدحو هللا الإ
 شئاف يذ ةمالس بسن ىف ءاج دقو « ليجنإلا باتك مهيدلو ةينارصنلاب نونيدي اوناك

 نب ميري نب دثرم نب بيرَع نب ةَرُم نب ديزي نب ربهي نب شئاف وذ ةمالس :هنأ ليلكإلاب
 يراوح نم سلوبو «ةيحيسملا دكؤي (سلوب) مسا دوجوف «سلوب نب فسوي نب ددو
 دادجأ يف روكذملا (سلوب) َيمُّس همسابو «ليجنإلا ةاور ْنِمَو مالسلا هيلع حيسملا

 ليقنب بصحي فالخم يف بايرإ رصق شئاف يذ همالس رقم ناكو شئاف يذ ةمالس
 . ميدقلا عساولا اهلولدمب نيعر ضرأ نم ميري ةيحان يف ةرامس

 تحبصأف (دّنَجلا) ةنيدم ىلإ لبج نب ذاعم لصو لاوش رهش يلاوح يفو
 نب ثراحلاب ذاعم ىقتلاو ءاهعيمج ريمح فيلاخمو قطانمل ةبرادإلا ةمصاعلا
 وسم ياام يربي يع عاملا متو «ريمح ءاوذأو لالك دبع

2 
 ما

 الك دبع نب ثراحلا ىلإ ل لوسر نم يقال باكا

 لا « ميعنو و «ليبحرش هتوخأو لالك دبع

 : ىلاتلا صئلاب باتكلا أدبيو «رداصملا نم امهريغو « يقهيبلل ىربكلا نئنسلا يفو

 يقهيبلا ننس يفو ''”نادمهو رفاعمو نيعُر يذ ليق .لالك دبع نب ميعنو
 . «نيعر يذ ليق لالك دبع نب ثراحلاو»

 .؟ 1١ ص ؛ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 0010

 ىف ءاج كلذل (ليكبو دشاح) نادمه قطانم نم ةقطنم ىف ًاليق .لالك دبع ءانبأ دحأ ناك (؟)
 دق ل تاع :نيعر يذ لويق) هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا نإ ةيوبنلا بتكلا
 لالُك دبع لآ نم يقب دقو .رهض يداوب هّبقع ناكو .لالك دبع نب نايفس» ليلكإلا يف ءاج
 كينع خب نايفس ينب اورو يذلا مهو .ىرقُم فالخم نم بضقلا يداوب ةّيمأ ونب رغصألا

 - ١ج  «ناجيت ةعبسب جوتت هنأل «ناجيتلا يذ ينب نوعدي ءرهض يداوب اوناك نيذلا لالك
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 مناغملا نم متيطعأو .ءمكلوسر عجر دقف :دعب امأ» :وكَو هللا لوسر لاق مث

 نأ كلذ نم نيبتيو «راقعلا يف رشُعلا نم نينمؤملا ىلع بتك امو «هللا سمخ
 16 ىلا هيك ىتلا ةياليفلاو «يتانكلا نيمح ارطعأ هترخاو للك ةيص ني تراحلا
 كلذ ريغو «تاّيدللو ةاكزلل اليصفت ىناثلا باتكلا ىف ءاج دقو «لوألا باتكلا ىف

 ١ اد 002 ءاكحألا جف

 سفتلا لتقو ؛كرشلا ةمايقلا موي هللا دنع رئابكلا ربكأ نإو» :ِةْكو هللا لوسر لاق مث

 يمرو «نيدلاولا قوقعو ,«فحزلا موي هللا ليبس يف رارفلاو ءقح ريغب ةنمؤملا
 الو ءرغصألا جحلا ةرمعلا نإو ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو ءرحسلا مّلعتو ؛تاتصحملا

 .''”(رهاط الإ نآرقلا سمي

 كَ هللا لوسر ىلإ لالك دبع نب ثراحلا ةدافو

 نبا لقن دقو «ةرونملا ةنيدملاب هك للا كوسر ىلا داك هيه ناك حاانتوو

 .همالسإب لسرأ هنأ تاياورلا هب ترفاظت يذلاو» : لاق مث هتدافو أبن : ينالقسعلا رج

 نميلاب لالك دبع نب ثراحلا ملسأ دقف ::نضراحت كلانغ نفبلو (؟”عهميلا ماقأو

 ه4 ةنس ريمح ءاوذأ عم مث ه4 ةنس يف كلذو همالسإب ِةِلَي هللا لوسر ىلإ بتكو

 ردقع ةنس ةرودحلا ةةيداملاب 1105 هللا كوستر: ىلإ هكللذ دعيددقو ثا «ةمعلابب مآقأو
 : ةباصإلا يفو ليلكإلا يف ءاج امك ثيح «ةرجهلل

 ص هللا لوسر هقنتعا ديو هللا لوسر ىلإ لالك ديع نب ثراحلا دفو امل»

 .هءادر هشرفأو

 حيبص نيدجلا ميرك لجر مكيلع لخدي :هيلع لخدي نأ لبق لاقو
 2 !ةيرلكلا

 دقو از وتاكل عقلا نقرة نان «لالاك يش نين تمر ايار

 نم دحأ وهو يبرأملا لامح نب ضيبأ دافحأ اهب حدم تايبأ يف ينادمهلا مهعمج

 : هدافحأل ينادمهلا لاق ثيح ؛«هئادر ٌِْل# يبنلا مهل شرف

 دجسملا ىف تكدجل ءاذرلاطسب ٠ :قروولا ريش ادمحم يبتلا نإ

 بضقلا يداوو .ءاعنص ىحاوض ىف نادمه دالب نم رهض يداوو  ليلكإلا_10"7ص

 . فصنو ةعاس ةفاسمب رامذ ةنيدم نم يلامشلا برغلا يف عقيو ءهمساب ظفتحم
 .77؟4 - ؟؟/ص - ىوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 ."14ص ؟ج - ينادمهلا نسحلل ليلكإلاو 7587 ص ١ج ى ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 نيستا سيسر مانج روبي  ةليحس برص | اينانااب
 ٍدحوألا لاعفلا وذ مراضحلا سأر .اناوو: ةقييرتشلا ةهرما لونقلاو

 دعسيست مدعاة سعت مرنكأ هلابفم لات حلا تييصمو ايفا

 (7دجويملعباسل ٌفاطياذإو ريمح ٌدْيَس لالك ذسا ثراحبلاو

 ريزعج ماو5أ نمددع عب ناكر هللا لوسرب لالك دبع نب ثراحلا ىقتلاف

 لرب ملو ءدمجلا ىلإ داعو ءرمتعا مث .ةنيدملاب ةرتف ثكمف «نيعر ىذ تالاجرو

 ءايضرف ايار هبر راوج ىلإ هحور تلقتنا نأ ىلإ نميلا ءامظعو لايقأ نم
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 يرمحلا مالكلا وذ عفمَس
 برهم ح ييئاتك دكان

 ةالصلا هيلع هللا لوسرل ةباجتسالاب اورداب نيذلا رّيْمح لايقأو ءاوذأ ءامظع ْنِم

 «ةيرحلل ًاديع عالكلا يذ مالسإ موي ناكو .يريمحلا عالكلا وذ عفيمُّس وه مالسلاو
 : ينالقسعلا لاق

 كلذل قتعأو ملسأف عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج و يبنلا ثعبا

 ال :لاقف . مهعيب يف رمع هلأسف اضيأ فالآ ةعبرأ هعمو ةنيدملا مدق مث «فالآ ةعبرأ

 د0 ةعاس يف مهلك مهقتعأف ءرارحأ ْمُه

 رفنتسا امل رّيْمِح لئابقو بئاتكو لايقأو ءاوذأ عيمج دئاق وه عالكلا وذ ناكو

 لاق «عالكلا يذ ةدايقب اولبقأف «ماشلاب مورلا داهجل نميلا لهأ قيدصلا ركب وبأ
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا

 لقثملا يشولا دوربو ربخلاو للخلا مهيلعو «نميلا ةولهوك يبا ىلإ مدقاا

 جاتلا هيلعو . . عالكلا وذ نميلا كولم نم هيلع مدق نمم ناكو 0 « بهذلاب

 تعزفف) . هيرب اًيزت ركب وبأ هيلع ناك ام دهاش املف «للخلاو دوربلا نم انفصو امو

 ةيلهاجلا يف ًارابج اكلم نوكأ نأ متدرأفأ (مهل لاقف (هوملكو كلذل هتريشع

 . "”«ايندلا هذه يف دهزلاو عضاوتلاب الإ بّرلا ةعاط نوكت ال هللا اهال ؟مالسإلاو
 منا ينم حام 8 1

 ا تت وذ عقْيَمَس

 هديا | علا وذل :ةباصالا يف ينالقسعلا رجح 8-5 ناو ا عالكلا

 ىنادمهلا لاقو 5 .اروكاب نب عفيأ : : لاقيو - نيتحتقب - عفيمس :لاقيو . عقيمسأ

 6 هدا عالكلا وذ روكال نس عقيمسأ : ءاركشلا مجعسعم نيف :تانزرملا لاقو .دكيزي

 231 ١ج - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا د

 ١ ١. 68 ص 00-- - يدوعسملل 5 بهذلا جورم 0

 .480 ص ١ج - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :)
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 يذ بسنو مسا د توصل نيد نقلك هنا اطيضار ىماقلا هوو نع ودجف

 : ىلي اميف مالسإلا لبق عالكلا يذ ءابنأ عم عالكلا

 هيا! سيل يريم مسا يهود نيسلا مضب  عفيمس وه عالكلا يذ مسا نإ

 ةعيحل نب عفيمس) ليقلا مسا ةيريمحلا دنسملا شوقن يف ءاج دقو هدم كيرف

 ينابزرملا لاقو 1000 ليبحرش نب ريمح كلم عوشأ عفيمُس) كلملاو ''"مخري

 . "”(مادقإلاو ةأرجلا :ةعفمسلاو «عفمس ريغصت : عفيمسلا» قاقتشالا يف

 نب رفعي نب رغصألا عالكلا وذ عفيمُس» ليلكإلا يف ءاج امك وه عالكلا وذو
 هداكلا ىذ كيو نم هكللاغ نو وهف: ةييووسألا ذك ايبحرتت نبدير نم “روقان

 نب يدع نب فوع نب دعس نب ةظاحو نب «'”لاهش نب ديز نب رفعي نب ربكألا

 . ريمجح همسأو

 يذ) بقل لثم سيل (عالكلا يذ) بقل نأ كاردإ ىف ةريبك ةيمهأ بستكيو - لوألا

 . صاخ يبرح لولدم هل بقل وه امنإو .ءاوذألا نم امهريغو (نيعر يذ)و (نزي

 لئابقلا هذه نم عالكلا تعلكت» هنأو «عمجتلا :علكتلا» ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 دئاق يأ ء«عالكلا اذ يمس لئابقلا هذه ىلع رفعي نب ديزي عبت دعسأ دّوَق اًمل
 عومجل ًايبرح ًادئاق رفعي نب ديزي لعج عبُت دعسأ كلملا نأ دوصقملاو ''”«عالكلا
 لاق  يريمحلا عمجلا يأ عالكلا دئاق يأ ءعالكلا اذ يمس كلذلو .ريمح لئابق
 :لوقي هيفو : عبت لعشأ داوف دحأ وه عالكلا ودل وول : ينأدمهلا

 يروي عاداكلا اذ برحلااخأ  ىنمُيلا ةبئَجُملا ىلع انلعجو

 يبرحلا دئاقلا ىنعمب لوألا يأ  ربكألا عالكلا وذ وه رفعي نب ديزي ناكف

 سماخلا نرقلا طساوأب يناثلا عبُت دعسأ كلملا دهع يف ريمح لئابقل ماعلا

 . يداليملا

 .ماج ٠ ا مقر دنسمل ١١ شقنلا 1

 . (ريمح كلم سويفيمس) مساب ةينامورلا رداصملا هتركذ ا ا شوقن (0)

  00الاشتقاق  للمرزباني  ص 15 ١.

 -.روكانو «(روكان نب رفعي) سوماقلاو قاقتشالا يفو (روكاب نب رفعي) عوبطملا ليلكوإلا يف (:4)

 . ءاهدلاو ركتلا نم لوعاف  نونلاب
 .بإ ةظفاحمب  نيدعلاو بإ ةيحانب (يلاهشلا) ةقطنم تيّمُّس همساب  نيشلا مضب  لاهش (5)
 .515 - 5114ص ؟ج - ينادمهلا دمح نب نسحلل  ليلكإلا (6)
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 لمكي ليبحرش نب عوشأ عفيمس) وه عالكلا يذ بقلب بقلت نم يناث ناكو -
 فسوي كلملا لتقم دنع نميلا لحاس ةقطنم شابحألا لتحاو ازغ امنيح (نزي وذ

 ىلوتف «عوشأ عفيمس (عيلكت) ىلع ريمح لئابق رئاص تعمجأف 2م075 ةنس راسأ
 لجسي امك «لحاسلا ةقطنم نم مهدرطو شابحألا ةبراحمب ماقو ريمح ةدايق عفيمس

 نم انمهيو ءانق ءانيم عقوم يف عوشأ عفيمس هبتك يذلا يريمحلا دنسملا شقنلا كلذ
 . عالكلا وذ» هنأب شقنلا يف هسفن فصو ثيح عوشأ عفيمس بقل انه شقنلا كلذ

 «تهقعو «مبركمو «سريو «مرسيو «نعثيو «نفرشو «نلثمو ء؛ندجو «نزيو

 يداو يف) رسكلاو ءنيودجو .ءمحبجو «ريبصيو «ناميغو .بغليو «نياسبو

 «نتفيضو .«فلسلاو .«ناهلاو .ةظاحو :لئابقو «نادرجو «ةيخرو (تومرضح
 دركسو «(نامع رافظ) نلكأسو «نتفلطمو (ةماهت لحاس يف) بكرلاو ءمحثرو

 نم 14٠ ماعب خرؤم وهو شقنلا هب خرؤملا ماعلا يف كلذو (يرطقس ةريزج)
 ةلودلل اكلم عوشأ عفيمس حبصأ مث . 2!"يداليم 015 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلا

 . نزي يذ نب فيس دج وهو م0127 ماع ىلإ مكحو ةيريمحلا
 :رغصألا عالكلا وذ) وه عالكلا يذ بقلب بقلت نم ثلاث ناك مث -

 ديزي نب كلام نب ورمع نب دوسألا نب ليبحرش نب ديز نب روكان نب رفعي نب عفيمس
 . (ربكألا عالكلا يذ

 عالكلا فالخم ةقطنمل آليق اذه  روكان نب رفعي نب عالكلا وذ عفيمس ناكو

 دئاقلا حبصأ ثيحب (هعيلكت) ىلع ريمح قطانم لايقأو ءاوذأ عمجأ مث «ةظاحو ةعلقو

 لتقمو نزي يذ نب فيس ةافو دعب امبر  ريمح لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا
 ماع ىلاوح سرفلا مكح تحت ءاعنص ةروريصو نزي يذ نب فيس نب برك يدعم
 يذ عفيمس عيلكتب اوماقو مهقطانم مكحب ريمح قطانم ءاوذأ لقتسا ثيح م14

 هيلع» :اذه عفيمس نأ ًالئاق ينادمهلا هيلإ ريشي ام وهو ءاماع ًايبرح ًادئاق عالكلا

 .عورشألاو «هّنعو «هبّرغ لثم ريمح لئابق نم اهريغو عالكلا ةليبق نم عالكلا تعلكت

 .نادعيو «خانم يذو «ةعافشلاو «ليهبو .«عجنزو .بحقشو «ملاكيو ؛نالخنو

 لئابقلا كلتف ا"اميمحو .تمدو «لوحسلاو «رئابخلاو «ةميعنو ءناورعو «ناميرو
 همالس مكح تحت اهضعبو «لالك دبع نب ثراحلا مكح تحت اهضعب ناك قطانملاو

 هتفصب ًاعيمج اهل ًادئاق عالكلا وذ ناكو «ءاوذألا كولملا نم امهريغو «شئاف يذ
 يذلا وه عالكلا وذ ناك اضيأ كلذلو «ريمح لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا دئاقلا

 )١( انق ءانيم - بارغلا نصح  عوشأ عفيمس شقن  5٠١شتا .يأ .يس .

  2الإكليل  نه ١ج - ينادمهلا دمحل نب نسحلل 1152515
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 ركب وبأ رفنتسا امنيح داهجلل مهعيمج ريمح لئابقو ناسرفو لايقأو ءاوذأ قلطنا هتدايقب
 . يتأيس امك ماشلا حتفلو مورلا داهجل نميلا لهأ

 لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا وهف «ناتفص عالكلا يذ عفيمسل ناك دقو -
 ناكو .«عالكلا ةقطنمو فالخم كلمو سيئر تقولا تاذ يف وهو ء«ريمح قطانمو

 ةعلق يهو ''”(ةظاحو ةعنصم ىَنَب يذلا وهو» :ينادمهلا لاق .ةظاحو ةعلق هرقم
 لبج ىلعأ يف ةظاحو ةعنصم عقتو ,عالكلا يذ عفيمس رصق ناك ثيح ةظاحو

 ةعنصم تناكو - بإ ةنيدم يبرغ يلامش - ٌشيبح ةيحان يف - عبش ةلزع يف شيب

 لازت ام عالكلا يذ رصق لالطأ تناكو «ةنصحملا ةنيدملاب هبشأ ةريبك ةعلق ةظاحو

 عقوم قرشم يفو» :لاق ثيح يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ينادمهلا مايأ ىلإ ةدوجوم

 سانلاو «بهذلاو رهوجلا هيف دجوي لازي ال مدهنُم رصق «ءلبج سأر يف ةظاحو

 «بئارخو عرازم مويلا ةظاحو تحبصأ دقو .«فوجلا بئارخ نوزغي امك هنوزغي
 نم عالكلا يذ رصق ناكو «نأش تاذ ةميظع ةعلق عالكلا يذ نمز يف تناك امنيب

 ةئام هل دجسف هرصق نم ةرم تاذ فرشأ عالكلا اذ نأ ىوريو «ةميظعلا روصقلا

 دم اوتاكو. ءاقلا رفع انتا: :لاقيوب قالا ةينامك د قيقرلا ب دييعلا وع .ةل ناكر فلا

 ةيحيسملا ةنايدلاب نونيدي هموقو عالكلا وذ ناكو . ابلاغ ةيلهاجلا يف بورحلا يبس
 . مالسإلا رون قورش ىتح ريمح قطانم يف ةدئاس تناك يتلا ةينارصنلا

 كي هللا لوسر دهع يف عالكلا يذ ءابنأو مالسإ

 ىلإ هنع هللا يضر ىيلجعبلا هللا دبع نب ريرج كي هللا لوسر ثعب ه4 ةنس يف

 ريمح ءاوذأو لايقأو عالكلا يذ عفيمس ىلإو نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلا

 نب ريرج نأ باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقو «فينحلا مالسإلا نيد ىلإ مهوعدي

 ةباصولا يف ءاجو 7 7نعيلاب نيغز ئذو عالكلا يذ ىلإ ِة85 هللا لوسر هثعبا هللا دبع
 يعز وذ ناكف *'”«ميلظ يذو «,عالكلا يذ ىلإ ًاريرج ِةَقَي هللا لوسر ثعب» هنأ

 ًاريرج لي هللا لوسر مهيلإ ثعب نيذلا ءاوذألا مهأ ءميلظ وذو .عالكلا وذو

 . مالسإلا ىلإ مهوعدي

 شماه يف عوكألا لاق «نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ريرج ىتأف
 (هتعورو هتعانمب روهشملا ٌبَح نصح ىف نّيعُر يذ ليقلا رقم ناكو» :ليلكإلا

 ١. 60 تا 62 نص ؟دح ب ىئنادمهلا دمح نب ةديصتلا كايلكألا 0

 8١ ١. ص اج - ةباصإلا 1 نه ١٠١ج  باعيتسالا قبلا
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 انك جلسات (نكي مل :ةروس) ريرج امهيلع ءارقفالا هيرف هوخأ ثراحتلا عم ناكو

 ةيحان يف  ةظاحو ةعلقب هرصق يف عالكلا يذ عفيمس ىلإ ريرج هجوت مث

 ليي هللا لوسر ةوعدب عالكلا اذ ريرج ربخأ املف  بإ ةنيدم برغ لامش «شيبح

 .نيتداهشلاب قطنو ءملسأف «قحلا نيد هنأب عالكلا وذ كردأ «مالسإلا ميلاعتو

 يريمحلا حابصلا نب ةهربأ ليقلا تنب ةبيرض ةريمألا عالكلا يذ ةجوز تناكو
 ء« ليبحر ش مأ ىلا لخدأا)ا : ريرجل عالكلا وذ لاف ءعالكلا يىذ نب ليبحرش مأ يهو

 نع اهربخأو ريرج اهيلإ لخدف 2072كلبق دحأ ليبحرش ىبأ دعب اهيلع لخد ام هللاوف
 يذ ملسأ امك تملسأو «نيتداهشلاب تقطنو .مالسإلا نيدو ٍةِلك هللا لوسر

 . عالكلا فالخم رئاس يف مث «ةظاحو رصق يف مالسإلا رون قرشأف «عالكلا

 ّيبس نم اوناك نيذلا هديبع نم فالآ ةعبرأ عالكلا وذ قتعأ كلذب ًاجاهتباو

 يذ ل هللا دبع نب ريرج ِهِد نويدلا ثعب)) : ىنالقسعلا لاق كلذ يق «بورحلا

 ًأبرقت ديبعلا ريرحتب مالسإلا نرتقاف 2)«فالآ ةعبرأ كلذل قتعأو ءملسأف «عالكلا
 .ةيرحلا نيد مالسإلا نأل لجو رع هللا ىلإ

 يف  ةظاحو نم ابيرق ميلظ يذ بشوح رقمو رصق ناكو  ايلاح شيبح ةيحان زكرم
 :عالكلا يذ عم ريمح ناسرفل ًادئاق ميلظ وذ بشوح ناكو ابلاغ  ددخ ةعلق
 مالسإلا اونلعأو ريمح لايقأو ءاوذأ ةفاك مالسإ لمتكا مث ءميلظ وذ بشوح ملسأف

 لوسر ثعبو ؛«ه9 بجر رهش نم ةعمج لوأ يف نيكرشملا اولتقو يعامج لكشب
 قرشأو «نميلا رئاسل مث ريمح قطانمل أيلاو اريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم ِهِْي هللا

 . مالسإلا رون اهعيمج نميلا عوبر يف
 هم ةك 1
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 ةنيدملاب يي هللا لوسر ىلإ عالكلا يذ دْفَو ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يفو

 ىلإ هتدافو ىلع لئالدلا تركذ اهنكلو هتدافو أبن تاياورلا ركذت ملو «ةرونملا

 : ةيسيئر ةلدأ ةثالث اهنمو «ِتَي هللا لوسر

 ءاج دقف ٍةيِلََ هللا لوسر نم اهعسنم اقدافأ كفوو عالكلا اذ نإ :لوألا ليلدلا

 : هنأ ةباصإلا يف

 عالكلا يذ ةجوز مسا نأ ليلكإلا يفو 457 ص ا١ج  عالكلا يذ ةمجرت  ةباصإلا )١(

 ١5١. ص اج (حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرك)



 416 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو احصل ءامظع 5

 06 يذ نع هيبرك نب ناسح قيرط نم ميعن وبأو مصاع يبأ نبأ ىورا
 نكد ل ام كرّتلا اوكرتا :لوقي هني هللا لوسر تعمس : لاق يريمحلا

 دق هنأ ل .ةباحصلا نم ثيدحلا اذه ىور يذلا عالكلا اذ نأ ينالقسعلا

 ال دحأو صخش وه عالكلا اذ نأ عقاولاو «نميلاب ملسأ يذلا عالكلا يذ ريغ نوكي
 ةنس كلذ دعب لَو يبنلا ىلإ هتدافو عم ضراعتي ال «نميلاب همالسإ نأو ءريغ
 . لالك دبع نب ثراحلا أبن يف مدقت امك اه

 ىلع عالكلا وذ ناك» هنأ يربطلا خيرات يفو ةباصإلا يف ءاج : يناثلا ليلدلا

 سيداركلا ةداق نأ ةديدع عضاوم يف ينالقسعلا ركذ دقو ««كومريلا ةعقوم يف سودرك

 . ةباحصلا الإ رمع ةفالخ يف نوُرّمؤي اونوكي ملو «ةباحصلا نم اوناك ءارمألا
 مهلامج نم نوممعتُم لاجر ةكم لخدي ناك" هنأ ةباصإلا يف ءاج :ثلاثلا ليلدلا

 نا يئاطلا ليخلا ديزو ءردب نب ناقربزلاو «عالكلا وذ مهنم . مهب نتتفُي نأ ةفاخم

 الإ ةكم ىلإ عالكلا وذ بهذي ملو «ةكم لخد عالكلا اذ نأ ىلع كلذ لديو

 يف عادولا ةجح حح مث ءرمتعا امبرو «هتدوع قيرط يفو ٌةْكَك يبنلا ىلإ هجوت امنيح
 نب ثراحلا ِيَِلَي هللا لوسر ىلإ اودفو نيذلا ريمح ءاوذأ نم ناكو ء«ه١٠ ةنس

 .حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأو ؛«لالك دبع
 وذ بشوحو - عالكلا يذ ةجوز ةبيرض ةوخإ امهو . حابصلا نب ةهربأ نب بيركو

 نمم يلجبلا هللا دبع نب ريرج و .يراصنألا لبج نب ذاعم ناكو .مهريغو «ميلظ
 مهقطانم ىلإ ريمح ءاوذأو عالكلا وذ عجرو وكي هللا لوسر عم عادولا ةجح اوجح
 . ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا ةياهن يف نميلاب

 يذو عالكلا يذ ىلإ دك هللا لوسر ثعبو بتك ه١١ ةئس مرحم رهش ىفو

 ءاعتص ىلع بلغت هنأ كلذو ءءاعنص يف يسنعلا دوسألا ةلواصمل ريسملاب ميلظ

 نب ةورف ىّنأو «يسنعلا بعك نب ةلهبع دوسألا - ه١١ مرحم يف  ةؤبنلا ىعداو
 هيو هللا لوسر ىلإ كلذ ًابنب جحذدم ىلع َِْو هللا لوسر لماع يدارملا كيسم

 نب بيرع نب لالك دبع نب  (حرشلا)  حرسملا نب بيرك ناسح :وه بيرك نب ناسح ()
 حتف دهشو ءرمع ةفالخ يف رجاهو وو يبنلا كردأ «بيرك ابأ ىنكُي .نيعر يذ نب ليبحرش
 . ينزيلا ريخلا وبأ هنع ىورو .عالكلا يذو ةيواعمو رذ يبأو يلعو رمع نع ىورو .رصم
 ,ةيانص مادي 11[ نص اج - مهريغو سابع نب شايعو يقلع بعكو ءيرفاعملا بهارو

 عالكلا يذ ةجوز مسا نأ ليلكإلا يفو - 197 ص ١ج - عالكلا يذ ةمجرت  ةباصإلا (0)

 .١15١ص ؟ج (حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرك)
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 لوسر ثعب» ثيح «يسنعلا دوسألا ةلواصمب بتكلاو لسُرلا ِةِكي هللا لوسر ثعبق

 لخاد هعم نيذلاو يدارملا حوشكم نب سيق ىلإ يعازخسلا سنحي نب ربو ِةِكي هللا
 ءميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثعبو «ءاعئص

 1 ىتادمفلا ةاره قد جلو فرز د ىلإ ىويمحلا هللا دبع نب عرقألا

 ءاعوبتم ًاعاطم هموق يف ًاسيئر عالكلا وذ ناك» باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو

 ناكر «يسنغلا دوسألا ىلع نواعتلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنل :لا هيلإ بتكف

 يذ بشوح ةمجرت يف يبطرقلا لاقو 0« هللا دئبع ب ريرجت هيلإ لوسرلا

 دوسألا ىلع نواعتلا يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِةِلي هللا لوسر هيلإ ثعب» ميلظ

 : ير يسيئر اناكو ءهعم عالكلا يد ىلإو يسنعلا

 ءاوذأ رئاس نود - ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ ًاريرج ِهلَي هللا لوسر ثعب دقو

 هبئان وه ميلظ يذو ريمح لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا وه عالكلا اذ نأل  ريمح

 ىلإو دوز يذ ىلإ عرقألا ِهِكَي هللا لوسر ثعب كلذكو :ريمح ةدايق يف هلعاسمو

 نايبرحلا نادئاقلا امهنأل ليكبو دشاح لايقأو نأدمه ءامعز رئاس نود  نارم يذ

 ميلا ريما ةثآل لج ةياذاعم ىلإ ةنيو «نادمهل

 ناسرف بئاتك ءاعنص فراشم ىلإ تلصو ىتح عيباسأ ةدع ىوس ضمت ملو

 نادمه لاجرو ناسرف لصو امك «ميلظ يذ بشوح هعمو عالكلا يذ ةدايقب ريمح

 حوشكم نب سيق ناكو ءدوز يذ ديعس هغمو نارم يذ ريمع ةدايقب (ليكبو دشاح)

 نم تانزاىكرفو يسنعلا دوسألا لتقل نوططخي ء ءاعنصي هعم نيذلاو يدارملا

 يذ بتك مهتءاج ْذِ 0 : رسمت منا لاك ءرطخ ىلع مهو « مهرمأ

 انيك ارددح ل نأ : مهيلإ اوبتكف .رصنلا مهل نولذبي ل ا ل

 00 ل يو ("#انرمأ مربن ىتح

 نيدلا نعبلا قطانم لامع ىلا هلآ كغ وي نيرخو .لتخ نودع قلل اك وامخم

 ريمح بئاتك ناسرفو عالكلا يذ عم ءاعنص فراشم يف اوطبارو ذاعم عم اولصو
 .ه١١ ةنس رفص رهش ىف كلذو

 دوسألا ىلع ءاضقلاب ءاعنصب هعم يذلاو يدارملا حوشكم نب سيق ماق مث

 ةياهنلاو ةيادبلا - ١5ص ؟ج . يربطلا خيرات . "76 ص  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 2230

 'ء 1 ار ع ريقك ولا

 - ميلظ يذ بشوح ةمجرت - باعيتسالا 482 ص ١ج  عالكلا يذ ةمجرت  باعيتسالا 69
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 11 عن اة ريتك نيازع ةياهنلاو ةزادبلا 8
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 يدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا يف ليصفتلاب كلذ انركذ امك «يسنعلا
 «ةنيدملا روس حوشكم نب سيق العو» :يرذالبلا لاق . مالسإلا رجف يف نميلا لطب
 ةلهبع نأو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف
 باحصأ جرخو «اومزهناف هباحصأ ىلع يسنعلا ةوسالا سار نسف ىقلاو. سالك
 .'”(هلهأو مالسإلا رهظو «باوبألا اوحتفف سيق

 عالكلا يذو لبج نب ذاعم لخديل باوبألا اوحتفف سيق باحصأ جرخ امنإو
 كلذبو «ءاعنص اولخدف ؛ءاعنصب نيطيحملا ناسرفلاو لامعلاو ءامعزلاو ريرجو
 لبج نب ذاعم ىلصو َكِْك هللا لويمو ةانحم ىف ةرمأ يدلاو ىبتعلا ةوسألا ةنكن: تهتلا
 ءمهقطانمو مهلامعأ ىلإ ناسرفلاو ةداقلا وهل اهلا مجنرو م نمحلا ريمأ نال ىباتلاب
 وذ هجوت امنيب «ريمح قطانم ىلإ ريمح بئاتكو ناسرفب ميلظ وذ بشوح عجرف
 ةنيدملاب هي هللا لوسر نيدصاق ورمع يذو يلجعبلا هللا دبع نب ريرج عم عالكلا
 . نميلا ىلع ِهل هللا لوسر ريمأ هنأل ءاعنصب ذاعم ماقأو ءةرونملا

 لاقي ثلاث صخش امهعمو - هللا دبع نب ريرج عم عالكلا يذ ريسم ةعقاو نإ
 لوسر ةافو نع ورمع يذ ثيدح ةبسانمب ةباحصلا مجارت اهتركذ دق - ورمع وذ هل

 حيحص نع ورمع يذ ةمجرت يف ينالقسعلا كلذ ركذو «قيرطلاب ْمُهَو ديك هللا
 ام ءانئتساب ءاهقبس ام نع لزعمي ةعقاولا تركذ تاياورلا كلت نكلو ءىراخبلا

 ىلإ عالكلا يذ عم نميلا نم لبقأ لجر :ورمع وذ» :ًالئاق يبطرقلا هيلإ راشأ
 لوسرلا ناك :ليقو .يلجيبلا هللا دبع نب ريرج امهعمو «نيمِلَسمم هو هللا لوسر
 نيدفاو اومدقف . باذكلا ىبنتملا يسنعلا دوسألا لتق يف ِةْلَو يبنلا لبق نم امهيلإ
 0 - .هلكي هللا لوسر ىلع

 هيلإ ثعب مث ه١٠١ ةنس ْةكَك يبنلا ىلإ دفوو ء.ه/ ةنس ذنم عالكلا وذ ملسأ دقف
 ىلإ ريمح ناسرفو لايقأو عالكلا وذ راسف يسنعلا دوسألا ةلواصمل ًاريرج ِلكَي يبنلا
 مه١١ ةنس لوألا عيبر رهش لئاوأ يف يسنعلا دوسألا ىلع ءاضقلا اودهشو ءاعنص
 ريرج عم ورمع يذو عالكلا يذ ريسم نإف يلاتلابو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهعمو
 . ةياورلل حيحصلا قايسلا وه كلذف «يسنعلا دوسألا لتقم دعب ءاعنص نم ناك

 يف ءاجو لَو يبنلا نع ورمع اذ ٌتدحُي ريرج لعج قيرطلا يف مه امئيبو
 لاق ِديِكَي ىبنلا نع ورمع اذو عالكلا اذ ٌثدحي لعج ًاريرج نأ يراخبلا ةياور
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 انل عفرف .ثالث ذنم هلجأ ىلع رم دقل ركذت يذلا ناك نئل :ورمع وذ لاقف» : ريرج

 . ؟ركب وبأ فلخّتساو ِةِْلَي هللا لوسر ضبق :اولاقف ٌبكر قيرطلا يف

 ىأر وأ ايؤر ورمع وذ ىأر قيرطلا ضعب يف اوناك املف») 55-5 05

 انل عفرف :ريرج لاق .هلجأ ىلع ىتأو ىضق دق هيلإ يضمن يذلا نإ :لاقف «ًائيش

 وذ يل لاقف .ركب وبأ فلختساو خي هللا لوسر ضبق :اولاقف «مهتلأسف «ُبكر

 كله اذإ ام ريخب اولازت نل ةمارك ىلع مكنإو نوحلاص موق مكنإ ريدر انتا بيع

 كولملا ىضري امك نوضرت ًاكولم متنك فيسلاب تناك اذإ امأف ءرخا هكرما نيم وكل

 . كولملا بضغي امك نوبضغتو

 انلعلو مالسلا كبحاص ئرقا :ورمع اذو عالكلا اذ ينعي ًاعيمج يل الاق مث
 وو تاع املس كا هدوعتب

 دق انأ كبحاص ربخأ :الاقف ريرج لاق» يراخبلا ةياور نع تاقبطلا يف ءاجو
 ءاهيتردحي ركب ابأ ثريخات :: نمبلا ىلإ اعرف رللا ءاشؤ] ةويفقس انلعلو انفو

 مانو تف ةذلقأ اقف

 نيب قيرطلا يف وهو هي هللا لوسر ةافوب ملع نيح عالكلا يذ ةدوع تناكو

 امب مايقلاو لَو هللا لوسر ةافوب ريمح قطانم ءاوذأ ربخي يكل «ةنيدملاو نميلا

 ناسرفلا عم عالكلا وذ داعف «نزحلا راهظإو رومألا طبض نم كلذ هبجوتسي

 ةمصاعلا تحبصأ دّنَجلا نأل اهفيلاخمو َدَجلا يهو جريمح :ىطاتق ىلإ هل ةيقفاوجلا

 .ه14 ةنس ذنم اهعيمج- ريمح قطانمل ةيرادإلا

 ضايع نب , دوهأ :ريمح ةقطنم ىلإ قو دمحم يبنلا ّيعنب مدق نم لوأ» ناكو

 كعذج : :هل لاقو يريمحلا حبصأ يذ نبا هيلإ راس ِِكَي يبنلا مهيلإ ىَعَن املف «يدزألا
 يذلاو ةناولل :نضايع ني ةوهأ لاقف “للا لونسز» قناه ام :تنَذَك ء«موق دفاو نم هللا

 ناكم يف هفيقوتو هلزعب اوماقف .«مكنم عزجأ انأل هللاوف ٠ :مكعزج امف ءقحلاب هثعب

 كلوسر مهيلإ تيعن امنإ ينإ مهللا» :لوقي ناكف «ةقيقحلا حضتت ىتح ةنيدملا جراخ

 : يريمحلا حبصأ يذ نبا لاقو .هيلع يعزج يف ينْوُساوَيِلو ءهدعب نم اونتفي الئل
 ده جيتس وت ىيكيم :١ ووسع تيميلتسلا رح

 اةرييشميه ا ةزالا ايه كل ةسيار نسكأ مل ىينتيولا

  قورمع يد ةمجرت  باعيتسالاو - ١7ص  يدعجلا 6 رم وف د دع ةهبلا عاهمف تاقيط )10(

 .445" ص ١ حج
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 يبي يجب ا يب بسسس

 .ةنيدملا لوخدب هل اوحمسو ضايع نب دوهأ قالطإ مت عالكلا وذ لصو املف

 لوق نييناميلا لاح ناسل ناكو «نميلا عوبر عيمجو ريمح قطانم رئاس نزحلا معو
 يسرالا ةملم نيام دع

 :بجمانر لتنلا د ايناح اكل اي بلا كتل

 دجنُمريخ ايو ءيروغريخايف ُهَباجأف هبرويلإهاعد

 نوفا نب سيئر يل عاما يكب
 0 رهشأ ةثالث وحنب قيدصلا ركب يبأ فالختساو هيي يع هللا لوسر ةأفو دعب

 ءودهلا اتددب نيتلاسر عالكلا وذ عفيمس ىقلت - ها ةنس يدامج رهش يلاوح

 قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا نم ىلوألا ةلاسرلا «نميلا ءاجرأ يف ًادئاس ناك يذلا
 .نيشلاسرلا ؛ لبق ام هيلا ريشنو .ىدارملا حوشكم نب سيق نم ةيناثلا ةلاسرلاو

 لَم هللا لوسر ريمأ يراصنألا يجرزخلا لبج نب ذاعم ناك : نيتلاسرلا لبق ام
 ريمح ءاوذأ ىلإ بتكو ه4 ةنس لامعلا ةيقب عم ٍةكو هللا لوسر هثعب ذنم ءنميلا ىلع

 لا ل لا ل ا
 يلاولا وه ذاعم ناكف «لبج نب ذاعم ةعاطب مهرمأو نميلا قطانم ةيقب ىلإ لامعلا

 نميلا لهأل لماع ذاعم ناك» :ةرمس نبأ لاق .تومرضح كلذ يف امب نميلل
 ىف لماع ىلإ لماع نم هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف وك يبنلا هرم «تومرضحو

 اريمأ هتفصي ءاعتص يف لبج نب ذاعمو كلي هللا لوسر يفوت دقو كوه محو نوفنلا
 - رعاشألاو ديبز ىلع يرعشألا ىسوم وبأ نميلا قطانم لامع نم ناكو . :نيسلل انلاو
 حجم ىلع ىدارعلا كيس نيتوراب «نارجن ىلع يراصنألا مزح نب ورمعو - ةماهت
 - برأم ىلع ةلاه يبأ نب رهاطلاو «ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو
 . تومرضح ىلع ديبل نب دايزو نجلا ىلع ةعيبر يبأ نب هللا دبعو - كع ىلع لاقيو

 عم ناكو )قي يبنلا لامعو ذاعم ءاقب . .قيدصلا ركب وبأ ٌرقأو» :ةرمس نبا لاق
 ناك امك «يدارملا حوشكم نب سيقو يعازخلا سنحي نب ربو نايباحصلا ءاعنصي ذاعم
 .امهريغو «هيودادو .يمليدلا زوريف :نسرفلا ءانبألا ءاسوؤر ءاعنصب

 هنذأتسي ركب يبأ ىلإ ذاعم بتك» هنأ ىلإ ىدأ فورعم ريغ رمأ عقو مث

 يدرب سريعا ا سا : ركب وبأ مهيلإ بتكف ٠ «لامعلا ضعب كلذكو ءلوفقلاب

 : ْمُه اوعجر نيذلاو ' !”(اوعجرف .ِمَقُيْلُف مقُي نأ ءاش ْنَمو ءهلمع ىلع فلختسيلو

 ١. هو 8١ص  يدعجلا ةرمس نيا نسا ءاهقف تاقبط 001(
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 ك1 تك مااا او

 نب ريرج هناكم ركب وبأ لمعتسا دقو  نارجن لماع يراصنألا مزح نن قرنمنع

جحذم تاقدص لماع صاعلا نب ديعس نب دلاخو راب
 نب ربوو ؛

 كلذبو يملا قمه يراصنألا ليج نب ذاعمو ( ءاعنصي ناك يذلا يعازخلا سنخي

 . نميلل ذاعم ةيالو تهتن

 : ركب يبأ ةلاسرو زوريف 9

 زوريف ناكو «نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتب قيدصلا ركب وبأ ماقو

 هيلع هللا دوسر ةنياح رك يبا نما : اهصن ىلاتلا ةلاشرلا نكن وزأ ةبنعكو: ءافتهت

 «نارم يذ حلفأ نب ريمُع ىلإو «ميلظ يذ بشوحو ,عالكلا يذ عفيمس ىلإ

 . فاني يذ ٌرهشو ءدوز يذ بقاعلا نب ديعسو

 زوريف نم اوعمساو «مهوطوحو «مهأوان نم ىلع ءانبألا اونيعأف ءدعب امأ

 . '!هتيلو دق ينإف

 ةروثلاو . . حوشكم نب سيق ةلاسر

 ءانبألا يمن ةروثلا ىلع مزعلا يدارملا حوشكم نب سيق دقع ء ءاعتص ىف امنيب

 «ءانبألا عم نواعتلاو زوريف ةيلوتل جاهتبالاب رهاظت دق سيق ناكو ؛نميلا نم سرُفلا

 هتلاسر رسلا يف بتكف «ةروثلل ططخي ذخأو «ءاعنص يف  دئاقك - ًاميقم رمتساو

 : يلي امك كولملاو ممألا ب تاس هدو «ةداقلا ءاوذآلاو عالكلا يذ ىلإ

 مكدالب يف ْعاَرُ ءانرالا نا ةهناحيهأو عالكلا يذ ىلإ حوشكم نب سيق لسرأ»

 لغقأ نأ :ئارلا نش قرأ هلقو د .مكيلع اولازي نل مهوكرتت نإو كب ءالقنو

 . ""«اندالب نم مهجرخن نأو ءمهسوؤر

 : يلاتلا ىلإ نيتلاسرلا دعب ريشنو

 عالكلا اذ نأب اهانركذ يتلا ةيدايقلا ةبترملاو ةناكملا دكؤت ركب يبأ ةلاسر نأ

 يذ بشوح كلذ يف هبئان ناكو ريمح قطانمو لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا ناك

 ةلواصمل بتكلاو لسرلا ثعبو بتك امددع كي هللا لوسر نإف كلذلو ءميلظ

 يذ ىلإ بتك امنإو كولملا ءاوذألا ىلإو لامعلا يلإ بتكي مل ىستعلا ةوسألا

 ارم يىذ ريمع ىلإو  (دنجلا فيلاخم) ريمح قطانم .يف - ميلظ يذو عالكلا

 مل كلذكو - (ءاعنص فيلاخم) نادمه قطانمل نايبرحلا نادئاقلا دوز يذ ديعسو

 ىلإ بتكي ملو ةعيبر يبأ نب هللا دبع وهو اهفيلاخمو دنجلا لماعل ركب وبأ بتكي

 )١( هللا ديمح دمحم - ةيسايسلا قئاثولا - 8١ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات -
 ص  نودلخ نبا خيرات يف نعبلا.ت 71417 ينض ١١ ١.
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 عالكلا يذ عفيمس ىلإ بتك امنإو ءاوذألا كولملا نم هريغو لالك دبع نب ثراحلا
 ولا نو يو ا 2 ميلظ وذ بشوحو
 قطانم يف يليكبلا فاني يذ رهشو (ليكبو دشاح) نادمه ادئاق - دوز يذ بقاعلا
 :يدارملا حوشكم نب سيق يبرحلا اهدئاق ناكف جحذم امأ (ءاعنص فيلاخم) نادمه

 اذ نأ هانركذ ام هلك كلذ ززعيو 1
 ريمح لئابقو بئاتكل ماعلا يبرحلا دئاقلا ناك عالكلا

 اهعيفو ةيقللا هيتلاسولا 0 ”ءاقلاو ءاوذألا عم عالكلا وذ ووابشت كفر
 ينطولا ءادنلل ةباجتسالا وأ ةفيلخلا ءادنل ةباجتسالا :نيرايخ نيب ةداقلاو ءاوذكلا
 «لازتعالا فقوم وهو «باوصلا ىلإ برقأ ًافقوم اوذختاف «سيق ةلاسر هلثمت يذلا
 مد ىلإ نميك ةلاسو اب دعم ريثك نباو ريثألا نباو يربطلا خي ررات يف ءاج ثيح
 امم ائسل :اولاقو ءانبألا اورصني ملو ءأسيق اوؤلامي مل» مهنإ - هباحصأو عالكلا
 بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتساو . كباحصأ ْمُهو مهبحاص تنأ «ءيش يف انه
 اذ نأ نودلخ نبا لاق كلذكو .«نيلزتعم ءاسؤرلا يقبو .مهئاسوؤر ىلإ نكي ونا

 ؛هنأش يف حوشكم نب سيق مهماوع تعبتاو «نيقيرفلا اولزتعا» هباحصأو عالكلا
 ربلا يف نميلا نم مهجرخأو .مهبرغف اك الا ىلإ كنفعو ب ا 1 ل هنإو
 مظعم ء عاالجسإ متو _اه١١ بجر رهش يلاوح يف سيق ةروث كنا ١3 ضبلاو
 أيلاو صاعلا نب ديعس نب نابأ قيدصلا ركب وبأ ثعب مث ءةدمنلا ع. نسرفلا ءانبألا
 . "ميلا ءاجرأ يف رمألا بتتساو «بيحرتلاب نويناميلاو سيق هلبقتساف .نميلل

0570 7 
 نا ند

 ريمح لئابقو بئاتكب عالكلا يذ ريسم
 ماشلا ريرحتو داهجلل قيدصلا ركب يبأ ىلإ

 ىخيراتلا ثدحلا يف ًاريبك ار عالكلا يذ عفيمس ميعزلا يباحصلل ناكو
 ندلجلا يباحصلا لصو ثيح ه5 ةنس رخاوأ يف نميلا نضر هتدهش ىذلا مايل
 داهجل نميلا لهأ رفنتسي قيدصلا نكي ىفا ةقفيلخلا ساتكب يراصنألا كلاس خب نتا
 أرقي نميلا قطانم نم ةقطنم ىلإ لصو املك كلام نب سنأ ناكو .ماشلا حتفو مورلا
 نخيل يلاعأ ةاَرَس اد ةقلعيمن !كينكو .داهجلا ىلع مهثحيو ركب يبأ باتك سانلا ىلع

 اا يبس همسه ةييبناوسلا :قئاثولا بال يخ ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
 .577ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 1 17١ص

 يف نميلا لطب يدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا يف كلذ نع نيقيلا ءابنلا مدقت 620

 . مالسإلا رجف
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 ةقطنم ىلإ - ةماهت قيرط نع - لبقأ مث ةعاضقو معثخو هليجبو سود لئابق ثيح

 ركب نبا تاعك ريمح تالاسرو لاكاو ءاوذآ ىلع ارقو (ايفلاكمو دكحلا) رون

 :لعيد انا مكدلع قالب« يحل نيضرلا هللا مسب» :باتكلا صن ناكو «قيدصلا

 دقو .ةَو هللا لوسر دمحم هيبن ىلع يلصأو ءوه الإ هلآ ال يذلا هللا دمحأ ىنإف

 كرم نكت ةفاقطلاو نافكلا فاديا نع ىرتخابل ماشلا دالب ىلإ مكهجوأ نأ تمزع
 اورفنا  (لئاقلا)  مالعلا كلملا ةعاط ىلإ رداَبْيْلَقف ءمادصلاو داهجلا ىلع مكنم

 . ''”«ويظعلا هللا قدص هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو ًالاقثو ًافافخ

 نميلا قطانم نم اهريغو ءاعنص ىلإ ريمح ةقطنم نم كلام نب سنأ هجوتي ملو

 يبرحلا دئاقلا هتفصب  عالكلا وذ ماقو «ريسملل نوأيهتي ريمح لئابق دهاش دقو الإ

 اريمشم اعياط نويحفلا ذك قاض هروح انا وسر ناققما هن اند ريمح لئابقل

 ءامدقلا ةعبابتلا نييريمحلا نميلا كولم تاحوتفو تاوزغ نمز ىلإ هروذج دوعت

 دعسأ برك وبأو شعري رمشو نينرقلا ىذ بعصلاو شئارلا ثراحلا لاثمأ ءامظعلا

 لتابتو قطان ءاعبرا نفق دو قوفا وع يمعت لانقا ممازذا لكلا نقف لوألا عَبُت

 مهعمو عوردلاو دوربلاو للُحلاو ناجيتلا مهيلعو - عمجتلا ةقطنم ىلإ  ريمح

 ديبعلاو لافطألاو ءاسنلا مهعمو لماكلا داتعلاو حالسلاب مهلئابق لاجرو ناسرف

 رعتو هسا اولا ريغ عالكلا يذ عفيمس ةدايقب اوقلطنا مث ؛ةيئاذغلا نّوملا لفاوقو

 . ةرونملا ةنيدملا ىلإ  هماهتو

 قطانمو ءاعنص ىلإ ريمح ةقطنم نم هجوت دق يراصنألا كلام نب سنأ ناكو

 ةروكملا ةنيدعلاب ق قيدصلا ركب ىيبأ ىلإ داع مث ءنارجنو هدنكو جحذمو نادمه

 ىلع كباتك تأرق ام هللاو هللا لوسر ةفيلخ اي :لاقو «نميلا لهأ مودقب هرشبيلا

 ا كايلا تلقا نفو :«كتوعد تاجآو ؛هلوسرو هللا ةغاظ ىلإ ردابو الإ دحأ

 اوراسو ديضنلا درزلاو ديدعلا ددعلا يف أاوزهجت دقو ءاهناعجشو نميلا لاطبأ مودقب

 اولصوو كيلع اوفرشأ دقو مهب كتأكو «لافطألاو ءاسنلاو لاومألاو يرارذلاب كيلإ

 كلذ هموي ماقأو :ءاهيظع ارووس ةلوقب ركب ىنأ رشف :. مهئاقل ىلإ ثبمأتف «كيلإ

 .هوربخأف ركب يبأ ىلإ اولبقأف ةنيدملا لهأل موقلا ةربغ تحال دْعْلا نم ناك اذإ ىتح

 الإ ناك امف ا اورشنو مهتنيز اورهظأو ةنيدملا لهأ عم بكرف

 تان ةليبق لوأ ناكف ءاضعب اهضعب ولتي بكاوملاو بك بئاتكلا تفرشأ ىتح ليلقلا

 وذ مهمامأو «فويسلاو «(تاذوخلا) ضيبلاو .عوردلاب مهو ريمح ةليبق نميلا نم
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 راشأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نم برق املف «هنع هللا يضر يريمحلا عالكلا
 : لوقي دشنأو مالسلاب

 ٍبُئْولاب نوُلاَعلاو ٍقِباَوٌسلاْلهأ ٍدلولاو ٍنيِلهألاب ٌرّيْمِح ككتأ
 ٍبضٌُقْلاِب برحلا ةادغ ةامكلا اودرُي نابع فوبش م ةفراطتق ذأ
 ٍبَسَنلاو لهألا يف اَعَد عالكلا وذو اًُمْمِم ٌبرَضلاو ءانتداع ٌبرحلا
 بطَعلا ىلإ مهيوهأس اهينكاسو ءمهعَمْجَأ سانلا لك نود يل ٌقشمد

 ءنسحلا ابأ اي :بلاط يبأ نب يلعل لاق مث :هلوق نم قيدصلا ركب وبأ مسبتف
 اهدالوأ لمحت اهؤاسن اهعمو رّيْمِح ْتَلَبْقَأ اذإ :لوقي كي هللا لوسر تعمس امأ
 نم هتعمس انأو ءْتْقَدَصا :ّىلع لاقف . نيعمجأ كرشلا لهأ ىلع هللا رصنب اورِشُناف
 , 3مم هكلا :لوسر

 نأ كلام نب سنأ قيرط نم حوتفلا يف ةفيذح وبأ ىور دقو» :ينالقسعلا لاف

 نم هعاطأ ْنَّمو عالكلا وذ لحرف .داهجلا ىلإ مهرفنتسي نميلا لهأ ىلإ هثعب ركب ابأ
 - اهبكاومو اهبئاتكب ريمح تلبقأ) كلام نب سنأ قيرط نم يدقاولا ىورو ني
 مهركذي نيذلا ريمح لايقأو ءاوذأ نم ديدعلا هعم ناكو «يريمحلا عالكلا يذ عم
 مهيلعو «نميلا كولم ركب يبأ ىلإ مدقا» : الئاق (نميلا كولم) بقلب يدوعسملا
 وذ مهنم ناكو مواجيتلاو هيسحتلاب لقشملا يشولا دوربو ءربحلاو للحلا
 ش «للخُخلاو دوربلا نم انفصو امو جاتلا هيلعو ..عالكلا

 ةيسائرلا تويبلاو ءاوذألا نم نأ ةفرعم رصمو ماشلا حوتف ءابنأو مجارتلا حيتتو
 ىلإ ريمح بكاومو بئاتكب مدق امل يريمحلا عالكلا يذ عم اوناك نيذلا ةيريمحلا

 : يلي اميف مهيلإ ريشن نيذلا ةرونملا ةنيدملا
 وبأ لاق هيفو ؛«يريمحلا حابصلا نب ةهربأ يباحصلا ليقلا :حابصلا لآ نم

 نب ةهربأ اهب سانلا ّىحأ ناكل فرشلاب قحتست ةفالخلا تناك ول» يرعشألا ىسوم
 ©”0«اهبراغمو ضرألا قراشم اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف حابصلا
 .حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأو «ةبحص هل .حابصلا نب ةهربأ نب بيرك :هعم ناكو
 ءريحبو ءرفعيو «ليبحرش :حابصلا نب ةهربأ ءانبأ نم ةعبسو ءاضيأ ةبحص هل
 هييرك : عالكلا يذ ةجوز تناكو .برك يىدعمو .حابصلاو .جاجحو «دمحتمو

 ."ص  يدقاولا دمحم مامولل  ماشلا حوتف هل
 ١ ١. 6 ص ؟ج ب يدوعسملل  بهذلا جورم 155 ص ١ج  عالكلا يذ ةمجرت - ةباصإلا 000

 1١ نض ”ج ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا -7267ص دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر 0
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 « ليبحرش هنبا  عالكلا وذ اهدلوأف# : ىنادمهلا لاق ءحابصلا نب + ةهوبأ تشن

 لايقأو ءامعز حابصلا لآ ناكو (17[مويلا ىلإ امهلسن اهبف ءماشلا ىلإ اهب رجاهو

 .- ًايلاح عادر ةيحانب - حابص فالخمو لكوم

 نب بيرك نب ناسحو ''”يئيعرلا عيبت "ب ترحل ىادبعل : نيعر يذ لآ نم -

 نيعر يذ لآ ناكو يارا رت ناو ”نيعر ذنب لالك دبع نيسرقم

 . يرفاعملا رمخم نب ديبُع رفاعملا لاجر زربأ نمو «رفاعملا ةليبق ًاضيأ نومعزتي

 «ينيعرلا يعفايلا باهش نب حرس يباحصلا : ةينيعرلا عفاي ةليبق نم

 نب عردو الا دود ني درمم نيادسسلا» . ا دنابلا :ايز ني تاني

 5 ابل تا

 بيبحع و .ميلظ ود بشوح دئاقلا يباحصلا : عالكلاو ميلظ يذ نم

 ا"'"ةبحص هل «يعالكلا هللا دبع نب ريبزلاو ءةبحص هل :ةرمض وبأ يعالكلا

 ةرسأ سيلو - ايلاح لافس يذ ىلإ شيبح ةيحان نم  عالكلا فالخم انه دوصقملاو

 نب دعس نب فيمعو «دزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع : ل
 .نزي يذ نب فيس نب ةعرزب صاخلا ثحبملا يف امهركذ مدقت دقو ء«نزي يذ

 عم ريمح بكاومو بئاتك يف اوناك نيذلا ريمح لايقأو ءاوذأ زربأ مه كئلوأف

 عضوم يف مهلفاوقب دالوألاو ناسرفلا لزنو ةنيدملاب اولزنف «عالكلا يذ عفيمس

 لهأ جحذم بئاتك تلبقأ مث» :يدقاولا لاق «ةنيدملا يحاوضب فارجلا ركسعم

 هنع هللا يضر يدارملا حوشكم نب سيق مهمدقتي «قاقدلا حامرلاو قاتعلا ليخلا

 : لاق هنع هللا ىضر قيدصلا ىلإ لصو املف

 دار ندم ىسيعا ناييسسلا 3و. ايفارع ادي تمابجمك كفا

 داجسحلا لسالابهورلا ديييل "اتارك جدك كفانا انكيدبتتاف

  اهلوح امو ةنيدملاب لزنو  هبئاتكب مدقتو :ًاريخخ قيدنضلا ركب ونأ ةاوجف

  دزألا تلبقأ مث . .يئاطلا ةدعسم نب ثراح اهمدقتي ئيط ةليبق هدعب نم تلبقأو

 تعباتتو . .هنع هللا ىضر ىسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج اهُمَدَقي  ةارسلا دزأ

 ١. 88ص دج  ىنادمهلا نسحلل  ليلكإلا 17/57 ص  دلاخ دمحم دلاخ . لوسرلا لوح لاجر 0010

 نب ناسح ةمجرت  ةباصإلا - 788ص ١ج - ينيعرلا عيبت نب ثرحلا ةمجرت  باعيتسالا (؟)
 .65 خصض ١دج بت ريبزلا 51١1١ نص ١ك ىغالكلا تيسح ان 30/6 نع د داةييرك

 .547 ص - فرطمابل عماجلا - 74ص ؟ج - ليلكإلا (5)
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 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ريرج نبا لاقو ؛ًاضعب اهضعب ولتي نميلا لئابق
 .«يريمحلا عالكلا وذ مهيفو نميلا يرفنتسم لئاوأ قيدصلا ركب يبأ ىلع مدق»

 «ماشلل ركب وبأ جاتها كلذ دنعو ء.حوشكم نب سيقو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 . (هرمأ هانعو

 هعمو عالكلا وذ مهيفو نيوس هلا لوصو قفاو ..» :نودلخ نبا لاقو

 . ''"«ماشلاب ركب وبأ متها ٍلئتيحو . .ريمح
 مم داع هع

 3] ١3

 جورم يف يدوعسملا ه هركذ ام ةروئملا ةنيدملاب مهتماقإ ةرتق ءاينأ نم ناكو

 ثوربو ءربحلاو «ندحجلا ميدلعر «نميلا كولم ركب يبأ ىلإ مدق» : هنإ ةييقنلا

 - هباحصأو ركب يبأ - ىلع ام اودهاش املف 005 نييعلا و: تمهل اب اقم يشولا
 . مهيلع ناك ام اوعزنو .مهبهذم اوبهذ . . سأابللا نم

 ناك نم نود دبع فلأ هةرعم و . عالكلا وذ نميلا كولم نم هيلع مدق نمم ناكو

 ويأ هيلع ناك ام دهاش املف « «للخلاو دوربلا نم انفصو امو جاتلا هيلعو (هتريشع عم

 . ؛هّيزب اًيزت ركب
 اكلم نوكأ نأ مثدرافأ :مهل لاقف»  هوملكو كلذل هتريشع تعزفف -

 عضاوتلاب الإ برلا ةعاط نوكت ال ءهللا اهال ؟مالسإلاو ةيلهاجلا يف ًارابج
 : ”26ايتدلا هذه ىف دهزلاو

 0 ءدبع فالآ ةثالث هتريشع عمو ءديع فلأ عالكلا يذ عم ناك امبرو

 ثثيح اح مرير تب عالكلا وذ ماقف «ديبعلا نم فالآ ةينامث كولملا ريمح ءاوذأ

 وذ مدق مث» :دبع فالآ ةعبرأ قتعأ نميلاب ملسأ امل هنإ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج هنأ

 .مهقتغأ دقو حبصأف ءمهعيب يف رمع هلأسف ءأضيأ فالآ ةعبرأ هعمو ةنيدملا عالكلا

 ؛ ٌةرافك كلذ نوكي نأ ىسعف اميظع ًابنذ تبنذأ ىنإ :لاقف «كلذ نع رمع وهلأسف

 . فلأ ةئام يل دجسف ٌتفرشأ مث ةرم ثيراوت

 .85 ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 230

 «بهذلاب  ةزرطم يأ  ةاشوم دوربلا تناكو «نميلا ءاوذأو كولم بايث نم دوربلاو ربخللا ()

 : ىشعألا لاق «ةءايعلا لثم :تاربخلاو

 اهي ادننع ا[فانسأ اورو مهب تولست تاربحلااذإ

 .7 ١7ه ص اج  بهذلا جو رم 0020
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 نب د اع وح ع وس :لاقف رمع هيلإ ثعبف «فلأ رشع انثا عالكلا

 7 عا ةعاس يف مهلك مهقتعأف «رارحأ ْمُه ال : عالكلا وذ لاقف «نيملسملا

 تقولا تاذ يف مهقتعي مل .«مهعيب يف رمع هلأس امل عالكلا اذ نأ رهاظلاو

 درع فروق وقل الا ديمه ققعم نأ وورق هنو .ءاوذألا ةيقب عم رواشت امنإو

 قاتعا ءاوذألا ةقب روقف -:فالا ةعبرأ مهددع ناك كلذبو  فالآ ةثالثلا قاتعإ

 مويلا حابص عالكلا وذ مهقتعأف ءافلأ رشع ىنثا اوغلب كلذبو «فالأآ ةينامثلا مهديبع

 مهتدلو « لصألا يف ارارجأ اوناك دقو ءرارحأ مه :لاقو ةدحاو ةعاس ىف ىلاتلا

 .مالسإلا يف ةيرحلا ةميقل اديسجت عالكلا وذ مهقتعاف ءارارحأ مهتاهمأ

 دزاو ءسودو «ىيطو «جحذمو ءريمح لئابق بكاومو بئاتك تناكو
 ةنيدملا لوح ركب وبأ مهلزنأ «ةنيدملا ىلإ اولصو امل «مهريغو «هليجبو ؛ةارسلا

 اوناكو «ةنيدملا يحاوضب فرجلا ركسعم يفو اهتبحاص نع ةقرفتم ةليبق لك
 ماشلا حتفل داهجلا يف مهدوقيس ركب ابأ نأ نونظي اوناك امبرو «داهجلل نيقوشتم
 «تاوزغلا يف لعفي ّيِكَك هللا لوسر ناك امكو تاوزغلا نودوقي ةعبابتلا ناك امك

 : قيدصلا ركب ابأ ًابظاخم دارم بئاتكب لصو امل حوشكم نب سيق لاق كلذل

 ءةايججعلا لسالاب ةوزيبلا ديه" ايار نس كس مافا انوش

 دازلا ةلق نم ماقملا مهب ٌرضأف» :يدقاولا لاق «ةنيدملا لوح ماقملا مهب لاطو

 اي :اولاقو قيدصلا ركب يبأ دنع مهرباكأ عمتجاف «ضرألا ةبودجو ليخلا فلعو

 ّرضأ دق ماقملاو ءداهجلا يف ةبغر كلو هلل انعرسأف رمأب انترمأ كنأ هللا لوسر ةفيلخ

 تمزع اميف تلدب دق تنك نإف . . شيع الو رفاح الو شيج دلب تسيل كدلي نآل انب
 .مهريغ ْنِم رضح ْنّمو نميلا لهأ اي :ركب وبأ لاقف ءاندلب ىلإ عوجرلاب انَرُمُف هيلع
 5 انئارو نم قبي مل :اولاقف . مكلماكت اندرأ امنإو رارضإلا مكل ديرأ ام هللاو امأ

 . (هللا ةكرب ىلع مزعاف  انتبهأ نم انغرفو ءانشيج لماكت دق :اولاق وأ

 ماشلا ريرحت حوتف يف عالكلا وذ

 شيجلا «ماشلا ىلإ نيشيج هيجوتو ةيولألا دقع مت ه١ ةنس علطم يفو

 - نميلاب ِةكي هللا لوسر لامع نم ناك يذلا - صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةدايقب لوألا

 ةدايقب لوألا شيجلا قلطناف «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب يناثلا شيجلاو

 457 نهاد تةانعالا (1)
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 ليبح رش شيج قلطناو «ءاقلبلا هاجتاب يريمحلا عالكلا وذ هعمو ديعس نب دلاخ

 . ندرألا ىلإ يدنكلا

 :لاقو (ماشلا بوص عالكلا ود هعمو ليعس نب دلاخ راسا :يربطلا لاق

 ا ل ا هولا جلاس كولا كسر ملال حام

 عمجتف «ءاقلبلا ةقطنم يف شيجلاب لغوت ديعس نب دلاخ نأ دوصقملاو 0 رشي

 لصو ةكرعملا ءانثأو «ءاقلبلاب ةيبرح ةهجاوم تعقوف «ريبك ينامور شيج مهيلع
 رحد متف «ريمح بئاتك نم ًاضيأ هتيبلاغ تناك يذلا يناثلا شيجلاب يدنكلا ليبحرش

 يبأ غالبإ متو .ةورملا يذ ةقطنم ىلإ لوألا شيجلاب ديعس نب دلاخ عجرو .مورلا

 .نيرفنتسملا ةيقب هيجوت راظتناو فقوملاب ركب

 الدب نايفس ىبأ نب , ديزيل لوألا شيجلا ةرمإ ركب وبأ دقع ه١ رفص يفو

 دلاخ راسو .ةورملا يذ يف دلاخ نم ءاوللا ديزي ممح همس دلاجح وع

 ب ناسي عيدا .ايبعوي يصرف ليج يت ايبتحم

 تئاكو حل ايفس 5 0 ها ناك يذلا لوألا شيجلا ب وذ ناكر

 ود ناكو نيطسلفب ينامورلا شيجل أ لض ةريبك ةكرعم وأ مالكلا وذ دهشو

 مورلا دئاق ناكو ةكرعملا كلت يف صاعلا نب ورمع ةدايقب يذلا شيجلا يف عالكلا

 هذه يعم لمحي نم :صاعلا نب ورمع لاق) ةكرعملا ءانثأف ؟«نيينور قيرطملا

 نب ذاعمو ع لهج يبأ نب ,ةمركعو ؛يريمحلا عالكلا ىذ ةباجالاب عرسأف «ةلمحلا

 كلت يف رصنلاب ةكرعملا ا ارمع ني هللا ديعو .ءادردلا وفا 4 ايج

 نب ديعس مهنيب نيملسملا نم نوثالثو ةئام اهيف دهشتساو «نيطسلف نم ةقطنملا

 نب ليبحرشو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ماشلاب هوبأ ناكو «صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 نيطسلف ضرأ ىلإ مزعو اهبكرف هسرف ىلإ عرسأ» هنبا داهشتساب ملع املف ةنسح
 نوملسملا ُهاَْرَع صاعلا نب ورمع شيج ثيح ىلإ لصو املف «هدلو ربق ىلإ رظنيل

 هعم ريسي نأ عالكلا وذ مسقأف ءهدلو راثب ذخأيو هصرف مهيف دجي نأ ىسع هدح

 )١0( ؛4ج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ص١".
  2320ص ١ج  يدقاولا  ماشلا حوتف ١١ 1
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 متت يسبب تيس 2ت7ب7بل9ُس”ت”ت””تل«”ي تل 7 ل يربي

 ىتح اوراسف «ريمح نايتف نم سراف ةئامثلث هعم بكرو» ديعس نب دلاخ عم راسف

 يف مورلا شيج ىلإ ةريملاب نوهجوتي بكار ةئامتس ءاهز مورلا نم ةوق اوقل
 عجشي عالكلا وذ لاقو» عالكلا وذو ديعس نب دلاخ مهيلع مجهف «نيدانجأ

 «تدرخزت دق نيخلا روحلاو :«تحعت لق ةنجلا تاوبأ «ريمح ناسف ان: ةباغيضصأ

 لاقثألا اوكرتو نوقابلا برهو مورلا نم نيرشعو ةئامثلث لتقم نع ةكرعملا ترفسأو
 .”تانلاو نفظلاب اوداغو ةوملسملا اهذخاف ةريملاو لاغيلاو

 ماشلاب يتلا ةيمالسإلا هيبرعلا شويجلا ةفاك تعمتجا ه١ لوألا ىدامج يفو

 دق ديلولا نب دلاخ ناكو «نيطسلفب نيدانجأ يف دشتحا يذلا ينامورلا شيجلا ةهجاومل

 بلقلا يف» ناكف نيدانجأ يف شيجلا ميظنت متو «ماشلاب شيجلل ةماعلا ةدايقلا ىلوت

 ةقاسلاو ةنميملا يفو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش رسيألا حانجلا يفو «لبج نب ذاعم

 عم بلقلا يف ديلولا نب دلاخ فقوو «نايفس يبأ نب ديزيو ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 عالكلا وذو ءيدارملا حوشكم نب سيقو ءهرمع نب هللا دبعو «ءصاعلا نب ورمع

 عالكلا وذ ناكف "”(يهرئاظنو ءرماع نب ةعيبرو «يئاطلا ةريمع نب عفارو «يريمحلا

 ةلوخ ةدايقب روكذم رود نهل ناك ريمح ءاسن نأ لب .نيدانجأ ةعقوم لاطبأو ةداق نم

 : ّنِلُعَي نك نهنأ ىوريو «ةيريمحلا رافغ تنب ةرفعو «روزألا تنب

 اف ين را نانو "يدب نس ناجي رعب
 ريكألا تادهلاة3ويتتلت ةريبلا“ وشهشت زان توها ف اعتأل

 لاق «مورلا نم ةعبرأ ةيريمحلا رافع تنب ءارفعو ؛ةسمخ ةلوخ تلتقو

 تناك» :يدقاولا لاقو ه١ ةنس لوألا ىدامج يف نيدانجأ تناكو :يرذالبلا

 لئالق مايأ تمت امف . بها" ةعوع لوألا ىدامج نم تلخ تس ةليل نيدانجأ ةعقوم

 هنع هللا يضر يديبزلا برك يدعم نب ورمع مهيلعو نميلا نم عمج ءاج ىتح
 ركب وبأ مههجوف «فالآ ةعست نم وحن ةنيدملاب عمتجاو .يعخنلا رتشألا نب كلامو

 «ءاكلا ىلإ

 نم ةفئاط دكؤت ىتلا كومريلا ةعقوم تراد نيدانجأ ةعقوم باقعأ ىفو

 يرذالبلا ركذي انيك بها“ وتاقلا يواقعع نيكناوأ ىف اهنأ ةقيدراغلا ىفايكملا

 ثادجألا' ليسلتتو عئاقولا ريس لف ثعببلا كلو. ه6 بتعو ىف اهنأ يدقاولاو

 .أ 5و ١١ ص ١ج  يدقاولا  ماشلا حوتف 2
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 لبقو نيدانجأ ةعقوم دعب اهادحإ كومريلا رهن قطانم يف نيتعقوم عوقو كاردإ حيتي
 رهن ةعقوم ةيناثلاو . ه1 يناثلا ىدامج ىف كومريلا ةعقوم يهو  قشمد حتف

 .هأ6 بجر ىف كومريلا

 ًاسودرك "5 ىلإ كومريلا ةعقوم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ميسقت مت دقو
 ناكف «ةباحصلا نم دئاق زي سودرك لك دوقيو : لتاقم فيلأ سودرك لك مضي
 عالكلا وذ ناك :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو ؛يريمحلا عالكلا وذ مهنم
 . «سودرك ىلع كومريلا موي يف

 نم ناكف 5 سيفو نسلق و ةكمسم ىلإ سيداركلا ميسقت مت هنأ يربطلا ركذو

 : نييناميلا سيداركلا ةداق

 يدنكلا دوسألا نب طمسلاو ءسودرك ىلع ةنسح نب ليبحرش :ةنميملا يف)
 ىلع ينوكسلا جيد نب ةيواعمو «سودرك ىلع عالكلا وذو «ءسودرك ىلع
 (برك يدعم) نب ورمعو «سودرك ىلع ةممُح نب ورمع نب بدنجو «سودرك
 يكعلا قورسمو «سودرك ىلع ميلظ وذ بشوح :ةرسيملا يفو «سودرك ىلع
 «سودرك ىلع يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد :ةرسيملا وأ بلقلا يفو «سودرك ىلع

 نب ديزيو «سودرك ىلع سباع نب سيقلا ؤرماو « سودركأ ىلع مْنَغ نب ضايعو
 ليخلا نم ةقرف سأر ىلع يدارملا حوشكم نب سيق ناكو ''”(«سودرك ىلع سنحب
 دلاخ ناكو «ةنميملا ءارو ليخلا نم ةقرف سأر ىلع ديلولا نب دلاخو «ةرسيملا ءارو
 . ماعلا دئاقلا وه

 يناثلا ىدامج 77 يف قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا يفوت كومريلا ةعقوم ءانثأو
 يف رصنلاب كومريلا ةعقوم تجوتتو «.باطخلا نب رمع ةفالخلا ىلوتو ه١
 نب رمع ىلإ كومريلا رصن نع ربخلاب ءاج يذلا ناكو» هه” يناثلا ىدامج رخاوأ

 ةرخآلا ىدامج نم نيقب مايأ يف كومريلا تناكو ٠ ناعما هكاايع ريس احلا

 ىلتو «يريمحلا بعك نب ريشب ةدايقب كومريلا يف ةوق ءاقبإ متو 7 1 كيف
 اهنم هجوتلاو ه5١ مرحم علطم يف (رفصلا جرم) حْتَقو ايبا ااا للا
 قشمد ىلإ

 ماشلا حوتف نم اهدعب امو قشمد حتتف يف عالكلا وذ

 .3ا1و ”4ص ة4ج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ركب يبأ ىلإ نميلا نم ريمح لئابقو بئاتكب هلوصو دنع عالكلا وذ لاق يتلا
 : ةرونملا ةنيدملاب قيدصلا

 بطعلا ىلإمهيوهأس اهيتكاسو 2مهعمجأ سانلا لك نود يل قشمد

 مهريغو ةنساسغلا برعلا اهلهأ نم سيلو «مورلا نيلتحملا نم اهينكاس ينعي
 ةنفج ينب رقم (قلج) يهو ل نابسعل تتناكأو «لئاوألا برعلا نم

 : يراصنألا تباث نب ناسح لاق مهيف نيذلا نييناميلا ةنساسغلا

 لوألا نابرلا تقل شي اموي ,مسهس دانت ةناسعيع نو

 : دع مسيل كرون ةلظوفلا ىلا يصداسالا نيرعلا ليعتلا ضو انعلت
 ينامورلا ريمألا نيرطبلا اهبنع داكر قشفد هيدي لكاو ميعب نيدلأو مورلا نصحتو

 عالكلا يذل ناكو ؛«رهشأ ةتس ءاهز قشمد نوملسملا رصاحف « سوطست نب ساطسن

 لوصو نورظتني قشمد يف مورلا ناك هنإ ذإ ؛ ؛حتفلا قيقحت يف ةيمهألا غلاب ًارود

 عواكلا !3 ةدئبع وبأ ثعب» :ىربطلا لاق ءصمح يف لقره رصيقلا نم تادادمإلا

 اديدش اراض ققفو لكأ ةوجلمعلا ريضاسلا , ن ضصيخبو تن ريم ناك سس

 لقره نم ثايغلا نوجري ةنيدملاب نومصتعم مهو «قيناجملاو يمارتلاو فوحزلاب
 «قشمد نم ةليل سأر ىلع صمح نيبو نيملسملا نيب ب عالكلا وذو .هولمتسأ دقو

 عالكلا يذ عم ىتلا لويخلا اعجبت ان + قركو هذ ةنفف قزف لويخ تءاجو

 لصت ال دادمإلا نأ قشمد لهأ نقيأ املف «هئازإب اولزنو اوزرأف سانلا نع اهتلغشو

 مهليبو .قشمد  نوملسملا يأ  رصاح» نودلخ نبا لاقو ١):اونهوو اولشف

 «نيملسملا نم شيج يف عالكلا وذ اهنود ْنِمو « صمح ةنيدم لقره نيبو

 عالكلا وذ مزهو جشأ املف ''”عالكلا وذ مهفناكو «قشمد ىلإ ددملا لقره

 «مالستسالا ىلإ أولامو «مهؤاجر عطقناو قشمدب نيذلا نهوو لشف لقره تادادمإ

 حتف تايلمع اوداق نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم ةينامث نماث عالكلا وذ :ناك كلذنو

 «ةيباجلا باب ةهجاوم يف ةوق سأر ىل اع ناكو حارجلا نب ةديبع وبأ :مّهو ءقشمد

 باب ةهجاوم يف يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو «يقرشلا بابلا دنع ديلولا نب دلاخو
 نب سيفو .؛ناسيك باب ةهجاوم يف نايفس ىبأ نب :كيزيو.- ىشمد لامش اموت

 صاعلا نب ورمعو - قشمد قرش بونج  جرفلا باب ةهجاوم يف يدارملا حوشكم
 ركسع ىلع يقرشلا بابلا دنع يئاطلا ةريمع نب عفارو - سيدارفلا باب ةهجاوم ىف

 .57ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .6856ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات (0)
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 عالكلا وذو «ةزرب ةحلسم ىلع يراصنألا رماع نب ورمع ءادردلا وبأو «فحزلا
 قشمد ىف نيرالا مالستساب حتفلا قيقحت يف ماهلا رودلا كلذ هشيجلو هل ناك يذلا

 ىلإ انعم مق : : ةليبع يبذل اولاقو» :يدقاولا لاق قاع اور علا مهبلطو

 :لبج نب ذاعمو «ةريره وبأ هعم بكرو «ةديبع وبأ ماقف  اهمالتسال يأ - ةنيدملا
 نيدابحو : يريمحلا عالكلا وذو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو ءورمع نب ميعنو

 نايعأ نم ايناهنض نوثالثو اند ؛ يريمحلا لفت نب ريرجو .نامعنلا
 .ةيرجه ١5 ةنس بجر ىف قشم د حتف ناكو ' '”«مهنع هللا يضر ةباحصلا

 هك ماب دا

 ريغ  مهاياعرو مورلا نم اهب اوناك نيذلا بلغأ اهنع الج قشمد حتف مت املو
 ءمهنم ريثك ملسأ دقو «مهريغو ناسغ نم نويحيسملا برعلا اهب يقبو  برعلا
 حابصلا لآو عالكلا وذ مهنمو «ريمح لئابقو ءاوذأ نم ريبك ددع قشمدب رقتساو
 هنأ الإ ءىرخألا ةيناميلا لئابقلا رئاس نم كلذكو ؛«مهريغو نوينزيلاو نيعر يذو
 رمتسا ىتلا ماشلا ءاجرأ نم اهريغو صمح يف اورشتنا مث ةيبلاغلا لثمت ريمح تناك
 .اهريرختل داهجلا يف ريمح بئاتكو عالكلا يذل رفاولا ماهسإلا

 دام ١ امل
 سف تين تسل

 قلطنا ىتلا كومريلا رهن ةعقوم ىف لاطبألا ةداقلا نم عالكلا وذ ناكو
 ةنيدم حتف ناك) :يرذالبلا لاق .«هه عيبر رهش يف اهضوخل قشمد خرم نوملسملا

 ةنس رخآلا عيبر رهش يف اهحلصب دلاخ باتك خيراتو ه١ ةنس بجر يف قشمد
 ىتأ .كومريلاب مهل عمجت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا عمتج هجاأ امل كلذو ءه65

 «لعمف « «نيملسملاو ةديبع ابأ هيلع دهْشُيو باتكلا هل ددجي نأ هلأسف اندلاع هتتسالا

 ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبأ نب مير يع ا كا راب

 ةشمد رع روسملا نعز نأ كلذ وه نعش ا ويددج ىذلا تقرلاووكرات توبغو

 ادووشفم نرغمعو. .فعسا كف“ القرع ناكو بها 8 ةنيبن يناثلا يبرر كاناك وقرا ىلإ

 ةئام نم رثكأ هيجوتب ماقو ءاهريغو ةيتارفلا ةريزجلاو ةينيم راو مررلا نيدعتت

 اعاد ةدايقب (كويفويلا 0 قطانم نم ةقطنم ىلإ افلأ نوضتاو

 ةدايقشب ه6 يول اا ويا اولا در دوو

 .١1ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)
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 . مهنيب قدنخ يداولاو ةصوقاولا يف مورلا ءازإب اولزنو حارجلا نب ةديبع يبأ ريمألا
 ةعامج ةديبع وبأ ثعب ةرتفلا كلت ءانثأو «رهشأ ةئالث هئازإب اوماقأف» نودلخ نبا لاق

 دا يسع هب لا ااؤأ ىلع ىديعلا نوإ ماوانو زل هج نرخ رعي دامب ىلإ احمل نب

 ديلولا نب دلاخ ثعب ةديبع ابأ نأ يدقاولا ركذ ثيح ءءامدلا نقح ىلإ اولصوتي
 نب ليبحرشو ءورمع نب دادقملاو .«لبج نب ذاعم) مهنيب ةباحصلا نم ةعامج هعمو

 نب رباجو .حوشكم نب سيقو «تماصلا نب ةدابعو «ةبتع نب لاقرملاو «ةنسح

 رفسي ملو «(مهريغو «برك يدعم نب ورمعو «يريمحلا عالكلا وذو «هللا دبع
 . مهنيب نم ناك عالكلا اذ نأل انه هيلإ انرشأ امنإو «قافتا يأ نع ءاقللا كلذ

 ام عالكلا يذ ءابنأ نم ناكو كومريلا رهن ةعقو تعلدنا ه0١ ةنس بجر يفو

 عرد هيلعو ةقساب ةلخن هنأك مورلا جالعأ نم دئاق جلع زربا : هنأ نم يدقاولا ةركذ

 لاجف «رهوجلاب عصرم بهذ نم بيلص اهيلعو ةبهذم ةضيب هسأر ىلعو بَهْذُم

 اولعجف «هتثج لوهو هتقلخ مظع ىلإ نوملسملا رظنف «زاربلا لأسو «هديب هحمرو

 وه نم متيأر دقف «هتقلخ نم نورت ام مكنلوهي ال :ةديبع وبأ لاقف .هيلإ نورظني
 هيلإ جرخف .هيلع هللاب اونيعتساو هيلإ جرخي مكنم هل نمف هل بلق الو ةقلخ ميظع

 املف ناصح هل سيل يأ - لجار وهو هتفحجو هفيس هديبو برعلا ديبع نم دبع
 وذ جرخ ا ل ل ل ا تل وندي نأ دارأ

 لكو اعقاوتف «سأبلاو ةدشلا لهأ نم عالكلا وذ ناكو :جلعلا ىلع لاجو عالكلا

 ايقتلاو امهفويس ابذاجت امهنأ مث ٠ ءرمجلا نم دشأ ًاديدش ًانعط انعاطتف . حمار امهنم

 ًاعطاق جلعلا فيس ناكو «ةبرض مجلعلا برضو ديوص جبعلا عاجلا ره ترص

 بايشلا نم هتحت امو هعردو هفيسو عالكلا يذ ةقرد هفيس عطقف ايوق هدعاسو

 وذ رظن املف ءهدي تلقثو اغيلب ًاحرج هتحرجف رسيألا هدضع ىلإ ةبرضلا تلصوو
 يذ ىلإ جلعلا رظنو «نيملسملا ديري هداوجب فطع جلعلا نم هقحل ام ىلإ عالكلا
 ملف ًاقباس عالكلا يذ سرف ناكو «هقحليل هداوجب حاصف ًاعجار فطعنا دق عالكلا
 ناسرف اي :مهل لاقف راع عل

 ىلع مكلاتق يف اولكتا نكلو هتعنمو حالسلا ىلع مكلاتق يف اوُلِكتت نأ مكايإ ريمح
 ْذِإ هيلع ةقفش لاتقلا نع ىدبع تددر ىنأل :لاق ؟كلذ فيكو :اولاق نا كل

 اذه نب عسل ةنالو دعا ةرجاومهكم مرفأ ىنإ كنتو «برح ةمال هعم سيل

 وهو هحرج اودشف .طق اهلثم برح ىف اهليق ينقحل ام هللاو «نورت ام فلقألا

 ًالالك عجر دق مكعفيمس ناك نإ ريمح لاجر اي :هموقب حاص هنأ مث ؛هناكم فقاو
 نم نميلا غئابص هيلعو ءريمح ناسرف نم سراف بدتناف ؟هرأثب ذخأي نم مكنم امف
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 ةميظع ةلوج لاجو ًامصمصم جلعلا وحن لمحو «ران ةرمج هنأك ءربحلاو داربألا
 هداوج نع لزني نأ يريمحلا ّمُهَق .ًاليتق هادرأف ء.هردص ىف اهتبثأ ةنعط هنعطو

 ٌيريمحلا مهدّرَف «هنع هوفشكيل مورلا نم ٌسودرك هيلع لمحف .هبلس ذخأيو
 عفدف ءهايإ هاطعأف «ةديبع يبأ ىلإ هب لبقأو هبلس ذخأو هيلإ لزن مث .نيرغاص
 هلتقف رخآو «هلتقف رخآ هيلإ جرخف «لاتقلا يف هماقم ىلإ عجرو «هموق ىلإ بلسلا
 نم لخور ماهر يي رسحلا بدي ذخأيل لزنو يريمحلا لتقف عبار جلع هيلإ جرخف
 اههوجو ىلع مورلا تبلقناف ءاعيرص هلدنجف هتبل يف اهعضوف ةلبنب راصنألا ةامر
 . ''”«ىهئامظع نم ةلبنلاب لتق يذلا قيرطبلا كلذ ناكو «نيملسملا عيمج اوباهو

 ةدايقب ريمح بئاتكل ناكو ةلماشلا ةكرعملا تعقو مث تازرابملا تلصاوتو

 يف كومريلا راصتنا ناكو «نيبملا رصنلا قيقحت يف رفاولا مهماهسإ عالكلا يذ

 متف (لحف) ىلإو (نيدانجأ) ىلإ مورلا لولف نوملسملا عبتتو «ةيرجه ١5١ بجر
 .صمح ىلإ لحف نم دلاخو ةديبع وبأ فرصناو) :يربطلا لاق .مورلا ةميزه

 . "'”(هعم نمو هنسح نب ليبحرش اوفلخو ءهعم نمو عالكلا يذب اوضمو

 يدنكلا دوسألا نب طمسلا عم امإ .صمح حتف يريمحلا عالكلا وذ دهش دقو

 رهن ةعقوم نم عجر حارجلا نب ةديبع ابأ نأل كلذو .حارجلا نب ةديبع يبأ عم امإو

 يف هشيج ةميزه ربخ هاتأ املف صمح ةنيدمب لقره ناكو - ابلاغ - قشمد ىلإ كومريلا
 املو .ةيكاطنأ ىلإ صمح نم بره ءاهريغو نيدانجأب هشيج لولفو كومريلا رهن
 لاق .مورلا نم ةوق قشمد باوبأ دنع اودجو قشمد ىلإ نوملسملاو ةديبع وبأ عجر

 مهيلإ تجرخف ةفيثك ودعلل ليخ تلبقأ ْدِإ قشمد باوبأ ىلع نوملسملا انيب» يرذالبلا

 ىلع صمح وحن نيمزهنم اولوف «ةينثلاو ايهل تيب نيب مهوقلف نيملسملا نم ةعامج
 نويصمحلا مهارو ءاهنع اولدع دق مهوقلأف ءصمح اوفاو ىتح مهوعبتاف ءاراق قيرط

 مِهَتَّمأَف ءنامألا بلطب اوفتهو مهيديأب اوطعأف ءمهنع لقره برهل نيبوخنم اوناكو
 وذ طمسلا عم ناكو '”2يدنكلا دوسألا نب طمسلا نيملسملا ىلع ناكو «نوملسملا

 مسقو. «صمح لهأ طمسلا حلاصف) «ريمح بئاتك نم هعم نمو يريمحلا عالكلا

 «ةكورتم ةحاس وأ هلهأ الج ضوفرم لك يف مهنكسأو نيملسملا نيب أططخ صمح

 ةباحصلا نم عالكلا وذ ناكو ”(طمسلا حلص ىضمأ صمح ىلإ ةديبع وبأ مدق املف
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 نب ةعرز نب ريفع كلذكو «صمحب لزنم هل ناكف .صمح ىف اوطتخا نيذلا ةداقلا

 دعب كلذو صمح ىلإ ةديبع وبأ مدق مث «نييريمحلا نم ريثكو «نزي يذ نب فيس
 اهي ناكو ءصمح ىلإ نيطسلف نم ةديبع وبأ راس ثيح ه١ ةنس سدقلا حتف
 ةباحصلا نم هريغو يريمحلا عالكلا وذ هعمو ًاريمأ يدنكلا دوسألا نب طمسلا

 نب ةدابع اهيلع لمعتساو «ءصمح لهأل طمسلا حلص ةديبع وبأ ٌرقأف «ةداقلاو
 . يراصنألا تماصلا

 (نكيرلا ١ عنف ىلإ نصيحت ع مارا نو ديج يبأ عم عالكلا . راسو
 ةعلق حتفل اليبس نوملسملا دجي ملف «ةامح نيبو صمح نيب ام اعيتم انصح تناكو

 نتسرلا ةعلق نأ كلذو «بورحلا ىف ةزئاجلا ةعيدخلاو ةليحلا اولمعتساف «نتسرلا
 اقودتض نيرشع ةديبع وبأ لخأف :ةريبك قيدانص يف فيرلا نم ماعطلا اهيلإ يتأي ناك

 «ىثنأ يف اركذ اهلعجو ءاهلفاسأ ضفف «مورلا دنع ةبختنملا ماعطلا قيدانص نما
 يف مهلخدأو لاطبألا ةداقلا نم الجر نيرشع بختناو ءاهنطاب نم لافقألا نوكتف

 «يريمحلا عالكلا وذو «ةبجن نب بيسملاو «روزألا نب رارض :مهو «قيدانصلا

 حوشكم نب سيقو «ةعجن نب مشاهو «لاقرملاو «يديبُزلا برك يدعم نب ورمعو
 . .يعخنلا رتشألا نب كلامو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «يدارملا
 قيدانصلا تلخد املف «ناسرفلا نم نيرخأ ةرشعو ايظا وتسع نوعا دبعو

 نورشعلا لاطبألا كئلوأ اهنم جرخ «ةرامإلا رصق يف اهعضو متو (نتسرلا) ىلإ
 متو يمالسإلا شيجلا اهلخدف ةعلقلا باوبأ اوحتف مث «ةرامإلا رصق ىلع اورظيسو

 َرْمَأو ينسرلا دك ماجر كارم لحب فلأ اهيف ةديبع وبأ لعجف» .اهحتف

 .  «نتسرلاب اورقتساف «يركشيلا ةرم نب لاله مهيلع
 شيجلاو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ةباحصلا ةداقلا ةيقبو عالكلا وذ ىضمو

 اوضمف «جارخلاو ةيزجلا ىلع مهحلاصف نينعذم اهلهأ هاقلتف «ةامح وحن» كلذو

 يهو - صمح ةرعم لهأ كلذكو «ةامح لهأ هب يضر ام لثمب اوضرف رزيش وحن
 كلذ لثم اهلهأ لعفف ةيماف ىتأ مث  يراصنألا ريشب نب نامعنلا ىلإ بسنت يتلا
 نيرسنقو صمح تناكف ءاهلامعأو صمح حتف متتساو ءجارخلاو ةيزجلاب اونعذاو

 وذ هعمو ةديبع وبأ عجر مث ءاهيحاونو (بلح) ىلإ حتفلا دعما "ادار اقيش
 -ه11/ ةنس  نيرسنقو صمح لامعأو بلح نم ةباحصلا ةداقلا ةيقبو عالكلا

 .85 ص ١ج - يدقاولا  ماشلا حوتف )0

 .89١و ١15 .صض.- يىرذالبلل ب نادلبلا حوتف 00
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 وأ صمح ىف عالكلا وذ رقتساو «تماصلا نب ةدابع تاهجلا كلتو صمح ىلوتو

 ةداقلا رابك نم .ناكو + قشمد ىف لزؤتمو صمخح ىف لزنع هل ناك اميرو «قشمد

 تناطتخبلا نب دمع ميسبالا هانا ةعس د ةديرص ردا كاهمككو .ماشلاب ءامعزلا
 ةيواعم ماقف ء.ه19١ ةنس ةيواعم رمع لمعتساو ديزي تامف ةنايفس ىبا نب ديزي

 ناكو «يريمحلا يبلكلا لدحيب تلئب نوسيمب جرزتو , نييريمحلاب هتقالع ديطوتب

 مظع ناك»  يربطلا ركذ امك  هنأل كلذو ةيناميلا نم ماشلاب ءامعزلاو ةداقلا ةيبلاغ

 ا نم ماشلا لاجل

 دع دع

 نم عون برش سانلا نيب رشتنا هنأ ماشلاو قشمدب عالكلا يذ ءابنأ نم ناكو

 ناكف  رمخلا لثم وأ  رمخ وهف هاثلث بهذي ىتح خبطي مل يذلا ريصعلاو ذيبنلا
 رمخلا  ذيبتلا كلذل سانلا برش باطخلا نب رمع غلب املو «كلذ دقتني عالكلا وذ

 يرد ايل : هنأ عالكلا يذ ةمجرت يف ينابزرملا نع ينالقسعلا هركذ ام عقو -
 ىتح ماشلاب ريصع لك خبطب رمأي نأ هلماع ىلإ بتك رمع ةفالخ يف رمخلا سانلا
 : يريمحلا عالكلا وذ لاقف .هاثلث بهذي

 رصاعملا يفاهنوكبياهنالخف ااهفتحب نيئمؤملا ريمأ اهامر
 (رباقملا يف ْنَمو يقابلل شيعلا يه 0 اهودلجاو مهودلجت الف

2 
89 

 ”يريمحلا حبضلا نب ,ةغرزأ كني ةييرك هسوز راغلاب ريالا يذ عم ناكو

 رد عتيمسلا كلراو# تاجنألا ىف ىنادمهلا لاك «علاكلا ىف ني, ليعرف هقباو
 هيسا خا اقيأ هل ناكو :عالكلا يذل يناثلا نبالا وهو «عفيمسلا نب رفعي :عالكلا

 00 دلاو وهو (عالكلا يذ نب ليبحرش) هسفن وه (حرش) نكي مل ام (حرش)

 اكو 0( شئاف يذ نبا موي يف ةيواعم دنع ماقملا بحاص عالكلا يذ نب حرش

 يل حوتف يف اوكراش نيذلا ريمح ءاوذأ نم تارشعلا عالكلا يذ عم ماشلاب

 يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت يف اومهاسو مهلئابقو مهرئاشع عم اهب اورقتساو
 . ةدلاخلا مالسولا ةلاسر نيلماح رصم ىلإ مهنم ريثك ىضم مث «ءماشلاب

 رصم حوتف يف رّيْمِج ءاوذأو عالكلا وذ

 ماشلا نم ريمح بئاتكو ءاوذأو عالكلا وذ قلطنا ةيرجه ١9 ةنس رخاوأ يف

 هم عاج فرطلا ترا 10
 .؟ 4و ؟ + ١ ض احح ينادمهلا نسحلل 0 223
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 نم ناكو «صاعلا نب ورمع هريمأ ناك يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف رصم ىلإ
 اميق مهركذن نيذلا عالكلا يذ عم رصم حتف اودهش نيذلا نييريمحلا ءاوذألاو ةداقلا
 ملاعم كاردإ حيتي امب مهلئابقو مهرئاشع ءابنأو مهئابنأ ملاعم ىلإ ةراشإلا عم ىلي

 : رصم حوتف يف ريمح بئاتكو ءاوذأ رود

 تنب ةبيرك دلاو وهو (يريمحلا حابصلا نب ةهربأ) ريمح ءاوذأ نم ناك دقف -

 باتكب مهتمجرت يف ءاج يذلا حابصلا لآ ديمعو «عالكلا يذ ةجوز حابصلا
 يف رصم لخد دقو «حابصلا نب ةهربأ يباحصلا ةرسألا هذه ديمع ناك هنأ عماجلا

 باتك يف ءاجو ''«كلذك رصم اولخد ءانبأ ةعبرأ هلو «صاعلا نب ورمع شيج
 حتفل حابصلا نب ةهربأ ثعب صاعلا نب ورمع نأ» :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 ةثامسمخو يريمحلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا حابصلا نب ةهربأ عم ناكو ''”«امرفلا

 يف اًمْرْملا نصح محتقا يذلا وهو «يئابسلا ةلغو نب عَمْيَمُس) دئاقلاو .ناسرفلا نم

 حتف مثف ''"«رصم حتف يف ةفاّرَقلاو ةدشارو مّخلو قفاغو كع ىلع ًادئاق ناكو ءانيس
 ذنم ةزيجلا يف حابصلا لآ طتخاو - ه١٠ ةنس  حابصلا نب ةهربأ ةدايقب امرفلا

 . ةزيجلا اونكسو اهطاطتخا

 عفاي ةليبق رئاشع ديمع (ينيعرلا يعفايلا باهش نب جرس) ةداقلا نم ناكو -

 ةعيلط يف عفاي تناك» ليلكإلا شماه يف عوكألا لاق ءرصم حتف يف ةيريمحلا ةينيعرلا

 يعفايلا باهش نب حرس شيجلا ةرسيم ىلع ناكو ءرصمل حتافلا نيملسملا شيج

 «ةيبرغلا ةفضلا ىلإ لينلا رهن اوزاتجاو «يعفايلا دايز نب ناسحو ؛يباحصلا ينيعرلا
 باتك يف ءاجو "”«ةزيجلا ةقطنملا كلت تيمس مويلا كلذ نمو ءاهيف ملعلا اوزكرف
 دحأ «باهش نب (حرسم) حربم :حتفلا تقو عفاي تايصخش زربأ ناك» هنأ عماجلا

 مهنمو «حتفلا دنع صاعلا نب ورمع ةرسيم دئاقو هولك يبنلا ىلإ ةينميلا دوفولا لاجر

 عفاي تطتخاو . .ركشي نب عردو ءًاضيأ حتفلا لاجر نم دوعسم نب ورمع يباحصلا

 ."”«ةزيجلاب ةطخ مهل تناك امك «نيعُر رجُحو ليكب ططخ نيب طاطسفلاب

 يذ) ةليبق لايقأ نم (ينيعرلا عيبت نب ثرحلا) ةباحصلا ةداقلا نم ناكو

 '*”(رصم حتف دهشو ةبحص هل «ينيعرلا عيبُت نب ثرحلا) :يبطرقلا لاق .(نيعُر
 ديطوت يف ةلاعف ةمهاسم»  نميلاب نيعر يذ فالخم لهأ  نيعر يذ ةليبقل ناكو

 .55ص ب فرطماب دمحفل ت تيقعيلا نيرجاهملا مالعأ لمشل عماجلا 00

 46 هاند نشك كاع ةياهنلاو: ةيادبلا -)

 127 نه اف رطمانل عماجملا دة نع اجب ايلكأللا :(5)

 .,0”77 ص ؟ج - ليلكإلا - 788ص ١دج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (4)
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 مهنم ناكو ”تاحرتللا ينارئاو ميش تيرصرا يو دالبلا يف مالسإلا مئاعد

 نم ْنْطب : نيعراذاا نأ عماجلا باتك يف ءاجو ' '”«مالقألا ةلمحو ناسرفلاو ةداقلا

 عم طاطسفلاب اوطتخاو ءرصم حتف دنع صاعلا نب ورمع شيج يف اوناك 0
 يِلبِقو نالوخ ةطخ يقرش مهتطخ تتناكو «نيعر يذ نم مما
 - نيعر يذ ٌرِسُحا رصم تلزن يتلا نيعر يذ ةليبق عورف ىلع قلطيو '' م
 «ينيعُرلا رماع نب رخد :روهشملا يعباتلا مهنم - نيعر يذ ميري نب رجح ىلإ ةبسن
 ص يل يل رصمب نيعاكلا ءاص سو

 "”«ةداقلا نم ينيعرلا بيلق نب ليبحرشو

 "”(يرفاعملا ورمع نب ديبُع) ملا يف ةيريمحلا رفاعملا ةليبق ةداق نم ناكو -
 «طاطسفلاب ةطخ مهل تناكو رصف حتت يفرز رد رئاعملا ليسا نادوتح ثيح

 اخس ةنيدم اهتمصاع ةروك) اًخّسو بيرتا يفو ةييدمكيألا ىف دا يبلع كل
 ها ارق نمد لوا ١ قرفاعسلا تشي نب ديبُع ناكو (فونمو خيشلا رك ةيلاجلا
 دقو رضا ىف اددغ ةينعيلا لئابقلا رقكأ نم رفاعملا تناكو . ميركلا نآرقلا رصم

 رعاشلا مهنع لاقو ءافلأ نيرشع :يزيرقملا ركذ امكو دعب اميف - مهددع غلب

 : مكحلا نب نمحرلا دبع
 ٍقرْبُماهل شيئِجدِعْزَمب فلسا دفا :تنانشت كتابكو

 دقف «(ريمح باتك دئاق عالكلا يذ عفيمس) ةريشع ْمُّمو عالكلا ةليبق امأو -

 مهلزانم .ةيريمحلا نيعر ىذ نم نطب : عالكلا» نأ عماجلا باتك يف مهنع ءاج

 نيعر ةطخب ةلصتم تناك ةطخ اهب مهلو رصم حتف اودهش 0
 ("”(متتفلا لاجر نم يعالكلا ناسير نب ريحب :عالكلا يذ ةرسأ نم ناكو «طاسفلاب

 صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتك ه١ ةنس لوألا عيبر رهش يفو

 رابكب ورمع عمتجاف ءرصم ديعصو (ءاسنهبلا)و (سانهأ) حتفل شويجلا هيجوتب
 ميلقإ حتفل يناثلا عيبر يف  ةيولألا مهل دقع مث ءرصم يف ةداقلاو ةباحصلا
 ورمع مهل دقع ن نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم عالكلا وذ ناكو ءرصم كيعصو ءاسنهيلا

 ةياحصلا نم نورشع مهو .ديعصلاو ءاسنهبلا حتفل شويجلا ىلع ةيدايقلا ةيولألا

 نب رامعو «سابعلا نب لضفلاو «ماوعلا نب ريبزلاو ءورمع نب دادقملا) :مهنم

 ةفإ

 ."0هرص ١ج - ليلكإلا 788 ص ١ج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 نميلا ىلإ داع ناسير نب ريحبو 4568و 5280و ١551و 5١5١و ؟١5؟ص ب, فرطمابل عماجلا (0)

 .ها15 59-8 ماع ةونلل الاف حبصأو
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 «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ءرساي
 عالكلا وذو .يراصنألا ةناجد وبأو «يرافغلا رذ وبأو «يرعشألا منغ نب ضايعو

 متاح نب يدعو «يراصنألا هللا دبع نب رباجو . ىنهجلا رماع نب ةبععو ؛« يريمحلا

 .روشهد و ىلإ أوقلطناف ("!'(ههباحصأو « ىعحنلا رتش الز كلامو 6 ىل يئاطلا

 5 ةكرعملا داتا ف استشاري جرم) ةعقوم ةداق نم عالكلا وذ ناكو

 نب سيفو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع صاعلا نب ورمع عم بلقلا يف فقوا

 عالكلا وذو 5 .يئاطلا ة 0 ء.حوشكم

 شل لا ”«ءارمألا 100

 ناكم يأ ًاضعب مهضعب راشتسا ءءارمألا صاعلا نب ورمع قراف املوا

 و «ثرحلا نب سيق مهيلعو .ةعيلط سراف فلأ اوريسُي نأ مهيأر قفتاف « نودصفي

 يريمحلا عالكلا وذو « ينهجلا رماع نب ةيقعو ءعاقعقلاو ءريهز نب ةعافر هعم

 ل سا ا يدع يضر

 0 ملسأ نمو «هولتاق ىَبأ نمو ءةيزجلا ىلع هوحلاصو وكم نامألا فبلطو

 حتف يف ةداقلا ةباحصلا ره لاكو يا ىلإ - ا

 ياوح انو ودب الصو ىح سر أ ف ردو اح نب ع راسا '

 دك لعب (قيكن تبلل, | لجأ كاللكو :ةيرجلا ىلع هرقأب اسلم مهل دقمو ىضرألا كلب
 رَّبَعَو .نامألاب ميلقإلا كلذ يف ىدانو ءروشهد ىلإ دالبلا كلت لهأ كلذكو ءمهقيرطب

 «يبراحملا ريهز نب ةعاقر مهو يقرشلا ربلا ىلإ نيملسملاو ةباحصلا نم ةعامج

 تاراغلا اونشف «نيملسملا نم فلأو «يريمحلا عالكلا وذو ؛«ينهجلا رماع نب ةبقعو

 - (لينربلا) ىلإ مث : (حيفطأ) ىلإ اولصو ىتح ناولح ىلبق نم بيرق يه ىتلا ةبقعلا نم

  ''ةحلصو ةونع اهرواج- امو دالبلاو ىرقلا كلت اوحتفف

 ىلإ اومسقناو «ءاسنهبلا) ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا مدقت ه1 ةنس ىفو

 برق املو) :ىرعشألا منغ نب ضايع ريمألا ةدايقب نيمسقلا لحأ ناكو « نيمسق

 «يسودلا ةريره وبأو ؛يرافغلا رذ وبأ مهنمو هبأحصأ راشتسا اسنهبلا نم ضايع

 )١( هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف الواقدي  ج١7 ص!١4١ و 1١5١و 1١55و15١.
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 هللا يضر يريمحلا عالكلا وذو «يعخدلا رتشألا كلامو. ءيموزخملا مشاه نب هملسو

 اولزانُي نأو «ةيقرشلا ةهجلا يف لوزنلاب مهرمأو «مهباحصأ نم نافلأ مهعمو «مهنع
 ءارمالاو ةتايارلا تاجضأ هعمو ةيرحتبلا ةيحتلا نه نغايع نيمآلا ربضو .ةعلقلا

 ريبز نب ديعسو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو «سابعلا نب لضفلا مهنمو «ةعيلطلاو
 سوأ نب نانسو «يريمحلا ميعن نب ريرجو «يئاطلا رظنلا نب ناسحو «يسودلا

 ةنيدم ىلع اولبقاف . .ىئاطلا ليخلا ديز نباو «ءيدنكلا نوع نب دلخمو «يراصنألا
 ةريرش باو فراقكلا رذبوبأ اناو نتضألا يبنكلا نيح اجلا تناحساون نو: فاسولا
 رسج اوذخأو موقلا برق اولزن ىتح اوراسف رتشألا كلامو يريمحلا عالكلا وذو
 نم فيثك شيج هعمو مورلا ءامظع نم ءاسنهبلا قيرطب سويلطبلا ناكو .''”"اسنهبلا

 ةديدش أبرح نيملسملا سويلطبلا براحف «نادوسلاو ٍديعصلاو ةبونلا لهأو مورلا
 ةعست ترمتسا ىتلا اسنهبلا ةعلقو ةنيدمل راصحلا ةرتف ةليط كراعملا عطقنت ملف «ةليوطو

 دعب بايلا اوحتفو «ليللا يف نيملسملا نم ًالجر نوعبرأ ةنيدملا روس قلست مث «رهشأ
 نم ثلاث» ناكو ءاهولخدف بابلا ىلإ نيملسملا ةداق عفدناف ءمهنم ددع دهشتسا نأ
 : ءاسنهبلا هلوخد موي عالكلا وذ لاقو «يريمحلا عالكلا وذ «اسنهبلا ةنيدم لخد

 يسيل وءووملا لاجروءابشتللا لغأ" ييينلا ىف نيلاعلا يفح نمل ىلا
 بتٌيلا ىلع ٍلاعانأعالكلاوذو ءانتّمه ٌنعطلاو ءانتداع برحلا ..
 ()(بصقلاك ءاذعألا كرتتامراوص انل نأ نورذيام مورلا دي ثبت

 بناج نم ًاميظع ًاداهجو مورلا بناج نم ًاديدش ًالاتق اسنهبلا ةئيدم تدهشو
 ءرصم ديعص حتف اهالتو «نيبملا حتفلاو رصنلاب ةكرعملا تجوتت نأ ىلإ نيملسملا

 . رصم ديعص ءاجرأ يف رمألا بتتساو ءاهلهأ ةحلاصمو

 رصمب طويرم يف عالكلا يذ ةافو

 نم ريثك عم طاطسفلا ىلإ اسنهبلا نم عجر دق عالكلا وذ ناك ه7“ ةنس يفو
 (ةيردنكسإلا)و (طويرم) حتفل صاعلا نب ورمع عم اوراس مث «شيجلاو ةباحصلا
 تام عالكلا اذ نأو .ه١7 ةنس ةيردنكسإلاو طويرم حتف ةعقاو يدقاولا ركذ ثيح

 تضقتنا ةيردنكسإلا نأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج امم نيبتي امنيب «طويرم يف

 - ةينيطنطسقلا نم  لقره ثعب» ثيح ه١7 ةنس اهلهأ ةحلاصمو لوألا اهحتف دعب
 لخدف ةلتاقملاب ةنوحشم بكرم ةئامثلث يف (ليونم) هل لاقي مورلا نم الجر

 ص ماسلا حوتف .189و ١؟ة ص ”ج - ماشلا حوتف ()
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 مورلا راس مث ءاجتف بره ْنَم الإ نيملسملا ةطبار نم اهب نم لتقو ةيردنكسإلا

 راسف ءه؟* ةبس كلذ ناكو '”رصم ىرق نم ةيردنكسإلا ىلي اميف نوثوعي
 اوداعأ وأ  اوحتتفاف ةيردنكسإلا ىلإ رصم طاطسف نم نيملسملاب صاعلا نب ورمع

 . ةيردنكسإلا لوخدل اوأيهتو طويرم ةئيدم - حتف
 يذ لجأل طويرمب  نيملسملا ريمأ  ماقأو :قاحسإ نبا لاق «يدقاولا لاق

 ةافولاب هل هللا ردقف ءًارهش هدنع اوسلجف ًاديدش ًاضرم ضرم هنأل يريمحلا عالكلا
 هلوخد لبق ناكو ءريمح كلم عالكلا وذ ناك دقف يبلع ادي لش | دج ةيلغأ ون كف

 ةريره وبأ لاق ءمهريغ ىوس دوس كولمم فلأ رشع انثا هل بكري مالسإلا يف
 ىلعو ةنيدملا قوس ىف ىشمي ةمشحلا كلت دعب هتيأر دقلو :هنع هللا يضر يسودلا
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ مايأ يف داهجللا ىلإ نميلا نم مدق امل ةاش دلج هفتك
 أبس هاَبأ ُرّيْمَح هب يثر امب (حرش) هدلو ةاثر طويرم يف عالكلا وذ تام املف .هنع
 :وهو 0 ا يف

 0 2 ا رس ال تا اهنا كا 2 فييماسلاف
 تالا نوشسم ابوبكر رعبا ليكف زيه يك الق
 2 ناهوسسلابرعتلا كل وفاة يمال اب سيك نيش
 [همقا ية ريعر هكئاشلا. . ,نيكشلا ىلعا كلحلا نيكخلل
 لودلا برح برثغلا نم ترجو هقافآ قرشلاب تحطحطف
 لَئُيملامَكلٌملانمَتْلِيَق  هقالطإرهدلاعم تيرج
 لقَتساوًامزاح اهب ماقف رومألالقث كمزع َتْلَمَحَو
 ْلَفَمْمُيهلفادجم تدّيشو.. لابجلا لثمك ًاروصق َتيَكَب
 ءاقبلارادل اريد تالحلو

 تايهلابهتلا تافايناي اكمعت

 ىسنملا ىصقأ رهدلاب لسمؤن
 لانيجبلا  ش كدك قمل ةبلارق

 .ادهيسعلا نينبا .فريتعل ىكاذومذ

 لطو البو كلج ِسيبانبرش
 لدف نيضشيح مم الاب نديت لاو

 ليهاهيف كنزح كيملو
 لا ةويقستلا ب هنك روس

 .؟77ص  نادلبلا حوتف (0)

 ةعماجلا ةريسلا ت 18 نض مج  ىنادمهلل ليلكإلا 45 ص ؟ج  يدقاولا  ماشلا حوتف )030
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 ةداعإل ثلاثلا ريسملا يف وأ ه7 ةنس هنع هللا يضر عالكلا يذ ةافو تناكو

 كلذو «هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخ لئاوأ يف ه75 ةنس ةيردنكسإلا حتف

 . تاونئس رشعب نيفص ةعقومو ىربكلا ةنتفلا لبق

 هلأ 7 ةنس نيفص يف تام يذلا عالكلا وذ

 ناك يريمحلا عالكلا اذ نإ ةباحصلا مجارتو ةيخيراتلا تاياورلا تركذ دقو

 نب نامثع ةفالخ يف ماشلل نايفس يبأ نب , ةيواعم ةيالو يف ماشلا ءامعز رابك نم

 ا يل للا كد رايس ىلا حلا حولا ودار ل امقيب لتتم تحج نادك

 ديا انها : لاقف ماشلاب ةيواعم بطخ» ةباصإلا ساتك يف ءاج امك هنأو ه5

 يهو . .لاعف ْمِإ انيلعو ىأر ْمِإ كيلع : عالكلا وذ لاقف .قارعلا لهأ يف مك <يلإ

 نيفص ىلإ ماشلا شيجب ةيواعم رابتافل ن1( يس شررعتلا ذل دولعجي ةذمل

 دهشو ه5 ةنس رخاوأ يف كلذو  (يريمحلا عالكلا وذ صمح لهأ ىلع ناك)

 ناك) ثيح  هالا/ رفص يف  ماشلا لهأو ةيواعم عم نيفص ةعقوم عالكلا وذ

 مويلا يفو» . ريثك نبا لاق (يريمحلا عالكلا وذ نيفص يف ماشلا شيج ةنميم ىلع

 نب سيق قارعلا لهأ ةهج نم سانلا ىلع ناك ل ا ا

 ادن ًاللاتق اولتتقاف «يريمحلا عالكلا وذ ماشلا لهأ ةهج نمو ؛ةدابع نب دعس

 يفو ''”«ًادحأ ذحأ ٌبلغي ملول عباسلا مويلا يف كلذكو «اوعجارت مث اورباصتو
 'ناكو «نيقيرفلا نم فالآلا اهيف طقس ةديدش ةكرعم تراد عساتلاو نماثلا نيمويلا

 يبأ نب يلع باحصأ نم رساي نب رامعو ماشلا لهأ نم عالكلا وذ مهمظعأ

 نأ ءورمع ني هللا دبع لوق عمس دق عالكلا وذ ناكو» :ريثك نبا لاق «بلاط

 نب ورمعل لوقي عالكلا وذ ناكف .ةيغابلا ةئفلا كلتقت :رامعل لاق ِةِيِكَي هللا لوسر

 رامع بيصأ املف .انيلإ عجريس هنأ ورمع لوقيف ورمع اي اذه ام كحيو :صاعلا
 ام :ةيواعمل ورمع لاق [عالكلا يذ لتقم دعب رامع لتق امل يأ] عالكلا يذ دعب

 عالكلا وذ يّقَب ول هللاو ءعالكلا يذ وأ رامع لتقب ءاحرف دشأ انأ امهيأ لتقب يردأ
 يف يبطرقلا لاق امنيب ''”«اندنج انيلع دسفأو ماشلا لهأ ةماعب لاَمَ رح
 لبق لِتقو ؛نيفص برح يف ةيواعم رمأب مئاقلا عالكلا وذ ناك. . :بتاغيتسالا

 نأ ةددع تنث عالكلا اذ نأ ةكلي تا كلذ .هتومب ةيواعم حرفف هب ءاضقنا

 )١( يبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 547 ص ١ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -
 جحى_١ 58ص :.

 )( .758و ؟777”ص الج - ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا
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 .ةيواعم ىلع تيتشتلا دارأف «كلذ مهيلع سبل ةيواعم نأو نامثع مد نم ئرب ًايلع
 .هالا/ رفص ٠١ يف ميكحتلاب نيفص برح تهتنأ دقو , ؟37(هتيئم هتلجاعف

 يبأ نع حيحص دانسإب ةبيش نب بوقعي ىور..١ : ينالقسعلا رجح نبا لاق
 ءانفب ضيي بابق يف ًارامعو عالكلا اذ  مانملا يف - ىأر هنأ ةرسيم يبأ نع لئاو
 عساو هللا اندجو نكلو ئلَب :اولاق ؟أضعب مكضعب لتاقي ملأ :كلاتقف :. ةحجلا
 ابأ نأ» نيعباتلا ءاملع نم ددع نع يىبطرقلل باعيتسالا يف ءاجو , '9[ةرفغملا
 تلخد يئأك مانملا يف ُثيأر :لاق هرعت هزل كيع يناجي راك عمن اكو ةريميف
 يذ بشوحو عالكلا يذل :اولاق ؟هذه نمل :ٌتلقف .ةبورضم بابق اذإف ةنجلا
 ؟ًاضعب مهضعب لتق دقو :ٌتلق .كمامأ :اولاق ؟ناحصأو رابع قياف :تلقكاو علظ
 يذلا عالكلا اذ نأ لوقلا نكميو . 270)ةرفغملا عساو هودجوف هللا اوقل مهنإ :ليقف
 رصمب تام عالكلا اذ عفيمس نأل .عالكلا يذ عفيمس نب ليبحرش وه نيفصب تام
 هنبأ ىلإ صمحو ماشلاب ةماعزلا نم هتبترم تلقتناف «تاونس رشعب نيفص ةعقوم لبق
 ناك مث ( نيفص يف تام يذلا - ىرن اميف وهو ,عالكلا يذ عفيمس نب ليبحرش
 يف مث ةيواعم ةفالخ يف ماشلا ءامعز رابك نم عالكلا يذ نب حرش نب ةويح) هنبا
 . ىلاعت هللا ةمحر ًاعيمج مهيلعف فا ةنس نلعب تاهو: ةرواعس مري كيزو كلهع

 - ىبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا - 447 ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
 .4 58ص ١_ج
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 يربمحلا حابصلا نب ةَهَربأ
 - فرشلاب تناك ول ةفالخلاب سانلا ٌقحأ

 فرشلاب قحتست ةفالخلا تناك ولا : هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ لاق

 نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف ءحاّبصلا نب ةهربأ اهب سانلا ّقحأ ناكل

 0 '”ءاهيراغمو ضرألا قراشم اوكلم

 رثكأ سفنلا لعجت يرعشألا ىسوم يبأل خيراتلا اهدلخ يتلا ةلوقملا هذهو

 ول يذلاو «هئادر ِِقَي هللا لوسر شرف هل يذلا يباحصلا ميعزلا كلذ ةفرعمل ًاقايتشا

 .اهب ساتلا قحأ ناكل فرشلاب قحتست ةفالخلا تناك

 لير نب هاربا ليقلا رغ سوع يبا تيدنع يف نوكاملا ماعلا وب , ةهربأف

 فكني نب ريخلا دّئرَم نب ةعيهل نب ليبحرش نب حاّبصلا نب , ةهربأ نب حابصلا

 يذ ثراحلا نب ورمع نب حبصم نب برك يدعم نب دمحلا ةبيش ليبحرش نب فوني

 .*"ارغص رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب ديز نب كلام نب حبصأ

 ديبل رعاشلا لاق «ةعيهل نب ليبحرش نب حابصلا نب لوألا ةهربأ هدج يفو
 : ايانملا ماهس نع يلهاجلا

 لنكوم قرع رق نام ناك ف هَتْيَقلأ يذلاةهربأ نيلُتو

 يف عقتو ؛هتيكولم رقمو حابصلا نب , ةهربأ ليقلا ةيئاوذأ ةمصاع لَكْوَم تناكو

 مث ةعبابتلا رايد نمو ةراضحلا ندم نم لكوم لزت ملو «عادر ةقطنمب حابص ةيحان

 نم حابصلا نب ةهربأ دصقت دوفولا تناكو ةيلهاجلا ىتح ءامظعلا لايقألا مث كولملا

 : رعاشلا لاق «ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ

 حاش هدجأ لكو نايقلاٌّبَهَي اد ل رعب ثبتاق ىلذلا ىتاغب

 ةفينح يبأل لاوطلا رابخألا باتكو 1767 ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر )١(

 .- اضر دمحمل َيلع مامإلا باتكو - يرونيدلا
 نب نادير يذ رغصألا ريمح ينب نم مهبلغأو .ًاكلم نوعبس ةعيابتلا نميلا كولم ددع غلبي 00

 .6508ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات يف امك رغصألا أبس
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 ل ببي ب يييييبيحححيييييب يي يي سس امم

 يباحصلا هديفح ىلع قبطني امك لوألا حابصلا نب ةهربأ ىلع كلذ قبطنيو
 : نيرمأ ىلإ انه ريشنو يناثلا حابصلا نب ةهربأ

 ىنعمف «ميهاربإ مسال ميدق يريمحو ينايرس قطنو ظفل ةهربأ نأ :لوآلا
 . ''"هيهاربإ وه ةهربأ

 نلينق او ينالقسعلا رجح نبال ةباصإلا باتك يف ءاج : يناثلا رمآلاو

 نب ةهربأ) هن هنأي هيو يبنلا ىلع دفاولا حابصلا نب , ةهربأ بسنو ةمجرت يف ينادمهلل

 يضاق بيلُك نبا نع ًاضيأ لقن ينادمهلا نكلو .(حابصلا نب , ةهربأ نب ليبحرش

 نإ) : رخآ عضوم ىف لاقو .(حابصلا نب , ةهربأ نب , حابصلا نب ةهربأ) دن هس نيرف

 رداصملا نم ديدعلا يف همسا ىتأي كلذكو «. . كي يبنلا ىلع دفو حابصلا نب ةهربأ

 - حابصلا ليبحرش ناك هيبأ مسا نأ ىلإ ريشي دق امم حابصلا نب ةهربأ ظفلب
 .نميلا لايقأ ءامسأ يف دوهعم كلذو - تعنو

 ب هللا لوسر ثعب امدنع نميلا يف حابصلا ليبحرش نب ةهربأ ملسأ دقو
 يريمحلا عالكلا يذ عفيمسو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 عالكلا يذ ةجوز تناكو ةيرجه 8 ةنس رخاوأ يف ريمح لايقأ نم امهريغو

 ا :ريرجل لاق عالكلا وذ ملسأ املف «حابصلا ليبحرش نب ةهربأ ليقلا تنب يه

 ليبحرش يبأ دعب اهيلع لخد ام هللاوف :ليبحرش مأ ىلإ لخدا» : باعيتسالا يف ءاج

 يهو : : يبطرقلا لاق عفاف داس يل هام دو ريرس اهيا لل «كلبق دحأ

 وه «(ةبيرك) اهمها نأ ليلكالا ىف ءاج امين" '"«حابصلا نب ةهربأ تنب ةبيرض
 ..هتتوضاالا

 مث «ةرتفلا كلت يف نميلاب ملسأ حابصلا ليبحرش نب ةهربأ نأ انه دوصقملاو
 ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف ةرونملا ةئيدملاب لَو هللا لوسر ىلإ لكوم ةنيدم نم قلطنا
 ىلإ اولخد املف ءريمح ناسرفو لايقأ نم هلي هللا لوسر ىلإ اودفو نيذلا عم
 حابصلا نب , ةهربأل هءادر ْهكَي هللا لوسر شرف «يوبنلا دجسملاب كي هللا لوسر

 .. ريكلا نانا ايون اهيركت كلذ تاكو هيلع سلجف

 هل شرفف هُو يبنلا ىلع دفو» دنا ةيامالا باكي تجيوت ىاماج كلذ و

 ىلع دفو حابصلا نب ةهربأ نأ)» : قارعلا ءاملع ضعب نع ليلكإلا يف ءاجو ' ك0

 . شئارلا ثراحلا نب رانملا يذ ةهربأ كلملا ءابن - 38ج - ينادمهلل ليلكإلا 000(

 الا م ساعسبالا 19
 ١ ١ نض ١  ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصولا 4
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 (هموق ميرك اذهو ءهومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ :لاقو «هبوث هل شرفف ٍةِكَي يبنلا

 ىلع دفاؤلا) : حابصلا نب , ةهربأ نأ بيلك ني ىبحي ىضاقلا: نع ىنادمهلا قف

 مكاتأ اذا: لاقو «هءادر ليك يبنلا هل شرف نمم وهو «.همالسإ نسحو هِي هللا لوسر

 . ''"هومركأف موق ديس
 ءةرونملا ةنيدملاب يك هللا لوسر بكوم يف ةرتف حابصلا نب ةهربأ ثكم دقو

 ل مر ل ا رجلا ام ا و عل

 يضاقلا نع ينادمهلا ركذ دقو «نميلا ىلإ اوداع مث «ةباحصلا نم امهو , حابصلا

 . «ثيداحأ ِةلَي يبنلا نع ىور» : حابصلا نب ةهربأ نأ ءاعنص ىضاق بيلك نب ىيحي

 ىف كلذ نوكي دقو . «ثيداحأ لكَ ىبنلا نع ىوري ناك# :ةياصإلا ىف ءاج امك وأ

 ْ ْ نعم وأ ءاضلا وأ نويلا

 ماشلا يف حابصلا نب ةهربأ

 هدالوأ عم اهب رقتساو تاحوتفلا يف ماشلا ىلإ ح ابصلا نب ةهربأ لقتنا دقو

 ناك» هنأ يطاشرلا نع ةباصإلاب هتمجرت ىف ىنالقسعلا ركذ كلذ ىفو «هتريشعو

 / )0 ا «ءامكحلا نم دعُي ناكو ماشلاب

 ءايرخد ؛ةهربأ نب رِمَش ابأ : ةهربأ دلوأف» :باسنألا يف ينادمهلا لاقو

 رجاهف .هبيركو «حابصلاو «جاجحلاو ءادمحمو ءريجُبو ءرفعيو «ليبحرشو

 يف ماشلا ىلإ «حابصلاو ,«جاجحملاو ءدمحمو ريحُبو «رفعيو «ليبحرشو «بيرك

 . "9باطخلا نب رمع ةفالخ

 نع ةباصإلا باتك يف حابصلا نب , ةهربأ نب رمش يبأ ةمجرت يف ءاجو

 . لكي يبنلا ىلع دفو» هنأ يطاشرلا
 يف هركذ دجويو هبحص هل لاقي حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأ :ةدنم نبا لاقو

 دفو مث هدالب ىلإ عجر مث الوأ دفَو نوكي نأ لمتحيو . .ينالقسعلا لاق .رابخألا

 قبال - قشمد خيرات يف هتدجو مث .داهجلا ىلإ تاذخلا نيرسع هرفتسنا امل
 وه :لاق مث ةهربأ نب بيرك وخأ حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأ :لاق  ركاسع

 ةمدقم يف اركذ هل تدجو مث . .ِةِبَي هللا لوسر ىلع دفو هنأ ليقو :لاق مث «يرصم

 )١( الإكليل  ؟ج - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا ص١48 - 5١0
  222ص ١ج - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ١ ١.

 )*( الإكليل  ؟ج  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ص١8 15١.
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 22252 ل

 ةيرعلا مق مد 95-5005 ا يو م تاواورم
 لاف .ةهربأ نب رمش وبأ لبقأو ءدومت ةيقب مهو ١ :افيقتو ا لا ماك رج

 اا سل ْ ,
 حبت عّبن ةيقب مهو له موقو : يلع

 نم اوقلطنا نيروكذملا هدالوأو حابصلا نب , ةهربأ نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو

 2 0 .باطخلا نب رمع ةفالخ يف تاحوتفلا يف ماشلا ىلإ نميلا

 هير عم انديشاهك 6 -ارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب ايف

 نيا لا تأ ١ ةيفنع 0000

 يف مهق ةقوكلا يف مهنم لاك نم ل اي ا

 نم طالخأ مهيفو :ةةلم اع قشمديب نورخاو:روز رهشب ةفئاط مهنمو 0

 "”(بيركك دلو ريغ نم نييهربألا
 نب ةهربأ تنب ةبيرك يه يريمحلا عالكلا يذ عفيمس ةجوز نأ مدقت دقو

 0 ىلإ اهب رجافو ليبح رش هنبأ 00 رد الا 'ينادحملا 0 606

 ةضأو ب يبدوا د « اع هما نب برك ىدعم

 ادم يبنلا مع ا ا وا ل وول

 هيك لا د يدا نب اعولو يقول نب ب

 ماشلا لهأ ديس ناك رضنلا نأ : يبلكلا سد بتتاشنالا ةرهمج يفو ' ”«بلطملا دبع

 كييفقش السئب «يىضعلا كنق لأ ةدقص كفاك ف ؛ سابعلا نب دبعم تنب همأ ءهنامز يف

 0+ لا نا نامياسو ادهحيم»دل ثدلوق. < ىسابعلا نورها

 رب ع سو يسر و ل , ةهربأ نأ دوصقملاو

 .(سبرعلا مدقأ مهول بوصألاو «برعلا نم مدقأ مهول دانه الا نيف م0

 11 نا ع رعش يبأ ةمجرت  ةباصإلا )050

 رق 6112581 نه هن يتادحولل :نلولكالا )57 ١
 ١4. 4ص اج - ليلكإلا شماه 558 ص - ينايزرملل قاقتشالا ()



 448 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 554

 زاجأ دقو «ةفوكلاب اورقتساف قارعلاب اهريغو ةيسداقلا حتف مهضعب دهشو ءاهب

 ريفا ينالسالا

 رصم يف حابصلا نب ةهربأ

 يبرعلا حتفلا اوداقو اودهش نيذلا ءامعزلاو ةباحصلا نم حابصلا نب ةهربأ ناك

 فكس اف ةيرجه ٠١ 2519 ماع باطخلا نب رمع ةفالخ يف رصمل ىيمالسإلا

 عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو ءرصم يف هترسأو هئانبأ نم ددعو حابصلا نب , ةهربأ

 ةطخ مهل تناك مث ىرخأ ةينمي لئابقو نادمه عم ة ةزيجلاب اولزن» مهنأ فرطم ابل

 دقو « حابصلا نب ةهربأ يباحصلا ةرسألا هذه ديمع ناكا) : لاقو «ةزيجلاب مهب ةصاخ

 ءرمش وبأو «بيرك مه ءانبأ ةعبرأ هلو «صاعلا نب ورمع شيج يف رصم لخد

 لوألا نأ تياثلا ناك نإو..«كلذك رت ولكم مهنإ ودبي ءموسكيو ء«برك يدعمو

 ةماقإ اهب اماقأو رصف احر يااطخملا نو رم فزاع ىف ارح اجي ملف يتم ىناثلاو

 نسل ذا «حابصلا نب ةهربأ نب ليبحرش هسفن وه موسكي نأ نيل انع يشنون

 ليلكإلا يف امك همسا امنإو (موسكي) همسا ناك نم حايصلا نب , ةهربأ ءانبأ نم

 ناكوا) : ليلكألا يف ينادمهلا لاق - (موسكي ليبحرش) هل لاقي ناك امبرو ليحل

 ليبحرشو بيركو رمش وبأ ناك دقو ؛””موسكي ابأ يمس حابصلا نب ليقلا ةهربأ
 نب قومصا دايت نصمم مح ىع حاصلا نوف , ةهربأ ليقلا يباحصلا مهيبأ عم موسكي

 حابصلا نب , ةهربأ ىلإ صاعلا ني ورمع دنسأو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف صاعلا

 وهو ينارهبلا دوسألا نب دادقملا يناميلا يباحصلا هعمو امرفلا ةنيدم حتف ةدايق

 نم لوألا رشعلا يف سينت ةريزجو طايمد حتف» دنع كلذو ورمع نب دادقملا

 ةعلقلا حتفل ةوق ثعب دق صاعلا نب ورمع ناكو . .ةرجهلا نم نيرشع ةنس نابعش

 تناكو ءاهقرش ىلي امم سينت ةريحب بناج ىلع تناكو  اهتنيدمو امرفلا ةامسملا

 «ماهسلاو لابتلا قالطإب امرفلا ةعلق لهأ مهل ىدصتف ءسوأ نب لاله ةدايقب ةوقلا
 ملف اموي نيرشع سوأ نب لاله اهيلع ماقأف «ةدحاو ةعفد مهس فلأ نوقلطي اوناكف

 هي ةادعملا ورمع لسرأف «هدجنتسيو عقو امب هملعي ورمع ىلإ ثعبف ءاهيلع ردقي

 ناكو ""”(طبقلا نم ملسأ نمم فالآ ةثالثو مالسإلا ركسع نم ةئامسمخ ىف دوسألا

 .47ص - فرطماب دمحم  نميلا نم نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(

 .5١الو 5١١1و ١5١١ ص لج  ىنادمهلل ليلكإلا (؟)



 نأ» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاج كلذ يفو «حابصلا نب ةهربأ ًاعيمج مهريمأ

 كلام نب فوع ثعبو ءامرفلا  حتف ىلإ حابصلا نب ةهربأ ثعب صاعلا نب ورمع
 اذام اوصبرتف .نامآلا مكلف متلزن نإ :هتدلب لهأل امهنم لك لاقف «ةيردنكسإلا ىلإ

 - نوقابلا حلاص - سمش نيع لهأ يأ  اوحلاص املف ءسمش نيع لهأ نم نوكي
 نسحأ ام :ةيردنكسإ لهأل كلام نب فوع لاق دقو  ةيردنكسإلاو امرفلا لهأ يأ
 نع ةينغهللا ىلإ ةريقف ةنيده ةيتبأل : لاق اهاني امل ردنكسإلا نإ :اولاقف ؟مكدلب

 ؟مكتنيدم حبقأ ام : امرفلا لهأل حابصلا نب , ةهربأ لاقو .اهتجهب تيقبف «سانلا
 هللا: قع ةينغ ةئيدم نينيأل لاق اغاني اهل ردنكسإلا ركخأ وهو ىافرقلا 0[ 1 رلاقف
 دادقملا حلاصو ''"كلذب تهوُشف ءاهؤاني ًاطقاس لازي ال يهف .سانلا ىلإ ةريقن
 فالا ةعبرأ  ةيزجلا مهل يدؤي نأ ىلع اهريمأو امرفلا لهأ حابصلا نب ةهربأو
 .ةئسلا مام ىلإ هولهمي نأ ءمنغلا نم سأر فلأو ةقان ةثاؤفتماو بهذلا نم لاقثم

 ةوق حابصلا نب ةهربأو دادقملا كرت مث «هنامأب لحترا الإو مالسإلا ىلإ ناد ءاش نإف
 ملسأف ةراقبلا ىلإ سوأ نب لالهو ةهربأو دادقملا راسو ءامرفلا يف نيملسملا نم

 اولزنو اولحترا مث ءًاحلص هوحتفف ديشملا رصقلا ىلإ اوضمو ءهعم نمو اهبحاص
 صاعلا نب ورمع ىلإ اوداع مث . ''اهلهأ اهملسف ةدارولا اهمسا ناكو ةدراولا ىلع
 .ه١1 ماع لئاوأ وأ ه١٠ ماع رخاوأ يف كلذو

 - ةيمالسإ ةيبرع ةنيدمك  ةزيجلا سيسأتو طاطتخا حابصلا نب ةهربأ دهش دقو

 ىلإ اثوعبم ثعب باطخلا نب رمع نأ يدقاولل ماشلا حوتف يف ءاجو ءاهطاطتخا ذنم

 يف كلذ ناكو .. راسا نهرا و اكمل و رحشماول : رصم مدق املف رصم

 ا ا 0000 ؟”” ةئنس ليقو ه١1 ةنس لوألا عيبر

 ىف اوكراش نيذلا نم  ةزيجلاب تلزنو تطتخا ثيح ةرتفلا كالت يف ناك ةزيجلا

 ب عباضإلل :ةناكو رخو لزئابتو ةنادمما عم ةيريمحلا حصا يد ةليقع حتفلا

 «ةزيجلا نم مهب ًاصاخ ًامسق يأ  ةزيجلاب مهب ةصاخ ةطخ - حبصأ يذ ةليبق

 مهئامتنال ةيلهاجلا ذدنم ةدحاو ادب حابصلا ةريشعو حيصأ يىذ رئاشع تناكو

 مهديمع حابصلا نب , ةهربأ ناك كلذلو ء(ريمح نب يفيص نب سيق) ينب ىلإ كرتشملا

 «بيركو «رمش وبأ  هعم اوناك نيذلا هؤانبأ كلذكو ةزيجملا طاطتخا دنع ًاعيمج

 ربكأ وهو رمش وبأ ناك» :فرطماب لاقو - برك يدعمو «ءموسكي ليبحرشو

 5 م ا رقم هيكل ةناتلاو ةيادتلا "19
 1 ه ص ١ج - يدقاولل  رصمو ماشلا حوتف هيف



 450 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كا

 ديمعلا نأ ىرنو ؛«ةزيجلا تطتخا امدنع اهديسو حبصأ ةليبق ديمع ةعبرألا هتوخأ

 ءاحنأ نيقأ ةعنيحت ةثاقلا ةباكم ناك رفيقا بأ نكلو مويصلا وب , ةهربأ وه امنإ

 حوتف ضعب يف اوكراش نمم - ليبحرش كلذكو رمش وبأ ناكو «حابصلا نب ةهربأ
 نب رمع ةفالخ ىف ةرصبلل يرعشألا ىسوم ىبأ ةيالو ةرتف يف اهيلي امو قارعلا

 دقف «يرعشألا ىسوم يبأ ةنباب رمش يبأ جاوز ةرتف يه كلت نوكت دقو «باطخلا
 ىسوم يبأ تنب جوزتف ءرمع ىلع دفو» هنإ ةباصإلا باتكب رمش يبأ ةمجرت يف ءاج
 «يرعشألا ىسوم ىبأ ةنباب ًاجوزتم ناك» هنأ قاقتشالا باتك يف ءاجو «يرعشألا
 :لاق هنأ الإ .«يبلكلا نبال ةرهمجلا رصتخم يف ءاج كلذكو خلا يكاةايدلاو

 .رصمو ماشلا نم لك يف ةيرذ هل ناك هنأ كلذ عمجيو ' 0

 يبرعلا شيجلا ةداق نم حابصلا نب ةهربأ نب رمش وبأ يباحصلا ناك دقلو
 يف  نادوسلا تاهجو رصم بونجب ل ةبونلا دالبب داسوألا ةوزغ يف يمالسإلا

 ةهربأ نب مهس ىبأ مساب 0 باتك يف روكذملا وه رمش ابأ نأ نظلا بلغأو»

 ديلان لكي ربستإ كرتايل" ا اوزغ يف هنيع تبيضأ يذلا

 157 نه ١ج] .«قدنخلا ةامر اومسف «حيرش نب لدنجو «ةهربأ نب رمش

 تكي نو حن

 اقع ا 50 دعا و «ةشرربأ ا قودييو ا قارعلا

 غلبو «ةهربأ نب بيركو ةهربأ نب رمش يبأ يف ةريشعلاو ةرسألا ةماعز تحبصأو

 غلي ؛ّىلع فالختساو نامثع لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا ةرتف يف مث كاذنأ ماسقنالا

 وفا تاك امنوا: فنا كك رطماب لوقيف ءدحاولا تيبلاو ةرسآلا ماسقنا دح ىلإ ماسقنالا

 لاقو «ةيمأ ينب ةعيش نم بيرك هوخأ ناك «نامثع دض نيرئاثلا نم ةهربأ نب رمش

 هلتق يذلا ةهربأ نب سمش يبأ مساب ةالولا باتك يف ركذ امبر» رمش ابأ نأ فرطماب

 كلو ء؛ارصم لهأ نم نامثع دض ةروثلا ءامعز نم لَتَق نميف ه5 ةنس ةيواعم

 نع نك نب نوح قيرط نم انفال ىت هاج دقت يبس رغ انقر طاب يفارق

 ١. 5 ص ؟ج - ليلكإلا شماه 258 ص  ىنابزرملل قاقتشالا (0)

 .37 ص فرطماب دمحم ةدفشلا دوه يرجاهملا مالعأل عماجلا هه
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 ىلإ ةفيذح يبأ نبا عم اوجرخ نيذلا ةلمج نم ناك ةهربأ نب رمش ابأ نأ :ثيللا

 هلخدأ ال :لاقف رمش وبأ عنتماو ءاوجرخو نجسلا اورسك مث «نهرلا يف ةيواعم

 حابصلا ةرسأ نع فرطماب لوقب ةعقاولا كلت لصتتو . «ماقأف أقبآ هنم جرخأو اريحا

 ةداق نم ناكو «نامور يبأ نب نادُؤَس .حابصلا نب ب ةهربأ ةرسأ ريغ نم ءمهنمو)ا هنأ

 ضرعت رمش ابأ نأ كلذ لمجم نم ودبيو ««نامثع ىلإ ةتسلا ةفيذح يبأ نبا شيج

 بلاط يبأ نب يلع عيوب املو «نجسلا نم جرخ مث ةرتفلا كلت يف لاقتعالل

 ثيدح مدقت دقو ءهباحصأ نم ناكف رمش وبأ هيلإ راس ةفوكلاب رقتساو ةفالخلاب

 موقو :ّيلع لاقف ءةهربأ نب رمش وبأ لبقأ» هنأو برعلا مدقأ نع بلاط يبأ نب يلع

 .«عبن موق ةيقب ْمُّهو اذه
 ىلإ ةفوكلا نم اوراس نيذلا ةداقلاو ةباحصلا نم ةهربأ نب رمش وبأ ناك مث

 ريمأ عم اوراس نيذلا رصمو ماشلا لهأ لاتقل بلاط يبأ نب يلع ةفيلخلا عم نيفص

 تلا نهللا« حاملا , ةهربأ نب بيرك مهنم ناكو نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا

 امك ثيحب ؛قارعلا شيج يف رمش وبأ ناكو ماشلا شيج يف بيرك ناك نيفص ةعقوم
 كلذو .«نيفصي هللا همحر ىلع عم لتقف عةهربأ نب رمش ابأ نإ» ليلكإلا باتك يف ءاج

 اوعد نيذلا ماشلا شيج ةداق نم ةهربأ نب بيرك هوخأ ناكو «ةيرجه ا/ رفص يف

 ىلع قافتالا متو «برحلا تفقوتف «نيفص يف هللا باتك ميكحتو برحلا فاقيإ ىلإ
 ىقتلا املو «نيمكحك يرعشألا ىسوم يبأو صاعلا نب ورمع رايتخاو ميكحتلا
 انيلهتسا اهب ىتلا هتلوقم ىسوم وبأ لاق لدنجلا ةمودب ةيرجه 78 ناضمر ىف نامكحلا

 نب هربا اهب نشاخلا: قحأ ناكل :فكرقلاب قيقا ةنالخلا تناك ىلا :همسلاا اذه
 .«اهيراغمو ضرألا قراشم اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا كولم ءانبأ نم هنإف حاّبصلا

 تاب. ايت نيكلا نم داقادنا د غلب دق حابصلا نب , ةهربأ ليقلا يباحصلا ناكو
 همايأ ىضق دقف ءماشلاو رصم نم لك يف ةرسأو ءانبأ هل ناك هنأ امبو «ًازوجع ًاخيش

 دقو «ماشلاب تام» هنإ ليلكإلا يف ءاج ثيح «ماشلاب هترسأو هئانبأ نيب ةريخألا

 ءافلخلا رصع ةياديو نيدشأارلا ءافلخلا رصع ةياهن دنع  أبلاغ  هتافو تناك
 . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل ن نييومألا



 42 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كي

 حابصلا نب ةهربأ نب بيرك
 رصم طاطسف ديس -

 نيحتافلاو ةباحصلا بكوم يف نييناميلا ةداقلاو ءاوذألا مالعأ ْنِم

 يف ريسي ناكو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نب بيرك نيدشر وبأ وه ءامعزلاو
 يدوعسملا نسحلا وبأ هنع لاقو ''”0ريمح نم سراف ةئامسمخ» رصمب هبكوم

 تبرك نفل نيدشر 0 :انييبضصتو لطاطتوفلا ديس ع ناك د. ةسدعدلا جورم ئف

 . ”(حابصلا نب ةهربأ 9

 د

 ىلإ هتدافو ذنم :نيحتافلاو ةباحصلا بكوم يف بيرك خيرات أدب دقل
 تبئأ دقو ءةرجهلل ةرشاعلا ةئسلا يف حابصلا نب ةهربأ ليقلا هيبأ عم ٍةِك هللا لوسر

 ةهربأ نب بيرك نأب ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ثيداحألا لاجرو ءاملعلا نم دحاو ري

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجف «ةباحصلا نم ناك حايصلا نب
 رجح نبا فدرأ مث «ةبحص هل لاقُي . .نيدشر ابأ ىنكي» هنأ ركاسع نبا نع
 نع يمضهجلا يلع قيرط نم ةباحصلا يف يوغبلا هركذ دقو ا : الئاق ينالقسعلا

 باحصأ نم ةهربأ نب بيرك نع بشوح نع ةرم نب ديعس نع نامثع نب ويرج
 هفس ْنَم ربكلا :لاق ِةِْلَي يبنلا نع ٍِلَي يبنلا باحصأ نم ةناحير يبأ نع ِةيِلكي يبنلا

 نع رخآ قيرط نم نايفس نب بوقعي جرخأ دقو '' ”2هنيعب سانلا صمغو قحلا
 لمجتأ نأ بحأ ىنإ هللا لوسر اي :لكاق لاق هنأ ةناحير يبأ نع ةهربأ نب بيرك

 ليم هللا نإ «ريكلاب سيل كلذ نإ دلو ىتتلا“هل لاقف + ىلعتا مسكو: يطوس قالعب
 :رجح نبأ لاق مث .«هنيعب سائلا صمغو قحلا هفس نم ربكلا امنإ لامجلا بحي

 نع ىسوم وبأ لقئو «مهريغو نابح نباو يلجعلاو يراخبلا نيعباتلا يف هركذ دقو)
 نأ مدقت امم نيبتي امنيب "”«متاح يبأ ريغ هتبحص تبثي مل :لاق يرفغتسملا رفعج

 )١( ص اا ا ١٠ج - ةباصإلا ١5١ 6/ص عماجلا 4.

 1 ”ج  ىدوعسملل تسلا مت )0
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 كلذكو هلك يبنلا بحاص ةهربأ نب بيرك. .) :لاقو ةباحصلا ىف هركذ يوغبلا

 كلذيؤ يتاح و بأ هكعصض تننا دقق كلذكو ناينس نب توقعي ةءاعيضلا ىف هركذ
 نابح نباو يلجعلاو يراخبلا لاق امنيب «ةباحصلا نم هنأب ملعلاو نيقيلا ققحتي هلك
 دق نوكيف «نيعباتلا نم هنأب ملعلا ققحتي ًاضيأ كلذبو «نيعباتلا نم هنأ ركاسع نباو

 .نيعباتلا فرشو ةباحصلا فرش ؛نيفرشلا َّعَمَْج

 أبن مدقت دقو ءماشلا حتف ناسرفو ةداق نم حابصلا نب ةهربأ نب بيرك ناكو

 نب ديزي ىلإ هل دنسب ركاسع نبا خيرات يف تدجوو١ :رجح نبا لاق  ةيرجه 4

 امل  ماشلا ةيباج  ةيباجلا يف باطخلا نب رمع ةبطخ تناكو :200معن :لاق

 يف  قشمد حتف اهقبس ىتلا ثادحألا كلت اودهش نيذلا ةباحصلا نم بيرك ناكف

 ادق 8 ابجر

 ماشلا لا هرم ناك هلق هدم سه اال ةنثس  ةيباجلا ىف رمع ةبطخ دهشو

 ىلإ اورجاه» ليلكإلا يف ءاج امك ناك نيذلا هتوخإو هيبأ عم كانه هرارقتساو

 قشمد يف جوزتف ءأعفاي اباش بيرك ناكو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف ماشلا
 ناك هبو (ديشر) ةهربأ نب بيرك دلوف» :ينادمهلا لاق ءماشلاب ةلمرلا يف وأ

 لاق ثيح بيرك نبيا مسأ ( حيحصت) اوبس ايبا عوكل يضاقلا ماق دقو (ىنكي

 ىلإ  حيحصتلاو (بيرك نب ديشر) لصألا يف ناك» : ليلكإلا شماه يف
 كلل ةرورض مدع ضرتو يللا رصتخمسم و ةياضصالا نهدي (منيدشر)

 ابأ ىنكي» هنأ ركاسع نبال قشمد خيرات نع ةباصإلا يف ءاج دقف حيحصتلا

 ةفنا نياو (نيدشر) همسأ نبأ هل نأك هنأ كلذ ىدؤومو .«دشار ابأو « نيدشر

 هنأ ودسيو :(ديهشرف «دشاأرو «ةنودشر) ءانبأ 135 تأ  (ةسقور وأ (دشار)

 يف كلذكو ::يطسلفب ةلمرلا يف نباو هجوزو قشمد ىف نباو ةجوز هل ناك

 مهنم ناك نمف تييسدركا نرثي ريثعتا تريد : ينادمهلا لاق ءرصم ىف مث ءةمجلا

 171١-12 ١. ص ؟"ج  ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 00

 ١55. ص ؟ج - عوكألا يلع دمحم قيقحت - ينادمهلل ليلكإلا (0)
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 قشمدب نورخآو روزرهشب ةفئاط مهنمو ءعخنلا يف مهف ةفوكلا يف
 نب هللا دبع نب ميهاربإ شايعلا يبأ لآ :ةهربأ نب بيرك دلو نمو ..ةلمرلاو
 ىلعملا لآو مكحلا نب فسوي لآو  ءاعنصب  رهض يداوب دوعسم
 .''”(مهريغو

 يف كلذكو «ماشلاب ةلمرلاو قشمد يف ةرسأو ءانبأ ةهربأ نب بيركل ناك دقو

 اوور نيذلا نع ةباصإلا يف ءاج ام ماشلاب لصتي اممو ءرصمب طاطسفلاو «ةزيجلا
 نه نيعباتلا ناك هنع ىور» نعش نتا لاق تي ةعربأ نب .نيرك نع ةيوبت اقيداحأ

 ام اذكو ' ”(مهريغو بعك نب ةرمو رماع نب ميلسو رابحألا بعك مهنم نييماشلا
 ريمح ديس ناك : نيدشر دلاو ةعربأ نب بيرك» :لاق ىبلكلا نبا نع رجح نبا هركذ

 | 001 نمز ماشلاب

 يبرعلا شيجلا لوخد ذنم هتوخإو هيبأ عم رصم حتف بيرك دهش دقو
 دواسألا ةوزغ ىلإ  ه9١ ماع  صاعلا نب ورمع ةدايقب رصم ىلإ يمالسإلا

 يف ءاج كلذ يفو ءاهطاطتخا ذنم ةزيجلا يف رصق هل ناكو  ها“١ ماع

 هرصق لزي ملو «ةزيجلاب طتخاو ءرصم حتف بيرك دهش» :هنأ ةباصإلاب هتمجرت
 هتمجرت يف ءاجو '' 7”( ةرجهلل 7٠٠١ ةنس دعب ىلإ يأ  ةئاملثلا دعب ىلإ اهب
 ءرصم حتف دهش . . ينامي ريمأ : حابصلا نب ةهربأ نب بيرك» : عماجلا باتكب
 يلا نكس

 هدهع رخآوأ ىف نافع نب نامثع ةفيلخلل ةضراعملا تاكرح تعقو املو

 هولا ان اقع نيب اهننع يفاقم ىبلا ةفيردأ ند ونمرك ياتو نالوا 6 ماسر
 ينب ةعيش نم بيرك ناك) :فرطماب لاق ثيحب ء.نامثعل نيئوانملا دضو .هعم

 نيفص دهش امك ؛«مدحج نب نمحرلا دبع ةكرح ءاكذإ ىلع لمع نممو «ةيمأ
 يف يومألا ركسعملا ىلإ حبصأ ةليبق تلوحت» :فرطماب لاقو «ماشلا لهأ عم
 ةهربأ ةافو دنع كلذ ناكو "”(حابصلا نب ةهربأ نب بيرك يوقلا اهميعز دهع
 نييومألا ءافلخلا رصع ةيادبو «نيدشارلا ءافلخلا رصع ءاهتناو حابصلا نب
 :ةسالسالا ةيرعلا ةلودلل

 ١( اج  عوكألا يلع دمحم قيقحت - ينادمهلل ليلكإلا ص١2١.

 )١( "1ص ”ج - ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا - 175"”,.

  000الجامع  .42ا/و 97”ص  فرطماب ردأقلا دبع دمحم
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 «يومألا رصعلا يف حابصلا نب ةهربأ نب بيركل ةيلاعلا ةناكملا تلصاوت دقو

 نبال ةرهمجلا باتك نع هلقن اميف عوكألا ىلع نب دمحم يضاقلا لاق كلذ يفو

 مالعأ نم ةهربأ نب بيرك ناك» :ليلكإلا شماه ىف ةباصإلاو قاقتشالاو ئبلكلا

 بكر اذإ ناكو . .ةيواعم نمز يف رصمو ماشلاب ريمح ديسو ريمح ءامعزو ناطحق

 ةلودلا لاجر نايعأ نم بيرك ناكف ,'”(حالسلا يف ريمح نم ةئامسمخ هب َفَح

 ةالو نم ناكو (ه354 )59  ةيواعم نب ديزيو (ه١5 )4١  ةيواعم دهع يف رصمب

 نب ةيواعمو ينهجلا رماع نب ةبقع مه نيينامي ةباحص ةثالث ةرتفلا كلت يف رصم
 7 راسلالا نلغس نب ملبس ينوكسلا جيد

 دي 3

 ةفالخلا رمأ برطضا امل  رصم ةمصاع  طاطسفلا ميعزو ديس بيرُك ناكو

 ةريزجلاو ةكمب ريبزلا نب هللا دبع رهظو ؛ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم توم دعب
 سان تاور للتو .ماشلا يف مكحلا نب ناورمو قارعلا يف نيباوتلا ةكرحو ةيبرعلا

 ندرألا ريمأ يريمحلا يبلكلا لدحب نب كلام نب ناسح ةماعزي ماشلا ةينامي

 :يدوعسملا لاق «ندرألاب وهو ةيمأ ينب ضعبو ناورم هيلإ ىتأ ثيح نيطسلفو
 ىلع نانيسم ظرف 44 ءانقلاب اهديترو ناطسك نيكو ناكوب «اكللاع قب امك طرشتاو)

 ةيواعم هنباو «ديزي هنباو «ةيواعم ىلع طورش نم - ةيناميلل يأ مهل ناك ام ناورم
 ماق تام نإو  ءاطعلا يف  نيفلا نيفلا لجر ّىفلأل مهل ضرفي نأ اهنم :ديزي نب
 لكو «سلجملا رْدَصَو «يهنلاو رمألا مهل نوكي نأ ىلعو «هناكم همع نبا وأ هنبا

 تتادنا "7ك ناورف يض رف «ةروشمو مهنم ىأر نعف دقعو لح نم ناك ام

 ءرصم ىلإ ماشلا نم هدونج يف نأورم راسو» :يدوعسملا لاق «ناورمل ماشلا

 نبال - لماع  مهيلع ةيريبُر اوناكو «ةربقملا يلي امم ًاقدنخ اهيلع .َقَدْنَْحو اهرصاحف

 وبأ اهميعزو ذئموي طاطسفلا ديسو «مدحج نب ةبتع نب نمحرلا دبع وهو «ريبزلا
 نبال نيلاوملا رصم لهأ يأ  مهنيب ناكف .حابصلا نب ةهربأ نب بيرك نيدشر
 ةباجتسا ببسب كلذو] .ءحلصلا ىلع اوقفاوتو ءريسي لاتق ناورم نيبو ءريبزلا

 لتق مث [ًادحاو رصمو ماشلاب ةيناميلا رمأ نوكي نأب كلام نب ناسح يأرل بيرك
 نيدشر وبأ لاقف  رصم سراف ناكو  ًامادعإ يأ  ًاربص مامحلا نب رديكأ ناورم

 ١165١. ص ؟ج  عوكألا ىلع دمحم قيقحت  ىنادمهلل ليلكإلا )010

 .ةيرجه 5 و نم دلخم نب ةملسمو

 .497- 50ص ؟ج  بهذلا مر 6و
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 «ةنيدملاب رادذلا موي ينعي ةَعّذج اهاَنْدَعَأ هللاو تعش نإ :تاورهل ةشردأ دناسرك

 هنبا اهيلع لمعتسا دقو رصم نع فرصناو ءأئيش كلذ نم ءاشأ ام :ناورم لاقف

 دالب نم ةيريط نم نيليم ىلع ةريمصلا لزنف ماشلا ناورم مدقو .زيزعلا دبع
 ةعيب ىلإ مهاعدو ءًابيطخل سانلا يف ناسح ماقف . .كلام نب ناسح رضحأف ؛ندرألا
 «كلملا دبع دعب ناورم نب زيزعلا دبع ةعيبو - ناورم دعب  ناورم نب كلملا دبع

 ميلا «ةئسلا هذه يف قشمدب ناورم كلهو ءدحأ كلذ يف هفلاخي ملف

 (ةرجهلل 50 ةنس نم ناضمر يف ناورم نب كلملا دبع عيوبو .. .. نيتسو

 ت2 تا ع داع ىئم

 نب زيزعلا دبع ةيالو يف حابصلا نب ةهربأ نب بيرك ءابنأ ملاعم نم ناك دّقلو

 :ناورم نب كلملا دبع ةفالخو (ه85 )56  رصمل ناورم

  رصم ةيالو ةمصاع  طاطسفلا ميعزو ديس هتفصب بيرك ةناكم رارمتسا -
 دبع مايأ طاطسفلاب حابصلا نب ةهربأ نب بيرك بكوم جشألا نب هللا دبع فصو دقو

 ب رخال يهنأ نابض نو يوقد نورت وما © يملا يل ماج نيس و تاروربا ب روزا
 جرخ دق ةهربأ نب بيرك ٌُتيأرف ناورم نب زيزعلا دبع مايأ يف رصم تمدق :- لاق
 7ع نيممع ني نيل ةنانسمح هاكر كدر هدتع نم

 فارشأ نم حابصلا نب , ةهربأ نب بيرك ناك» : اجلا باك يتم اجلب

 رك نم عرسي يدع ار دنا ها ديم يصح ديس راض هنا وابو ءرصم لهأ

 مب هد اشو ةتاهيستس هاكر تحت ناك و ناورم نم ورعلا ديغ

 ةهبألا رهاظم سفن رصم ىف هب طيحت تناك ةهربأ نب بيرك نأ كلذ ىدؤمو

 نمو كرلملا فلورا نيايهنال كلذو قميلاب ريمجبلايناو ب كولمل تنتاك ىتلا ةناغولاو
 هدادجأو هئابآ رصق يهاضي ناك امبر ةزيجلا يف خماش رصق هل ناك دقو «لايقألا كئلوأ
 . رصم ىلإ هتماعز رهاظم بيرك لقن اهنم ىتلا نميلاب ةيريمحلا لكوم ةنيدم يف

 لحم نكت مل حابصلا نب ةهربأ نب بيركل ةماعزلاو ةهبألا رهاظم نأ ودبيو -
 - ربكلا نع امهثيدح ببس كلذ ناك امبرو «ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا حايترا

 :لاق رهش نب نايوث قيرط نع ةباصإلا يفو ليلكإلا شماه يف ءاجف - نيككلا عفا
 ركذف ؛نارم ريدب حطس يف كلملا دبع عم ًاسلاج ناكو ةهربأ نب بيرك تعمسا
 لورق هناي انآ تعمم : بيرك نامف ب ريكلا ناورم قع كلتعلا ةيع» رك دعا ب ونكلا

 .ةا/ 545 ص 008 بهذلا جو رم 000

 .97ص - عماجلا 7 7١ص ؟ج  ةباصإلا (0)
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 لمجتأ نأ بحأ ىنإ هللا لوسر اي :لئاق لاقف «ربكلا نم ءيش ةنجلا لخديال

 هللا نإ ربكلا نم سيل كلذ نإ :ِلَك يبنلا هل لاقف ءيلعن عسشو يطوس قالعب
 . (هنيعب سانلا صمغو قحلا هفس (ْنَم) ريكلا امنإ «لامجلا بحي ليمج

 تاوقلاو ةيردنكسإلا ةدايقو ةيالو يأ - ةيردنكسإلا ةطبار بيرك ىلوت دقو -
 «ةيردنكسإلا ةطبار ةهربأ نب بيرك يلُو» هنأ ليلكإلا شماه يف ءاجف  اهيف ةطبارملا

 ناكو ءةيردنكسإلا هل : هنأ ةباصإلا باتك يف ءاجو

 . (رصمب همايأ يف ًافيرش

 ةلودلا تايلوؤسمل نيلوتملاو ةلودلا دامع مه رصم ىف نويناميلا ناك دقلو

 ةطرشلا يه ةطلسلا زكارم تناك ثيح رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو يف
 يضاقو ةطرشلا بحاص ناكف :ةيردنكسإلا ةرامإو ةباينلاو لاملا تيبو ءاضقلاو
 ةطرشلا بحاص بصنم ىلوت مث (ه54 - 554) يدارملا ديعس نب سباع وه رصم

 نب دايز فلختسا قشمد ىلإ زيزعلا دبع راس املو يناميلا يبيجتلا ةطانح نب دايز
 ناسح نب نمحرلا دبع حبصأ مث هالد ماع يفوتو ةباينلاب رصم مكح ىلوتف ةطانح
 رعمب لالا فمر ةايضثلا لات انيكيب (يك18 15):ظرتقلا يبحاش ىيهعلا
 .ىنادمبلا ليعارق نييقلاب ناكر (هرا# باق تال وكلا ةريجع نب قيكرلا ليغ
 - 84) يمرضحلا ةيطع نب سنوي رصم ءاضق ىلوت مث (ه85 - 54) رصم يضاق

 هبانتساو ةداقلا ءارمألا نم يريمحلا ىنيعرلا دئرم نب بانج ناكو (ه5

 فأول ماع ىتيهرلا بنان ىدوت دقر يعم ىلع ناورعروم رعت كغ
 ثكمف ءايتع ربكلا نم غلب دق ناكو ةهربأ نب بيرك اهتطبار ىلوت دقف ةيدنكسإلا
 ةيردنكسإلا ىلوتو «ةزيجلا ىلإ داع مث نمزلا نم ةرتف ةيردنكسإلا ةطبارل أدئاق ًاريمأ

 . يبيجتلا منغ نب ضايع
 هللا يضر - حابصلا نب ةهربأ نب بيرك يفوت (م545) ةيرجه ا/5 ماع يفو -

 . رصمب ةزيجلا يف  هنع

 رصمل ليبحرش نب بويأ ةيالو
 ىلإ وضم ةماضزلا يف هقاكفو هرم تلقعلا حاصلا نب ةعربا نب بيرك ةادوبز

 نب بويأ ناكو «يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نب موسكي ليبحرش نب بويأ هيخأ نبا

 . اهتسايسو ةلودلا ةرادإ نوؤش ىف ةياردلا يوذ نمو ءاحلصلا ءالضفلا نم ليبحرش

 يف كلذو ءاهلك رصمل ايلاو ليبحرش نب بويأ حبصأ ةيرجه 44 ماع يفو
  هتمجرت يف ءاج امك  ليبحرش نب بويأ ناكو «زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ
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 تنسحو (ه419 ةنس لوأ) زيزعلا دبع نب رمعل رصم ىلو ؛«ءاحلصلا ءالبنلا نم. .»

 ناعتس هترامإ ةدم .اهيف ىفوت نأ ىلإ رصمل ايلاو رمتدساو :همايأ ىف ضم لاوخأ
 نم نيينميلا ةرجه تغلب هترامإ لالخ هنأ ءركذلاب ريدج وه اممو .ةنس فصنو

 ويضل ةعيالو فتاك "ردع ١ ةذوم ف كلذ 2 فال ةنيمفح وصس لا قشملا
 . ''”نيرظانلا ةفحت يف امك (م/7) ةيرجه1١١ ةنس اهب يفوت نأ ىلإ

 ةالولا مهأ نم يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نب ليبحرش نب بويأ ناك لقو

 نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نميف نيرظانلا ةفحت - ٠١١ ص  فرطمابل عماجلا ()

 .١؟١ص - يواقرشلل
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 ينَهحلا رماع نب ةبقع
 - رصمل نييناميلا ةالولا يناث

 نب ورمع نب يدع نب ورمع نب سبع نب رماع نب ةبقع ليلجلا يباحصلا وه
 نم ' ينهجلا ةنيهُج نب سيق نب نادشر نب ةعبرلا نب منع نب يدع نب ةعدوم نب ةعافر
 نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب مّلسأ نب دوس قداكسل درع كنز مرق ةكيوحس ”ةليبق

 ضرار يود" يبل ني كللام سنبل نب نعود ني ريدم
 : ةباحصلا نم وهو ينهجلا ةرم نب ورمع لاقو . .» :نودلخ نبا لاق .(يِنَهَج) اهيلإ

 ريمح نباكلام نياةعاضق  رهزألاناجهلا خيشلا وني نحن

 0 لا ريشا ورعبلا :نيمعلا

 رفاو رودب مهاست يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا لئابقلا نم (ْنِلَب)و (ةنيهج) تناكو
 ةرطيسلا لالخ نم  يريمحلا رصعلا يف  ةيريمحلا ةلودلل يراجتلا طاشنلا يف

 ييرخلا لعتاسلا ىلاو ماشلا ىلإ ةيرغيبلاو ةلساسلا ةيربلا ةرراجسلا قرطلا ةنامجلار
 ةدعص يف اهقطانم نم ئِلَبَو ةنيهج نطاوم ترشتناو تدتما كلذلو ءرمحألا رحيبلل

 نبا ركذ دقو «ةبقعلا جيلخو برثي لحاسو عبني ىلإ نميلاب تاورسلاو ةماهت يلاعأو
 عبنيلا نيب ام  (ترشتنا)  ةنيهجفا : الئاق ىلبو ةنيهجل راشتنالا كلذ نودلخ

 ْيِلَب نطاوم ةليأ ةبقع ىلإ مهلامشو ءزاجحلا (لحاس) ةيرب نم عستم يف برثيو
 «ةيبرغلا ةودعلا ىلإ ٌممأ مهنم زاجأو ءمزلقلا رحب نم ةيقرشلا ةودعلا ىلع امهالكو

 ناكو ."'”«ممألا رئاس كلانه اورثاكو ءةشبحلا دالبو رصم ديعص نيب ام اورشتناو
 ءاهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو يريمحلا يراجتلا طاشنلا راطإ ىف كلذ

 نم اهلوخ امو عينيا" ىلع رطيست تناك ةنيهج ةليبق نأ ىلع تاساردلا تلد دقو

 ةريزجلا  برغ نيب ةيرحبلا ةحالملا نوسرامي اوناكو «يبرغلا يزاجحلا لحاسلا
 قر يل يعل :رفيلا :ىرقلا مط اشلا يلفت اةريفلا وضعلا »ا كلاود ةييرعلا

 .4/854 ص بج - ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زيممت ىف ةباصإلا 230

 .7 4 غص ؟ج  نودلخ نبا  ريخلاو أدتبملا ناويدو برعلا باتك (؟)

 ١410. ص  فرطماب دمحم - نيينميلا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 0
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 رئاشعو مالسإلا ءاجف «ةيلهاجلا ةرتفو يريمحلا رصعلا ةياهن ىلإ عقاولا كلذ رمتسا
 برثي لحاس ىلإ عبنتي تاهجب اهضعبو نميلا تاورسو يلاعأ يف اهضعب ةنيهج ةليبق

 لهأ نم) ظفلب رداصملا مهركذت يلَبو ةنيهج ةليبق نم دارفأ برثي يف رقتسا امك
 . ينهجلا رماع نب ةبقع ةرسأ تناك مهنمو برثي ىلإ مهمودق ةثادحل (نميلا

 دام داك ا

 ىلإ هترجه دنع ِةَو هللا لوسر عياب - نم لوأ نم رماع نب ةبقع ناك دقلو

 ىعري نسلا ريغص ًاباش كاذنآ ةبقع ناكو ؛ةرجهلل ىلوألا ةنسلا علطم يف ةنيدملا
 بتك تلجس دقو :هعيابيل هيلإ قلطنا و هللا لوسر مودقب عمس املف «هترسأل ًامنغ

 يفو ..» :ينالقسعلا رجح نبا لاق «كلذ أبن ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ثيداحألا

 مدق :لاق رماع نب ةبقع نع مزاح يبأ نبا سيق قيرط نم ملسم حعيحص
 :يلقف ءهيلإ تبهذ مث ؟ انيتك رف .اهاعرأ يل ينع يف انأو ةكيدعلا 299 ه1 لوسر

 . '"”«يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .ثيدحلا .ةرجهلا ىلع ينعيابف « ينعياب

 ينهجلا رماع نب ةبقع نعا : ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ليلكإلا يف ءاجو

 . يتعياب هللا لوسو اي :تليقف هيلع تمدقف «ةنيدملا لل ىبنلا مودق يتغلب :لاق
 0 ”«ينَعَياَبف ؛ةيرجه ةعيب لب :تلقف يرجي  ةحيبرمأ ةيبارعأ ةعيبأ :لاقف

 نيب هناكم رماع نب ةبقع ذخَأ ةرجهلل ىلوألا ةنسلا علطم يف مويلا كلذ ذنمو

 ام ظفحي نأو ةباتكلا نقتي نأ اعفاي باش هنوك هل حاتأ دقو دلع هللا لوسر باحصأ

 هقفلاو ضئارفلا ىف هقفتيو ةيوبنلا ثيداحألا بعوعسيو نآرقلا نم لزنيو لزن

 رماع نب ةبقع حبصأف اا ا .مولعلاو

 املاع ًاكراق ناك هنأو اروهشملا ي ءاحصلا) هن ةباصإلا سباتكي 50002007

 . "”؛نآرقلا عمج نم دحأ وهو ءابتاك ؛ًارعاش ؛ناسللا حيصف ءهقفلاو ضئارفلاب

 يباحص «ينهجلا رماع نب ةبقع دامح وبأ وه : ليلكإلا شماهب هتهجرت يف ءاجو
 هل و اكراق اتاك ءارعاش ًاحيصف ناكو «نآرقلاب ةفرعم هلو لضفو ةياور هل «زوهشم

 ةرم تاذ  نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ نم ناكو . .«هديب أفحصم بتكو «هقباسو ةرجه

 00 نفاع ينادمهلا 5 ا . ليلكإلا 00
 ١. // ص فرطمابل عماجلا ؟ : نص ١ بج ت امال 5/83 ص اة” د ةباصإلا 00
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 نظأ تنك ام :لاقو رمع ىكبف .ةءارب ةروس هيلع ضرعف ىلع ضرعا :رمغ هل لاق

 . "؟”ةهتوالتب ةبقع هرّبح ام نيسحل اهعمسأ تنك ىئأك ام يأ - تلزن اهنأ
 . . هك يبنلا فيدر ناك: :ينهجلا رماع نب ةبقع نأ عماجلا باتك يف ءاجو

 ةسمخ هل «نآرقلا عمج نم دحأ وهو «ةامّرلا نم ءًائراق ًارعاش ءًاهيقف ًاعاجش ناكو
 1 دوسمخو

 رجح نبا لاق «ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألاب ًاملاع ًاأظفاح رماع نب ةبقع ناكو

 هنع ىورو ثيداحألا نم  ًاريثك كي ىبنلا نع  رماع نب ةبقع - ىور» : ىنالقسعلا

 ةجعبو ءريفن نب ريبجو «ةمامأ وبأو «سابع نبا مهنم نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج
 ا اح نق قلخنو «ينالوخلا سيردإ وبأو «ينهجلا هللا دبع نب

 نم رماع نب ةبقع نع ىور» :باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا لاقو
 دمر ام فتم نب يلو تفانأ اونو نابع داو ساب 10 افلا
 . "”(ريثكف نيعباتلا

 2 م 00

 يمالسإلا يبرعلا شيجلا عئالط يف ةنيهج ٌةليبقو رماع نب ةبقع ناك دقلو
 ىلوت يذلا عبارلا شيجلا يف اوناكو ةيرجه ١١ رفص يف ماشلا حتفل قلطنا يذلا

 شويجلا 5 ةجا مث نيطسلف نم قطانمو ةزغ حتف يف صاعلا نب ورمع هتدايق

 ةبقع ناكف ء(اه5١ بجر يف) قشمد حتف يفو اهريغو كومريلا ةعقوم ىف ةعبرألا

 . اهحاتتفا موي قشمد ةنيدم اولخدو اوملست نيذلا ةباحصلا دحأ رماع نب

 ىلإ ديربلا وه ناكو ؛حوتفلا رماع نب ةبقع دهشو» :ينالقسعلا رجح نبا لاق
 .''”«قشمد حتفب باطخلا نب رمع

 اهدهش يتلا ماشلا حوتف ةيقبو (ه1١ ةنس) سدقلا حتف رماع نب قع اديش م

 «صاعلا نب ورمع هتدايق ىلوت يذلا شيجلا يف تناك ةنيهج نأل صاعلا نب ورمع

 رئاشع نم ةنيهج لآ ىمسي عرف» مهو ندرألا يف ةنيهج ةليبق نم ةقرف ترقتسا دقو

 , ''”(ندرألا ىقرش

 د دع

 (ةيارلا لهأ) حلطصمل ناكو (ةيارلا لهأ) ةبيتك يف صاعلا نب ورمع ةيعمب رصمل

 )١( الإصابة  .الا/|ٌص فرطمابل عماجلا - 15 ١ص اج - ليلكإلا - 84ص ؟ج .
 )7 )0”ج - ىبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ص"٠١.
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 ًافلؤم ناك رصم حتف يذلا يبرعلا شيجلا نأل كلذو ءرصم حتف يف صاخ لولدم

 ةيار تاذ ةلقتسم ةبيتك نونوكُي ةليبق لك دارفأ ناكف «يلبق ساسأ ىلع ًامظنمو

 ةستك ب ةلثك ةستك تى ةاوه ةيتك كلا دمع ةتك .لثه / بئاتكلا نم اهريغ نع اهزيمت

 00 اهريغو - ريمح

 ئركسم اول أد نيوكتل ًايفاك اهددع نكي ملو :ةدعلا ةلئلف تناك وأ

 نب ورمع ماقف ار تايد ا ايس يجاوب

 هتفصب وه هتيار تناك اهنإ ليق مهب ةصاخ ةيار مهل لعجو ًاعم مهعمجب صاعلا

 ءةعازخو ءراصنألا) نم لك نم ةيارلا لهأ ةبيتك تنوكت دقو - شيجلل ماعلا دئاقلا
 نمو  نويناطحق نوينامي ءالؤه - شرجو ا( سبعو «(« سودو ةعاضقو «ةنيهجو

 نويناندع ءالؤه ركب ثيلو ءعجشأو .«فيقثو «ةنيزمو ءرافغو ءملسأو «شيرق
 . (ةيارلا لهأ) نومسُي اوحبصأو (-

 عم رصم حتف رضح» ينهجلا رماع نب ةبقع نإ عماجلا باتك يف ءاجو
 ةنيهج تدهش رصم ىف» هنإو «ةأمّوْلا نمو ءاعاجش» ناك هنإو «صاعلا نب ورمع

 نأ مغر ىرخألا ةعاضق ماسقأب ةلصلا ةقيثو تناكو ءاهنم ربكألا روهمجلاب حتفلا

 : يأ]  (؟) دجسملاو ورمع لوح مهعم تطتخا لقو «ةيارلا لهأ نم تناك ةنيهج

 عبارلا نيودتلا يف هنم تجرختسا نأ ىلإ  [ءاطعلا ناويد يأ]  ناويدلا يف ةيارلا

 .«ةعاضق ةقرف ىلإ تّمضو ه1١١٠ ةنس

 اهبونجيو رضع ديعص يف انهبلا وت كا زرار وود رباع ا

 0اس ا ا

 ًاشيج  ةعيلط ثعبو ديعصلا ىلإ ركاسعلا ورمع زهج» هنأو كي هللا لوسر عم عئاقولا
 يبراحملا ديز نب ةعافر مهنم مهئارمأ نم ةعامج هعمو ثرحلا نب سيق مهيلع -

 نوريسي اوراسو .مهنع هللا يضر يريمحلا عالكلا وذو ينهجلا رماع نب ةبقعو عاقعقلاو

 هوحلاصو هونَمأ نامألا بلطو مهعاطأ نمف «مهنم ةبيرق ركاسعلا ةيقبو دالبلا طسو يف

 .''”«هوكرت ملسأ نمو .هولتاق ىَبَأ نمو .ةيزجلا هيلع اوعضوو

 كيرطبلا ةبراحم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةداقو ءارمأ نم ةبقع ناكو

 .145و 1655و 55١ص بج  يدقاولل  ماشلا حوتف ()
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 : يدقاولا لاق ءاسنهبلا ةنيدمو روشهد يف ىراصنلاو مورلا نم هعم نمو سوميلطب

 مورلا ناك :لاق رماع نب ةبقع نع نانس نب رباج انثدح نوع نب هللا دبع انثدح)

 اميظع أرمأ سوميلطبلا نم نوملسملا ئقلو ءماهسلاو ةراجحلاب نومري ىراصتلاو

 سأر ىلع رماع نب ةبقع ناكو ''”ماركلا ربص نوملسملا ربصف ؛هلثم هلبق اوري مل

 ءدب (سدنقلا باب) ماحتقا نمو ءاسنهبلا ةنيدمب (سدنق باب) يف ةيمالسإلا ةوقلا

 ةيار تفرفرو ؛ينامور لقعم رخآ طوقسو ةنيدملا كلت حتفب جوتت يذلا حتفلا
 . باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف كلذ ناكو ءرصم ديعص يف مالسإلا

 ًارود ةيريمحلا ةيعاضقلا يلب ةليبق اهعمو ةنيهج ةليبقو رماع نب ةبقعل ناك مث
 نب نامثع ةفالخ يف  نادوسلا لامشو رصم بونجب  ةبونلا دالب حتف ىف ربكأ

 - يلبو ةنيهج نعو ةعاضق لئابق نع هثيدح يف نودلخ نبا لاق ثيحب ءنافع

 مهوقهرأف ةشبحلا اوبراحو «مهتملك اوقرفو ةبونلا دالب ىلع اويَلَغ» مهنأ  تاذلاب
 ةكلمم اومطح» مهنأ ةنيهج ةليبق نع عماجلا باتك يف ءاجو ''”(دهعلا اذه ىلإ
 يف لينلا يلاعأ يضارأ ىلع موقي ناك عافد ىوقأ لثمت تناك ىتلا ةيحيسملا ةبونلا

 . (مالسإلاو برعلا حوتف هجو

 مهنم رصم اولخد نيذلا ددع عم بسانتي ال ةنيهج ةليبقل ريبكلا رودلا كلذ نإ

 لدي امم «(ةيارلا لهأ) ةبيتك نمض اوناك ثيح حتفلا ةيادب يف رماع نب ةبقع عم
 رصم ديعص ىف ْىلَبَو ةنيهج رئاشع نم ريبك ددع دوجو :امهدحأ ؛نيرمأ ىلع

 اوملسأف - نودلخ نبا صن يف مدقت امك  مالسإلا لبق ام ذنم ةيلحاسلا اهقراشمو

 ةيقب نإ : يناثلا رمألاو . .رماع نب ةبقع عم اولخد نيدلا ةييهج ةريتشف ىلإ اوهقتاو
 اومضناو رصم ىلإ اوقلطنا نأ ثبل ام عبنيو نميلا يف اوناك نيذلا ةنيهج ةليبق رئاشع

 حتف يف ةريبك ةليبق ةنيهج ةليبق تناك كلذلو .رماع نب ةبقع عم اولخد نيذلا ىلإ

 نم اهيلي ام ىلإ مدقتلاو «ةيوقلا ةبونلا ةكلمم ميطحت نم تنكمت ثيحب ةبونلا دالب

 كلت يف مالسإلا رشنو اهنم قطانمب رارقتسالاو اهحاتتفاو «ةشبحلاو نادوسلا
 لقن دقو «ةشبحلاو ايرتيراو نادوسلا ىلإ ةبوتلاو رصم ديعص نم ةدتمملا ءاجرألا

 رصم ديعص نيب ترشتنا ةريثك نوطب» ةنيهج ةليبق نم نأ عماجلا باتك يف فرطماب

 0 مهأو ٠ . ةبونلا دالبو ةشبحلاو ايريتراو نادوسلاو

 . .روفرادو نافُدرُكو قرزألا لينلا ىلع ةليبق نيسمخو فين ىلإ اولصو مهنأ

 . «نادوسلاب نويوالحلا ةنيهج عورف

 ,.185و 05١1و 55١ص ؟ج - يدقاولل  ماشلا حوتف )١(

 .؟7 150 ص ؟ج ب نودلخ نبا خيرات 0)
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 هجولا) ايلعلا رصم ديعص يف ةنيهج نم نوريثك رقتساو رشتنا دقف رصم يف امأ
 ةيقرشلا ةقطنمب مهلزانم ةنيهج نم عرف كانهو ءاهلفسأو اهالعأ ميمخأ دالب يف (يلبقلا

 : .:ةين وهشالا ةقطنمي ةنيهج هه ةقرف سيكس امك: . ةيرصملا رايدلا نم انقو هيبويلقلاو

 ديم قرع لجسم لوح اهدكاشف أد ةنيهج ةطخ تناكف طاطسفلا ةنيدم يف امأ

 رصم رماع نب ةيقع نكس) : يبطرقلا لاق كلذ يفو «ةبقع راد ناك اهبو ءاهطاطتخا

 .[باعيتسالا - 6١١ص ”"ج] . ؛ًاراد اهب ىنتباو ءاهيلع ًايلاو ناكو

 رصمل رماع نب ةبقع ةيالو
  اهحتف ةيادب لنم رصم ىف ةداقلاو ةباحصلا رابك دحأ رماع نب ةبقع ناك دقل

 7 رجم ن6 ةنساهلع الاو عيصا نأ ىلإ دعك ماع

 با: ةدملا نإ :لوقلا نكمي (نغ4؟ ح3 ) ةرعفلا كللع ىلإ انرظن اذإَو
 يمالسإلا يبرعلا رصعلا ةيادبو نيحتافلل ناطيتساو تاحوتف ةرتف تناك (ه 0

 نم ةرتفلا كلذ تلت مث ءرفاولا هماهسإ كلذ يف رماع نب ةبقعل ناك دقو ءرصمب
 نب يلع فالختساو نامثع لتقمب تأدب يتلا ىربكلا ةنتفلا ةرتف يهو (ه٠4 -75)

 وهو رصمل نيينميلا ةالولا لوأ ةرتفلا كلت ةيادب يف رصم ىلوت دقو «بلاط يبأ
 ةدم يف رصم ىلع يلاولا ناكو» : ىواقرشلا لاق «يجرزخلا ةدابع مري دعس نب سيق

 تس ةنس اهيلع ىلوت «يراصنألا يجرزخلا ةدابع نب دعس نب سيق :ّيلع ةفالخ

 بلطب مايقلا ىلإ هوعدي ةيواعم هل لسرأ ىتح هتيالو ىلع ماقأو ةرجهلا نم نيثالثو
 عياب هنأ هنع عيشأف ءرمألا هل مت اذإ نيقارعلا ىلع هبئان نوكي نأ هدعوو «نامثع مد

 نأ امك «ةدابع نب دعس نب سيق نع عيشأ ام حضي ملو ''”«َيلع هلزعف «ةيواعم

 تبرطضاف قيدصلا ركب يبأ نب دمحم هدعب يلع ىلو دقف «هلزع دعب رقتست مل رصم
 ركب يبأ نب دمحم رمأ ىهتناو «نامثع لتق ةيضق يف نيمهتملا نم ناك هنأل رصم

 نب ةيواعم ةسائرب ةيناميلل ناكو «نامثع لتق يف كارتشالا ةمهتب رصم يف هلتقمب
 -رصم يف ةداقلاو ةباحصلا بلغأ ناكو ؛كلذ يف ًايسيئر ًارود ينوكسلا جيدُح
 بتتسا املف «نامثع ةيضق ببسب ةيواعمو ماشلا لهأ عم  رماع نب ةبقع مهنمو

 تلاز ام اهلويذو ةئتفلا تناكو رصم ىلع صاعلا نب ورمع ةيلوت داعأ ةيواعمل رمألا

 ةنس لاوش يف رصم يف ورمع تام نأ ىلإ رصم ىلع ايلاو ورمع ثكمو ؛ةرمتسم
 مث ةيواعم هلزع نأ ثبل امو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هناكم ماقف ةيرجه 4

 )١( يواقرشلا هللا دبع مامإلل  نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نميف نيرظانلا ةفحت - ص١7.
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 . ةيرجه 54 ةنس كلذو ينهجلا رماع نب ةبقع ليلجلا يباحصلا رصم ىلوت

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ةيواعم لزع» يواقرشلا لاق رماع نب ةبقع ةيلوت يفو

 ليلكإلا شماه يف ءاجو 21”«رماع نب ةبقع يلوو هلزع مث نايفس يبأ نب ةبتع هاخأ يلوو

 اي

 . .” ةباصإلا باتكب رماع نب ةبقع ةمجرت يف ءاجو «ةرجهلل نيعبرأو عبس ةنس رحبلا

 ياناس يس رح يول دب «رصم ىلع ةيواعم هرَّمأو

 :لاقف ةبقع ةبقع غلبف ةملسم ىلوتسا ًارئاس هجوت املف «سدور وزغت نأ هيلإ بتك
 اديب نب بيو هدو ياويل يع يأ ءالزعو

 . ؛رحبلا وزغ يلوو «ه4ال ةنس اهنع لزٌعو ءه5

 : رصمل هتيالو دهع نع ةيلاتلا ملاعملا نييبت ىلإ صوصنلا كلت نم لقتننو

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دعب رصم ىلوت ينهجلا رماع نب ةبقع نإ :ًالوأ

 نب هللا دبع لزع رارقب نايفس يبأ نب ةبتع لوصو ناك امبرو «نايفس يبأ نب ةيتغو

 ةيرجه 44 ةنس رضم ىلوت رماع نب ةبقع نأل «قشمد ىلإ داع مث ةبقع ةيلوتو ؤرمع
 نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف امك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لزع ناك اهيفو

 جيدخ نب ةيواعم ىلوو ورمع نب هللا دبع لزع ةيواعم نأ ريثك نبا ركذ دقو «ريثك

 مث (ه41 - 54) رماع نب ةبقع ىلو هنأ تباثلا امئيب ''”ةيرجه 544 ةنس ينوكسلا

 لصتي ريثك نبا هركذ ام لصأ نوكيف (ةيرجه اا يرسل حو ؛ ةيواعم

 نيب رصم ةرمإ يف رماع ن نب ةبقعل ةيواعم عمج» هنأ نم ينالقسعلا رجح رجح نبأ هركذ امب

 ىلع رماع نب ةبقع ناك هنأ ىلإ ريشي امم  برحلا ركذي ملو  «ةالصلاو جارخلا

 عضوب هيبش عضو وهو «برحلا ىلع ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو ةالصلاو جارخلا

 نب هللا دبعو جارخلاو ةالصلا ىلع ورمع ناك دقف نامثع ةفالخ يف صاعلا نب ورمع
 (برحلاو جارخلاو ةالصلا) كلذ لك نامثع عمج مث برحلا ىلع حرسلا يبأ

 جيدح نب ةيواعم نأب عضولا فييكت نكمي يلاتلابو ءحرسلا يبأ نب هللا دبعل
 يلاولا وه ةبقع ناكف «رماع نب ةبقع ةيالو يف رصمل يبرحلا دئاقلا ناك ينوكسلا
 ْ . رصمل رماع نب ةبقع ةيالو راطإ يف يبرحلا دئاقلا وه جيدخ نب د ةيواعم ناكو

 ةياذب لثمي ناك (ه5ا/-55) رضمل رماع نب ةبقع ةيالؤ دهع نإ :انناك

 «ةنتفلا ةرتفو تاحوتفلا ةرتف دعب رصم يف اهتاموقمو ةلودلا ناينب خيسرتو سيسأت

 . 7١ص - يواقرشلا هللا دبع مامولل  نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نميف نيرظانلا ةفحت 21(

 .- ريثك نبأ - ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 ءاضقلاو جارخملا ميظنت متو .رصمل رماع نب ةبقع ةيالو ذنم رارقتسالاو نمألا بتتساف
 ينوكسلا يبيجتلا رع نب ناميلس) لإ كلذ رماع نب ةبقع دنسأ ثيح «تاالجسلاو

 ماع رصم ىف ءاضقلا يلو «خرؤم ءهيقف»  عماجلا باتك يف ءاج امك وهو (يناميلا

 لوسرلا ةريس ىور يأ - رصمب ٌصُْق نم لوأ وهو .نايفس يبأ نب , ةيواعم نمز ه4
 نسل نكذ نم نارتلا ىف : ءاج امع ثدحتملا ايقيأ ىتغي ضاقلاو (ةاعتضأو
 باتك نع نيمأ لييحلا ذاتسألا لشو“" !"(مئاق وهو ننانلا ىلع ضَقَي ناكو «محالملاو

 ءاضقلا هل عمججو :''يبيجتلا رثع نب ناميلس رصمب ٌصُق نم لوأ نإ) يدنكلل ةاضقلا

 الجس رصمب لجس نم لوأ - يبيجتلا ناميلس يأ - وهوا نيمأ دمحأ لاق «صصقلاو
 هصصق ىف ةيملع ةيافك ا .رصمب ّصَق نم لوأو «ثيراوملل

 نب ةبقع ةيالو يف كلذو ' "”(جارخلاو ءاضقلا ميظنت يف ةيرادإ ةيافكو «هماكحأو

 نأل رصمل (ه٠5 4: ا7) ينوكسلا جيد نب ةيواعم ةيالوو (ه5ا )14  رماع

 امك (نويرصملا هب كربتيو رازي هربقو) ةيرجه 0٠ ماع يلاوح يفوت) يبيجتلا ناميلس
 .ةيرجه ١ ماع يلاوح ىلإ شاع هنأ نيمأ دمحأ لاقو «عماجلا باتك يف

 مالسإلا رشنو ةبونلا دالب حتف لامكتسال امامتها رماع نب ةبقع ىطعأ : ثلاث
 ةبونلا ةكلمم ىلع ء ءاضقلا متن «كلذ يف ًايسيئر ًارود ةنيهج ةليبقل ناكو ءاهيف

 ايرتيراو نادوسلا ىلإ يمالسإلا يبرعلا نط نطوتلاو حتملا تايلمع تدتماو «ةيحيسملا

 ةشبحلاو ةبونلا ىلإ تاوزغ ةدايق ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ىلوت دقو «ةشبحلاو

 ةريثك تاعومجم نطوتو راشتنا حتفلا كلذ جئاتن نم ناكو ,يبرحلا دئاقلا هتفصب

 ةشبحلاو ايرتيراو نادوسلاو ةبونلا هالب يف ةيريمحلا ةيعاضقلا ئلبو ةنيهج لئابق نم
 -قافألا» كرت قلو مالتنالا نانشتناو تنييبتلا تل امك

 ةدايقب ةيقيرفأ لامش تاحوتف رماع نب ةبقع ةيالو يف تقلطنا :اعناز
 نبا لاق كلذ يفو وضم ةبالول اير !ذكاق داكو يتوحسلا جيدح ب هيواعم

 عبرأ ةنس ةيقيرفأ ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نايفس يبأ نب ؛ ةيواعم ىّرغأ» نودلخ

 '*”ميظع ركسع يف ةيقيرفأ ىلإ جيدح نب ةيواعم راس :ريثألا نبا لاقو ««نيعبرأو
 كلذ ىلع ًاليلد اندجو مث :وزغلا كلذ يف كراش رماع نب ةبقع نأ ضرتفملا نمو
 لمعتسا هتافو لبق صاعلا نب ورمع ناكو» :لاق ثيح نودلخ نبا خيرات يف

 .7 54ص - فرطمابل عماجلا 6

 .«يبيجُنلا رتِع نب ناميلس» هنأب مسالا نيمأ دمحأ لقنو «يدنكلل اهتاضقو رصم ةالو ()
 1١1١ نهاد نيمأ دمحأ - مالسإلا رجف 6

 .غال ص ”ح ويلا ا 9 خيراتلا يف لماكلا 629
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 ءاورفك مث اوعاطأف هتارمو هتاول ىلإ هوزغ يف ىهتناف «ةيقيرفأ ىلع رماع نب ةبقع
 نم يهو  ناّدو اهدعب يتلا ةئسلا يفو «سماذغ حتتفا مث «ىبسو لتقو مهازغف

 داهج اهيف هل ناكو ىحاونلا كلت ىف نخشأو «نادوسلا روك نم ًاروكو  ةقرب لامعأ

 جيدح نب ةيواعم 0 راطإ يف ناك كلذ نأ ىلع نئارقلا لدتو ؟1تاحوتفو

 نع يلاتلا ثحبملا يف كلذ نييبت يتأيسو «ةيرجه 45 44 ةنس ةيقيرفأل
 ْ : ْ . جيدح نب ةيواعم

 تناكو ءرصم ةيالول يبرح يرحب لوطسأ نيوكت رماع نب ةبقع داعأ :ًاسماخ

 ةرتف يف رحبلاب مامتهالا ىشالتو تاوئس رشع ذنم تفقوت دق ةيبرعلا ةيرحبلا تاوزغلا

 ضيبألا رحبلا رزج حتفل يرحب لوطسأ نيوكت رماع نب ةبقع داعأف «ىربكلا ةنتفلا
 نب ةيواعم هيلإ بتك «كلذل دادعتسالا لمكتسا املو  رصم نم - ةيبوروألا طسوتملا

 ةيواعم ىلإ رماع نب ةبقع بتك امبرو «(ةينانويلا) سدور ةريزج وزغي نأب نايفس ىيبأ
 قع قات اقدو فوراو روج نقي نر نواس تاقك ربنا وج تأت هورقلا فادح
 :ىرابمتألا دلك نب ةنلسب ناضناو كتيرععم ال تهدر نسفوو هوو روم انك قي قلاب
 ملع املف ءرصم ىلع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةيلوتب ةيواعم باتك ىتأ كلذ ءانثأو

 تاوزغلاو نفسلل دئاقك داهجلا ىلإ ىضم هنكلو «(الزعو ةبرغأ) :لاق رماع نب ةبقع

 سدور ةريزج ازغف ءرصمل ينوكسلا جيدخ نب ةيواعم ةيالو راطإ يف رصم نم ةيرحبلا
 . ةيرجه ؟/ ماعو 5ا/ ماع طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج نم اهريغو

5 
2 

 راوجب ءرماع نب ةبقع دجسم ةرهاقلا يف) - لازي ام. ثيح ةرهاقلاب طاطسفلا ىف

 رك «هدي طخب الماك هبتكو ميركلا نآرقلا عمج نمم رماع نب ةبقع ناكو ء(هربق

 فيلأت ريغ ىلع ءرصمب هفحصم تيأر» :لاق سنوي نبا نع ينالقعسلا رجح نبا

 . هاضرأو هنع هللا ىضرف ««هديب رماع نب ةبقع هبتك :هرخآ ىفو «نامثع فحصم

 ١٠١. ص ؟ _ نودلخ نيا خيرات )010



 4608 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 548

:1 

 ىنوكسلا جبدح نب ةيواعم

 97 او حتاف

00000 2 200 0 

 ةيقيرفإ هلوخد ركذي .يولبلا ةعمز يبأ يباحصلا ربق دهاش ةروص

 ةيرحه ؟' 4 ةئس هتافوو «نافع نب نامثع ةفالخ يف جيدح نب ةيواعم شيج يف

 نب ةيواعم ميعن وبأ يباحصلا يناميلا ميعزلا وه نيحتافلاو ءارمألا رابك نم
 ىلإ رصم نم مالسإلا ناسرفو ةباحصلا نايعأ نم أشيج داق يذلا ينوكسلا جد

 يولبلا ةعمز وبأ يباحصلا مهنيب نم ناك «نافع نب نامثع ةفالخ يف (سنوت) ةيقي أ

 ردد قفا قير لكقاادبا نسنرتا يف هرتتا فاح لوجسي يذلا: ىريمجلا :يعاضتلا
 مهنم ةباحصلا نايعأ نم ةعامج هعمو نافع نب نامثع ة ةفالخ يف جيدخ نب ةيواعم

 وحن ىلع هلولج يف ةافولا هتكردأو .ريبزلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 نم رعش هعمو ه4 ةنس اهب نفّدو هذه ىلإ لقّثو يل لا
 . ديكو هللا لوسر
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 0 اي داون و وه جيدح نب ةيواعمو

 (ينوكسلا ميعن وبأ «بيجت نب ةنفج نب جيدخ نب ةيواعم)  ةباحصلا

 (رصمب ةيناميلا سأرو بيجُت ديس ءريتق نب ةنفج نب جيد ع نب ةيواعم) ليلكإلا

 «(يدنك نب سرشأ نب نوكسلا) مهو نوكسلا ةليبق ميعز جيد نب ةيواعم تاكو

 نب عترم نب ةدنك) وه ةدنك نآل (يدنك) دنع (ةدنك)و (نوكسلا) بسن يقتليو

 :وه يدنكو 2«(يدنك نب سرشأ نب نوكس) وه نوكسلاو (يدنك نب ةيواعم

 0س يا ا يالا وي ام ب ريع ب ملا

 ' «أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ورمع نب ديز نب ددأ

 ل را ار

 نميلا ىلإ ِةْكك هللا لوسر ينثعب» : لاق لبج نب ذاعم ثيدح ىف ءاج دقو ؛«دّنَجْلا ةئيدم

 نأ ىلإ «نيترم حلا ىلع نولتاقي .«مهبولق ةقيقر موق ىلإ كتثعب دق . .ذاعم اي :لاقف

 رخص نب ديبع لاقو "”«كساكسلاو نوكسلا نييحلا نيب لزنأف» كي هللا لوسر هل لاق

 نوكسلا نم يح ةركب ينب ىلإ ذاعم جوزت» ذاعم عم نميلا لامع نم ناكو يراصنألا

 يكفل يسار ا ل ,ءابجعم مهب ذاعم ناكو ةلمر اهل لاقي ةأرما

 نب ةيواعم ناكو' *”«نوكسلل رفغا مهللا : اناينعأ لوقيو / رحسملا و هفاعلا موي دعا

 ع اممو - تومرضحب - نوكسلا ةليبق ميعزو ةينوكسلا بيجُت ةريشع ديس جيدح
 يه «سيق نب ثعشألا ةمع برك يدعم تنب ةشبك# نأب ةباصإلا يف ءاج ام هتناكم ولع

 7-0-0052 يباحصلا جيدح نب ةيواعم ةدلاو

 دع دع

 هع هللا لوسرل جيدخ نب ةيواعم ةيحص

 اك هللا لوسر ثعب امل نوكسلا ةليبق عم نميلاب جيدح نب ةيواعم ملسأ دقو

 ةرونملا ةنيدملاب 85 هللا لوسر ىلإ دفو مث «نميلا ىلإ يراصنألا لبج نب ذاعم

 يدعم تنب ةشبك هتدلاو عم نميلا ىلإ داعو نمزلا نم ةرتف ِةْكَي هللا لوسر بحصف

 «يدنكلا سيفا نندتعغتالا ةفعوسرك

0 

 دقو «ينوكسلا جيدح نب : ةيواعم ةبحص لوح لدج اهيبسب راث ةياور ةمثو

 1 سس ىالشسللا ةناسنعلا ضعت قفا ةامالا 10
 0 ان 1 ةرصاا دج ئادطفلا ىمحلا ى ليلقإلا 5(2)
 45 نم خم نيثك نبا ب ةلاقتلاو ةيادبلا .(9)
 1١9. ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (4)

 ,195 ص ةج برك يدعم تنب ةشبك ةمجرت - ةباصإلا (5)



 40 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع عاب
 يب ل يبي يي | يي يجيب سس سيب يبجي لاب

 نب يلع نع ديزي نب ثرحلا نع ةعيهل نبا قيرط نم) ينالقسعلا رجح نبا اهركد
 ركذف «هدنع نحن انيبف ءركب يبأ دهع ىلع انرجاه :لاق جيدح نب ةيواعم نع حابر
 هنأ ىلإ ضعبلا بهذو «ةبحص هل تسيل :مرثألا لاق كلذ ؤض ىلعو .(مزمز ةصق
 - يتأيس امك - كلذ ىلع لئالدلا ترتاوت دقو ةباحصلا نم هنإ عقاولاو .نيعباتلا نم

 وأ ةعساتلا ةنسلا يف تناكف «هايإ هتبحصو ْةْلَي هللا لوسر ىلإ هتدافو امأ
 هللا لوسرل حججيدح نب ةيواعم ةبححص ىلع دهاوشلاو لتالدلا نمو ؛ ةرجهلل ةرشأعلا

 . 7: يلي ام باعيتسالا باتكو ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف كي
 . (ةياحصلا نم رصم ىلو نميف دعس نبا ةركدا تع

 . (رصم حتف دهشو دو هللا لوسر ىلع دفو «ميعن ابأ ىنكي : سنوي نبأ لاقو»  "؟

 . «ةالصلا ىف وهسلا ىف ٍةلَي ىبنلا نع ًاثيدح ىئاسنلاو دواد وبأ هل جرخأ»

 . «لسغلاو ةماجحلاب يوادتلا ىف ِةِكَكي ىبنلا نع ًاثيدح يئاسنلا هل جرخحأ» 5

 يف ةودغ :لوقي هو هللا لوسر تعمس ) :هيف لاق ًاثيدح يوغبلا هل جرخأ»

 .«اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس

 يبأ نب ديزي قيرط نم «ةثالثلا ثيداحألا هدنسم يف دمحأ مامإلا جرخأوا - 5

 اضيأ جرخأ دقو :ةْكَو يبنلا نع جيدح نب ةيواعم نع سيق نب ديوس نع بيبح

 اعوفرم ًاثيدح جيدح نب ةيواعم نع ريجح نب حلاص نع ينانبلا تباث قيرط نم
 ,تييحلا نقال ىف

 . «ةباحصلا ىف نابح 095 هك دو اا

 . .فورعملا يباحصلا جيدُح نب ةيواعم ةدلاو يهو سيق نب ثعشألا ةمع
 . (بايعتسالا ىلع هريغو غابدلا نبأ اهكردتسا

 لوسر ىلع تمدق : لاق جيدح نب ةيواعم اهدلو قيرط نم ينطفقرادلا جرخأو» 4

 )١( 4ص الج - يبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا  - 7٠١ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا -

 ج 1١نه * 575:



 ا مالسإلا رجف ىف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 411

 اعيش( ةيغم) يفوط : هللا لوسر لاقف ؛ًاوبح تيبلاب فوطأ نأ كيلا قفا : هللا

 .«(كيلجر نع اعبسو كيدي نع

 ىور) :لاقو باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع نبا هركذو - ٠

 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذو «(ورمع نب ةطفرعو سيق نب ديوس هنع
 لوألا مسقلا يف ينالقسعلا رجح نبا هركذو (ةباحصلا نم هنإ روهشملا) :لاقو

 يف دعس نبا هركذ كلذكو (فورعملا يباحصلا) هنأب هفصوو «ةباحصلا نم

 . «ةباحصلا نم رصم ىلو نم دحأ) هنإو ةباحصلا تاقبط

 فاوطلا نع ِةْلَي هللا لوسر عم جيدح نب ةيواعم ةدلاو ثيدح نم دافتسيو

 قيرط يف ةكمب مارحلا تيبلاب افاطو اّجَح هتدلاوو جيدح نب ةيواعم نأ «تيبلاب
 ِلِيَي هللا لوسر عم عادولا ةجح ادهش امبرو «نميلا ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم امهتدوع

 انآ نفتكمأ نأ ىلإ نميلا يف جيدح نب ةيواعم ثكم مث «ةيرجه ٠١ ةجحلا يذ يف

 .ةيرجه ١١ ماع رخاوأ يف ماشلا حتفو داهجلل نميلا لهأ قيدصلا ركب

 قارعلاو ماشلا حوتف يف . . جيد نبا
 علطم يف - تاحوتفلاو داهجلا نيدايم ىلإ ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم قلطنا

 ةقطنم نم هئاول تحت اوعمتجا نيذلا نوكسلاو بيجت ناسرق سأر ىلع ه١“ ماع

 ةقطنمب - تومرضح يف نونكسي اوناك بيجت رئاشع بلغأ نأل ءتومرضحو دَّجلا
 تيحتو: ( بح ةسرافأب جيدخ نب ةيواعم ينادمهلا فصو دقو - شِقاشق رسك
 :هلوق مهلاح ناسلو جيدحُح نب ةيواعم ةدايقب اوقلطنا نيذلا نوكسلا نم ٌنطَب

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخخ هحور وأ هللا ليبس يف ةودغ) :لوقي ْةِلَي هللا لوسر تعمساا

 قيدصلا ركب يبأ ىلإ نوكسلا ناسرف سأر ىلع جيد نب ةيواعم لصوو

 نحن انيبف ءركب يبأ دهع ىلع انرجاه» :هلوق كلذب لصتي اممو «ةرونملا ةئيدملاب
 مل مهنأل رصم مث ماشلا ىلإ نميلا نم انرجاه دوصقملاو .«مزمز ةصق ركذ «هدنع
  ةرونملا ةنيدملا يف ةرتف اوثكمف ؛«يداهجلا ريسملا كلذ دعب نميلا ىلإ اودوعي

 ىوس نوكسلا نم سراف ةئامعيرأ هعم ناكو - شويجلل زيهجتلاو ةئبعتلا ةرتف يهو

 هنأ نم يربطلا خيرات يف ءاج ام كلذ ىلإ ريشي امك «دالوألاو ءابسلاو لاجل

 ةئامعبرأ يف ينوكسلا ريمن نب نيصحلاو جيدح نب ةيواعم عم نوكسلا تلصو)ا

 يف ربخلا كلذ يربطلا لقن دقو ''"جيدُح نب ةيواعم عم طابس مْلُد ةيئِف مهيف نأو

 .58ص ؛ج  كومريلا ةعقوم 85ص ةج  ةيسداقلا ءابنأ  يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١(



 472 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ده
 ف ا ا بيبي بيبي سيبيريا

 يف مهتكراشم دعب كلذ نوكيف «ةيسداقلا ىلإ ريسملل باطخلا نب رمع ىلإ مهمودف
 يبرعلا شيجلا عم نوكسلا ناسرفو جيدح نب ةيواعم اهيلإ قلطنا يتلا ماشلا حتف
 . ةيرجس ١7 ةنس رفص يف يمالسإلا

 يس حتفو كومريلا ةعقوم ىف ةداقلا ةياحصلا نم حيدح نب , ةيواعم ناكو

 لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك < اننيؤ روك 05 ىلإ شيعلا عيسعت يتاكيح

 يفو :نسيداركلا ةداق.:نم آدحاو جيدح نب ةيواعم ناكف «ةباحصلا نم ريمأ سرودرك

 شيجلا ةنميم يف ناك هنإ كومريلا ةعقوم نع يربطلا خيرات يف ءاج كلذ

 نراك يلع سيق نب هللا دبعو «سودرك يلع يدنكلا ةنسح نب ليبحرشا
 نب ةيواعمو «سودرك ىلع يريمحلا عالكلا وذو .سودرك ىلع دوسألا نب طمسلاو

 يع ايل .سودرك يلع ٍجْيَدُخ
 ىدامج يف  كومريلا راصتنا متو ''"0..سودرك يلع (برك يدعم) نب ورمعو

 .ةيرجه ١4 بجر ىف  قشمد حتفو ه١“ يناثلا

 لع دع

 ملا ماخلاب قشمد نم اوقلطنا نيذلا ةيناميلا ةداق نم حيدح نب , ةيواعم ناك مث

 شيجلل ًاددم ةيسداقلا ىلإ ريسملل سانلا باطخلا نب رمع رمنتسا امل قارعلاو ةيسداقلا

 جيدح نب ةيواعم لصوف «ةيسرافلا شويجلا ةهجاوم ىف ةيسداقلاب يمالسإلا يبرعلا

 امنيب «ءنوكسلا ناسرف سأر ىلع ةرونملا ةئيدملا يف باطخلا نب رمع ىلإ ماشلا نم
 ناكو - تومرضحب تناك يتلا  نوكسلا ةليبق نم ةئامعبرأ وحن نميلا نم كاذنأ لصو
 ركذت يربطلا ةياور نأ كلذ ىلإ ريشي اممو ينوكسلا ريمث نب نيصحلا عم اهلوصو
 امنيب نميلا نم سيق نب ثعشألا عم اولصو نيذلا (ةدنك لوأ يف) ةدنك عم مهلوصو
 اهلقن يتلا ةياورلا يف نوكسلا ربخ جمدناف «ماشلا نم جيدح نب ةيواعم لوصو ناك
 «ربكأ ًاعيمج مهددع ناك دقو 1 ةيوداتلا للا سيسفملل نه ىلا مهمودق نع يربطلا

 يف ًاديج ًاماهسإ نوكسلا ةليبقو جيدح نب ةيواعمل ناك ثيح ةيسداقلا ىلإ اوقلطنا مث
 .ةيسرافلا ةيروطاربمألا شويج ةميزهو قارعلا حوتفو ةيسداقلا راصتنا

 سراف حتف يف اوكرتش ةأ نوكسلا» نأب عماجلا باتك يف ءاج ام كلذب لصتي اممو

 حتتفل راص يذلا صاعلا نب ورمع شيج ىلإ كلذ دعب اهنم ءزج مضنا ةزيبك ةفرمب

 يف تكراش يتلا نوكسلا نم ةنوكملا ةيبرحلا ةقرفلا نم زج تناك بيجُت» نأو ؟'”رصم
 ١ .رصم حتفل مهتيبلاغ تراس امنيب «ةفوكلاب مهضعب رقتسا دقو ؟7«سراف حتف

 .9١١ص بيجتو ؟5 ٠١ص نوكسلا  فرطمابل عماجلا )١(
 .58ص ؛ج  كومريلا ةعقوم - 86ص ؛ج  ةيسداقلا ءابنأ - يربطلل كولملاو ممألا خيرات (؟)



 عاب مالسإلا رجف يف نييتاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0200003

 يف . .جيدح نبا ةماعزب نوكّسلا
 حتفلا شيج ىف ةداقلا ةباحصلا يبا جيد نب ,ةيواعم ناكو

 نب ورمع دانتب يهم لا باطخلا نب رمع ةفيلخلا ههجو يذلا يمالسإلا يبرعلا

 مث ءرصم حتف دهشا : جيدح نب , ةيواعم 7 يسرا لاو ركذ دقو « صاعلا

 يرادكسالا حتت رمح ىلع ةنارلا ناك

 يف أرفاو ًاماهسإ جيدُح نب , ةيواعم ةدايقب بيجت مهنمو - نوكتسلل ناك كفو

 ىدحإ تناك#» نوكسشلاو تيت ةينك نأ ىلع ةيقيراتلا ندانصعلا تلد دقو ءحتفلا

 يف بيجت تكراش دقو ءرصم حتف يذلا يمالسإلا شيجلا يف ىربكلا تادحولا
 :هلوقب رشخفلا ىلإ اهرعاش اعد امم نويلباب نصح ىلع ءاليتسالا

 "«امنخمو ًابْيَف هللا ٌرْمَعل_ًانزُحو اهحتفباندعس دق نويلبابو
 ةيبتك تناك دقف «حتفلا كلذ يف يسيئرلا رودلا ةماع ةفصب نييناميلل ناكو

 ه.رارلا لاق كلذ ينو «قيمتملاب ةويلباب
 "(ُفلتخت ْئِلَب يف قينجنملاو فِدّصضلل مويو َنادْمَهِلموي

 وهو نيحتافلا لاطبألا ةداقلا نم يجحذملا يدارملا ةّيجح نب ليحارش :ناكو

 7 نويللاو نيمح دعت موي تدلع دغص ملس ىلع نويلباب نصح محتقا يذلا

 .رصمل لوألا يسيئرلا حتفلا وه نويلباب نصح حتف ناكو

 نب ةيواعم ناكو «ةيردنكسإلا حتف وه رصم يف يناثلا يسيئرلا حتفلا ناك مث
 - :ةيردنكسإلا حتف يف ةيسيئرلا بئاتكلا نم تناك دقو ءحتفلا كلذ ةداق نم جيدخ

 ةقرفلا ددع ناكو «يريمحلا يعاضقلا يرهملا عْرَف نب ميمت ةدايقب ةيرهملا ةقرملا

 نيف ةفورفلا كلت تزاتماو ندا ايي ةقانيع و نافلأ نوخرؤملا هاور اميف ةيرهملا

 نيصحلا ةيردنكسإلا روس محتقا نم لوأ وه يرهملا عرف نب ميمت ناكف «لاتقلا
 ًايسيئر ًارود ةدابع نب دعس نب سيقو يراصنألا تماصلا نب ةدابعل ناك امك *"”هتقرفب
 ةقيلخلا ىلإ ريسلل حتفلا ةداق 0 صاعلا نب د ورمع راتخا دقو :ةيردنكسإلا حتف يف

 نب ةيواعم وه دئاقلا كلذ ناكو رصنلاو حتفلا كلذ مئانغو أبنب باطخلا نب رمع

 .245 ١ ص ١ ج - ىنالقسعلا رجح نبا ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0010

 ينب - 7٠١ ص ةيجبح نب ليحارش - 7١١ص - لب - 5١١ص بيجت  فرطمابل عماجلا (؟)

 .550 ص ةسيقو موس



 2014 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع وق

 يو 00 هئاتغلا سمخ - ا ا ا

 ويخأو 0 دم ايدل ىلإ ةاميللا نعد دو اعرب ,ةيواعم

 2 مودقب جاهتبالا رمغو «مئانغلا هاطعأو ةيردنكسإلا حتفب ًارمع جيدح نب ةيواعم

 .ةرونملا ةئيدملا لهاو ءاجرأ رئاس ةيردنكسإلا حتفو مي

 وفه ءثس دل
 د هز

 ماع) طاطسفلا ةنيدم طاطتخا يف كراشو ءرصم ىلإ جيد نب ةيواعم داعو
 مهنم ناكو «نوكسلاو بيجت رئاشع نم ةريبك ةقرف طاطسفلاب ترقتسا ثيح (ه١0
 هلهأ نم ريبك ددع عم حتفلا يف كراش يذلا ينوكسلا يبيجُشلا موُثلُك نب ةبسيق
 هيف نوملسملا ىنبيل هتطخ ناكم نع لزانت مث ء.نصحلا راوجب طتخاو .هليخو
 ةبسيق قحتساف «طاطسفلا يف صاعلا نب ورمع دجسمب فرع يذلا عماجلا دجسملا

 : كلذ ركذي ينوكسلا نابق وبأ رعاشلا لاقو «عينصلا كلذل ءانثلا

 نيكلشو ليها هايهخ عاما ةزاووروشلل نمارربشلا ةيسمنتو
 ايلعاف ثلق امرصنلا لهآ فراعت' :«تالبع اناس ىف لمص لتكت

 : نوكسلا ةبسيق نب نمحرلا دبع اهب حدم ةديصق يف رعاشلا ةملس نب بعصم وبأ لاقو

 اووجسو عكر موق هامجل انه انياو رات يبايع ةاوسنأو

55070 

 «ديعصلاو ةيلهقدلاو ةريحبلا قطانم حتف ةداق نم جيدح نب ةيواعم ناكو

 ريشت ىفو:قطانملا كلت تف: ىف ةتدايقب قوكسلا ةليبقل ناك يذلا نوذلا بست

 نم ةصاخ د نوكسلا نم ةريبك رئاشع ترقتساو تنطوتسا اهيف مالسإلاو بيرعتلا
 - ميسوو ةطسبو «يمت) ةقطنم ىلوألا ؛؟نيتيسيئر نيتقطنم يف  ةينوكسلا بيجُت
 ةيناثلا ةقطنملاو  ايلاح ةيلهقدلا ةظفاحم نيوالبنسلا زكرم «ديدمألا يمت يه يمتو

 زكرمو فيعج لمشتو .ًايلاح ةريحبلا ةظفاحم يف عقتو :نوقدبلا) ةروك يف دارم عم

 دارم عم ةينوكسلا بيجت طالتخا دوعي امبرو «(تيخاربش زكرمو دورابلا ياتيإ
 ىلإ نوبسني مهنأل بيجت تاذلابو نوكسلا لاوخأ جحذم نوك ىلإ ةيجحذملا

 نب بيبش نب سرشأ ةجوز بيجُت تناكو «جحذم نم «ميلس نب نابوث تنب بيجت)
 1( ةدحلا هما :اميبازرع ا ادفييو ده هل تدلو «نوكيلا

 .7؟7؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()

 ينب - 751١ ص ةيجبح نب ليحارش - 5١١1ص - يلب - ١١5 ص بيجت  فرطمابل عماجلا 000

 ١. 0 © ص ةسبفو موس



 ا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحئاقلاو ةباحصلا ءامظع 415

 جيد نب ةيواعم ناك ءرصمل حرسلا يبأ نب هللا دبع ةيالوو نامثع ةفالخ يفو

 دواسألا ةوزغ حرسلا يبأ نبا عم دهشف «ةبونلا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا ةداق نم

 نبا ريا ةيوحلا ورش ين هني بعحذلا هن] ةناضالاب ةلعتسرت ىف ءاجو د ةنوسس ا" ةنهد
 نب ةهربأ نب رمش وبأ وه هنيع تبهذو تبيصأ يذلا نأ مدقت دقو «حرسلا ىبأ

 ةةتع :ةيفلشاو ت ًايلاغ هنيع نم برقلاب مهسب جيدح نب . ةيراعم بيبما امك 4 حاصلا

 ينهجلا رماع نب هبقع ةدايقب مت دقو ؛هللا ليبس يف ةباصأ أب نوهابتي ةباحصلا ناكو

 يف قرزألا لينلا ىلإ ةدتمملا ةبونلا دالب بلغأ حتف ينوكسلا جيدح نب د ةيواعمو

 حرسلا بأ نبا ةيالو ذنم كلذو ءةشبحلاو ايرتيرأ قطانم ضعب ىلإ كلذكو «نادوسلا

 .نييبتلا فلس امك رصمل رماع نب هبقع ةيالو يف مث نامثع ةفالخو
 2 ع 4 . 0

 كرا و ا ا لا حوا , ةيواعمل يدايقلا رودلا نإ

 هفلأ اميعز حبصأ ثيحب بتارملا ىلعأ ىلإ ةماعزلاو ةسائرلا يف هتناكم عافتراب
 يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي نيذلاو رصمب نييناميلا
 1 - جيدح نب ةيواعم ناكف ءرصمب ترقتسا يتلا ةيبرعلا لئابقلا يفو رصم حتف
 . '”(رصمب ةيناميلا سأر# - ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ

 نب ةيواعم ناك) :يبهذلل ظافحلا ةريس نع ليلكإلا شماه يف عوكألا لاقو
 .''”(ةريبك ةساير اذ «ةملكلا عاطم : جيد

 هل تسلق ماشلا ىلإ دفو اذإ ناك» هنإ هتناكم ولع رهاظم زربأ نم ناك دقو

 57 يحابررلا هينابق اهيلع توبقت نأ سيلقتلاز «قرطلا

 ناكو نايفس يبأ نب ديواعم ىلإ ديو جيرتح يسرق ا :ريثآلا نبا لاقو

 ””«هنأشل ًاميظعت نيحايرلا بابقب قرطلا هل تنيُز  ماشلاب  ةيواعم ىلإ مدق اذإ

 . ةيقيرفإ حتفب همايق دعب أدب ميظعتلاو ميركتلا كلذ نأ ودبيو

 ةيقيرفإ دالبل جيدُح نب ةيواعم حتتف
 .؟*”0ةيقيرفإ لك جيدخ نب ةيواعم ّحَتْق» :نودلخ نبا لاق

 ا فاح د نعال ةفاشبلا هريس ىلا ين يع ياةووللا ليلكألا :41)
 1 .577ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)
 75 غص ؟ج - ريثألا نبال خضيراتلا يف لماكلا ()
 .174ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات (5)



 4آ6 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ق/

 امو سنوت وه  ةميدقلا ةيبرعلاو ةينامورلا رداصملا ىف  ةيقيرفإب دوصقملاو

 رئازجلا تاهج ضعبو (ايبيل) سلبارط لثم يبرعلا برغملا دالب نم اهرواج

 كلملا ىلإ (ةيقيرفإ) مسا دوعيو ءاهرواج امو سنوت ةصاخ ةفصبو «برغملاو

 ميدقلا نمزلا يف نميلا نم راس هنأل شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ يريمحلا

 ةمصاع ةئيدم مهل ىنبو  هيراجت تانطوتسمك - (ةيقيرفإ لامش) برغملا دالب

 ريمح كولم نع هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن لاق (ةيقيرفإ) همساب تيمس

 :- شئارلا نب رانملا يذ كلملا ركذ نأ دعب  ءامدقلا ةعبابتلا

 حاتمملا رباجو ءودعلا فتح هشرع ثراو .سيقيرفإ هوخأو

 ءاضياإلا هضرابهيلإةسسل «ةينقيرفإ فرغلا يف ىتب كلت
 يحاونوةدلبنماهلوحام !كةلعتل .ةموقاهيف لخأو

 رميح نم لئابقو ناعنك نب ٌعيزامأ مه برغملا دالبب سيقيرفإ مهْلَحَأ نيذلاو
 ازغ مث 2'”(ربربلا) مساب اورهتشاو ءاهريغو ةجاطرق ةراضح اوسسأو اهوكلتماف

 دالبلا ىلع مهذوفنو مهمكح اوضرفو م1١15 ماع  اهورمدو ةجاطرق نامورلا

 يبرعلا حتفلا ءاج نأ ىلإ ةيقيرفإ لامش يف ىمادقلا برعلا ربربلا اهلهأ ىلعو

 - (ًابيرقت م1604 /ه484 ماع)  ينوكسلا جيد نب ةيواعم ةدايقب ةيقيرفإل يمالسإلا

 .ىلوألا ةوزغلا نم اماع )١5( دعب كلذو

 اهجئاتنو ىلوألا ةوزغلا أبن
 ةيالوو نامثع ةفالخ ىف ةيقيرفإ لامش ىلإ لوألا ىمالسإلا ىبرعلا وزغلا ناك

 ةنس ىف لاقيو ه7 ةنس ىف) كلذو  يرذالبلا لاق ءرصمل حرسلا يبأ نب هللا دبع

 يأ 20(. .ةجنط ىلإ سلبارط نم هناطلس قيرطب اهب ناكو ةيقيرفإ نافع نب نامثع
 كلذ ريثألا نباو يربطلا ةياور ركذتو  برغملا ىف ةجنط ىلإ ايبيل ىف سلبارط نم

 نع يرذالبلا صن ىف امك  قيرطب هنإ باوصلاو ؛(ريجرج كلملا) مساب ناطلسلا

 بقللا لصأو ينامورلا روطاربمألا بئان ينعي قيرطب بقلو - ريبزلا نب هللا دبع
 رصم نم ىمالسإلا ىبرعلا شيجلا راسف «سوكيرتاب )871110175©(  ةينامورلاب

 ةداق نم ينوكسلا مييدح نب ةيواعم ناكو ء حرسلا يبأ نب هللا دبع ةدامقب ةيقيرفإ وزغل

 )١( ىمادُق برع ربربلا + نودلخ نبا خيرات + ينادمهلل ليلكإلا + ناوشن ةديصق حرش .

 .؟78ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف (؟)



 لتاقم فالآ ةرشع يمالسإلا شيجلا ددع ناك ثيح لوألا وزغلا كلذ يف شيجلا
 . جيدح نب , ةيواعم شيج يف يولبلا ةعمز وبأ ناكو ؛ريثألا نبا ركذ امك

 0 وسواس نباو يربطلا دروأ دقو

 آو ”76بقلا : نيرشعو فلأ ةئام ه هركسع غلبو) ءدالبلا لعأو مورلا ركسع عمجو

 0 ريج رج كلملا مزه (فالا ةرشع) هددذع ناك يذلا حرسلا يبأ نبأ شيج

 نب هللا كيع نأ ) يفك نونا نع ىكللا تنل نع ةفانسا نع قردالبلا نكد امني :هالبلا

 «ثدحت مل يتلا ةكرعملا كلت يف لتقُي مل  ريجرج كلملا  ةيقيرفإ قيرطب نأ كلذ

 نم شيجلاب هلوصو لبق  قيرطبلا شيج نم ةعيلط عم ةريغص ةكرعم تثدح امبرو
 «لاملا نم غلبم ءادأ ىلع ةحلاصملا هباحصأو قيرطبلا ضَرَع مث - سلبارط
 .رصم ىلإ نيملسملاب داعو حرسلا يبأ نب هللا دبع باجتساف

 خيراتلا يف لماكلا باتك كلذ يف امب رداصملا رئاس هتركذ ام كلذ دكؤي اممو
 ملو «هنودؤي لام ىلع حرس يبأ نب هللا دبع ةيقيرفإ لهأ حلاص» :هنأ نم ريثألا نبال
 اا ةيقيرفإ لوخد ىلع نوملسملا مدقتي

 ىلإ اوبلطف اوعمتجا ةيقي رفإ ءامظعا نأ ريبزلا نب هللا دبع نع يرذالبلا ركذو

 نبا نع ىثيللا 9 نعو *'”«كلذ لبقف «مهدالب نم جرخيو مهنع فكي

 ةفورقا ىلع لوي لو ا ال قيرطب دعس نب هللا دبع حلاص املا

 ركذ امك - ثيح رصم ىلإ هعم اوناك نيذلا نيملسملا شيج عيمج عجر دقو ””(أرحأ

 ضرم يذلا رعاشلا بيؤذ وبأ مهنم ءرفن ةثالث الإ نوملسملا دقفي مل»  ريثألا نبا

 نم ؛رهشأ ةثالث دعب (طاطسفلا) رصم ىلإ نوملسملا داع» هنإو ؟'70كانه نفدق «تامو

 ىلع بترتي مل هنأ كلذ لمجم نم نيبتيو «ةيقيرفإ ىلإ لوألا وزغلا كلذ يف مهريسم
 ءادأ ىلع ةيقيرفإ قيرطب ةحلاصم امنإو يمالسإ يبرع نطوت الو حتف يأ وزغلا كلذ

 غلبملا نيا ا يي دوب ا هيجل وأ

 )١( ص ١7ج - ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا 5508 -55.

 .1؟8ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف (؟)
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 ةيقيرفإ قيرطب ىلع لقره بضغ
 ينامورلا روطاربمألل ًابئان اكلم نيملسملا حلاص يذلا ةيقيرفإ قيرطب ناكو

 هب ماق امب لقره ملع املف - ةيطنزيبلا ةنيطنطسقلا يف ميقملا - (سوليكره) لقره

 رب الج ايلا تانج يدنا ةةرامبلا لاخابب اهييلاو رعت ىف نيبال
 0 ا ا تر ير ال

 مهلتاقن :لقرخ اندفاسي نأ يغني ناك دق :اولاقو ءاوبأف اس تايحاا

0 
 ىلوتو ''”«ماشلاب قحلف  قباسلا قيرطبلا يأ - مهكلم درطو مهمزهو قيرطبلا
 لبق هيلع ناك ام ىلإ عضولا داع كلذبو «ةيقيرفأ مكح لقره هثعب يذلا قيرطبلا

 . اهل رْثأ يأ ىشاللتو ىلوألا ةوزغلا

 جيدح نبا ةدايقب ةيقيرفإ حتتف
 عمتجا دقو ماشلاب قحل# هنأ قباسلا ةيقيرفإ قيرطب أبن يف نودلخ نبا لاق

 عال يمورلا كله ةيردنكسإلا لصو املف رمح ل ركل عمات ند , ةيواعم

 نم نيبتيو ''”«هينوق لزنف ركاسعلا يف جيدُح نبا ىضمو - [قباسلا ةيقيرفإ قيرطب
 ةفالخلا رمأ بتتسا نأ ىلإ ًائجال دل ل د قيرطبلا نأ قيقحتلا

 ةيلخادلا لاوحألا ترقتسا نأ ىلإ مث 0 مام دانماوب | راععل

 الو أبن يف كلذل عيحصلا و ا

 ىزغأ مث» . لاقو ركذلا ةقلاس ىلوألا ةوزغلا ربخ ركذ ثيح مهرمأ ةيلوأو ةيقيرفإ

 ناكو نيعبرأو عبرأ ةنس ةيقيرفإ ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نايفس يبأ نب ةيواعم

 45 ماع اهيلاوو رضم لماع نأ نييبت انفلسأ دقو *' 72. .اهازغف رصم ىلع ًالماع
 يف هل عمج ةيواعم نأ) ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو ينهجلا رماع نب ةبقع ناك ه1

 وهو ب ةالصلاو جارخلا ىلع ًاريمأ ةبقع ناكف '”«جارخلاو ةالصلا ةيب: سه ةرمأ

 ا ا ودل با وراق 410

 «45١. ص 7ج  ةباصإلا (5)



 ا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 479

 .رصم ةيالول اماع ًايبرح ًادئاق يأ «برحلا ىلع أريمأ جيدح نب ةيواعم ناكو - يلاولا

 حتف لوح قشمد يف نايفس يبأ نب ل ل

 رصم ىف نيذلا لئابقلاو شيجلا بناج ىلإ ماشلا ركاسع نم ةقرف كراشت نأو ةيقيرفإ

 نم  ركاسع يف جيدح نبا قلطنا مث «قباسلا ةيقيرفإ قيرطب هعم ريسيو ةيقيرفإ حتفل
 جيدح نبا ىلإ مضنا امنيب «قباسلا قيرطبلا تام ةيردنكسإلا لصو املف - ماشلا

 . ةيقيرفإ حتفل ًايوس ايضمو رصم يف نيذلا لئابقلاو شيجلاو ينهجلا رماع نب ةبقع
 دهع ءابنأ قايس يف ةيقيرفإ حتفل رماع نب ةبقع ريسم نودلخ نبا ركذ دقو

 صاعلا نب ورمع يفوت 57 ةنس يفو)ا :لاق ثيح هلامعو نايفس ىبأ نب , ةيواعم

 لبق صاعلا نب ورمع ناكو) : لاق مث ؟«هنبأ هللا دبع هناكم ةيواعم لمعتساف رصمب

 هتارمو هتاول ىلإ  هوزغ يف  ىهتناف ةيقيرفإ ىلع رماع نب ةبقع لمعتسا هتافو
 - 144 ةنس باوصلاو] 47 ةنس حتتفا مث «ىبسو لتقو مهازغف ءاورفك مث اوعاطأف
 كلت يف نخثأو نادوسلا ووك ف [روكو نادو اأهدعب يتلا ةكسلا يفو سماذغ

 رباع نب يع زا ذأ يلع منالبلا ةير النبأ ١”(موتفو داهج اهيف هل ناكو يحاونلا

 ةيقيرفإ حتفل ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ريسم راطإ سفن يف ناك هتارمو هتاول ىلإ

 جارخلا ىلع رصم لماع) يه كاذنآ رماع نب ةبقع ةفص نإو ةيرجه 44 ةنس

 وه جيدح نبا ناك كلذلو (برحلا ىلع رصم لماع) جيدح نبا ناك امنيب (ةالصلاو
 . ةيقيرفإ حتفل رصم نم ريسملا كلذ يف ماعلا دئاقلا
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 ركسع هعم ناكو ةيقيرفإ ىلإ ينوكسلا جيدح نب ةيواعم راس» :ريثألا نبا لاق
 جيدح نبا و ار للا يل رو كاس وبا وا (ةينوق دنع لزنف ميظع

 حتف - ةينوق يف ةطبارملاو لوصولا يأ - كلذ مزلتسيو «ةينوق لزنف ركاسعلا يف
 (هتاول) ةليبق قطانمو (سلبارط)و (ةقرب) ةصاخو قطانم نم اهلبق ام كالتماو
 ريسم ربخ ىف رماع نب ةبقع نع ءاج امب كلذ طبر نم نيبتي ام وهو .(هتارم)و

 اوراس مث «هقربب نيملسملا نم هعم نميف "'”ةبقع مهيقل» هنإب ةيقيرفإ حتفل نيملسملا
 ««ةيحان لك يف ايرسلا اوثبو ةيقيرفإ ىلإ اوراس مث اهدنع مورلا اوبهنف سلبارط ىلإ
 اذه يف امنإو ةيرجه 11 ماع حرسلا يبأ نبا عم ىلوألا ةوزغلا يف كلذ نكي ملف

 ١. نص "دج .ع نودلخ نبا خيرأت )010

 .47ص ”ج  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()

 (رماع نب ةبقع) باوصلاو يوارلا هيف عقو سابتلا وهو (عفان نب ةبقع) انه ةياورلا يف ءاج ()
 .هل؛ ماع دعب رخأتم نمز يف عفان نب ةبقع نأل



 410 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع > كك

 نع نودلخ نبال قباسلا صنلا كلذ دكؤيو ه544 ماع جيدح نبا عم ريسملا

 كللذ لك طشرب امك .ةنسلا كلت ىف سماذغو هتارمو هتاولل ةوزغو رماع نب ةبقع

 : عئاقولل يلاتلا بيترتلا كاردإ نكمي ثيحب

 ةقرب ىلإ الوأ لصو جيدح نب ةيواعم ةدايقب يمالسإلا ىبرعلا شيبجللا 00

 ةقرب لهأ رثكأ ناك» :نودلخ نبا لاق «ةقرب يف رماع نب ةبقع مهيلإ مضناو اهكلتماف

 .نميلا نم ميدقلا لصألا يف مهو (ةيربربلا هتاول ةليبق سلباطناو

 ناك ام اومنغو مورلا نم اهب اوناك نيذلا اومزهف سلبارط ىلإ اوراس مث -

  (هتارم)و (هتاول) رئاشع ةيقب ىلإ رماع نب ةبقع هيجوت متو «لامو حالس نم مهعم
 قيرف باجتساو عاطأف «سنوت تاهج ىلإ تاهجلا كلت يف ةيربربلا  (هتالكم) وأ

 .رمألا بتتساف «مهنم رفك يذلا قيرفلا رماع نب.ةبقع ازغو «مالسإلا ىلإ مهنم

 - امهيحاونو سلبارطو ةقرب ىلع ًاريمأ يراصنألا تباث نب عفيور ةيلوت متو -

 ةصاخو يمالسإلا يبرعلا شيجلا نم لئابق اهيف تنطوتو تزكرمتو - ايلاح ايبيل يأ

 . ةيناميلا (ةنيهج) ةليبقو (ىلب) ةليبق نم
 . (سنوت يف) «ةينوق ةقطنمب لزنف شيجلاب جيدح نب ةيواعم راس مث

 .«مهمزهف جحيدح نب ةيواعم مهلتاقف «لتاقم فلأ نيثالث  ةيقيرفإ قيرطب

 هيلإ قيرطبلا لسرأو «ةينوق دنع  جيدح نبا  لزن ..» :ريثألا نبا لاقو

 نيملسملا نم اشيج مهيلإ ريس جيدخ نب ةيواعم مهب عمس املف «لتاقم فلأ نيثالث

 . ''«مورلا تمزهناف مهولتاقف

 شيجلاب اوقتلاف «مهلاتقل شيجلا نم ةقرف رّيَس دق جيدح نب ةيواعم ناكو
 نوملسملا حاتجاف «شيجلا ةيقبب جيدح نبا لصو مث ءمهنيب لاتقلا أدبو «ينامورلا

 .«مهمايخح يف مورلا اوشغ ىتح) نوريكي مهو مورلا نسبحو ركسعم ه7 ةايقو

 مهلتاقو تي :هلوقب نودلخ نأ هزجوأ ام وهو ء(مهنم ريثك لتقو .ءاومزهلاف

 . (مهمزهف جيدح نب ةيواعم

 نيب عقي ناكم يف ينامورلا شيجلا اهيف مزهنا يتلا ةعقوملا كلت تراد دقو

 .47ص اج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(



 ١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 41
 شاش سس تاتا ا

 نيذلا ينامورلا شيجلا لولف تداع هيلإ يذلا ينامورلا قيرطبلا كلُم راد ءالولج نصحو

لسإلا يبرعلا شيجلا هققح يذلا رصنلا نأ كشالو « بورهلا نم اونكمت
 نبا ةدايقب يما

 نس ل دل ا م م سل د

 روطاربمأ لقره ناك ثيح ةينيطنطسقلا روصق تزتها امك ةيقيرفإ يف ةيقبتملا
 . مورلا

 خا هام ا  ءاع
 انان ار سند

 هنإ ودبي يذلا ينامورلا ةيقيرفأ قيرطبل نفسلاب ةيئامور تادادمإ لقره لسرأو

 اهحتفو هلطيبس يمالسإلا شيجلا رصاح دقف «(ءالولج) ىلإ (هلطيبس) نم بحسنلا

 .اهريغو هصفق ىلإ دالبلا يف شيجلا ايارس جيدح نب ةيوأعم ثبو ءلاتق نود

 دعب كلذ أبن ريثألا نبا ز سوا كقَو :ءالولج ىلإ ريسملا - لبق اميرو دعب كلذو

 جيدح نبا رصاحوا)ا : الئاق :«ىتاموو هلا نيتالقلا شيج مازهنال فلاسلا هركذ

 ام اومنغو نوملسملا هكلمف نصحلا روس مدهناف ؛هيلع ردقي ملف ءالولج نصح
 نصح جيدخ نب ةيواعم رصاحو» قايسلا سفن يف نودلخ نبا لاق كلذكو .(هيف

 ؟ج] «:هيف ام اومنغو نوملسملا هكلمف ةروس تاذ طقس ىتح هعم عنتماف ءالولج

 ا تاوركت يف تملا كلذ نع ةماه ةقيقح خيراتلل ظفح نودلخ نبا نكلو ١7١١[ ص

 نايفس يبأ نب ةيواعم ىزغأ» : : نودلخ نبا لاق ثيح (مهرمأ ةيلوأو ةيقيرفإ ةالو)

 ءرصم ىلع ًالماع ناكو نيعبرأو عبرأ ةنس ةيقيرفأ ينوكسلا جيدخ نب ةيواعم

 رصقب مهيقل ؛ ةينيطنطسق نم اهءاج يذلا مورلأا ددم لتاقو ءءالولج لارا ءاهازغف

 ١180[. ص ؛ج] «ءالولج حتتفاو ءمهدالب ىلإ اوعلقأو ءمِهيلغف «رمحألا

 نفسلاب مهدالب ىلإ اوعلقأ مورلا لولف نأ يهو ةماه ةقيقح كلذ نم نيبتتو

 ينامورلا يرامعتسالا دوجولا نم دالبلا تررحتف - سنوت  ةيقيرفإ نع نيلحار

 كلذ يبحا كداب ١1" ماع ةجاطرقل ينامورلا وزغلا ذنم أدب يذلا ميدقلا

 ه44 ماع نفسلاب مورلا لولف ليحرو يريرحتلا يمالسإلا يبرعلا حتفلاب

 لطب وه ينوكسلا جيدح نب ةيواعم دئاقلا يناميلا يباحصلا ناكو (ةيداليم "4)

 .ديجملا حتفلاو ريرحتلا كلذ دئاقو

 . 3 أ
 ىو نعل

 ردا ضل يس يس ار اع ا ل سا سو
 ره ناكو ياو ا ديس نيواب , ةيواعم دي ىلع ةيقيرفأ يف يمالسإلا

 - جيدح نبا : الئاق نودلخ نبا هزجوي ام ءالولج حتف دعب كلذ ملاعم

 . (ارصم ىلإ داعو ءاوعاطأف داليلا خودو ةايارسلا
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 نكسف ءايارسلا جيدح نب ةيواعم ثبو» :- قايسلا سفن يف - ريثآلا نبا لاقو
 نادلبلا لهأ عوطأ نم ةيقيرفإ لهأ لزي مل مث ءرصم ىلإ داعو ءاوعاطأو سال
 . (ىهتنا) «كلملا دبع نب ماشه نامز ىلإ مهعمسأو

 لهأ نكسف دالبلا خودو ايارسلا جيدح نبا اهيف ثب ثسب يتلا ةرعفلا كلت نإ
 سفن يه ايارسلا كلت نأ ودبيو ءةيرجه5 53 -ه06 ماع يه ءاوعاطأو ةيقيرفأ

 نبا عم ةيقيرفأ ىلإ ىلوألا ةوزغلا نع ةعئاشلا ةياورلا يف اهربخ لقن مت يتلا ايارسلا
 اهخيم :ةقعي وهده ى قيرطبلا د ةيقيرفأ كلم ولعت نيملسعلا نأو:حوسلا قنا
 ىلع قيرطبلا ةيقيرفأ كلم اوحلاص نيملسملاو حرسلا يبأ نب هللا دبع نأ حيحصلا
 ةميزهو لاتقف  نييبتلا فلس امك - كاذنآ رصم ىلإ اوداعو لاملا نم غلبم ءادأ
 جيدح نبا ثب مث جيدح نبا ةدايقب حتفلاو وزغلا يف ناك امنإ قيرطبلاو مورلا شيج
 ةوزغلا ةياور يف ءاج ام كلذ قباطيو فاجرألا :ةيقنيىلا يمالسإلا شيجعلا ان
 نوملسملا حتف» قيرطبلا ةيقيرفأ كلم لتقمو مورلا ىلع رصنلا دعب هنأب ىلوألا
 ىلإ ًاركسع شيجلا ريمأ ثعبو .هصفق ىلإ دالبلا ىف شيجلا ايارس اوثبو «(«ةلطيبس
 ام سفن وهو .«نامألا ىلع هحتفو هرصاحف دالبلا لهأ هب عمتجا دقو مجألا نصح
 رمحألا رصقو ءالولج حتفو مورلا شيج ىلع يبرعلا شيجلا راصتنا دعب ثدح
 ضعب ىلع رمألا سبتلا امنإو نيترم ثدحي مل كلذ نأ ىرنو ,«جيدح نبا ةدايقب
 ءالولج حتف دعب هثودح نإف كش لحم ىلوألا ةوزغلا يف هثودح ناك اذإو .ةاورلا

 لهأ نأ وهو اهيلع بترت يذلا عقاولا اهدكؤي ةقيقح مورلا راحدناو رمحألا رصقو
 يب ب او ابو دوا حو رم شلات ةيقيرفأ

 .مالسإلا لا لا للا قئتعاو ينوكسلا جيدح نب ةيواعم اهريمأو
 نم ةصاخو ىيمالسإلا يبرعلا شيجل شيجل || نم لئابق ةيقيرفأ يف نطوتساو رقتسا امك
 .راصنألا ضعبو (بلكو (مخل)و (رفاعملا)و (نالوخ)و (ْئِلَب) لئابق

 ل

 يبطرقلا علا كيبنح بآل (باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا) باتك يف ءاجو

 تارم ثالث ةيقيرفأ ازغ دق جيدح نب ةيواعم نإ : : هنع هللا يضر رمع وبأ لاق»

 نب ورمع نعو هداتسإي ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا ىورو ..تاقرتفم
 .ةشئاع ىلع انلخد : لاق ةسامش نب نمحرلا دبع نأ «هدانسإب نارمع نب ةلمرح
 :جيدح نب ةيواعم ينعت مكتازغ يف مكبحاصو اذه مكريمأ ناك فيك : :انتلأسف
 نإو ًاريعب فّلخ ًاريعب كله نإ :اولاقو ريس هلع اوذناو انيك هيلع انمقنا اه :اولاقف
 رفغتسا :لئنيح ةشئاع تلاقف .ًامداخ فلخأ مداخ قبأ نإو اسرف فلخأ سرف كله
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 تعب قو" ' يخأ لتق هنأ لجأ نم هضغبأل تنك نإ ؛يل رفغا مهللا هلل

 . ""”(هيلع ققشاف مهيلع قش نمو هب قفراف يتمأب قفر نم مهللا :لوقي ٍةَْي هللا لوسر

 يأ - ماعلا كلذ يف جيدح نب ةيواعم ازغ : ريسلا لهأ لاق يبطرقلا لاق»

 يف ازغ مث ء«روطمملا لبجلا ىمسف راطمأ هتباصأف ًالبج لزنف ه5 ماع

 جفالا نييك يقدح ١ :ةعيهل نبا لاقو . رافكلا - ىبسو لتقف ماعلا كلذ

 لك لاديو.©""ةةيقيرفأ جيدح نب ةيواعم عم انوزغ :لاق راسي نب ناميلس نع

 ةدايقب ةيقيرفأ اوحتفو اوزغ مهنأب نيعباتلاو ةباحصلا زازتعا ىدم ىلع كلذ

 ةيقيرفأل يقيقحلا حتافلا هنأب نيقيلا ملع نوملعي اوناك مهنأل جيدح نب ةيواعم

 +تاوويفلل لوألا نسهدملاو

 ةنيدمل هطاطتخا ةيقيرفأل جيدح نب ةيواعم حتفب ةلصتملا ةماهلا عئاقولا نمو

 حيحصلاو «يرهفلا عفان نب ةبقع ىلإ كلذ ةعئاشلا تاياورلا تبسن دقو «ناوريقلا

 .ينوكسلا جيدخ نب ةيواعم وه ناوريقلا طتخا نم لوأ نأ

 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 طتخا دق جيدح نب ةيواعم ناكو .عفان نب ةبقع اهطتخا ثيح مويلا ناوريقلاف»

 ةفيلخلا رصوح امل هنأ خيراتلا بتك لوقت يذلا قيدصلا ركب يبأ نب دمحم دوصقملا )١(

 هعمو ركب يبأ نب دمحم رادلا لخدو محتقا ةرونملا ةنيدملاب هراد يف نافع نب نامثع

 لاق «نآرقلا أرقي وهو هيلع اولخدف نافع نب نامثع لتق ىلع ةثالثلا مزع دقو ناصخش

 كآر ول هللاو «دمحم اي :نامثع لاقق «نامثع ةيحلب ركب يبأ نب دمحم ذخأف» :يدوعسملا

 هنأ يدوعسملا ركذو «هالتقف نالجر لخدو هنع جرخو هدي تخارتف . كناكم هءاسل كوبأ

 هيلإ لخد :تلاق ؟هلتق ْنَم : : ةصفارفلا تنب هلئان نامثع ةجوزل بلاط يبأ نب ىلع لاق»

 هيلع تلخد دقل هللاو :لاقو ا ا ا ريشم تصقو نالجر

 ناك ام هللاو «ينع نيلجرلا فلختب ملعأ الو ٌتجرخ لاق امب ينبطاخ املف هلتق ديرأ انأو

 امأ - [بهذلا جورم 7531 ص ؟ج] .ههلتقب ملعأ ال انأو لتُق دقلو ءببس هلتق يف يل

 نب دمحم نأب نولوقي اوناكف نامثع ةلتق نم رأثلاب اوبلاط نيذلا ةنيدملاو رصمو ماشلا لهأ

 لتق يف كراش امنإو جرخي مل لاق امب هبطاخ املف نامثع لتقل نيلجرلا عم لخد ركب يبأ

 اولوت نيذلا ركذ ىف يراصنألا تباث نب ناسح يباحصلا لوق يدوعسملا دروأ دقو «نامثع

 ْ :اهنم انام :ناهكع 5 ةلبع
 «(رافمق هسفتا كو + اتا ممحف ريكي نينا نيم مدت يحل وعجل

 نإ نولوقيو» يبطرقلا لاق ل ا

 . ىهتنأ ٠ .©هل صاعلا نب ورمع رمأب ركب يبأ نب دمحم لتق يذلا وه جيدح , نب ةيواعم

 .7 غ ص "دج د يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ملف - (ةيقيرفأ ىلوت نيح)  ةبقع هيلإ ضهنف .نرقلاب مويلا ىعدي عضومب ناوريقلا
 ىوأم ةظيغ راجشألا ريثك ًايداو ناكو مويلا ناوريقلا عضوم ىلإ سانلاب بكرف هبجعي
 لاق «ناينبلاب سائلا رمأو عضوملا كلذ يف ناوريقلا طتخاو «تايحلاو شوحولا
 طتخاف ةيقيرفأ ىلإ عفان نب ةبقع ةيواعم هجو نيسمخ ةنس يفو :طايخ نب ةفيلخ
 . "0(نينس ثالث اهب ماقأو ناوريقلا

 نب ورمع رصم ىلع يلاولا ناك» هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاجو
 ةنس رطفلا موي رصمب ورمع تامف نايفس يبأ نب ةيواعم لبق نم صاعلا
 هلزع مث هدعب هنباو ورمع نب هللا دبع ىلوو 5” ةنس لاقيو .«نيعبرأو نيتنثا
 مدق مث «منغف  ةيقيرفأ  ازغ مث نينس عبرأ اهب ماقأف جيدح نب ةيواعمب
 طتخاو ةيقيرفأ حتتفاف يرهفلا سيق دبع نب عفان نب ةبقع هجوف ءرصم
 . 11 اهناورتق

 الماع ناك ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نأ نودلخ نبا تاياور ىدحإ يف ءاجو
 يأ  لفقو ةيرجه 44 ةنس رمحألا رصقو ءالولج حتتفاو ةيقيرفأ ازغ امل رصمل
 ةيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع نيعبرأو سمخ ةنس ةيواعم ىلو مث»  رصم ىلإ عجر
 . "”«ناوريقلا ىنبف جيدح نب ةيواعم نع اهعطتقاو

 لمجم نم نيبتي يذلا باوصلاف «سابتلالا ضعب تاياورلا كلت يف عقو دقو
 جيدح نب ةيواعمو رماع نب ةبقع نع ركذلا ةفلاس ةيخيراتلا تاياورلاو عئاقولا
 : ىلاتلا يف لثمتي ينوكسلا

- 
 ١ - ةيرجه 44 ةنس - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لزع دعب رصم ىلوت يذلا نإ

 ةيرجه 47 45 نم ينهجلا رماع نب ةبقع وه امنإو جيدح نب ةيواعم سيل
 ةيقيرفأل ًاريمأو ماع ًايبرح ًادئاق جيدح نبا ناكو .

 يف هعم ناكو ه480 44 ةنس ةيقيرفأ حتتفاو ازغ جيدح نب ةيواعم نإ 5
 ءالولج جيدح نبا حتف املو رصم ريمأ ينهجلا رماع نب ةبقع وزغلا كلذ
 هتاول دالب نم  (نادو)و (سمادغ) رماع نب ةبقع حتفو ازغ رمحألا رصقو
  ه146 ماع  رصم ىلإ داع يذلا رصم لماع وهف ءرصم ىلإ ةانعو ب

 حبصأو ةيقيرفأب جيدح نب ةيواعم ثكم دقف .جيدخ نب ةيواعم سيلو

 ٠١. 4ص اج - عفان نب ةبقع ةمجرت - يبطرقلل  باعيتسالا 20320

 11 نبك . يرذالبلل  نادلبلا محوتف 030

 .180ص ةج  نودلخ نبا خيرات رف
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 يذل
 جيب مي سيب(:

0 

  ربربلا  ةيقيرفأ لهأ نكسف «دالبلا خودو ءايارسلا ثبو» اهريمأ

 . كلذب صوصن تمدقت امك «اوعاطأو

 نب ةيواعم وه ةيرجه40 ةنس نيملسملا اهب نكسأو ناوريقلا طتخا يذلا نإ * 

 ناك» هنأب يبطرقلا صن كلذكو نمزلا هيلع لدي ام وهو «ينوكسلا جيدحخ

 اذهف «نرقلاب مويلا ىعدي عضومب ناوريقلا ظلتخا دق جيدُحخ نب ةيواعم

 تناكف ؛ «نيملسملا اهب نكسأو ناوريقلا طتخا نم لوأ هنأب حيرص صنلا

 نيملسملا ةنيدمو ةمصاع يه جيدح نب ةيواعم اهطتخا يتلا ناوريقلا

 ماع ىلإ ةيقيرفأل جيدح نبا ةيالو ءانثأ ةيبرحلا مهتايلمع قالطنا ةدعاقو

 رصمل ًايلاو جيدح نبا حبصأ املف . .ةيرجه 5٠ ماع ىلإ مث ةيرجه ا

 ًليدعت ناوريقلا عضوم ليدعتب ماق ةيقيرفأ يرهفلا عفان نب ةبقع ىلوتو

 ا جيدح نبا مهنطوأ نيذلا نيملسملا يأ نم اسلاو نبك ووو اقتل

 دكؤي اذهو «ةرجهلل نيسمخ ةنس كلذو ناوريقلا سفن يف ديدجلا ناكملا

 ناوريقلا ةئيدم نأو «ناوريقلل لوألا سسؤملا وه جيدح نب ةيواعم نأ

 ا ل ا ل

 دقه أ :كقفا.ي . ًافيفط ًارييغت ناك يداولا ىلإ عضوملا رييغتب :ب عفان نب ةبقع ماق

 زب ةيواعج مف سما يذلا عيفوملا لمسسو._ ةعب اميت ب كاوريقلا قاطن

 . ناوريقلا ةنيدم جيدح

 ةيقيرفأل هحاتتفا ةرتف ىلإ دوعت يتلاو «سنوت يف جيدح نب ةيواعم رثآم نمو

 وزغ ىلو» هنأ نم عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام (ه٠5  ؛4) اهيلع هتيالوو

 يف هلو . .تْزَزْنِب حتفو «ةيلقص ىلع ىلوتساو «ه٠05 ةنس اهرخآ ءًارارم برغملا

 سئنوت باب جراخ يهو ,جيدح رابآب فرعت ناوريقلا يف رابآ اهنم ءراثآ ةيقيرفأ

 شلال هن هن عين

 - ظافحلا ةريس يف يبهذلا ا ناك مل رعب ارراتسار رصملا ىيالبنإلا

 نارا نيلكألا يف ينادمهلا هفصو امك  ناكو ارصمب ةريبك ةساير اذ ةملكلا عاطم»

 . ؛رصمب ةيناميلا

 )١( ص  فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 0/8١.
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 نبا هركذو « رصم ةرمإ حجيدح نب ةيواعم يلو مدا ينالقسعلا رجح نبا لاق

 . [ةباصإلا 57١/ ص م”حج] («ةباحصلا نم رصم يَلَو نميف لعس

 01 م ىلا نم ب ياس وب ا

 ا را هدوم دقن يار ا نأ 0 كرتملاز

 : وه

 ةباصإلا يف ءاج دقو :ينهجلا رماع نب ةبقع وه ه44 ماع رصم ىلوت يذلا نأ -أ
 ةالصلا نيب رصم ةرمإ يف رماع نب ةبقعل عمج» نايفس يبأ نب ةيواعم نأ
 ةرمإو ةالصلا ةرمإو جارخلا ةرمإ لمشي يلاولا بصنم ناكو . .«جارخلاو
 يلاولا وهو  رصم جارخو ةالص ىلع ًاريمأ رماع نب ةبقع ناكف «سبرحلا

 يبرحلا دئاقلا ةباثمب وهو «برحلا ىلع ًاريمأ جيدُح نب ةيواعم ناكو -
 نهج رصم يلاو ناك هنأ ىلإ ضعبلا بهذ انه نمو ءرصم ةيالول ماعلا
 ةالصلاو جارخلا ةرمإ نيب , لصفلا كلذ كاردإ مدع ببسب  ةيرجه 44 ماع
 (ه29--45) ةرتفلا كلت يف جيدح نب ةيواعم ىلوت دقو ء«برحلا ةرمإو
 امنيب ةيقيرفأل ًاريمأو رصم ةيالو يف برحلا ىلع ًاريمأ ناكف ةيقيرفأ حتف
 يف ءاج امك ه4 ةنس علطم ىلإ رصم يلاو وه رماع نب ةبقع ناك

 ناوي وا يجر اعود يبأ نب ةيواعم دارأ امل» ةباصإلاب هتمجرت
 هبرغا :لاقف ةبقع غلبف ٠ ماس لوكا ار اس هجوت املف «سدور وزغت نأ
 .[1:85 ص ” ج] «نيعبرأو عبس ةنس كلذو ءالزعو

 عا ةنس كلذو رماع نب ةبقع دعب رصم ىلوت جيدخ نب ةيواعم نإ
 ًاريبك اولع نيملسملا نيب َتْلَع دق جيدح نب ةيواعم ةناكم تناكو ؛ةيرجه
 يبرعلا رصعلل هسيسأتو ه4 4 ةنس اهنم نامورلا ءالجإو ةيقيرفأ هحاتتفال
 ده ناك» «ريثألا نبا لاق امك وأ (ه0-45) ةيقيرفأ لامش ىف يمالسإولا
 بابقب قرطلا هل تنيُز  ماشلاب ةيواعم ىللإ مدق اذإ جيدح نبا
 تدي راج رم يورد ايحتما داع تاك دا . «هنأشل ًاميظعت نيحايرلا
 ماع رخاوأ يف قشمد يف ةفيلخلا ىلإ رصم و ةيقيرفأ نم مدق نيح مث

 ةيالو نم رماع نب ةبقع ءافعإ كلذ فداصو ه1 ماع علطم وأ ه7
 ةفيلخلا ماقف ءرصمب رمألا ديلاقمب دلخم نب ةملسم كاسمإو رصم
 نم داعف ءرصمل ًايلاو جيدُح نب ةيواعم ميسرتب (نايفس يبأ نب ةيواعم)



 اجا [مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 4037
 ميسم سس 2 يضئ ياا

 هتيالو دهع  ةيرجه 41 ماع لئاوأ ىف أدب ثيح طاطسفلا ىلإ قشمد

 .(ةيرجه ١5و 59و 58و 4!/) تاوئس عبرأ تماد ىتلا ةيقيرفأو رصمل

 جيدح نب ةيواعم ةيالو ابنب ةيرجه 4! ةنس ثداوح ريثألا ع نبا لهتسا دقو

 ءاينامثع ناكو جيدُح نب ةيواعم رصم ىلوت - ه5 ةنس - اهيفو) : يا” عيل

 دف ةيواعم اي :هل لاقف  ةيردنكسإلا ىلإ ءاج دقو ركب ىبآ ني قمحترلا كيعاةيزَمف

 ءاهتيلو دقف رصم يلتل ركب يبأ نب دمحم يخأ تلتق دق ةيواعم نم كءازج تذخأ

 امنإ تنك ولق : :نمحرلا دبع لاقف .نامثعب عنص امب الإ ًادمحم تلتق ام :لاقف

 لمع ام يرعشألاب ورمع لمع ثيح عنص اميف ةيواعم تكراش ام نامثع مدي بلطت
 نب نمحرلا دبعو جيدح نب ةيواعم نيب راوحلا اذهو .©'”(هتعيابف سائلا لوأ تبثوف

 ناك دقف «تاونس رشع امهيلع ىضم نيرمأ نمضتيو «هتحص يف كوكشم ركب يبأ

 يف رصمو ماشلا يف ةداقلاو ةباحصلا فقوم سفن وه جيدح , نب ةيواعم فقوم

 يبأ ميكحت رمأ ىهتنا املف «نامثع ةلتق لتقب ةبلاطملا يفو نامثع رأثب ةبلاطملا

 ام ءاقبو .قافتالا مدع وهو) هيلإ ىهتنا ام ىلإ صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم

 لوقتف ءماشلا يف ةيواعم عيوب (هديب ةيواعم مكح تحت امو هديب يلع مكح تحت

 امنيب «هتعيابف سانلا لوأ َتْبَثو» هعياب نم لوأ وه جيدح نب ةيواعم نأ ةياورلا

 حجيدح نبا نوكيف .هعياب يذلا وه صاعلا نب ورمع نأ رداصملا ةفاك يف حيحصلا

 رصمو ماشلا لهأ نم ةيواعم عياب نم رئاس عياب امك صاعلا نب ورمع دعب عياب امنإ

 بلاط يبأ نب يلع نأ نييبت فلس دقف ءركب يبأ نب دمحم لتق ةلأسم امأ . امهريغو

 ناكو ركب يبأ نب دمحم اهيلع ىلوو رصم ةيالو نع ةدابع نب دعس نب سيق لزع

 نأ فرطمابل عماجلا باتك يف ءاج دقو «نامثع لتقب نيميعملا زردأ رق كوسم

 تاكو ةريصم ىلإ .هزهج شيج ةرمإ نايفس يبأ نب ةيواعم هالو» جيدح نب ةيواعم

 ذخأو ءادمحم لتقف «بلاط يبأ نب يلع لبق نم ركب يبأ نب دمحم اهيلع يلاولا

 نب ورمع ىلو ةيواعم نأ رداصملا رئاس يف تباثلا امنيب .'”«ةيواعمل رصم لهأ ةعيب

 ناكو ءجيدح نب ةيواعم هعم ناكو رصم ىلإ شيجب هثعبو رصم ىلع صاعلا

 نب ةيواعما نأ باعيتسالا يف ءاجف ءرصم يف روصحم هبش ركب يبأ نب دمحم

 يذلا نأ ةباصإلا يف ءاجو . .'هل صاعلا نب ورمع رمأب ركب يبأ نب دمحم لتق جيدح

 اجيدخ نب ةيواعم اهيلوو رصف نع صاعلا نب ؛ قرمع نب هللا ذيع لزع)» ؛ ريثألا نبا لاق 000

 . مدقت امك (. رفاه نع دعب لرش )هلأ كتازيضلاو اطس وعن

 .؟ 11ص اج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

 58١. ص  فرطمابل عماجلا ()
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 رمألا ناك ًايأو «جيدح نب ةيواعم رمأب شيجلا نم رخآ صخش ركب يبأ نب دمحم لتق
 جيدح نب ؛ ةيواعم لوق يف امك نامثعب عنص ام ببسب ركب يبأ نب دمحم لتقم ناك دقف
 دبع ركني ملف .«نامثع عنص امب الإ ًادمحم تلتق ام» ركب يبأ نب نمحرلا دبعل

 0 ل ا ا ل ا
 لخأف» نامثع لتقل ف فويسلاب اولخد ةثالث ثلاث ركب يبأ نب دمحم ناك دقف «نامثع
 هءاسل كوبأ كآر ول هللاو :نامثع هل لاقف  اهزهي  نامثع ةيحلب ركب يبأ نب دمحم
 نافع اع تلكم دنقل ةللاوق1لاق: هتف كللذ ركب ىلا نز دمحم كو ملو 4 +« كتاكت
 هللاو ءينع نيلجرلا فلختب ملعأ الو .تجرخ لاق امب ينبطاخ املف «هلتق ديرأ انأو
 امهعم هقافتاب نكي مل نامثع لتقب نيلجرلا مايق نأ يأ : .1ببس هلتق يف يل ناك ام
 ىلع ًائلامتم هنوربتعي اوناك ةنيدملا لهأ ضعبو رصمو ماشلا لهأ نكلو .كلذ ىلع
 ةيحلب ضيقو هلتق ايوان نامثع ىلع لخد هنأب هفارتعا ناكو «لقألا ىلع نامثع لتق
 نم هرابتعاو ,ماهتالا ديكأتل ًايفاك فارتعالا كلذ ناك ؛هدعوتيو هتيحلب هزهي نامثع

 يتلا ىربكلا ةنتفلا يف كلذ ناك دقو ءرصمب ًاليتق طقس نأ ىلإ نامثع مدب نيبولطملا
 كيهان نامثع لتقمب ةقالع مهل سيل نيذلا نيملسملا نم فالآلا تارشع اهيف طقس
 اهنم مسقب وه فرتعاو لب ةفورعم كلذب هتقالع تناك يذلا ركب يبأ نب دمحم نع
 نب ورمع رمأب ناك ءاوس عقي نأ دب ال ناك رمأ وهو رصم يف هلتقم ىلإ ىدأ امم
 . ىربكلا ةنتفلا كلت نمز يف شيجلا دارفأ دحأ ديب وأ جيدح نب ةيواعم ديب وأ صاعلا

 رصم يف يلع ةعيش نم نيبولطملا وأ نينوجسملل جيدح نب ةيواعم َحْمَشت دقو
 مهحارس قلطأو هتعافش ةيواعم لبقف نايقس يبأ نب , ةيواعمل رمألا عمتجا نأ دعب
 ميلع  ناك» هنأ ةباصإلا يف ءاج يذلا (يمهفلا ةملس نب ميلع) مهنمو .«مهنع افعو

 هبورح هعم دهشو بلاط يبأ نب يلع ىلإ رصم لهأ نم جرخ نمم  ةملس نب
 .«ةيواعم هنع افعف ججيدح نبا هل عفش مث . ركب يبأ نب دمحم عم رصم لخدو

 نم ليلق ريغ ددع هشيج يف ناك ةيقيرفأ جيدح نب ةيواعم حتتفاو ازغ املو
 نم مهناوخإ رئاسك مهلماع دقو ىلع باحصأ نم اوناك نيذلا اهريغو ةنيدملا لهأ
 ل يل ا لا ءمهي قفري ناكو نيملسملا
 :اولاقف .جيدح نب ةيواعم ينعت « :مكتازغ يف مكبحاصو اذه مكريمأ ناك فيك
 ديا ا ياللا : قفاع تنلاقف ... مه هيلع اونو اعيش هيلع انهقن
 يف ةشئاع تنثأ دقو . («هيلع ققشاف مهيلع قش نمو ب قفراق يتمأب قفر نم مهللا»
 هتاحوتف يف هترمإ تحت يذلا ةيماسملاب قري ناك هنأ جيدج نب ةنافميعانل»
 .هلوسرو هللا هاضري يذلا جهنلا وه هجهن ناكف ةيقيرفأل هترمإو
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 يف يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق مهو («ةباحصلا نم رصمل نييناميلا ةالولا

 ىنوكسلا جيدح نب ةيواعم مث (ه50- 45) ينهجلا رماع نب ةبقع مث . ىلع هفالخ

 عبار وهو (ه57 )5٠0  يراصنألا دلخم نب ةملسم رصم ىلوت مث (ه٠5 )0: 

 :نسيهمل نييناميلا ةالولا

 رصمل جيد نب ةيواعم ةيالو دهع ءابنأ ملاعم نمو

 جارخملا ةرعإ لمشت ةماع ةيالو تناك تنس د راسم نال ودا ف وأ
 2-5 هب 2 0 4

 ةيواعم ناكو «ةيقيرفأ ةرمإو  رصم رحب  رحبلا ةرمإو برحلا ةرمإو ةالصلا ةرمإو
 عساو ءًامزاح القاع ناك»  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك  جيدح نب
 .«ًامادقم ءملعلا

 نب ناميلس) ناك رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو مث رماع نب ةبقع ةيالو ىفو
 لاق اهك .رتخو نضع اينضاقو جراخلا ميظنت نع ًالوؤسم (يناميلا يبيجتلا رثع

 صق نم لوأو «ثيراوملل الجس رصمب لجسس نم لوأ»  نيمأ دمحأ ذاتسألا

 يف ةيرادإ ةيافكو ءهماكحأو هصصق ىف ةيملع ةيافك ؛ناتيافك هيف تناكو ءرصمب

 : هتيالو راطإ يفو «(ةيقيرفأ لامش نم اهيلي امو

 لبجلا يف روهشم هربقو ه05 ماع تباث نب عفيور تام .نأ ىلإ ةيقيرفأو رصمل

 . ةقربب رضخألا

 نب ةيواعم ةيالو تحت ترمتسا ةيقيرفأ نم اهيلإ امو ناوريقلاو سنوت نإ - ب
 ةيقيرفأ لامش ىلإ جيدح نب ةيواعم اخ دقو ةرجهلل نيسمخ ةنس ىلإ جيدح

 باتك صن ىف امك  «ةرجهلل نيسمخ ةنس اهرخآ ناك» تارم ةدع برغملاو

 اهب ماقأف رصم ىلوت جيدح نب ةيواعم١ نإ يرذالبلا لاق كلذ يفو  عماجلا

 طتخاو ةيقيرفأ ازغف برغملا تايقس يبأ نب ةيواعم هالو لب : لاقيو نيسمخ

 ةيالو نأ ةبراغملا نم خيراتلا لهأ هركذ يذلاو» :ريثألا نبا لاق .«اهناوريق

 نأ مهبتك يف اوتبثأف ءناوريقلا ىنبو نيسمخ ةنس تناك ةيقيرفأ عفان نب ةبقع



 400 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ا

 لمعتساو بسحف ةيقيرفأ نع جيدح نب ةيواعم لزع نايفس يبأ نب ةيواعم
 . 30 نو نع اهلع

 يف جيدح نب ةيواعم داوق نم ناك عفان نب ةبقع نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 ةيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع نيسمخ ةنس ةيواعم ىلو مث» ةيرجه 5٠ ماع ىلإ ايقيرفأ
 .(«ناوريقلل اديدج اعضوم هبقع طتخاف «جيدح نب ةيواعم ةيالو نم اهعطتقاو

 نيسمخ ةنس سفن رخاوأ يف رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو تهتنا دقو
 نب ةيواعم لمعتسا» يربطلاو ريثألا نباو نودلخ نبا ركذ امك ثيح ءةرجهلل

 (رصم عم ةيقيرفأ هل عمجو «ةيقيرفأو رصم ىلع دلخم نب ةملسم نايفس يبأ
 مث ه04 5٠ ماع يراصنألا دلخم نب ةملسمل ًابئان ًاريمأ عفان نب ةبقع ناكف

 )65٠0  يراصنألا رجاهملا ابأ ةيقيرفأ ىلع ىلوو دلخم نب ةملسم هلزع
 ةملسم ةيالو يف «ةيقيرفأو رصم يلاول ًابئان ةيقيرفأ ريمأ ناكف ء«(ه7
 ةيرجه 60« 7 5ا/ ماع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةيالو يف رمألا ناك كلذكو
 .ةيرجه 0 ماع طساوأ ىتح وأ

 لامكتسا رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو دهع ملاعم مهأ نم ناك دقو : ثلاث

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا تاوزغلا تناكو ءرصم ةيالول يوق يرحب لوطسأ ءائب ةداعإ
 ماع صربق ةريزج حتفو وزغب نافع نب نامثع ةفالخ يف تأدب دق رصمو ماشلا نم

 دئاق وه يناميلا يثراحلا سيق نب هللا دبع ناكو (م504) ه7 ماعو (م1519) ه4
 نم حرس ىبأ نبا ازغ امك «ماشلا لحاس نم هتاوزغ تناكو رحبلا ريمأو لوطسألا

 ىربكلا ةنتفلا ةرتف يف ةيرحبلا تاوزغلا تشالتو تفقوت مث «ه” ماع رصم لحاس

 رمتساو  ه45 ماع يرحب لوطسأ ءانب ةداعإب أدبف رماع نب ةبقع رصم ىلوت نأ ىلإ
 ههيجوتب ةيرحبلا تاوزغلا تقلطناو رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو يف لوطسألا ءانب

 . ةيلاتلا ةيلاطيإ رزجو نانويلا رزج ىلإ

 ةنسلا يف ينهجلا رماع نب ةبقع اهازغ نم لوأ ناكو  نانويلا - سدور ةريزج ١

 قلطنا ثيح م5734 قفاوملا ه4 ةنس  رصمل جيدح نب ةيواعم ةيالو نم ىلوألا

 سدور ةريزج ىلإ (ةيردنكسإلا) رصم لحاس نم نفسلاب ينهجلا رماع نب ةبقع
 .رصم ىلإ داعو رماع نب ةبقع منغف «مهلقاعم نمو مورلا ديب تناكو «نانويلاب

 رماع نب ةبقع ازغ نيعبرأو نامث ةنس ىفا» هنأ ريثألا نبا خيرات يف ءاجو

 نب ةيواعم هيجوتب ةوزغلا كلت تناكو («ةئيدملا لهأبو رحبلا رصم لهأب ينهجلا

 .١77ص اج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 ةبقع ازغف ةيردنكسإلا يف يرحبلا لوطسألاو رماع نب ةبقع عادوب هسفنب ماقو جيدح

 رحبلا يثراحلا سيق نب هللا دبع ازغ امك ه4 ةنس  ةيناثلا ةرملل سدور ةريزج

 .“'”مورلا دالب لحاوس ىلإ ةنسلا كلت يف ماشلا نم

 يبأ نب ةدانج ريمألا ةدايقب سدور ةريزج حتف مت (م111) ه7 ءاع يفو

 ءارمألا مالعأو ةباحصلا نم وهو ؟'”ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا ريمأ يدزألا ةيمأ

 . ماشلاب نييناميلا

 جيدح نب ةيواعم ازغ (م500) ه49 ماع يف :(ايلاطيإ) ةيلقص ةريزج  ؟

 رحبلا يف ةيبوروألا رزجلا ربكأ لازت امو تناك يتلا ةيلقص ةريزج ينوكسلا
 :ةينامورلا ةيروطاربمإلا لقاعمو ئناوم مهأ نم كاذنآ تناكو . طسوتملا ضيبألا

 ماع ةيلقص ًايزاغ رصم نم نفسلاب قلطناف رصمل ًايلاو جيدح نب , ةيواعم ناكو
 : جيد نب ةيواعم نأ عماجلا باتك يف فرطماب لاق كلذ يفو ه4

 ."7(ةيلقص ىلع ىلوتسا)

 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 لوأ ناكو ( ةيلقص ةريزج نايفس يبأ نب . ةيواعم مايأ جي لح نب ةيواعم ازغاا

 .'"'”(كلذ دعب ىزْعُت لزت ملو ءاهازغ نم

 ىلع ىلوتسأ» دقو ءاهتاوزغ ةحتاف وه ةيلقصل جيدح نب ةيواعم وزغ ناكو

 نيملسملا نيطوتب اهحتف يف بغري ناكو ءاهنم ءازجأ ىلع رطيس وأ "”«ةيلقص
 بحسناف «كلذ بوصتسي مل  ةفيلخلا  نايفس يبأ نب ةيواعم نكلو ءاهيف

 مئانغلاب داعو ءاهيلع ىلوتسا دق ناك يتلا ةيلقص قطانم نم جيدح نب , ةيواعم

 كلذ دعب ةيلقص وزغت ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا نفسلا لزت ملو ءرصم ىلإ ةليزجلا
 نأ ىلإ يسابعلا مث يومألا رصعلا يف ةيلقص حتف ةركف تلجأتو «سنوتو رصم نم
 نوراه نب نومأملا ةفالخ راطإ يف (بلغألا نب هللا ةدايز) ةيقيرفأ مكحب لقتسا

 ناوريقلل ايضاق (يتامبلا ناعس نب فارفلا: ني دسأ) ناكو نهاية نيكولا
 نفسلاب لتاقم فالا ة ةرشع سأر ىلع بلغألا نب هللا ةدايز هثعبف ه١٠ 5 ماع نم

 مث 7١ ماع اهب يفوتو ةيلقص نم ءازجأ حتتفاف (م871) ه7١7 ماع ةيلقص حتفل

 ةيلقص .ءاجرأ ةيقبو ةيلقص يف (ءانيسم) ءانيم حتفب (ينادمهلا رفعج نب لضفلا) ماق

 .١١1١ص ةج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .717ص - يرذالبلل  نادليلا حوتف (؟)
 .١28ص  فرطمابل عماجلا 0
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 اا هل ا سل

 ه5 ماع نم اهمكح ىلع اوبقاعت نيذلا نييريمحلا نييبلكلا ةيلقص ءارمأ رصع
 يريمحلا ىبلكلا نيسحلا يبأ نب يلع نب نسحلا مهلوأ ناكو ةيرجه ١ ماع ىلإ

 يريمحلا ىبلكلا فسوي نب ماصمصلا مهرشاع ناكو يباع واب ن7 لة ريفا

 (ميسك دارت /تاراضحلا خيرات) باتك يف ءاج دقو ء(ه١47 )/!6١١ ةيلقص ريمأ
 حتف م4871 ماع يف» :هنأ ايلاطيإ يف ةيلقص ةريزج يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا نع
 ةريزجلا ىلع اهلالخ اوغبسأ ءةنس 75٠ نم رثكأ اهيف اوماقأو «ةيلقص ةريزج برعلا
 :ةليفجت ةريبك ةنيده د (ةيلكص: ةفصاخ) تقفريلاب تحبضأت .ءامحرلا نم ةميظع ةرتف

 يحاوض يف تميقأو «ومريلاب يف ًامخف ًارصق ةيلقصل مكاحلا يبرعلا ريمألل ناكو
 برعلا ناكو ءًاماه ًايراجت ًازكرم ومريلاب تحبصأو . .ةرخافلا تاليفلا ةنيدملا
 رمتسا دقو . .اهريغو ةرطموسو دنهلاو ايقيرفأ نم اهنوبلجي يتلا علسلا اهيف نوعيبي

 .2300- (ه447) م١9١٠ ماع ىلإ ةيلقصل يبرعلا مكحلا
 ءاس ءام مث
 ةسي> مر و»

 رصمل جيدح نبا ةيالو ءاهتنا

 ةنس ىلإ ةيقيرفأ لامشو رصمل ًايلاو ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ثكم دقو
 لاو ريقلا ىلإ هاج مت هيرثملا تاهج ىلإ ايين اره ىلا ةنيملا يمو رجلا نيسح

 نب رجح لتقب نايفس ىيبأ نب , ةيواعم مايق أبن هيلإ ىتأف - ةيقيرفأل يرادإلا زكرملا

 مالعأ نمو بلاط يبأ نب يلع باحصأ نم رجح ناكو قارعلا يف يدنكلا يدع

 را ديدش ءايتساو طخس ىلإ هلتق ىدأ دقو ء«ةيناميلا تايصخشلاو ةباحصلا
 ةقيرفا ناهنش ىلا ةانارخت ارم يثراحلا دايز نب عيبرلا ناك ثيح ًاقرش ناسارخ

 يف ءاج دقت ا حو ادراعم ان اجر «ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ناك ثيح

 نب ةيواعم لتق امل :هنأ يبهذلل ظافحلا ةريس نع عوكألا يضاقلل ليلكإلا شماه

 ايزاغ جيدح نب ,ةيواعم ناك) :ةروهشم هتصقو يدنكلا يدع نب رجح نايفس يبأ

 شيرقل لتاقنأ «يتريخو يباحصأو محرلا يف يئاقشأ اي: : هباحصأل لاقف «ةيقيرفأب

 نمل نلوقأل ًايناث اهتكردأ نعل هللاو امأ . ةنراتقي وعقد يهل ماقسا اذإ يعن كاملا يف

 بلغ مهيأف ءأضعب مهضعب لتقي أشيرق اوعدو ادب اولزتعا نميلا لهأ نم ينعاطأ

 .ارسيوس  ميسك دارت  تاراضحلا خيرات 6
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 ًايفرح كلذ لاق جيدح نب ةيواعم نكي هل اذإو: :"'*0كلشلا ىلع قيقيل وأ :ةةاتغبتا
 يدنكلا يدع نب رجح لتقل اوؤاتسا ةباحصلا عيمج نأل كلذ نم ًائيش لاق دقف

 لتق يف ةيواعملو يل ناكل انؤاهفس انبلغي نأ الول» :نينمؤملا .مأ ةشئاع تلاقو

 . (نأش يدع نب رجح

 ةنس يهو - ةنسلا كلت يف رصم ىلإ ةيقيرفأ نم جيدح نب ةيواعم داع املو

 عفان نب ةبقع ثعبف «هنع ةيقيرفأ ةيالو لصفب نايفس يبأ نب ةيواعم أدب  ةيرجه»
 ءرصم ىلع جيدح نب ةيواعم ةيالو ترصتقاف ه٠5 ةنس طساوأ يف ةيقيرفأل ًاريمأ

 هبئان ةيلوتو رصم ةيالو نع جيدح نب ةيواعم ءافعإو لزع مت رهشأ ةدعب كلذ دعبو
 دق جيدح نب ةيواعم ناك امبرو «ةيقيرفأو رصمل ًايلاو يراصنألا دلخم نب ةملسم

 جيدح نب ةيواعم ةيالو تهتنا كلذبو «دلخم نب ةملسم ةيلوت متف لازتعالا ررق

 يف دلخم نب ةملسم ةمجرت يف ءاج دقف هللا ليبس يف ًادهاجم لزي مل هنكلو ءرصمل

 لزي مل كلذبو «روغثلاو برغملا ىلإ جيدح نب ةيواعم ىزغي ناك» هنأ باعيتسالا

 : لوقي دلك يبنلا عمس هنأب هيوري ناك يذلا ثيدحلاب ًالماع حيدح نب ةيواعم

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس يف ةحورو ةودغ»

 جيدح نب ةيواعمل يخيراتلا فقوملا

 ةملكلا عاطم اديسو ةفافبلل ايارو يفك اميغا جيدح نب ةيواعم ثكم دقو

 يتلا  ةيقيرفأو رصم يفو  ةفالخلا رقم  ماشلا يف ريبكلا هتناكم هلو رصم ىف

 رومألا نم ريثك يف هريشتسي امبر ةملسم ناكو «يراصنألا دلخم نب ةملسم اهالوت
 1 . ذخأي هتروشمو هيأربو

 هتخأ نبا ةفوكلا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم ىلو ةيرجه هال ماع يفو
 مأ نبا نمحرلا دبع وهو (يفقثلا ةعيبر نب نامثع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع)

 هالو املف (ةيواعم تخأ «نايفس يبأ تنب مكحلا مأ) يهو همأ ىلإ ةبسن مكحلا

 ىلو»  ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاج امكو  ةفوكلا ىلع ةيواعم
 تجرخو «ةمادق نب ةدئاز ةفوكلاب هتطرش ىلع مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع
 مهيلإ ثعبف يملسلا نايبض نب نايح مهسيئر ناكو مكحلا مأ نبا مايأ يف جراوخلا

 هوجرخأف ةفوكلا لهأ يف ةريسلا ءاسأ مكحلا مأ نبا نإ مث «جراوخلا اولتقف ًاشيج

 ٌريخ وه أارصِم كنيلوأل :لاقف «ةيواعم هلاخ ىلإ عجرف ءًاديرط مهرهظأ نيب نم

 )١( نط عوكألا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا :1
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 نإ مث» ظفلب خيراتلا يف لماكلا باتك يف كلذ أبن ءاجو 2"! ضم هالوف كل

 ةيواعم هلاخب قحلف هتريس ءوسل ةفوكلا لهأ هدرط مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع

 مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نإ) ينادمهلل ليلكإلا باتك يف ءاجو *' ”«رصم هالوف
 ىلع هلمعتساو ةيواعم هعزنف ءرمخلا برش :اولاقو ةفوكلا فارشأ هاكش
 3 انتيك ءارصم هالوف هلل ريش وه ارفع فشيلوالا:ةللاقو يا

 يراصنألا دلخم نب ةملسم نع الدب اهالوتيل رصم ىلإ مكحلا مأ نب نمحرلا دبع
 . ةيرجه 0/8 ماع لئاوأ يف

 روي رحب سوءا يعول وو بأ

 ا ياعم هيشساف»ظفلب خيرا يف مالا بانك يف كلذ ءاجدا اه لا

 ا و "7 :ةيواعم ىلإ هس درا للا ومال

 سأر جيدح نب ةيواعم كلذ غلبق# : ي ىنادمهلا لاق (رصم ىلع هلمعتساو ةفوكلا نم

 ءهيلإ جرخ رصم نم مكحلا مأ نب نمحرلا دبع - اند اذإ ىتح لهمأف .رصمب ةيناميلا

 اذكهو ."”(فّرَصْناف «ةفوكلا لهأ نم انناوخإ يف كتريس انغلب دقف «فرصنا :هل لاقف
 ها يوما دو او ياما داو يا

 ا لوسر باحصأ لك ةظع لب لل لوسر بحاص ةدظ

 نب ةيواعم هقحلو 51000 : ريثك نبا ظفاحلا لاق
 يأ تا نإ ريسم نأ ينعي ايم "ةيراعب ىلع ادلاو عين

 مم لا .نايفس ىبأ نب / ةيواعم ىلإ ًارئاز جيدح

 نإ مث» :لماكلا يف ريثألا نبا لاقو « '”«نيحايرلا بابِق اهيلع ٌبرضي نأ سيلقتلاو
 بابقب قرطلا هل تنيُز ةيواعم ىلإ مدق اذإ ناكو ةيواعم ىلع دفو جيدخ نب ةيواعم

 ناش امنظعت ناعولا
 1 يي سس

 .87ص مج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .؟5 4ص اج - ريثآلا نبا  خيراتلا يف لماكلا 0

 1 3 عن قتادسملا ليمحا نو معلا ء ليلك الا 0
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 101 ا 22 توي دع هدم و دع ص ب سس ت17

 تاداع نم ناك  رصنلا ساوقأ  ناحيرلا بابقب قرطلا سيلقت نأ ىلإ انه ريشنو

 مدع ةيخيراتلا تاياورلا انل لقنت ملو «نيحتافلا ءامظعو ةرصايقلا لابقتسا يف نامورلا

 ناك دقلو «نيدشارلا ءافلخلا رصعو رصمو ماشلا تاحوتف يف كلذل نيملسملا ديلقت
 رصم حتف يفو ماشلاب اهريغو كومريلا ةعقوم يف ةداقلا ةباحصلا نم جيدح نب ةيواعم

 ةيقيرفأ جيدح نب ةيواعم حتتفا املف «كاذنآ ةبونلا دالبو رصم بونجو ةيردنكسإلاو

 45 ماع سنوت لحاس نم نفسلاب باحسنالا ىلع نامورلا لولف مغرأو (سنوت - ايبيل)

 هتيالو يف فيرشتلاو ميركتلا كلذ رمتساف «نيحايرلا بابقب قرطلا هل تسلق ةيرجه
 ىلإ دفو نأ ىلإ كلذ لزي ملو ءايلاطيإ يف ةيلقص ىلإ هتاحوتف غولبو ةيقيرفأو رصمل

 .هأاوس فيرشتلا كلذ لثم لني ملو «ةيرجه 0/4 ةنس قشمدب ةيواعم

 هرطب هما دعم ةيراغت ىلع هثواقوت ابق ىلإ قارطغمالا [ذه نعي ةؤعتو

 ةفاك نم كلذ قيثوت ىلع انصرح دقو ءرصم نم مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع

 ةيواعم ىلع جيدح نب ةيواعم لخد املف» : ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةقوثوملا رداصملا

 ىلع لخدف» :ريثألا نبا لاقو .«نمحرلا دبع مأ يهو مكحلا مأ هتخأ هدنع دجو

 5-0 :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه نم :تلاقف « ء«مكحلا مأ هتخأ هدنعو ةيواعم

 لخد ىتح جيدح نب , ةيواعم ليقأف» : ليلكالا يك يناذحبلا لاقو .(جيدح نب ةيواعم

 «ىل َةّيَنَب : لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هذه نم :لاقف . هل ةندت هيلي نيبو ةيواحيم لفض

 لاقف ءءادعُبلا نبرقيو ءادعألا ندني َنهنإ هللاوف .كنع اهّخن :جيدح نبا لاقف

 مكحلا مأو .ًادحأ نهلثم ىتوملا ىكب الو ىضرملا ضّرم ام كلذ ىلع امأ : ةيواعم
 اذه. خب : : لاق ؟ملكتملا اذه نم نينمؤملا ريمأ اي 0 ا

 ام ندبا ىف لغاقلا تأ بوق الوش 520 تلاقف .جيَدَُح نب ةيواعم

 نم اهلوق دعب ريثألا نبال لماكلاو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىف ءاجو .0١2'0؟تلعف

 :مكحلا مأ تلاقف «2©"”جيدح نب ةيواعم اذه ْخَب حب :لاقف» :نيئمؤملا ريمأ اي اذه
 :لاقف جيدح نب ةيواعم اهعمسف .“'”هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست «هب ًابحرم ال

 امف ٍتدلوو ؛ٍتمركتسا امف تجوزت دقل هللاو امأ ءمكحلا ّمأ اي كِلْسِر ىلع

 «ةفوكلا لهأ انناوخإ ىف راس امك ريسيف انيلع قسافلا كنبا ىلي نأ تدرأ «َتبَجْنُأ

 ونا لاق دعما رونو طالظل انريش دان ودشلا فالذ هك ولو يقلل نعل كلا ناك انف

 )١( الإكليل  ؟ج  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ص77١.

 ثعشألا نب نمحرلا دبع يف نادمه ىشعأ لاق «كلذ وحنو هل ًائينه ىنعمب ريبعت خي خي (0)

 .«دولومللو هدلاول خب خب) يدنكلا

 .«كلذك سيل هلكشو ةميظع هترهش تناك نمل برضي لثم اذه» لماكلا شماه يف ('9)
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  ةيواعم هلاخ ينعي  دعاقلا اذه كلذ هرك نإو - هنم اصاص ام انبرضل لاق وأ 22-7
 ظفللا سفنب ليلكإلا يف أبنلا ءاج دقو .«تفَكَف .ْيَفُك :لاقو ةيواعم هيل تفتلاف
 لهأ انناوخإ يف هتريسك انب ريسيف «قسافلا اذه كنبا انيلي نأ ٍتدرأ . .» :هلوق ىلإ
 ءاتنريشل قازآ ولو هالي كللذ نيتمؤملا ريمأ ئربااللو ع م ووسم
 كيلع تمزع :ةيواعم لاقف «نينمؤملا ريمأ كلذ هرك نإو «"''هنم ئصْأَصُي ًابرض
 ف. نيهتا د و1 تكس امل

 ءرصم ةيالو لوح نايفس يبأ نب , ةيواعم عم جيدح نب ةيواعم ثحابت دقلو

 داعو «ةيقيرفأو رصمل ايلاو يراصنألا دلخم نب , ةملسم رارمتسا ىلإ جيدح نبا نأمطاف

 نايفس يبأ نب ةيواعم تام نأ ىلإ رصمل ًايلاو دلخم نب ةملسم رمتسا دقو ءرصم ىلإ
 . ةيرجه"1 ماع دلخم نب ةملسم تام نأ ىلإ ةيواعم نب ديزي دهع يف مث ه١1 ماع

 داجمألاب لفاح رمع دعب رصم يف ينوكسلا جيدح نب ةيواعم يفوت دقو
 لقنف ةيرجه 07 ماع يفوت هنأب تاياورلا ىدحإ يف مهوت عقو دقو «تاحوتفلاو
 ىلع ناك هنأ حيحصلاو ءامهريغو ليلكإلا شماه يف عوكألاو عماجلا يف كلذ فرطماب
 لاق ءمطقملا لبجب نفّدو ةيرجه 5؟ ماع هتافو نوكتف ةيرجه 54 ةنس ةايحلا ديف
 نب نمحرلا دبع» يدنكلل رصم ةالوو ةاضق باتك يف مهنمو (رصم يف هبقعو» : يبهذلا
 رابك دحأ» وهو رصم يضاق بصنم ىلوتو ةداقلا ءارمألا نم ناك «جيدح نب ةيواعم
 ماع يفوت .ثيدحلا يف ةقث ناكو ءاهيف ناطلسلا ةفالخو رصم ءاضق هل عمج ءاهئاملع

 را ىلوت «جيدح نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نب دحاولا دبعا مهنمو (ةيرجه 0
 نب راكم ني دج ا نيع يي ادخا يحب (ةنس ١0 هرمعو ه١٠4 84 ماع

 حبصأو .يسابعلا رصعلا لئاوأو يومألا رصعلا رخاوأ يف رصم ةداق نم ناك 0

 نأ ىلإ ايلاو رمتساو ه0١؟ ماع يسابعلا روصنملا رفعج - ىبأ ةفالخ يف رصمل أيلاو

 .هتمحرو هناوضرب ًاعيمج هللا مهدمغت ءهيرجه ١65 ماع يفوت

 مام خاج ماع
 كيا كرا كر

 .فاّحو لذ : ًاصاص 000



 ىراصنألا ىجرزخلا دلخم نب ُةَملَسَم

 - مالسإلا رجف يف يبرعلا برغملاو رصمل ريمأ لوأ

 رصم مكح ىلع اوبقاعت نيينامي ةباحص ةثالث ثلاث دّْلْخُم نب ةّمَّلُسَم ناك

 )144  رماع نب ةبقع مهو مالسإلا رجف يف يمالسإلا يبرعلا اهرصع خيسرتو
 اذهو (ه"55؟ )25٠- دلخم نب ةملسمو (ه٠5 4 ا/) جيدح نب ةيواعمو (ها/

 نب ةملسم ىلإ جيدح نب ةيواعمو رماع نب ةبقع نم لقتنن انلعجي عباتتلاو طبارتلا
 نم تارشغلا هلبق ركذن نأ  راصتألا ةرئاد ىلإ انلقتنا ول بجي ناك ىذلا دلخم

 رودلاو برغملا دالبو رصم نع أبنلا يف طيارتلا نكلو ءراصنألا ةناحيفلا رابك
 «لئاوألا نيب لوألا وهف رايتخالا مسح دق دلخم نب ةملسمل ريبكلا يخيراتلا

 . ليلق لئاوألاو

 رصمو هلك برغملا هل عمجج نم لوأ» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 : باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو ''"ةدلخم نب ةملسم سلبارطو ةقربو
 لوأ وه ناكو ا"”دلخم نب ةملسم دجاسملا يف رانملا ناينب رصمب لعج نم لوأ»

 «عماوصو ةرانم هل لعجو هفوقسو هناردج فرخزو طاطسفلا عماج دعاوق عفر نم

 .لوألا فرش اهيف قحتسا «تاحوتفلاو نارمعلا يفو ء«رحبلاو ربلا يف رثآم هل ناكو

 نب “دو دبع نب ناذول نب راين نب تِماّصلا نب دّلخُم نب ةَمَلْسَم يباحصلا هنإ

 ني ابيع ىلإ مث هزآلا ىلإ جررخلا نمش لصغيو ا”يجرزخلا ةبلعث نب ديز
 : يراصنألا يجرزخلا ريشب نب نامعنلا لاق كلذ يفو .ناطحق نب برعي نب بجشي

 مراكألاٌٌودجلا اهنم ينعَّراَنَت يدّتُحَمو يعرفو يلصأ بس ْنِمو

 )١( 4ص ؟ج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 17:

 .4 77ص ج - ىبطرقلا - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()
 يف امك نيعمو أبس روصع يف ةهلإلا ءامسأ نم (ةو) ناكو ءّدو هلإلا دبع يأ :ّدو دبع ()

 .نميلاب اهيلع روثعملا دنسملا شوقن
 .418ص ج ب ينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (4)
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 ٌمجاعألا اهنم جرخلاب مهل ثعاطأ اعّبُت نوعبس ناطحق ينب نمانل

 مراضخلا ٌروحبلا كلت «نزيوذو سرلو ءاتم سمعشلا وذ نايييكعو

 لك يبنلا مدق» :دلخم نب ةملسم لاق «ةرونملا ةنيدملا ىلإ أرجاهم ِخِلَك هللا لوسر

 أ ىرخأ ةياور ىف ءاجو 017 ةرشع عبرأ وا انأو تامو ١ نيكس عبرأ خومأ انأو

 مودق دنع دلو يذلا ةملسم نأ ودبيو ةةديدصتلا ىلإ ه5 ىبنلا مودق دنع دِلَو

 امل نينس عبرأ نبا ناك دقف اذه  دلخم نب ةملسم ريغ وه ةنيدملا ىلإ كي يبنلا

 عمسو نآرقلا ظفحو لوسرلا بكوم يف عرعرتو أشنف ةنيدملا ىلإ لَك يبنلا رجاه
 هللا باتك ميلاعت نيب ٌبّشو «ةباتكلا ملعتو ًاظفاح ًاهيبن ناكو «ةيوبن ًاثيداحأ ظفحو

 نيا هركذلا : ةباصإلاب دلخم نب ةملسم ةمجرت ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 ركذت :هل لاقف رصم ىلع ريمأ وهو ةملسم ىلإ رماع نب ةبقع بكر :لاق لوحكم

 موي رانلا نم اهب هللا هرتس اهرتسف هبس هيخأ ْنِم ملع ْنَملا : دبي هللا لوسر لاق موي

 . ١7 «كتيخآ اذهلف :لاق .معن :لاق .ةمايقلا

 يف يبطرقلا لاقو هِي ىبنلا نع ًاثيداحأ دلخم نب ةملسم ىور دقو

 ىنأ فن تيك : لاق دهاجم نع ةرسيم نب ميهاربإ نع ةنييع نبا ورا :ةباعتسالا

 ةرقبلا ةروس أرقف حبصلا دلخم نب ةملسم فلخ ٌتيلص ىتح نآرقلل سانلا ظفحأ
 ا الو اذأو مك أمف

 د ع

 ةلاهستو نيلماح اوقلطنا نيذلا ناسرفلاو ةباحصلا نم دلخم نب ةملسم ناكو

 . "”«ةنيدملا ىلإ لوحت مث ءاهتكَّسو .رصم حتف  دلخم نب ةملسم  دهشا

 ىف ةداقلاو ةباحصلا رابك نم يراصنألا ىجرزخلا تماصلا نب ةدابع ناك دقو

 حتف ةدابع دهشاا :ىنالقسعلا لاق ءدلخم نب ةملسم ناك هعمو رصمو ماشلا حتف

 .4 6١ص 7ج - ىينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)

 .1 77ص اج . ىبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 030
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 دهش) تماصلا نب ةدابع نأ عماجتلا باتك يف ءاجو ' ١”0ددملا عبر ٌريمأ ناكو رصم

 0 ردنكسإلا حتف يذلا دئاقلا وهو ءرصم حتف

 ةمصاعك  ةرهاقلاب  طاطسفلا ةنيدم طاطتخا متو ه١ ةنس رصم حتف ناكو

 تل يراد ع الا رتل للا ارا ةضارصتاو

 تناكوا» «حتفلا يف ذ ًارفاو ًاماهسإ ةيناميلا نالوخ ةليبقل ناك دقو «ةينالوخلا دشار

 مهو ءاينملاو :استهملاو سانهأ ىرق يف نوعبتري اوناكو طاطسفلاب ةطخ نالوخل
 ءاظعلا ةداقلا دحأ ينالوخلا ِمحْرَق نب ورمع ناكو ء«ريهشلا نالوخ ىلصم باحصأ

 ءاسن نمو . .طاطسفلا طيطخت ىف اوكرتشا نيذلا دحأو صاعلا نب ورمع شيج ىف

 ناكر "م و لدم تسر ىدحا دق ارت رز ا يصمت كنا رييدكلا 315
 ريم ىلإ ةرفو ةنيدملاب ةره: كتكفف انفي ةروتملا ةنيدملا» ال ردع دلخس نب ةملسنل
 يا سوو قدس اواو

 جيدُح نب رحال علا رداع ا ب
 ةلودلا رابك نم دلخم نب ةملسم ناك «ةرتفلا تاذ يف ةيقيرفأ حاتتفاو ةيبرحلا ةدايَعْلا

 ا ري ل : ثلاثلا لجرلا ةباثميو رصم يف ةداقلاو

 نأ هيلإ بتك ةبقع لزع ةيواعم دارأ امل» هنأب ةباصإلا يف ءاج ام كلذ ىلإ ريشي اممو

 ةبرغأ :لاقف ةبقع ربخلا  غلبف ؛ ير ويدل .سدور وزغت

 دلخيم نب ةملسم هب ماق يذلا ءارجإلا كلذف ''' نيعبرأو عبس ةنس يف كلذو ءالزعو

 رو لاو مدح 00 ودول و يول يك

 ناك ثيح (ه٠5 )41  جيدخ نب ةيواعم ةيالو دهع يف تعفترا يتلاو ةيدايقلا

 .رصم ةيالو يف يناثلا لجرلا وه دلخم نب ةملسم

 فاويعلاو "41 / ةييقريصسا# ا ةرز اعف هالؤلا ذل: نأ قر طعما لاقت
 هبئان ةملسم ناكو «جيدخ نب ةيواعم وه ه1 ةنس  ةبقع دعب رصم ىلوت يذلا نأ

 ةريزج حيدح نب , ةيواعم اغ امئيح وأ قشمد ىلإ راس اذإ ءرضم ةيالو ىلع هفلشختسيو

 يتلا ةوزغلا ىهو ةيرجه 5٠ ماع برغملا ىلإ ازغ امنيحو ه54 ماع ءاتش يف ةيلقص

 .كلخم م نب ةملسم ةيلوتو رصم ةيالو نع هلزعو هئافعإ مت اهنم هتدوع دعب

 ٌةدأقلا ءارمألا رابك نم ةدابع ناكو 758 ص ١١ج _ تماصلا نب ةدابع ةمجرت  ةباصإلا )١(
 ا ماع يفوتو ماشلاب اهريغو صمح ةرما ىلوت

 هالو 5940و ١ 58ص - فرطمابل عماجلا 2«

 .585 ص 7ج - رماع نب هبقع ةمجرت  ةباصإلا ()



 2300 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نلا

 برغملا دالبو رصمل دلخم نب ةملسم ةيالو

 ةدس دلخم نب ةملسم ملست  ةيداليم 51١ قفاوملا  ةيرجه 5٠ ماع يف
 517 ماع يفوت نأ ىلإ اهيلع هتيالو تمادو يبرعلا برغملا دالبو ةيقيرفأو رصم ةيالو
 مجارتو خيراتلا بتك هتلجس اماه ًايخيرات اثدح هتيلوت تناكو .(م187) ةيرجه
 مدقا :هنأ يبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاجف «ةباحصلا

 رصم هل عمجج نم لوأ وهو «نيسمخ ةنس ةيقيرفأو رصم ىلع ًايلاو دلخم نب ةملسم
 يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو 2. .ةيواعم يفوت ىتح كلذ ىلع لزي ملو 507
 1 ىف كل «برغملاو رصم هل تعمج نم لوأ وهو. .3 : ةباصإلاب هتمجرت

 .؟17«ةيواعم نب , ليزي ةفالخ نم ردصو ةيواعم

 يف لماكلا باتكو ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ باتك يف ريثألا نبا لاقو

 اهيلوو رص نع يركسلا جيد نب ةيواقم لزق .نيسمتم ةنيب قارا : خيراتلا

 ."”ارصم عم برغملا هل عمُج نم لوأ وهو . .ةيقيرفأ عم دلخم نب ةملسم

 ةيواعم لع  ه٠65  ةنسلا هذه ىفو» :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا لاقو

 نبا لاقو "”«دلخم نب ةملسم ةيقيرفأ عم اهيلع ىلوو جيدُح نب ةيواعم رصم نع
 ةنس ينعأ ةنسلا هذه يف ةيواعم لزع» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ريرج

 هلك برغملاو رصم دلخم نب | ماين ىلوو نعم نع جيادج نب هيواخم نيسمخ

 .©90«سلبارطو ةقربو رصمو هلك برغملا هل عمج نم لوأ ناكف

 رمأو رصم دجاسمل نذآملاو تارانملا ءانبب ماق نم لوأ دلخم نب ةملسم ناكو

 اهططخ- ىتلا رئاشعلاو لئابقلا رمأو رئانملا نم ددع ءانبب أدبف «عماوصلاو رئانملا ءانبب

 يتلا دجاسملل تارانملا ءانبي اهريغ يفو رصم ةمصاع طاطسفلا يف  اهنكاسم يأ
 رصم ءاجرأ يف تارانملا تعفتراف «عفرت نأ نذأ يتلا هللا تويب يهو مهططخ يف
 نم لوأ وهو» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو «برغملا يف مث
 نم لوأ» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو ارانملا ناينب رصم لهأ ىلع لعج

 ططخ باحصأ رمأ دقو «دجاسملا ىف  نيذأتلا لحم ىه ىتلا «رئانملا ناينب لعج

 ىورأ هتجوز ةعافشل كلذ نم نالوخ ًاينثتسم 5225228 ىلع رئانملا ءائيب طاطسقلا

 )١( 57ص - باعيتسالا - 8١:5ص اج ب ةياصإلا  دلخنم نب ةملسم 5.

 )( ا"ج ب ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ص77١.

 .453 ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (**)

 .15ص اج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)
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 عسا دقو :تاراتملا ءانبت ةمازلا ىلع: ءاسالا كلذ: لديو "١ «ةئئال كلا دشار عشب
 يف كلذب اوماقو  ةيرجه 07 ةنس يهو - ةنسلا كلت سفن يف رمألا ذيفنت نم نالوخ

 : باعيتسالاب هتمجرت يف يبطرقلا لاقو ءالإ سيل تقؤم ءانثتسا وهف قحال تقو
 يستحب ةلكلتا ةنيفر نحئاسسملا» ىف .راذملا نادي رضع عج زم لو وهوا

 ريا عارم علم
 تب جو يح

 طاطتخا دنع نوملسملاو صاعلا نب ورمع هانب يذلا طاطسفلا عماج ناكو
 ةزيجلاو طاطسفلا لهأ يدؤي هيفو عماجلا دجسملاوه ه١ ماع  طاطسفلا

 حتفلا يف تكراش يتلا ةيناميلا نادمه ةليبق نأ كلذب لصتي اممو .«ةعمجلا ةالص

 تناكو «ينادمهلا رماع نب فحازم هانب يذلا اهدجسم اهل تنبو ةزيجلا يف تنكس

 ىتح طاطسفلاب صاعلا نب ورمع عماج يف «ةعمجلا ةالص يدؤتل لينلا ربعت نادمه
 . ةزيجلاب فحازم دجسم يف اوُعْمِجُي نأب مهرمأف رصم ينهجلا رماع نب ةبقع ىلوت

 ناك»" صاعلا نب ورمع عماج مساب روهشملا طاطسفلا عماج نأ انه مهملاو

 07 ةنس دلخم نب ةملسم ماقف «ةيفاك دعت مل هتحاسم نأ امك ؛ةرانم الو ربنم الو '

 (نيهألا راد) صاعلا نب ورمع راد يلي امم ةيقرش نم عماجلا يف ةدايزلاب ةيرجه

 هناردج نئنبو  اهيف نوفيصي سانلا ناك ةبحر هل لعجو «ةيرحبلا ةهجلا نم هيف دازو
 ءاشنإبلا ايقنأ ماق امك «فرخز وأ هروث هيف ورمعل يذلا دجسملا نكي ملو هفوقسو

 شرف امك ةعبرألا هناكرأ يف عماوص عبرأ دجسملل ةملسم لعجو ءدجسملل رانم

 هب ماق ام نأ كلذ نم نيبتيو " ”«ءاصحلاب ًاشورفم كلذ لبق ناكو رصحلاب عماجلا

 ظفتحا دقو ا ءانب ةداعإ ناك نيينامما نيه ةحش ةيذلاو ةةلخوم نم ةبلدسم

 ام نا امو (حتفلا ةفاجلا ةيقايسأ 0 ماق يذلا

 . طاطسفلا عقوم يف ةخماشلا ةرهاقلا

 هنود هيردإلا هسادو

 .0ا/"ص  فرطمابل عماجلا 0010

 1 هع تتاهستالا دو اساس تفاسألا ددلقوم عب ملت 5)
 . يزيرقملل رصم ططخ باتكو - ب رم صاعلا نب د رف

 ءانب داشو .طاطسفلا دجسم نم صاعلا نب ورمع ءانب ناك ام َمْدَه» ةملسم نإ فرطماب لاق (54)

 .اه57 ةنس ًارانم هل ذخمتا رخآ
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 نب سباع هذيفنت ىلع فرشأ ماه زاجنإب دلخم نب ةملسم ماق هد 4 ماع يفو

 عناصم طاطسفلل ةهجاوملا ةضورلا ةريزج يف ئشنأ (م5177) ه5 5 ماع يف» :ًالئاق

 ناكو «لينلا ءافو دنع حتفت تناك ةرطنق جيلخلا ىلع تميقأ ماع رشع ةسمخبب

 قيل: طنش فو بشر ةذسنلا دجسمو دهشم دنع عابسلا رطانق نيب اهناكم

 دهع يف يناثلا لجرلا ةباثميو ةلودلا لاجر زربأ نم ناكو يرحبلا وزغلاو بكارملاو

 هالو) دقو ءانرصع ىف نمألا دئاقو ةيلخادلا ريزو ىهاضي بصنم وهو ه4

 مث ؛روغثلا ازغف ءرحبلا هالوو ةطرشلا نع هفرص مث ه٠5 ماع رصم ةطرش ةملسم
 ءاضقلا ىلوت مث ه١ ةنس طاطسفلا ىلع هفلختساو ه641/ ةنس ةطرشلا ىلإ هّدر
 . (ةيرجه1/ ماع يفوت نأ ىلإ أعم ةطرشلاو

 |. امل أ دلو 5
 جاي نسا و

 نب عفيور يباحصلا وه (ايبيل) سلبارطو ةقرب ىلع دلخم نب ةملسم بئان ناكو

 ىف ىنالقسعلا لاق ,«ه457 ةنس سلبارطو ةقرب ةرمإ ىلوت يذلا يراصنألا تباث
 رهف 3: هن نيل ارظ ىلع ةيزاعس ةالوو يصف لرد, ثباق قو عتيورلا «ةباضإلا

 يناعنصلا شنحو يمرضحلا هللا ديبع نب رشب هنع ىورو ْدْيْكَي يبنلا نع ىور ةيقيرفأ

 ّرقأ برغملا دالب لكو رصمل ًايلاو دلخم نب ةملسم حبصأ املو :«''”«ريخلا وبأو

 وهو ةقربب عفيور يفوتو» سنوي نبا لاق - سلبارطو ةقرب ىلع هل ًابئان تباث نب عفيور
 نب عميورلا :ريثك ربا لاق 7” يسع عدم ةكه دلخم رب ةفلشم لبق نم هيلع نسمأ

 تامو «برغملا دالب حتف يف ةديج راثأ هلو ءرصم حتف دهش .ليلج يباحص « تباث

 ةقربب يفوت» هنأ عماجلا باتك يف ءاج كلذكو «'"”«دلخم نب ةملسم ةهج نم ًايلاو ةقربب

 دقو «ةقربب رضخألا لبجلا يف روهشم هربقو «.دلخم نب ةملسم لبق نم اهيلع ريمأ وهو
 . يريمحلا يولبلا سيق نب ريهز يباحصلا دعب اميف - سلبارطو ةقرب ىلوت

 نو تت ح3 ءتج خلع عع

 ويام 78 ددعلا  يبرعلا ةلجمم وزع ماصع .د  ةيمالسإلا رصمل ةمصاع لوأ طاطسفلا )١(

 .5 5 ص ١ك د ةباضإلا تاثيأك نب عضيور 0

 .4غ5هص 8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا («9)
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 امو ناوريقلاو سنوت) ةيقيرفأ يف اماه ًاروطت دلخم نب ةملسم دهع دهش دقو
 : يلاتلا يف كلذ لثمتيو هدهع لبق ام ىلإ ةراشإلا مزلتسي (برغملا نم اهيلي

 اوبحسناف مورلا مزهو (سنوت) ةيقيرفأ حتتفا ينوكسلا جيدح نب ةيواعم نإ -

 (ربربلا) ةيقيرفأ لهأ نكسف دالبلا خودو ايارسلا ثب» مث ةيرجه 45 ةئس اهنم
 برعلا نم فالآ ةرشع ءاهز نطوأو «لوألا اهعضوم يف ناوريقلا طتخاو «اوعاطأو
 حبصأ مث «ءاجرألا كلت يف «ربربلا نم ريثك ملسأو اهريغو ناوريقلا يف :نيملسملا

 .ه٠85 4! ماع رصمل ايلاو جيدح نب ةيواعم

 يبأ نب ةيواعم اهايإ هالو «ةيقيرفأ ىلوت يشيرقلا يرهفلا عفان نب ةبقع نإ -

 ٠*6 ةنس ليقو ه٠6 55 ةنس ليقف كلذ نمز ىف تاياورلا تفلتخا دقو «نايمس

 عفان نب ةبقع ةيالو نأ ةبراغملا نم خيراتلا لهأ هركذ يذلاو» :ريثألا نبا لاق ءةيرجسه
 دقو «مهدالبب ربخأ مهو 00 ةنس ىلإ يقب مث «ناوريقلا ىنبو نيسمخ ةنئس تناك ةيقيرفأ

 هطتخا عضوم ىلإ جيدح نب ةيواعم هطتخا يذلا ناوريقلا عضوم نم سانلا هبقع لقن

 عضو» هنأ ريثألا نبا ركذ دقف «ربربلا دض فنعلا لامعتسا ىف طرفأ هنأ ودبيو «هبقع

 مالسإلا مهضعي رهظأو اوعاطأ ريمأ مهيلإ لخد اذإ اوناك مهنأل دالبلا لهأ يف فيسلا

 ريغتف ايارسلا لسريو وزغي ناكو . .ملسأ نم دتراو اوثكن مهنع ريمألا داع اذإف

 . قشمدو طاطسفلا يف مات اضر لحم نكت مل ةسايسلا كلت نأ ودبيو .«بهنتو

 رصم نع جيدح نب ةيواعم نايفس يبأ نب ةيواعم لزع املف :يربطلا لاق

 ةيقيرفأ ةملسم ىلوف «دلخم نب ةملسمل امهعمجو ةيقيرفأ نع عفان نب ةبقع لزع
 :نودلخم .ةيابلاقو «ةزجبلل ةيسيت ةنم تللذو ةيهحافسلا' وبأ لاقيت (ابكاث)

 ىلوو ةيقيرفأ نع ةبقع لزعف دلخم نب ةملسم ةيقيرفأو رصم ىلع ةيواعم لمعتسال
 ةبقع نأ انكردأ اذإ ضراعتلا لوزيو ''"نيسمخو سمخ ةنس رانيد رجاهملا ابأ هالوم
 عم كلذ ضراعتي الو .ةيقيرفأو رصمل أيلاو حبصأ ذنم دلخم نب ةملسمل ًابئان ناك

 مث سلبارطو ةقرب ىلع تباث نب عفيور ىلو يذلا وهف ةيواعم نم ةبقع ةيلوت نوك
 ماقو دلخم نب ةملسم هلزع نأ ىلإ ةبقع ناك ودبي اميف كلذكو ةملسمل ابئان حبصأ

 دقو «ءالولاب يراصنأو ةعاضق نم لصألا يف وهو رانيد نب رجاهملا ابأ هالوم ةيلوتب

 :مالسإلا يف مهبيغرتو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مهتوعدو ربربلا ةلامتسا
 ارحبو أرب نوملسملا اهلخدي امل يتلا ةعساشلا برغملا قطانم حتفو وزغ :امهيناثو
 . ةدتمملا قافالا كلت يف مالسإلا نيدو ةطلس راشتناو

 ١1. 86ص ١ج  نودلخ نبا خيرات 000
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 برغملاو (سنوت) ةيقيرفأ ىلإ رصم نم يراصنألا رانيد رجاهملا وبأ قلطناف
 ءاملعو ةداقو ءارمأ مهيفو «نييناميلا نم مهتيبلاغ ريبك شيج يف ةيرجه ه8 ةئس

 .رحبلا يف بكارملاو نفسلا مهبكاوت تناكو «يرفاعملا معنأ نب دايزو «ينالوخلا

 لزع ءاسأ (ناوريقلا) ةيقيرفأ لصو امل رجاهملا ابأ نأ تاياورلا لوقتو
 «قشمدب ماقأو ًاريخ هدعوف ةيواعم ىلإ اكشو قشمد ىلإ ةبقع اهرداغف عفان نب ةبقع

 ءاهيفده تققح ةيقيرفأ يف دلخم نب ةملسم ةسايس نأ وه كلذ نم مهألا نأ ديب
 ىلإ ةازغلا ةملسم رّيس»  عماجلا باتك ىف ءاج امكو  وزغلاو حتفلا ديعص ىلعف

 ةداقلا دحأ  يراصنألا  رانيد رجاهملا وبأ مهسأر ىلعو رحبلاو ربلا يف برغملا

 ىلعو .«ناسملت غلبو برغملا رجاهملا وبأ ازغف» :نودلخ نبا لاقو ؛«نيحتافلا

 كلَملا مهمهأ ناك نوريثك ملسأو نوريثك عاطأ دقف ربربلا مالسإو ةلامتسا ديعص

 ةبورأ كلم ةليسك كلملا رجاهملا يبأ يدي ىلع ملسأو» :نودلخ نبا لاق ءةليسك

 ربربلا لئابق ةيبلاغ نأل ربربلا ءامعزو كولم مظعأ وهو «''”ربربلا نم سناربلاو

 ةيقيرفأ ىلع ةملسمل ابئان رجاهملا وبأ رمتسا دقو .غيزامألا مهو سنارب ىلإ نومتني
 . "”ةرجهلل 57 ماع ةملسم تام نأ ىلإ برغملا دالبو

 نايفس يبأ نب ةيواعم اهب ىفوت يتلا ةنسلا يهو ةيرجه 5١ ةنس يف يدارملا ديعس

 يذلا ديزي عم ثحابتلاو ةيواعم ةأفو يف ءازعلا ميدقتل ناك امبر «يدارملا ديعس

 نقف ءاس امك تيحب «قفرقملاو رضنل هتيالو:نلغ ديزي ةوقأ# دقو «ةفيلخ حبصأ

 ةفالخ نم ردصو «ةيواعم ةفالخ يف برغملاو رصم هل تعمج» ةملسم نأ ةباصإلا

 .ه17 ةنس دلخم نب ةملسم فوت نا ىلإ هقللذو (ةيواعم نب ديزي

 .85١ص اج  نودلخ نبا خيرات 00(

 ماقف برغملاو ايقيرفأ ىلع ًاريمأ عفان نب ةبقع ةداعإب ةيواعم نب ديزي ماق ةملسم ةافو دعب (؟)
 روربلا تديقعتناو ةليبنك كلعلا دتراف ربريلا عم فينع عارص علدناو رجاهملا يبأ سبحب

 نم ريثكو رجاهملا وبأ هعمو اليتق ةبقع طقسف نيملسملاو ةبقع دض ةكرعم يف هتيار تحت
 يف هيلع ءاوضألا ىقلت يذلا يولبلا سيق نب ريهز رمألا ىلوت مث ه7 ماع نيملسملا

 . يلاتلا ثحبملا
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 قيرط نم عيبرلا نب دمحم جرخأو : : ةلناث ةناموعلا ةيعمت 3 ىف ةباصإلا باتك ىف

 : لاق هةر 8 نع ليعامسإ نب مامض

 ا لما ينعي ةلظنح يلإ ٌثَعَب)ا

 . كتبرضل عضوم طوسلل كدسج يف ناك ول «خيش : :(ةلظنح) لاقف

 كاد مو ليك ليبق وبأ لاقف

 رش رخآلاف رخآلا :كلوقل ًانهاك ترص : ةلطح لاق
 لاقو: د دلخم نب لس تعمش:اهت]إ اذه. لاق يذلا انآ .نمبل':ليبق وبا هل لاقف

 ىلع وهو (دلخم نب ةملسم تعمس) كلذ دنجلا ةركف رحبلا ثعب يف داز ناك

 مكددعو مكددم يف ُثدز دقل هللاو «ينم متمقن ام رصم لهأ اي :لوقي هذه كداوعأ
 .رش رخآلاف رخآلاو يدعب نمم ريخ ينأ اوملعأ «مكودع ىلع مكتيوقو

 نمف ءرش رخآلاف رخآلا الإ نامز مكيتأي ال هديب يسفن يذلاو :ظفل يفو
 . «لعفيلف ضرألا يف ًاقفن ذختي نأ مكنم عاطتسا

 قفاوملا ةيرجه 57 ةدعقلا ىذ ىف هنع هللا ىضر دلخم نب ةملسم ةافو تناكو
 ْ ١ . ةيداليم 5

 .ه8١ ماع يفوت ءرصمب نيدهتجملا ةمئأ نم يرفاعملا ليبق وبأ وه 000

 ةرم اهالوت مثاه5١٠-٠ ١ ماع رصم ىلوت يريمحلا يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ريمألا وه هيف
 نييناميلا ةالولا ىلإ انه ريشنو (ه١؟94  ١؟4) برغملا ىلوت مث ه74١ - ١١14 ماع ةيناث
 : مهو نييومألا ء ءافلخلا دوهع يف دلخم نب , ةملسم دعي رصم ةيالو ىلع اويقاعت نيذلا

 .ه41- 19٠ ىدارملا ىسبعلا كيرش نب ةرق-١

 فق 45 خللا ةعافودوب كليلا ةهما
 .ه١١٠ 49 حابصلا نب ليبحرش نب توضأ نا

 ا نا فرعا ىلكلا نوقع نيرشدلا
 سا: *١١ لكلا ناوقص نب ةلظتحتم
 هاف نود رفيعلا ةيلولا ني نصت تكا
 .ه1-9١1117 ىمخللا ةعافر نب ديلولا -
 .كبا از ىذا مقل فلا نر ومسرلا فيعي#
 .ه1174 - 119 (ةيناث ةرم) ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح - 4

 نهال ن4 هينا هل نمرضفنلا دلولا ني نضتسد
 نق ؟/ن111/ ىضعلا ةيهانعلا نيب ناس 1

 .ه١11 ىمخللا ىسوم نب ناورم ني كللا دبع
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 يولبلا سبف نب ريهز

 سيق نب ريهز يناميلا يباحصلا وه نيدهاجملا نيحتافلا ةداقلا مالعأ نم

 يىلصُي نأ لبق 3 لِيَ هللا لوسر ىلع نآرقلا نم هللا لزنأ ام ٌعّمَج يذلا يولبلا

 !ةعمجلا ةالص مكحلا نب ناورم

 دهش «دادش ابأ ىنكي. .» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق
 لاق هنأ اهيف لاق ناورم نب زيزعلا دبع عم ةصق سنوي نبا هل ركذو .. 56
 : ريهز هباجأف «ءيشب هبطاخف ةقرب ىلإ هبدن دقو رصم ىلع ريمأ وهو زيزعلا دبعل

 ىلإ ”ىيبيقساوا .اذه كاوبأ ْعَمَجُي نأ لبق هيبن ىلع هللا لزنأ ام َْعَّمَج لجرل لوقتأ

 يأ  (كوبأ عّمجُي نأ لبق) وأ (كاوبأ عّمِجُي نأ لبق) :هلوقب دوصقملاو .27«ةقرب

 الإ ةعمجلا يلصي مل ناورم نأ امبز .ةعمجلا ةالص مكحلا نب ناورم يلصي نأ لبق

 ايباحص ناك سيق نب ريهز نأ نيبتي ةيرجه 8 ناضمر يف ةكم حتف ةادغ همالسإ دعب

 يلع نارقلا نيد ذر اه ممحون كعمل نات فدو روك تنونتم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر

 يف نميلاب ةيلصألا اهتقطنم تناك يتلا ْيِلَب ةليبق ىلإ سيق نب ريهز يمتني
 نب ةعاضق نب فاحلا نيب ورمع ءانبأ ءارهبو نالوخ عم ةدعصو برأم ةظفاحم

 نم نميلا نم ةليبق َيِلَب» :مولعلا سمش يف ناوشن لاق . ريمح نب كلام

 ملثملا لاق . . فاحلا نب ورمع نب لب دلو مهو «يولب مهيلإ ةبسنلاو «ةعاضق

 : يولبلا طرق نب
 0 ل ةطسبغب اوناك ّيحلا نأ رت ملأ

 "'”«اعرفت دق نم ٌعرف فاح نبورمعل  ٌةوخإ ؛ُنالوخو «كارُهَبو ءُيِلَب

 .5050 ص ١ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .ا١ج 9ص - يريمحلا ديعس نب ناوشن  مولكلا نم برعلا مالك ءاود يف مولعلا سمش 000
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 ©)هاوُقِلَأ سانلا اذإ يلثم ْنَمَفَّيلإ اهّيِلَبوانقلاب يدرت ٌنالوخو
 ولا :نيهسلا نوف ة اهتقطنم نيب ام اهرئاشع ترشتن ةدنا ةريبك ةيريمح ةليبق ىلب تناكو

 قرطلا ىلع ةرطيسلاو يراجتلا طاشنلا راطإ يف ةبقعلا جيلخو ةئيدملا لحاس لاعش
 راشتنا نودلخ نبا ركذ دقو «ةيلهاجلاو يريمحلا رصعلا ىف ةذ اهتيامحو ةيراجتلا

 ةعاضق نم ةميظع ةينمي ةليبق : ٌيِلَب١ : فرطماب لاقو ل ىلإ ىلب نطاوم)

 ربع ةراجتلا لقت يف مهريغو نميلا دامتعا لج ناك ةليبقلا هذه ىلعو : . ةيناطحقلا

 . 29:مالسإلا روهظ لبق برعلا دالب

 يت ا

 وبأو ار لا 0000 ل 2 اطسبغلا يتاشو

 1 فو

 يك هللا لوسر عم ردب ةعقوم اودهش نيذلا ةباحصلا نع رثألا نويع يف ءاجو

 نب رذجيملاو ؛يولبلا قراط نب هللا دبعو يولبلا راين نب ئناه ةدرب وبأ :مهنم نأ

 .يولبلا ةبلعث نب هللا دبع نب ليقع وبأو يولبلا رِصَع ع نب نامعنلاو «ىيولبلا دايز

 ًادلاخ رسأ يذلا وهو .«يولبلا رب .«يولبلا رماع نب هللا دبعو
 5 نع ةعقوم يف ماشه نب لهج يبأ ةوخإ ثراحلاو يصاعلاو 2 57 : 5 ل :

 هللا لزنأ ام عمج دق يولبلا سيق نب ريهز ناكو ةيريمحلا يلب ةليبق نم ةباحصلا
 . ميكحلا ركذلا نم هيبن ىلع

 نم دفو ةسلاو تاورسلاو ةدعص ةقطنم نم قلطنا 0 ا

 مدق» :يسلدنألا سانلا ديس نبا لاق «ةرونملا ةنيدملاب ْهِكَو هللا لوسر ىلإ ّيلب رئاشع
 تباث نب عفيور مهلزنأف .عست ةنس لوألا عيبر يف ّيلب دفو ْةيَو هللا لوسر ىلع

 .١ج ”6ص - يريمحلا ديعس نب ناوشن  مولكلا نم برعلا مالك ءاود يف مولعلا سمش 000
 ١. : ص 7ج  نودلخ نبا خيرات (؟)

 .7١١ص  ْىلب  فرطمايل عماجعلا 9
 .*؟١1ص ؟ج - يسلدنألا سانلا ديس نبال  رثألا نويع (0)



 508 مالسإلا رجن يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع م ١٠م

 هل لاقف .يموق ءالؤه :هل لاقف َةْكَي هللا لوسر ىلع مهب مدقو «هدنع يولبلا

 اوبحصو تبا نب عفيور ةفايض يف اوثكمف /'7كموقبو كب ًابحرم : لكي هللا لوسر

 طابترالا رارمتسا ىلع ةعقاولا هذه لدتو 2””"مهدالب ىلإ اوعجر مث" ًامايأ لك يبنلا

 مهف «ةليأ ةبقع ىلإ برثي لامشو نميلاب مهراشتنا قطانم يف ئلب ةليبق رئاشع نيب

 .رصم حتف يف اوناك كلذكو سيق نب ريهز موق مهنأ امك تباث نب عفيور موق
 ع ابك ىلا

 نحو حال

 :ريهز نب سيق نأ رصم خيرات يف سنوي نباو ةباصإلا يف رجح نبا لاق

 ةيلمع يف سيق نب ريهز نع ةيليصفت ءابنأ رداصملا انل ظفحت ملو «(رصم حتف دهش)
 يلب ةليبقل ماعلا رودلا لالخ نم كلذ كاردإ نكميو ءرصم يف رارقتسالاو حتفلا

 «نويلباب نصح قينجنملاب مهبرضب حتفلا شيج يف نيدهاجملا ةعيلط يف اوناك دقف
 :زرجارلا لاق كلذ يفو

 فايت ىو يح حسلاو .قةطتللا ءوفو ذات ويف

 نب ةرابججو يولبلا سوأ نب , دوعسم نايباحصلا يلب نم حتفلا دهش نممو

اشعو سيق نب ريهز عم طاطسفلاب اطتخاو رصم حتف ادهش دقف .يولبلا ةرراز
 رئ

 ل و ينعم سيل ا ينو

 رخاوأ نإ ثدثما لحارم ىلع لب دحاو ماع يف مشي مل قم ف أل 0

 دتف «هيف رفاولا اهماهتسإ لب ةليبخل ذا ناك يذلا لاجملا وه ًايئيدو ًايفاقثو 9
 ّىلب نم فئاوط تلزنو «ثالثلا تاوارمحلا ىف ةريبك طاطسفلاب ةطخ ئلبل تناك»

 فنم يف نوعبتري اوناكو ناوسأ ىقرش باذيع ءانيمو طاطسفلا نيب ةعقاولا ةقطنملا

 امك ءأبونج ةلومق برغ ىلإ ًالامش جاهوس يف يلب لزانم يزيرقملا ركذو «ةيبارطو
 . ؛ةيرصملا رايدلا نم ةيقرشلاو ةيبويلقلا اجرجو ءانق ىف لب ترشتنا

 ةيقيرفأ حتف يف اهب ترقتساو - ايبيل يف - ةقرب ىلإ ّيلب نم ةقرف تزاجأو

 - 44) رصمل ينهجلا رماع نب ةبقع ةيالو ةرتفو ينوكسلا جيدخ , نب ةيواعم ةدايقب

 نب عفيور يفوت املو ؟" ”سلبارطو ةقربل يراصنألا تباث نب عفيور ةرامإو (ه4 107

 1 م تن ىشلادنالا:ىفاتلا كيس ننأل وتألا نوه (0)

 يف ينالقسعلا رجح نبا لاق امك يولبلا تباث نب عفيور ريغ وه يراصنألا تباث نب عفيور (0)

 .ملعأ هللاو ..باعيتسالا ىف يبطرقلاو ةباصإلا



 كح مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 509
 حس ٠بب بص 7( © س7 اج وب و لج جاجا طا ل ب هب طم ع دعس مس ويجتمع عيا

 سيق نب ريهز حبصأ ةيرجه 01 ماع دلخم نب , ةملسمل اهيلع ريمأ وهو ةقرب يف تباث
 رانيد نب رجاهملا ناك امنيب ةقرب يف دلخم نب ؛ ةملسمل بئانلا ريمألا ةباثمب يولبلا

 ىلإ برغملا دالبو رصمل يراصنألا دلخم نب , ةملسم ةيالو راطإ يف ةيقيرفأل اريمأ
 .ةيرجه 1١ ماع دلخسم ن نب ةملسم يفوت نأ

0 2 2 

 (ه“1 ةجحلا يذ) ادوهت ةعقوم يف ةبقع لتقمو ةليسك درمت

 ةداعإو ةيلوتب ةيواعم نب ديزي ماق ''"دلخم نب , ةملسم ةافو دعب ه1 ماع ىف
 ىلع دلخم نب ( ةملسم بئان رجاهملا يبأ نع الدب ةيقيرفأ ىلع ًاريمأ عفان نب ةبقع
 ديزي لمعتسالا خيراتلا يف لماكلا تاعك ىلا ريثألا ةبألاق كلذ يفو : ةيقيرفأ
 ءاذجم ناوريقلا ىلإ لصوف ءاهيلإ هلسرأو ه١ ةنس ةيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع
 ا .ديدحلا ىف هقثوأو اهريمأ رجاهملا ابأ ضبقو
 نب ديزي عجرألا : نودلخ نبا لاقو ””(يولبلا سيق نب ريهز اهب فلختساو لاومألاو
 تايكت كفو ءهيفيرفأ لخدف ؛نيتسو نيتنث ةنس هيقيرفأ ىلع عفان نب ةبقع ةيواعم

 سبحو . .ىيولبلا سيق نب ريهز هتمدقم ىلع لعجو مهيلإ فحزف «ربربلا 0
 21 يب .هلاقتعا يف لزي ملف رجاهملا ابأ ةبقع

 . "2. .ًاعجار لفقو «سوسلا ىلإ ىهتناو ربربلا
 ىلع ًاريمأ ةبقع ةدوع ذنم ريغت دق ربربلا كلم ةليسك فقوم ناك كلذ ءانثأو

 ؛ةدرلا ةمهتب مهوزغب همايقو مهايإ هراقتحاو ربربلا نم ةبقع فقوم ببسب ةيقيرفأ
 0 اع رولا دولا :نودلخ نبا لاق كلذ يفو

 رمأيو موي لك يف هرصاحي ناك هنإ لاقي ءراقتحالا نم هي هلماعي ناك امب ةبقع
 لا عع اان اولا : ريثألا نبا لاقو '"”0هخبطمل تحبذ اذإ منغلا خلسب
 ربربلا رباكأ نم وهو «همالسإ نسحو ةيقيرفأ رجاهملا وبأ يلو امل ملسأ دق ناك
 ةليسك رجاهملا وبأ هفّرَع «ةبقع يلو املف ؛:رجاهملا ابأ بحصو ءاتوص مهدعبأو
 اهحبذب ةليسك رمأف منغب هبقع ىتأو هب فختساو هبقع لبقي ملف «٠ .هظفحب هرمأو
 ؛ةنؤملا يننوفكي يناملغو ينايتف ءالؤه :ةليسك لاقف نوحااملا بايك
 ملف «هبقع دنع (لمعلا) اذه رجاهملا وبأ حّبقف . . لعفف ؛ 0 ارسل

 (. ةيرجه 15 ةنسلا هذه نم ةدعقلا يذ يف يراصنألا دلخم نب ةملسم تاما : دكا ثنا لا 6

 .ابلاغ ةيرجه 35 ا ا 00 ا ةيادبلا د م

 ع لا خيرات ةوف



 5310 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ه٠
 ا الا اسس ادق هلا لاقل اا

 نواهتف ءهنم كيلع فاخأ ينإف لجرلا قثوأ :رجاهملا وبأ هل لاقف درك تك

 وعلا ةليمك وصال + ةقع

 ؛نيعرف ىلإ مهلئابق عجرت ربربلا نأل ربربلا لئابق كولم مظعأ ةليسك ناكو

 ىلإ ةبسن «سناربلا عرف يف ربربلا لئابق بلغأ جردنتو تملا عرفو سناربلا عرف

 نب /مات نب /طارش نب /ليلاو نب /حانج نب /جزيأ نب /وجفس نب /سنرب)
 بهذيو «ناعنك نب غيزامألا لئابق مهو اف 7 غيزامأ نن / ماد 8 /ميود

 نم مهنأ حيحصلا اهتنن «سناربلا عرف نم ةجاهنصو ةماتك يتليبق نأ ىلا هنرولا اس

 يف ناعنك نب غيزامأ لئابق عم أبس كلم رانملا يذ نب سيقيرفأ كلملا مهنطوأ ريمح

 هماتك نأ : يبلكلا نبا لاق» :نودلخ نبا لاق ء«ميدقلا نمزلا يف برغملا دالب

 شيقيرفأ كلملا امهكرت «ةيناميلا نم مه امنإو ربربلا لئايق نم اتسبل ةجاهتصو

 نإ : مهنأش يف قيقحتلا لهأ عامجإ اذهو . . ةيناميلا نم اهب لزن نم مم عم ةيقيرفأب

 سناري عرف يف نييغيزامألا ربربلا بسن يف اولخدف :©"”«ةيناميلا نم ةماتكو ةجاهنص

 ةيريمحلاو ةيغيزامألا ةيربربلا لئابقلا كلت لك كلم ةليسك ناكو ةفودلا ةراعن تف

 راقتحالاب هلماعو عفان نب ةبقع هب فختسا املف :«ىصقألا برغملاو رئازجلاو سنوتب

 ردغلا ةليسك رمضأ «راقتحالاو فنعلاب مهتلماعمو ربربلا يبسو وزغ يف ذخأو

 ًادصاق شيجلاب داعو ربربلا يف نختَأو سوسلا ىلإ ازغو هبقع راس امنيبف عدرمتلاو

 نأ نودلخ نبا لوقيف «(ادوهت) ىلإ عمجتلاب نفعل باكي ةليبق مان «ناوريملا

 يف هبقعل اوضرتعاف  ربربلا لسار امبرو  ربربلا لسرأو ةصرفلا منتغأا) ةليسك

 يف اوناك نيذلا] مورلا ملعأو ءردغلا رمضأ» ةليسك نأ ريثألا نبا لوقيو (أدوهت

 ةلهأ ممجو «ةرمصو. ناك ام نيظأ هولساز املف' قلذي [برغملاب اهريقو ةط

 ناكو  هعمج ىوقي نأ لبق : هلجاع هبقعل رجاهملا وبأ لاقف .هبقع دصقو همع ينبو

 نع ةليسك ىحنتف «هليسك ىلإ ةبقع فحزف هبقع عم ديدحلا يف اهي وه رك اهنملا نبا

 لثمت كلذ رجاهملا وبأ ىأر املف .(ادوهت يف ربربلا عمتجاف) ؛هعمج رثكيل هقيرط

 : يفقثلا نجحم ىبأ لوقب

 اسيسقاتو ىلع ًادودشف كرستأو انقلاب ليخلا يدترت نأ أانزح نيفك

 ايدانملا مصت ينود نم عراصم تقلغأو ديدحلا ينانّع تمق اذإ

 ىلإ اومدقتو مهفويس نافجأ نوملسملاو هبقع رسكف . .هقلطأف دما

 امه ص 51ج د ردك نبأ يرات' 0غ
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 ا يي يب تأ 2222227 تت ا ا ب يسم هأأ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 511

 ا و ا ريك يي نرخ دوبلسلا لح مولا را

 ننسأو :مهلك اودهشتسا نيعباتلاو باحصلا نم ةثامشا يف ٠ هولتقو .ادوهت يف هبقع

 د نلوم سيت نيويعأ ناكل : ا وينلا ىلإ نوب ةعبوم سرا

 ناوريقلا ىلع هفلختسا دق ةبقع ناك ليقو هاا وريتلا ىلا نفيشلا تي باحسفالا
 ةسادس يدا ةمح اها ديما ل ىلرا نوهت هيك رم جب كن شاب هو ةطارذ
 ياسو ل ىلا اوبل وام رامبو ربا نوعا

 يتلا بساكملا لكل نيملسملا ةراسخ ىلإو ادوهت ةعقوم يف نيملسملا نم ريثكو
 ةافو ىلإ - ه4 5 ماع ةيقيرفأل ينوكسلا جيدح نب ةيواعم حتف ذنم تققحت

 دريت ةطئاوم نيب لجأ ادي اتاك را ليدل كلاي يلب و 0

 سيق نبا ريهز عجرو» ءادوهت ةعقوم يف ةبقع لتقم ركذ دعب نودلخ نبا لاق
 يناعنصلا هللا دبع نب شنح هفلاخو .«لاتقلا ىلع مزعو «ناوريقلا ىلإ يولبلا

 ةقرب ىلإ ىهتناو «مهعم جورخلا ىلإ ريهز رطضاف .سانلا هعبتاو رصم ىلإ لحتراو

 هقفلاخف يوغا ما ل ا

 ا او و

 ىلع ىلوتساو ءناوريقلا لخدو ءمهنّمأف ةليسك نم نامألا اوبلطف نيملسملا

 لخدو مهنمأف ةليسك ىلإ ناوريقلاب ناك نم نمأتساوا :نودلخ نبا لاقو .«ةيقيرفأ

 : ةيقيرفأ ىلع ةليسك ىلوتسا#) «.لكالا نبأ لاك امك وأ و اهلذهع يف اوماقأو «ناوريقلا

 سيف نب ريهز هيمي ةيقيرفأ ىلع لمعتساف ناورم نب كلملا دبع ّيوق نأ ىلإ اهب ماقأو

 . «ًاطبارم هقربب ًاميقم ناكو يولبلا

 ع

 (ايبيل) ةقرب ىلع سيق نب ريهز ةيالو

 دهع ذنم (ايبيل) سلبارطو ةقرب ىلع ًاريمأ يولبلا سيق نب ريهز ناك دقل
 ا ا ع ؛برغملا دالبو رصم ريمأ دلخم نب ةملسم

 ماع ذنم سلبارطو ةقرب ىلع ًاريمأ ناك يراصنألا تباث نب عفيور نأ : ايش نجا

 نمو ع ةيرجه 65 ماع دلخم نب ”:ةملسل اهيل ريمآ قعو ةقريب تاماثأ-نلإ ه5



 512 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع كلل
 م هب ب ل يا ب تت 22 ل ١

 ركذت ملو اها نيرا أي ديبار ا او ب

 دام نأ نا 0 للا ةيرجه 21 ماع نم اهريمأ ناك هنأ ىلع لدي

 نع (ادوهت) ةعقوم ترفسأ املف ةيرجبسه ١ ماع ناوريقلا ىلإ عفان نب ةبقع عم

 لا ا ا ل يا

 ةييرتأ اردستر اسك كالدلا ةرسل اووضنا ربل ةيقي نا لهآ نإ

 . (ناوريقلا)
 - ةرساخ نوكتس ةكرعم يف لاتقلا ىلع قفاوي مل يناعنصلا شنح هيقفلا نإ

 . رصم ىلإ هعم اوداعو شيجلا ةيبلاغ هديأو  ةليسك شيج ةماخضل

 ا ل قرا قع ارسال ف ؛يناعنصلا شنح عم شيجلا

 متي يذلا فقوملا ةفالخلا ةلود ررقت نأ ىلإو اهريمأ هنأل أهيف ةطبارملاو ةقرب

 . ةيقيرفأو ناآووريفلا ىلع ريزبلاو ةايسك ه ءاليتسأو تاروطتلا كلت ءازإ هذاختا

 ريبزلا نب هللا دبع هعيابم متف (ه515 ىدامج يف) ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم تومو

 يف نيباوتلا ةكرح داقو عيوب امنيب ؛ةيبرعلا ةريزجلا هتفالخ تحت تووضناو ةكمب

 ا و يكل وع ا ا م كر

 0 - ةفالخلاب هوعيابق مكحلا نب ناورم يريمحلا يبلكلا لدحب نب ذاسح ةماعزب

الل ا اوال ياس
 

 . اهيلع اريمأو اهيف اطيارم ةقرب يف يولبلا سيق نب ريهز ناكو رصمل ًاريمأ

 يف (ايبيل) اهلامعأو ةقربل ًاريمأ سيق نب ريهز  حبصأ وأ  رمتسا دقو

 ماشلا ىلع ناورم نب كلملا دبع ةفالخو رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو راطإ

 سيق نب ريهز#» : عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب لاق كلذ يفو ع( رصمو

 اهريمأ هالوو «رصم حتف لهش . . نيحتافلا ناعجشلا ةداقلا نم ا : يولبلا



 ما مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 013

 "!عئاقو مورلاو ربربلا عم هل تناكف «ه51165 ةنس ةقرب ىلع ناورم نب زيرعلا دبع

 ريض اريقأ هتروريص ذنم ةقرب ىلع هالو ناورع ثا ةيزعلا كبعانأ باوصلاو

 باتكب سيق نب ريهز ةمجرت يف ءاج دقو ةيرجه6 لا دمار

 ةصق 0 ٠ ريتم خيرأت باتك بح اص سنوي 9 891 | ةراسلا هيت 2 ف ةباصإلا

 0 ل قرب ىلا ةيداالتو ءرصم ىلع ريمأ وهو ناورم نب زيزعلا دبع عم

 ءاذه كاوبأ عمَجي نأ لبق هيبن ىلع هللا لزنأ ام ٌَعمٌج لجرل لوقتأ :ريهز هباجأف

 . ''”(ةقري ىلإ ئضمو

 هناكمب سيق نب ريهز ىلإ ثعب ناورم نب كلملا دبع يلو امل» :نودلخ نبا لاقو
 56 ماع ناورم نب كلملا دبع ىَلُو دقو . ''”(ةرباربلا برح هالوو ءددملاب ةقرب نم

 نب كلملا دبع ةيالو ةيادب ذنم (ايبيل) اهلامعأو ةقربل سيق نب ريهز ةيالو ىلع كلذ ٌلديف
 عقاولل دادتماك ةيرجه 59 ةنس رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالوو رصمو ماشلل ناورم
 ه1 ماع ذنم  دلخم نب ةملسمل بئانك سلبارطو ةقربل ريهز ةيالو يف لثمتملا قباسلا

 ماع ةيقيرفأو ناوريقلا ىلع ةليسك ءاليتساو عفان نب ةبقع لتقم ذنم ةقرب يف هتطبارمو

 60١ ماع نم سلبارطو ةقرب ىلع ًأريمأ ريهز رارمتسا كلذ لمجم نم نيبتيو هه"

 . ةيقيرفأ ةيالو هيلإ تفيضأ مث ةيرجه

 ةايسك لتقمو ةميزهو ةيقيرفأ ىلع ريهز ةيالو
 ةيقيوقأ ىلع ايععما نزور نون كسلا ةيع ما قوق املا را يال

 - ثعب» :نودلخ نبا لاقو (ًأطبارم ةقربب ًاميقم ناكو يولبلا سيق 5 ني ريِهز

 فحزف ةرباربلا برح هالوو ددملاب ةقرب نم هناكمب سيق نب ريهز ىلإ بةقالعلا هع
 . «ةيقيرفأ لخدو نيتسو عبس ةنس

 يوق امل» :ريثألا نبا لاق (ةليسك لتقو «ةيقيرفأ سيق نب ريهز ةيالو) ناونعبو

 هباحصأ هيلع راشأو نيملسملا نم ناوريقلاب نم هدنع ركذ ناورم نب كلملا دبع
 ةيالوب يولبلا سيق نب ريهز ىلإ بتكف .مهذاقنتسال ةيقيرفأ ىلإ شويجلا ذافنإب
 . "' ”«ةيقيرفأ ىلإ نيتسو عست ةنس راسف ًاريبك أشيج هل زهجو ةيقيرفأ

 نامعنلا نب ناسح رصمو ماشلا نم ثوعبملا ددملاو شيجلا ةداق نم ناكو

 .ينالوخلا بهر نب نايفسو

 . 11 نض تافروطقاب كيف ع ةزمنلا ىلإ :«بسكتملا نيرجاهملا ءالعأل عماجلا 000(

 1/81 نع ؟كعم نودلخع ما خيرات 206 ص ١ج  ةياصإلا (؟)

 37١4 81١. ص اج - ريثألا نبا - خيراتلا يف لماكلا ()
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 - ناوريقلاو سنوت ىلإ سلبارطو ةقرب نم شيجلاب سيق نب ريهز قلطناف

 مورلاو ربربلا دشحو عمجو لفتحاف ,ةليسك ىلإ هربخ غلبف» ةيرجه4 ةنس - ةيقيرفأ

 انلئاق نإ فاخنو ؛مهب ردغت الف دهع انيلع مهلو نيملسملا نم ًاريثك اقلخ ناوريقلاب

 انرفظ نإف ءًاريهز انلتاقو مهانمأ شمم انلزن اذإف ءاتتارو نم ءالؤه بغي نأ اريهز

 لابجلاب انقلعت انب اورفظ نإو «ةيقيرفأ نم مهرثأ انعطقو سلبارط ىلإ مهانعبت مهب
 شمس ىلا لحرو «ةكللفا ىلإ ةوناجاف ةانوجتو

 حار ىتح مايأ ةثالث اهرهاظ ماقأ لب ناوريقلا لخدي ملف ءاريهز كلذ غلبو

 ةقرف ثعبف ؛ةليسك هرصاحيف ناوريقلا لخدي نأ ةيشخ كلذ ناك امبرو]  حارتساو

 نم ريهز راس مث  [ودعلا ربخ ىصقتساو مايأ ةثالث اهرهاظب ماقأو ناوريقلا تلخد

 - (شمم يف)  هباحصأ ىبعو لزن .هبراق املف ءةليسك بلط يف ناوريقلا رهاظ

 سيأ ىتح نيقيرفلا يف لتقلا رثكو «لاتقلا دتشاو «ناركسعلا ىقتلاف ءهيلإ بكرو

 مزهناو نيملسملا هللا رصن مث راهنلا رثكأ  كلذك اولازي ملف ءةايحلا نم سانلا

 . 1 كعب تاما ناعأ هم فاح وه ركو ةدباحماو ةلرمك

 ريثك ةعقولا يف مخسار هلتقو ؛ ةيعص بورح دعب ريهز همزهف :ناوريقلا ىح

 "(مهتالاجرو هيرردلا 00

 مهنم اوكردأ نم اولتقف «مورلاو ربربلا نوملسملا عبتو» :ريثألا نبا لاق
 8 . مهفارشأو مهكولمو مورذاو ربربلا لاجر بهذ 0 هذه يفو ءاورثكأف

 ؛ششمم ةعقوم ىف ريغز هققح يذلا ميظعلا رصنلا َكلذيو ' وويل ىلإ ديغت

 .ةيقيرفأو ناوريقلا | ل ل يااا

 ةقرب ىلإ ناوريقلا نم ريهز ةدوع

 ماع ذنم  نمزلا نم ةرتق ةيقيرفأ ىلع أريمأ ناوريقلا يف سيق نب ريهز ثكم دقو
 . (رئازجلاب) ساروألا لابج- ةقطنم موخت ىلإ (سنوت) ةيقيرفأ يف رمألا بتتساو ه51/

 ءميِقُي نأ ئبأف ٠ ؛ًاميظع ًاكلُم ةيقيرفأب ىأر ًاريهز نإ مث" :ريثألا نبأ لاق

 ءادهاز ادباع ناكو «كلهأف ايندلا ا ليمأ نأ فاشاق داهجلل تمذدق امنإ : لاقو

 "1 نات هو نص دعب ريثآلا نبااع خيزاتلا يف لماكلا 0
 .187/ص ؟"ج - نودلخ نبا خيرات 20
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 .كلملا يف ًادهاز قرشملا ىلإ ريهز لفق مث :نودلخ نبا لاقو 00 كك - يف لحرو «ةكوش يذ وأ ودع نم دالبلا ولخل نونمآ مهو ءأركسع ناوريقلاب كرتف

 . "”«ايندلا ىلإ ليمت نأ يسفن فاخأو داهجلل تئج امنإ :لاقو

 هنأ ودبيو «ناوريقلاب ريهز هفلختسا يذلا ريمألا مسا رداصملا ركذت ملو

 ةيقيرفأ ةرمإ ىلوت» هنأ ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقف «ينالوخلا بهو نب نايفس

 .«ناورم نب زيزعلا دبعل

 ةقرب لحاس يف ريهز داهشتسا

 - ةقرب نم ريهز هجوت «ةقرب ىلإ ناوريق نم يولبلا سيق نب ريهز داع املو
 نم هتدوع ربخيب كلذ تاياورلا تجمد دقو هرضق اديضاق ب نيلبارط نف اميرو

 «ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم ريهز ريسم ةينيطنطسقلاب مورلا غلب دق ناك» هنأو «ناوريقلا

 ةيلقص ةريزج نم ةيوق ةوقو ةريثك بكأرم يف اهيلإ اوجرخف ءاهولخ اومنتغاف
 نم ريهز مودق كلذ قفاوو ءاوبهنو اولتقو ًايبس اهنم اوباصأف ةقرب ىلع اوراغأو

 ركسعلا رمأف ء«ربخلا ربخأف ءرصم ًأدصاق ةقرب ىلإ [ سلبارط نم وأ] ةيقيرفأ
 هآر املف «ًاريثك ًاقلخ مورلا ناكو ءهعبت نمو وه لحرو «مهلاتق يف دجلاو ةعرسلاب
 دتشاو «لاتقلا رشابو  عجارتلا يأ  عوجرلا هنكمي ملف «هب اوثاغتسا نوملسملا

 امب مورلا داعو ءهباصأو ريهز دهشتساف «مهيلع مورلا رثاكتو ءبطخلا مظعو رمألا

 ةضرقعا» ريع ىلإ فز راس امل : نودلخ ةبا :لاقو . '76ةييطنطسقلا ىلإ اومتْغ

 دهشتساو مهلتاقف «هلاتقل اوءاج «ةينيطنطسق بحاص لوطسأ ةقرب لحاوسب

 ددع يف ةقرب ىلإ ريهز ضهن» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو ''”(ىلاعت هللا همحر

 (ةرجهلل نيعبسو تس ةنس ةقربب اديهش لتقف ىتح لتاقف «مورلا يقلف «ليلق
 .[ةباصإلا_١ /655ص]

 «ةقرب ىلإ يولبلا ني ريهز فرصنا. .» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 يف مهيلإ هجوتف ءاوثاعف مهل بكارم يف اوجرخ مورلا نم ةعامج نأ هغليف
 روبق ىعدت مهروبقو كانه هربقف ءهعم نمو دهشتساف «مهيقلف «ليخ ةديرج
 لا

 1259 نض كد ريثألا نبا د سيزاعلا يف لفاخلا 9

 -187ص ؟”ج  نودلخ نيا خيرات 0

 .١1؟١ - يرذالبلل نادلبلا حوتف رم
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 ةنس ريع داهشتسا نأ عماجلا باتك يف كلذكو ةباصإلا يف ءاج دقو

 19 ةنس هداهشتسا نأ ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا يف ءاج امنيب «ةيرجهال“

 عبس ةنس) سيق نب ريهز داهشتسا نأ يدقاولا نع ريثألا نبا لقن مث ءةيرجه

 نس ناسح ةيقورفا ىلخ:ةللملا دييع.لمعتساف ح ةيعيسو ةقلس سيلا نيكسو

 . '"'”«يناسغلا نامعنلا

 يولبلا سيق نب ريهز يباحصلا ديهشلا ربق ةرايزب هدهع ناسح لهتساف

 . هاضرأو هنع هللا يضر

 .؟"7”ص ؛4ج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ىناسغلا نامعنلا نب ناسح

 - ةيقيرفأ ريمأو برغملاو رئازجلا حتاف

 وه ةيقيرفأ لامش يف مالسإلا مئاعد اوسرأ نيذلا نيحتافلا ءارمألا ءامظع نم

 ساروألا حتتفاو (نيمألا خيشلا) بقلب رهتشا يذلا يناسغلا نامعنلا نب ناسح

 . ميظع رود خيراتلا يف هل ناكو برغملاو رئازجلاو

 نم ٌرفو «ةونع ةنجاطرق نامعنلا نب ناسح حتتفا» : نودلخ نبا هنع لاق

 اهون نساروالا ليقع كلم: :سسلدتألاو ةيلقنص ىلإ ةعننرقلاو مورلا نم اهب ناك

 نم مهعم نم ىلعو مهيلع جارخلا بتكو «ربربلا َنَّمأو ءهيحاون خودو هيلإ

 يف هنوقرافي ال ربربلا نم فلأ رشع انثا هعم نوكي نأ ىلع جنرفلاو مورلا
5-5 0 

 ناسغ كولم أبن
 ميظعلا حتافلا كلذ نع مجارتلاو ةيخيراتلا رداصملا هب انعلاطت ام لوأ نإ

 ركن نأ انه وتملا ومو" "ناويه راع مادا نمت همنا نع تامعتلا جد انجح
 : نامعنلا نب ناسح فالسأ ناسغ كولمو ناسغ نع نيقيلا أبنلا ملاعم

 ىف اهركذ ءاج دقو «ةقيرعلا ةيئابسلا ةيناميلا لئابقلا نم ناسغ ةليبق نإ

 ريبكلا ازا دبع يداوي لاقت اهتمو نبل يت 'اهيلظ نوطملا فهلا دتسلا شرقت
 نايم تناكو ""(:زانينغا نضيرألا هيف ر كدي ىربسمملا ميرا ناكل كالجتا لان
 ةسمخ ناسغ مسا عمجيو «برأم ضرأ يف دزألا لئابق نم اهتوخإ عم نكست

 كلام ونب مه ناسغو) :نودلخ نبا لاق كلذ يفو ءدزألا نم نوطبرو رتاسع

 نأ :قدوعستلا نكذو «ناسنغ نومسي مهلكف بعك ونبو ةنفج ونبو ثراحلا ونبو

 .187ص اج  نودلخ نبا خيرات (0)

 ١. 5١ص  فرطمابل عماجلا 00

 , م1052 /ح 51١  ريبكلا نادبع يداو شقن  هيقفاي دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا ىف ()
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 هنم اوبرشو هيلع اوماقأ نميلاب ءام مسا ناسغا :لاقو (نزام ونب) ًاضيأ مهنم
 : مهرعاش لاقو «ناسغع اومسف

 00 ءاسلاو اسست هزألا تكلا نيس انت تام اعإ

 مهل ًاعماج ًامسا ناسغ حبصأ ناسغ ءام يداو يف نوئكسي اوناك مهنأ امبو

 .ريمحو أبس روصع ذنم

 ليس باقعأ يف ماشلا ينادأ ىلإ نميلاب برأم ضرأ نم ناسغ تلقتنا مث -
 موج ىلع كر دلك نبا ركذ امك -اركدت ؛ يداليملا كلاكلا ةرقل ايم يناثلا د عرعلا

 ثعفسو .ةندرألاو قت قشمد لامعأ يلي امم ةارشلا :لابجت نيبو هنيب ام ماشلا ينادأو

 : يريمحلا ناشيج نب ناسح- لاق ؛«(ناسع ضرأ) مهمساب ةقطنملا كلت

 دالبلا فارطأبوهلئابق اوبتتسا مه نيذلا ناسغو

 نأ ميرأ ناشلم ديفح برك يدعم يريمحلا كلملا دنسم شقن يف ءاجو

 يتادأو زاجحلا نيب يأ ("70ناسغ ضرأو رازن ضرأ نيباجس رابا ىلإ) تغلب هتاوزغ

 . ةيداليم "505 ماع قفاويو يريمح 4١ ماعب خرؤم شقنلاو ءماشلا
 ماشلاب ةنساسغلا ةكلمم ؤشن ةيفيك راثأ دقو :ماشلاب ةنساسغلا ةكلمم ءوشن -

 ىلإ نيدلا فرش رمع .دو نيمأ دمحأ ذاتسألا بهذف «نيثحابلاو نيخرؤملا مامتها
 مهنكلو ءمهبلسو مهوزغل ءاقتإ مهمكحل برعلا اوعضخُي نأ مورلا لواح» : هنأ
 سفنألا يف اياحض نم ةيوارحص ةريزج حتف همزلتسي امل كلذ نع نولدعي اوناك
 لئابقلا ضعب اودعاسي نأ برعلا رش عفدل ةليسو ريخ نإ مورلا ىأرف «لاومألاو

 نودصي مهل ًءادر اونوكي مث ءنورضحتيو نوعرزي موختلا ىلع اورقي نأ ىلع
 . "”(ماشلاب ةئساسغلا ةرامإ تنوكتف «نوبهنيو نوزغي نيذلا ودبلا تاراغ

 لكب ةئتطاخ ةركف يهو نيقرشتسملا ضعب ءارآ ىلع ةركفلا هذه تدمتعا دقو
 نامورلا ءيجسم لبق ماشلا ءاجرأ يف نكست ةيبرعلا لئابقلا تناك دقف ةنيكأت
 نم مهريغو حيلُسو خونتو ماذُجو ةلماع لئابق مهنم تناكو .دالبلل مهلالتحاو
 وعلا نأ اننو «ةقباس روصع ىف ماشلا ىلإ ن نميلا نم تلقتنا يتلا ةيبرعلا لئابقلا

 يف ةيبرع كلاممب نامورلا فرتعا دقف «ماشلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا نولكمي اوناك

 11 و ؟ج  يدوعسملا  بهذلا جورم 000

 114 ضءدياقرطمابل عماجلا )0

  نيمأ دمحأل مالسإلا رجف  نيدلا فرش رمع .د  ةنساسغلاو ةرذانملا لالظ يف رعشلا (*)
 ع ١ ا/
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 مما لاق 90 :ناسغ لبق ماشلاب 5 كولم مهو فاد ىف ؛ نم رمذت كولم

 ناس تاك . . مورلل "لامع برعلا ىلع اكولم ءالؤه معاجضلا تناك)#» :نودلخ

 ءاولتتقاف ناسغ مهتعنامف «ةواتألاب معاجضلا كولم اهبلاط ماشلاب اهلوزن لوأل

 مهيديأب ام ىلع ناسغ مهتبلغف اوقتلا مث . .ةواتألا تدأو ناسغ ىلع ةرئادلا تناكف

 دق  معاجضلا يأ ”يصحملا دب اس ا اع اك ب

 : مهل وصف لبق « ميلا اهي ةسايرلا تفرعو ءاهنوطبو نالهك ىلإ تداعو تلاحتسا

 "ا رثاكلل ةرعلا امئإو ةوقو ةدغ يلوأ - ناسعغ عاد اوتاك اميرو

 ىف ىقرابلا ةعامج لاق كلذ ىفو . لعفلاب ةدعو ةوش تاأذ نانسع تناك دقلو

 : 9 .يبلا نم دزألا لاقتتا نع ةديصق

 هلا مهي هيشللا يصيب ىلع ءاشلا ىلإ[ كودس بدع تكشو

 تاماشلاةحاب كلممهلف  اهيف كلملااوديشو اهووتحاف

 راد انشا ةةاححش «نانيتوععع .دزألا دلو رجم نويسوكالا مكلت

 ىلوألا ةلحرملا وه برعلل ًاكولم مهتروريصو ماشلاب برعلا ةساير داقعنا نأ
 مث يداليملا ثلاثلا نرقلا يف نمزلا نم ةركف كلذ رمكساو ءةتساسغلا ةكلمم عوبشتل

 (م1751 و ه50) لوألا نيطنطسق ىينامورلا كلملا دهع يف مهتيكولمب ؛ نامورلا فرتعا

 يأ] اودرمتو) : الئاق كلذ ةيفيك ميدقلا خيراتلا باحصأ نع نودلخ نبا لقن دقو

 نأ مورلا كلم فاخف «سرافو مورلا نيب ناك داسف دنع كلذو ءماشلا كلُمب [ناسغ

 إو .مورلا نم نقلا نيعبرأب مهدمأ [سرفلا] نم رمأ مهمعد نإ * هنأ باقكلا مينهتما

 كلذبو كرار كلذ ىلع مهكلم تبثو اقل نيرسعب نايس قلم رمأ همهد

 راطإ يفو  يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف  ًايمسر - ماشلاب ةنساسغلا ةكلمم تأشن

 نم ةيكولملا ىلوتي نمب اموسرم ردصي ينامورلا رصيقلا ناكو «ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 ميسرتب م6 ماع نايئتسوج ريصيقلا ةودنضأ يذلا موسرملا ين امك 0 انمع

 . "”(روطاربمإلا دعب بقل ىلعأ وهو «كيرتابو كراليف

 ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 0غ

 . يقرابلا ةعامج ةديصق - ىنادمهلل برعلا ةريزج ةفص )0

 : 18 ض - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف 00
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 نيتحابلا ةين ف انآ طفضاو لح (منهتنصاعو ةنساسغلا ةكلمم قاطن) راثأ دقو

 ماشلاب نييناسغلا خيرات نأ زيها دمحأ لاق ثيحب «برعلاو نيقرشتسملا نيسرادلاو

 :تباث كلم رقم مهل نكي مل هنإ رهظيو . .برعلا خيرات يف ةضماغلا رومألا نم
 ْقَلَج نوركذي ًانايحأو ٠ 00 ا : ءارعشلا لوق نم مهي انايحأف

 . .ةنفج دالوأ مهو «ةنساسغلا ةكلمم» :يروخافلا انح لاقو (7١(ةمصاعلا اهنأ ىلع

 رودويث قرشتسملا لاقو "'”اهلوح امو ىرصُي يف يأ «ناروح دالب يف اوناكو
 يتلا ةيمهألا نمو «ةنفج ىنب كلمل ةدعاق نالوجلا ذاختا نم لدتسن» :هكدلون

 لاق امنيب ؟"!نالاوعتلا لوهس يف ناك صاخلا نيينفجلا زكرم نأ «ةيباجلل تحبصأ

 يف ةيباجلا يف مهتلود يسركو نييناسغلا ةمصاع تناك» سنمال يرنه قرشتسملا

 1١2(ءاقلبلاو ناروح يتعطاقم ىلع ةنساسغلا مكح دتما» : نيمأ دمحأ لاقو «نالوجلا

 ًاضيأ لمشيل راعشألاو ةيخيراتلا رداصملا يف مهتمصاعو ةنساسغلا ةكلمم قاطن دتميو

 هنإ ينعي ال هلك كلذ نكلو ءاهريغو (نانبلب اديص يف براح)و («ناعم)و (ءاديوسلا)

 امنإو «(ةضماغلا رومألا نم) مهخيرات نأ ينعي الو (تباث كلُم رقم مهل نكي مل)

 ام وهو «ماشلاب برعلا راشتنا قطانم لك لمشي ناك ةنساسغلا ةكلمم قاطن نأ ينعي

 موسرم يف امك (برعلا عيمج 5000 كلم) هنأب ةليج نب ثراحلا بقل ًاضيأ هدكؤي

 تاعطاقملاو قطانملا رئاس لمشي ناك ةنساسغلا مح نإف يلاتلابو «ناينتسوج

 :ىلعألا يناسغلا كلملا رقمو ةمصاع يه قشمدب ْقلِج ةنيدم تناك دقو «ةروكذملا

 ناروح ىرصُب يفو نالوجلاب 6 وابل او كانه ناكو
 .اهريغو ءاقلبلاو ناعم يفو اديصب براح يفو

 - قلج يف مهيألا نب ةلبج كلملا ىلإ دقو امل يراصنألا تباث نب ناسح لاق
 ةنساسغلا ةنفج ينب كلم قطانمو مصاوع اهيف ركذ ةديصق - مالسإلا لبق - قشمد
 : الئاق ماشلاب

 نامسلاف كومريتلا ىلعغا دبي :ناحعمتي ترففسأ زاذلا قمل

 (؛نالوجلا ةباجف ؛يناوحلاف ٠ نار تس ىلإ مساج ىسمحف
 اود نوييستتلا  ءانكست ١ ايراذن 3 ا ام تنال رهتنلاب

 . ا رم/لرص - ريما عجل ايوا رجب 860

 .,/7/ص - يروخاف انح  يبرعلا بدألا خيرات يف : عماجلا )0

 .017 ص - قيزرو يزرج .د ةمجرت  هكدنول وردويث ناسغ ءارمأ رف

 .نالوجلا ةيباج :نالوجلا ةباجو  ءاقلبلا  ندرألا يف سأر تيبو ءمساجو ؛ناعم (4)

 روصقلاو .(رمدت ىلإ جرخت اهنمو ءانهدلا يف سلاب)  ينادمهلا لاق - سلاب يه :سالب (6)

 . قشمد قلج روصق :يناودلا
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 نامزألامداقت ًاقحو_ءرسه دلايف ةنفج لآل ىنغم كاذ

 : يناسغلا ينفجلا مهيألا نب ةلبج ًابطاخم ةديصقلا يف تباث نب ناسح لاقو

 ينامي لك رشف مورلا ىلإما اشلاب ككلُم َنإف اهنّرهشأ
 بيترتلا ةيخيراتلا رداصملا نم نيبتيف (ةنساسغلا ماشلا كولم بيترت) امأو

 : يلاتلا يسيئرلا

 َّنَب ةنفج كلم املو .ورمع نب ةنفج ماشلاب ناسغ نم كلم نم لوأ» نأ

 وأ (ورمع نب ةبلعث) هدعيو هعم كلّمو «ةنس نيعبرأو ًاسمخ كلمو ء«قشمد قلج

 نبا وهو) :ىدوعسملا لاق «ةنفج نب ةيلعث نب ربكألا ثراحلا مث (ةنفج نب ةبلعث)

 .(م785 )78٠0  ةرتفلا يف ةثالثلا كولملا كئلوأ مكح دقو  (نيطرقلا تاذ ةيرام

 هوخأ مث) :نودلخ نبا لاق (ةنفج نب ةبلعث نب ثراحلا نب رذنملا) كْلَم مث -

 نب نامعنلا :ةيلعث نب ثراحلا دعب كلُم) يدوعسملا لاقو (ثراحلا نب ةلبج

 نع  (ثراحلا نب ةلبج) وهو (ةبلعث نب ثراحلا نب رمش وبأ) مث «ةنفج نب ثراحلا

 . (م607/8 -17865) ةرتفلا يف ةعبرألا وأ ةثالثلا كولملا كئلوأ مكح دقو  يناجرجلا

 هميسرتب ًاموسرم ناينتسوج رصيقلا ردصأ يذلا (ةلبج نب ثراحلا) كّلَم مث -

 مز1ةععط م4 مه41ه115 كيرتابو كراليف بقل هحنمو «ماشلا يف برعلل ًأريمأ اكلم)ا

 - سيسأ لبج ىف روثعلا مت دقو «م078 ماع كلذو (روطاربمألا دعب بقل ىلعأ وهو

 كلملا نأب يسوألا ةريغم نب ميهاربإ مساب يناسغ شقن ىلع - قشمد قرش بونج
 مسا ءاج كلذكو .م518 ماع  ةيركسع ةيماح  ةحلسم سأر ىلع هلسرأ ثراحلا

 لوصو ركذي دنسملاب ينمي شقن يف (ةلبج نب برك وبأو ةلبج نب ثراحلا) نيكلملا
 نبأ خيرات يف ءاجو م0547 ماع برآم دس ءانب ةداعإ عورشم ةبسانمب امهنم اياده
 تاذ ةيرام همأو ءرمش يبأ نب جرعألا ثراحلا» وه (ةلبج نب ثراحلا) نأ نودلخ

 ضرأب هكلُم ناكو ءناسح رعش يف ةروكذملا ئناهلا تنب ةنفج ينب نم نيطرقلا
 كلذكو ءاهريغو نالوجلاب اكلم (ةليج نب برك وبأ) هوخأ ناك امنيب «ناعمو ءاقلبلا
 وهو :ةبيتق نبأ لاق» : ىلعألا كلملا ناك ةلبج نب ثراحلا نكلو .(ورمع) هوخأ

  ثراحلا هبراحف  فلأ ةئام ىف ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا هيلإ راس يذلا

 تنب ةميلح تناكو «مهومزهف هوطبتخا دقو ءرذنملا ركسع ىلع ناسغ تلمحو
 موي  ةكرعملا كلت موي ىمسف «لاتقلا ىلع نومزهنم مهو سانلا ضرحت ثراحلا

 تلجنا دقو (رسب ةميلح موي ام) ليقف مويلا كلذب لثملا سانلا برضو .«ةميلح
 ريثك عوقوو - سرفلاب طبترملا  ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا لتقم نع ةكرعملا
 كفوف ؛ميمت نم ةعامجو ةدننع ني ساش عرسألا قف اكو :فردسألاو نيلتقلا نيف
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 :اهنم ىتلا هتديصق لاقو «ةلبج نب ثراحلا ىلإ ةدبع نب ةمقلع رعاشلا

 تيحت ين وصسلارايلتكتكالا ىفنات ةنيعا تاسلا فراعلا ىلإ

 نايئتسوج روطاربمألا ضوافيل ةينيطنطسقلا ىلإ م0557 ةنس اذه ثراحلا رفاس) دقو

 تامو «هيسرك ىلع هفلخي نم يفو «ةريحلا نيبو هنيب يتلا برحلا لوؤؤش يف

 للا وأ م5019 ةنس ثراحلا

 مل «نامعنلا هئدأ «رمش يبأ نب ثراحلا دعب كلم مثا :نودلخ 2 لاق

 رمش هيوخأ دعب كلم يذلا وه هدج ةلبجو «ةلّبُج نب مهيآلا نب ةلّبج هدعب كلم
 نب ثراحلا ونب مهلكو «ةلبج ةوخأ رذنملاو نامعنلا نأ» : يدوعسملا لاقو «رذنملاو

 نب ثراحلا ونب «ةلبجو ءرمشو ؛«نامعنلاو ءرذنملا) مكحلا يف اوكرتشا ةعبرألا

 يذلا «ثراحلا نب رذنملا) ناك مهنم ىلعألا كلملا نأب تاساردلا لدتو ؛(ةلبج

 يناثلا نيتسوج روطاربمألا نكي ملو .غابأ نيع ةعقو يف ةريحلا كلم ىلع رصتنا

 ىبأو راثف هتديكمب ثراحلا خب زدتملا ملعو .حلنفي ملف هلايتغا لواحمف ءهيلإ ليمي

 ىديهلا ةحلاصمل اورطضاف «نامورلا موخت ةريحلا برعو سرفلا دده مث «هتفلاحم

 هيدلوب لكلا رفاس نيتسوج روطاربمألا تدوم دعبو 0 ةنس ىف هعم دقاعتلاو

 تاياورلا ىدحإ ريشتو جاتلا هوسبلأو الفاح الابقتسا هولبقتساف ( ةينيطنطسقلا ىلإ

 «ةلبجو «نامعنلا) ةثالثلا هتوخأ ناك دقو (م09 - )517١0 ةنس نيثالث مكح هنأ ىلإ

 .دهعلا تاذ يف ماشلا نم ةقطنم مهنم لك مكحي (رمش وبأ) رمشو

 ناكو» نودلخ نبا لاق «(ثراحلا نب رذنملا نب نامعنلا)و (رمش يبأ نب رغصألا
 ةسايرلا ىف ناعزانتي اناكو ءاذه رمش ىبأ نب ثراحلا دهع ىلع رذنملا نب نامعنلا

 تياث نب ناسحو ىشعألا لثم امهيلع دفت برعلا ءارعش تناكو «حدملا بهاذمو

 : ةنفج ءانبأ حدم يف هنع هللا يضر ناسح رعش نمو .امهريغو

 لوألا" نامزلا ت2 قليب ادرك مسه يذم ةبئاصع ّرد هلل

 ..لضفملاميركلاةيرام نياربق مهيبأربق لوح ةنفج دالوأ

 . «تايبألا خلا

 نع نودلخ نبا لقتي يذلا هسفن وه ثراحلا نب رذنملا نب نامعنلا نأ ودبيو

 نب ورمع ناكو «- قلجو - رمدتب ةلزنم ناك ةلبج نب مهيألا» امنيب «قشمد ةهج نم
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 : ينايبذلا ةغبانلا لوقي هلو ءىلعألا يناسغلا كلملا وه ثراحلا نب رذنملا

 براقع تاذب تسيل ةدلاول بشقة ةيحت ورجعل نَلَم

 تتانكأ :ىنعنانشع نم يتاعت' :تدغوق لبق ذا ريصتلا »هل ثقنو

 يادعربم هلاويسسس فروا راسب ع ايت ع
 براحسملا ضرأ عمجلاب نعرتفيل  هموق ديس ينفجلا ثراحللو

 كلذب هدهع ىهتناو «مورلا عم عارص يف لخد رذنملا نب ورمع نأ ودبيو
 سرفلا ازغ املو ..مورلاو ةنساسغلا نيب ةقالعلا تءاس) هنأ ررقت تاساردلاف «عارصلا

 .«مهرمأ فعضو ةنساسغلا نأش روهدت م54١5 ماع  قشمدو سدقلا اولخدو مورلا

 مغرلابف  (م51-4١57) ماشلاب ةنساسغلا كولملل ريخألا دهعلا كلذ ىلت دقو -

 قرشأ هيف يذلا دهعلا كلذ ىف ناك دقف ةئنساسغلا ناطلاس فعضو ةينامورلا ةرطيسلا نم

 نب نامعنلا مهو «ماشلاب نييناسغ كولم ةثالث يمالسإلا حتفلاب ىهتناو مالسإلا رجف
 يذلا يناسغلا ةلبج نب مهيألا نب ةلّبّجو «يناثلا رمش يبأ نب ثرحلاو «رذنملا نب يدع
 رقمو «قشمدب قلج يف مهيألا نب ةلبج رقم ناكو «هيلإ دفي تباث نب ناسح ناك
 دقف «رذنملا نب يدع نب نامعنلا امأو «ناروح ةعطاقمب ىرصُب ىف رمش ىبأ نب ثرحلا

 قذلا ءرذنملا نب ورمع نب نامعنلا كلملا# هنإ ممألا خيراوت بحاص نع نودلخ نبا لقن

 وزغي ناك امنإو اكلم هوبأ نكي ملو ءاديص دنع براح رصقو ءاديوسلا رصق ىنب
 ناك هنأل براح رصق ءانب داعأ دقو  نامعنلا نب ناسح دلاو وه كلذو -«شويجلاب

 دقو «ريسي دمأب ةيوبنلا ةرجهلا ليبق وأ مالسإلا ليبق تام هنأ ودبيو «لبق نم ًادوجوم

 ىلإ امهوعدي مهيألا نب ةلبجو رمش يبأ نب ثراحلا نم لك ىلإ ةثَي هللا لوسر بتك
 ةنسلا يف مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدّوتي هللا لوسر ثعب امنيح مالسإلا
 رمش يبأ نب ثرحلا بجتسي ملف (م579) ةعساتلا ةنسلا يف وأ (م1717) ةرجهلل ةعباسلا

 دعس نبا تاقبط يف ءاجف «يناسغلا مهيألا نب ةلبج امأو ''"اهب تامو «ءىرصُب يف ناكو

 ىلإ ةكي هللا لوسر بتك» :هنإ يزوجلا نبال ءافولاو يزيرقملل عاتمولاو يبوقعيلا خيراتو
 هك هللا لوسر ىلإ بتكو «ملساف ؛مالسإلا ىلإ هوعدي ءناسغ كلم مهيألا نب ةلبج
 ءايأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ ىتأ مث '”«باطخلا نب رمع مايأ ىلإ ًاملسم لزي ملف ؛همالسإب

 ؟ج دعس نبا تاقبط يف روكذم رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ لَو هللا لوسر باتك صن ()
 . ماشه نبأ ةريسو قربطلا خيرات . 7١ص

 خيرات - ١7ص ؟و ١ج دعس نيا تاقبط نع هللا ديمح دمحم  ىيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (؟)

 ./79 ص - يزوجلا نبال ءافولا- ١١7 5ص  يزيرقملل عامسألا عاتمإ- 84ص - يبوقعيلا
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 قرافف «مهيألا نب , ةلبجو رمع نيب خيراتلا بتك يف روكذمو روهشم وه ام عقوف ءرمع

 لزي ملو» :نودلخ نبا لاق «ةينارصنلا ىلإ داعو ةينيطنطسقلاب ىحلو نيملسملا ةلبج

 لزي ملو مدن هنأ تاقثلا هركذت اميفو هه ةنس تام ىتح ةينيطنطسقلاب مهيألا نب ةلبج

 هموق حدم يف هنم ناك امل تباث نب ناسح ىلإ زئاوجلاب ثعبي ناكو  «كلت هتلعف ىلع ايكاب

 كَ هللا لوسر دهع ذنم ناميإلاو مالسإلا ىلع تبثو ملسأ امنيب '"ةيلهاجلا يف هحدمو
 نب يدع نب نامعنلا نب ناسح عم ماشلاب ناسغ رئاشع نم مهريغو ناسغ نم ةبلعت ونب
 . ناسغ كولم لجن يناسغلا رذنملا

 ةيقيرفإو قشمد نيب . .نامعنلا نب ناسح

 ءارمألا ةباحصلا نم ناكو ءماشلا حوتف يناسغلا نامعتلا نب ناسح دهش دقل
 - ةيرجه ١5 بجر ىف - حتفلا ةادغ اهولخدو اهوملتساو قشم حتف اودهش نيذلا

 هنإ قشمد مالتساو مالستسا ةعقاو نع يدقاولا مامولل ماشلا حوتنف 2 بانك ىف ءاج دقق

 باتكلا مهل بتك املف . .نامألاو حلصلا باتك حارجلا نب ةديبع وبأ مهل بتك»

 هعم بكرو ةديبع وبأ ماقف - قشمد يأ  ةدلبلا ىلإ انعم مق هل اولاقو ءهنم هوملست

 وذو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو ءورمع نب ميعن ميعنو «لبج نب ذاعمو اة يربط ولأ

 نب فيسو «يريمحلا لفون نب ريرجو «ابععأا نياراسحر يريم عالكلا
 نب ةبابل وبأو «ةبعش نب ةريغملاو «كلام نب ةعيبرو «ةفيلخ نب رمعمو ؛ةملس
 نب هللا دبعو «رماع نب ريشبو «ةبتعو « سيق نب رماعو «ةدعاس نب فوعو ءرذنملا

 هللا يضر ةباحصلا نايعأ نم ًايباحص نوثالثو ةسمخ مهتلمجو 020

 ل ا ل ل ل ققمد اواو <"

 قشمد ىف مالسإلاو ةبورعلا تايار تفرفرو ينامورلا لاالتحالاو
 مثال

 نبأ نب : يزن هن ىل تول لا يول نب ةيراسع رس ةيئإ را يقدم ف « نامثعو

 ةيقيرفإو رصمو ماشلا يف برحلاو ةسايسلا لاجر نم ناكو  ةيرجه 2 ماع  نايفس

 . يولبلا سيق نب ريهز ةيالو دهع ىلإ تدتما ىتلا ةرتفلا لالخ

 .هتايح نم لحارملا كلت نع رداصملا هتركذ ام عماجلا باتك لمجأ دقو

 ” نضجت يكف جبال ةاهقلاو ةنادبلا تنص ١ كد ىتاهفضألا خرق سأل ب .يتاغألا" :(1)

 .ةيرجه07 ماع يفوت هنأ ريثك نبا لاقو
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 يدزألا يدع نب نامعنلا نب ناسح# : يلي أم عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجيف

 نيروهشملا نم .برحلاو ةسايسلا لاجر نم «دئاق :ناسغ كولم دالوأ نم يدع

 نب ةيواعم نمز يف ةيقيرفأ َيلُو .نيمألا خيشلاب بقلُي ناك . ةيمالسإلا تاحوتملا ىف

 1ايام دبل رع تااطملاب .نايفس .يبأ

 ىوس .نايفس يبأ نب ةيواعم نمز يف ةيقيرفإ هتالو ةرتف رداصملا ددحت ملو

 ىلا ينقي | اسرتك ةيحآ نقب هذ ىف دانا ءارمأ نم ةيقيرفا لك نم نوران

 يبرحلا دئاقلا جيدح نبا ناك دقف ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم عم ةيقيرفإ هلوخد

 - مهدئاق مسا رداصملا ركذت مل  ماشلا نم اركسع ةيواعم هعم ثعبو رصم ةيالول

 ةيالو ركسع هيلإ مضنا ةّيردنكسإلا ىلإ ماشلا ركسع عم جيدح نبا لصو املف
 نئارقلا كلت ءوض ىلع لوقلا نكميو «ةيرجه 44 ماع ةيقيرفإ حتفل هجوتو ءرصم
 ةيقيرفإ حتتفا يذلا شيجلا كلذ يف ماشلا ركسع دئاق ناك نامعنلا نب ناسح نأ

 جيدح نب ةيواعم داع دقو .ةيرجه 40 84 ماع ينوكسلا جيدح نب د ةيواعم ةدايقب

 نه كلتو ةيرجم 8849 ماه رعتل الار جييفأ ترض ىلإ (وسسرت) ةيقيرقإ نم

 دهع يف ةيقيرفإل نامعنلا نب ناسح ةيالو ةرتف اهنأ كاردإ نكمي يتلا ةديحولا ةرتفلا

 م يرجع 8 ماع هيقيرف ىلع عئاث ني هينغ يلو ةيراعم نآل «نايفس يبأ نب ةيواعم

 ميل لا ) ةيقيرفإو رصمل ًايلاو يراصنألا دلخم نب ةملسم حبصأ

 ةيقيرفإ ىلع نامعنلا نب ناسح ةيلوتو ىولبلا سيق نب ريهز داهشتسا ىلإ عئاقولا

 دنع دع د

 هتاحوتفو ةيقيرفإل نامعنلا نب ناسح ةيالو

 ؛ىلوألا ةيالولا يه ةيرجه ٠/84 ماع ةيقيرفإ ىلع نامعنلا نب ناسح ةيلوت نكت مل
 ماع ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ةدايقب اهخاتتفا ذنم ةيقيرفإ يف ناسح ءابنأ تلصاوت دقف

 يف ناسح ءابنأ تجمد تاياورلا نأ نم مغرلابو «ةيرجه ا/84 ماع ىلإ ةيرجه 4

 اقفو اهبيترت ةداعإ نكمملا نم نإف «ةيرجه 1/5 ماع ةيقيرفإ هلوخد دنع دحاو عضوم

 : ةيقيرفإ يف ةالولاو يمالسإلا يبرعلا حتفلا خيراتل ةيلاتلا لحارملل

 ركسع:ريمأ ىئاسغلا يك ناك :(هه٠ )454:  ىلوألا ةلحرملا

 ماع نامورلا مزهو ةيقيرفإ حتتفا يذلا ينوكسلا جيدح نب ةيواعم شيج يف ماشلا

 جيدح نب ةيواعم لزان» نودلخ نبا لوقو .حتفلا كلذ أبن مدقت دقو «ةيرجه 4

 )١( ص - فرطماب - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ١15.
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 ءرمحألا رصقب مهيقل ؛ تتسلل يذلا مورلا ددم لتاقو .ءالولج
 انيق تروح ريربلا بناتك نفءاجو' '”«ءالولج حتتفاو مهدالب ىلإ اوعلقاو .مهبلغف

 ةقفيلخلا نم رمأب م1016 - - ه5465 ةئس ةيقيرفإ جيدح نب ةيواعم ازغ» هنإ كلذ نع

 نم ناوريقلا نم ةبرقم ىلع ءالولج نصحو (ةسوس) تومرضح حتفن .ةيواعم
 نب ةيواعم نأ ريثألا 6 حيراتو دودنخ نبا ةيرات ىفاءاجو نا ةيحانلا
 لك بجوتسيو ٠ (اوعاطأو .ةيقيرفإ لهأ نكسف «دالبلا خودو ءايارسلا ثبا جيدح

 - (سنوت) ةيقيرفإ يف ةينامورلا ةطلسلا رقمو ةمصاع اهنأل ةنجاطرق حتف مت هنإ كلذ
 نامعنلا نب ناسح ةيالو» ناوئعبف .نامعنلا نب ناسح ةدايقب ثدح ام وهو كاذنأ

 «ناوريقلا دروو «ةيقيرفإ نامعنلا نب ناسح لخد امل» هنإ ريثألا نيا لاق «ةيقيرفإل

 نكي ملو «ةيقيرفإ كولم مظعأ اهبحاص ناكو «ةنجاطرق ىلإ راسو اهني ووك
 ىصحي ال ام ربربلاو مورلا نم اهب ىأر ءاهيلإ لصو املف ءاهوبراح طق نوملسملا
 ىلع مهيأر عمتجا كلذ اوأر املف ءاريثك مهنم لتقو مهرصحو مهلتاقف «ةرثك
 «سلدنألا ىلإ مهضعبو ةيلقص ىلإ مهضعب راسو مهبكارم يف اوبكرف «برهلا
 لسرأو ءًاعيرذ التق - مورلا يأ مهلتقو بهنو ىبسف «فيسلاب ناسح اهلخدو
 نم اومدهف ءمهرمأف - نيعئاط يأ - انوح هبلإ اوفرساد ءاهلوح اميف شويجلا

 يرعلا متل كليو هرورلا اهلا ةوتي ل تب كلكز أ يلع نوت ان ةنجاطوت
 نامعنلا نب ناسحو حيدح نب ةيواعم ةدايقب ةنجاطرقو ءالولج نصحل يمالسإلا

 ا ل ل ل
 هال 5 ماع هيقيرفا ىلوت امل هنأب ةنجاطرقل ناسح حتف ريثألا نبا ركذ دقو .ةيقيرفإو

 فباوصلافق ءههال# ماع الإ برعلا اهحتفي ملو مورلا ديب ةنجاطرق نوكت نأ نكمي الو
 اهالوت هنأل ةيقيرفإل ىلوألا ناسح ةيالو يفو ةيرجه 40 46 ماع ناك اهحاتتفا نأ
 .(ه٠65 ب 5ا!/) رصمل ججيدجع نب ةيواعم ةيالو نمزو نايفس يبأ نب , ةيواعم نمز ىف

 داعتساف ربربلا ةنهاك ديب ةنجاطرق تناك هال4 ماع ةيقيرفإ ناسح لخدو ىلوت املو

 ةنجاطرقل ناسح حتف نأ باوصلاو .سابتلإلا عقو كلذلو .ةنجاطرق ناسح
 /ه46 ماع ءالولج نصح حتتف دعب ىلوألا ةلحرملا يف ناك مورلا نم اهريرحتو
 جيدح نب ةيواعم اهطتخا يتلا ىلوألا ناوريقلا يف كاذنآ ناسح ماقأو . م5
 .هنع قبسألا ثحبملا يف نييبتلا فلس امك ينوكسلا

 .١5ص ةدج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 ربربلا نم مهئافلحو نامورلا داعأ (ه49 ال ماع) ةلحرملا كلت ىفو

 لاق كلذ يفو «نامعتلا نب ناسح مهبراحف 6« تلزرزنبو ةروفطص يف مهفوفص عيمجت

 امهو ترزنبو ةروفطص يف هل اوعمتجا دق ربربلاو مورلا نأ ناسح ْغْلَب» : ريثألا نبا

 ناسح مهل ربصف «ةوقو ةدش مهنم ىقلو .مهلتاقو ءمهيلإ راسف :«ناتنيدم

 مهدالب ىلع نوملسملا ىلوتساو مهيف لتقلا رثكو مورلا تمزهناف نوملسملاو

 ءهئطو الإ  ةيقيرفإ  مهدالب نم اعضوم لاسح كل ملو ة(تتوزتمو ةروفطص)

 ةجاب ةنيدم ىلإ مورلا نم نومزهنملا أجلو ءًاديدش ًافوخ ةيقيرفإ لهأ هفاخو
 دق حارجلا نأل ناوريقلا ىلإ ناسح هاعف «ةنوب ةئيدمب ربربلا نصحتو ءاهب اونصحتف

 ةيقيرفإ لهأ عاطأف ايارسلا ثب مث 2')(اوحص ىتح اهي ماقأف ء«هباحصأ يف ترثك

 .ربربلا نم ريثك ملسأو .اونكسو

 ةيقيرفإل اريمأ يرهفلا عفان نب ةبقع نايفس يبأ نب ةيواعم ثعب مث ؛ةيرجه 5٠ ماع
 لقنو يناشلا اهعضوم ىف - (ناوريقلا ةئيدم ةبقع طتخاف م١117 مهد ةئس)ا كللثذو

 يبرعلا رارقتسالل ةيقيقحلا ةيادبلا كلذ ناك ثيح ةيرجه 40 ماع ذنم هيف نيملسملا

 نب ناسح داع . ه٠0 ماع  ةيقيرفإ عفان نب ةبقع ىلوت املف «ةيقيرفإب يمالسإلا
 ةيقيرفإ ىلعو اهيلع ًايلاو يراصنألا دلخم نب ةملسم حبصأ يتلا رصم ىلإ نامعنلا

 (هالال  ه٠) نيتلحرم نيب ةيقيرفإ

 عم اهيلإ هتدوعو ه٠5 ماع ةيقيرفإل ىلوألا ناسح ةيالو ءاهتنا نيب اميف

 . يلي اميف اهيلإ ةراشإلا ديعن ًاثادحأ ةيقيرفإ تدهش ه717 ماع سيق نب ريهز
 عضوم طاطتخا داعأف «عفان نب ةبقع ةيقيرفإ ىلوت م١٠57 /ه٠5 ماع يف

 راثأ امم «ّيبسلاو فنعلا يف ةغلابملاب تمستا ربربلا ىلع تاوزغ نشو ء«ناوريقلا

 . قشمدو ةرهاقلا ىف ىتح ءايتسالا

 رصم ريمأ دلخم نب ةملسم ماقو ةبقع لزع مت م1750 /ه0 ماع يفو -

 مالسإلا رشن ىلع رجاهملا وبأ صرحف «ةيقيرفإ ىلع رجاهملا يبأ ةيلوتب ةيقيرفإو
 يف لغوت مث (ىلبقلا نطولا) كيرش ةريزج رجاهملا وبأ حتفوا)ا ::فردلا ةلامتساو

 اهيف زكرتي يتلا ةقطنملا ناسملت غلب ىتح كلذ ىلع مدقأ نم لوأ وهو «لخادلا

 )١( ص ةج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١".
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 اق ب ة«ةليسكاا مزهنا تاياورلا ضعب لوقت امك كانهو  مورلا  نييطنزيبلا ذوفن

 .رسأو - سناربلاو ةبَرَوَأ لئابق

 - [ملسأ هنأ مدقت دقو] - «هيلإ نسحأو هّمرك لب أريسأ هكرتي مل رجاهملا ابأ نكلو

 لاقو . «ليجبتلاو مارتحالا نم ةداقلا هب ىظحي امب ىظحي رجاهملا 0 امزالم لظو

 ةدوملاو نيللا ةسايس ىنحوت  دلخم نب ةملسم بئان  رجاهملا ابأ» نأ يوابرعلا دمحم
 ركذيو . كلذ ىلع ليلد الإ هل هتقادصو هليسكل هتلماعم امو ءربربلا عم فلاحتلاو

 «ناوريقلا عضوم نم برقلاب ربربلا ةئيدم روركدب لزنف فرصنا» رجاهملا ابأ نأ يكلاملا
 رجاهملا يبأ ةبغر نم اعبان» نوكي دق هنأب فرصتلا اذه ىلع ملاس زيزعلا دبع .د قلعيو
 داوق عم حتف :هفلسل ًافالخ رجاهملا ابأ نأ» :نايلوج لوقيو '- ربربلا ىلإ برقتلا يف

 ل ا يل ل ا ل ا و
 اهملا ىبأ ىلع ةمقنل ةمقنلا عفادبو يتاذلا هبولسأب ه5 ماع ةيقيرفإ ىلإ ةينأث ةرم

 .''7(ةميسج ثادحأل ةملؤملا ةيادبلا تناكو لاحلا ريغتف

 ةنس ٠١ يلاوح تماد ةلحرم تهتنا م١181 /-ه557 ةنس ةيناث ةبقع مودقب -

 فقوم فقت اهاندأ ىلإ اهاصقأ نم برغملا دالب يف هيربربلا عومجلا اهيف تلظ

 مهسفنأب مهريصم نوهجاوي نييطنزيبلا مورلا اوكرت ثيح حتفلا تايلمع نم جرفتملا
 ةميق ال يتلاو مهعم ةفلاحتملا رصانعلا ضعب نم الإ ربربلا نم ةدعاسم ةئبا نودنو

 لخت ديكأت لكب هيفف برعلا وحن زايحنا هيف نكي مل نإ ربربلا فقومو .ًايددع اهل

 ناكل رارمتسالا رجاهملا يبأ ةسايسل بتك ول» يوابرعلا لوقيو . .نييطنزيبلا نع
 نامعنلا نب ناسح نأ ليلدب .ديكأت لكب يباجيإلا هاجتالا يفو ًامامت ًافلتخم رمألا

 نم بواجتلا رهظ ىتح رجاهملا يبأ ةسايسل ةهباشم ةسايس ىخوت نإ ام يناسغلا
 - ناوريقلا ىلإ لصو نأ ام عفان نب ةبقع» نكلو - ةيرجه 70 ةنس يف يأ  اديدج
 هليسك لالذإ دّمعتو ءهنم ًاماقتنا ديقلا يف رجاهملا يبأ عضوب رداب ىتح ه7 ماع
 ملو ربربلا كولم نم هنأو» .هتناكمب هفّرع رجاهملا ابأ نأ نم مغرلاب هتناهإو
 رمأ ذِإ هيلإ ةءاسإلا يف نعمأو كلذب ةبقع فختساف .اهبلق نم مالسإلا مكحتسي

 لاقف « نيخلاسلا عم خلسي نأ ا او ا ا لا

 هز لاقو ةيقشاب_ونن :؟ ضلوقحي ىلا ملوى كك ءالّؤه ءريمألا هللا حلصأ :هل
 قلع امم هتيحلب هدي حسم ةاشلا يف سحد املك ناكف ءابضغم هليسك ماقف ءامقالا

 خيرات .. 90١7ص  ملاس زيزعلا دبع ثا رييكلا ةيتوقملا ت 5١ ىضاو نمادق ةتارع نيزيلا 3

 :؟ ١ص ؟ف د يردنأ لراش نايلوج - ةيلامشلا ةيقيرفأ
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 ام يربرب اي :هل نولوقي خلسي وهو هيلع نوّرمي برعلا لعجو .كلذ للب نم هديب

 نإ الك :لاقف برعلا نم خيش هب رمف «رعشلل دّيج اذه لوقيف ؟عنصت يذلا اذه
 ؟تعنص يذلا اذه ام .ريمألا هللا حلصأ ةبقعل رجاهملا وبأ لاقف . مكدعوتيل يربربلا

 يف هموق رايخ وه لجر ىلإ ءيجت تنأو «برعلا ةربابج فلأتي ٍةَي هللا لوسر ناك
 .(هكتف فاخأ ينإف لجرلا نم قثوت ؟هبلق دسفتف رفكلاب دهع بيرق ءةزع راد

 يف طخسلا فرصتلا اذه ريثي نأ ىعيبطلا نمو .هتناهتساو هفافختسا ىف هبقع ىدامتف

 نم تلقنأو ةصرفلا زهعتا دقق ًالعقو ؛ةودهتما نمم ماقتنالا رمي هلغعتيو ةليسك
 ا نم هلئابقو هتيب لهأ يف ماقو ثكنف» ؛هتامازتلا يف عجارتو ركسعملا

 ماقتنالاو ةبقع ىلع درلل ةدعلا دعي هليسك ذخأو» :ًالئاق يوابرعلا يضميو

 نم ةبضاغلا ةيربربلا تاعامجلا ةبغربو «نيروتوملا مورلا ةبغرب هتبغر تقتلاو «هنم
 قباس نودبو ةّرغ نيح ىلع اهمجاهي ناك ىتلا كلت ةصاخو ءاهعم ةبقع فرصت

 ذخأو مورلاو ريربلا نم ريبك شيج هليسكل عمتجاف ءاهلاومأو اهءاسن حيبتسي ءراذنإ

 وزغ نم هتدوع دنع هدونج نم مسق يف (ةدوهات) ةهجبب هتغابف «ةبقعل ةصرفلا نيحتي
 شيجلا تالقنت لاوط هديق يف لظ يذلا رجاهملا وبأ كلذكو ةبقع لتقو . . سوسلا

 يتلا هوجولا ضعب الإ لتقلا نم ةبقع عم ناك نمم جني ملو «بايإلاو باهذلا يف
 امك ةيموقلا ةرعنلا عفادب نكي مل هليسك لعف در نأ ظحالن انهو .رسألا يف تعقو

 فرصت ببسب امنإو  ةيربربلا ةاعدو نيقرشتسملا ضعب معزي امك يأ - نومعزي

 ىغطت فرصت اضيأ وه امنإو بسحف ةمكحلا نع ًاديعي سيل فرصت وهو «هعم ةبقع

 ."' «ليكنتلاو ةسرطغلا حور هيلع
 فيثكلا هشيجب هليسك راسا - ه577 ماع رخاوأ يف تناكو  ةدوهت ةعقوم دعبو -

 وه رطضا يذلا يولبلا سيق نب ريهز «ةبقع بايغ يف ءاهرمأ ىلوت يتلا ناوريقلا ىلإ
 هليسك نكل ؛مهب كتفلا نم ًافوخ  رصمو ةقرب ىلإ  اهترداغم ىلإ نيملسملا مظعمو

 ئراذع ندا يوغملاو نسسلدتألا نايخأ نفق ترغفلا نايبلا وهم يفادق تترغ رتوملا 0

 ْ ده يدم نقكارملا
 هيدصت نإو ًاينطو ًالطب ناك ةليسك نأب لئاقلا ءاعدالا يفنت عئاقولا نأ» :يوابرعلا لوقيو (0)

 .لومعزي امك يبرع وزغ دض ةيربربلا ةينطولا عفادب ناك ناوريقلا ىلع هفحزو ةبقعل
 يبأ ىلع قنحلا نم عفادب هلالذإ دمع دقو ةليسك درمت نع لوؤسملا وه عفان نب هبقعف

 يبأل لضف هيف نوكي ءيش يأف . .بساكم نم هققح ام ىلع ءاضقلا يف ةبغرو رجاهملا

 نأ» نايلوج نع يوابرعلا لقنيو .[55ص] «هرثأ وحمو هتلازإ ىلع هبقع لمع رجاهملا
 ةدوهات برق ءارحصلا دودح يف هبقع رصاحو «مورلا شيج عم ةيربربلا لئابقلا ٌدحو ةليسك

 .145ص] ؛هناسرف نم ةئامثالث عم هلتقو ضيبألا يداولا بصم ىلع
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 سمخ ةدم اهب لظو اهيف نم نّمأ لب ةيماقتنا لامعأ يأب مقي ملو ةنيدملا ىلع فحز

 . .اربربو ابرع نيملسملا نم يقب نم ءوسب اهلالخ سمي مل (ه517/- 15) تاونس
 نسوا نيكد غن ةرحولا نضع (ةذويت) نفسا انانتغ هلمبك نأ اذه نلادفاضب
 دانس باز ل ديرب لاق لذا ىأب همي مل سيفلا كلخ حو هيزيو ىرابفتألا
 .7١2(ةقرب يف ريهز لأ مهب ثعبو ىرسألا ءال وه ىدتفأ يذلا ةصقفق بحاص

 بساكم نم ةيقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا هققح ام نأ ىلإ كلذ نم يهتننو
 ةيقيرفإو رصمل يراصنألا دلخم نب ةملسم ةيالو ءاهتنا ىلإ ةيرجه 45 ماع ذنم
 يف هليسك راصتناب ددبت دق كلذ لك ه5 ماع  ةيقيرفإ ريمأ رجاهملا يبأ هبئانو
 نأ ىلإ همكح تحت ةيقيرفإو ناوريقلا ةروريصو ناوريقلا هلوخدو هدوهت ةعقوم

 .ةيرجه 517 ماع يولبلا سيق نب ريهز اهيلإ فحز

 نامعنلا نب ناسح ةيالول ةيناثلا ةرتفلا

 ةقربل ًاريمأ ه5 "7 نم ةرتفلا يف يريمحلا يولبلا سيق نب ريهز ناك
 ديكأتب لصتي اممو «ه“17 ماع ةقرب ىلإ ناوريقلا نم هباحسنا ذنم (ايبيل) سلبارطو
 عست ةنس ىلإ نيتسو نيتنثا ةنس ةيقيرفأل سيق نب ريهز ةيالو» ريثألا نبا لوق كلذ

 ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو راطإ يف ريهز ةيالو تناكو [ةج 7”١ص] «نيتسو
 تحت تناك ةيبرعلا ةريزجلا نأل رصمو ماشلاب ناورم نب كلملا دبع ةفالخو رصمل

 .ايرطضم قارعلا يف عضولا ناكو ريبزلا نب هللا دبع ةفالخ
 سيق نب ريهز ىلإ ناورم نب كلملا ديع بتك م5486 /ه5ال ماع يفو

 ءرصملاو ماشلا ركسع نم ددملاب هيلإ ثعبو  ةقرب بناج ىلإ  ةيقيرفأل هتيالوب
 ناكو ب ىتاسكلا ةامعفلا قب ناسخ عمو ى(نيتوت) ةيتيرفأ نسق خي ريهز ىزشف
 درعا ىلحت ةييرسلا هكاذادعتساو نيه مورفي ةليمك معا امد ناوريقلا ىف ةليسق
 ينإ. . : ربربلا فارشأ» نم هعم نمل لاق ةليسك نأ ىراذع نبا ركذي انهو «ناوريقلا

 نحنو دوهع انيلع مهل نيملسملا نم ًاموق اهب نإف ةنيدملا هذه نع لحرأ نأ تيأر
 يهو («سمملا عضوم ىلع لزنن نكلو «ءانيلع اونركي نأ مهعم لاتقلا انذخأ نإ فاخن

 ىلإ  مهانقحل نيملسملا يأ  مهانمزه نإف «ميظع قلخ انركسع َنِإف ؛ءاملا ىلع
 لبجلا ناك انومزه نإو ءرهدلا رخآ ىلإ برغلا انل نوكيف مهراثآ انعطقو سلبارط

 تعمتجاو اهب زكرمتو (سمم) ىلإ ةليسك راسف ««امهب نّصحتتف ءارغّشلاو بيرق اًنم
 . مورلا ضعبو ربربلا لئابق هيلإ

 .ةقباسلا ةحفصلا يف هجيرخت قبس )١(
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 يحاوض نم يولبلا سيق نب ريهز ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا قلطناو
 نوؤملسملاو سيق ني ريعز اهنق رضتلا ةريزك ةكرعغش تراذدق:::(سفهم) ىلإ تاوويقلا

 ةيربربلا شويجلا تمزهناف» : سمم ةعقوم نع نايلوج لاق كلذ ىفو ءاريبك اراصتنا

 '(م5457 ةنس ةليسك هيف لتُق «فينع لاتق دعب ةيطنزيبلاو

 ةيقيرفأ لخدو نيتسو عبس ةنس سيق نب ريهز فحزا :نودلخ نبا لاقو

 بص باور لحب ريق ةمزهن .«ناوريقلا يحاون نم (سيم) ىلع ةليسك هيقلو

 تينا كلذيبو 0 !مهتالاجرو ريربلا فارشأ نم ريثك ةعقولا يف محلتساو هلتقو

 .م18/ه1/ ماع ةيغيزامألا ةيربربلا سناربلا لئابق كلم ةليسك ةكرح

 كلذ يف يولبلا سيق نب ريهز عم يناسغلا نامعنلا نب ناسح ناك دقل

 ىلإ ريهز راس هباقعأ ىف يذلاو ءةليسك ىلع راصتنالا كلذ ىفو ةيقيرفأ ىلإ ريسملا

 لفق مث»  نودلخ نبا خيرات يف ءاج امك  ثيح ءاآريسي الإ ثبلي ملف :«ناوريقلا

 سقت نأ هفاطا و. فايل تنكح اين] 2 لاقو «كلملا بيف ادهاز:قوشنلا ىلإ ويعد

 بحاص لوطسأ ةقرب لحاوسب هضرتعاو ءرصم ىلإ راسو ءايندلا ىلإ ليمت

 . "'”(ىلاعت هللا همحر دهشتساو «مهلتاقف «هلاتقل اوءاج « ةينيطنطسق

 مهو ءأركسع ناوريقلاب كرت# دق - ريثألا نبا خيرات يف ءاج امك  ريهز ناك
 ادصاق ةقرب ىلإ ريثك عمج يف لحرو «هكوش يذوأ ودع نم دالبلا ولخل نونمأ

 اهنكلو «ناوريقلاب ريهز هفلختسا يذلا ريمألا مسا انه رداصملا ركذت ملو ؛رصم

 ركذ دقو» :ريثألا نبا لاقو «ةيقيرفأ ةرمإ ىلوت ىنالوخلا بهو نب نايفسا نأ ركذت

 سمار هايل 0 دع سيو ومرورا يعد

 00 ا اسفل نو نايك لا ىاطي كالجلا دع سعيا
 كاردإ حيتي بهو نب نايفس عم  ناوريقلا يف نامعنلا نب ناسح دوجو نإ

 ةدع يف دكؤي ريثألا نبا نأو ةصاخ «ةقرب ىلإ سيق نب ريهز ةدوع ذنم اهب ناك هنأ
 نب نابسح ةيلوتق ه9 ماع ناك امنإ هقرب يف سيق نب ريهز لتقم نأ عض ذاوم

 ةدوع نأل ريهز لتقم بجوتست ال ناورم نب كلملا دبع لبق نم ةيقيرفأ ىلع نامعنلا

 بهو نب نايفس دعي ناسح ةيلوت رربت ةيقيرفأل اريمأ ءاقبلا هضفرو ةقرب ىلإ ريهز
 داع مث «هئطو الإ (سنوت) ةيقيرفأ دالب نم ًاعضوم ناسح كرتي مل» ثيح ينالوخلا

 11 نع فردلا لراش نايلوج  ةيلامشلا ةيقيرفأ خيرات 0010

 ."7”ص ةج - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا - 87١ص لج  نودلخ نبا خيرات 0
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 ةنهاكلاو ناسح نيب ىلوألا ةهجاوملا

 (انيهد) ةنهاكلا ىلع ةيروطسأ ةلاه تاساردلاو تاياورلا ضعب تغبسأ دقل

 - ساروألا لابجب ةوارج ةليبق ىلع ةسيئر تناك اهنأ نودلخ نبا ركذ يتلا ةيربربلا
 نكل «(ةيلع (ةدوهت) ةربارب اهئارغإب عفان نب ةبقع لتق ناك) :ًاضيأ لاقو - رئازجلاب
 نم اهل تيطعأ ىتلا ةروصلا نإو ةرومغم تناك ةنهاكلاف»  يوابرعلا لاق امكو -

 مجن لوفأ دعب اهل تناك امنإ مورلاو ربربلا اهباهي ذوفنلا ةعساو ةميظع ةكلم اهنوك
 برعلا دص نع نيزجاع اوحبصأ ثيح كلذ ءارو كش ريغ نم مورلا ناكو ةليسك
 مهيدنجمو مورلا ركاسع دجن انه نمو «مهتداقو ربربلا بيلأت الإ مهمامأ سيلو

 رمأب تملع امل ةنهاكلا نأ رانيد يبأ نبا ركذي ْذِإ .ةنهاكلا مث ةليسك شيج نمض

 ناكو ««مورلاو ربربلا نم ميظع ركسع يف هيلإ تمدق» :ىيناسغلا نامعنلا نب ناسح

 يه تناك ذإ اهتديقع :امهدحأ «نارمأ ةيادبلا يف برعلا لاتقل ةنهاكلا كرح يذلا

 اهعفدت نأ يعيبطلا نمو  تاياورلا لوقت : اميف  ةيدوهيلا نيد ىلع (ةوارج) اهتليبقو

 لكل نأ ثيح مورلا عم امهفلاحت :امهيناثو .ديدجلا نيدلا ةمواقم ىلإ اهتديقع

 .(مههوجو يف فوقولاو برعلا دص يف ةحلصم امهنم

 عم اهفلاحتب هملع ناكف اهلاتق ىلإ ريسملل نامعنلا نب ناسح كرح يذلا امأ

 يفو ربربلا نيب مالسإلا راشتنا دض فقي نم داهج ىلع هصرحو  ةهج نم - مورلا
 وهو لاق نامعنلا نب ناسح نأ ريثألا نبا ركذو  ىرخأ ةهج نم  برغملا دالب

 كلمت ةأرما ىلع هولدف «ةيقيرفأ كولم نم يقب نم مظعأ ىلع ينولد» :ناوريقلاب
  ةنهاكلا تيمس اذهلو بيغلا نم ءايشأب مهربخت تناكو «ةنهاكلاب فرعت ربربلا

 لأسف «ةليسك لتق دعب ربربلا اهلوخ عمتجا دقو ساروأ لبجب يهو ةيربرب تناكو
 هين يل سا :هل اولاقو اهلحم اومظعف ءاهنع ةيقيرفأ لهأ ناسح
 2 مالسإلا ىلع وأ كيلع اهدعب

 نكي ملو «ناوريقلاب هعم ريهز مهكرت نيذلا ركسعلاب ناوريقلا نم ناسح راسف

 راس املف (شيجلا بلغأب رصمو ةقرب ىلإ داع سيق نب ريهز نأل) ًاريبك مهددع
 ةنهاكلا تمده» ءاهنم برتقاو ساروألا لابج ىف ةنهاكلا ًادصاق ناوريقلا نم ناسح

 (ةياغاب) تمذده» ةنهاكلا نأ يوابرعلا لاقو وضل ديري هنأ اهنم أنظ ةياغاب نصح

 . ؛اهب نصحتي نأ ديري ناسح نأ اهنم ًانظ ءمورلا اهنم تجرخأ نأ دعب

 امنيب (ىنين رهن) دنع لزنو ةنهاكلا لاتقل  دودحملا هشيجب . ناسح ىضمو

 يداو» ىلع هب تقتلاو (مورلاو ربربلا نم ميظع ركسع يف ةنهاكلا هيلإ تمدق»
 ناديس ئاز افلق: 4 سانلا هاربات دنا ارلختنا» قيد رتاوحلا فردت (ةتابكسم
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 «ناوريقلا مث سباق ىلإ باحسنالا ررق «مورلاو ربربلا نم ةنهاكلا شيج ةماخض

 باحصأ نم ًالجر نونامث رسألا يف عقوو ةنهاكلل ًاراصتنا باحسنالا كلذ ناكف

 . يسيقلا ديزي نب دلاخ مهنم ناسح

 .ةقرب ىلإ ةيقيرفأو ناوريقلا نم - ه8 ماع كلذ دعب ناسح باحسنا نإ

 موجه ببسب أضيأ امنإو طقف ناوريقلا ىلإ شويجلاب ةنهاكلا فحز ببسب نكي مل
 داهشتساو «ةقرب ىلع  ةيلقصو ةينيطنطسقلا نم تءاج ىتلا  ةينامورلا نفسلا

 فقت ريبك لمع ثدحي ام نأ ناسح كردأف 010000

 نا ومقتل ود( اير ةفرو : نيم :١ لق ةرطيسلا :نانوولا ةنووتطا ا ل ةناوو
 . ةقرب ىلإ بحسسناف «(ةيقيرفأ)

 (هالا" )59  ةقرب يف ناسح تاونس
 بتك١ ريثألا نبا ركذ امكو  ةقرب يف زكرمتو ناوريقلا نم ناسح بحسنا امل

 نأ ىلإ ماقملاب كلملا دبع هرمأف «لاحلا هملعي ناورم نب كتملا دبع ىلإ ناسح

 ناسح روصق ناكملا كلذ يمسف «نينس سمخ ةقرب لمعب ناسح ماقأف «هرمأ هيتأي

 ىلإ اهب ماقأف ةقرب يحاون ىلإ  ةيقيرفأ نم ناسح داع» :يدقاولا لاقو .«نآلا ىلإ

 ماقأ يتلا سمخلا تاونسلا نمز صوصنلا كلت طبر نم نيبتيو ««نيعبسو عبرأ ةنس
 وه نمزلا كلذ نأو «سلبارطو ةقرب ةيالو ىلع ًاريمأ ةقرب ىف نامعنلا نب ناسح اهيف

 .ةيرجه /4 - 594 وأ ء«هالا" 59 ماع

 نيب ةفالخلا ىلع بورحلاو ةنئتفلاب ةرتفلا كلت ىف نوملسملا لغشنا دقو

 ةفيلغتلا ب رييزلا ني.هللا دبع نيبو تبوضمو..ءانكلا يف ةفيلخلا ب ةاورم ني قللملا دبع
 . قارعلا يف ةفينعلا جراوخلا تاكرح كلذكو - قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف

 ساروألا اهمكح لمشو «ةيقيرفأ ىلع هرتفلا كلت ىف ةنهاكلا ترطيس دقو

 لانو «ةيقيرفأ لهأ تّلذأو) «ناوريقلا اهتمصاعو اهلمكأب (سنوت) ةيقيرفأو سباقو
 + (ديديت ذا ةيسملوملا هرمنا قلاب نوف

 يمالسإلا يبرعلا دوجولاو مكحلا رارمتسا ىلع نامعنلا نب ناسح ظفاح امنيب

 ةقرب زيح يف ًاروصقا ةقرب يف ناسح رقم ناكو «(ايبيل) سلبارطو ةقرب ةيالو يف

 , 77؟نانيمع ووصق تيمسقا < جازأ هقوقتس رصق اهنضي روصق ىهو ةاهلزن
 تدرحتشتيا علا ةنعاكلا ىلعو ةقرفا ىلع اريثات ةقرب ف: ناسح ةوحول ناكو

 هةتجيتلاف «برعلا را علي قيس ةيقيرقأ ىلإ نان فحزي نأ لامعا كلذ. نم

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص7١.



 5234 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هال:

 نيد 0 ىرسألا جوس تقلطأو الو 0 ءاذع 20 ةسايس ةنهاكلا

 نب دلاخ تنسيق و «ناأسح ا :مهيلإ تتسحأ ءنأسح -

 ىلع دكؤيو «برعلل اهترظن رييغتب ئبني فرصتلا اذه» نأ يوابرعلا لوقيو .؛ديزي
 مهلاتق يف اهطروت نإ ذإ ءباسحلا كلذل أرقت نأ اهيلع نيعتيو مهتدوع عقوتت اهنأ
 رمأ اذهو نيروحدملا مورلا حلاص يف ناك امنإو ربربلا حلاصو اهحلاص يف نكي مل
 تخاآو ىيسيقلا ديزي نب دلاخ ةنهاكلا تنبت دقو عا؛هنم ةيسايس ىودج الو لئاط آل

 3 0 ال يس ني رس ج

 0 ةيياوع لن هباس ريشي 55 لو : ينبتلا اذه ىلع ةنهاكلا مادقإ نإ راسل

 نيمركم مهتلسرأو ىرسألل تتسع امدنع ءةنهاكلاف «ةيسايس عاودل ناك انقيأ نأ

 اذه لثم نأ ملعت ْذِإ برعلا ىلع دي اهل نوكت نأ كلذ ءارو نم تدارأ ناسح ىلإ

 هتلزنأو دلاخب تظفتحا امدنعو ءهعناص ريدقتو ناسحتسالاو اضرلاب لباقيس لمعلا
 . لبقتسملا ىف هناجاتحي دق ًادئس اهيدلول نمضت نأ ًاضيأ تدارأ اهنبا ةلزنم

 - ًاريخ نيذه كيوخأب 200 ل انأ امأ مويلا دا ا يي

 اا عوير انوا كذب فكي ملو انج ًالاتسا نامعتلا نب ةاسح

 4# ريربلا قف ةبئاول ىلع اميل

 (هم" -1ط/5) ةيقب ةيققيرفأل ناسح ةيالو نم ةثلاثلا ةلحرملا

 ريبزلا نب هللا دبع لتق نأ دعب ناورم نب كلملا دبع نإ :نودلخ نبا لاق
 لاقز.«رقاستلا» هذمآو ةيقيرفأ ورك .قتاسعلا نامعنلا قب نانيح رمأ «رمآلا هل. ىفضو
 يلإ ناسح ىهتناو ةيقيرفأ نم فوخلا تجرخأ) ةنهاكلا تناك هنأ رخآ عضوم يف
 عبرأ ةنس ددملا هيلإ ثعب مث هددملا هاي نوع ماكدلاببكللعلا ةيعاباك تاجراترب

 .«ةيقيرفأ ىلإ راسف نيعبسو

 ناك ريبزلا نب هللا دبع لتقم نأل ىخيراتلا ثدحلا كلذ ةيدحاو ىلع نمزلا لديو
 دقوو . .دارم نم لجر هلتق ىلوتو ههالا* ةئس ةرخآلا ىدامج نم ءاثالثلا مويلا

 ملو ؛رانيد ةئامسمخ امهنم دحاو لك ىطعأف ربخلاب كلملا دبع ىلإ يدارملاو ينوكسلا

 .4 6ص - يوابرعلا دمحم  ىماذق برع نيرا 220
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 كلذبو ؟'"«نيعبسو عبرأ ةنس رفص يف» الإ اهريغو ةنيدملا يف كلملا دبعل رمألا بتتسي

 ىلإ ريسملل ةقرب يف ناسح ىلإ ددملاب ثعبف ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ ىفص
 دو تاسع هبال وز: ناوكسي تالا قتل نداكلا تناك ىف ءاح تللزك ونامت نس قولا
 ذبا نيبو هيب ناك ام ةقيرفأ نع لعش ةاووغ ني كلملا نيعت نأ (ةةقرفأ ىلع نامعفلا

 مهيلع لمعتساو ًاريبك ًأشيج زهج ؛هيلع نوملسملا عمتجاو «ريبزلا نبا لتُق املف «ريبزلا
 ريثألا نبا ركذ مث .اهال5 ةنس اهيلإ مهريسو «يناسغلا نامعنلا نب ناسح ةيقيرفأ ىلعو

 هيلإ ريس مث» لوقلا ىلإ داعو ةقرب ىلإ هباحسناو ةنهاكلاو ناسح نيب ىلوألا ةهجاوملا
 ريثألا نبا لقنو .؛«ةنهاكلا لاتقو ةيقيرقأ ىلإ ريسملاب هرمأو لاومألاو دونجلا كلملا دبع

 اشيج كلملا دبع هيلإ ريسف هال5 ةنس ىلإ ةقرب يحاونب ناسح ماقأ» هنأ يدقاولا نع

 يدنا نيوضتلا كلل امهم نين وسو ,ءايبلا ناش ةنهاكلا نص هوفأو انت
 «ةيرجه ا/5 ماع ناك ةيقيرفأ ىلإ ههيجوتو ناسح ىلإ ددملا لاسرإ نأو ثدحلا كلذ

 . ةيقيرفأ يف هتاحوتفو نامعنلا نب ناسح ةيالو نم ةثلاثلا ةلحرملا تأدب كلذبو

 (هال ؛) ةيقيرفأ ىلإ ناسح ريسم

 - ةيقيرفأ ىلإ ةقرب نم يناميلا يناسغلا نامعنلا نب ناسح نيمألا خيشلا زاجأ

 بهو نب نايفسو يناعنصلا شنح هيقفلا هتداق نم ناك فيثك شيج يف - سنوت
 معنأ نب دايزو يناميلا يخونتلا عفار نب نمحرلا دبعو يجحذملا رذنملاو ينالوخلا

 هشيج نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأل نييناميلا ةداقلا نم مهريغو «يريمحلا يرفاعملا

 .- :ريثألا نبأ لاق «ةيناميلا نم اوناك

 دالبلا نوديري برعلا نإ :تلاق ءاهيلإ ناسح ريسمي ةنهاكلا تملع املف»

 برخأ نأ الإ ىرأ الو «يعارملاو عرازملا ديرن امنإ نحنو ءةضفلاو بهذلاو

 اومدهو ءاهوبرخف «دالبلا اوبرخيل اهباحصأ تقرفو ءاهنم اوسأيي ىتح ةيقيرفأ
 ,7لاوعألا اويهنو: :نوصحلا

 ةيقيرفأ نم نوبلطي امنإ برعلا نإ» :تلاق اهنأ برغُملا نايبلا يف ءاجو
 نسا تح اهلك ةيقورفا .ةالي» يارس االإ: كلا ىرا لق ب ةيظفلاو:تهذلاو .نقادملا
 اهنأت :يناوريقلا لاقو .''"نرهدلا رخآ ىلإ اهيلإ عوجر مهل نوكي الف «برعلا اهنم
 - تعجارتو *” «نوصحلا نومدهيو رجّشلا نوعطقي ةيحان لك ىلإ اهعابتأ تهجو

 1 / نع فخ تريكالا نيا خيزاتلا يف لماكلا (1)

 1 ره رادع وبان تركسلاو صلدتالا ناكا نق: رتكلا نانلا (9)

 .17؟ - ١5ص - يناوريقلا قيقرلا نبا - برغملاو ةيقيرفأ خيرات ف
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 نئادملا كلت باحصأ فرصتلا كلذ راثأ امنيب ءساروألا يف اهلقعم ىلإ ودبي اميف

 - ريثألا نبا ركذ امكو  ةيقيرفأ ناسح لخد املف «مورلا ضعبو ربربلا نم قطانملاو
 هّرسف ءاهنم هيلإ نوكشيو ةنئهاكلا نم نوثيغتسي مورلا نمو اهلهأ نم عمج هيقلا
 لجر ةئامثلث هقيرط يف ىراصنلا نم هيقل» ناسح مدق امل :قيقرلا نبا لاقو .«كلذ

 .« سباق ىلإ لصو ىتح ئضمو .بارخ نم مهب لزن اميف ةنهاكلا نم هيلإ نوثيغتسي
 ءهيلإ اوتمأتساف «مهب رم ريمأ لك نم نونصحتي كلذ لبق اوناكو ءاهلهأ اهيلإ جرخف
 قيرط ىلإ لامف ناوريقلا قيرط لاطتساف «مولعم لام ىلع مهنّمأف ؛هلماع اولخدأو
 ؟7كلذ هيف ةدهاكلا: رمأ نم نوققعس هبلإ اوقعيو:ةوادفتو هيليظنمقو ةصقق
 لبق اوناكو  ةعاطلاو لاومألاب اهلهأ هيقلف سباق ىلإ راس» ناسح نأ ريثألا نبا ركذو
 هعاطأف :هصفق ىلإ راسو ًالماع اهيف ناسح لعجو  ءارمألا نم نونصحتي كلذ

 حاتتفا ناسح داعأ كلذكو '*”«ةوازفنو هليطسق ىلعو اهيلع ىلوتساو اهب نم
 ءاهب ماقأو اهرومأ طبضف (ناوريقلا) درو مث (ترزنب)و ةرودطصلاو (ةنجاطرق)

 . ةباجتساو نا ةعاط (ةجاب)و (هبانع) ىلإ ةيقي رفأ تءايكتساو

 ةنهاكلاو ناسح- نيب ةمساحملا ةهجاوملا

 رئازجلاب - ساروألا لابجو (ةدوهت) ىلإ 506 ةيقيرفأ نم ناسح مدقت مث

 تف اتكون ج لكلا دنع ريو مجرب نيدئاس ول | اره سر نانع سول كب

 00 ةرشان ةنهاكلا تحج رخف اوتو داعوا ( ةزبح :. يف ةعقرل لعجو . ةعرسلاب

 قرتحا دقو ناسح ىلإ لصوف «دجوي ملق لوضرلا بلطف (!)مهكلُم بنغذ : لوقت

 سوبرق هعدوأو لو كك ايعيلا هبقكو «دلاخ ىلإ لوسرلا داعف «رانلاب باتكلا

 00 راسو ء جرسلا

 يننإ :مهل تلاقو «ديزي نب دلاخو ءاهل نيدلو ترضحأف ,همودق ةنهاكلا غلبو)

 . ””6هعم اوقبو هيلإ اوراسف ءأنامأ هنم مكسفنأل اوذخو ناسح ىلإ اوضماف ةلوتقم

 قلطنم نم ًاقلطم فرصتت مل ةنهاكلا نأ ىلع لدي امم» :يوابرعلا لوقيو

 اذهو .هتياعر يف انوكيل ناسح ىلإ امهتهجو نيذللا اهينبا عم هتلعف ام يربرب ينطو
 دئاقل ةبسنلاب يعيبط عينصلا اذه نإ) :لوقي (ةيتوق) لثم ًايرامعتسا ًاخرؤم لعج ام

 .3517 - ١5ص - يناوريقلا قيقرلا نبا - برغملاو ةيقيرفأ خيرات ١
 .”5و ؟/لص ؛ج  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (0)
 .7”ص ةج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 2)
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 فرصتلا اذه نأ ىلع رظنلا عطقبو .«رابتعا لك قوف هتلئاع ناطلس عضي يربرب

 ةفيقسلا ةردش لق نوكي فىريوبلا كئاقلاو يصفع انددق (ةنتوق) نآ آلإ ابيرغ نبل
 * ؟اهفال وأ ايل كاف ةقرحملا نيف ةنهاكلا نأ قيقزلا نزار ركذ ينقو: م نعطلا ةكفتو
 . «ايندلا ىلع ًادحأ مهنم هللا ىقبأ الف تم انأ اذإ :تلاق ؟كموق ىلع نيفاخت يذلا

 مهلصت روذج مهل سيلا :اهموق نعو اهنع ثيدحلا ضرعم يف نايلوج لاقو
 مادعناب هنم فارتعا اذهو .«ةميدقلا ةيقيرفأ ىلإ مهدشت ةحلصم الو دالبلا يضامب

 لاؤسلا نم دب الف اذه عمو .اهموقو ةنهاكلا ىدل ةموعزملا هيربربلا ةينطولا طباورلا
 نأو اهتميزه نم ةنقيتم اهنأ لاحلاو ناسح عم ةيناثلا ةكرعملا اهلوخد ببس نع
 يف نمكي ببسلاو .تاهجلا نم ريثك يف اهلوح نم اوضفنا دق مورلا كلذكو ربربلا
 ركذيف . .هب لبقت ال انيشم ًاراع هارت لاتقلا نع اهيلخت نإ ذإ يصخشلا اهئايربك

 نم ةكلم انأو فيكو» :تلاقف ليحرلاب اهيلع راشأ ديزي نب دلاخ نأ يكلاملا
 . ''”رهدلا رخآ ىلإ ًاراع يموق دلقأف توملا نم ّرفت ال كولملاو . كولملا

 نَظ ىتح لتقلا رثكو لاتقلا دتشاو ءاولتتقاو ءاوقتلاف ءاهوحن ناسح راسوا
 . '"”2تلتٌقف تكردأ مث «ةنهاكلا تمزهناف . .نيملسملا هللا رصن مث ءانفلا هنأ

 َكّلَّمو  ةكرعملا ىف يأ  اهلتقو ةنهاكلا ناسح ىقلف» :نودلخ نبا لاقو

 بتكو ء«ربربلا نّمأو :«ناوريقلا ىلإ فرصنتاو فحاول خّودو «هيلإ امو ساروأ لبج

 افلأ رشع انثا هعم نوكي نأ ىلع جنرفلاو مورلا نم مهعم نم ىلعو مهيلع جارخلا
 . " ”؛هداهج نطاوم يف هنوقرافي ال ربربلا نم

 «ناسح ىلإ اونمأتسا ربربلا نإ مث :- ةنهاكلا لتقمو مازهنا أبن دعب  ريثآلا نبا لاقو

 نودهاجي ًافلأ رشع انثا مهتدع نيملسملا عم ركسع مهنم نوكي نأ مهيلع طرشو ءمهنّمأف
 يف مالسإلا اشف مث «ةنهاكلا ّينبا ركسعلا اذه ىلع لعجف «كلذ ىلإ هوياجأف ءودعلا

 . ''"(دحأ هعزاني ال ماقأو «ةنسلا كلت نم ناضمر يف ناوريقلا ىلإ ناسح داعو «ربربلا

 نامعنلا نب ناسحل ميظعلا رودلا

 ةيقيرفأ لامشل نيحتافلا ةالولا مظعأ وه يناسغلا نامعتلا نب ناسح نإ

 دق تناك ةقباسلا تاحوتفلا جئاتن نأل يمالسإلا يبرعلا اهرصعل يقيقحلا سسؤملاو

 .57ص ةج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

 .8١ا/ص جس ب نودلخ نبا معيرات رف
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 ةنهاكلا ةرطيس ذنم مث . ه١1؟ ماع  ةدوهت ةعقوم يف ةليسك راصتنا ذنم تددبت

 ملاعم لثمتتو .«(هالا” )59  ناوريقلا كلذ ىف امب (سنوت) ةيقيرفأل اهمكحو
 : يلاتلا يف نامعنلا نب ناسحل ميظعلا يخيراتلا رودلا

 نم أهب نطوأو ءاهلمكأب (نيسلوت) ةيقيرفأ حاتتفا نامعتلا هرب نام داعأ

 ناسح دذجا امك «ناوريقلا نم برخت ام ءانب داعأو هعم نيذلا نيملسملا برعلا

 اولا نودو «ناوريقلا دحعسم ءانب

 .«ساروألا يحاون خودو ءاهيلإ امو ساروألا لابج كْلَّمو» ناسح حتتفاو -

 تايار تفرفرو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ىف رئازجلا ىحاونو ساروألا توضناف

 .اهنوصحو اهلابج يف مالسإلا

 (سنوت) ةيقيرفأ يف ربربلا عم ءاخإلاو حماستلا ةسايس ناسح جهتناو -
 لابج حتتفاو ةنها ا! مزه املو ,ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا راطإ يف اووضناف

 . مالسإلا ةطلس ىلإ اولامف ءاهيف نيذلا ربربلا نيمأتب ماق اهيحاونو ساروألا

 تعجاو «رئارجلاو ساووألا نسرب نم فلا رشع ىلا دينجتي ناسخ ةاقو:د

 ةدايق امهيلإ دئسأو «هشيج ةداق نم ةنهاكلا نبا لعج نأب ةقباسلا برحلا تايساسح
 قيقحت يف عيرسلا هريثأت كلذل ناكو .مهدينجت مت نيذلا ربربلا ركسعلا كعلوأ

 تناك دقو .«ربربلا ىف مالسإلا اشف مث» :ًالئاق ريثألا نبا اهيلإ راشأ ىتلا ةجيتنلا
 ةيناميلا روذجلا تاذ لئابقلا نم يهو .ةيريربلا هتانز لئابق نم اهموقو ةنهاكلا

 لّلع دقو» ءاهلمكأب هتانز لئابق تملسأ نأ ثبل امو ءةميدقلا ةقيرعلا ةيريمحلا

 مباع مالسإلا ىلع  ةيربربلا لئابقلا ربكأ نم يهو  ةتانز لابقإ 6806165 هيتاوق

 | ةمشفح ةقيقح] ىلإ ةياكعلا ادع ىو نأ نود ء«ةايحلا طمن يف هباشت نم برعلا نيبو

 . '"”«امهنم لكل يفاقثلاو يعامتجالا ماظنلا لوصأ يف ةكرتشملا ةمورألا

 ء(مهيلع حارخلا َبَتُك١ ناسح نأ نم نودلخ نبا هركذ ام (رئازجلا) اهيحاونو

 ضرفي ملو حتفلا ةجيتن مهيبسيو مهلاومأ حبتسي مل ناسح نأ يف كلذ ةيمهأ لثمتتو

 لثم كلذ يف مهلثم جارخلا مهيلع ضرف لب ا ا يمارسوا

 ىف لاعف ريثأت هل ناك ةأواسملاب روعشلا نأ كش الو «نيملسملا برعلا دالب رئ
 ويس لم بعي ًاجاوفأ هللا نيد يف مهلوخد يف مهاسو ( مهسومن

 ١55. ص  فرطماب دمحم ب نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ()

 .15١ص - يوابرعلا دمحم  ىمادق برع ربربلا (0)
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 هعم اولخد نيذلا زربأ نم ناكو '”ةالولا ىلوو «نيواودلا ناسح نّودو»

 :وهو «يريمحلا يرفاعملا برك يدعم نب دمحي نب يرذ نب معنأ نب دايز - ١
 نب كلملا دبع زهج نأ ىلإ رصم نكسو نميلا نم رجاه ؛تاقثلا نم ؛«يعبات
 نم ةيربربلا ةنهاكلا عم ناك نم ةبراحمل نامعنلا نب ناسح دادمإل ًاشيج ناورم
 حتف دهشو ءهال4 ةنس دنجلا عم هلايعب دايز جرخف «ةيقيرفأب ربربلاو مورلا

 ةيوبنلا ثيداحألا يف ةلاسر هيلإ بسنُتو «ناوريقلا يف رقتساو ءاهريغو ةنجاطرق
 يف ريصن نب ىسوم ٍبورح معنأ نب دايز رضحو «ناوريقلاب اهاور يتلا
 .ةيرجه ٠٠١١ ةنس اهب نفدو تام نأ ىلإ ناوريقلاب شاعو ءبرغملا

 «ةيقيرفأب مالسإلا يف دولوم لوأ يرفاعملا دايز نب نمحرلا ديع هنبا ناكو

 هلو «ناوريقلا ءاضق دعب اميف ىلوتو «ناوريقلاب شاع مث «هال» ماع ةقربي دلو
 .ه١5١ ماع ناوريقلاب يفوتو «نيثزج ثيدحلا يف دنسم باتك

 ايضاق حبصأو «ماشلا ةينامي نم «يريمحلا يخونتلا عفار نب نمحرلا دبع ١
 ريصن نب ىسوم هالو» ثيح ءاهئانب ذنم ناوريقلل ضاق لوأ وهو «ناوريقلل
 مايق ذنم ءاضقلا هتيالول ًادادتما كلذ ناك امبرو .«ه/١٠ ةنس ناوريقلا ءاضق

 ثكم دقو ؛هال4 ماع نيواودلا ميظنتو ناوريقلا دجسم ءانب ةداعإب ناسح

 يفوتو ءريصن نب ىسوم ةيالو يف ةيقيرفأو ناوريقلل ايضاق عفار نب نمحرلا دبع
 .ةيرجه ١١7 ماع ناوريقلاب

 عم ّجح «ءءارمألا نم «يباحص :نْمّيلا وبأ «ينالوخلا بهو نب نايفس -

 ةيقيرفأ لامش ازغو ءاهب رقتساو ءرصم حتف دهشو «عادولا ةجح كي يبنلا
 نامعنلا نب ناسح عم اهلخد مث «ناورم نب زيزعلا دبعل اريمأ (ه517 ةنس)
 .ه/5 ماع يفوت نأ ىلإ ناوريقلاب رقتساو ءيناسغلا

 نم «يعبات : يناعنصلا يئابسلا ةلظنح نب ورمع نب هللا دبع نب شنح هيقفلا
 نب ريهز عم مث تباث نب عفيور عم ةيقيرفأ ازغو .رصم لخد .ناعجشلا ةداقلا

 ةرتف يف ءابنأ هلو «نميلا ىلإ داع مث ءرصم ىلإ داعو (ه517/ ماع) يولبلا سيق

 رفنتساو (هالا“ ماع) ريبزلا نب هللا دبع رمأ ىهتنا املف «نميلاب ريبزلا نب هللا دبع

 نب ناسحل ادذم ةيقيرفأ ىلإ ريسملاو داهجلل سانلا ناورم نب كلملا دبع

 )١( ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 170.
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 لخدو «نميلا نم اوراس نيذلا عم يناعنصلا شنح هيقفلا راس «نامعنلا

 يلو نم لوأ وهو» ءاهب رقتساف ء«(هال5 ماع) نامعنلا نب ناسح عم ةيقيرفأ

 - ةيقيرفأو ناوريقلاب روشعلاو جارخلا ناويد ةيلوؤسم يأ  «ةيقيرفأ روشع

 نب ىسوم عم سلدنألا حتف دهش مث ءريصن نب ىسوم ةيالو يف كلذك ناكو
 . ةيرجه 7 ماع ريصن

 ةيقيرفأ لخد هنأ ريثك نبا لاق «يناميلا يمخللا ريصُت نب ىسوم حتافلا ريمألا

 امم «نامعنلا نب ناسح ةيالو ىف كلذ نوكيف «هال9 ةنس برغملا ىلإ ارغو

 داك الو راظإ ف ةذاقلا فا نمألا نم نراك نيس ني سرق نا ىلإ ريشي

 ىلع نيلخادلا نم ريمأ :حلاصلا دبعلاب فورعملا «يريمحلا روصنم نب حلاص - 5
 ملسأ «ديلولا نمز يف برغملاب روكن ضرأ حتتفا ,ناسح مايأ يف برغملا

 . ةيقيرفأ ىلع ناسح هفلختسا يذلا حلاص هنأ ودبيو .روكن ربرب هدي ىلع

 راد) نشأ يذلا وه)» هنأ نامعنلا نب ناسح تازاجنإو رود ملاعم مهأ ةرغ ناك

 رك بح علا ةيبرجلا نفيسلا نب د اددع تجتنأ يتلا نساوت (ةعانصلا

 .©"”«ايلاطيإ ٍتونج ىلإو طسوتملا نضيبألا رحبلا نزج قلإو سلدنألا ىلإ برعلا
 تي ني ب ناجع ع

 ةيقيرفأو ناوريقلاب ماقأ» نامعنلا نب ناسح نأ ريثألا نبال ةياور ركذت امنيب

 نبا ركذي - ه85 لاوش ىف يأ - «ناورم نب كلملا دبع ىفوت نأ ىلإ دحأ هعزاني ال

 همسا الجر ةيقيرفأ ىلع فلختساو كلملا دبع ىلإ ناسح داع هنأب ةنياث ةياور ريثألا

 عجرو) :نودلخ نبا لوق كلذ دكؤيو ' ”«حلاص صحف بسنُي هيلإ حلاص وا

 ركذي مث «هدنج نم حلاص همسا الجر ةيقيرفأ ىلع فلختساو كلملا دبع ىلإ ناسح

 ةفيلخ حلاص اهبو ناوريقلا مدق» هنأو ةيقيرفأ ىلإ ريصن نب ىسوم ريسم نودلخ نبا
 ٠ .هال9 ةنس ريثك نبأ ركذ اميف كلذ ناأكو .«ناسح

 ىلإو رصم ىلإ نامعنلا نب ناسح ةدوع نم مغرلاب هنأ كاردإ نكمي يلاتلابو
 هتفيلخو هبئان دوجو لالخ نم ايقيرفأ لامشل ًايلاو رمتسا دّقف ناورم نب كلملا دبع

 ١. 15 ص . فرطماب دمحم  نميلا ىلا ةيسقتملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 0010

  «برغملا يف عضاوم ةدع مسا  ةلمهم داص هرخآو هيناث نوكسو هلوأ حتفب - صحفلا هن

 : ا لماكلا ب7 ض ةج ]
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 ةيالو رارمتسا تركذ يتلا تاياورلا عم ضراعتلا لوزي كلذبو «ةيقيرفأب حلاص
 .ناورم نب كلملا دبع يفوت نأ ىلإ ةيقيرفأل ناسح

 ىلع ًالماع ناك ناسح نأ نم مجارتلا هتركذ ام ًاضيأ ةرتفلا كلت تدهش دقو
 ىلإ رصمل اريمأ ناك ناورم نب زيزعلا دبع نأ امبو ««ناورم نب كلملا دبع مايأ يف رصم
 . ابلاغ ةيرجه87 85 ةرتفلا يف نوكت رصمل ناسح ةيالو نإف ء«ه465 ماع يفوت نأ

 ه457 لاوش يف  كلملا دبع نب ديلولا ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع يفوت املو

 دق ناك ناسح نأل ءديلولا دهع لوأ يف قشمد ىلإ داعو لامعألا ناسح لزتعا -

 مورلا دالب وزغل ماشلا نم شيج زيهجت مت ه7 ماع يفو .ًاريبك اخيش حبصأ

 دالبو ماشلا روغث نيب يفوتف ؛مورلا ايزاغ شيجلا كلذ يف ناسح راسف (ايكرت)
 .ةدلاخلا داجمألاو حوتفلاب لفاح رمع دعب ما/5٠ /ه/41/ ماع مورلا
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 فئاوصلا بحاص ٠١ . فوع نب نابفس

 - ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا دئأك س

 نب بلك نب ريمع نب فوع نبا لفغملا نب فوع نب نايفس يباحصلا وه

 يدزألا يدماغلا دماغ نب ديز نب دعس نب لئدلا نب و وي

 ط1

 نب ةانم نب دعس نب لئدلا نب ةبلاو نب راسي نب لهذ نب بلك نب ورمع نب فوع
 . يدماغلا يدزألا دماغ

 هيفو '')72ءاخسو ةدجنو سأب هل ناكو هِةْيلكَي ىبنلا بحص يدماغلا فوع نب نايفسو

 اهميقُي فوعنيانايفس ناكامك ةبيلص ةانق دوعسم نبايٌعِقَأ
 مربل طلال طز
 «نذا وذ 1

 دماغ مساو « ةارسلا دزأ نم  ةيدزألا دماغ ةليبق ىلإ فوع نب نايفس يمتني

 مهنيب حلصأف رش هموق نيب ناك هنأل دماغ هل ليقو ءأبس نب نالهك نب كلام نب تبنلا

 دماغو سود مهو دزألا نم نارهز ةارس يف نميلا يلاعأب دماغ رايدو .ناك ام دمغتو

 ويلا ىتح (دماغ دالب) وأ (دماغ ةارس) ىمسُت مهتقطنم لازت امو '''رجحلاو

 أذ أجا 2

 ىلإ نميلأ نم دماغ دقو ريسمب دي آي هللا لوسرل فوع نب نايفس ةبحص طبترتو

 يف دفولا نع ءاج دقو ؛ةرشعلا دفولا كلذ لاجر نم ًادحاو هنوكل هلي هللا لوسر

 مهو ءةرحفلل يشع ةنه دماغ دفو دْيْكََع هللا لوسر ىلع مدق» : هنإ رثأآلا نويع

 .56١١ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 ل لثألاو  ءافرطو لثأ ٍذئموي وهو «دقرغلا عيقب يف اولزنف «ةرشع
 انس مهثدحأ مهلحر دنع اوفلخو هي هللا لوسر ىلإ اوقلطنا مث  ناهباشتم رجشلا

 .هل باوثأ اهيف مهدحأل  ًءاعو يأ  ةبيع قرسو قراس ىتأو ءهنع مانف

 بتكو «مالسإلاب هل اورقأو هيلع اوملسف ديو هللا لوسر ىلإ موقلا ىهتناو
 . مالسإلا عئارش نم عئارش هيف اباتك مهل

 هنإف :لاق .هللا لوسر اي انثدحأ :اولاقف ؟مكلاحر يف متفلخ نم :مهل لاقو

 لوسر اي :موقلا دحأ لاقف .مكدحأ ةبيع ذخأف تآ ىتأ ىتح مكعاتم نع مان دق

 ىلإ تدرو تذخأ دق :ِةَو هللا لوسر لاقف .يريغ ةبيع موقلا نم دحأل ام «هللا

 امع هولأسف «مهبحاص اودجوف «مهلحر اوتأ ىتح ًاعارس موقلا جرخف .اهعضوم

 ءاهبلط يف تمقف «ةبيعلا تدقفف يمون نم تعزف :لاقف .ةَو هللا لوسر هب مهربخ

 اذإف «ىهتنا ثيح ىلإ تيهتناف «ءىنم ودعي راث ىنآر املف ءاآدعاق ناك دق لجر اذإف

 هنإف «هللا لوسر هنإ دهشن :اولاقف .اهتجرختساف «ةبيعلا ٍبّيَغ دق وه اذإو ءرْفَح رثأ
0 

 .ملسأف ه هوملخ يذلا مالغلا ءاجو :هوريخأف دك 5 ىبلا ىلإ اوعجرف

 الاوت ميعلاعفا ب يراسنالا تيقن ىبا هلق يتلا ومار

 وبأ مهسيئر ناكو ٌةْلكَك هللا لوسر اوبحصو ةرونملا ةنيدملا يف ةرتف اوثكمف

 وصوت اونداتسا انلو «يدماغلا فوع نب نايفس مهيفو يدماغلا ثراحلا نيب نايبظ

 دريع ىف راج يدل يالا كلا كرسر مرن بح ءنميلا ىلإ ةدوعلل لَك هللا

 ةسايسلا قئاثولا ىف ءاننوبا ”«مالسإلا عئارش نم عئارش هيف ًاباتك مهل بتك» هنإ رثألا

 هللا لوسر مهل بتكا هنإ ميقلا نبال داعملا دازو دعس نبا تاقبط نع يوبنلا دهعلل لل

 عمج نعو © «رشع ةنس ناضمر رهش يف وهو .مالسإلا عئارش هيف اباتك كو
 امأ :يدزألا ثراحلا نب ريمع نايبظ يبأل ًاباتك كي يبنلا بتك» يطويسلل عماوجلا
 ءرَشحُي الو رشعُي الو ِهُمَدو هلام ٍمُرَح ءملسملل ام هلف دماغ نم ملسأ نّمف :لعب

 نب هللا دبع نايبظ يبأل باتكلا نأ ىرخأ ةياور يفو * «هضرأ نم هيلع ملسأ ام هلو
 ايا رعلا يرو" (ةدتا ر سر اهيل )كا ديس عم لاذ .يدماغلا ثراحلا

 3 ص يتيلدنألا نساتلا تيبس نبال تزتألا نويع .()
 دعس نبال ةباحصلا تاقبطو «ميقلا نبال داعملا داز نع  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (0)

 .7”ص ١و اج
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 حرجلا باتك نع قئاثولا يف ءاج كلذكو ؟٠”ثراحلا نب سمش دبع وه نايبظ يبأ مسا نأ
 يف : دماغ دقو باتك يف ناك : يدزألا ديزي نب نايفس لاق" يزارلا متاح يبأل ليدعتلاو

 فوع نب نايفس وه اذه ىدز الا نايقسو "”نبللا نع هناسل ىنغتسا دق عُرف ٍلام لك

 .كفرع ني نايتس ىويسدنا# نع قارس همسلا نم ةناحبصلا متنارتا ىف سلف يورألا

 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذ يفو ءماشلا حتف فوع نب نايفس دهش دقو
 يبأ عم ناك «لاطبألا ناعجشلا نم « يباحص «لدئاق : يدزألا يدماغلا فوع نب نايفساا

 فوع نب نايفس» ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو 2١7 2تحتتفا نيح ماشلاب حارجلا نب ةديبع
 نب نايفس :ركاسع نبا لاق . .ءاخسو ةدجنو سأب هل ناكو ِهْكي يبنلا بحص : يدماغلا

 فوع نب نايفس نع ملسم نب نايفس قيرط نم ىور مث «ماشلا حتف دهش . .ف
 ىتأ امدنع كلذ ناكو ٠ "ا باطخلا نب رمع ىلإ ةديبع وبأ انثعب :لاق يدزألا
 ا : .صمح أدصاق ريبك شيجب مورلا كلم لقره

 ةديبع وبأ بكف افيد ىلإ سيح ني عورغلاا نام اوعيجات دديبلا ءارمأ ةديبع

 هانلق ام ملع هدنع فوع نب نايفس كيلإ تثعب ١ لقول : هيف لاقو كلذب رمع ىلإ ًاباتك

 . (نيمأ اندنع وهو ءميلع كلذب هنإف «كل ادب امع هلسف

 نم يدزألا فوع نب نايفس ثعب ةديبع ابأ نأ» :قئاثولا باتك يف ءاجو

 هربخيل هب مهل ماوق ال امب هيلع تشاج دق مورلا ْنأ هءاج نيح ءرمع ىلإ صمح
 داعضتعا ةددقا ريم ةزيلا ريغان ة:ريعل ةايفس هلاقف ىو ريضلا كلذي
 .مهنيبو ائنيب لصيفلا يه ةعقولا هذه نإف ؛ةعقولا لبق مهتأي ددمب ةماعلا
 امو 0ىلاعت هّللا ءاش نإ مهيلإ مداق ددملا نأ مهملعأو نيملسملا رشبو رشبأ :رمع
 ىلإ حوتفلا تدتماو ه١ بجر يف مورلا شيج ةميزه متو ددملا لضو نأ كبل

 .رمع ةفالخ يف حوتفلا كلت ةداق زربأ نم نايفس ناكو ةيكاطنأو بلح

 فئاوصلل فوع نب نايفس ةيالو

 ةيواعم ةيالو ذنم مورلا دالب ىلإ وزغلاو فئاوصلا ةدايق فوع نب نايفس ىلوت
 نب نايفس ناك» :يرذالبلا لوق كلذ دكؤيو .نافع نب نامثعو رمع ةفالخ يف ماشلل

 يف حاسف «شعرم (عقوم) لبق نم لحر نيثالث ةنس مورلا ىزغ امل يدماغلا فوع
 رجح نبا لاق .*””«ًأدنج اهنكسأو شعرم ةنيدم ةيواعم ىنبو .«مورلا دالب

 )١( ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا  71١٠و471١.
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 مث ءهمظعي ناكو كفئاوصلا ىلع فوع نب نايفس ةيواعم لمعتسا# : ينالقسعلا

 : رعاشلا هل لاقف يرازفلا دوعسم نبا  هتافو دعب ىأ  هدعب لمعتسا

 ؟'!اهميقُي فوع نبانايفس ناكامك ةبيلص ةاتق دوعسم نيااي مقا

 هب ضهني ال يتلا ةريطخلاو ةميسجلا ماهملا نم فئاوصلا ةدايقو ةيالو تناكو
 نب ةيواعم ناك كلذلو .ءامظعلا ةداقلا نم فوع نب نايمس ناكو ءءامظعلا ةداقلا الإ

 . فوع نب نايفس مظعُي ةفيلخ وهو مث ماشلل ريمأ وهو نايفس يبأ
 دالب لخاد ىلإ فيصلا يف ةيبرح تاوزغ يه ةفئاصلاو «ةفئاص عمج فئاوصلاو

 ناكف «ماشلا ىلإ ةدوعلاو ايلاح اهرواج امو ايكرت يهو ةيطنزيبلا ةيروطاربمألا ضرأ مورلا
 امم ةيتاشو ةفئاص ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأو دنجب مورلا دالب نوزغي فئاوصلا ةالو

 . لحاوسلاو روغثلا يف ةظفحلا نوبتريو وزغلا نودوقيو نؤيهيو ةريزجلاو ماشلا روغث يلي

 دعب امو امهنع هللا يضر نامثعو رمع مايأ ةيماشلا نيملسملا روغث» : يرذالبلا لاق

 ام نوزغي نوملسملا ناكف ء«مصاوع ديشرلا اهاّمس ىتلا ندملا نم اهريغو ةيكاطنأ :كلذ

 اهالخأ اميرف «مورلل حلاسمو نوصح سوسرطو هنوردنكسإلا نيب اميف ناكو . .اهءارو

 ليق دقو .هب نحشت نم مورلا ةلتاقم نم اهيلإ لقت امبرو افوخ مورلا دالب ىلإ اوبرهو اهلهأ
 ريسي العل ةيكاطنأ نم هلاقتتا دنع اهثعشو هعم ندملاو نوصحلا هذه لهأ لقن لقره نأ
 اهب اودجي مل اوزغ اذإ نوملسملا ناكف . .مورلا دالبو ةيكاطنأ نيب ام ةرامع يف نوملسملا

 نيعطقنملاو ركسعلا نع نيفلختملا ةرغ اوباصأف مورلا نم موقلا اهدنع نمك اميرو ادحأ

 . '' «مهجورخ ىلإ ًافيثك ًادنج اهب اوفلخ مورلا دالب اولخد اذإ فئاوصلا ةالو ناكف ءاهنع

 ثيح باطخلا نب رمعل ماشلا ةيواعم ةيالو يف فئاوصلا فوع نب نايفس ىلوت دقو
 ؟؟ ةنس نيملسملا نم فالآ ةرشع ىف اهلخدو مورلا دالب ازغ ةيواعم نأ) ريثألا نبأ ركذ

 عم ةيفاصلا كلت دئاق فوع نب نايفس ناكو رمع ةفالخ يف كلذ نوكيف *””ةيرجه
 غلب ىتح ةفئاصلا ةيواعم ازغ) ثيح نامثع ةفالخ يف ه؟6 ةنس كلذكو «ةيواعم

 نم ةريثك ةعامج اهدنع لعجف ةيلاخ سوسرطو ةيكاطنأ نيب اميف نوصحلا دجوف «ةيرومع

 نب نايفس ةدايقب ةفئاصلا كلت تناكو '””(هتازغ نم فرصنا ىتح ةريزجلاو ماشلا لهأ
 رذ وبأو يراصنألا بويأ وبأو يراصنألا تماصلا نب ةدابع ةباحصلا نم اهدهشو فوع

 .57ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 07ص ؟ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .178١ص - يرذالبلل  نادلبلا مموتف (0)

 .44و 9١ص ؟ج  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (*)
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 ل ىدحإ ةنس ازغلا مث . سوأ نب دادشو يرافغلا

 مورلا نئامك نأل كلذو (""(همّده الإ ةيكاطنأ نيبو هنيب اميف نصحب رمي ال لعج جرخ املف

 ةدايقيو نافع نب نامثع ةفالخ ىف فئاوصلا رخآ كلت تناك دقو ءاهدنع نمكت تناك

 . فوع نب نايفس

 فوع نب نايفس ناك «نافع نب نامثع لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا تعلدنا املو

 ةداقلاو ةباحصلا لك لمش فقوم وهو نامثعل رأئلاب نيبلاطملا ماشلا لهأ ةداق نم
 ةرطيس ةدوعو «نيملسملا ماسقناو فعض ىلإ اهبورحو ةنتفلا تّدأو «ماشلا يف

 523 ت2 23 1ةس مقر

 نأ ثبل امو «نايفس ىيبأ نب ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا ه١4 ماع يفو
 ىف ءاجو .فوع نب نايفس فئاوصلا ىلع ةيواعم لمعتساو ءاهتوق ةمألا تداعتسا

 «فيصلا يف وزغلا ةفئاص :نيتفئاصلا ةيواعم هالو» هنإ عماجلا باتكب هتمجرت
 . (رهتشاو رفظف . فيصلا يف موقلا رّْيَم هانعمو موقلا ةفئاصو

 مورلا نوملسملا ازغ» ثيح ه4” ماع نم فئاوصلا فوع نب نايفس داقو

 نوملسملا ازغ امك «ه417 ةنس مهتقراطب نم ةعامج اولتقو «ةركنم ةميزه مهومزهف

 . نيرفاظ !وداعو ه4 ماع ةينيطنطسقلا فراشم ىلإ مهتاراغ تغلبو مورلا ضرأب اوتشو

 عم ةهجاوملا ىلع ةيرجه 15. 44 ماع يمالسإلا يبرعلا مامتهالا بصنا مث

 جيدح نب ةيواعم ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ققح ثيح ةيقيرفإ لامش يف مورلا
 نب ناسح حتتفاو سنوت يف ينامورلا شيجلا ىلع ةمساح تاراصتنا ينوكسلا

 ةنجاطرق نم نفسلاب مورلا لولف بحسناو برهو «ةنجاطرق يناسغلا نامعنلا

 . ةيقيرفإ تررحتو ءالولجو

 ناك لب :ليقو «مورلا ضرأب يمعثخلا هللا دبع نب كلام ىتشا ه5” ماع يفو
 عمجيو «ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع ناك لب :ليقو «ينوكسلا ةريبه نب كلام

 ردك انك طولا ربعلا ريفا هيمضي كوع نجاناينس كاجو ةورتلا ىف مهكازتت ها كلذ

 .رفظلاب داعو ه4 ةنس مورلا ضرأب ينوكسلا ةريبه نب كلام يناميلا دئاقلا

 ربلا يف ةيطنزيبلا مورلا ةيروطاربمأ دض عسوأ تايلمع ه49 - 44 ماع دهشو

 ةريزج رصم نم نفسلاب ينهجلا رماع نب ةبقع يناميلا ريمألا ازغ ثيح ءرحبلاو

 .44و 9١ص ”"ج - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 01(
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 ةريبه نب كلام دئاقلاو يثراحلا سيق نب هللا دبع ةيرحبلا ريمأ ازغو (ه18) سدور

 فرع نب نايفس عم ةفئاصلا اوزغ امك ماشلا نم نفسلاب مورلا لحاوس ينوكسلا

 جيدح نب ةيواعم رصم ريمأ ازغ ثيح ه44 ماع ةهجاوملا ةحاس تعستاو (ه44)

 اهب ىتشو ''هزح يراصنألا ديبع نب هلاضف ازغ١ امنيب «ةيلقص ةريزج ينوكسلا
 «عورلا نظرا ةريبه ني كلاغ قو. ءاربثك اعيش اهيف فاضأو:ةدي ىلغ تحتفو

 سيق نب هللا دبع مجاهو ءرحبلا يف يجحذملا يواهرلا ةرجش نب ديزي ازغو
 تقولا يف كلذ لك «يلجبلا زرك نب هللا دبع ةفئاصلا ازغو «مورلا لحاوس يثراحلا

 . ةينيطنطسقلا ىلإ ربكألا فحزلا دوقي فوع نب نايفس هيف ناك يذلا

 تي د

 (ه٠65 )49  ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا

 : ليقو ءه 54 ةئسلا هذه ىف» :ريثألا نبا لاق «ةينيطنطسقلا ةوزغ ركذ» ناونعب

 نب نايفس مهيلع لعجو ةازغلل مورلا دالب ىلإ ًافيثك ًاشيج ةيواعم ريس «نيسمخ ةنس
 . ''”هوبأ هنع كسمأف «لتعإو لقاثتف ءمهعم ةازغلاب ديزي هنبا ةيواعم رمأو .فوع

 (ايكرت) مورلا دالب ىلإ فوع نب نايفس ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ىضمو
 كراعملا ترادو اهورصاحف ''؟ةيئيطنطسقلا اوغلب ىتح مورلا دالب يف اولغوأ» ثيح
 . ةينيطنطسقلا تاتيصحت ببسب راصحلا لاطو «مورلا نيبو مهنيب

 نأ يراخبلا حيحص يف تبث دقو» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا لاق
 شيجلا اذه ناكف .«مهل روفغم رصيق ةنيدم نوزغي شيج لوأ» :لاق َةْكَي هللا لوسر
 :"””(دهحلا اقلب. صااهبلا اولصو امو :ءاهارغ ةم لوأ

 نب ديزي ناكو «ةديدش ةقشمو ىمح راصحلاو وزغلا كلذ ىف نيملسملا باصأو

 : لوقي ديزي ءاشنا» هنإ ريثألا نبا ركذف «نارم ريد يف موثلك مأ هتجوز عم ةيواعم

 موم نمو ىمحخ نمةنودقرفلاب مهعومج تقال امب يلابأ نأ ام
 موثلكمأيدتعنارمريدب  ًاقفترم طامنألا ىلع تأكتا اذإ

 مورلا ضرأ يف فوع نب نايفسب نقحليل هيلع مسقأف هرعش ةيواعم غلبف

 ديزي قحلف '”هوبأ هيلإ مهفاضأ ريثك عمج هعمو راسف «سانلا باصأ ام هبيصيل
 امنإو شيجلا ريمأ ديزي نكي ملو «وزغلا كلذ يف كرتشاو ءهشيجو فوع نب نايفسب

 . (ةبرح) ةرهازلا موجنلا يفو (ةبرج) يربطلا خيرات يفو (ةزح) اذكه ريثألا نبا لماكلا يف ءاج 200

 | .177ص ةج .. ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

 ,"؟ ص 8ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (9)
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 اا“ ببي ل يي يي يي يي ١ يي يب بس ب يسب

 .مالعإلاو ةباحصلا نم شيجلا يف ناكو» .ءفوع نب نايفس شيجلا دئاقو نشأ

 هلاضفو ء«ريبزلا نب هللا دبعو «يراصنألا بويأ وبأو .باطخلا نب رمع نب هللا دبع
 هللا دبع نب كلامو «يلجبلا زرك نب هللا دبعو «سابعلا نب هللا دبعو «يراصنألا
 . مهريغو «ينوكسلا ةريبه نب كلامو «يبالكلا ةرارز نب زيزعلا دبعو «يمعثخلا
 سيق نب هللا دبع ةدايقب ة ها تا ىلا رولا ل دبا صبا ساررس اج

 وزغلا كلذ سفن راطإ يف تناك اهنإ لوقلا نكمي يواهرلا ةرجش نب ديزيو يثراحلا
 ةريزجل رصم ريمأ ينوكسلا جيدح- نب ةيواعم وزغ ىلع كلذ قبطنيو « ةينيطنطسقلل

 . كاذنآ مورلل ةيرحب ةدعاق مهأ تناك يتلا ةيلقص

 دشح مت «ًاريبك ًالمع ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا كلذ ناك دقل
 ةيضاع ةيتطتطمقلل] ةعسبلا تاتيصخشلا كلو. تذيندعل ةيضيف تاتلاكفإ
 زاضحو كل راعش.دعق «كاذتآ اهحشف ةلاحعسا ىلإ تدآ ةيطنزيبلا ةيناموزلا ةيروطاربمألا

 ةدوع ةيمالسإلا ةدايقلا تررق ةيرجه 5٠ ماع لئاوأ ىلإ ه54 ماع نم رمتسا ديدش

 . ةينيطنطسقلا نم اهتاوق

 وبأ يفوت دقو «ماشلا ىلإ شيجلاو ةيواعم نب ديزي عجر مث» :ريثألا نبا لاق
 لاقو هب نوةستسي اهلهأف .اهروس دنع نفدف :ةينيطنطسقلا دنع يراصنألا بويأ

 وأ ىدحإ ةنس اهدعب لب ةوزغلا هذه يف تمي مل بويأ ابأ نإ ليقو" تك با
 نيتنث ةنس مورلا ضرأب يراصنألا بويأ وبأ تام : يدقاولا لاق . . نيسمخو نيتنثا

 .اوطحق اذإ مورلا هب ىقستسي كانه هربقو ةينيطنطسقلا روس دنع نفدو نيسمخو

 .«هنومظعي ْمُْهو رازم هربق ىلعو ةينيطنطسقلا طئاح يف نوفدم هنإ :ليقو

 (هه9  ه٠) ةريخألا فوع نب نايفس تاوزغ
 .ةيرجه +0٠ ماع سفن ىفو : ريس كنمأب ةلططسفلا خف ميسا لبو كر علاعب

 يربطلا خيرات يف ءاج كلذ يفو .ةينيطنطسقلاو مورلا دالب ًايزاغ فوع نب نايفس قلطنا
 .مورلا ضرأ يدزألا فوع نب نايفس . .ةوزغ تناك نيسمخ ةنس يفا) هنإ ريثآلا نباو

 .ةيرجه 0١ ةنس كلذ رركت امبرو «رحبلا يراصنألا ديبع نب ةلاضف ةوزغو
 2 22 غ؟ جاب رم

 اجو 2''”«اهب ىتشو مورلا دالب يدزألا فوع نب نايفس ازغ 07 ةنس يفا مث

 يف لماكلا - 8ص 84ج  ةياهنلاو ةيادبلا - 15١ ص اج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١( 
 ١. 4 ؛ ص "بج  خيراتلا
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 باوبأ غلب نأ ىلإ اهيف لغوأف مورلا دالب ىلإ راسا هنإ عماجلا باتك يف
 نب ناوفص قيرط نم ذئاع نبا ىور :ىنالقسعلا رجح نبا لاقو ''”8ةينيطنطسقلا
 نيراس فوع نب نايفس عم انك :لاق هخايشأ ضعب نع دمحم نب جرفلا نع ورمع

 ةينئيطنطسقلا لهأ (ضيعب) جرح ىتح «بهذلا أب ىلع راغأف  مورلا ضرأب

 انإف ءردقملا متلجعتسا مأ باتكلا بذك مأ باسحلا متأطخأ يردن ام هللاو :اولاقف

 .«اهنامز اذه سيل نكلو حتفتس اهنإ ملعن متنأو

 ' يراصنألا بويأ يبأ ةافو نأب ريثك نبا بيوصتو يدقاولا لوق مدقت دقو
 امأ «قبسألا ةوزغلا يف ال ةوزغلا هذه يف كلذ نوكيف ةيرجه 0؟ ماع ةينيطنطسقلاب

 داع هنإ باوصلاف . ةفيلخ نبا هركذ ام ميدقت ينالقسعلا راتخا دقو ه8” ةنس ةفيلخ

 . ماشلا ىلإ ه5 ماع هتوزغ نم

 غلبو مورلا دالب ىلإ ةريخألا هتوزغ فوع نب نايفس داق ه07 ةنس يفو

 ةفيلخلا غلب املو «(قادنّرلا) ىمسي ناكم يف يفوتف» ؛ةينيطنطسقلا فراشم

 سانلا هيلع ىكبف «هاعني برعلا دانجأو نيملسملا راصمأ ىلإ بتك هتافو ةيواعم

 ماع هتافو تناكو ءهاضرأو فوع نب نايفس نع هللا ىضرف

 1٠ ١. ص  عماجللا 230

 دمحم دي ىلع ةينامثعلا ةلودلا رصع يف الإ ةينيطنطسقلا حتف متي ملو 1٠ ص  عماجلا (؟)

 .(ةنسال40) ب فوع نب نايفس دعب م401١" ماع حتافلا
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 - َءاول َنيعَبرأ هِرْبَق ىلع نوملسملا ٌَرَسُك دئاق -

 ساب ا يس را يل ياسا

 """معثخللا كلام نب دعس نب رماع نب ةعيبر نب رماع نب ةفاحق

 : يلهاج رعاش لاق ثيح جحذم ةليبق يهاضت تناك ةريبك ةينمي ةليبق معثخو

 لئابقلا ىدحأ لقمالإ نحن : لهو جحذمب نولدعي يح معثخو

 وهو *'(لتفأ همساو - بقل يأ زبن معئخو) :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 ها يا يا نسا نصا رفا ديري دع نما ؛ رامنأ نب معئخ
 : سرفع بجنأف : يوقع نفاع يضعن ألا معئخ نب فلخ : معتخ بجنأف . ا

 ةليبق نوطب يهو "اهلك نوطب .بلكأ ابأ ةعيبرو ءأدوكو ءًاسهنو .ًابهانو «نارهش
 يلاعأ ةارس ةقطنم يف رامنأ نب ٌةَليِجَب ةليبق عم نكست معثخ تناكو 1

 معثخو ةليجب طبرت تناك كلذلو «ةشارأ نب رامنأ انبا معثحو ةليجبو ؛

 نب ريرج ليلجلا يباحصلا دي ىلع نيتليبقلا يف مالسإلا رشتناو «ةقيثو 0
 نم ديدعلا راس مث (نمي يذ ريخ) هنأب هو هللا لوسر هفصو يذلا يلجبلا هللا دبع

 نم اوحبصأف يمعثخلا هللا دبع نب كلام مهنمو هو هللا لوسر ىلإ معثخ تالاجر
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ

 : يمعثخلا هللا دبع نب كلامل هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 . ةيحص هل :نابح نباو يراخبلا لاق»

 ثيدحلا ركذف « هك يبنلا عمس هنأ ىور لاقف :ةباحصلا يف ةفيلخ هركذو ..

 نب ثيل نع هيبأ نع يثيعشلا هللا دبع نب دمحم قيرط نم دمحأ هجرخأ يذلا

 .7 57ص ؟”ج - ينالتسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0010

 .""ص ١١ج  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (0)
 1١9. - 8١١ص - ىنادمهلا . برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 هامدق تريغأ نم :ِهنيي هللا لوسر لاق «لاق ىمعثخلا هللا دبع نب كلام نع لكوتملا

 ” هيراقلا ىلع هللا هياكالا ليس ف
 .هب يبعشلا نع عيكو نع  روكذملا ثيدحلا يأ  ىوُرو :هدنم نبا لاق

 . (ةيحص هل تناكو) :ةدنم نبا دازو

 امك . .ةصق هقايس يفو حبصملا يبأ قيرط نم يناربطلاو ًاضيأ دمحأ هجرخأو

 7 ةدعولا اذه نم ىوغبلا هج رخأ

 هللا لوسر باحصأ نم ىمعثخلا هللا دبع نب كلام نأ هلك كلذ نم ققحتيو
 ًانيكاجا ىوو هنأ ىلإ اداكنا (ةقئ ىفتات)ل هنأ ىلإ يظر: ىلفيشلا يع اهنيي هلك
 هنأل «يقيقح ضراعت كانه سيل نأ عقاولاو م و را نع ا ندير ةلوعس

 هللا لوسر نم اهعمس ًاثيداحأ ىورو ةرشابم ِةنلَي يبنلا نم اهعمسي مل ًاثيداحأ ىور

 نباو نابح نبأو يراخبلا كلذ ىلع عمجأو ركذ امك ةباحصلا نم وهف ةرشابم ِةكي
 .يناربطلاو دمحأو ةدنم

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا لاقو
 نب هللا دبعو دمحم نب مستاقلا هنع قر . . يمعثخلا للا قبح يوكو

 . يرصملا ناميلس

 اهلا الجو يمعثخلا هللا دبع نب كلام ناكو :دمحم نب مساقلا لاق

 فصن هنوبرضي اوناكو - ليلب طق سوقاتلا برض ام : ةليمج ىبأ نب ىلع لاق

 . يلصي هتيب دجسم يف هبايث هيلع عمج دق يمعتخلا هللا دبع نب كلامو الإ  ليللا
 لوطي ءاهنووري ماشلا لهأ دنع ةّمج لئاضف يمعثخلا هللا دبع نب كلاملو

 . "”«اهركذ

 ام :لاق ةليمج ىبأ نب ىلع نع . .» ةباصإلاب هتمجرت ىف ىنالقسعلا لاقو

 لاق ..ةعنب ةعوسم ىلا ىلصب هلابك هيلط ممتع دق كلامو: الإ: ليلي طق: شوفان توك
 . «ةريثك هلئاضفو :- ينالقسعلا

 ةنيدملاب ِخَنِلَص هللا لوسر بكوم ىف ىمعثخلا هللا دبع نب كلام ثكم دقل

 ركب وبأ ةفيلخلا رفنتسا املو «نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث نمزلا نم ةرتف ةرونملا

 ١. 27ص ”ج  ىنالقسعلا رجح نبأ  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 230

 .5//7 ص - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ءاجرأ لئابقو ناسرفو ةداق بكاوم يف معثخ ةليبق ءانبأ نم نيريثكلا عم هللا دبع
 .ةدتمملا قافألا ىلإو ماشلا ىلإ ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر نيلماح نميلا

 ءاجو ه١ ىناثلا ىدامج ىف  كومريلا ةعقوم هللا دبع نب كلام دهش دقو

 نبال يزاغملا باتك نع ةباصإلا باتكب يديبُرلا برك يدعم نب ورمع ةمجرت يف
 موي زرب لجر نم فرشأ تيأر ام :يمعثخلا هللا دبع نب كلام لاق ..» :ذئاع

 ءاومزهنا مث هلتقف رخآ مث هلتقف  ينامور سراف يأ جلع هيلإ جرخف كومريلا

 .هلوح نم اعدو «نافجلاب اعدو «لّرنف ؛ هل ءابخح ىلإ فرصنا و

 صوم :اولاق د دج

 ه1١- سدقلاو نيطسلف حتفو  ه5١ - قشمد حتف هللا دبع نب كلام دهشو

 ةفالخو رمع ةفالخ يف رصمو ماشلا تاحوتف نم اهريغو - ه١7 .رصم حتفو -
 دعي هنإ يبطرقلا لاق ثيح رصمب اورقتسا نيذلا ةباحصلا نم وهو هع

 ىف: ءاغ تيكب د طاجن اووفعس وللا اهيعلا ويقل هك "1 نييريحملا ىف
 لإ كلذ ومر ٠ الديطبلل لفأ نع .ةفاقلا راع نسلإ سياجبلا باكي كيس

 لاق ثيح ماشلا قشمدب لزنم ًأضيأ هل ناك امك نيطسلفب رقتسا مث رصمب ةرتف رقتسا
 دجسم يف هبايث هيلع عمج دق كلامو الإ ليلب طق سوقان بر ام : ةليمج ىبأ نبا

 . ماشلا لهأ دنع ةّمج ٌلئاضف هللا دبع نب كلاملو :يبطرقلا لاقو . يلصُي هتيب
 اذ عام
 - نيك وع

 فئاوصلاو ايارسلل كلام ةدايق
 2 ل ل ل ل ل ل ل ل

 ًاريمأ يمعثخلا هللا دبع نب كلام ناك» .:يبطرقلا لوق ىضتقم وهو ؛نامثع ةفالخو
 "7كلذ لبقو ةيواعم ةفالخ يف شويجلا ىلع

 تقال. وهو (كناوسلا كلانرو. انامل فلاب)' امس يقل كلام ريعتاو
 كلامب فرعُي ناك» :ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق ثيحب رهشأ لوألا
 ا ا ل تت د م ا ةأيارتسلا

 طيتري ايارسلا كلام بقل نأو :صملا سف انمل يقلل" نإ ونسوي" 7(بفكا وبصل

 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا نم اهدوقي كلام ناك يتلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ايارسب

 .9١ص "ج  ةباصإلا ()
 ." ل5 ص - ىبطرقلا ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)
 ]١945[. ؟نيطسلف لهأ نم وهو» نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو 577ص  عماجلا (9)
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 تيس يس ببال ر

 كلام) بقل امأ ءايارسلا كلت ريمأ وه ناك ثيح زاقوقلا دالبو ةيئيمرأ ىلإ

 مورلا دالب ىلإ ةيفيصلا تاوزغلا ةدايق يهو فئاوصلل هتيالوب طبتريف (فئاوصلا

 . ايلاح ايكرت يهو

 كلذ اودهش ْنَم دحأ نع ةيوبنلا ثيداحألا ٍبتك هتلقانت ام ثدح تاهجلا ىدحإ

 نب كلام ىدان ْذِإ برد يف ريسن نحن انيبا :لاق هللا دبع نب دلاخ وهو مويلا

 الأ هللا دبع ابأ اي : الئاق ليخلا ضارع يف هسرف دوقي الجر يمعثخلا هللا دبع

 همرح هللا ليبس يف هامدق تربغا نماا : لوقي ْةْو هللا لوسر تعمس ينإ :لاقف ؟بسكرت

 000 نيلحار ىآ تاوشمق « سانلا لزنو كلام لزنف ( (رانلا ىلع هللا

 . رصنلاو حتفلاب مهر يسم جوتنو . ؟70١هنم ايشام

 ايكرت يف كلام ةوهر

 تناكو ءايكرت يف (كلام ةوهر) تيمس يمعثخلا هللا دبع نب كلام مسابو

 ماشلا روغث يلي اميف ثدحلا برد نم اليم رشع ةسمخ دعب ىلع عقت كلام ةوهر

 . (ايكرت) مورلا دالب قمع ىلإ فئاوصلا قيرط وه ثدحلا برد ناك ثيح

 : الئاق نينسلا

 ىلع ثدحلا برد نم ناك املف ؛لفق مث ل ير راسم

 ماهس مسقو مئانغلا عابف ًاثالث اهيف ماقأ ةوهرلا ىعدي عضومب ًاليم رشع ةسمخ

 للا رغوة رسولا هكالت فيم ةيسنلا

 ذنم مورلا دالب ىلإ هيتاشو ةفئاص تاوزغ ةدايق هللا دبع نب كلام ىلوت دقو

 ةيرجه6 ٠ 494 ماع ةينيطنطسقلا ةوزغ هعم دهشو فئاوصلل فوع نب نايفس ةيالو

 تام املا  مدقت امك  ثيح ه0 ماع فوع نب نايفس تامو ةيرجه 7 ماعو

 )١( ملص "دج ب” ةياحصلا زييمت ىف ةباصإلا ١.

  00ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف ١50.
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 ىكيف ؛هاعني برعلا دانجأو نيملسملا راصمأ ىلإ ةيواعم بتك فوع نب نايفس
 . ؛دجسم لك يف هيلع سانلا

 نب هللا دبع نب فوع نب نايفس توم دعب فئاوصلا ىلع لمعتسا ةيواعم ناكو

 يلاوو دئاق وه هللا دبع نب كلام حبصأ مث «ماعلا سفن يف يرازفلا دوعسم
 دالب ًايزاغو هو هيج ني ادلع يب وا 58 ةئس مورلا دالب ازغو فئاوصلا
 . مورلا هتفرع ىتح فئاوصلا يلي كلام ناك ١ :ينالقسعلا لاق . هتافو ىتح مورلا

 مث (ه14 - )٠0 ديزي مث ةيواعم نمز فئاوصلا كلام يلو : : سيق نب ةيطع لاق

 بايك همر # ىف تاعو" 037 يعبرأ هريق ىلع اورسك تام املو .«كلملا دبع

 لاول ويعبر ا هربت نلف هيلا دك مروا ترا راض ا حل

 يف ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا نم شيج ىلإ زمري ءاول لك نأ امبو . "هيلع ًادادج
 ءاول الماح مهلثمي نم راصمألا رئاس يف برعلا دانجأ دفوأ دقف «نيملسملا راصمأ

 شويج نزح نع ًاريبعت هربق قوف نيعبرألا ةيولألا اورسكف كلام ربق ىلإ شيج لك
 ءارمألا نم هلئي مل ميظعتو ريدقت وهو «ميظعلا دئاقلا يباحصلا كلذ ىلع مالسإلا
 . هيلع هللا ناوضر يمعثخلا هللا دبع نب كلام ىوس خيراتلا ربع ةداقلاو

 "48ص اج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (0

 .277”ص  عماجلا 000



 دكنات مالسإلا رجف ىف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5255

7 ١ 
 ىلامُتلا ببجم نب نايفس

 كبلعي ريمأو سلبارط حمتاف -

 يلامُتلا بيجُم نب نايفس حتافلا ريمألا يباحصلا وه الأزدي”١*.

 انهنفز  نمنلا يلاعاب تاورسلا ةفطني ةةارسلا" هز! هفزألا ةهظيدةلاتتو

 تالاجر.نم امهريغو ىلامكلا طرق ني هللا دبغو ىلامكلا بيجم نب نايقس قلطتا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر .

 -- | ١س عاام

 يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي قيرط نم هريغو عناق نبا ىور) : ينالقسعلا لاق

 عادولا ةجح هعم دهشو ٍةِْكَي يبنلا ىأر دق ناكو «يلامثلا ديبع نب جاجح نع مالس

 ةعبس منهج يف نإ) :لاق ِةِلَ# يبنلا باحصأ نم ناكو هُئَدَح بيجم نب نايفس نأ

 .200(ثيدحلا . داو فالآ

 عم دهش «يباحص :يدزألا بيجم نب نايفس» :عماجلا باتك يف ءاجو

 ةياور قايس يف دوصقملا وه بيجم نب نايفس سيلو '”«عادولا ةجح لكي يبنلا
 «عادولا ةجح هعم دهشو لي ىبنلا ىأر دق ناكو» ةرابعب  ركذلا ةفلاس  ةباصإلا

 ةرابعب دوصقملا وهف بيجم نب نايفس امأ «يلامثلا ديبع نب جاجح كلذب دوصقملاف

 . ايو يبنلا باحصأ نم ناكولا

 ةصفح ةيواعم هِجَوَر١ هنأ ةباصإلا باتكب نايفس ةمجرت ىف ءاج كلذ ىفو «نايفس

 . ماشلا يف اهب هجاوز ناكو ؟'7«برح نب ةيمأ تنب

 تي مت 2 !م  هءوص هكر

 .2/ ص ١ - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0010

 ١. 5 * نص - فرطمابل عماجلا 6
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 حوتف يف مث كي هللا لوسر بكوم يف اعم اناك امهنأ وأ  هعم ناك بيجم نب نايفس
 هل :نابح نباو متاح وبأو يراخبلا لاق» :طرق نب هللا دبع ةمجرت يف ءاج دقو .ماشلا

 نب هللا دبع قيرط نم مكاحلاو نابح نباو يئاسنلاو دوواد وبأ هثيدح ىورو .ةبحص
 موي هللا دنع مايألا لضفأ :ِدلَك هللا لوسر لاق «لاق يلامثلا طرق نب هللا دبع نع ّيحل
 لاق ءاهبوتج تبجو املف نفلدزي نقفطف «تاندُب لو هللا لوسر ىلإ برقو .رحنلا
 ىورو . .عطتقيلف ءاش نم :لاق «لاقف هيلي نم ضعب تلأسف ءاهمهفأ مل ةفيفخ ةملك
 - هللا دبع هامسو - لي يبنلا هريغف ًاناطيش همسا ناك هنأ نسح دانسإب لبنح نب دمحأ
 .ركب يبأ ىلإ هباتكب نايفس يبأ نب ديزي هلسرأو .كومريلا دهش هنأ عر يفو
 . 27”(باطخلا نب رمع دهع يف صمح ىلع حارجلا نب ةديبع وبأ هلمعتساو

 بملأ 7 1
 ني عيل حو

 لحاوسلاو ا ا ا

 : يرذالبلا لاق «ق ققمدل نايف ىلا نب , ديزي مث ؛حارجلا نب ةديبع يبأ ةيالو يف

 نايقس أ نب ر كيزي ناك : : لاق «نيضولا نع ديعس نع ىماشلا صقح وبأ ينتدحو)لا

 كلذو .25”:اهيف عمطي نكي مل هنإف سلبارط ىوس قشمد لحاوس ىلإ ةيواعم هجو
 توريبو اديص اهنمو لحاوسلا نوصح ةيقب امأ «سلبارط يف نيزكرمتملا مورلا ةوقل
 رثخأ يقي لذا وسلا هده ضعي ىلع اوبلع مورلا د ضاا : ىرذالبلا لاق ٠ ءاهحتف متنف

 يوقلا مهدوجو نع كلذ دوعيو ' 79ةايغس ةقالكخم لاوأ وأ باطخلا نب رمع ةفالخ

 . (بيجم نب نلأيفس 0 تا :«!كيعلا ركذ امك مل 5: سلبارط يف

 2 دم هلع

 :لادلطلا حوتف يف ءاج امك ثيح اماه ايكيزات اة سلبارط حتف ناك دقو

 بيجم نب نأيقس ةيواعم هجحو ؛ماشلا دالب ةيواعم ىلوو نانفغع نق يا اهلا

 .ةعمتجم ندم ةثالث يهو نسلبارط ىلإ يدزألا

 تو «نايفس نصح يمس انصح اهنم لايمأ ىلع جرم يف نايفس نبف

 هنصح ىف ةليل لك تيبي ناكو «مهرصاخو «هريغو رحبلا نم اهلهأ ىلع ةداملا

 يدا اردمتولا ناتج سا ووو ءودعلا ىلع ودغي مث هيف نيملسملا نصحيو

 ثعبي وأ مهدمي نأ هنولآسي مورلا كلم ىلإ اوبتكو «ةثالثلا  ندملا  نوصحلا لوخأ

 «ةريثك بكارمب مورلا كلم مهيلإ هجوف ؛هلبق ام ىلإ اهيف نوبرهي بكارمب مهيلإ

 ," 08ص ؟ج  ةباصإلا (0)
 .184 - 7١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 ودغي مث هنصح يف ةليل لك تيبي ناكو  نايفس حبصأ املف ءاوبرهو اليل اهوبكرف
 ءانيملا هيق يذلا وهو . .هلخدف ءايلاخ هيف اوناك يذلا نصحلا دجو ردعلا يلع

 .ةيرجه 4 ماع سلبارط حتف مت كلذبو 2'”(مويلا

 نأ» عيطم يبأ نع ذئاع نبال ب اقيم 0000 نناننك يف هاو

 تن شيخ ب ةعامجب ىف نيلبا رطل ىلإ 'ىقرألا نلافكلا بيم نك نان هجر ةيزاعم

 ١ ١ .«اهحتف ةصق ركذف
 دهع ىلع سلبارط ةنيدم حتف بيجم نب نايفسا : نأ عماجلا باتك يف ءاجو

 ةيورعلا لقاعم نم ًالقعم اهلعجو دوهيلاو مورلا اهنم جرخأو نافع نب نامثع

 نوتم رف دان نوح فلا هل[ اسلي ايه[ اشنأ ملسم ىبرع دئاق لوأ وهو . مالسإلاو

 . "”(مهل ودعلا ةتغابمو ةيوجلا تابلقتلا ةلئاغ هيف

 لحاوسلا ندمو نوصح رئاس نيمأت ىلإ سلبارطل بيجم نب نايفس حتف ىدأ دقو

 رصعلا رجف مئاعد تدطوتو «عئاطقلا مهعاطقإو نيلتاقملاو تايماحلاب اهبيترت متو
 ماقأو اهالوتو ةيرادإ ةمصاع كبلعب ةنيدم ذاختا متو :عوبرلا كلت يف يمالسإلا يبرعلا

 ًاريمأ ثكمو مالسإلا يف اهلامعأو كبلعبل ريمأ لوأ وه ناكف «بيجم نب نايفس اهب

 رخاوأ يف نافع نب نامثع ةفالخ ءاهتنا ىلإ ه7 5 ماع  سلبارط حتف دعب ام ذنم اهيلع
 ثعبا :ةيواعمل صاعلا نب ورمع لاق» :هنأ ةباصإلا يف ءاج ثيح كلذ دعب مث هاه

 ىلإ ثعبف ءرصم لهأ ينعي مهنم جرخ نمب ثعبيل كبلعب بحاص يدزألا نايفس ىلإ
  هباحصأو سيدع نب نمحرلا دبع رثأ يف نايفس جرخف «بيجم نب نايفس

 تاكو نيطسلفب دللا يف سيدع نبا سبح متو ةيواعم ىلإ نايفس مهلسرأو . (مهوكردأف

 ماشلا مالعأو ءارمأ نمو كبلعبل ًاريمأ بيجم نب نايفس لزي ملو ه7 ماع رخاوأ كلذ

 . ةيرجه 07" ةنس ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا نأ ىلإ

 .17 5 177 ”ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 :؟ 5+ نص تاق رطمابل عماجلا 030



 555 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هعمل

 ىدزألا بم ىَ نب ةدانج

 - سدور ةريزج حتافو رحبلا ريمأ

 دزأ «ةيدزألا درر هوبورتا ءيدزالا نينا وهدلا ةيمأ يبأ نب ةدانج وه

 نيايست نيدارعي بوعي ”نميلا يلاعأب دماغو نارهز ةارس ةق ةقطنمب «ءةارسلا

 ابنم قب ناليك ليلسددزألا ني. رضت: نيب فللاه خب كراعتلا

 ريبك ةيمأ يبأ مسا :متاح يبأ نبا لاقو .ريبك ةيمأ يبأ مسا :يراخبلا لاق
 لاق :يبطرقلا لاقو .كلام ةيمأ يبأ مسا :ةفيلخ لاق امنيب «ةبحص هلو
 وهو .كلام نب ةدانج ريغ ةيمأ ىبأ نب ةدانج :يدقاولا بتاك دعس نب دمحم
 نبا شقان دقو .©”نأشلا اذهب ملعلا لهأ دنع نانثا اًمُه دعس نب دمحم لاق امك
 مل» لوقلا ىلإ ىهتناو يدزألا ةيمأ 5 نب ةدانج 0 م ينالقسعلا رجح

 نباو يراخبلا لاق امك (ريبك) هيبأ مسا نأ ىلإ ليمنو ' ' ”«هيبأ مسا يدنع حصي

 لاق .(يدزألا ةبمأ ا نب ةدانج) مساب رهتشا هنأ دوصقملاو ءمتاح يبأ

 دوعيو ل 5 نبا لقب ملو يدرألا ةدانج لاق نم مهنمو) : ينالقسعلا

 ةدانج ليق اذإف اروهشم اصخش ناك يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج دا ل

 .دوصقملا وهف ذ يدزألا

 ةكع هللا لوسر بكوم ىف . . ةدائح

 اود نارختا يت وس هلاجو ةنانت نشات ىدزالا ةيجأ :ننا نب ةدانحجاك
 اوعيابف «ةرونملا ةنيدملاب ِةْنيَي هللا لوسر لإ نمحلا تاورسب مهتقطنم نم مهلاحر

 . هيلع هّللا اودهاع اميف اوقدصو ءهوبحصو ٌدْيقَك هللا لوسر

 يبأ نب ةدانج) يبطرقلا لاقو - 8١١ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص 000(
 . (نارهز ينب نم ينارهزلا مث ؟ يدزألا ةيمأ

 15 ؟نح ب ىيطرقلا قبلا :كيع خبات باحصألا 0 )030

 11 نع ا سدس ىتالقسحلا رديت نبا ةناعيسلا ليست ىف ةباضإلا 109



 كح مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 559

 ريخلا يبأ نب ديزي قيرط نم يوغبلاو يئاسنلاو دمحأ ىور» :ينالقسعلا لاق

 ديك هللا لوسر ىلع اولخد مهنأ «يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانج نع ىقرابلا ةفيذح نع

 يف ثيدحلا  ىورو  «ةعمجلا موي ًاماعط مهيلإ برقف «مهنماث وه رفن ةينامث

 ماقأ ؛ةمزلا قرف ةرتف ةروثملا ةثيدملاب و هلل لوسر بكوم يف ةدانج ثكمو

 رار كرك ايا يراصنألا تفاضلا نب ةدانغ لزنمن اهلالخ

 نم يناربطلاا 0 اجاب سر ااا رعب 0

 ع ا ا واما

 .(هتوقرت زواجت ال هتالص

 5 نب ةداتج نأ ريخلا يبأ نب ديزي قيرط نم 0 ع دعجا) جيزخخأو

 «تعطقنا دق ةرجعهلا نأ مهضعب ل لاق ةباحصلا نم ًالاجر تأ هتدح يدزألا ةيمأ

 ام عطقنت ال ة ةرحبملا نإ) : لِلَع يبنلا لاقف لي يبنلا ىلإ ٌتْقَلطناف «كلذ يف اوفلتخاف

 دامح نب 0 هللا دبع نع سنوي نب ركذوا يصر لاق '""(ةداهجلا ناك

 اجا امم رايد يع ني يرسم

 اي :تلقف لي هللا لوسر ىلإ ٌتقلطلناف :ةداتح لاق «تعطقتا دق ةرجهلا نإ

 عطقنت ال» : َِِي هللا لوسر لاقف ؟تعطقنا دق ةرجهلا نأ نولوقي ًاسان نإ هللا لوسر

 . "9(داهجللا ناك ام ةرجهلا

 دعي ةرجه الا :يوبنلا ثيدحلا وه تعطقنا دق ةرجهلا نأب لوقلا لصأو

 نعلإ ثوتافو نورجاهي نيذلاف ةيرجه 8 ناضمر يف ةكم حتف دعب يأ «(«حتفلا

 ةرجهلا نكلو «(نورجاهم) مهل لاقي ال ةكم حتف دعب ةرونملا ةنيدملاب ِةْيِككي هللا لوسر
 : هلوقب ةدانجل ِةِي هللا لوسر هنّيب ام وهو عطقنت ال هللا ليبس يفو هلوسرو هللا ىلإ

 .ةمألل كلذ ةدانج ىورف (داهجلا ناك ام ةرجهلا عطقنت ال)'

 ناك ءرصمو ماشلا يف تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ ةدانج قلطني نأ لبقو

 روكذملا باتكلا  ةدانج عمو  ةدانجل هك يم هللا لوسر بتك ثيح نميلا ىلإ داع دق

 ١. ؟ 5 ص ١ج - ينالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 21

 .؟ :7ص - يبطرقلا ربلا دبع نبا - باحيصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)



 200 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ني

 وهو يوبنلا دهعلا قئاثوو يطويسلل عماوجلا عمجو لامعلا زنكو تاقبطلا يف
 :0©2يلاتلا باتكلا

 يدزألا ةدانجمل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه ءميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 نم اوطعأو «هلوسرو هللا اوعاطأو .ةاكزلا اوّنآو ءةالصلا اوماقأ ام ءهعبت نمو هموقو

 ."7(يّبَأ بتكو ءهللا دبع نب دمحم ةمذو هللا ةمذ مهل نإف هللا سمح مناغملا
 5570 :ةدانجل بتك ِةبِكَي هللا لوسر نإ) تايمر هلك ا يروو

 ْنَمو .ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإب .هعبت نمو هموقو ةدانجل َِِيَي هللا لوسر دمحم
 .©0دمحم ةمذو هللا ةمذ هل نإف هلوصرو هللا عاطأ

 مهاسو هتليبق يف ًاميعز ناكو نميلاب ةارسلا دزأ ةقطنم يف ةدانج ثكم دقو
 ديهعلا يلاو وه يراصنألا لبج نب ذاعم ناكو مهنيب مالسإلا خيسرت يف
 يعباتلا ملاعلا ىور دقو . اهريغ وأ ء ءاعنص يف ةدانج هب ىقتلا دقو وكي هللا لوسرل

 ةدانج ىور كلذكو  مدقت امك ةدانج نم هعمس ًاثيدح يناعنصلا نمحرلا دبع

 لوق وه ةدانج هاور ثيدح ٌّمهأ ناكو ءلبج نبذاعم نم اهعمس ًاثيداحأ

 . (داهجلا ناك ام ةرجهلا عطقنت ال» يك هللا لوسر

 تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىف . . ةدانج
 اولمحو هللا ليبس ىف داهجلل اوقلطنا نيذلا عم نميلا نم ةدانج قلطنا دقل

 . رصم ىلإ ماشلا نم مث ماشلا عوبر ىلإ ةيرحلاو مالسولا ةلاسر

 نبا هركذا :يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق
 لاق» :يبطرقلا لاقو اهلها هنع ىورو وضم حتن ديه هناوارصم خيرات يف ضاوي
 تماصلا نب ةدابع عم مدق رصم حتف دهش نمم ةيمأ يبأ نب ةدانجو : : نسئوي نيا

 .(ددملا عبر ىلع ًاريمأ دئموي ةدابع ناكو .يراصنألا

 لبق ماشلا حوتف يف تماصلا نب ةدابع عم ناك ةدانح نأ ىلع كلذ لديو

 !ج دعس نبا تاقبط نع ١١١ ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0)

 - مزح نب ورمع دئسم يف يطويسلل عماوجلا عمجو - ميعن يبأ نع لامعلا زنك - ١7ص
 .؟7 ١٠١ ص !ج د قالا نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأو زنكو

 . يراصنألا بعك نب نا )0

 ةفاك يف امنيب «بوسنم ريغ ةدانجال باتكلا اذه هيلإ بوتكملا ةدانج نأ ينالقسعلا لاق ()

 . باتكلا سفن وه باتكلاف ؛يدزألا ةدانج» هنأ ةقباسلا رداصملا



 م5” مالسإلا رح يف نييناميلا نيحئتافلاو ةباحصلا ءامظع 501

 عئاقولا نم ناك ثيح (ه١7 - )١5 ةرتفلا يف تاذلابو ءرصم حتف يف أعم امهمودق

 : يلي ام ةدانج اهدهش ىتلا حوتفلا راسمو ةرتفلا كلتل ةيسيئرلا ملاعملاو

 ريمألا ةدايقب نوملسملاو ةباحصلا اهلخدو «قشمد حتف مت ه54١ بجر ىف

 «يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانجو تماصلا نب ةدابع مهنم ناكو حارجلا نب ةديبع يبأ

 اهب طمسلا نكسأو يدنكلا ذوسألا نب طمسلا ةدايقب صمح حتف (ه١١ ماع) متو
 ىلع ةديبع وبأ فلختسا» مث قشمدب ةديبع وبأ ناكو ءاهلهأ حلاصو نيملسملا

 « صمح لهأ حلاص طمسلا ناكو («( صمخح نول هجوتو «كايفس ىبأ نب ديزي قشمد

 حبصأف ؟7(تماضلا نب ةدايع صمحب فلختساو هحلص ىضمأ ةديبع وبأ مدق املف

 . صمحب هعم ةدانج ناكو صمحل ًاريمأ هدابع

 ةيقذاللا حتفل ةدانج هعمو تماصلا نب ةدابع قلطنا ه١! - 15 ماع يفو -

 رمأب ًادجسم ةيقذاللاب نوملسملا ىنبو «ةيقذاللا تماصلا نب ةدابع حتتفاف» لحاوسلاو
 .«صمح لامعأو لحاوس نم اهريغو هلبجو سوسرطنا هدابع حتتفا مث . .هدابع

 ساومع نوعاط يف حارجلا نب ةديبع وبأ تام ه١ ماع طساوأ يفو -

 وزعي نأ هرمأو ءماشلا ةيالوب نايفس ولأ نون لمدن لا باطخلا نب رمع بتكفا

 ابأ قشمد ىلوو «نيطسلفو ندرألا ديزي ىلو امنإ رمع نإ :موق لاقو .ةيراسيق

 ماشلل ماعلا دئاقلا ةباثمب ديزي ناكو 71في افلا نب ةدابع ,.صمخح ىلوو ءءادردلا

 ىلع فلختساف ديزي ضرم ةيراسيق راصح ءانثأو - يدزألا ةدانجو تماصلا نب ةدابع

 ه1 رخاوأ ىف  قشمد ىلإ هجوتو نايفس ىبأ نب ةيواعم هاخأ ةيراسيق راصح

 رمع ىلوو» : ىرذالبلا لاق ه8 ماع ةيواعم ةدايقب ةيراسيف حتف منو ءاهب تامق

 ةالصلا ِةَِلكَي هللا لوسر باحصأ نم نيلجر هعم ىلوو ءديزي دعب ماشلا ةيواعم

 صمح ءاضق ةدابع ىلوو «ندرألاو ىشمد ءاضق ءادردلا ايأ ىلوف :ءاضقلاو

 . ةدانج هعمو صمح ىف ةدابع رمتساف «"”(امهتالصو نيرسنقو

 ةيواعم بتكف يىرحبلا وزغلاب ةيواعم ىلع هدانج راشأ ه١1 ١4 ماع يفو

 : يربطلا ركذو . .ةدانج عم باتكلا ثعبو كلذ يف هنذأتسي باطخلا نب رمع ىلإ

 ىلإ بتك ةيواعم ناك :لاق يدزألا َةِّيَمأ ىبأ نب ةدانُج نع ّىسن نب ةدابع نع ..»

 نم - ةيرق ماشلاب نأ نينمؤملا ريمأ اي :لوقيو «هيف هبْغري ءرحبلا وزغ يف أباتك رمع
 نم لحاس ءاقلت مهو «مهكويد حايصو مورلا بالك حابن اهلهأ عمسي - صمح ىرُق

 )١( ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف ١56 -١155.



 502 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هك

 ىلإ رمع بتكو .ريشملا هنأل  ةدانج مهتا يأ - رمع همهتاف .صمح لحاوس

 : هيلإ بتكف ءهربخب ّىلإ بتكاو  ماشلا رحب  رحبلا يل فص نأ :صاعلا نب ورمع

 ءاملاو ءامسلا الإ سيل «ريغص قلخ هبكري ًاميظع اقلخ تيأر ىنإ «نينمؤملا ريمأ اي

 : ةيواعم ىلإ رمع بتكف . "قرب اجن نإو قرغ لام نإ .دوع ىلع دودك ْمَه امنإو

 78 1 ىريطلا ركذوم اذبأ املدبم هيف احا ال عدلا اديجم تعب ياتلاواال

 ' بهتك :اولاق دلاجملا يبأو عيبرلاو يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نع ةدابع نع ةثراح

 ىلع ءيش لوطأ ىلع فرشُي ماشلا رحب نأ انعمس اّنِإ :ةيواعم ىلإ باطخلا نب رمع
 ىلإ ٌبحأ ٌملسُمل هللاتو ءبعصتسملا رفاكلا اذه يف دونجلا لمحأ فيكف . .ضرألا

 - كتعنم يأ  كيلإ ٌتمدقت دقو  رحبلل يأ هل ضرعت نأ كايإف «مورلا ِتّوَح امم

 ضفرلا كلذبو . "كلذ لثم يف هيلإ مدقتأ ملو ينم ءالعلا يقل ام ٌتملع دقو

 يرحبلا وزغلا ةركف نع رظنلا فرص مت باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم مساحلا عنملاو
 .نامثع ةفالخ يف  ىيتأيس امك  ةركفلا تذفنت مث ةدانج اهب راشأ يتلا

 نب ةدابع ةدايقب باطخلا نب رمع ههجو يذلا شيجللا ةداق نم ةدانج ناكو

 يف ءاج امك ثيح (ه١17- 57١ ماع) رصم حتف يف ًاددم يراصنألا تماصلا

 نب ةدابع عم مدق ءرصم حتف ةدانج دهش) : ! سوف نبال رصم خيراتو باعيتسالا

 . (ددملا عبر ىلع ًاريمأ ذئموي ةدابع ناكو تماصلا

 ءتماصلا نب ةدابع ةدايقب ةيردنكسإلا حتف دهشو ءرصم ىف ةدانج رقتسأو

 نب ةدابع ماقف ه77 ماع تضقتنا مث ء«ه"١ ماع ةيردنكسإلا حتف مت دق ناكو

 نب ةدابع ناكو ءهتداق نم ةدانج ناك يذلا حتفلا وهو اهحتف ةداعإب تماصلا

 اهعضي يتلا ةطخلل ًاقفو كلذب مهرمأي نأ ىلإ لاتقلا ءدب مدعب شيجلا رمأ تماصلا

 يفو «ددحملا تقولا لبق لاتقلا ىلإ اوعفدنا شيجلا ضعب نكلو «حتفلاو موجهلل
 رفعج ىبأ نب هللا ديبع نع دعس نب ثيللا نع ريفع نبا ركذ) : يبطرقلا لاق كلذ

 نب ةدابع نأ : يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نع ديعس نب رسب نع جشألا نب ريكب نع

 كردأ :لاقف ءاولتاقف ءلاتقلا نم مهعنم ناكو ءةيردنكسإلا لاتق ىلع ناك تماصلا

 :لاقف .ال :تلق ؟دحأ لِتقأ :لاقف ءهيلإ تعجر مث «تبهذف ءةدانج اي سانلا
 ةطخلل ًاقفو لاتقلاب ةدابع رمأ مث .''”ًايصاع مهنم دحأ لتقُي مل يذلا هلل دمحلا
 ثيحا ه1 ةنس رمع ةفالخ رخاوأ يف كلذ ناكو .ةيردنكسإلا حتف متف اهتيقوتو

 ما ا ا ارا

 .67 ص 6 يربط كولا ممألا خي درات 5

 .؟ 4" ص - يبطرقلا باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)



 ددذلا مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5203

 «داهجلاو حتفلا يف رود :كارود «ماشلا يف امك ءرصم ىف ةدانجل ناكو

 ةيوبن اثيداحأ ةدانج ىورف «مالسإلا ميلاعتو ةيوبنلا ةنسلاب سانلا فيرعت يف رودو

 نب ةدابعو «لبج نب ذاعم نم اهعمس ةيوبن اثيداحأو ِةْلَي هللا لوسر نم اهعمس
 ماشلاو رصم يف نيعباتلا ءاملع نم ديدعلا ةدانج نع ىورو .رمع نباو «تماصلا

 نكسو ةيرحبلا تاوزغلا ةدايق ىلوتو ماشلا ىلإ داع مث رصم يف ةرتف ثكم هنأل

 هتمجرت يف ءاج كلذ يفو ,ماشلاو رصم يف نيعباتلا ءاملع هنع ىور اذهلو .ماشلا

 «هنع ىورو لع يبنلا نم يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج عمسلا هنأيب باعيتسالا باتكب

 نع ةيمأ يبأ نب ةدانج ىورو متاح ىبأ نما لاق .هنع هباحصأ نع أضيأ ىورو

 ماشلاب نيعباتلا نم  ةدانج نع ىورو .رمع نبأو تماصلا نب ةدابعو ليج نب ذاعم

 ءدوسألا نب ورمعو «ديعس نب رسبو ؛«ئناه نب ريمعو «حابر نب يلعو «دهاجم
 . «ةدانج نب ناميلس هنباو «يسن نب ةدابعو ءريخلا وبأو

 ريخلا وبأ :نييرصملا  نيعباتلا نم ةدانج نع ىورو» : ىبطرقلا لاق

 حبص نب ديزيو «ناتيب نب ميبشو «يرفاعملا ليبق وبأو «ينزيلا هللا دبع نب دئرم
 .''”«يمرضحلا ديزي نبا ثرحلاو « يحبصألا

 رحبلا ةرامإو . . ةيرحبلا تاوزغلا

 ةيرحبلا تاوزغلا وه يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانجل زيمتملاو ميظعلا رودلا نإ

 ناك هنأ باعيتسالا باتكب هتمجرت ىف ءاج لاجسملا اذه ىفو ءرحبلا ةرامإو

 ديزي مايأ ىلإ نانوكع نامز نم ةيواعمل رحيلا يف مورلا وزغ ىلع ةيمأ ىبأ نب ةدانج

 .'!”«نيسمخو عست ةنس رحبلا يف ىتشو «ةنتفلا نمز نم ناك ام الإ

 : ينارهزلا يدزألا كلام نب ةيمأ يبأ ريبك نب ةدانُج» : عماجلا باتك يف ءاجو

 ءاهلك ةيواعم مايأ رحبلا تاوزغ لئاق ناك «ةازغلا نابك نه تاحضص ء يرحب دئاق

 م ةنس اها سدور ةهريزج لخدو

 راسملا ةيرحيبلا تاوزغلا نع ةيخيراتلا عئاقولاو رداصملا ءاصقتسا نم نيبتيو

 : اهل ىلاثلا

 وزغلاب ماشلا ريمأ نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع ةدانج راشأ ه١٠ - ١9 ماع يف

 رمع مهتاف «كلذب هنذأتسي باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ كلذب ةيواعم بتكف «يرحبلا

 )١( ص - يبطرقلا . باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ”47 7.
 17ص  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأ لمشل عماجلا (؟) ١.
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 نع هاهنيو رحبلل ضرعتلا نم هعنمي ةيواعم ىلإ رمع بتكو ؛كلذب ريشملا هنأل ةدانج
 .نافع نب نامثع ةفالخ ىلإ اهليجأت وأ ةركفلا نع رظنلا فرص متف . كلذ

 ءرحبلا وزغ يف هنذأتسي  ةيواعم هب لزي مل نامثع ىَلو املف» :يربطلا لاق -
 عرْمُت الو سانلا بختنت ال :لاقو «هرخآب كلذ ىلع نامثع مزع ىتح - هيلع حليو
 رحبلا ىلع لمعتساو «لعفف «هْنِعَأو هلمحاف ًاعئاط وزغلا راتخا نمف مهرّيخ مهنيب
 . "2”(يثراحلا سيق نب هللا دبع

 لوأ يثراحلا سيق نب هللا دبع ينميلا دئاقلا ناك ثيح ةيرجه 717 ةنس كلذ ناكو

 قنأ) :ىنكي ناكاو «يمالسإلا يبرعلا لوطسألا سسؤمو .مالسإلا يف ةيرحبلل ريمأ

 لاق «ىلوأللا ةيرحبلا اهتاوزغ دئاقو اهسسؤمو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا وبأ هنأل (ةيرحب
 ءرحبلا وزغ يف هلسري ةيواعم ناك» : يئراحلا سيق نب هللا دبع ةمجرت يف ينالقسعلا
 ىلإ هدحا هيو قركي ملو اهيقيكتو مل ةنتانثو ةقئاو نيام يزعتب ةوزق نيم أ

 0 «نيرشعو و عبس ةنس ازغ ام لوأ ناكو . . «نيسمخعو ثالث ةنس لتق نأ

 : ةثالث رومأ كلذ نم دافتسيو

 ةدانقر هلال ةنياك ةيرخشلا تاودكلا :ةياديو.نيرحلا لوطشسألا' نييسأت ث]ت

 ها1/ ماع ذنم ةيرحبلا تاوزغلا دئاقو ةيرحبلا ريمأ ناك سيق نب هللا دبع نإ -
 يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج نأ رداصملا تركذ يتلا ةرتفلا سفن يهو ه5” ماع ىلإ
 رحبلا يف مورلا وزغ ىلع ناك» هنأو ؛اهلك ةيواعم مايأ ةيرحبلا تاوزغلا دئاق» ناك
 .ها/و 70 «ماع نم يأ  «نامثع نمز نم ةيواعمل

 نب هللا دبع عم ةيرحبلا تاوزغلا ةدايق يف كرتش ا ةدانج نأ كلذ ىدؤومو -

 ةيرجه 71 ماع ةيرحبلا تاوزغلا ةيادبو يرحبلا لوطسألا سيسأت ذنم يثراحلا سيق

 بئان ناك ةدانج نأ ينعي امم هه67 ماع نسف نب هللا كنيع»كيكتسا" نأ ىلإ

 حبصأ سيق نب هللا دبع دهشتسا املف ة ةرتفلا كلت يف ةيرحبلا ريمأ سيق نب هللا دبع

 .ةريرخبلا اريمأ ة3اننع

 سيق نب هللا دبع عم ةدانج اهدهش يتلا ةيرحبلا حوتفلاو تاوزغلا مهأ تناكو -

 : يلي ام «ةيرحبلل ًاريمأ حبصأ يذلا ةدانج ةدايقب سدور ةريزج حتف لبق يثراحلا

 .57"ص هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .57ص ة4ج  ىينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)
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 م5148 /ه"/ صربق ةريزجل لوألا وزغلا

 لوألا وزغلا دئاقو يرحبلا لوطسألا ريمأ وه يثراحلا سيق نب هللا دبع ناك
 كلذ يفو . ةباحصلا نم ددعو نايفس يبأ نب ب ةيوأعم راس هيف يذلاو صريق ةريزجل

 ملو مل رتل ا , ةيواعم ازغا» :يرذالبلا لاق

 ةيواعم ناكو .. طسوتملا ضيبألا رحبلا يأ  اهلبق مورلا رحب نوملسملا نيك وف

 هنذأتسي هيلإ بتك نافع نب نامثع ىلو املف ءهل نذأي ملف رحبلا وزغ يف رمع نذأتسا

 دق نأ  نامثع  هيلإ بتكف ءاهيف رمألا ةلوهسو اهبرق هملعيو صربق وزغ يف
 عبس ةنس تلخد املف .رحبلا وزغ يف هترمأتسا نيح رمع كيلع در ام ٌتدهش

 نإف :نامثع هيلإ بتكف ؛«صربق ىلإ رحبلا بوكر هيلع نوهي هيلإ بتك نيرشعو
 رقد ايهكو م نافعا قئاو اهلو ؟'؟ةهان ةلزو فلل انوذاف كلتا أ كاسم رفسلا كيكذز
 ماقف ''”0يثراحلا سيق نب هللا دبع رحبلا ىلع  ةيواعم  لمعتسا»  يربطلا
 نفسلا زيهجتو لوطسألا سيسأتب  ةدانجح هعمو  ىئراحلا سيق نب هللا دبع
 هللا دبع ةمجرت يف ءاج ام كلذ دكؤيو :«صربق ةريزج ىلإ وزغلا ةدايق مث بكارملاو
 ةدايق هالو «صربق ةريزج وزغ ةيواعم دارأ» امل هنأ عماجلا باتكب يثراحلا سيق نب

 . " «صربق ةريزج يأ  اهديرب مدقتف هاا ةنس ةازغلا

 ءانيم يف بكارملاو نفسلاب صربق ةريزج وزغل أيهت امل سيق نب هللا دبع ناكو

 نب ةدابع يباحصلاو ةظرق تنب هتخاف هتجوزو نايفس يبأ نب , ةيواعم لصو اكع

 ددعو «ناحلم مأ يهو تماصلا نب ةدابع ةأرماو  ةدانج بحاص - يراصنأآلا تماصلا

 سيق نب هللا دبع ةدايقب صربق ةريزجل لوألا وزغلا كلذ يف ةكراشملل «ةباحصلا نم

 اكع نم رحبلا ةيواعم بكرف» :يرذالبلا لاق «يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج هبئانو يثراحلا

 هتأرما تماصلا نب ةدابع لمحو . .ةظرق تنب ةتخاف هتأرمأ لمحو «ةريثك بكارم هعمو

 . .ءاتشلا راسحنا دعب نيرشعو نامث ةنس يف كلذو «ةيراصنألا ناحلم تنب مارح مأ

 وبأو «يراصنألا بيلك نب ديز نب دلاخ ا ل
 نب ريمعو «يراصنألا ديبع نب ةلاضفو «تماصلا نب ةدابعو «يرافغلا رذ وبأو «ءادردلا

 «ينرافلا يشب نيرا لغو ؛ينانكلا عقسألا نب ةلئاوو ءيراصنألا ديبع نب دعس

 ورمع نب دادقملاو «يراصنألا تباث نب ناسح يخأ نبا وهو «تباث نب سوأ نب دادشو
1" 

 ١ . يمرضحلا ريفن نب ريبجو «عتام نب , ريحلا بعكو :«يريمحلا ينارهبلا

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - صل/ا١5.
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 نفسلاب يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج هبئانو يثراحلا سيق نب هللا دبع لصو املف

 «صربق ىلإ بكارملا نم نوملسملا لزن «صربق ةريزج لحاس ىلإ بكارملاو
 لحاس يف نوملسملا لزن املف «مهريغو تماصلا نب ةدابعو ةيواعم مهيف ناكو

 هب اهلهأ نعذأ دقو ءحلصلا بلطي  صربق نوكرأ - اهنوكرأ مهيلإ ثعب» : صربق

 كلذ لثم نودؤي اوناكو «ماع لك اهنودؤي رائيد يتئامو فالآ ةعبس ىلع مهحلاصف

 ءادأ نوملسملا مهعنمي ال نأ اوطرتشاو - نيجارخ نودؤي مهف ًاضيأ مورلل غلبملا
 نم مهدارأ نم مهنع اولتاقي ال نأ نوملسملا مهيلع طرتشاو «مورلا ىلإ حلصلا

 .''"«مورلا نم مهودع ريسب نيملسملا  اورذني يأ  اونذؤي نأو .مهئارو

 ناحلم مأ نفد دعب صربق ةريزج نم نوملسملا داع حلصلا كلذ بجومبو

 مأ تجرخ «ىلوألا ةوزغلا كلت يف صربق ىلإ نوملسملا ىهتنا امل» يتلا ةيراصنألا

 ترثعف «ءاهبكرتل ةباد اهيلإ تمدقو «بكرملا نم  تماصلا نب ةدابع ةجوز  نأحلم

 ناحلم مأ ربق لازي امو ٠7 «ةحلاصلا ةأرهلا ربق ىعدُي صربقب اهربقف ءتتامف ءاهب

 يناثلا وزغلا نمز ىلإ هسيسأت دوعي امبر «صربقب روهشم دجسم يف مويلا ىتح ًأمئاق

 . ةيرجه 77 ماع اهختفو صربقل

 م2617 /ه؟" اهحتفو صربقل يناثلا وزغلا

 لهأ نيعي ال نأ نمضتي ه8١ ماع صربق نوكرأ عم يمالسإلا حلصلا ناك
 ةلاح يف نيملسملا اورذني نأو نيملسملا وزغ اودارأ اذإ وزغلا ىلع مورلا ص_ريق

 صربق لهأ ناعأ ه7” ماع ناك املف» نيملسملا وزغل صربقب مورلا رورم وأ ريسم

 مورلا وزغ يف كلذو ««اهايإ مهوطعأ بكارمب رحبلا يف وزغلا ىلع مورلا
 ةيردنكسإلا حتف ةداعإب رصم يف نوملسملا ماق ثيح ابلاغ ها"؟ ماع ةيردنكسإلل
 .نامثع ةفالخ يف ةيردنكسإلل ريخألاو ثلاثلا حتفلا وهو اهنم مورلا ءالجإو

 نب ةدانج هبئانو يثراحلا سيق نب هللا دبع هيجوتب ةيواعم ماق كلذ باقعأ يفو
 صربق ةيواعم ازغ» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «صربق حتفو وزغل يدزألا ةيمأ يبأ

 مهرقأ مث «ىبسو لتقف ءةونع صربق حتفف بكرم ةئامسمخ يف نيثالثو ثالث ةنس

 - ًافلأ رشع ينثاب اهيلإ ثعبو - رانيد فالآ ةعبس ىلع ًامئاد ًاحلص  مهحلص ىلع

 يف هسفنب ةيواعم زغي ملو '”«دجاسملا اهب اونبف «ناويد لهأ مهلك نيملسملا نم
 حتفلاو وزغلا متف ءوزغلاب رمأ يذلا وه امنإو ها“ ةنس  حتفلاو وزغلا كلذ

 لك اهنودؤي رانيد فالآ ةعبس ىلع اهلهأ هحلاص» يذلا وهو سيق نب هللا دبع ةدايقب

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١51.
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 ىدثال ايتجت الد ه7 ماع صربقل يناثلا ورغلا كلذ ناكو 1

 اهب اونبف صربق يف نيملسملا برعلا نم فلأ رشع ينثا نيطوت هيف متو (ةونع)
 نيملسملل انصحو ةنيدم سيق نب هللا دبع دي ىلع  ةيواعم ىئبو ءدجاسملا

 بيجم نب نايفس اهريمأ ناك يتلا كبلعب نم ةعامج اهيلإ لقنو «صربق يف
 مهلك ًافلأ رشع ينثاب  ةيواعم  اهيلإ ثعبو» :يرذالبلا لاق كلذ يفو .يدزألا

 «ةنيدم اهب ىنبو «كبلعب نم ةعامج اهيلإ لقنو «دجاسملا اهب اونبف ناويد لهأ
 هنأل يثراحلا سيق نب هللا دبع دي ىلع كلذ لك ناكو «كاياطعلا نوّطعُي اوماقأو
 وه ةيرحبلا تاوزغلا ةدايقو ةيرحبلا نوؤشلاو صربق ةريزج هعبتتو رحبلا ريمأ

 . يدزألا ةيمأ ني نب ةدانج- هبئانو

 ريمالا يناكيلا ةئاقلا ومايا عي ضربت يرحب ميدملا بتاقلا ناكر

 ؛ةيواعمل رحبلا وزغ ريصن نب ىسوم يلُو» :ريثك نبا لاق «يمخللا ريصُن نب ىسوم
 نصحو ةصوغاملاك ًانوصح كلانه ىنيو - سيق نب هللا دبع عم ينعي - صربق ازغف
 نأ دعب اهيلع ةيواعم بئان ناكو ري رولا ل لي احلا

 ىف هني سبل :ةيللا نيف اههكا" نأ نهي بتوضالاو" وكلاب هي راع يسع

 رحبلل سيق نب هللا دبع ةرمإو ماشلل ةيواعم ةيالوو نامثع ةفالخ يف كلذو
 رحبلا يف مورلا وزغ ىلع ًادئاق) ةدانج ناك ثيح ةدانج هبئانو وه ةيرحبلا تاوزغلاو

 لاق امك (ةنتفلا نمز نم ناك ام الإ «ديزي مايأ ىلإ نامثع نمز نم ةيواعمل
 لتقم تلت ىتلا ىربكلا ةنتفلا نمز ىف تفقوت ةيرحبلا تاوزغلا نأل كلذو «ىبطرقلا
 ةفالخلا رمأ عمتجا املف (ه٠4 -75) بلاط يبأ نب يلع فالختساو نامثع
 ضيبألا رحبلا لحاوس رزج ىلإ ةيرحبلا تاوزغلا تلصاوت  ه١14 ماع  ةيواعمل
 نم ةصاخو ,يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانجو سيق نب هللا دبع ةدايقب ةيبوروألا طسوتملا

 .ةيرجه [:4و عا/ ماع

 (ه5؟ )54  ةيلقصو مورلا لحاوسو وزغ

 امنيبف «مورلا دض ةعساو ةيرحبو ةيرب تاوزغ نوملسملا نش ه54/ ماع يف -

 سيق نب هللا دبع ازغ» ةفئاصلا يف أرب  ايكرت  مورلا دالب فوع نب نايفس ازغ
 ازغو - سيق نب هللا دبع عم  رحبلا ينوكسلا ةريبه نب ازغو أرحب  ةفئاصلا
 .«سدور ةريزج ىلإ ةبقع ةوزغ تناكو ««رحبلا رصم لهأب ينهجلا رماع نب ةبقع
 يتسم: لاك «نيسمخو عبس كلذكو «نيسمخو تس ةنس يف هنأ يربطلا لاقو

 .7” 57ص - عماجلا  يثراحلا سيق نب هللا دبع ()

 ١1. ١7ص ةج - ريثك نبال ةياهئلاو ةيادبلا (؟)
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 57 ةنس تام هنأل ةيرجه 4و 45 ةنس باوصلاو ''”«مورلا ضرأب سيق نب هللا دبع
 هتاوزغ يف سيق نب هللا دبع عم ةيمأ يبأ نب ةدانج ناكو  يتأيس امك  ةيرجه

 .ةيرجه 58و 5و 55 ماع مورلا دالب لحاوسو رزج ىلإ ةيئاتشلاو ةيفيصلا ةيرحبلا

 فوع نب نايفس ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ازغ ه١5 59 ماع يفو -

 ىواهرلا ةرجش نب ديزيو ةدانجو سيق نب هللا دبع ازغ امئنيب «ةينيطنطسقلا يدزألا

 ينوكسلا جيدح نب ةيواعم ازغو ءأرحب مورلا لحاوس يراصنألا ديبع نب ةلاضفو
 .ًابلاغ ةيرجه 44 ةنس كلذو ءاهازغ نم لوأ ناكو ةيلقص ةريزج

 لاق كلذ يفو «ةيلقص ةريزج سيق نب هللا دبع ازَغ ه37 - 5١ ماع يفو
 ةضفو بهذ مانصأ باصأف ؛«ةيلقص دلخم نب سيق نب هللا ديع ىزغ» :يرذالبلا

 ىلإ لمحُتل ةرصبلا ىلإ ةيواعم اهب هجوف «ةيواعم ىلإ اهب ثعبف «رهاوجلاب ةللكم
 . [نادلبلا حوتف 77” /ص] ؛اهب نمثُيِل كانه عابتف دنهلا

 هاتشمو يدزألا فوع نب نايفس ةوزغ تناك ه07 ةنس يفو» :يربطلا لاق
 هل عقلا وهو 11 يرارقلا ةوهسم نيدلا دبع تلحصلاو' اهرب نقوت هنآو: هولا نضرأت
 : ةباصإلا يف امك ه857 ماع  فوع نب نايفس يفوت امل رعاشلا لاق

 اههبف ا فوغ دب نايتس اك امك ةيبيلبع ةانك هوغسم نما اني قا

 (ماكا/لا /هه'") ةدانج ريمأتو سيف نب هللا دبع داهشتسا

 تاوزغلا دئاقو رحبلا ريمأ وه ىثراحلا سيق نب هللا دبع ىناميلا دئاقلا ناك دقل

 يف ةفئاصو ةيتاش نيب نم ةازغ نيسمخ ازغا ثيح ةيرجه ؟!/ ماع ذنم ةيرحبلا
 هدنُج يف ةيفاعلا هقزري نأ هللا وعدي ناكو .بكتُي ملو دحأ اهيف قرغي ملو عءرحبلا

 جرخ ءمَدَْحَو هبيصي نأ هللا دارأ اذإ ىتح «لعفف .مهنم دحأ باصمب هيلتبي ال نأو

 ةيرجه 07 ةنس كلذ ناكو '"”«مورلا ضرأ نم ىَقْرَملا ىلإ ىهتناف ةعيلط براق يف
 براق يف هسفنب راسو «رحبلا طسو يف هنفسو هدونج سيق نب هللا دبع كرت ثيح
 نم ءارقف دجو ءانيملل هعالطتسا ءانثآو ءموجهلا لبق ينامورلا ءانيملا كلذ علطتسيل

 ةأرما تعجرف «مهيلع َقّدَصَتَقف ناكملا كلذب نورّتعي لاْوُس» مهو «نوتحشي نامورلا
 يف مكل له :- مورلا دنجج مهو  لاجرلل تلاقف  مورلا  اهموق ىلإ لاؤسلا نم
 نيفرعت نيأ نمو :اولاق .ىقرملا يف :تلاق ؟وه نيأو :اولاق ؟سيق نب هللا دبع

 .177و 517١و ١7١ص هدج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١(

 سدور حتف 57 ”ص هج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا (؟)
 ١١ ١. ص اح



 05 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 2309

 ىلع سيق نب هللا دبع ىفخي نأ نم زجعأ متنأ : تلاقو ؛مهتخبوف ؟ نسق قي هللا ديغ

 - حالملا تلفأو «دهشتسا ىتح مهلتاقو هولتاقف «هيلع اومجهو هيلإ اوراثف ءدحأ

 - اوقرأ ىتح اوءاجف  مهربخأف رحبلا طسو يف  هباحصأ ىتأ ىتح  هعم ناك يذلا

 بوصألاو  يدزألا فوع نب نايفس مهنم ةفيلخلاو  ينامورلا ىّقرملا يف اولزن يأ

 «هباحصأ متشي لعجو رجضف «مورلا لتاقف - كبلعب ريمأ يدزألا بيجم نب نايفس
 :نايقس لاقف .لتاقي نيح لوقي ناك اذكه ام هللا ديعاو : هللا دبع ةيراج تلاقف

 مزلو ءلوقي ناك ام نايفس كرتف .انئيلجُني مث تارمغلا :تلاق ؟لوقي ناك فيكو

 نامز رخآ كلذ ناكو .ذئموي نيملسملا ىف: ةسيضأو .انيلجني مث تارمغلا

 نب هللا دبع ىلع مورلا تراثتسا يتلا ةأرملا كلتل ليقو : ىتراحلا نيف نيدللا دبع

 كلملاك يناطعأ هئثلأس املف ءرجاتلاك ناك :تلاق ؟هيتفرع فيك :- دعب اميف - سيق

 ىطعُي امك ىطعأ ءهتقدصب هتفرع :تلاق اهنإ ليقو «سيق نب هللا دبع هنأ ٌتفرعف
 . ''ة(راَجتلا ٌضْبَق ضبقي ملو كولملا

 ىلع موجهلا يف سيق نب هللا دبع باحصأ داق يذلا نأ ةياورلا يف ءاج دقو

 يدزألا بيجم نب نايفس بوصألاو «يدزألا فوع نب نايفس هداهشتسا دعب ىقرملا

 - مورلا دالبل يربلا هوزغ يف تام فوع نب نايفس نأل «كبلعب ريمأو سلبارط حتاف
 ينامورلا ىقرملا ىلع مجه يذلا يدزألا نايفس نوكيف زييتلا فلس انيك ىاقرت

 دهشتسا نأ ىلإ (انيلجني مث تارمغلا) بيجم نب نايفس مزلف «بيجم نب نايفس وه
 متف يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج ةدايقلا ىلوتف - ه4 ةنس  ذئموي مورلا لاتق يف
 ةدايقو رحبلا ةرامإ هتيلوتب ةيواعم ماقو ماشلا لحاس ىلإ نفسلاب داعو هتدايقب رصنلا

 . يمالسإلا يبرعلا يرحبلا لوطسألا

 (ماالا /مه67) نانويلاب سدور ةريزجل ةدانج حتف

 لوطسألا يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج رحبلا ريمأ داق ةيرجه 5 ماع يفو

 «نانويلاب ةروهشملا سدور ةريزج ىلإ ماشلا لحاس نم يمالسإلا يبرعلا يرحبلا
 . ائيبم احتف اهحتتفاف «مورلل ةعبات تناكو

 ةريزج «سُدوُر تحِتُف «:نيسمخو ثالث ةنس ىفو» :ىربطلا لاق كلذ ىفو

 ةيواعم ثعب» :يرذالبلا لاقو «''يدزألا هما ىبأ نب ةدانج اهحتنف 006 ىف

 يوبنلا ثيدحلا هنع يوُر نم دحأ ةدانجو يتفق ىلا يدزألا ةيمأ 5 55 هذان

 سدور حف 57ص هج - يربطلل كولملاو ممألا خيرات  ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا )١(

 ١١ ١. ص اج



 5300 مالسإلا رجن يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كح

 يهو رئازجلا بصخأ نم سدورو «ةونع اهحتفف - لبج نب ذاعمو رمعو ركب ابأ يقلو
 اهلزنأف ةدانج ةيواعم رمأو .ةبذعلا هايملاو رامثلاو موركلاو نوتيزلا اهيف اليم نيتس وحن
 لاق  '”مهل هذختا نصح يف سدور ةريزجب ةدانج مهنطوأ يأ  «نيملسملا نم موق
 يشاومو ًالاومأ اهب اوذختاو اوعرزو :؛نوملسملا اهلزنف «سدور ةدائج حنفا : ىيربطلا

 نمم رحبلا يف ام مهرذحي ٌروطان مهلو ءنصحلا اهولخدأ اوسمأ اذإف اهلوح اهنوعري
 يف مهنوضرتعيف «مورلا ىلع ءيش دشأ اوناكو «مهنم رذح ىلع اوناكف «ديكب مهديري
  ةفيلخلا  ةيواعم ناكو ءودعلا مهفاخف  مورلا نفس يأ  مهنْمُس نوعطقيف رحبلا
 أرقي سدورب ًاميقم ربج نب دهاجم ناكو» :يرذالبلا لاق .«اياطعلاو قازرألا مهل ردي
 نع ةيوبن ًاثيداحأ اوور نيذلا نمو ماشلاب نيعباتلا ءاملع نم دهاجمو ''”(نآرقلا سانلا

 نم يمالسإلا شيجلا نم ةقرف لقنيف (اهيف سانلا نيب بقاعي» ةدانج ناكو ءةدانج

 وأ صربق ىلإ سدور ةقرف لقنيو «سدور ةريزج ىلإ ماشلا لحاوس نمو صربق
 رحبلا ريمأ هتفصب صربقو سدور ريمأ وه ةدانج ناكف «كلذ مزل املك ماشلا لحاس

 . يمالسإلا يبرعلا يرحبلا لوطسألاو

 (م51/4 /هد ؛) داورأ ةريزج حتتف

 لوبناتسا  ةينيطنطسقلا نم برقلاب داورأ ةريزج ةدانج حتتفا ه5 5 ماع يفو
 نب ةدانج حتفو» : يرذالبلا لاق كلذ يفو - ةيطنزيبلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةمصاع

 نمم ناكو «نيملسملا  ةيواعم  اهنكسأو «داورأ نيسمخو عبرأ ةنس يف ةيمأ ىبأ

 : لاقيو «نآرقلا اعيبت دهاجم ءارقأ اهبو رابحألا بعك ةأرما نب عيبتو نزع هضم [يجيفو

 يف ءاجو .27(ةينيطنطسقلا نم برقلاب ةريزج داورأو «سدورب نآرقلا هأرقأ هنأ
 ةريزج ةيمأ يبأ نب ةدانج حتف»  نيسمخو عبرأ ةنس يف هنأ كولملاو ممألا خيرات

 نيملسملا نأ :رمع نب دمحم ركذو .داورأ اهل لاقُي ةينيطنطسق نم ةبيرق رحبلا يف
 نب دمحم لاق .ربج نب دهاجم اهيف ناكو  نينس عبس لاقي اميف  أرهد اهب اوماقأ
 : لاق .انتلفق تءاج تعلقنا اذإ ةجردلا هذه نورت :بعك ةأرما نبا عيبت لاقو :رمع
 باتكو - ه5 ةنس  ةيواعم ُيئِعَن ءاجو «ةجردلا تعلقف «ةديدش حير تجاهف

 «مورلا َنِمَأو «ٌتَبِرْخو .«كلذ دعب داورأ  رْمْحَت ملف ءانلفقف .لفقلاب ةيواعم نب ديزي
 .[١"؛ص ةهج]

 (ه554- 55) مورلا لحاوسو تيرك وزغ

 ةيمأ ىبأ نب ةدانج رحبلا ريمأ ةدايقب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا نفسلا تخودو

 .571ص - رحبلا رئازج حتف - يرذالبلل نادلبلا حوتف ()



 هالأ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 511

 ةينيطنطسق لحاوس نم ةيبوروألا طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسو رزج يدزألا

 دالب تاياورلا هيمست ام وهو - ًابرغ  ايلاطيإو ةيلقص لحاوس ىلإ  ًاقرش  ايكرتو
 : هنأ ريثألا نبا خيراتو يربطلا خيرات يف ءاج كلذ يفو «مورلا

 رحبلا يف ةازغو «مورلا ضرأب ةيمأ يبأ نب ةدانج ىتشم ناك هه ةنس يف

 . ؛يجحذملا ال ل بم

 . «مورلا ضرأ - ءاتشلا يف ازغ قا ىتش ه51/ ةنس يفوا

 ىف اركاد مورلا ضرأ يمعثخلا هللا دبع نب كلام ازغ هه ةنس يفو» -

 يف يواهرلا ةرجش نب ديزي دهشتسا اهيفو «ةيمأ يبأ نب ةدانج رحبلا ازغو  ةفئاصلا

 ْ ْ .«نمسلاب رحبلا وزغ

 يف ءاج كلذكو .«ةيمأ با نيب ةدادكع صحا ىف ة ازغ ه04 ةنس يفو»

 اة ةريستتو ميش ةلسس رححلا ىف عش ةةانححذأ) يبطرقلل باعيتسالا

 ناكو «تيرك ةريزج يهو «شطيرقا ةريزج ةدانج ارغو» :يرذالبلا لاق
 ينادمهلا قويعم نب ديمح شطيرقا ازغ مث» :يرذالبلا لاق ءاهازغ نم لوأ ةدانج
 ىسيع نب رمع صفح وبأ اهحتف لمكأو اهازغ مث «ديشرلا ةفالخ يف اهضعب حتفف
 .(دحأ مورلا نم اهيف قبي ملف نومأملا ةفالخ يف

 ةنس ىلإ «رحبلل هترامإو مورلا لحاوسل ةيرحبلا ةدانج تاوزغ تلصاوت دقو -

 .ةيرجه 4

 هنع هللا ىضر ةدانج ةافو

 يف داهجلاب لفاح رمع دعب ماشلاب يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج يفوت دقو

 فرطماب لقنو ؛(ةيرجه 8١ ةنس ةدانج يفوت) :يرذالبلاو يبطرقلا لاق «هللا ليبس
 ةنس يفوت هنأ ليقو 2«م594/ه٠48 ةنس ماشلاب ةدانج يفوتا هنأ عماجلا باتك يف

 «(«ةيرجه” ٠ ةنس يفوتو د ف نأ» ةباصإلا يف ءاجو (هال4

 ليمن (نسك قا قيخت ةنمآ يبأ نب ةدانج نأ اوررق ءاملعلا نم هريغو يراخبلا نأ امبو

 . هيلع هللا ناوضر (م189) ها5ا/ ةنس يفوت هنأ ىلإ



 512 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ها/؟

 ْنَمَي يذ رْبَخ . .يلحبلا هللا دبع نب ربرج
 - ْناَذَمَه ميلقإ ريمأو قارعلا بلغأ حتاف

 تمصف «ةرونملا ةنيدملاب ةباحصلا نم عْمٌج يف بطخي ِةَكَي هللا لوسر ناك

 ةَحْسَم ههجو ىلع ءْنَمَي يذ ٌريخ جفلا اذه نم مكيلع ٌعلطي» :لاق مث ةريسي ةهرب
 , (كَلَم

 نم ّلَط دق ريرجب اذإف» :ةباحصلا دحأ لاق «علطيس نم ىلإ قانعألا تبأرشأف
 . (هينثلا

 نيح ِةَم هللا لوسر هيف لاق) : ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ةمجرت ىف يبطرقلا لاقو
 .*'”(ريرج علطف .ْكَلَم ةَحْسَم ههجو ىلع ءْنَمَي يذ ريخ مكيلع علطي : هيلع ًادفاو لبقأ 001( . نك م كة ها ل

. 0 

 . "7 (ٌةَليِجَب ىنعي «هتليبق ديس ىلجبلا هّللا دبع نب ريرج : قاحسإ نبا لاق) : يبطرقلا لاق

 نبا لاق . شارإ نب رامنأ ينبا معثخ ةليبقو يه ةقيرع ةينامي ةليبق ةليجّبو
 نب ديز نب ُتْبَن نب ثوغلا نب شارإ نب رامنأ انبا ةليجّبو معئخ :نودلخ
 ةليجي وبأ رامنأ) :ماشه نبا لاق .راصتخا بسندلا اذه يفو .''”ءابس نب نالهك
 نب فرمع نب نايحل نب نسا نع رامثا ودب : ةليجنو : فيلا تلاق (..معلخو

 نب ورمع نب شارإ :لاقيو .ءابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا

 امو معثحو ةليجب رادو . . ثوغلا نب نايحل

 يهو ةيجحذملا مهمأ ىلإ ةبسن ءمعثخ نع مسالا اذهب  ةليجب ونب زيمتو

 يبل | قييبتف . جح ذم نب ةريشعلا دعس نب ىلع نب بعص تنب ةليجن)

 .رامنأ نب رقبع نب كلام وهو ءرسق :ةليجب نوطب نمف) :نودلخ نبا لاق

 .17 ص ١ج  ىبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 .١؟58ص  جرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا مه

 .١؟ص ١ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (9)



 ناا؟ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 3013

 : مهنم رهتشاو ءرسق يف ةليجَب ةساثر تناكو ''”(رامنأ نب ثوغلا نب سمخحأو

 دعس وهو كّرْقَأ نب ْمِهَر نب ركشي نب بعص نب قشي روهشملا نماكلا

 .ةنهكلا ءاملعلا رهشأ نم بعص نب قش ناكو ,يلسبلا رس نب كيد نبا حبصلا

 تاي : سرف لوس يحس نار ريفحلا ريصت : نب ةعيبر كلملا ربخأ يذلا وهو

 : لاق ؟لصفلا مويامو ' : كلملا لئاقف . لصفلا موي ىلإ هنيد نوكي ٠ «لدعلاو قحلاب

 احلا اهنم عمسي تاَوعَ ءامسلا نم هيف عدي «ةالزلا هينا رست ني

 امهنيب امو «ضرألاو ءامسلا ّبَرَو يإ :قش لاق ؟لوقت ام ّقحأ :ةعيبر كلملا لاقف

 نب قش نمز ناكو .'"”0ُضْمَأ هيف ام ؛ُئحل هب كتأبنأ ام ّنِإ ءضُمَْحو عْفَر نم

 نهاكلا نب ريرج نب ةبقع نب سمش دبع نب هللا دبع نب رماع نب ٌررك

 : يلهاجلا ميطخلا نب سيق لاق هيفو .ةعألا

 رذنريغأبإَمهيدلقالت زْرُك ٍتادجنلا يذب لزنت نإف

 0 طور ةليضملا ىف امانقنف اياعي الو دارأ نم عنميو

 هنبا ىلإ ةماعزلا نم هتبترم تلقتناو «ةيلهاجلا ىف رماع نب زرك تامو

 نب فيوع نب مشج نب ةبلعث نب رصن نب كلام نب ليلشلا رباج نب هللا دبع
 . يلجبلا رسق نب ريذن نب دعس نب كلام نب يلع نب برح نب ةميزخ

 تا يا ىلا ل حا ول

 10000 ل ا ؛ مَّللا دبع ناكو ةَئاَمَت

 هئبأ ىلإ ةماعزلا نم هتبترم تلقتناف ,ةيلهاجلا يف رباج نب 20000 . ةصلخلا

 . 280 ىلجبلا هللا دبع نب ريرج

 )١( جرفلا نيسح .دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١178.
 . لطاب : ضما :ورمع وبأ لاقو .ريمح ةجهلب اذهو . كش ينعي ضم! : ماشه نبا لاق :ضما (؟)
 .07"ص 9١ج - يناهبصألا جرفلا يبأل  يناغألا ()
 ١060. ص 7ج - ىنادمهلا نسحلل  ليلكإلا ()

 نب رصن نب لهاج نب رباج نب هللا دبع نب ريرج) هنأب ليلكإلا يف ريرج بسن ءاج (5)
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 ةليجب رادو» :ماشه نبا لاق «نميلا يلاعأ ةاَرَّس يف معثخو ةليجب ةقطنمو

 (نميلا دالب نع ربخلا) يف نودلخ نبا اهركذ دقو «نميلا يف يأ «ةينامي معثخو
 ةماعلاو .معشخ راوج «ةلاّيتو تاورسلا باوجأ يف ةعاضق نم ْدِهَن ينب دلبو) :ًالئاق
 . "0(ةلابت مهدالب نمو .معثخو ةليجب نم طالخأ مهرثكأو ءوُرّسلا مهيمست

 لابج نم ةماهت يلي ام يف ةعفترملا قطانملا ءةاّرسلاو ءهورسلاو «تاورسلاو

 لاق (لبجلا ظلغ نع ردحناو يداولا نم عفترا ام) :ورسلاو «نارجنو هشيبو ريسع
 ينادمهلا ركذ دقو '''لورسلا نومسُي نيذلا ْمُه :ةليجَب ..7 يقشمدلا رواجملا نبا
 مث .مهفو يلع ينب ةارس . . . :ةارسلا ضرأ» :الئاق اهلئابقو نميلا يلاعأ ةارس ضرأ

 ىلإ رجخلاو دماغو .سودو «قرابو .عملأو ءجرفم نب نامالس نب دزألاو «ةليجَب ةارس
 .هشيب ضارعأ :معثخ دلبو . . شرج نم ربكأ يهو ةوهجلا اهمسا ةارسلا ةنيدمو . . شرج
 .نميلا يلاعأ ةاَرَس يف معثخو ةليجبب ةقطنم نيبتت كلذبو . '' ”«ةغارملاو «ةلاَبَتو جرتو

 يس 1 جاع
 همه امك انمار ىلإ
 عند تو تاد

 ءاهلك ةليجب نم ٍنوطبو رئاشع ةدع معزتي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو
 هللا دبع نب ريرج ناك امنإو «ةيلهاجلا يف دحاو يِلَبَق ميعز ةليجب ةليبقل نكي ملف
 نيب ناكو «ةليجب نم نوطبو رئاشع ةدع امهنم لك معزتي رماع نب زرك نب دسأو

 نيب يلَّبق عازن عقوف «ةيلهاجلا يف مصاختلاو دعابتلا ضعب زرك نب دسأو ريرج
 لشحو «ريرج لاعقل ةعاضق تدشحف «ةارسلا ةقطنمب نيذلا ةعاضق ةليبق نيبو ريرج

 هباحصأ يف راسف زرك نب دسأ كلذ غلبف «ةعاضق لاتقل ةليجب نم هعم نيذلا ريرج
 يف ريرج مهأر هباحصأو دسأ لبقأ املف ءريرج ةنواعمو ةرصانمل ةليجت نم

 .ةعاضق هجاوي وه امنيب فلخلا نم هتبراحمل اوواج مهنأ نظو عاتراف «حالسلا

 ءارورسم ريرج هلبقتساف . كل ارصانم كءاج دسأ اذه :هل اولاقو دسأ عئالط لصوف

 نب ريذن نب دعس نب كلام نب يلع نب برح نب ةميزخ نب فيوع نب مشج نب ةبلعث
 .[ليلكإلا - ١5١0 ص 7ج] (رامنأ نب رقبع نب رسق

 نب رصن نب كلام نب ليلشلا وهو رباج نب هللا دبع نب ريرج) يبطرقلل باعيتسالا يف ءاجو
 وهو رسق نب ريذن نب دعس نب كلام نب يدع نب ةميذج نب فيرع نب مشج نب ةبلعت
 ةباصإلا يف ءاجو [7؟١1ص] (يلجبلا ثوغلا نب ورمع نب شارأ نب رامنأ نب رقبع نب كلام

 نب فوع نب مشج نب ةبلعث نب ةرضن نب كلام نب رباج نب هللا دبع ني ريرج) ينالقسعلل
 : ةباوسلا وينك نق ةباضإلا باالا ره اس( نيدلا ىاهفلا كلا نع نيب ةييرح

 ْ 51 ضرع توللخ نبا ثيراك يف نحل: 0
 ./”ص  ىقشمدلا رواجملا نبال  زاجحلاو نميلا دالب ةفص ىف رصبتسملا (0)

 70 بلا واه ضني ىو الطملا د هنرملا :ريزج هيف: 100
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 لاقف .قافتالاو حلصلا اوراتخاو ريرج ةبراحم نع اوعجارت كلذ ةعاضق تأر املف

 : اهنم اتايبأ رماع نب زرك نب دسأ لعف نم كلذ ركذي يعازخلا هللا دبع نب ةدعج
 ةيتالبن هيلع تتازذقو اريزتحح 2 ريماغع لا نمءرملا لعق كراذت

 هيكاوك ىَّراوت ال مويهاشغت ادعي هضياوب كبار
 ةبراكت و لهل الايضو كتئكامو. .ةهسقتن لاغشلا وذ رك نبا ُكاَقَو

 . ''”دسأ لثم مع نبا دلب لكب يل تيل :لاقف ريرج امأ
 2 ا 57 فرب

 .(ةصلخلا وذ) هل لاقي ًامنص ةيلهاجلا يف ٌسِدَقّتو ٌدبْعَن معئخو ةليجب تناكو

 يف معثخ رايدب ةشيب يداو ىلعأ يف هلاّبَث يف روهشم ةدابع تيب ةصلخلا يذل ناكو

 ةبعكلا هب نوهاضي ةيناميلا ةبعكلا ةصلخلا يذ تيبل لاقي ناكو» : ريثك نبا لاق «نميلا ىلاعأ

 وذ ناك :يراخبلا لاقو . .ةيناميلا ةبعكلا مهتيبلو ةيماشلا ةبعكلا ةكمب يتلل لاقيف «ةكمب يتلا
 . "'”(ةيناميلا ةبعكلا هل لاقي «دبعُي ٌُبصن هيف ةليجّبو معثخل نميلاب تيب ةصلخلا

 نيفورعملا نميلاو هليجب تايصخش نم زرك نب دسأو هللا دبع نب ريرج ناكو
 يف رمخلا مرح نمم زرك نب دسأ ناكو) يناهفصألا لاق ءعساو قاطن ىلع

 مراكمو حلاصلا لمعلاو ريخلاب ًافورعم ريرج ناكو .''”(اهنع ًاهزنت ةيلهاجلا
 ديسلا ّمْعِن :ريرجل باطخلا نا لاق) هنإ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاجو «قالخألا

 . "' (مالسإلا يف تنأ ديسلا ٌمْعِنَو «ةيلهاجلا يف تنك

 هللا دبع نب ريرج ةرجهو مالسإ
 يفف .همالسإ تقو يف َفِلُتْخَأ) هنإ ريرج ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع يسمحألا رمع نب نيصح قيرط نم يناربطلا
 .ملسأل تنج :تلق ؟كب ءاج ام :لاقف «هتيتأ َدِلَي يبنلا ثعُب امل :لاق ريرج نع مزاح

 امل ملسأ هنإ كلذ يدؤمو .'”«هومركاف موق ميرك مكاتأ اذإ :لاقو ؛ةاسك ىلإ ىقلأف
 رمع نب نيصح نأ لاقو كلذ ينالقسعلا دعبتسا دقو .ةكمب هو يبنلا ثعب

 (. .فذحلا ىلع وأ . .زاجملا ىلع لمحي حص ولو) :لاقف كردتسا مث «فيعض

 انغلب امل يأ زاجملا ىلع لمحي حص ولو) :ينالقسعلا لاق ثيح زاجملاب أدبنو

 .07"ص 5١ج  يناهفصألل  يناغألا ()
 .65”صو //6 - "50 ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 .7؟؟ص اج  ةباصإلا ()
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 ملسأ هنإ كلذ يدؤمو .زاجملا ىلع لمحلا باوص ىرنو .(ِّْلَذ يبنلا ثعب ربخ

 ةارسلا ةقطنم نأل ةكمب هي يبنلا ىلع مدقو تاونس ةدعب ةكمب ةيوبنلا ةثعبلا دعب

 دي ىلع ةكمب ٍك# يبنلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلا اهيف تأدبو هلي يبنلا ثعب ربخ اهغلب
 هلك يبنلا ىتأ ريرج نوكيف .امهريغو ةبلعث نب دامضو يسودلا ورمع نب ليفطلا

 لاق» ةلماكتم ةياور يفو .ملسأل تئج :لاق ؟كب ءاج ام :هل لاقف ءةكمب وهو

 : لَك يبنلا لاق . كعيابأو كيدي ىلع ملسأ ُتئج :ريرج لاقف ؟تئج ءيش يأل ِةْلَي يبنلا

 :لاقف .ملسم لكل حصنتو «ةالصلا ميقتو .ًائيش هب كرشت ال هدحو هللا دّبْعَت نأ ىلع عيا

 ماقأف «نميلا ىلإ داع ريرج نوكي يلاتلابو .«كلذ ىلع هعيابو هللا لوسر اي معن
 . ةروئنملا ةئيدملاب بك هللا لوسر ىلإ رجاهو دفو نأ ىلإ هتقطنمب

 ْثعُب امل) :ًالئاق هحضوأ دقف «فذحلا ىلع لمحي وأ) :ىنالقسعلا لوق امأ
 هيلع تدفو مث ةكم حتف مث ًاشيرق براح مث ةنيدملا مدق مث هللا ىلإ اعد مث هلي يبنلا
 لي هللا لوسر ىلإ ريرج ةدافو نمزب لصتي فذحلا ىلع لمحلا اذهو *'(دوفولا
 ىنعمب (ملسأ) ةملك كلذب ةلصلا تاذ تاياورلا تمدختسا دقو «ةرونملا ةنيدملاب

 لَو يبنلا ةافو لبق ملسأ هنأب ربلا دبغ نبا مزج دقو) :ينالقسعلا لاق «(دفو)

 يف سانلا تصنتسا :هل لاق لَك يبنلا نأ نيحيحصلا يفف ءطلغ وهو ءأموي نيعبرأب
 مكاخأ نأ : يلي هللا لوسر انل لاق :لاق ريرج نع يناربطلا جرخأو .عادولا ةجح

 نأل رشع ةنس لبق ناك ريرج مالسإ نأ ىلع لدي اذهف .ثيدحلا .تام يشاجنلا
 ًاريرج ثعب كَ يبنلا نأ :يراخبلا حيحص يف ءاجو "كلذ لبق تام يشاجنلا

 حتف لبق هلي يبنلا ىلإ دفو هنإ ىلع لدي كلذف .“'"ةكم حتف دعب ةصلخلا يذ ىلإ
 ناك «تارم ةدع لي ىبنلا ىلإ دفو هنإ ىلإ هتدافو نمز ىف فالتخالا دوعيو ءةكم

 ءًاموي نيعبرأب ٍكَي يبنلا ةافو لبق اهرخأ ناكو «ةكم حتف لبق هال ةنس  اهلوأ
 .ةلحرملا كلت ملاعمو عئاقو نييبت يلي اميف يفوتسن فوسو

 ةنس - ةرونملا ةئيدملاب دلي هللا لوسر ىلإ ًارجاهم نميلا نم ريرج دفو دقل
 اذه نم مكيلع علطي» ٠ هِي هللا لوسر لاق ثيح «ةنس وحنب ةكم حتف لبق هال

 . (هينثلا نم علط دق هللا دبع نب ريرجب اذإف . َكَّلَم ةحسم ههجو ىلع نمي يذ ريخ جفلا
 مدقي :هتبطخ يف لاق دق ناكو ,بطخي لع هللا لوسرو همودق ناك» :ريثك نبا لاقو

 سانلا رظن لخد املف «كلم ةحسم ههجو ىلع ّنإو «نمي يذ ريخ جفلا اذه نم مكيلع

 عا انج ناناضألا 0
 .6 ١ص مجو - 1١/6 ص ٌءج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 17 ل نبل هلل يكتف كلا رخل او تلا نادل نيبو نو امك قات دبل

 مث «يتلحار َتْحَنأ ةنيدملا نم ثوند امل» :لاقف همودق تقو ريرج فصو دقو

 أب : يسيلجل تلقنف .قدحلاب سانلا ينامرف . تلخد مث «يتلح ُتْنَبِل مث :يتبيع ٌتْلْلَح

 هل ضرع ذإ .بطخي وه امنيب ءركذلا نسحأب هللا لوسر كركذ :لاقف ؟رمألا ام هللا دبع

 ههجو ىلع ْنَمَي يذ ٌريخ جفلا اذه وأ بابلا اذه نم مكيلع لخدي :لاقو .هتبطخ يف

 . (ينالوأ ام ىلع لجو ّزع هللا ثدمحف  ريرج لاق  .ُْكَلَم ةحسم

 هللا دبع نب ريرجل لاق بلاط يبأ نب يلع نأ دربملا نب سابعلا وبأ ركذو
 . ")0ْنَمَي يذ ٌريخ :ٌكيف و هللا لوسر لوقل َكترَتْخلا . .) َىلَجَبلا

 لبقأ نيح لي هللا لوسر هيف لاق) :هنأ ريرج ةمجرت يف يبطرقلا لوق مدقت دقو
 . اريرج علطف .«كلم ةحسم ههجو ىلع نمي يذ ريخ مكيلع علطي :هيلع ادفاو

 ثا الا خخ ,

 : يبطرقلا لاق (ْكْلَم ٌةحْسَم ههجو ىلع» : هلي هللا لوسر هفصو امك ريرج ناكو

 . (هتسح ىف ىنعي .ةمآلا هذه فسوي هللا دبع نب ريرج :لوقي باطخلا نب رمع ناكو)

 م : رمع لاقو .ةمألا هذه فسوي وه :رمع لاق .اليمج ريرج ناكل : ينالقسعلا لاقو

 شماه يف ءاجو «فسوي نم ركذ ام الإ -  ريرج ينعي اذه ةروص روُص ًأدحأ ىرأ
 : ريرجلل لاقي يب الولع :سانلا اوضرق نيذلا نيطاطخلا دحأ ريرج ناك) : ليلكإلا

 باطخلا نب رمع ناك) :ريثك نبا لاقو .(ههجو ةأضوو هلامجل ةمألا هذه فسوي

 ناك يوغي تيار ريعق نع ةفالعلا: ةبع:لاتو «اقمألا هذه تنموي يوقع ةلاوقي
 ين أطرفم لامجلا عيدب ريرج ناك) هنإ مجارتلا يف ءاجو .(رمق ةقش ههجو
 بيبي ةكلالبلا نوي هابي ناك نم يمنا باب يآ هريعلا سابعلا بأ هرققي .(لوطلا

 مكيلع عْلْطَي : هيب هللا لوسر لاق «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهنمو» :لاقف «ةيناميلا نم

 . ''”(كلم ٌةحْسَم هيلع ءْنَمَي يذ ُرِيَخ حلا اذه نم
 .٠ دكم
 نا ل

 ندم ةريغك ضرألا ىلع نسلج دق ىونلا دهسملا لطوامل سيرج تاكو

 سجليل هءادر ِةكي هللا لوسر هيلإ ىَقْلَأَف هب هللا لوسر ىلإ مهلثم تصني ةباحصلا
 زاح يبأ نب سيق قيرط نم يناربطلا جرخأو ء(دغقاف اذه ىلع) :هل لاقو هيلع

 لاقو «هومركاف موق ميرك مكانأ اذإ :لاقو .هءاسك ِهلَي يبنلا ىلإ ىقلأ» : لقا ريرج نع

 .5 1ص مجو ب 1١1/5 ص د نب ريتك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا 1

 .7" 74ص جو :١9 ص ادج - دربملا نبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا (؟)
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 مكءاج اذإ :لاقو .هءادر هل طسب هسلاج امل دلك هللا لوسر نأ ىوريو» :ريثك نبا
 .(هومركاف موق ميرك

 افيرشت هيلع اوسلجيل هءادر ٌةلَك يبنلا مهل طسب ةتس سداس ريرج تناكو

 نب ةهربأو «لالك دبع نب ثراحلاو «يمرضحلا رجح نب لئاوو ءريرج ْمُهَو مهل

 لاق هدافحألو يبرأملا لاّمَح نب ضيباو ءيمكحلا ةعيبر نب دّجلاو «حابصلا
 ينادمهلا

 دجسملا يف مكدجل ءادرلاطّسَب ىرولا ريخ دمحم ّيبنلا نأ

 ديسلا سيئرلا لامخ نبادعب ادي عضل ايناداما
 . (دجوُي مل عباسل فاطُي اذإو) :لاقو ةتسلا ةيقب ركذ مث

 - ًاضيأ - ةنيدملاب ْةْكَو هللا لوسر ىلإ ريرج مودق أبن قايس يف تاياورلا ركذتو
 كيدي ىلع ملسأ ٌتنج :لاقف ؟ريرج اي تئج ٍءيش يأل :هل لاق ٌةْكَك هللا لوسر نأ
 يتؤتو ةالصا ميقتو ًائيش هب كرش: :- ل دعوا نعت أ قلع ميا : لاق . كعيابأو

 د :لاقف ؟ملسم لكل حصنتو ةاكزلا

 وأ ملسُي نأ لجأل ةرونملا د ىلإ كلت ريرج ةدافو نكت ملو

 ةنيدملاو و هللا لوسر ىلإ ةرجه هتدافو تناك امنإو .دوعيو ٌةلَو هللا لوسر عيابي

 ةيواعم ىلإ بلاط يبأ نب يلع بتك دقو .نيرجاهملا ةباحصلا نم وهف «ةرونملا
 ناميإلا لهأ ْنِم ىهو هللا دبع نب ريرج مكيلإ ُتثعب دقو» :الئاق ها ةنس ماشلا لهأو
 ةنيدملاب هُو يبنلا ىلإ ريرج مودق نأ ةاههيحأ :ةيرمأ ىلع هنللذ لديو ١”(ةرجهلاو

 دقو «حتفلا دعب ةرجه ال) :لاق هدو يبنلا نأل ةكم حتف لبق  ةيرجه ١ ةنس ناك

 .ةكم حتف لبق ًارجاهم دفو هنأل ةرجهلا لهأ نم ريرج نأب بلاط يبأ نب يلع ركذ
 همودق موي دنمو «نيرجاهملا ةباحصلا نم هللا دبع نب ريرج نأ : يناثلا رمألاو

 تاقس# ماطلا كوم علا ىف ةناكم يروج نخا ةروصتلا ةقدجلاب كلك ىلا: ىلإ فرحت

 356 هللا لوسر هثعب مث ءةكم حتف ىتح ةنس ءاهز ةنيدملاب ثكمو «نيمألا لوسرلا
 : ةرتفلا كلت ملاعمو ءابنأ نم ناكو «ةنيدملا ىلإ داع مث «نميلا ىلإ

 يبنلا نم ًاثيداحأ ظفحو عمسو مالسإلا ميلاعت يف هَقَّفَت هللا دبع نب ريرج نأ -

 يتلا ثيداحألا نم ديدعلا ريرج ىور دقو ءميركلا نآرقلا نم ظفح ام ظفحو كي

 يبأ نب سيقو «كلام نب ُسّنَأ ريرج نع ىورو) :يبطرقلا لاق ٌةْكَك يبنلا نم اهعمس
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 فصو دقو («ميهاربإو رذنملاو هللا ديبع هونبو ءيبعشلاو ؛ثرحلا نب مامهو ؛مزاح

 يباحص :ريرجا١ : ليلكإلا شماه يف ءاجو (ريهشلا يباحصلا) هنأب ًاريرج ينالقسعلا

 . «نيفكلا ىلع حسملا ثيدح بحاص وهو ءروهشم ليلج
 .ًاهجو سائلا نسحأ نم ناكو ءميظع لكش اذ ريرج ناكو) :ريثك نبا لاق

 تلأس :لاق هنع حيحصلا ثيدحلا يف َيوُر اذهلو ءًافرط سانلا ضْغَأ ْنِم اذه عم ناكو

 . «كرصب قرطأ :لاقف «ةأجفلا رظن نع كي هللا لوسر

 لاق :يراخبلا لاق» :ةرمس نبا لاق .ًاريرج ٌرْدَقُيَو ُريِمُي لي هللا لوسر ناكو

 : ريثك نبا لاق '''(كحض الإ ينآر الو «تملسأ ذنم ِنِكَي هللا لوسر ينّبَبَح ام :ريرج

 . (مسبت الإ ينآر الو ءتملسأ ذنم هللا لوسر ينبجح ام :لاق هنإ نيحيحصلا يفوا)

 يراخبلا حيحص نع ينالقسعلا ركذ كلذكو

 ناكو كمر دفا 20201 رس ارح قاطل ا جا دي جاقمو ربحا ضرع

 رماع وبأو نميلا نم اورجاه نيذلا سود ناسرفو ورمع نب ليفطلا شيجلا يف
 هال ةئنس  نميلا نم ايد ا ا الا ااا

 يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو نييبلكلا نم هعم نمو ىبلكلا ةفيلخ نب هيحد كلذكو -

 ريرج عم ناك امبرو «مهرئاشعو نيرجاهملا نييناميلا ةباحصلا نم مهريغو
 ه/ ناضمر يف ةكم حتف مت دقو «سمحأ ينب نم ةليجب ةليبق ناسرف نم تارشعلا

 . ةبعكلاب يتلا مانصألا مدهب ٍةِئََي يبنلا ماقو

 يذلا منصلا تيب بيرخت أبن «ةكم حتف دعب يراخبلا ركذ دقو» :ريثك نبا لاق

 لاق . .ةكمب يتلا ةبعكلل ةاهاضم ةيناميلا ةبعكلا هنومسيو «ةليجبو ُمعثخ هدبعت تناك

 هيجل هل لاكي ءدبعُي بصن هيف ةليجبو معثخل نميلاب اتيب ةصلخلا وذ ناكو :يراخبلا

 نب ليعامسإ نع ةماسأ وبأ انثدح ىسوم نب فسوي انثذح :يراخبلا لاقف . ةيناميلا

 00 :ِهكَع هللا لوسر ىل لاق :لاق ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ

 اوناكو «سْمَحأ نم سراف ةئامو نيسمخ يف تقلطناف . هللا لوسر اي ىَلَب :تلقف ؟ةصلخلا

 يردص ىف هدي ِهَِْي هللا لوسر برضف  ليخلا ىلع تبثأ ال تنكو ليخ باحصأ

 . .ةددعتُم قرط ْنِم ملسم هاوروا :ريثك نبا لاق . (ايدهم ًايداه هلعجاو ُْنْيَن ُهنْبَت مهللا ف
7 

 )١( ةرمس نبال - نميلا ءاهقف تاقبط الجعدي  ص١58.
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 يذ) منصلا مدهل يسودلا رقرمع نب ليفطلا ثعب عم نمازت دق كلذ نأ ودبيو

 ناك ثيح ؛ فعلا ىلاعأب ةارنسلا ةقطنم سفن يف سود ةدبعت تناك يذلا (نْيَفَكلا

 .ةليجبو معثخ دوبعم (ةصلخلا وذ) ناكو «ةارسلا دزأو سود دوبعم (نيفكلا وذ)

 لاوش يف نيفكلا يذ ىلإ ورمع نب ليفطلا ةَيِرَس :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاق

 ثعب .فئاطلا ىلإ ةكم نم ريسملا لِلَع هللا لوسر دارأ امل : دعس نبا لاق .ةيرحه 8 ةئس

 هيفاويو هموق دمتسي نأ هرمأو .همدهيل سود منص نيفكلا يذ ىلإ ورمع نب ليفطلا

 ةئامعبرأ هموق نم هعم ردحنا مث .نيفكلا اذ مدهف .هموق ىلإ ًاعيرس جرخف .فئاطلاب

 . ''”(مايأ ةعبرأب ةمدقم دعب فئاطلاب كي يبنلا اوفاوف ءًاعارس

 سمحأ ينب نم سراف نيسمخو ةئام يف راسف يلجبلا هللا دبع نب ريرج امأ

 ةارَسَب ةشيب ىلعأ يف داوو ةيرق ةلاَبَّتو  ةلاَبَت يف ةصلخلا يذ منصلا تيب ىلإ نييلجبلا
 مسقتسي لجر ةصلخلا يذ تيبب ناك نميلا ريرج مْدَق املو :يراخبلا لاق» .نميلا يلاعأ
 وه امنيبف . كقنع برض كيلع ردق نإف ءانهاه هللا لوسر لوسر ْنِإ :هل ليقف «مالزألاب

 ٌنبرضأل وأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشتو اهترِسكتل :لاقف ريرج هيلع َفَقَو ذإ مالزألاب برضي
 هرشبي ٍةي يبنلا ىلإ ةأطرأ ابأ ىنكي سمحأ نم الجر ريرج ثعب مث .دهشو اهرسكف ؟كقنع

 كعب يذلاو هللا لوسر اي :لاق ِهي هللا لوسر ريرج ىتأ املف  ةصلخلا يذ مدهب يأ  كلذب

 اهلاجرو سمحأ ليخ ىلع ِكي هللا لوسر كرابف .برجأ لمج هنأك هتكرت ىتح تئج ام قحلاب
 لوسر ثعبف . .معثخل ناك ْمََص :ةصلخلا وذا :ليلكإلا شماه يف ءاجو ''7(تارم سمخ
 : لاق ؟هتمده ايم يبنلا هل لاقف د يبنلا ىلإ عجر ىتح هتبيغ لطت ملو ,همدهل ًاريرج ِهلِلكي هللا

 تاقبط يف ءاجو ؟”(ةليجبل اعدف .هلهأ ءوسي هتكرتف رانلاب هتقرحأو قحلاب كثعب يذلاو معن
 . ةيناميلا ةبعكلا.هل لاقي ناكو ءَةَّصَلَخلا وذ هل لاقي تيب ةيلهاجلا يف ناك) : ةرمس نبا
 ٌترفنف :لاق ؟ةصلخلا يذ نم ىحيرم تنأ له : هِي هللا لوسر ىل لاقف :ريرج لاق

 ءاجفاف .هدحع انهو وهاد وسل انيسحا يي ل ةناعر نيب ىلا

 ىلا دعم اميك ةنفادملا نا فسم ناكام لرجت قو "" (نيمعا] واكل اعدت باج ربخاو
 . ةَلاَبَت يداوب معثح ضرأ نم تاللبعلا اهل لاقي ةدلبل عماج دجسم

 .ًاموي رشع ةيئامث فئاطلا لي ىبنلا رصاحو  ؟08ص ؟ج - سائلا ديس نبا  رثألا نويع )١(

 ١ . ةليل نيرشعو ًاعضب :لاقيو

 .ملسم حيحصو يراخبلا حيححص نع 0”  ص ؛ج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 لازي الو :شماهلا يف عوكألا لاقو - ١5١ ص ؟ج  عوكألا قيقحت  ينادمهلل ليلكإلا ()
 . مويلا ىلإ معئخل ةلابت يداو

 .15١ص - يدعجلا ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط (؟)
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 تناك هِي هللا لوسر ىلإ ةّصّلُخلا يذ مده نم ريرج ةدوع نأ لوقلا نكميو
 راصح ءانثأ ِةكَو هللا لوسر ىلإ نيفكلا يذ مده نم ورمع نب ليفطلا ةدوع دعب

 لوسر فرصناو «فئاطلا حتف متف «ةنارعجلا يف هِي هللا لوسر ركسعم ناكو فئاطلا

 ء-ه/ ةدعقلا يذ علطم يف - ةنارعجلا ةرمع يداو «ةكم ىلإ ةنارعجلا نم دلي هللا

 يواس .نب رذنملا ىلإ لسُرلاو بتكلا ةنارعجلا نم هفرصنم ةيكَي هللا لوسر ثعبف
 ىللإو نامَع يكلم يدزألا يَدْئْلجلا ينبا ديبعو رفيج ىلإو نيرحبلا ىف كلملا
 ىلإ توعبملا .ناكروب «ريمجت ءاوذا و نمبلاب رينج كالو, ندعو ىذ لذلك دنع نب قمراعتلا
 نب ثراحلا ىلإ ثوعبملاو ءيمرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا لهأو يواس نب رذنملا

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرج نميلاب ريمح ءاوذأ ىلإو رّيْمِح كلم لالك دبع
 ةلس علاه ه7
 ناي تاو حد

 ريرج دي ىلع ريْمِح ءاوذأو كولم مالسإ
 نب ثراحلا ىلإ يموزخملا ةيمأ يبأ نب ١ رجاهملا ثععب دق ّةْيِكَي هللا لوسر ناك

 نبال ةيوبثلا ةريسلا ىف ءاج ثيح دب هال ةنس  رّيمجح كلم نيغُر يذ لالك دبع

 ىلإ ةيمأ أ نم نشايملا ثعيبا : كك يبنلا نأ سانلا ديس نبال رثألا نويعو ماشه

 ءام امتي "ريع ال ةس لئاوأ نفث ناك كلذ نزوة ومبلا كلم لالك كيع نب ثرامتلا

 يذو نيعر يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج ثعب» : كك يبنلا نأ يبطرقلل باعيتسالا يف
 نأ ليلكإلا شماه يف عوكألا لاقو .لالك دبع نب ثراحلا وه نيعر وذو .«عالكلا
 هللا دبع نب ريرج :ليق «هيف فلتخُم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ِةّلك يبنلا لوسر
 فالتخالا نأ عقاولاو .'”""يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا :ليقو «يلجبلا
 ملسُي ملو هال ةنس ناك ةيمأ يبأ نب رجاهملا َتْعَب نأ كاردإب لوزي ضراعتلاو

 يذ ىف ةنارعجلا نم كي هللا لوسر فرصنم ناك ريرج َتْعَب امنيب «كاذنأ ثراحلا

 ْ .ه/ ةنس ةدعقلا

 لاق كلذ يفو ءاحيصف ًاغيلب ًابيطخ ناك هنإ ريرج تافصو ايازم نم ناك دقو
 نم ريخ سرخلا :لئاقلا وه ريرجو) :يبطرقلا لاقو .(ًابيطخ ريرج ناك) :ريثك نبا
 : ىرسقلا روزألا نبا لاق هيفو . (ءادبلا نم ريخ مكبلإو ,هبالخلا

 ٌريرجهتبطخب ىلججدقل ىَمْئَتءاِبنألاو ءكيبأَرْمَعل
 لكش اذ ناك نهنإ ذإ اينو: باقم تاذ: ةناذج ةيصخيت نرخ ةةضخش ,تقاكو

 0 ني د تب نساثلا كيس رباح رثألا تويع. (1)
 .7 "4ص ؟ج - ليلكإلا ()
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 و «لامجلا عيدب ء«لوطلا يف أطرفم ءًاهجو سانلا نسحأ نم ناكو . ميظع

 ناك هنإ امك :؛(ةمألا هذه فسوي) :باطخلا نب رمع هفصو امك ناكو كْلَم ةَحْسَم

 يبنلا هثعبو هراتخإ هلك كلذلو «ةرجهلاو ناميإلا لهأ نمو ءاسؤرلا نميلا لايقأ نم
 عالكلا يذ عفيمس ىلإو ريمح كلم نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ّدِ

 قلطناف ءمالسإلا ىلإ مهوعدذي ريمح لايقأو ءاوذأ نم امهريغو ءميلظ يىذ بشوحو

 : هل ًايعاد كي هللا لوسر لوقو ةوعدب ًابوحصم ريرج

 ©!(ايدهم ًايداه هلعجاو ُهْنبُت مهّللا»

 يف راسف ه8 ةنس ةدعقلا يذ يف وكي هللا لوسر دنع نم ريرج قلطنا دقل

 رقم يهو - رفاعملا ىلإ ةماهت ةقطنم ربع نييلجبلا سمحأ ينب ناسرف نم ةبكوك
 ءاولب  نيعر فالخم ىلإ ىضم مث  لالك دبع نب ميعنو لالك دبع نب دهف ليقلا

 ةلاسر هغلبأف ءريمح ُكِلَم نيعُر يذ لالك دبع نب ثراحلا رصق ناك ثيح - بإ
 ناكو «مالسإلا نيد نع مزلي ام هل حضوأو "نكي مل ةروس) هيلع أرقو ٌهكَي يبنلا
 ءريرج دي ىلع قحلا نيدب نمآو ملسأف «ةنيارصنلاب نيدي لالك دبع نب ثراحلا
 كلذ نوكيف «(ه4 ةنس ملسأ لالك دبع نب ثراحلا) نأ ءابنألا باتك يف ءاج دقو
 يذ يف ناك ِةْيلَي يبنلا دنع نم ريرج ريسم نأل ه8 ةجحلا يذ رهش يلاوح يف

 - نادعب لبجب بح نصح يف لالك دبع نب ثراحلا رقم ناك دقو هم ةدعقلا

 ضعب يف لالك دبع نب بيرَع هوخأ رقم ناكو - بإ ةنيدم ىلع ًايلاح لطي يذلا
  ًايلاح ةمضرلاو رعشلاو ةردانلا هنم يذلا  نيعر يذ فالخمب نيعر يذ قطانم
 هيو يبنلا ىلإ لالك دبع نب ثراحلا بتك دقو «ريرج دي ىلع ًاضيأ بيِرَع ملسأو
 : هباتك يف لاقو همالسإب

 ا سلا وعده اهيدكتاو ةراهط هيف قىحلا نيد كلنيدو

 اكلم ًاليق ناك يذلا  يريمحلا عالكلا يذ عفّيَمُسلا ىلإ ريرج ىضمو
 يف عالكلا يذ رقم ناكو  ريمح قطانمو لئابقل ًايبرح ًادئاقو عالكلا فالخمل
 هغلبأف - ًايلاح بإ ءاول يف شيبُح ةقطنمب  هظاحو ةعلق نم برقلاب خماشلا هرصق

 ىلإ هلو يبنلا هثعب امدنع نيحيحصلا يف ملسمو يراخبلا ه هركذ ريرجل هني هللا لوسر ءاعد 000

 . ظفللا مومعب ةربعلاو . ةصلخلا يذ

 ."54 ص ؟ج  ليلكإلا ()
 .ريمح كلم نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلاب صاخلا ثحبملا رظنا (9)



 « حيضوتلا مزلتسي دق ام هل حضوأو :مالسإلا نيد نع هربخأو ِةْكَك يبنلا ةلاسر ريرج

 لخدأ) :عالكلا وذ هل لاق مث «ريرج دي ىلع ملسأو قحلا نيد هنأب عالكلا وذ نقيأف

 ةبيرك ةريمألا يهو  («كلبق دحأ ليبحرش يبأ دعب اهيلع لخد ام هللاوف ءليبحرش مأ ىلإ
 ىلإ اهاعدو ريرج اهيلإ لخدف»  عالكلا يذ ةجوز يريمحلا حابصلا نب ةهربأ تنب
 قتعأ كلذب ًاجاهتبإو «عالكلا يذ رصق يف مالسإلا رون قرشأو «تملسأف مالسإلا
 يذ ىلإ ًاريرج هلي يبنلا ثعب» :ينالقسعلا لاق .ةديبع نم فالآ ةعبرأ عالكلا وذ

 . (فالآ ةعبرأ كلذل قتعاو .ملسأف .عالكلا

 ناك هللا دبع نب ريرج نأ ذب الو ء«ه9 مرحم رهش يلاوح يف كلذ ناكو

 دتمتو]  عالكلا فيلاخمو قطانمب ًءادتبا «نيعوبسأ وأ ًاعوبسأ ةقطنم لك يف ثكمي

 ةعبرأ عالكلا وذ اهيف قتعأ يتلا يهو - [اهريغو باصوو لافُّس يذ ىلإ شيبُح نم
 .ريرج دي ىلع همالسإ موي دبع فالا

 تن نا ٠ .٠

 - ةباصإلا باتك يف ءاج امك  هنإ ْذِإ ءميلظ يذ بشوح ىلإ ريرج ىضمو
 '"ميلظ يذ بشوحو عالكلا يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج كي هللا لوسر ثعب»
 نم ريبك َلْيَق :ميلظ يذ نب ناسغ نب يعابتلا نب ديزي نب بشوح ميلظ وذ# :وهو
 ةيحانب (ميلَظ) همسا ناك فالخم ىف ًاليق ًاسيئر ناكو 2'”«اهتداقو نميلا ناسرف

 شيبح ةيحان زكرم يهو (ةملظ) ىلإ (ميلظ) مسا فحصت دقو ءاهرواج امو شيبُح

 .هظاحو يف عالكلا يذ رقمو رصق نم بيرق ميلظ يذ بشوح رقم ناكو .ًايلاح
 : ينادمهلا لاق «(راهن نم ةعاس امهنيب هظاحو ةعلقل ًةدناعم ْدَّدَح ةعلط) دجوت ثيح

 لك باب ىلع نيقيرطب ةعلقلاو .فصولا نع رصقي ُْميظع رصق اهيف ناك هذه ددخ ةعلقولا

 يف هقمعو ؛دوسألا افصلا يف روقنم فيرك هيلع اهبونج نم ةعلقلا قيرطف ءهؤام قيرط
 هبناوج ىلع زوجحم .ًاعارذ نوسمخ لوطلاو ًاعارذ نورشع هضرعو ًاعارذ نوسمخ ضرألا

 . "'”(ةعاس ةريسم ىلع نصحلا لامش نم يناثلا ءاملاو .رادجب .

 ملسأف «مالسإلا ىلإ هاعدف «ميلظ يذ بشوح رصقو ةعلق ىلإ ريرج ىتأف
 باتك عم ةيده ًاناصح نيعبرأ كو يبنلا ىلإ ميلظ وذ بشوح لسرأ مث ءهموقو وه
 ىلإ تلسرأ :لاق ميلظ يذ بشوح نع نكسلا نبا وردك . هلو يبنلا ىلإ

 ام :هللا لوسر هل لاقف «يباتكب هيلع مدقف ءرش دبع عم أسرف نيعبرأ ِةْيكي هللا لوسر

 .؟7 7١ص ؟ج - ليلكإلاو - 7587ص ١ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)

 .57١”ص - ىنادمهلا  برعلا ةريزج ةفص (0)
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 ناك مالسإلا ىلع هعيابف :ريثح دبع تنأ لب :لاقف .رش دبع :لاق ؟كمسا 00

 دقو 0 بجر رهش ىف ٌْكلَي يبنلا ىلإ ءاوذألا نم هريغو ميلظ يذ هيدهو باتك

 ةنيدم يف يريمحلا حاّبَصلا نبا مهنمو «ريمح ءاوذأ ةيقب ىلإ ريرج ريسم كلذ قبس

 نب فيس نب هعرُزو - ًايلاح ءاضيبلاب عادر ةقطنم يف  حابص فالخمب لكوم رصقو
 نلعأ مث .نيبأ يف روحأ رصقو ةوبش يف نادبع يداوب (نزي) رضق يف نزي يذ

 ء.ه4 بجر نم ةعمج لوأ يف يعامج لكشب مهمالسإ ريمح قطانم كولمو ءاوذأ

 ىلإ رتاوتملا هباتك ِةآلَو هللا لوسر مهيلإ بتكو .ةْيَك هللا لوسر ىلإ كلذب اوبتكو
 ىلع ًاريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم ثَعَبو «كوبت نم هتدوع دنع ريمح ءاوذأو كولم
 دي ىلع يتلا ةعساشلا ريمح قطانم مالسإلا لمشق «ه9 ناضمر يف ريمح قطانم

 .ه9 بجر يف يمالسإلا رصعلا قورش اونلعأو اهئاوذأو اهكولم ملسأ ريرج
 405 ميا ماع عنو هع

 نميلا ىلإ مث ةنيدملا ىلإ ريرج ةدوع
 كولم مالسإ دعب ةرونملا ةنيدملاب كو هللا لوسر ىلإ نميلا نم ريرج داع دقو

 هجرخأ يذلا ثيدحلا ةيمهأ ىتأت انهو «ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا كلت ىف ريمح ءاوذأو

 يل 00

 .:ىيدحتلا

 لوسو وبخأو 0 ا يفوت ةفئارتألا نويع ىف ءاجو

 مكاخأ نإ : يي هللا لوسر انل لاق) :ريرج لاق كلذ يفو 0000
 د هللا لور عم ناكأ ريرج نأ ىلع كلذ لديو .(ثيدحلا . تام دق يشاجنلا

 وأ ةدعقلا يذ رهش نيبو ناضمر رهش وأ بجر رهش نيب ام ةرتفلا كلت يف ةنيدملاب

 . ةيرجه 4 ةنس ةجحلا يىذ

 جنم دمع +
 «ن1 0 ”ل١

 معثخو ةليجب لئابق ةقطنم يهو نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم ىلإ ريرج داع مث

 ةارسلا ةقطنم يف نكست تناك يتلا ةينميلا لئابقلا نم مهريغو ةارسلا دزأو دّهَتو

 مل ْنَم ًايعاد ريرج ثكمف ؛«ةينثولا مهتنايد ىلع نولازي ام نوريثك ناكو «ةعساشلا
 ةيقب تملسأف هي يبنلا لثم وه ناكو  رهشأ ةعست ءاهز - مالسإلا ىلإ اهيف ملسُي
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 .ىلصملا ىلإ سانلاب ٍةكي يبنلا جرخو» ربخلا ةيقب يف ءاجو -7775ص ؟ج - رثألا نويع (0)

 .«ًاعبرأ هيلع ربكو «فوفص هفلخ سانلاو «هيلع ىلصف
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 دي ىلع مانصألاو ةينثولا اياقب نم ةارسلا ةقطنم ترهطتو مهريغو معثخو ةليجب

 . ةرونملا ةنيدملاب ٍةكَ هللا لوسر ىلإ ًادئاع ريرج قلطنا مث ءريرج

 ه١٠ ناضمر يف ٌدَْي يبنلا ىلإ ريرج ةدافو

 للف يبنلا ىلع َدَفَو هللا دبع نب ريرج نأب يدقاولا مَّرَجا : ينالقسعلا لاق

 30 هتدافو نمز سيل هنكلو «.حيحص كلذو .«ةرجهلل رشع ةنس ناضمر رهش

 ةقطنم لئابق ةيقب د هذي ىلع تملسأ نأ دعب هتدوع نمز وه امنإو « ضعبلا مهوت امك

 لاق# ..هؤ٠ ناضمر يف كي يبنلا ىلع دفو امل هنأ كلذ كاردإ حيتي اممو عة تسلا

 مالسإلا هللا رهظأ ءهللا لوسر اي :لاقف ؟ريرج اي كءارو ام :ِهنِلك هللا لوسر هل

 . «مانصألا لئابقلا تمدهو «ناذألاو

 نمار ىلع هلأ نابظمرا ىف لكك هلا :لوسو ىلإ نورع كوضو» ناتو

 نيسمخو ةئام ريرج عم دْفَو» ءابنألا باتك يف ءاج كلذ يفو «ةليجب نم بكوم

 . (ةليجت نم الجر

 لاجر نم ةبكوك يف يرسقلا زرك نب دسأ لصوف «بكاوملا تعباتت مث
 ينب نم نيسمخو نيتئام يف يلجبلا يسمحألا ةرزع نب سيق لصوو ( هتريشع

 ةرونملا ةنيدملاب ةرتف اوثكمو ِِكَي هللا لوسر اوعيابو اوملسأف «ةليجب نم سمحأ

 لئابق نم مهريغو معثخ نم دوفو ْتَمَدَق كلذكو 2 هللا لوسر نم اوعمسو

 مالسإلا هللا رهظأ) ريرج دي ىلعو  اهيف يتلا مهقطانم ىلإ اوداع مث ةارسلا
 . (مانصألا لئابقلا تمدهو «ناذآلاو

 ةنس ناضمر يف كي ئبنلا ىلإ ريرج ةدافو نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو

 هنأب ٍةلك هللا لوسر هفصو نيح هال ةنس يف هترجهو هتدافول ًادادتما تناك .هأ٠٠

 يف يي هللا لوسر هثعبو «نيرجاهملا نييناميلا ةباحصلا نم وهف (نمي يذ ريخ)

 ةيناثلا ةمهملاو «ةصلخلا يذ منصلا ةبعك مدهل ةكم حتف دعب ىلوألا «ثالث تامهم

 يف هتقطنم ىلإ ةثلاثلا ةمهملاو ؛هدي ىلع اوملسأف ريْمِح قطانم ءاوذأو كولم ىلإ
 هنا «ءاتصألا لئابقلا :تمتهو» ءةناذألاو مالسإلا هلا ريظأ بهذي ىلع  ثيحةارسلا
 . ْمِسِبَت الإ هاري نكي ملو طق هبجحي مل يذلا مكي هللا لوسر ىلإ داع

 : ةيلاتلا ةرتفلا يف ريرج ةريسو ءابنأ ملاعم نم ناكو

 ناضمر يف هتدوع ذنم  ةرونملا ةنيدملاب ٍةيك لوسر عم ناك ًاريرج نإ
 هل ناكو عادولا ةجح ريرج دهشف ءجحلا ةضيرف ءادأل هعم راس ىتحو  .ه٠

 :هل لاق لَك يبنلا نأ نيحيحصلا يفف» :ينالقسعلا لاق «ةزيمتم ةناكم اهيف
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 ل ا ادولا ةجح ىف سانلا تصئتسا

 تاكفإ اا يطعم دك نارا كلل بورما اهيقزد ساما تينت 2 اولا هدم ىف
 لوسر مالك ريرج ديعيف ءاذكو اذك عادولا ةجح ةيطخ يف لوقي ْةْلَو هللا لوسر

 ناك ًاريرج نأل كلذو دقو هللا لوسر ناكم نم بيرق ريغ ناك نم َتِصَيل هو هللا
 ةباهم اذ ناكو ؛هنم لوطأ ةباحصلا نيب نكي مل ؛لوطلا عراف ناكو ًاغيلب ًابيطخ

 . كلم ةَحْسَم ههجو ىلع ؛ءاهبو

 دهشو نميلا نم لصو نم ناكو «سانلا نم ريبك ددع ادولا ةجح دهش دقو

 قطانم لامع نم ددع عم نميلا لامع ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم عادولا ةجح

 .«يراصنألا مزح نب ورمعو «ديبل نب دايزو ءيرعشألا ىسوم وبأ مهنيب نميلا
 جحي مل ِهِكي يبنلا نأ نايبلا نع ُينغو «سانلاو ءامعزلاو ةباحصلا نم ديدعلاو

 هفرصنم ةكم حتف دعب رمتعاو «ةيبيدحلا حلص دعب رمتعا امنإو «كلذ لبق سانلاب
 ءه4 ةنس قيدصلا ركب وبأ سانلاب جحو  ه/ ةدعقلا يذ علطم يف  ةنارعجلا نم

 ءًاريبك سانلا ددع ناك كلذل «عادولا ةجح يف الإ سانلاب ِدكَي هللا لوسر جحي ملف
 ةيكَي هللا لوسر ىطعأف ُكَي هللا لوسر عم جحلا اودهشيل قيمع جف لك نم اوءاج
 . عادولا ةجح يف سانلا تصنتسي نأ فَرَش ًاريرج

 نميلاب هتقطنم ىلإ ريرج داع .(ه١٠ ةجحلا يذ يف) جحلا ةضيرف ءادأ دعبو

 ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلإ داع مث - ةليجب ةليبق يف سيئر هنأل  هموقو هلهأ ةرايزل
 هللا لوسر توم لبق ٌتدفو) :هلوق كلذب لصتي اممو ه١١ مرحم رهش رخآ يف

 دل لاقف ريبك مْهَوَو أطخ يف مجارتلا باحصأ دحأ عقو دقو ء(أموي نيعبرأب
 كلذ ىلع ينالقسعلا ِبَقَع دقو (اموي نيعبرأب هتافو لبق كي يبنلا ىلإ دفوو ملسأ)
 كاردإب لوزي ضراعتلا نكلو (نيبك مقرر ظلعا ليعلاب وهو 0 طلعوا : الئاق

 هب ىقتلا وأ ِِلَك ىبنلا ىلإ َدْفَو هنأ د دوصقملاو «ةريخألا هتدافو ىه كلت هتدافو نأ

 ىلإ ةيمهألا ةغلاب ةمهم يف ِهلَك يبنلا هثعب ثيح ًاموي نيعبرأب هتوم لبق ةريخألا ةرملل
 0 ا . نم ةذاكو ءاوذأ .ىل و كاعتيف

 تي م دن 00 ,

 ثيح ه١١ ةنس مرحم رهش يف ءاعنص ةنيدم هتدهش امب ةمهملا كلت لصتتو
 حوشكم نب سيق اهب ناكو ءاعنص ةنيدمب يسنعلا بعك نب ةلايبغ ةرصألا ناك
 يبأ نب رجاهملاو صاعلا نب ديعس نب دلاخو برك يدعم نب ورمعو يدارملا
 نب ورمعو ديعس نب دلاخو رجاهملا جرخأو ةؤبنلا ىسدعلا دوسألا ىعداف «ةيمأ

 لماع «يدارملا كيسم نب ةورف راسو ءاهيلع رطيسو ءاعنص نم برك يدعم
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 ثعب كلذ دنعو ءءاعنص يف يسنعلا دوسألا هب ماق امب هربخأو هلي يبنلا ىلإ جحذم

 «يسنعلا دوسألا ةنتف ةهجاوم ىف اماه ًارود هيلإ دنسأو نميلا ىلإ ًاريرج ِهْيلَك يبنلا

 :رومأ ةثالث رودلا كلذ لمش دقو

 .ةؤبنلا يسدعلا دوسألا ىعدا امل» :الئاق يرذالبلا هركذ دقو :لوألا رمألا

 املف ''”«ىبأف «مالسإلا ىلإ هوعدي يلجبلا هللا دبع نب ريرج يك هللا لوسر ثعب
 رداغ مالسإلاو قحلا ىلإ ةدوعلا نم ريرج هيلإ هاعد ام يسنعلا دوسألا ضفرو ىبأ
 ريمح قطانم ىلإ هجوتو ءءاعنص ةنيدم نيقفارملا ناسرفلا نم هعم نيذلاو ريرج
 هتمهمب يعازخلا سنحي نب ربو ماق تقؤلا تاذ يف امنيب «يناثلا رمألاب مايقلل

 نم نكمتف ريرجل نيقفارملا نيب ناك سنحي نب ربو نأ ودبيو «ءاعنص يف ةيرسلا

 حوشكم نب سيق ىلإ هلو يبنلا لوسر وه سنحي نب ربو ناكو «يرس لكشب ءاقبلا
 0 هَجَوا :يرذالبلا لاق . يسنعلا دوسألل ءالولاب رهاظت دق ناك يذلا يدارملا

 . ءانبألا ةلامتساب هرمأو .يسنعلا دوسألا لتقل حوشكم نب سيق - ىلإ - هِي هللا
 يلا نع لبو ةنايكلا هانثاو انيق نيت انا وفل ملعأ املف» :ريثك نبا لاق

 نايسغلبا نيوك" ”«هرمأب قيضو مغ يف ناك هنأل ءامسلا نم هيلع عقو امّنأك ناك

 راس يذلا رمألاب هغلبأ امك «ةمداصملا وأ ةليغلاب يسنعلا دوسألا لتق يف اولمعيلا

 .هب مايقلل ريرج
 كلذ يفو «ءاعنص هترداغم روف هب مايقلل ريرج راس يذلا وهو : يناثلا رمألا

 يذو ميلظ يذو عالكلا يذ ىلإ هللا دبع نب ريرج هدي يبنلا ثعب» نودلخ نبا لاق

 باتكب رهاطلاو ىسوم يبأو لبج نب ذاعم ىلإ» ًاضيأ ثوعبملا وه ناكو «نارم
 وخص نب ليبع لاق : كلذ ينو "1 يببدعلا دوينألا نسا ىف ذ اولمعي نأ ٍةْكي يبنلا
 لاجرلا ثعبت نأ :ةيف انرفأب هللا لوسر باتك انءاج انش تاجا 00

 كلذ يف لبج نب ذاعم ماقف ِدِْكَك يبنلا نع كلذ ّْلَبُتو سلا د ةلواصمل

 كلذب هيَ يبنلا هثعب يلجبلا هللا دبع نب ريرج نأ يبطرقلا ركذو ا

 يبنلا باتكب ريرج مهغلبأف .ا(ورمع يذو ءميلظ يذ بشوحو «عالكلا يذ ىلإ)
 ماق» :ريثك نبا لاق «لبج نب ذاعم غلبأ امك ءريمح ناسرفو بئاتك اورفنتساف هيي

 باتكلا اذه اوغلَبو .كلذ يف نوكسلا هعم ماقو «مايقلا متأ ٍةَِيقَو يبنلا باتكب ذاعم

 ١١. 5ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 ١. ١ال لص اج 9 ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا )0

 .7 55ه ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا
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 508 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع نيلي

 ةثالث وأ ناعوبسأ الإ ضمي ملف“ سانلا نم هيلع اوردق ْنَمو فيي يبنلا لامع ىلإ

 يذو عالكلا و بايب ءاعنص فراشمب تطاحأ ىتح

  نادمه قطانمو لئابق ناسرفو ؛هللا دبع نب ريرج مهعمو ءورمع يذو ميلظ
 لبج نب ذاعم كلذكو «دوز يذ ديعسو نارم يذ نب ريمع ةدايقب  ليكبو دشاح

 . نميلا لامع ريمأ

 ىلع ءاضقلل نوربدُيو نوططخي ءاعنص يف هعم نيذلاو حوشكم نب سيق ناكو

 عالكلا يذ بتُك مهتءاج ْذِإ ؛كلذك ْمُه امنيبف» :ريثك نبا لاق «يسنعلا دوسألا
 .ةًانريمأ هربت ىتحت اثيش ارئدخت ال نأ هيلا اوبنكف ..نارم يذو ميلظ يذو

 . ءاعنص اومجاهي ال نأ دوصقملاو

 ماق ءءاعنص لوح ناسرفلاو ءامعزلاو ةباحصلا ةطبارم ءانثأ :ثلاثلا رمألا

 حوشكم نب سيق الع مث» :يرذالبلا لاق يسنعلا دوسألا لتقب هعم نيذلاو سيق

 هللا لوسز [دعحم نأ: هللا الإ: هلإ ذل نأ كينشأ ريكا هللا ربكأ هللا ”*لاقف' «ةيذجلا نوس
 رهظو «نوملسملا لخدف «باوبألا اوحتفف سيق باحصأ جرخو «باذك ةلهبع نأو

 . (هلهأو مالسولا

 هللا دبع نب ريرجل ناكو «ءاعنص يف يسنعلا دوسألا ةنتف تهتنا كلذبو

 يف رومألا ديلاقم لبج نب ذاعم ىلوتو «كلذ قيقحت يف رفاولا هماهسإ يلجبلا
 .ةلَك هللا لوسر ةافو نم عوبسأ وحن لبق كلذ ناكو «نميلا لامع ريمأ هنأل ءاعنص

 ناكو «ةرونملا ةئيدملاب ِةْلي هللا لوسر ىلإ ًادئاع ءاعنص نم ريرج قلطنا مث

 ٌتلعجف» :لاق ريرج نع يراخبلا جرخأ دقو ءورمع وذو يريمحلا عالكلا وذ هعم
 كبحاص رمأ نم ركذت يذلا ناك نإ :رمع وذ لاقف هك هللا لوسر نبع مهثدحأ

 ؛ةيرطلا تعي وذ انك اذإ تصد حم الجلاو . ثالث ذنم هلجأ ىلع رم دقل ءاقح

 فيلخُتساو ِهلي هللا لوسر ضبُق :اولاقف «مهانلأسف ةنيدملا ِلَبِق نِم ٌُبكَر انل عفر

 لجر :ورمع وذ» :يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاجو «نوحلاص سانلاو ركب وبأ
 هللا دبع نب ريرج امهعمو ِةكَي هللا لوسر ىلإ عالكلا يذ عم نميلا نم لبقأ
 ىسنعلا دوسألا لتق ىف هيك ىبنلا لَبِق نم امهيلإ لوسرلا ناك هنإ :ليق .يلجبلا

 :ًائيش ىأر وأ ايؤر ا وذ ىأر قيرطلا ضعب يف اوناك املف . . باذكلا يبنتملا
 «ٌبكر انل عفُرف :ريرج لاق .هلجأ ىلع ىتأو ىضق دق هيلإ يضمن يذلا نأ :لاقف

 رك وبأ هتفلختماو هك هللا لوسر نقبك ةاولاقف . مهتلأسف

 اولازت نل ةمارك ىلع مكنإو «نوحلاص موق مكنإ ءريرج اي :ورمع وذ يل لاقف
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 تناك اذإ امأف  قافتالاو ىروشلاب ينعي  رخآ مَترّمأ ريمأ كله اذإ متنك ام «ريخب

 . كولملا بضغي امك نوبضغتو كولملا ىضري امك نوضرت ًاكولم متنك فويسلاب
 «مالسلا كبحاص ئرقا  ورمع اذو عالكلا اذ ينعي  ًاعيمج يل الاق مث

 .اعجرو يلع اةملس مل «دوعلس ا
7 
 ب

 تيا لأ :لاّقمف « هي «نميلا ىلإ هجر :ىلاعت هللا ءاش

 ا 20

 ركب يبأ ةفالخ يف نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو

 هللا لوسر ةافو نم مايأ دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءاعنص نم ريرج داع دقل

 :مالسإلا ىلع نيتباث نميلا ءاجرأ يف سانلا ناكو «قيدصلا ركب يبأ فالختساو

 ني داعت ناكوب ؟' ؟نيبلاب هلك ىنلا لامع رئامو لوح نبي ةاعت ءاقب ركب وأ دقو

 فيلاخم ىلع هاي هلل هللا لوسر لامع نم ناك ثيح نميلا لامع عيمج ريمأ لبج

 يرعشألا ىسوم وبأو «نارجن فالخم لماع يراصنألا مودع نيرو رم نيصلا
 «تومرضح لماع ئراضتالا ديبل نب دايزو «هماهتو رعاشألا فالخم لماع

 صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو جحذم قطانم لماع يدارملا كيسم نب ةورفو

 :ةرمس نبا لاق «برأم لماعو هلاه ىبأ نب رهاطلاو ء.ةقدصلا ىلع ًالماع

 نيب افكار هم يدورخملا ةديبو نأ نيرا ديف ةدتسلا قع ةامح تلعتساو)

 نم هلامع يف لقتني ذاعم ناكف هلك يبتلا هّرَّمُأ «تومرضحو نميلا ىلع ًالماع لبج

 لبج نب ذاعمو كي هللا لوسر يفوت دقو ''"(تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع
 لوسر دهع يف نميلا فيلاخم عيمج لامع ريمأو نميلا ىلع يلاولا هنأل ءاعنص يف

 يف هنذأتسي ركب يبأ ىلإ ذاعم بتك) مث :قيدصلا ركب يبأ ةفالخس لئاوأ يفو كي هلل

 عِجرَيْلَف عجري نأ ءاش نم : ركب وبأ مهيلإ بتكف «لامعلا ةيقب كلذكو «لوفغقلا

 نيل ا ملا ا ْمَُملَف ميقُي نأ ءاش نمو «هلمع ىلع ْفِلْخَتْسيو

 صاعلا نب ديعس نب دلاخو «نارجن لماع يراصنألا مزح نب ورمع :ْمُه اوعجر
 لمعتسا ٍذئدنعو «نميلا لامع ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعمو «جحذم تاقدص لماع

 كلذ يفو ءْنَمُي يذ ريخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج نارجن فالخم ىلع ركب وبأ ىلوو
 رطل اه ركوب ةذلوأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج نإ ليلكإلا شماه يف ءاج

 01و اع ل "د 2010(

 دك ؟ج  عوكألا قيقحت - ينادمهلل ليلكإلا ()



 خت ص لل ل يس ا لال 5300 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هوو

 : ىلي ام نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو

 ثيلثتو نارجن ةقطنم لمشي - ميدقلا عس اولا هلولدمب نارجن فالخم ناك

 ةارسلا دزأو دقو مهعثخو ةليجب دالب يهو اهعيمج ةارسلا دالبو هلابتو هشيب يداوو

 ناو ه0 : يقهيبلا لاق» :نودلخ نبا لاق كلذلو ٌايلاح ريسع ةقطنم يهو

 لارا '«ردقلا يف ناتبراقتم شرُجو نارجن :نأتنئيدم اهيفو «ةلحرم نورشع

 : قدزرفلا لاق ' ””«نميلا نم ضيرع ليوط ُميلقإ نارجن» : يقشمدلا رواجملا

 هةلوانقن هيدكال نفرأ نارجعتو هلهأ ّيناميلا نارجنل انوّمَس

 0 ا ا ل للا لاما اح 0 ل

 : لئاقلا وهو ءبمك ى ثرعلا ينبو تارجش دقو يف 4 هللا لوسر ىلإ دقو يذلا

 ةيضسيلا اةرغمهيل | فونألا مش بينلت نايذنلا نقب خس قلك دز

 ندوب قولا آالاو وححتسعزألا ِهّبّش نم نايدلل سانلا يف ناك ام

 يراصنألا مزح نب ورمع مالسإلا يف نارجن فالخم ىلع لماع لوأ ناكو
 لوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءاعنص نم داع يذلا يلجبلا هللا دب ني نير مت

 . نارجن ىلع ركب وبأ هالوف قيدصلا ركب يبأ ةفالخ

 ْنَم هموق ْنِم وعدي نأ ُهَرَمَأَ ؛هللا دبع نب ريرج ركب وبأ درا :ي ىربطلا لاق

 ىتأي نأ هّرَمَأو هللا رمأ نع ىلو نم مهب لتاقيف مهيوقم رقتسي مث هللا رمأ ىلع َتَب

 ههجو نوكي مث «هتداعإ دارأ نم وأ ةصلخلا يذل ابضغ مهنم جرخ نم لتاقُيف معثخ

 مآ هيي ىتح اهب يقيل نارجن ىلإ

 دهنو معثخو ةليجب لئابق دجو نارجن فالخم قطانم ىلإ ريرج لصو املف
 هعئخ نم  ةليلق ةدع يف ٌلاجر اَلإ» :يربطلا لاق «مالسإلا ىلع نيتباث ةارّسلا دزأو

 «نارجن ىلإ ههجو ناك مث «مهعبتتو مهلتقف
 بيمن

 قولب وهو مالسإلا ىلع نيتباث نارجن يف نيملسملا نأ ريرج دجو دقو

 ب اع كابل نا وسلا لير دش «بعك نب ثرحلا

 ركب يبأ ىلإ ًادفو اوثعبف ُهكَو هللا لوسر مهل هبتك يذلا دهعلا ىلع نيتباث نييحيسملا

 اتاي ع واتم نودلخ نبا خيرات يف نميلا 200

 0 ةاولملاو ممألا خيرات 0
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 نارجن فالخم ىلع ًالماع نارجن ةنيدم يف ريرج ماقأو ءدهعلا كلذ مهل ددجف

 . ميدقلا عس اولا هلولدمب

 0 اك ريل ل كام يد يع ياحب

 اميتع جوشحما ب سيق ناكو «ءاعنص يف (سرفلا) ءانبألا ىلع ةروثلاب يدارملا

 رداغ امدنع (سرفلا) ءانبألا ءاسؤر نم امهريغو هيوذادو يمليدلا زوريف عم ءاعنصب

 زوريف ةيلوتب ركب وبأ ماق دقن ةروشملا ةنيقسلا كلر ادناع صلو ةامتم يس نب ذادم

 «عالكلا يذ ىلإ ركب وبأ بتكو  ذاعم نع الدب  نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا

 . فاني يذ رُهشو ء«دوز يذ بقاعلا ديعسو «نارم يذ ريمعو «ميلظ يذ بشوحو
 . '1”(هتيلو دق ينإف زوريفلا اوعمساو «مهئواني نم ىلع ءانبألا اونيعأ :نأ

 ناكو ءءاعنص ىف ءانبألاو هيوذادو زوريف عم نواعتلاب رهاظت دق سيق ناكو

 ناكو - كلذ يف ىعسو زوريف ةيلوت رمأب ىتأ يذلا هنأ ودبيو - هيوذادب نورختفي ءانبألا

 ان نم يفتن كارت ثيادت يف نيبز ةفطعم يف يديزلا هيك قدح نين ورمغ

 : امهيف لاق رعشلا نم نيتيب هيلإ ثعبو ةةءانيألا عم ةنواعتو ءاطتتصي وتقكم نب سيق

 دوَعَملا الإ بابسألاليتحيل نكي ملو «ءافو نِسحُت ْمَلَو (تَرَدَق)

 ٍدَوُسَملا ُىحّرَصِملاو ءىّرَج اماذإ هسفن طْوَتُي نأ سيقل فيكو

 يأ - رصيلا امنيب كلذ ىون ام اذإ لمع يأب سيق موقي نأ نكمي فيك : : ينعي

 05000500 ايلاو ًاديس حبصأ يذلا زوريف يأ - دّوسُملا موقب ةئيلم - ءاعنص

 ل ل علو

 ارامذلا حضف هيوذادنكلو رخفبمكلهيوذادنأامو

 ('رافقلا مكعومج يف ٌبرضيو | مكيف باصّيس ًادغ ازوريفو

 سيق لسرأ» ثيح «نميلا نم مهيفنو ءانبألا دض ةروثلل ًارس لمعي سيق ناكو

 نل مهوكرتت نإو «مكدالب يف ٌعاْرُن ءانبألا نإ :ًالئاق نميلا ءاوذأو عالكلا يذ ىلإ

 ناكف «اندالب نم مهجرخنو مهسوؤر لتقن نأ يأرلا نم ىرأ دقو .مكيلع اولازي
 ءءانبألا اورصني ملو ءأسيق اؤلامُي مل» مهنأ ءاسؤرلا ءاوذألاو عالكلا يذ فقوم
 . كباحصأ ْمُهَو مهبحاص تنأ «ءيش يف انهه امم انسل :اولاقو ءاولزتعاو

 ؛هيلإ اولجعتي نأ مهرمأو رسلا يف سيق مهبتاكف . .مهلئابق ةماع سيقل باجتساو
 «اهنم مهوندب ربخلا الإ ءاعنص لهأ أجقُي ملف «نميلا نم ءانبألا يفن ىلع اوعمتجيل

 .مالسإلا رجف يف نمل لطب حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا رظنا )١(



 502 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نحل
 ل إب إب بل يي | - !بببجبجبجببييس ا /بيبيببسبيبسبلللل

 سرفلا ءانبالا ةداق لتق ريبدتب سيق ماق « ءاعنص ىلع نميلا لئابق ناسرف فرضا اهلف
 هيوذاد ىتاو ربخلا اذه نم قرفلاك زوريف نول نسم ىلا : ثيح ؛ ءاعتصب

 لخد املف ماعط ىلإ دغلا نم مهاعد مث «هامهتي الئلو امهيلع سبليل امهراشتساو

 نيحطس ىلع نيتأرما  مداق وهو  زوريف عمسو .هلتقف سيق هلجاع هيوذاد هيلإ

 ىقلو ًابراه زوريف ضكرف .هيوذاد لتق امك لوتقم اذه :امهادحإ تلاقف ناثدحتت
 باحصأ حتف امنيب «- زوريف لاوخأ ْمُهَو  نالوخ دالبب اقحلو ءايوس ابرهف شيشج

 عيمجت منو ء(هأ أ بجر ىف كلذ ناكو .حوشكم نب سيق ديب ءاعنص تحيبصأو -

 . ءاعنص ىلإ نميلا قطانم رئاس نم ءانبألا

 مل امنيب (نميلا لهأ ةدر) مساب سيق ةروث ةيمست تاياورلا ضعب يف عاش دقو

 ءءاعنصب سيق راث» :نودلخ نبا لاق كلذلو «ةدرلا نم ءيش ثدح اميف نكي

 ربلا يف نميلا نم مهجرخأو مهبّرْغف ءانبألا ىلإ سيق دمعو ..اهلوح ام ىبجو
 هلع امدقم اهل اه ىو اهداف ءافتعي لسمك ناثلا «فرطلا لاقزي """ةرعضلاو

 يقبو مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ٌماوع سيق عم قباطو . .ىرخأ ارخؤمو
 ٌرقأو مهنم ةقرف ٌرقأ ؛قرف ثالث مهقّرفف ءانبألا ىلإ سيق دمع مث . نيلزتعم ءاسؤرلا
 ءربلا يف اولمحُي نأ ةثلاثلاب رمأو .رحبلا يف اولمحُي نأ ةيناثلا ةقرفلاب رمأو «مهلايع
 نمِم هيوذاد لايع ناك» هنأ يربطلا لقن دقو .'!"«مكضرأب اوقحلا :اعيمج مهل لاقو
 ءمهتقفارمب نميلا ناسرف ماق دقو ««ربلا يف رّيُس نم يمليدلا لايعو ءرحبلا يف ريس
 سرفلا نم ةئثامنامث وحن اوناكو (ةيجحللا ةرايسلا» مهتقفار ارحب مهليحرت مت نيذلاف

 عم سرفلا نم فالآ ةعبرأ اوناكف أرب مهرييست مت نيذلا امأ (هيوذاد نب نمهب) مهنيب
 مث تومرضح قيرطو برأم ىلإ نادمهو جحذم ناسرف مهقفار دقو ؛«مهتالئاع

 ناكو سرفلل ةعباتلا قارعلاب اوقحل اهنمو نيرحبلا ىلإ تومرضح ناسرف مهلصوأ

 بيوبلا ةعقوم يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج هلتق يذلا (ناذاب نب نارهم) مهريبك
 : ةاناق ةزراسلا ةارهم يلط قيفع فايس امك :قاوعلاب

 ناذاي ومنا ىتركتا نيقحلاا . ناروم ىتإاف ىكف اولاستانإ

 نمسا فم ىسرفلا ءانبألا بلغأ ءالجإو سيق ةروث حاجن دعب ثدح ام امأ

 امكو  ه١١ ةنس ةدعقلا يذ رهشو ناضمر رهش نيب ام يلاوح يف هنأ يف لثمتيف

 نم حلصُيل نميلا ىلإ ريسي نأب ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ رمأ» :نودلخ نبا ركذ
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 ديسأ نب دلاخ هعم راسف فئاطلاو ةكمب َرّمو كلذل رجاهملا لصّمَف . .هرمأ

 لماع) يلجبلا هللا دبع نب ريرجب َرَّمو ءامهعم ْنَمِب صاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو

 كيسم نب ةورف هيلإ مضناف نارجنب َرَم مث «هيلإ امهمضف روث نب ةشاكعو (نارجن
 ''”(حوشكم نب سيقو برك يىدعم نب ورمع هءاجو (جحذم لماع) يدارملا

 ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ ثعبا هنأ يربطلل ةحيحص ةياور يف ءاج كلذكو

 ىتح ىضم مث .فئاطلاب ٌرَمو ءًاقيرط ةكم رجاهملا ذختاف ءتومرضحو ءاعنص
 هيلإ مضناف «نارجن لهأ ىلع مدق مث «هيلإ هّمَّضَف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىّدذاح
 لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو «ًأسيق برك يدعم نب ورمع قرافو .كيسم نب ةورف

 نب نمحرلا دبع «ةيمأ يبأ نب رجاهملا عم راس» ةرمس نبا لاقو ''”(رجاهملا ىلع

 نب ةورف هيلإ مضناف «نارجنب رجاهملا أدبف «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «صاعلا
 نب رجاهملا لخدف» :لاق نأ ىلإ «برك يدعم نب ورمع هءاجو . .يدارملا كيسُم

 يميمتلا فيس ةياور معازم ةحص مدع كلذ لمجم نم نيبتيو ''”«ءاعنص ةيمأ يبأ

 سيق مهاقن نيذلا ءانبألا اوذقنتساف زوريفو ءانبألا ةدناسمل شويجلا ثعب ركب ابأ نأب

 حيحصلا امنيب «نميلل ايلاو زوريف رمتساو هباحصأو ًاسيق اومزه ءانبألاو زوريف نإو

 0 ا ع ير كسلا هنن ا ني عملا كا مها ا ايا
 مهرمأو «صاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو «حوشكم نب سيق رهص وهو صاعلا
 رمألا حالصإل هجوتلاو نارجن فالخم لماع يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ ريسملاب

 فالخم ىلإ رجاهملا لصو املف . تومرضح ىلإ رجاهملا هجوتي مث ءاعنص يف

 يف مهيلإ مضنا مث «رمألا يف اثحابتو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجب ىقتلا نارجن

 نب سيق ةليبق يه يتلا جحذم ةليبق قطانم لماع يدارملا كيسُم نب ةورف نارجن
 نب سيق لاخ وهو يديبزلا برك يدعم نب ورمع نارجن ىلإ لصو امك «حوشكم
 نب ورمع قراف» هنأ يربطلا ةيأور لوقت انهو .ةروثلا كلت ةداق ْنِمو حوشكم

 نودلخ نبا لاقو . (رجاهملا ىلع لخد ىتح ابيجتسم لبقأو ا برك يدعم

 حوشكم نب سيق نأ حجارلاو «حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاج»

 برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورفو هللا دبع نب ريرج نأو ءءاعنصب ناك
 متو «نميلاب رمألا حالصإ يف هعم نيذلاو ةيمأ يبأ نب رجاهملا عم نارجن يف اثحابت

 ركب ابأ نإو «ءثدح ام ةعيبط لوح نيينميلاو حوشكم نب سيق رظن ةهجو مُهَمَت
 «سيقب اوقتلاو اهولخدف «ءاعنص ىلإ اوهجوت مث ءرمألا حالصإ ةقيرط ىلع قفاو

 ./8ص /4 - يربطلل كولملاو ممألا خيراتو - 5690ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 ١, 5 نص: نميلا ءاهقف تاقيط 6
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 نب نابأ ديدجلا يلاولل وأ رجاهملل ءاعنص يف رومألا ديلاقم ميلستب سيق ماقو
 7 ضاعلا وم 0007

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع ثعب) رجاهملا نأ نودلخ نبا ركذيو
 رجاهملا نإ :ليقو «(ءاعنص هلوخدب ركب يبأ ىلإ بتك) هنأو (ركب يبأ ىلإ حوشكم

 ركب يبأ ىلإ .ءاعنصب يقب رجاهملا نأ باوصلاو ءركب يبأ ىلإ امهب راسو امهقثوأ
 الع ارما دج ماو هيوذاد لتق رطخف ءدركب بأ هلع يبقا رعدصوا :نودلخ نبا لاق

 .مهيفنتو مهلتقت هللا دابع ىلع تودعأ «سيق اي» :لاق ركب ابأ نإ ليقو ء(«هيف
 ريغ هباحصأ نوكي نأ سيق ىَمَنَف «؟نينمؤملا نود نم ةجيلو نيدترملا ذختتو

 سيق نكلو «نينمؤملا نم مهافن نيذلا ءانبألاو هيوذاد نوكي نأ وأ «نينمؤم
 ىلإ ركب وبأ بتكو ءامهدرو امهلاقأف) ركب يبأل رذتعا برك يدعم نب ورمعو
 نب ديعس نب نابأ ءاعنص يف رمألا ىلوت امنيب ««تومرضح ىلإ ريسي نأب رجاهملا
 امنإو ركب يبأ ىلإ ريرجو ورمع عم بهذي مل حوشكم نب سيق نأ امبرو «صاعلا
 «ثدح اميف نييناميلاو سيق رظن ةهجو حيضوتب ورمعو ريرج ماقف «ءاعنصب يقب
 ىلع صاعلا نب ديعس نب نابأ ةيلوتب ماقو .؛ثدح امع ركب وبأ حماستو اعف
 امنيب «تومرضح ىلإ ءاعنص نم رجاهملا هجوتو ءورمعو ريرج عم ىتأف «نميلا
 .7١2ءاعنصب هعم حوشكم نب سيق ماقأو ءاعنص يف مكحلا ديعس نب نابأ ىلوت
 نارجن فالخم ىلع الماع ريرج رمتسا ثيح نارجن ىلإ هللا دبع نب ريرج عجرو
 .تاحوتفلاو داهجلل نميلا لهأ ركب وبأ رفنتسا ىتح نميلا يلاعأ ةارسو ريسعو

 (ه1 بجر ه١ رفص) ماشلاو قارعلاب ىلوألا حوتفلا يف ريرج
 نيذلا نييناميلا ءامعزلاو ةباحصلا لئاوأ نم يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك

 .ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر نيلماح تاحوتفلاو داهجلا نيدايم ىلإ اوقلطنا

 عالكلا وذ مهيفو «نميلا يرفنتسم لئاوأ ركب يبأ ىلع مَدَق» :يربطلا لاق
 وبأ جاتها كلذ دنعو «يدارملا حوشكم نب سيقو «هللا دبع نب ريرجو ؛يريمحلا
 . «هرمأ هاّنَعو ماشلل ركب

 زوريف هيلإ ىتأ ديعس نب نابأ ىلوت املف نالوخ يف هلاوخأ دنع ائجتلم يمليدلا زوريف ناك )١(
 ؟ًاملسم ًالجر تلتقأ :حوشكم نب سيقل نابأ لاقف) :ينالقسعلا لاق ؛هيوذاد مد يف هملكو

 ركب يبأ ىلإ هجوتلاب ًازوريف ديعس نب نابأ َرّمأَف .(املسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف
 نب نان ةجوز تناكو ءاعنصب ماقأف حوشكم نب سيق امأ .هتافو ىتح اهب ماقأف ءةنيدملاب

 .تاحوتفلا ىلإ قلطنا ىتح ءاعنصب سيق ثكمو «سيق تخأ حوشكم تنب ةشبك يه ديعس
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 عالكلا يذ لبق ةنيدملاب ركب يبأ ىلإ نارجن فالخم نم ريرج مودق ناكو

 ىلإ هبتك لف وكي ودا ناكر. هاك ةنس لئاوأ يف كلذو «حوشكم نب سيك

 لصوف «قارعلاب ةريحلا ضرأ حتفل ريسملاب هرمأي ةماميلا يف وهو ديلولا نب

 اهريغو دّهَن نمو ةليجب نم ناسرف يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنيدملا ىلإ كاذنآ
 نب دلاخ بتكواا : يرذالبلا لاق «نارجن فالخعمو ةارَسلا ةقطنمب ةعاضق لئابق نم

 هيقلف .يلجبلا هللا دبع نب ريرجب هدّمأف ؛هدمتسي ركب يبأ ىلإ ةماميلا نم ديلولا

 6 راسف ةماميلا نم ًافردضاتن# وزرردم

 نب دلاخ عم جرخ نمم هللا دبع نب ريرج ناك» هنأ يربطلل ةياور يف ءاجو
 يف هملكيل «ركب يبأ ىلإ  ريسيل  ًادلاخ نذأتساف «ماشلا ىلإ صاعلا نب ديعس

 نذأف «برعلا لئابق يف ًاعازوأ اوناكو ءهل مهعمجيل - ةليجُب ةليبق يأ  هموق

 هلأسو دوهشب كلذ ىلع هاتأو هلي ئبنلا نم ًادعو هل ركذف ركب يبأ ىلع مدقف ءهل

 يف اولخد نوطبو رئاشع ةدع مهنم ناك ةليجب ةليبق نأ كلذ لصأو .«كلذ زاجنإ

 ريرج دارأف «ةيلهاجلا يف لئابقلا نِم مهرواجي ناك ْنَم عم ةاخاومو تافلاحت

 داهجلا تاحاس ىلإ اعيمج مهب ريسيل هتسائرب ةليجب ةليبق رئاس عمج ةداعإ

 مدق املف ءاهلك ةليِجَب هل عمجي نأب ًاريرج دعو دق ّئبنلا ناكو «تاحوتفلاو

 يف امك ماشلا نم سيلو  نارجن فالخمو ةارسلا ةقطنم نم ركب يبأ ىلإ ريرج

 لا ل نميلا نم امنإو يربطلا ةياور

 ءمورلاو سرفلا نم مهئازإب نمم نيملسملا ثوغب لاغشنالاب ركب وبأ رذتعاف

 يف هللا مكحي ام رظنا ىتح «ةريحلا حتفل ديلولا نب ؛ دلاخ وحن رس :هل لاقو)

 ركذ امك  بوصألاو . (ةريحلاب وهو دلاخ ىلع مدق ىتح راسف «نيهجولا نيذه
 اقرصنم ريرج هيقلف) ىلجبلا هللا دبع نب ريرجب ًادلاخ َدَمأ ركب ابأ نأ  يرذالبلا

 نع ةباصإلا يف ءاجو «ةريحلا ىلإ ةماميلا نم هَحَوَتُم وهو ينعي «(ةماميلا نم
 مث ةباحصلا ىخَوَتو ةيبعتلا دَّدُج ريسملا ىلع دلاخ مزع امل» :هنأ ركاسع نبا

 ٍنِيَو هللا لوسر لوسر هللا دبع نب ريرج ةعاضق ىلع :لاقف ة ةامكلا مهنم ىخوت

 . ةريحلا ىلإ اوقلطناف ''”«نميلا ىلإ

 2١ ١: نص بد ىرشالللل ب نادلبلا حوتف 0010

 باوصلاو (يريمحلا هللا دبع ّض ريرج) انه ةباصإلا يف ءاج دقو  ؟١5؟ص ١١ج ةباصإلا 00

 . (يلجبلا هللا دبع نب ريرج) هسفن وه هنأ
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 ريرج رودو . .ةريحلا ميلقإل لوألا حتفلا

 ديعب نمز ذنم قارعلاب ةطلسلاو ناكسلا ةيِبَرَع اميلقإو ةنيدم ةريحلا تناك دقل
 نيب لصافلا ةلجد ناك ثيح ةلجد رهن ىلإ دتمي ةريحلا ميلقإ ناكو «يضاملا يف
 نويناميلا نويمخللا ةرذانملا كولملا ةريحلا مكحي ناكو ''”«قارعلاب سرفلاو برعلا

 نب نامعنلا كلملا مهرخآ ناكو ؛ةيسرافلا ةيورسكلا ةيروطاربمولل ءالولا راطإ يف
 : سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا لاق همايأ يفو ءرذنملا

 فويسلاكةودغنوشمي  ةريحلا يف بهاشألا رذنملا وئبو

 حلاصتلا فاو مث  زمره نب زيوربأ - ىرسك عم رذنملا نب نامعنلا فلتخا مث

 تامف هسيحو ىرسك هب ردغف :.ةتادملاب :ةوودأ ىرسك ىلإ نامعثلا راسف ءهعم

 كلذ تافعاضم ببسبو - ةيوبنلا ةثعبلا دعب كلذو م17١5 ةنس ًالوتقم وأ ًاسوبحم

 ميلقإ عاضخإ نوديري سرُفلا ناكو «سرُملاو برعلا نيب راق يذ ةعقوم تعلدنا
 دقو) «راق يذ ةعقوم يف ةيسراف ةوق ىلع برعلا رصتناف «ةرشابملا مهتطلسل ةريحلا
 : لاق «ةبحص هل تناكو هيبأ نع مرخألا نب هللا دبع نع يوغبلاو يراخبلا جرخأ

 "”(يجعلا نم برعلا هيف تفصتنا موي لوأ اذه :راق يذ موي ْةْيقَك هللا لوسر لاق

 :راق يذ موي يف سيق ىشعأ لاقو

 ٌفرشلا ُمُهْأطخأامراق يذموي يف انكراش ناك ٌدَعَم لك نأ ول

 ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ رذنملا نب نامعنلا تومب» هنأ نيمأ دمحأ ركذ دقو

 ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح اهِلَبِق نِم تّلوو  ةرذانملا  نييمخللا ةرامإ ماظن

 ةسيبق نب سايإ كيلمتب ماق ىرسك نأ ةيبرعلا خيراتلا بتك يف فورعملاو "”«برعلا
 يذ نم رثكأ ناك يسرافلا ذوفنلا نكلو «ةريحلا ميلقإ ىلع اكلم يناميلا يئاطلا
 نب سايإ ثكمو «ةريحلا ميلقإ نم (راذملا) يف يسراف مكاح كانه ناكو ؛لبق
 .ريسي دمأب يمالسإلا حتفلا لبق ام ىلإ اكلم ةصيبق

 اي) :ًالئاق يئاطلا متاح نب يدع يناميلا يباحصلا رَّشَب دق ِك يبنلا ناكو
 : لَك يبنلا لاقف .اهنع تعبُث دقو اهتآ مل :لاق ؟ةريحلا تيتأ له متاح نب يدع

 فوطت ىتح ةريحلا نم ةنيعظلا لحترت ىتح رمألا اذه هللا َنَمتّيل هديب يسفن يذلاو
 لاق نوم ب فيسك رود تل و6 سيو ع هللا الإ دعا فاحش ال عكا

 123 ١١ص ؛ج - يربطلا خيرات 000(

 ١15. ص ١ج  مرخألا ةمجرت  ةباصإلا (0)

 . 5١ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ()
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 هك يبنلا هربخأ امك ''"* معن :255 يبنلا لاقف ؟زمره نب ىرسك :متاح نب يدع
 اوعمس نيذلا ءيط لاجر نم ناكو «حّتْمْتَس ةريحلا ضرأ نم ضيبلا روصقلا نأب

 كيلع هللا حتف ْنِإ : :96 يبنلل لاقف ةثراح نب سوأ نب ميرخ كلذ لوقي ِي يبنلا

 كلذ ناكو .كلذ نوكتس :هانعم ام كي يبنلا هل لاقف ."”ةليقب ةنبا ينطعأف ةريحلا

 يبنلا عم كاذنآ هللا دبع نب ريرج ناكو «ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا وأ ةنماثلا ةنسلا يف

 . ةنيدملاب نيذلا ةباحصلاو وك

 ةثراح نب سوأ نب ميرخو متاح نب يدعو ريرج ناك ه١؟ ةنس لئاوأ يفو

 ىلإ ديلولا نب دلاخ عم يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف اوقلطنا نيذلا ةباحصلا نم

 اهلهأ نصحت دقو ةريحلا اوتأف يااا لع نيايباسلا راع وو

 ا ب يبا 9 وا

 نب رمع نب حيسملا دبعو «ىئ ئاطلا ةصيبق نب سايأ نب ةورف ُمُهو «ةحلاصملل

 نب ةصيبق نب ءيناهو ءدزألا نم وهو ثراحلا ةليقب مساو ,ةليقب نب نايح نب سيق

 ىلعو ؛ماع لك يف مهرد فلأ نينامث ءادأ ىلع دلاخ مهحلاصف . ينابيشلا دوعسم

 . .ًارصق الو ةعيب مهل مدهُي ال نأو سواف لها ىلع ةيملمسلا انويف اونوكيذأ

 اهلخدت الف ةليقب تنب يل لعج ديك يبنلا نإ : دلاخل ةثراح نب سوأ نب ميرخ لاقف

 يصلوا و او و احب يلا ا

 0 ا هدم اهورتشا مث . هذهع

 نفاد وو بحاص انوطسن نب ايولص) ةريحلاب نيملسملاو دلاخ ىلإ ىتأو

 نب ايودص ةحلاصب حف .ةريحلا ميلقإ يف امسبو ايقناب ضرأ نم يهو (فطانلا

 ةرشع لباقم :اعيمج تازقلا طاش قم امنييضرأ ىلعو اميسو انقناب نلعا انوطسف

 نإو هارد ةعيرا سار لك ىلع تتاكو ضرسك ةزركم :ةزوشتا قوس هنانكدونألا

 (الف الإو ءهيزجلا مهلف مهوعنم نإف نيملسملا ىلع ةعئنملاو ةمذلا هموقو ابولصل

 دهش) :هظفل ام هتمتاخ ىف ءاج «كلذب انوطسن نب ابولصل ًاباتك دلاخ بتكو

 نس ةلظنحو ءيلجبلا هللا دبع نب ريرجو «ورمع نب عاقعقلاو .ديلولا نب ماشه

 .؟ 18ص ؟ لج ةباصاللاو 17ص هج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 200
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 بيب سس سس يي ب م” ._ شى ]] . 9 يصيب سس سس سب سب ب ب ب٠7777

 فطانلا سقو ةريحلا حتف ف مت ةفللذيو نك" "رفض ىف. رقع تنل ةنهمويتكو . عيبرلا

 كلذ نع ىلختلا مهيلم سرقلا ضرف مث ءه٠» ةنس رفص يق ًاحلص امسيو ايقئابف

 داعأف ًاريرج باطخلا نب رمع ثعبف اه نابعش يف  رسجلا ةقوم دعب حلصلا

 .ه4١ رفص يف  ىيتأيس امك  اهحاتتفا

 نب دلاخ ثعب)» : هنأ يربطلا خيرات يف ه١؟ ةنس ةريحلا حتف ءابنأ يف ءاجو

 نب ريشبو .اسمبو ايقناب ىلع هللا دبع نب ريرج ثعبف . .هحلاسمو هلامع ديلولا
 ىلإ هللا دبع نب ريرج دلاخ ثعب» :هنأ قئاثولا يف ءاجو .«نيرهنلا ىلع ةيصاصخلا
 07 رانك نير بهل ةيكو «هوحلاصف . .ايقاب لهأ

 لم  دآ
 تاي نع

 : يهو و ءاهحتف يف ًايدايق 02000 ناكو ةريحلا 57 بلغأ

  (دلاخ رمأب راذملا بحاص هلي دبع نب ريرج َعَقاو) يرذالبلا لاق :راذملا

 .[نادلبلا حوتف /757ص] .- راذملا لهأ ةحلاصم متف

 باتك يربطلا ركذ دقو «ذابقهبلا لهأ ةحلاصم دلاخ ماق : ناتالاو ةابقينلا

 نب ريشبو ؛هللا دبع نب ريرجو «عاقعقلاو «ماشه دهش» هنأ هيفو مهتحلاصمب دلاخ
 11 تافحلا

 نب ريرج باصأل : هنأ رمتلا يا هوب أبت يف ءاجر : رمتلا نيع

 هّللأ كدبع نب ريرج ىلع ةريحلا داوس دلاخ قوما : يربطلا لاق +: هريجللا 5

 ءيطاش ىلإ نوهتليو نورواغي اوناكف . . .(ةداقلا نم ددعو)  ةيصاصخلا نب ريشبو
0 

1 - 

 بلغأ ناكو «؛ةريحلا ميلقإ ىلع مهذوفنو مهتدايس نوملسملا طسب كلذبو
 ىلإ ليمأ اوناك ةريحلا ميلقإ برع نآل ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملاب حتفلا كلذ
 ةعقوم ىتح ةريحلا ميلقإ ىف نيملسملل رمألا بتتساف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا
 ريرج داعأ نأ ىلإ ةيسرافلا ةرطيسلا ةدوع ىلإ تدأ ىتلاو ه١ نابعش يف رسجلا
 ىتح ه١ عيبر رهش نم ةرتفلا يف ثدح ام ركذ دعب يتأيس امك ةريحلا ميلقإ حتف
 . رسجلا ةعقفوم

 .54- ١١ص ؛ج - يربطلا خيراتو 78١-87" ص - هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا 000
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 : كومريلا ةعقومو ماشلا ىلإ ريسملا

 ديلولا نب دلاخ ىلإ قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا بتك ه١ عيبر رهش يف
 كراعم ضوخت تناك يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا شويجلا ةدناسمل قارعلا نم ريسملاب

 لصوو «ماشلاب ةماعلا ةدايقلا دلاخ ىلإ ركب وبأ دنسأو «ماشلاب مورلا دض ةريبك

 يف نيملسملا ىلع دلاخ فلختساف ءرمتلا نيع يف وهو دلاخ ىلإ ركب يبأ باتك
 «يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع دئاقلا هعمو ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا ريل سان

 نم دلاخ راسو «يراصنألا مارح نب ورمع نب دعس رمتلا نيع ىلع فلختسا امك

 ةداقلا رابكو ناسرفلا نم ةئامسمخو فلأ ءاهز هعمو  عيبر رهش يف  رمتلا نيع

 يميمتلا ورمع نب عاقعقلاو يئاطلا متاح نب يدعو يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهنمو
 قيرط ىلع مهب راسو سيلجلاو ديلولا نب دلاخ َلَد يذلا يئاطلا ةريمع نب عفارو
 حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ اولصوف «مايأ ةسمخ يف ماشلا ىلإ ةوامسلا ةيدابو ءانهّدلا

 ءه1 يناثلا عيبر يف ماشلا ْىَرْضُب حتف يف ليبحرش نأب مهربخأف «ءاقلبلا يف

 - 5 يف - نيطسلفب - نيدانجأ ةعقوم ماشلا شويجو دلاخ عم ريرج دهش كلذكو
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 شيجلا ميسقت مت ثيح كومريلا ةعقوم يف ةداقلا ةباحصلا نم ريرج ناك مث

 لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك مضي ًاسودرك 75 ىلإ يمالسإلا يبرعلا
 ,كومريلاب نييناميلا سيداركلا ةداق نم ناكف «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك

 «يريمحلا عالكلا وذو :يبلكلا ةفيلخ نب ةيخدو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش

 .«ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو «يدنكلا دوسألا نب طمسلاو ءميلظ وذ بشوحو

 قرماو ؛يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «يسودلا هممح نب ورمع نب بدنجو
 ىلع يدارملا حوشكم نب سيق ناكو . يكعلا قورسمو «يدنكلا سباع نب سيقلا

 ليخلا نم ةقرف سأر ىلع ديلولا نب دلاخو «ةرسيملا ءارو ليخلا نم ةقرف سأر

 ًاضيأ ةداقلا ةباحصلا نم ناكو «شيجلل ماعلا دئاقلا وه دلاخ ناكو «ةنميملا ءارو

 ةعقوم مايأ يفو .ىينارهبلا ورمع نب دادقملاو «لبج نب ذاعمو «هللا دبع نب ريرج

 ةفالخلا ئلوتو بدها7 ىنناغلا ىدامتج 7 ىف. قيدضلا نكي قؤبأ ىفوت كومريلا

 يناثلا ىدامج نم نيقب مايأل رصنلاب كومريلا ةعقوم تجوتتو «باطخلا نب رمع
 «باطخلا نب رمع ىلإ رصنلا ىرشبو أبنب اريرج ةديبع وبأو دلاخ ثعبف هه
 هعم نيذلاو ريرج اهلخدف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ناسرفلا نم ةبكوك يف ريرج قلطناف
 نيبملا رصنلاب هربخأو باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ ريرج هجوتو «نوربكُي ْمُهَو
 :يربطلا لاق .ىلاعت هللا ودمحو «ةنيدملا لهأو رم رّبكف «كومريلاب مورلا ىلع
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 ىلإ ريرج مودق ناكو .''(هللا دبع نب ريرج كومريلا نع ربخلاب ءاج يذلا ناكوا
 .ها١١ بجر لئاوأ يف رمع

 ريرج ةدايقب ةليجب عيمجتو . . . قارعلاب رسجلا ةعقوم أبن
 ,عوبسأ وحلب ةرونملا ةنيدملاب رمع ىلإ كومريلا نم ريرج مودق لبق

 ها يناثلا ىدامج 707 «باطخلا نب رمع ةفالخ نم عبارلا مويلا يف ديدحتلابو

 فئاطلاو نميلا نم اولصو نيذلا نيرفنتسملا نم فالآ ةسمخ ءاهز ةنيدملاب ناك

 ريسملل رمع مهبدنف «ماشلا ىلإ ريسملا نوديري اوناكو «ةنيدملا لهأ نمو اهريغو

 ملف ٠ .مهلاتق ةذشو مهتوطس ةوقل سرفلا لاتق نوهركي سانلا ناكو) ؛قارعلا ىلإ
 . يفقثلا دوحعسم نبا ديفا نيع ميبلع لدعكاو ءاوباجتسا مث كلل ئف يف أوبعري

 دوعسم نب ديبع وبأ مهريمأو «لجر فالآ ةعبس مهو قارعلا ىلإ نوملسملا راسفاا

 يف نيبرطضُم سرملا ناكو قارعلا ىلإ اولصوف «ةثراح نب ىنثملا هعمو يفقثلا

 هفادعا دق ةيلولا ني نلاعم ناك ةثراعس ني عملا نأ توضالا لعلر يل
 تا 77 عيبر يف  ماشلا ىلإ راس امل يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع هعمو ةريحلاب

 ديبع ابأ رمع ثعب املف «نيملسملا نم نيفلأ ءاهز رمتلا نيعو ةريحلا يحاونب ناكف
 سرفلا ناك) هنأب دوصقملاو «فالآ ةعبس نيملسملا ددع غلب شيجلا كلذب يفقثلا
 دوعي تقو ذنم «دحاو كلمل نيعئاط ريغ نيفلتخم اوناك مهنأ (مهكلُم يف نيبرطضم
 0اروب مهتم دورت ءامعز رست ني ةيورعاا ميكلم جراي ناك اك ء.ه١٠ ةنس ىلإ

 ه7١ ةنس ةريحلا ميلقإ حتف حتف مت قدس اهقمةللدلو .ءارمألا نقعير وسع تب

 هيوريش تامو «ةريحلا برعو نو «سرفلا عم ةهجاوم نود

 نوضصو ذيع ايرطيفملاذي اه نسرْفْلا رمأ ناكو ؛(درجدزي) نئادملاب مكحلا ىلوتو

 (ركسك) ةقطنم ىلع نوملسملا راغأف «ةريحلا ميلقإ ىلإ هعم نيذلاو يفقثلا ديبع يبأ
 نيوتيلا يو مرت قمل نوتات اهتانسوو (قراعسلا) ةقطتمر ( سمن ايناقحدو
 ىلإ تالا ليخلا ليز: نو روع يققنلا هيبه ورأ جوا يرقالبلا لاقؤ يفادعلاب
 ىلإ ةثراح نب ىنثملا هجوو ءامسوراب حلص لثم ىلع اهناقهد حلاصف (يباوزلا)

 ةيالو يشأ يمرضحلا نب ءالعلا مايق عم كلذ نمازت دقو , 70 هَّّسو رفظف (درودنز)

 «سرفلا نم يبرعلا جيلخلاب نيراد ةريزجو نوباسو ةرازلا ةقطنم ريرحتب نيرحبلا

 . الص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 000
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 متسر ىلإ ىرسك تدب ناروب تبتك دقف «عساو يسراف كرحتل ًاثعاب هلك كلذ ناكف
 يبأ مودق دعب) كلذو «نئادملا ىلإ اوءاجف ءامهريغو نازريفلا ىلإو ناسارخ يف

 يف درجدزيب يسرنو سونيلاج قاحلو «ةليل ةرشع سمخب ةريحلا ىلإ ىنثملاو ديبع
 مهكلم وه درجدزي نأ ىلع مهقافتا نع سرفلا ءارمأ عامتجا رفسأو .*'”«نئادملا

 قدح نباومو هزكلمف :ىرسك نب رايرهش دلو نم) درجزي ناكو ًاعيمج
 ادئاق يأ - برحلا ىلع متسر كيلمت ىلع اوقفتاو (هيلع اوعمجأو «ةنس نيرشعو

 ,هيوذاج نب نمهب :اولاقف ؟برعلا ىلع دشأ سرفلا ْىأ) مث متسر لاقف ماع ًايبرح

 نب نارهم ثعب ىلع نابزرملاو متسر قفتا) كلذكو ا يبأ برح ىلع هالوف
 هجوتو .٠ . ةريحلا ىلإ نئادملا نم شيجلا ىف نارهم راس" ثيحب (ةريحلا ىلإ ناذاب

 ٠١ يلاوح يف نئادملا نم نارهمو نمهب ريسم ناكو «ديبُع يبأ ىلإ ةليف هعمو نمهب
 0 هلا اعل 1 لكاوح ىف سلا ةنق ردو بقر

 ني ني 2و مارغ هلق ارم

 يذلا ناكو «ةليل نوعبرأ رسجلا ةعقومو كومريلا ةعقوم نيب ناك" : يربطلا لاق

 نب هللا دبع رسجلا نع ربخلاب ءاج يذلاو «هللا دبع نب ريرج كومريلا نع ربخلاب ءاج
 يف رسجلاو ءةرخآلا ىدامج نم - نيقب - مايأل كومربلا ةيئاكو . . يراصنألا لبد

 .ةرتفلا كلت يف ريرج أبن ركذ دعب يتأيس امك رسجلا ةعقوم أبن ناكو .«نابعش

 مودقو - بجر لئاوأ يف  كومريلا راصتنا أبنب رمع ىلإ ريرج مودق نيب اميفف

 ةارسلا ةقطنم ىلإ هجوت دق ريرج ناك  نابعش يف  رسجلا ةعقوم نع ربخلا بحاص
 هتجاح رمعل ريرج ركذ» رمع ىلإ كومريلا نم مدق امل هنأ كلذو «نميلا يلاعأب
 هل بتكف  لئابقلا ضعب يف نيخاومو نيفلاحم اوناك نيذلا  ةليجب رشع عيمجتب

 ىلإ هوُجٍرخأف ةليجب ىلإ بسنُي دحأ مهيف ناك نم برعلا لئابق يف هلامُع ىلإ رمع

 ام ًاناكم مهدعو اب كا اا ير ا يب

 ةليبق رئاسل تعيتجاف نميلا# ةليجب ةازس ىلإ: او «هبلإ اوماغت ةكموب ةيدملا نين
 ةيلهاجلا يف ريرج ةسائر تناك دقو (ةليجب ةليبق ةدحو كلذب ريرج داعأف .(«ةليجب

 ضعبو رقبع نب رسق رئاشع ضعب ىوس لمشت ال لَو يبنلا رجاهو ملسأ نيحو
 تقرفت دق ةليجّب بلغأ تناكو «ةليجب ةليبق نم رقبع نب سمحأ ينب رئاشع
 ىعسف ءاهجراخو نميلا ناورس ةقطنم يف ىرخألا لئابقلا نيب ةاخاوملاو فلحتلاب
 بتك مث كلذب ركب وبأ مث ٌةِْلَك يبنلا هدعوو ةليجب ةليبق ديحوتو عيمجت ةداعإل ريرج

 ِ يرذالبلل نادلبلا حوتف - 18ص ةاج ب يربطلا خيرات 5 ١ص الج  ةياهتلاو ةيادبلا 2020

 ١. 27ص



 002 مالسإلا رجن يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5

 ةذع مهناسرف دادعت حبصأو ء«ريرج ةسائرب ةليجب ةليبق تعمجتف «كلذب رمع هل

 ةنيدملا ىلإ ريسعو نارجن فالخمب ةاَرّسلا ةقطنم نم ريرج مهب قلطناف «فالآ

 ماشلا حوتف يف ةكراشملل مهب ريسملا ًادصاق ها نابعش لئاوأ يف ةرونملا

 لامكتسا دعب ماشلا عوبر يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت يف ةمهاسملاو

 .مورلا نم اهريرحت
 كي عي

 تأدب يتلا رسجلا ةعقوم  نابعش لئاوأ يف  قارعلاب ةريحلا ميلقإ دهش امنيب

 نب نمهب هيجوتو «نارهم ريمألا ةدايقب ةريحلا ىلإ نئادملا نم يسراف شيج هجوتب
 ارو نقتل ىلا ل رهن د اني انيس دقعلا دمع« ىلا ىلإ :نايقألا قد دنع عمر هنو ذاخ
 دنع ينابيشلا فراج نيب .ىتكملاو.يننلا دبع يبا ةدايتب ةومادعلا عمتجاف :..:تارعلا

 نيملسملاب يفقثلا ديبع وبأ ربعو»  ةريحلا ميلقإب ايقناب رسج  رسجلا ةيادب عضوم
 تاحرجللا ترثكو «ًٌاديدش ًالاتق اولتتقاو «سروفلا اوقلف ءرسجلا ىلع ةحورملا نم
 مو ا رسل را :نيماسعلا نت اتشنو
 ريمأ ىلإ ةباتكلاو يحاونلا ضعب ىلإ زايحنالاب كيلع ُتْرَشأو مهيلإ رسجلا اذه
 [نامقف رك رتشسلا لمحو <. دينا سم اطلس زناقو ..هشينات: دادجتتسالاب ةيقيوملا

 ًالاتق ذئموي يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع لتاقو . .نيملسملا ريمأ يفقثلا ديبع ابأ
 برعغلا الا ةيمح رعاشلا يئاطلا كين قضأ لتاقو .هعامج لاعتن لدغ [ديلت

 نيملسملا نم دهشتساف . «ًاينارصن ناكو هرومأ ضعب يف ةريحلا ىتأ ناكو ةيبرغلاب

 هابل مهنم برهو .«قيرغو ليتق نيب ام فالآ ةعبرأ)» يربطلا ركذ اميف
 ب :ييلسملاب :هقريضتا ةنراخ نب تثكملا نأ» يرذالبلا ركذو .(مههوجو

 م ثعبو . ةايل ردن (سيلأ) ىنثملا ىتأو «ءضعب ةيماح ىلع مهضعبو  مهنم ىَقَب

 . «ليخلا ديز نب ةورع عم ربخلاب باطخلا نب رمع
 مهريمأ مهنيب فالآ ةعبرأ مهنم دهشتساف فالآ ةعبس نيملسملا ددع ناك دقو

 ىلع ريثك رشب مهنم بره» :يربطلا لاق «فالآ ةثالث ءاهز اجنو «يفقثلا ديبع وبأ
 اوبحسنا نيذلا مهنيب نم اوجن نيذلا ناكف ««ةنيدملا ىلإ مهلُف برهو . .مههوجو
 بيتصأ لق نتكملا قاك ونةن راكع نع ىنثملا عم (سيلأ) ةقطنم ىلإ ةريحلا ميلقإ نم
 نيف ويرش نأ د اوجن نيذلا نم نيفلأ وحن قحل امخيب ؛(سيلأ) يف ماقأف غلاب حارجب
 .ةنيدملا ىلإ مهضعب مهضعب عجرو ؛ ةريحلا موختو دجن ةقطنمب اوقحل - ىربطلا ريبعت

 ديز نب هللا دبع ةنيدملاب رمع ىلإ رسجلا ةعقوم ةميزه ربخب ىتأ يذلا ناكو
 دجسملاب - ربئنملا ىلع وهو رمع ىلإ ىهتناف» ؛ليخلا ديز نب ةورعو يراصنألا
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 ربنملا ىلإ دعص مث «ربخلا كاتأ :لاقف «هللا دبع اي ربخلا :رمع هادانف  يوبنلا

 ةئف انأ «هللا دابع :لاقف ءةنيدملا ىلإ لولفلا لصو نأ ثبل امو .«هيلإ كلذ َرَسَأف

 ملو ءانيلإ زّيحت وأ «فيحلاب مصتعاف رّبَع ناك ول ديبع ابأ هللا محري .ملسم لك
 0 ا دعي ا ل

 لئاوأ يف يسجلا ةعقوم دعب سرا ةطلسل ٌعوضخلا ىلإ تداع ه1 ةدس اركب

 .ها7 ةنس نابعش

 . ةليجب ةليبق يف ةارسلا نم هللا دبع نب ريرج مّدَقو .هيلإ رايتخالا اوُدَرَف ءْمُهَبْعَرو
 : ريرج لاقف ؟سّمُحخلا دعب ثلثلا مكلفنأو «قارعلا يف كل له :رمع هل لاقف
 .[نادليلا حوتف الا .(معن

 دام هنو دلع
 . 0150 هن

 ريرج ةدايقب ةريحلا ميلقإل يريرحتلا حتفلا
 مويلا ذنم ِهْيكك هللا لوسر باحصأ نايعأ نم يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك دقل

 خفلا اذه ْنِم مكيلع علطي» :ِهْكَي هللا لوسر هيف لاقو نميلا نم ًارجاهم هيف َّمِدَق يذلا
 رشنو داهجلا يف ًاقومرم ًارود ريرجل ناكو يي (ْنَمَي يذ ٌريخ
 رمع ىلإ 0 نإ ننلإ قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يفو ْعنيَك هللا هس دبع يف اعلا

 نب رمع نأ ةباحصلا مجارت يف تبث دقو «ماشلاب ةاومريلا ةعقوم يف رصنلا أبنب
 .(ةمألا هذه فسوي هللا دبع نب ريرج) :لوقي ناك باطخلا

 ءرسجلاب ديبع يبأ ةعقو هنع هللا يضر رمع غلب اَّمَل ..» :نودلخ نبا لاق

 يذلا هنأل هللا دبع نب ريرج ىلإ مهرمأو «ةليجُب َبَدَن نميف ناكو . . سانلاب َبَدَن
 كلذ نع ٌلِغْشَو «كلذب ٍةِكَي يبنلا هدعوو «نيقرفتم اوناك نأ دعب لئابقلا نم مهعم

 .؛هب رمع هل ىْفَوو ءركب وبأ
 باطخلا نب رمع ىلإ تهتنا امل» :هنأ يربطلل كولملاو ممألا خيرات يف ءاجو

 «ةليجب (ةليبق) يف نميلا نم هللا دبع نب ريرج هيلع َمَدَق ءهرسجلا لهأ ةبيصم
 نم ناك ام متملع دق مكنإ :لاقف رمع مهملكف . .يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو
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 ةيدزألا قراب ةليبق نم ةجفرع نأ امبو .«مهيلإ اوريسف قارعلاب مكناوخإ يف ةبيصملا
 رمع بَدَن» :لاق ثيح هعم نيذلا ىلإو هيلإ يرذالبلا راشأ دقف نميلا ةارس ىف

 هال ني. نلخ هيلع مدقوت +. هنع ةرلت اسيود وياج اولمختف قارعألا ىلإ نسانلا
 مدقو ؛هيلإ رايتخالا اودرف «هيف مُهَّبَعَرو قارعلا ىلإ مهاعدف ماشلا وزغ نوديري
 «قارعلا يف كل له :رمع هل لاقف . .ةليجب ىف ةاَرّسلا نم هللا دبع نب ريرج

 ريسملا ىف نرويقري ارئاك ةليجباالا) كلذو .«معن :لاق ؟سمخلا دعب ثلثلا مكلفنأو

 ماقو .«مهودع ىلع اووق دق ماشلا دنج نإف «قارعلا لب» :رمع لاقف .ماشلا ىلإ

 هللا ءافأ ام سمخ عبُر مهل رمع لعج» :يربطلا لاق .قارعلا يف مهبيغرتب رمع

 نم هيلإ جرخأ ْنَمِلَو ءهيلإ عمتجا ْنَمِلو ريرجل هذه مهتازغ يف مئانغلا نم مهيلع
 .ةرخآلاو ايندلا باوثو داهجلا ىلع مهّْنَحو «ءكلذب ريرج مهعنقأف .«لئابقلا

 ةليجب نم عيمجلا ىلع هللا دبع نب ريرجل ةدايقلاو ةرامإلا ءاول رمع َدَقَعو
 ْمُهو  ةليّرْعو ةّمْحسو هّبُك سيق ىلع ةجفرعل رمع دقع) تقولا تاذ يفو «مهريغو

 ةجفرع مهيلع لمعتسا نيذلا ىتأف «ةليجب ةيقب ىلع ريرجل دقعو  ةليجب نوطب نم
 عئاشلا ناكو .(ةجفرع نم اًنِفعاف اقع نسل دحر الع ليسمع ةناولاقك رهض ىلإ

 .عمست ام لوقن :اولاق ؟نولوقت ام اورظنا :رمع مهل لاقف» ةليجُي نم ةجفرع نأ

 كنأ اومعزو كنم ينوفعتسا ءالؤه ْنِإ :رمع هل لاقف «هاتأف «ةجفرع ىلإ لسرأف

 ْنِم مث دزألا نم ؤرما انأ  نينمؤملا ريمأ اي - اوقدَِص 0 ب وام

 رفق عاق .رشلاو ريخلا نم مهبيصن نوذخأي دزألا حلا مِن :رمع لاقف .

 هاد يا و سايح
 يف دزألاو  نييبلكلا  ةثانك ينب نم ةازغ رمع ىلع مدق دق ناكو ..

 دزألا ىلعو «يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةنانك ينب ىلع رمع َرَّمأف ءًاعيمج ةئامعبس

 جرخحو «قارعلا ىلإ هموق يف ريرج - جرخف «قراب نم مهتماعو «ةمئره نب ةجفرع

 لا ع ب ا لا ا ل هر ل د سرا ناجل »

 كلذلو « شيجلل ماع دئاق ريمأ دوجو عم :ةايهار ةليق كل نورك نأ تاحوتفلا

 طساوأ يف ريرج ةدايقب قارعلا ىلإ قلطنا يذلا شيجلا كلذ نع يلي ام كاردإ نكمي

 .ها١ ةنس لابعش

 كلذ يفو .فالآ ةعبرأ اوناكو .ةصاخ ةفصب ةليجَب ةليبق ريمأو دتاق ريرج ناك

 ””ص)] .«قارعلا ىلإ فالآ ةعبرأ يف هللا دبع نب ريرج رمُع لسرأا : ريثك بالاك

 .[ةياهنلاو ةياديلا الج

 اوناكو «نميلاب ةاَرّسلا دزأ نم قراب ةليبق ناسرف دئاق ةمئره نب ةجفرع ناكو



 0 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع 0055
 مدلل ذآ

 . بلك ةليبق ناسرف دئاق يريمحلا يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ناكو .«ةئامعبس ءاهز

 يمعثخلا نيمهسلا يذ نب هللا دبع ةدايقب معثخ ةليبق لاجرو ناسرف لصو امك
 ذنم ماعلا دئاقلا ريمألا وه ريرج ناكو «قارعلا ىلإ اوضمو ءريرج شيجب اوقحلف

 . ةنيدملا نم قالطنالا

 ىلع مدق يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 نم هيلع اورهظ ام عبر مهل لعجو «قارعلا وحن مهحَّرَسف - ةليجب ةليبق يف  رمع

 َدَعاَص مث «ةلبألا ةيحانب ريرج قحلف ؛ مهَعْيَشَت باطخلا نب رمع جرخو ءداوسلا

 . ''”«رازملا ةيحان ىلإ
 اير ىلإ ايار كورلا ريرج كّلَس» هنأ يرذالبلا ركذ دقو

 ريشي امم .قارعلاو دجن نيب قيرطلا يف ءيط ةليبق قطانم نم ةبلعثو دّيَف ةقطنمو
 «يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب ةقطنملا كلت يف ئيط ةليبق ناسرف عامتجا ىلإ

 يذلا شيجلا ناك كلذلو ؛ريرجل ةماعلا ةدايقلا تحت قارعلا ىلإ ريرج عم اوراسف

 لدي امم فالأ ةعبرأ ةليجب تناك امنيب «فالآ ةرشع ءاهز ريرج ةدايقب قارعلا لخد

 كلذكو «معثخو بلكو ةارسلا دزأو ءيط لئابق ناسرف ْمَض دق ناك شيجلا نأ ىلع

 اعيمج اوقلظناف « ةنيدملاو جت: قطانم ىلإ رسجلا ةعقوم دعب اويحسلا اوتاك خيذلا
 مهنأب مهعيمج تاياورلا ركذتو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهريمأ ةدايقب قارعلا ىلإ

 . ريرج ًاعيمج مهريمأ ناك امنإو اهريغو ةليجب نم مهو , ةليجتب

 عم ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا قارعلا فارطأ نم (سيلأ) ةقطنم يف ناك دقو

 تاياورلا ضعب يف عاش دقو ء(سيلا) ىلإ رسحلا ةعقرم نم هعف اويحشتا خيذلا

 ناك ىنثملا نإو ةثراح نب ىنثملل ًاددم ناك هشيجو هللا دبع نب ريرج نأب معزلا

 راذملا ةعقوم يف ريرج راصتنا دعب ثدح ام ةقيقحلا كاردإ يف مهاسي اممو «ريمألا

 هنأ يربطلا ركذ دقف  اهركذ ىتآلا

 نأ ىنثملا هيلإ بتك ةثراح نب ىنثملا نم ًابيرق رم اذإ ىتح ريرج لبقأل
 ينرمأي نأ الإ العاف تسل ينأ ريرج هيلإ بتكف . يل ُدَدَم تنأ امنإف ىلإ لبقأ
 بتكف ءرسجملا وحن ريرج راس مث .ريمأ انأو ريمأ تنأف «نيئمؤملا ريمآ كلذب

 كلمعتسأل نكأ مل ينإ : ىنثملا ىلإ رمع بتكف «ريرجب لحمي رمع ىلإ ىنثملا
 كلذيو (70- هنع هللا يضر - ًاريرج ينعي ْةو دمحم باحصأ نم لجر ىلع

 .78ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 : دعب اميف يمعثخلا ةعيبر نب رشب لوق ًاضيأ اهيلإ ريشي يتلا ةقيقحلا نيبتت
 (ريرج قارعلاب ريمأ ٌريخو»

 نب ريرج ريمألا اهداق يتلا ةميظعلا تاحوتفلاو عقاوملا نيقيلا أبنلا دكؤتو
 . قارعلا يف يلجبلا هللا دبع

 :راذملا حتف ةعقوم

 ركذ كلذ يفو ءريرج اهيلإ مدقت قارعلا نم ةقطنم لوأ راذملا ةقطنم تناك

 - ةلبألا ةيحانب ريرج قحل» هنأو قارعلا ىلإ ريرج ريسم بهذلا جورم يف يدوعسملا
 مودق َمَّنو»  زاذملا يهو  ؛رازملا ةيحان ىلإ َدَعاَص مث - ةلبألا ةيحان لخد يأ

 سرفلا نم فالآ ةرشع يف ناكو  راذملا َنابّرزْرَم وهو  نابْرْرَملا ىلإ ريرج
 اوُلهمأ نكلو «يأرلاب كلذ سيل :لاقف ءمهيلإ رّيغا :ريرجل ةليجب تلاقف «ةرواسألا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ رفظلا وهف اولعف ّنِإف «مكيلإ اوربعي ىتح ريثك مهعمج نإف موقلا
 لمح «هوحن وأ فصنلا مهنم ربع املف ءروبعلا يف اوذِخأ مث ءامايأ سرفلا تماقأف

 مهذخأو ءَنابْرْرَملا ٌلِيَقَف ؛ةعاس اوتبثف «ةليجب نم هعم َعَّرَسَت نميف ريرج ميلع
 مت كلذبو .22”(مهركسع يف ناك ام نوملسملا ذخأو «مهرثكأ قرغو .فيسلا

 نم ايقناب ةقطنم نيبو راذملا نيب ةعقاولا قطانملاب ٌرَمو ءراذملا ةقطنم حتف ريرجل
 . هتعاط يف تلخدف ةريحلا لامعأ

 : (ه7١ ناضمر) بيوبلاو ةليخنلا ةعقوم
 هعم عمتجاف  راذملا نم  ريرج راس مث» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 دقو .70''2هشويج يف نارهم امهيلإ لبقأف «ةليخنلا يف ينابيشلا ثراح نب ىنثملا

 دق ريرج ناكو «ةريحلا ةقطنمب بيوبلاو ةليخنلا يف نيبناجلا نم ريبك داشتحا عقو
 مث ريرج لبقأ» :قاحسإ نبا لاق - بيوبلاو ةليكتلا نيب كدعمملا ىرسجلا وجت لبقأ
 ناك هنأ يرذالبلا ركذ امنيب «ةليخنلا دنع هشيجو نارهم هيقلف ءرسجلا وحن راس

 نأ كلذ نم نيبتيو .(ةليخدلاب نيملسملا رسكعو) «بيوبلاب سرفلا شيجو نارهم
 شيج عمجت دقو «رهنلا قوف رسج امهنيبو عضوملا سفن يف ةليخنلاو بيوبلا
 «ةليخنلا ةقطنم يف هشيجب هللا دبع نب ريرج زكرمت امنيب بيوبلا ةقطنم يف سرفلا
 تاياوزلا لوقتو. «تيوبلا يف ةارهم مهدئاقو: سرفلا ىلإ قفدتت تاداذمإلا تذخأو
 هيلإ مضناف «فالآ ةرشع وحن ريرج شيج ناكو «فلأ ةئام نم رثكأ اوغلب مهنأ
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 ىتأو» :يربطلا لاق «فالآ ةثالث وحن اوغلب دق اوناكو ةعم نيذلاو ةثراح نب ىنثملا

 .برعلا عم مجعلا لتاقن :اولاقف .قارعلاب برعلا بلغت ينب ىراصن نم ةيتف

 لا اومضنا ةريحلا برع نم ليلق ريغ ًاددع نأ ودبيو ء«نيملسملا نملا اومضتاو

 مث .يلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا ةدايقب ةليخنلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 ءابنأ حصأ نم ناكو «ه1 ةنس ناضمر رهش رخاوأ ىف التاقتو ناشيجلا ىقتلا

 : هنأ ةيخيراتلا رداصملا يف ةعقوملا

 يف نارهم امهيلإ لبقأف ا وو لا

: 0 
 )6 ا

 «مهل ىوقأ نوكيل مهرخآ نع اورطفأف سلا و يس نع مزعو
 «مهظعيو «لئابقلا ىلع ءارمألا تايار نم ةيار لك ىلع رمي لعجو ءشيجلا ربعو

 86-3 اذإف م كاريكا تدان ينإ :لاقو «ريصلاو ٍداهجلا ىلع مهثحيو

 .ًاديدش ًالاتق اولتسقاو .مهوقلاغ ىتح 1 هوجهلاب - سرفلا قخاجاع

 0 ل ا را ا

 . تر كل اورصنا .يكتاذاغ يدلل طع

 «قارعلاب برعلا بلغت ينب ىراصن نم ةيتف ىتأ نام لا نقكلا املو)

 .(ادندت الل اق اولتاقف .نيملسملا نلإ اومضلاو .«برعلا عم مجعلا لتاقن :اولاقف

 : لاق ًاريرج يقل نارهم نأ ُتْنِدُحَو :قاحسإ نبا لاق :يربطلا لاق

 ناذابي نينا نىتربكلا تتباين ناريوهش قاف عع اوتاسقال]

 هنإ ملعلا لهأ ْنِم ُمهَنأ ال ْنَم ينئدح ىتح «كلذ ُثركنأف : قاحسإ نبا لاق

 وأ ناسللا َيبرع هنأ ينعي - ىرسكل ًالماع ناك ْذِإ «نميلاب هيبأ عم أشن ًايبرع ناك
 ةيبرعلا ملكتي 20

 نم ا ل ركل ني ل
 هاش ادرَمو «ةريحلا نابزرم بذازألا نبا : نارهم يتبنجم ىلع ناكو .هلهأ هبنذ

 .- هيوذاج نب نمهب

 ١ 1 نص "ج  يدوعسملل  بهذلا جورم )000
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 هلازأف نارهم ىلع لمحو ؛هرهظ نومحي لاطبألا نم ةعامج ريرج لعجو)
 هللا لتق ىتح نيرباص نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لمحو . .هعضوم نم
 ْنِمو ةليللا كلتو مويلا كلذ ةيقب مهنولتقي نوملسملا مهعبتاف «ةرفكلا َمّرَهو نارهم
 , ””(لبللا ندا دعا

 ربعف)  ةقباسلا ةرقفلا يف هلوق دعب  بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 1س

 نب ريرج هلتق «نارهم لِتُق ىتح .ًاعيمج ناقيرفلا ربصو ءاوقتلاف .
 . "70 رخآلا  هنعطو «يلجبلا هبرض 0

 دشو ؛هسأر زتحاف نارهم ىلع ريرج محتقا» :يربطلا خيرات يف ءاجو
 . (هنعطف ناسح نب رذنملا

 نب ليبحرش ىلبأف «مهودعو نوملسملا ىقتلا» : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لمحو . .انسح ةالب ذيموي يدنكلا طمسلا
 لتق يذلا ناكو . .مهنولتقي نوملسملا مهعبتاف .ةرفكلا مزهو نارهم هللا لتقف ء نيرباص

 . "”«ناسح نب رذنملاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج نارهم

 مهقبسو سرفلا مزهنا ..» هنإ يميمتلا فيس ةياور نع نودلخ نبا ركذو

 لويخ مهتمحلتساو : نيردحتمو نيلعصم اريريف رسحلا ىلإ دوملسلاو تراحلا

 نم لجر ةئام ّيِصخأو - نوفل نيقنع نوديزي وأ فلأ ةئام اهيف لِتقو ةيملتسملا

 . «ليللا ىلإ نوملسملا مهعبتو «ةرشع مهنم دحاو لك لتق نيملسملا

 : التاق اهتجيتنو ةعقوملا نع نيقيلا ءابنلا ريثك نبا ظفاحلا لمجأ دقو
 و :ةليخنلا دنع مُهَمَّرَهو «مهدئاق َلَمْقو «ّسرُفلا هللا دبع نب ٌريرج عقاو»

 يديم واو فلأ ةثام خرم ٌبيرق قرغو ذئموي سرفلا نه لتق

 ىلإ سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعبو . .سراف باقر اهل تلذو «ماشلاب كومريلا
 , 27« هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 رهش رخآ تبسلا موي  ةعقوملا سفن يهو  بيوبلاو ةليخنلا ةعقوم راصتنا ناكو

 رشع ةينامث ةيسداقلاو ةليخنلا موي نيب ام نأ لاقُي” :يرذالبلا لاقو .ه1١ ةنس ناضمر

 .ل8ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .5١7ص ؟١ج - يدوعسملل  بهذلا جورم 0

 ١. 5 ؛ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف هب

 .59ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 ه6 ةئس مرحم رهش ىف ةيسداقلا ةعقوم نأل باوصلا نم بيرق لوق وهو .«ًارهش

 . هللا قيفوتب حيحصلا نمزلا وهو «ه7١ ةنس ناضمر رهش يف ةليخدلا ةعقومو

 .(ةريحلا نابزرم بذازألا نبا) ةليخنلا ةعقوم ىف سرفلا ةداق نم ناك دقلو

 امأ «ةريحلل يقيقحلا حتفلا مت رصنلا اذهبو «ةريحلا يف تناك ةعقوملا نأل كلذو
 نأ نم مغرلابف ه7١ ةنس ركب يبأ ةفالخ يف ةريحلا لهأل ديلولا نب دلاخ ةحلاصم

 ىهتنا كلذ رثأ نإف ةريحلا برع عم ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملاب ًاحتف ناك كلذ

 مت يذلاوه ةريحلل يقيقحلا حتفلاف ءاهقطانمو ةريحلا ىلع مهشيجو سرفلا ةرطيسب

 يف باطخلا نب رمع ةفالخ يف ريرج ةدايقب بيوبلاو ةليخنلا ةعقوم راصتنا يف
 ١ 1 نها ةليس انقر

 ةريحلا نم اوبحسنا دق ةليخنلا موي سرفلا لولف ناك : طاباسو بيسلا حْنف

 يبرعلا شيجلا قلطناف «ةيسراف ةوق (طاباس) ىفو اهيف ناكو (بيسلا) ةقطنم ىلإ
 ءارمألا ةعمرت لجلال كيع قرب ريغ نيمألا ةدادقر هيعسلا ىلإ :ةزيعجلا نم ىقالسألا
 نب ةجتفرخو: 6 ةعيبو ىلع: يتابيتخلا ةثاراحتب ننن ىتفملا  ةنهتمو: « هيهلتانت ىلع ةذاقلا

 يذ نب هللا دبعو «بلك ةليبق ىلع هللا دبع نب بلاغو ءدزألا ىلع يدزألا ةمئره
 طمسلا نب ليبحرشو «ءيط ىلع يليخلا ديز نب ةورعو «معثخ ىلع نيمهسلا
 . هتليبق ضرحي دئاق لك ناكو . مهريغو «يدنكلا

 ىلإ يهتني ىتح سانلا عبتي ْنَم :ذئموي ةثراح نب ىنثملا لاق» :يربطلا لاق
 ْنَم عيمجو مكنإ ُهَليِجَب رشعم اي : لاقف هموق يف هللا دبع نب ريرج ماقف . :ةييمبلا

 ادع نييحلا اذه يف مهنم دحأل سيلو]  ءاوس ةليضفلاو ةقباسلا يف مويلا اذه دهش

 ننوكي الف  [نينمؤملا ريمأ نم الفن هسمخ عبر مكلو هنم مكل يذلا لثم لفنلا نم

 ىدحإ نورظتنت امنإف  [هنم مكل يذلل]  مكنم هيلع دشأ الو ودعلا ىلإ ٌعرسأ ذحأ

 رشح مت ةياورلا هذه يف نأ ىرنو .؛ةنجلاو ةمينغلا وأ ةنجلاو ةداهشلا نيينسحلا

 مل لفنلا نأل يميمتاا فيس تاعوضوم نم يهو .خلا . .مكل يذلا لفنلا تاملك
 قاحسإ نبا نع ءاج دقو .ريرج مهريمأ ناك نيذلا ةفاكل امنإو طقف ةليجبل نكي

 اوغلباو «بيسلا ىلإ موقلا ءالؤه راثآ يف اوبدتنا ,نيملسملا رشعم اي) :لاق هنإ يدقاولاو

 روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو ءأرجأ مظعأو مكل ريخ وهف ءهب مهنوظيغت ام مكودع نم
 مئانغلا نم اوباصأو «هللا مهرصنف بيسلا اوغلب ىتح اوراسف :يربطلا لاق . «ميحر

 «سراف هالي ىف ةدقتلاو ىضملا يف هنذاتيو رمع ىلإ نيرج وسكر, اريك انف
 اوحابتساف «مهنم طاباس لهأ نصحتو «طاباس اوغلب ىتح اوراغأو . .مهل نذأف

 لوأ ناكو «نصحلا نوملسملا حتفف « طاباسب نصحلا لهأ مهامارو ءاهنود تايرقلا
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 1 ا '"بصاعو همصعو ريرج نصحلا لخد نم

 هنأ ةودلخب نيا رقذ كفؤ." ”!ةاسيمو .«تيركتو « ظاباس نوملسملاو نيرع مكفا»
 نئادملاب متسر ىلإ طاباس نم سرفلا لولف عجر ..» طاباس نصح حتف دعب
 ةريحلا حتفو ةليخنلا ةعقوم نأ امبو . «ةلجد ءارو ام اوكرتي نأ اوضرو اوناهتساف
 ولا نيوخ بتك) مث - لاوش يف - بتيسلا قرهاشالتو «ناضمر رهش رخآ يف تناك

 نيملسملاب ريرج راس مث (هل نذأف « سراف دالب يف مدقتلاو يضملا يف هنذأتسي رمع

 لابنلاب  نيملسملا اومارو «طاباس نصح يف سرفلا دونجلا نصحتف «طاباس ىلإ
 حتف نمز نإف «نصحلا نوملسملاو ريرج حتف نأ ىلإ - نصحلا نم كلذ ريغو
 نبا لاق» يربطلا لاق .ه١ ةنس ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ يف نوكي طاباس
 ةرشع ثالث ةنس يهو ةنسلا هذه يف هتباصإ نم ةثراح نب ىنثملا يفوت :قاحسإ
 هحرج ناك يذلا ةثراح نب ىنثملا حرج ضقتنا» : ريثك نبا لاق كلذكو («ةرجهلل
 . قارعلاب مهشيجلو نيملسملل ًاريمأ ريرج رمتساو .؟هللا همحر تامف رسجلا موي

 يتلا قطانملا نم امسبو ايقناب ةقطنم تناك :ةريحلا ميلقاب امسبو ايقناب حتف
 ركب وبأ هثعب امل (انوطسن نب ابولص) اهبحاصو اهلهأ ةحلاصمب ديلولا نب دلاخ ماق
 يلجبلا هللا دبع نب ريرج هيف دهش ةلاصم باتك هل بتكو «ه١١؟ ةنس ةريحلا ىلإ
 .ةحلاصملاب حتفلا كلذب تاياورلا يفتكتو كلذ ركذ فلس دقو - ه7١ رفص يف
 ماق نأ ىلإ سرفلل ءالولا ىلإ موقلا داعو ىهتناو ىشالت حلصلا كلذ نأ عقاولا امنيب
 : هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو . اهلامعأو ايقناب حتفب ريرج

 اهيلع مجاعألا ليخ هتيقلف ءايقناب ىلإ يراصنألا دعس نب ريشب ازغا

 هبو فرصنا مث .مهمزهف ريشب مهيلع لمحو «ماهسلاب هعم نم اوقشرف (ذادنبخرف)
 ءايقناب لهأ ىلإ ريرج راس مث .اهنم تامف رمتلا نيعب وهو هب تضقتنا ةحارج
 - لاتقلا كلذ نم رذتعاف «انوطسن نب ابولص نب صبصب) ايقناب بحاص هيلإ جرخف
 فلأ ىلع ريرج هحلاصف ؛حلصلا هيلع ضرعو - مهورشحو مهوهركأ سرفلا نإو
 ءمهحلص ةريحلا لهأ ْنِمَو ريرج مهنم ضبقو - ًايونس ينعي - داينكو مخرد
 ١ نضل .اباتك مهل بتكو

 ناك ه١؟ ةنس حلوص يذلا اندينسو ايقئان يعتاض نأ :شسابفلا ىفأ ليزي امسو
 لاتق عقو حتفلا اذه يف امنيب «سرفلا عم لاتق كاذنآ نكي ملو (انوطسن نب ابولص)

 دعس نب ريشب يباحصلا ةدايقب ةيمالسإ ةوق نيبو (ذادنبخرف) مهدئاقو سرفلا نيب

 .ال/و الا/ل ص ا/ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )010(



 5105 مالسإلا رجف يف نييتاميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 6011

 تامف رمتلا نيع (يف هللا دبع نب ريرج) ىلإ ريشب داعو «سرفلا مزهناف يراصنألا

 بحاص هيلإ رذتعاف ءايقناب ىلإ ريرج راسف «ةكرعملا يف هباصأ يذلا حرجلا نم
 هحلاصف «حلصلا بلطو (انوطسن نب ابولص نب صبصب) انه وهو امسبو ايقناب
 حلصلا باتك هل بتكو  ايونس  ناسليطو مهرد فلأ ءادأو ةيزجلا ءادأ ىلع ريرج

 ةفالخ يف ريرج دي ىلع حلصلاو حتفلا اذه ناكو (ه54١ رفص رهش يلاوح يف)

 . ماودلا هل ناكو «بتتسا يذلا وه رمع

 قطانم نم اهجيزاوبو رابنألا ةقطنمو ةئيدم تناك :رابنألا جيزاوبو رابنألا حْنَق

 يف ديعب نمز ذنم امهريغو مخلو دزألا نم ةيبرع ةينامي لئابق اهتنكس يتلا قارعلا
 ناكو ءاهب تناك مجعلا ءارهإ نأل رابنألا تيمس امنإ) :يرذالبلا لاقو « يضاملا

 اهنأ ىلإ كلذ ريشيو .«اهنم اهقازرأ نوطعُي هعئانصو رذئملا نب نامعنلا باحصأ

 . ةريخجلا تلقا نع عتاك

 اسوا هايس مي دولا وعي و يا

 ةثراح نب ىنثملا دلاخ ثعبف «رابنألا لهأ نصحتف# رابتألا ىلإ ايقئابو ةريحلا

 .اهلهأ اورصحف رابنألاب دلاخ ىلإ اوداعو يحاونلا ضعب ةعب ىلع اوراغأف ةداقلا ضعبو

 ءيش ىلع ًادلاخ اوحلاص مهب لح ام رابنألا لهأ ىأر املف .اهيحاون يف اوقرحو
 - دلاح مايأ رابنآلاب تايلمعلا كلت يف ةثراح نب ىنثملا ةكراشمف . (مهرقأف هب يضر

 نأب يميمتلا فيس ةياور نع يربطلاو نودلخ نبا هلقن ام لصأ يه - ها ةنس

 ةنس رخآ يف اهحتف مت يتلا طاباس حتفو ةليخنلا ةعقوم دعب رابنألا ةقطنم حتف ىنثملا
 دقو ركب يبأ ةفالخ نم دلاخ مايأ ناك رابنألا يف ىنثملا ربخ نإ باوصلاو ءه١

 رس ملل ىضاال داق اهنحاولو رابنألا حلص ناكو ه1 ةنس رخاوأ يف ىنثملا تام

 أ ترراينألا جيزاوبو رابنألا حتفب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ماق مث .ماشلا ىلإ دلاخ

 : نادلبلا حوتف يف ءاج امك ثيح «ه5١ ةنس لئاوأ يف - اهيحاون

 .[7؟172ص] ؟هيلاوم نم موق اهبو ءرابنألا جيزاوب ريرج حتف»
 : يرذاليلا لاق كلذ يفو ءاحلص رابنألا ةنيدم ريرج حقو

 هللا همحر رمع ةفالخ يف أاوحلاص مهنأ رانألا لهأ نم خياشم ينثدحا»

 «ةنس لك يف ةيناوطق ةءابع فلأو مهرد فلأ ةئامعبرأ ىلع مهجوسط ىلع

 .افلأ نينامث ىلع مهحلاص : لاقيو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج حلصلا ىلوتو

 .17؟ 27ص . «ملعأ هللاو

 رابنألا نم ريرج تاحوتف تدتما دقو :رمتلا نيعو ناسيمو دادغبل ريرج حْنَق

 حتف ىلإ يربطلا راشأ دقو .ناسيمو تيركتو دادغب ىلإو رمتلا نيع ىلإ اهجيزاوبو
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 يبس يس يبي ياي ببيااايبللل بج ببي بسبب بسسس

 بقثمو تارفلاو ركسك لفسأ نيب اميف تاراغلا ريرج نش» :ًالئاق (رمتلا نيع)
 دعس نب ريشب راس امل رمتلا نيع ىف ريرج ناك دقو .«اهالاو امو رمتلا نيعو
 راسف «رمتلا نيع يف هنع هللا يضر دعس نب ريشب تامو ءايقناب حتفل يراصنألا
 ىف ءاج دقو .رابنألاو رمتلا نيع تاهج ىلإ داعو اهحلص دقعو ايقناب ىلإ ريرج
 ١ : هنأ يربطلل كولملاو ممألا خيرات

 .[ امج ا/8ص)] .«ناسيمو «تيركتو ءطاباسو ؛«ذادغب نوملسملاو ريرج حتتفا»

 لاق .مهريغو سرفلل ًاقوس تناك امنإو «ةئيدم نكت ملو «دادغب يه ذادغبو
 نب مرخم نأل ًامرخم دادغبب مرخملا يّمُّسو ..ةميدق دادغب تناك» :يرذالبلا
 ميطحلا نب يرسلل نادربلا ةرطنق ةيحان تناكو . ُهَلَزَن يثراحلا نزح نب حيرش
 . (دادغبب فرعُت يتلا ةميطحلا بحاص

 طتخا امدنعف «دادغبي ةقالع تاذ يهو (ايروداب) ةيرق ريرج حوتف نم ناك دقو

 بابرأ نم موق نم دادغب ةنيدم ضرأ ىرتشا دادغب ةنيدم روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا
 .«نيبرهنو «قوبزهيو «لبرطقو ءايروداب ىرقلا

 ام هتدايقب نيملسملاو ريرج تاحوتف تدتما دقو :ه4 ةنس ريرج حوتف ةيقب

 تزواجتو - ًابونج  ةرصبلا يهو - ةلبألا نطو الامش اهالاو امو رجقلا قي نين
 ايقيلم نصح نوملسملا ىتأ» :هنأ يرذالبلا ركذ دقف  ًاقرش  تارفلاو ةلجد رهن
 نيملسملا ضعب ربعو . فطلاب تناك رظانم نع مجعلا اولجأو هوحتفف ةرظنم ناكو

 دجويو .«يذاولك مهضعب غلبو ءايرودابو «كلملا رهنو «يثوك اوتأف ءاروس رهن
 : هنأب يربطلا هركذ ام تباثلاو «ءكلذ نمز يف سابتلا

 «بقثم روسجو «تارفلا لفسأو «ركسك لفسأ نيب اميف تاراغلا ريرج ّنش»
 اوتاكف ةداقلا ضعب لغوتو . .راغلاو «جيلالفلا ضرأو ءاهالاو امو رمتلا نيع ىلإ
 .[ج 87؟ص] .«ةرصبلا لايحب ىَّضُْعَو «ىَّضُع يف ريرج ناكو . .قارعلا هاومأ يف

 رئاس يف ميدقلا عساولا هلولدمب ةريحلا ميلقإ ريرج خوتف تزواجت كلذبو

 ةيروطاربمألا ءاجرأ نم مهتاوق اورفنتساف رطخلا ميظع سرفلا رعشتساو ؛«تاهاجتالا
 متو .(سر) ةقطنمو (نئادملا) يف متسر لئاقلاو هرج ئىرسك كلملا ىلإ ةيسرافلا

 ىلإ نيملسملا برعلا عساو رافنتساب ماقف كلذب باطخلا نب رمع ةفيلخلا غالبإ
 يلاوح يف كلذو «صاقو يبأ نب دعس ىلإ نيملسملا ةدايقو ةَّرْمِإ دنسأ مث «قارعلا
 .ه5١ ةنس طساوأ
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 ةيسداقلا ىف . . ريرج

 نب ريرج ةيسداقلا موي نيملسملا ةنميم ىلع ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ريرس نوك لدي..." "يدارملا بوشكم نب سقف ةزديملا ىلعو «يلجبلا هللا دبع

 يف دعس دعب يناثلا لجرلا ةباثمب ناك هنأ ىلع يمالسإلا شيجلا ةنميم دئاق

 . شيجلا ةدايقو ةرمإ يف يناثلا لجرلا اهالوتي ةنميملا ةدايق نأل ءةيسداقلا

 :ىلي ام. ىلإ ةراشإلا ةيسدافلا ناشي كيفعلا نمو

 : سراقلا :نيحلا ىلإ قفدتت تح ادادوإلا ثالخا فك ؛ ني يسم امم
 نيبو اهنيب ام ركسع مث (سر) ةقطنم يف متسر ةدايقب يسرافلا شيجلا ناكو

 .اضعب اهضعب بقعي شويجلاب هيلإ ثعبي درجدزي لخأو ء«رهشأ ةعبرأ نيحيلسلا
 نب رمع ةفيلخلا ىلإ نوقفدتي برعلا نورفنتسملا تناك ةرتفلا تاذ ىف امنيب -

 نم مهينان اكوا يرتطلا# لاك «قارعلا ىلإ هوعلطتي مق زوما ةديدملابتاظكلا
 ىلع جحذم نم ةئامثالثو فلأو . جعمض نب دادش مهيلع ةئامتس فدصلاو تومرضح

 «ئفغج ىلع بيؤذ نب ةربس وبأو «هبنم ينب ىلع برك يدعم نب ورمع :ءاسؤر ةثالث

 . لهأ نم ةئامثالثو نافلأ مث .«ةيلسُمو بنجو ءادص ىلع يئادُصلا ثراحلا نب ديزيو

 عملأو قراب مهو «يقرابلا نامعتلا نب ةضيمح تاورسلا لهأ ىلعو ء«عخنلاو تاورسلا

 مهئاسنو مهيرارذب اولصوف عمنلا امأو .ةارسلا لهأ نم ةئامعبس يف مهتوخإو دماغو
 . ؟عبرتمل عخنلا رشعم اي مكيف فرشلا نإ :رمع مهل لاقف .«مهتلتاقمو

 ماشلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا نم تادادمإلا تقلطنا ةرتفلا تاذ يفو

 يدارملا حوشكم نب سيق ناكو ه5١ ةنس بجر يف قشمد حتتفا دق ناك يذلاو

 ثعبا :حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك» :يرذالبلا لاق . قشمد حتف ةداق نم

 مدقف «قلخ سيق عم بدتناف «هعم بدتنا نميف ةيسداقلا ىلإ حوشكم نب سيق
 نب دلاخ لزع قشمد حتف دعب رمع ناك» :نودلخ نبأ لاقو .«ةيسداقلا ىلإ الجعتم

 ةبتع نب مشاه قارعلا دنج ىلع رمؤي نأ هرمأف «حارجلا نب ةديبع ابأ َرّمأو ديلولا
 كلذ دكؤيو «ورمع نب عاقعقلا هتمدقم ىلعو مشاه مهب جرخف «قارعلا ىلإ مهدريو

 تقلطناو ه4١ ةنس بجر يف ناك قشمد حتف نأل ةيسداقلا ةعقومل حيحصلا نمزلا

 مع ريتكلاو حوشكم نب سيق لصو دقو «ةيسداقلاو قارعلا ىلإ كلذ دعب تادادمإلا

 امك ه4١ ةنس رخاوأو طساوأ يف قارعلا ىلإ مهلئابق لاجرو مهناسرفب ةداقلا

 نب ةيواعم مهيلع نوكسلا نم ةئامعبرأ) مهنمو «نميلا لئابق نم تادادمإلا تلصاوت

 ) :)1١نه الح تةياهتلاو: ةياديلا 1:
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 نب تمرحلا تن :ب نمو نادمه نم فالآ ةدعو ءريمن نب نيصحلاو ينوكسلا جيدح

 نب ثسقألا مهياح ال06 نم ةنادتسر فلأو .مهريغو ءيطو ةعازخ نمو بعك

 هاومأ يف اوناكف مهر يبأ ن نب ةربس مهنمو ةداقلا ضعب لغوتو . . ةرصبلا لابج
 «ضعب ىلإ رظني مهضعب «نيملسملل حلاسم اهرخآ ىلإ اهلوأ نم قارعلاو . 2
 . أاضعب مهضعب ثيغي

 ناكو (نيملسملا ةدايق صاقو يبأ نب دعس ىلإ تاليقنلا نب رمح قمار ٠

 نبا لاق .قارعلا برح هالوو رمع هرضحأف ؛ذزاوه تاقدص ىلع ًالماع دعس

 هقحلو وكاسعلا ةعلا تعمتجءاو ءاهلؤتف فاريس ىلإ دعس راسوأالا :نودلخ

 فلأ اسال ندا :يربطلا لاقو .«ًافلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعشألا
 ىلع لزنو ايضغ > ىتأف ةبعش نب ة و ا * لاق .(ةدنك نم ةئامعبسو

 ل نوملسملا عمجت مث . . (ةنابجلا ىلإ ىضغ ه نيب ام نوملسملا رشتناف « ريرج

 0 راسا 0 نبا لاق . :ةسناقلا لا اوراسو سرغلا مك ءةيسداقلا

 ةرسيبملا فو :اازمرملا انميسلا يلو ل فلآ نيميرأ يف سونلاجلا

 ةئام نوكرسشملا نأك) : يرذالبلا لاقو . (اليف نيدو هن الث هةرعم و «يزارلا مارهب نبأ

 . «نايباكشفرد ىعدت يتلا ىمظعلا مهتي تيارو ءًاليف نوثالث مهعمو افلأ نيرشعو فلأ

 . قدنخلاو قيتعلا نيب ةرطنقلا لايحب اهلزنف ةيسداقلا ىتأ دق دعس ناكو

 نبا لاق .ةيسداقلا ةعقوم لبق ضرم هباصأ مث رصقلاب لزنو ء؛هرصق دعس طتخاو
 .سولجلا اهعم عيطتسي ال ليمامد هعم هتباصأو ءاسنلا قرع دعسب ناك١ : :نودلخ

 مق ٠ . سانلا ىلع فرشأو هردص يف ةداسو ىلع أبكار رصقلا حطس ىلع دعصنف

 . .مرحملا رهش يف كلذو . هللا دعوب مهركذو ل ل ل

 . «لاتقلا اوينشأف . تادحنلا لهأ زربو

 نوملسملا ناك يربطلا لاقو ءافلأ نيرشعو ةئام ءاهز سرفلا شيج ناكو
 ناك هنأل «فينو ًافلأ نيسمخ ءاهز اوناك مهنأ بوصألا لعلو «أفلأ نوثالثو ةعضبا

 يل ا هل وم و او يل

 ثعب مث ءأفلأ رشع ةثالث ءاهز اوحبصأف .ةثراح نب ىنثملا عم اوناك ةعيبر نم فالآ

 شيج نم اولصو نيذْلاو افلا ل ل ا

 .ًافلأ نيسمخو ةعضب نوملسملا غلبف «فالآ ةعست ءاهز اوناكو ماشلا
 م  ىام ا

 ع 5 اسابلا يآ
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 ىمسيو ه0١١ ةنس مرحم رهش نم سيمخلا موي ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا دقو

 كه كناق ىآ هترازرعا زازبلا هيلطو) ؟ ةودلك دبا: لاق“غ(ةانو موي) لوألا مويلا

 - اولمح مث «هحبذف ضرألا هدلجو هذخأف برك يدعم نب ورمع هيلإ زربف «سرُفلا
 - هنأ كلذو .«مهيلع تلقثف ةليجب ىلع اهولامأو نيملسملا ىلع ةلّيفلاب - سرفلا يأ

 هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نأ سرفلا ِمِلَعا  ريثك نباو يربطلا ركذ امك

 ءاليف رشم ةتيس مهبلإ اوهجوف د نيملسملا شيج عير يأ  نمانلا عير اوناكو ةليجت
 كسح نوملسملا ليخ لجرأ تحت نوقلي اولعجو .نيليف نيملسملا رئاس ىلإو
 هل طقست داكت ال راوسأ مهيف ناكو - لابنلا يأ  باشنلاب مهنوقشريو «ديدحلا

 كلذ ْقث روث ابأ اي :برك يدعم نب ورمعل  ريرج لاق وأ - ةليجب تلاقف .هباشن
 سرفلا لامأ امل هنأ نودلخ نبا ركذو .«هحبذو هقنتعاف ورمع هيلع لمحف «يسرافلا

 «مهنع اوعفادي نأ دسأ ينب ىلإ دعس لسرأف) .مهيلع تلقث ةليجب ىلع ةلّيفلاب

 ميظع ىلع ةحيلط لمحو «ةليفلا اودرف كلام وئب لمحو دليوخ نب ةحيلط ةءاجف
 هعم اودهنو اوطاشتساف دسأ ونب هلعفي امب ةدنك سيق نب ثعشألا رّيعو هلتقف مهنم

 . (مهئازإب نيذلا اولازأف

 يدعم نب ورمع لمح» :يرذالبلا لاق - سامع موي وهو  ىلاتلا مويلا يفو

 وبأ انأ :لاقو «هحبذو جرسلا يف هيدي نيب هعضوف سرفلا نم ًاميظع قنتعاف برك

 - اهرهظ ىلع يتلا اهتباون مطح يأ  ةليفلا نم اليف مطح مث .اذك اولعفا رو
 اهريغو ةليجب تقلطناف .«هموطرخ ليفلا لتقم نإف اهميطارخ مكفويس اومزلا :لاقو

 ىلع سرفلا حبصأ» :نودلخ نبا لاق «ثلاثلا مويلا يفو .لايفألا تاباون اومطحو

 عطقت نأ اهنومحي اهب لاجرلا اوقدحأو «ةليفلا ىلع قيدانصلا اوداعأو .مهفقاوم
 نب سيق هيف ئلبأو «ءاوس هيف نيتفئاطلا نأ الإ ًاديدش مويلا كلذ ناكو . .اهنضو

 .2«برك يدعم نب ورمعو حوشكم

 نبا ركذ امكو «ةعقوملا مايأ رخآ  ةيسداقلا موي وهو  عبارلا مويلا يفو

 نب سيق ةرسيملا ىلعو يلجبلا هللا دبع نب ريرج نيملسملا ةنميم ىلع ناك» :ريثك
 .(يدارملا حوشكم

 ,ليعافألا ودعلاب لعفو ذئموي برك يدعم نب ورمع لمحو» :يدقاولا لاق

 مدجف ةليف برضف «ليف ىلع وهو متسر ىلع ورمع دشو . .نوملسملا هب قحلو
 لمحف «قيتعلا يف هقودنص هب ىوهو هريرس نع متسر بلقناف «ليفلا طقسف هيبوقرع

 .برك يدعم نب ورمع نم لك هيلإ لمح كلذكو ء.هلتقف حوشكم نب سيق هيلإ
 «يميمتلا ةفلع نب لالهو «يثراحلا باهش نب ريثكو «يلجبلا ريهزو «ةحيلطو
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 ًاديدش ًالاتق ذئموي حوشكم نب سيق لتاق» :يرذالبلا لاق . لابغلاو «فويسلاب:ةوبوبقف
 تاكو ,هلتاق نم ملعي ملف ًانعطو أبرض ًاءولمم متسر ندب دجُو دقو .. . متسر لتقو

 يلجبلا ريهز نإ :ليقو «ةحيلطو «برك يدعم نب ورمع افيا تاليلا نتعالك

 متسر لتق يذلا نأ تبغلا :ينادمهلا لاق .«يميمتلا ةفلع نب لاله :ليقو «هلتق
 هربا لاق: سرفلاب ةميزهلا تقدحأ متسر لتقم دعبو . .يدارعلا حوضخم ني نمت

 .4«قدنخلاب فالآ ةتسو ل و :نودلخ

 نب ريرجو «برك يدعم نب ورمع لثم ناعجشلا نم ةعامج ىّلْبَأ» :ريثك نبا لاق
 .«ةيسداقلا موي «حوشكم نب سيقو «هللا دبع

 ءريرج مهب قحلف) «سونلاجلا ةدايقب ةيسداقلا نم سرفلا لولف بحسناو
 نب ةرهزو «سيق نب ثعشألاو ,برك يدعم نب ورمعو «ءحوشكم نب سيقو
 ,(اومنغو ءاوياصأف «نيملسملا نم ناسرف يف «يثراحلا باهش نب ريثكو «ةويح
 «كلذ يف اوكرتشاف ءودعلا عابتاب يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو عاقعقلا دعس رمأو
 لعجف» :يرذالبلا لاق «سونلاجلاب يثراحلا 0 ةويح نب ةرهز قحلو

 هيلع لمحف «سونلاج اوقحلف . . سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل نم نولتقي نوملسملا
 .؛نئادملا ىلإ سرفلا برهو . .هلتقف ةويح نب ريهز بثوو ؛هنعطف باهش نب ريثك
 .ةّرق ريدب اوقحلف ةيسداقلا نم سرفلا تمزهنا» :هنإ يربطلا خيرات يف ءاجو

 : . نكاذملا هاا ىلإ ةزذ ريك نم نسرثلا تمريف هةذك ووك ىلإ ةونليسملا 0
 نوملسملا باصأف . . يلجبلا هللا رع نب روج متم ىلع دوححملا ملعب

 ريرج داعو ؛نئادملا ىلإ سرفلا لولف برهف «ةيسداقلاب اوباصأ امم لضفأ نقلا 3
 حتفلاب دعس بتكو «بيذعلا يف دعس رصق ىلإو ةيسداقلا ىلإ مئانغلاو هباسلا
 .رمع باتك نورظتني ةيسداقلاب نوملسملا ماقأو ءباطخلا نب رمع ىلإ

 ريرج ءابنأو ةيسداقلا ةعقوم ىلع شماوه
 ليقو «ةرشع عبرأ ةئس مرحم يف ةيسداقلا ةعقو تناكو» نودلخ نبا لاق

 نمو ءه6١ ةنس مرحم يف اهنأ باوصلاو [ها] «ةرشع تس ليقو ءةرشع سمخ
 ميتا اني عارمبلا ني ةبيبخ ينبأ ىلإ بنك باقل نب يسرا اللا يبا لااالا

 بتك مث 0 ا ارا نيب ل ا ا دي رح

 اودهشو ماشلا ىلإ راس امل ديلولا نب ا ا ا
 «ةيسداقلا ىلإ ورمع نب عاقعقلاو ةبتع نب مشاه عم مهثعبف «قشمد حتفو كومريلا
 يئاطلا متاح نب يدعو «جيدخ نب ةيواعمو «برك يدعم نب ورمع ناك كلذكو

 بجر يف قشمد حتف ناكو .ةيسداقلا اودهش مث قشمد حتفو كومريلا اودهش نمم



 "11 > ِ . مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 017

 ركذ دقو دا اة مرحب ىف كرك «روهش ةدعب كلذ دعب ةيسداقلاو ه5١ ةلس

 تناك دفو اا ره رتتع ةدات ةيسداقلا ةعقومو ةليخنلا ةعقوم نيب» نأ يرذالبلا

 .ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نيملسملا ريمأ ناكو ه١” ناضمر ىف ةليخنلا ةعقوم

 نيملدهلا ةتويم هناق نير ناكو هاا ةننب مرح ره ىشلاوأ ىف ةسااقلا وكت
 يذلا صاقو ىبأ نب دعس ريمألا دعب ىناثلا لجرلا ةباثمب وهو «ةيسداقلا راصتنا ىف

 / . بيذعلاب هرصق يف ًاضيرم ناك هنأل ةكرعملا دهشي مل
 نب ريرج لاق) ةيسداقلا راصتنا دعب هنأ ريثك نباو يربطلا اهدروأ ةياور لوقتو

 : يلجبلا هللا دبع

 رَصّقلا يقُدْعَسو ُهَُللاَرَصَئدق ريم ويبأ نشيتنكو ءنيرج انأ

 : ايقبأ م ةليجب نم يأ - مهنم لجر لاقو
 مِصْعُمةيسداقلا باببذعسو : نمت هللا لونا ىشح انانقح

 دبا توين سيلدحت ةوسنو. :ةرييبشف ةايمن تيضا كو اتلاف

 هب ام مهارأو مهيلإ رذتعاف سانلا ىلإ جرخ ءادعس امهلوق نم كلذ غلب املو

 دعس لاقو .نبجي دعس نكي ملو «سانلا هرذعف هْيَتيلأو هيذخف يف حرفلا نم

 :لاق اميق اريح يردلا

 باسحلامويمهرجأل ِمؤأ ينأَرِيَغةليِجَب وجرأ امو

 بارض يف سراوفلاعقودقو ًالويخ مهلويخ تيقلدقف
 (باربج ا|اناافاسعأ نأنك' ةلويف ههعيصوشب ثقللو نق

 .[ ةج 4١ نض]

 دعس ناك امو قحال نمز يف ليق امنإ دعس ىلإ بوسنملا رعشلا نأ عقاولاو

 اميف  اوناك نيذلا ةليجبو ريرج ركسع تمحتقا سرفلا لايفأو لويخ نأب رختفيل

 هيف يذلاو ةليجب , نم لجر ىلإ بوسنملا رعشلا امأ .(نيملسملا عبُز) يربطلا ركذ

 د يك لا ةاملعلا هدو يرذالبلا ركذ دقف (مصعم ةيسداقلا بابب دعسو)

 كيب زب نضر بايضاورب يك دداطو «يمعثخلا ةعيبر نب رشبل وأ «يثراحلا باهش
 : هلوق اهنم ًاتايبأ يمعثخلا رشب لاقو «مئانغلا عيزوت يف ةلادعلا مدعب ادعس امهتا

 سييسدع قارهلا رسما ييشيوب امن لود ةييمش بما ةيحيمر

 باطخشلا نب رمع ىلإ راعشألا كلت ةعيبر نب رشبو باهش نب ريثك ثعبو

 لاطبألا نم اناك امهنأل ,برحلا يف امهئالب ردقب امهيطعي نأ دعس ىلإ رمع بتكف
 ردق ىلع دعس امهاطعأف ور اجلا لتق يذلا وه باهش نب ريثك ناكو «ناعجشلا
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 نم يه يتلا ةياورلا كلت معازم ةحص مدع كلذ نم نيبتيو .مئانغلا نم اهئالب

 ءافع دعس. نلاو ريرج ىلإ ةءاسإلل ىميمتلا رمع نب هيتس ةباقيقلتو تاعوضوم

 لثم قيفلت لالخ نم ةيسداقلا راصتنا قيقحت يف ريرجل يدايقلا رودلا نم ليلقتللو

 اهدعب امو ةيسداقلا يف دعسو ريرج نيب ةقالعلا نأ ةقيقحلا امنيب «تارتاهملا كلت

 هللا لوسر باحصأل ةيفاسلا قالخألاو لدابتملا نيدعتلل الاثم تناك قارعلا حوتف نم

 ا ةفرعم ىف 0 باتك ىف ىبطرقلا ربلا دبع نبا ركذ دقف كي

 ل يلا ا عم بلا مألاك لَو ال ا

 نئادملا حتف دعب كلذ أبن يتآيسو .«رفظلا قوزرم رثألا نوميم

 ىلإ يدؤي امم «نئادملا حتف ءانب ىلإ ةيسداقلا حتف نم تاياورلا ضعب لقتنت
 رفص يف - نئادملا نيبو - ه54١ مرحم يف  ةيسداقلا نيب نأل كلذو ء«نمزلا سابتلا
 : ىلي ام ة ةرتفلا كلت ملاعم نم ناكو .ةلماك ةنس ةرتف ه5

 ةييسداقلاب نوقفلسملا ماقأوا نودلخ نبا لاق «حتفلاب رمع ىلإ دعس بتك

 دعس مماَقُم ناك» هنأ يربطلا ركذو «ةماقإلاب مهلصو نأ ىلإ رمع باتك نورظتني

 .14 ١55/ ص1 .«يغبني امب لمعلا يف رمع ةبتاكم يف نيرهش حتفلا دعب ةيسداقلاب

 ذختاو ؛كلذ ريغ اوبلطت الو كناكم فق نأ :رمع هيلإ بتك» نيرهش دعب مث

 بتكا) هنأ نم ريثك نبا هركذ امب كلذ نرتقا دقو . .«داهجو ةرجه راد نيملسملل

 ًاشيج ثعبي نأو .رصاحم هنإف ماشلاب ةديبع يبأ ىلإ ًاشيج ثعبي نأ دعس ىلإ رمع
 يف ةديبع يبأ ةرصاحم ىلع مورلا اوألام نيذلا  ةيتارفلا  ةريزجلا لهأ ىلإ

 ىلإ راس دقف «قارعلا ةهبج ةئدهتل ةيسيئرلا لماوعلا نم كلذ ناك دقو .(«صمح

 .برك يدعم نب ورمع ءحوشكم نب سيق مهنم «مهناسرفب ةداقلا نم ريثكلا قشمد
 فالآو ةداقلا تارشعو ؛«متاح نب يدع «طمسلا نب ليبحرش «مْنَع نب ضايع
 عيبر يف قشمدب نيملسملاو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ اومضناف «دونجلاو ناسرفلا
 «ةيناثلا نيدانجأ مث ه5١ بجر يف كومريلا رهن ةعقوم اودهشو ه١١ ةنس يناثلا

 .ه١١ لاوش رهش ىلاوح يف صمح حتف ةداعإ مث

 لزنمو ةرجه راد ذاختاب دعس ىلإ رمع باتكلا ذيفنتو «ةرتفلا كلت لالخو

 مدقت دقو «رابنألا ةنيدم سانلاب دعس لزن» ةيملسملل ةمضاع ةديدم نأ تدايح
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 موق اهبو «رابنألا جيزاوب ريرج حتف» :يرذالبلا لاق ءرابنألل ريرج حاتتفا ركذ
 ءرمع ةفالخ يف اوحلاص مهنأ رابنألا لهأ نم خياشم ينثذح» :لاقو «هيلاوم نم
 «ةنس لك يف ةيناوطق ةءابع فلأو مهرد فلأ ةئامعبرأ ىلع مهجوسط ىلع

 .«افلأ ةينامث ىلع مهحلاص :لاقيو . يلجبلا هللا دبع نب ريرج حلصلا ىلوتو

 مناذلعلا حوتف .[ 47 ص)

 نم هعم نيذلا مه سانلاو «رابنألا سانلاب صاقو يبأ نب دعس لزن دقو
 ناقالاب ارو اوهاقأف .مهتالئاع مهعم مهبلغأ ناك دقو «يمالسإلا يبرعلا شيجلا

 رابنألا سانلاب دعس لزن» هنأ ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو ءمهقفاوت ملف
 مث .[56١4ص] .«كلذب هربخي رمع ىلإ دعس بتكف «ىّمَحلا مهتباصأو اهووتجاف

 . .«ىمُحلاو بابذلا عم سائلا قفاوت ملف دعس نب رمع ةفيوُك لزن ىتح دعس راس»
 . ةريحلا يف اولزن مث

 اهي دعت قاعي توم ةئاويلدنا لضرب وه 18: ةظس لاوش نشا وأ نق
 مقرمأف ةيسفاقلا كسب اانينلإ: ةجوتلا نوديرب نومامتلا ناقو «نتادملا تاهت دعت
 ثعبف - ماشلا يف تاذلابو  لاوش يف ريغت دق فقوملا ناك امنيب .فوقولاب رمع

 يفو .يلجبلا هللا دبع نب ريرج شيجلا ةنميم دئاق ناكو «نيملسملا نم ًأشيج دعس
 دعم ةعبا هنأ لاخي ىبأ نين ليعامسا نع: قاعتسنإ ني. العسم نع .ىورطلا ركذر كلذ

 ىلعو صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه سانلا ةمدقم ىلع لعجو «ةطفرع نب دلاخ
 .يميمتلا ةّيوح نب ةرهز مهترسيم ىلعو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهتنميم
 هعم يقب نمب سانلا عبتا هعجو نم دعس قرفأ املف «عجو نم هب امل دعس فلختو

 .[؛ج ١5١ص] .اريسرهب ىلع ةلجد نود مهكردأ ىتح نيملسملا نم

 نابل لا هيمو يرجو ةينع نب: هشامرب ةظقرف نب كلاخ يمه تاكو
 املف نوملسملا ىضم» نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «لاوش نم نيقب مايأل» شيجلاب
 نئادملا لهأ نم ميظع عمج ىف ادبو اهيلإ (ناخ ريخنلا) مهيقل بعك ريد اوزواج

 ريهز لدعأَو ضرألا ىلإ طقسف ناخ ريخشنلا يذدزألا ميلس نب ريهز قئاعو ردمتلاو

 نم ناخ ريخنلا ناكو [175ص] .«هلتقف هنطب قشف ناخ ريخنلا طسو يف ناك ارجنخ

 . يدزألا ميلس نب ريهز يناميلا لطبلا مويلا كلذ يف هلتقف سرفلا ءارمأ رابك

 اريسرهب ةنيدمب اوعمتجاو طاباس اولزنف نوملسملاو دعس راسو» يرذالبلا لاق

 نب ريرجو ةطفرع نب دلاخ اهحتتفا ءدعس مودق لبق ناك طاباس حتف نأ باوصلاو

 اوراس» نيملسملا نأ يربطلا خيراتب قاحسإ نبا ةياور يف ءاجو «ىلجبلا هللا دبع

 ناكف «سانلا ددرتف ودعلل نيمك هب نوكي نأ اوشخف طاباس ملظُم ىلإ اوهتنا ىتح
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 ءيش هب سيل نأ سانلا فرع زاجأ املف ةبتع نب مشاه هشيجب هلخد نم لوأ

 ينثذحا :يرذالبلا لاقو [:ج ١5١ص] .«ةطفرع نب دلاخ مهب زاجأف هنوفاخي

 ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ لاقو «مكحلا نب ةناوع نع هيبأ نع ماشه نب سابع
 ملف «ةطفرع نب دلاخ صاقو يبأ نب دعس هََّجَو :لاق «ءالعلا نب ورمع وبأ ينثذح

 حتف١ :يربطلا لاقو .[نادليلا حوتف 7١7”ص] .«طاباس دلاخ حتف ىتح دعس ْدِرَي

 نيبتيو [ج ,/8ص] .«ناسيمو «تيركتو «طاباس نوملسملاو هللا دبع نب ريرج
 ةطفرُع نب دلاخ عم طاباس حتف ةداق نم ناك هللا دبع نب ريرج نأ كلذ نم

 نم نوملسملا راس مث ه65١ ةلس ةدعقلا يذ يف طاباس حتف ناكو «ةبتع نب مشاهو

 هللا دبع نب ريرج شيجلا ةنميم ىلع ناكو اهلوح اولزنف ريِسرُهَي ةنيدم ىلإ طاباس
 رهن نود ريسّرُهَب يف مهكردأن نيملسملا نم هعم يَّقَب ْنَمِب دعس ىتأ مث «يلجبلا
 لهأ ناكو» :يرذالبلا لاق ..ه65١ ةجحلا يذ ىف كلذو ءريسّرهب اورصاحف «ةلجد

 درجدزي بره نوملسملا اهحتف املف ؛اهولخد اوزجاحت اذإف مهنولتاقي ريسرهب ةنيدم
 فخحخو هلام تيب هعم لمحو هترواسأ هوجو هعمو ناولح ىلإ ىضمو «نئادملا نم

 ةنيدملا اوحتفف ًاضوخ نوملسملا ربع مث «يرارذلاو ءاسنلاو هتنازخو هعاتم
 ةزيجلا ىلإ رياعملاو نفسلا اوعفر دق سرفلا ناك ..» :يدقاولا لاق .«ةيقرشلا

 اليبس روبعلا ىلإ اودجي مل ْذِإ نوملسملاو دعس متغاف ءرسجلا اوقرحو ةيقرشلا
 يرذالبلا ركذو 2. .نوملسملا جيسي نبعو هسرف حبسف نيملسملا نم لجر بدتناف

 نيدايصلا ةيرق دنع ةضاخم ىلع لجر مُهلَدَف» ًاربعم اودجي مل نيملسملا نأ
 مزاح يبأ نب سيق يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم ناكو «. .ليخلا اهوضاخأف

 املف حفطت يهو ةلجد انضخ» :لاق مزاح يبأ نب سيق نع يربطلا ركذف «يلجبلا
 ربعف .14 /77١1ص] .«همازح ءاملا غلبي ام فقاو ٌُسراف لزي مل ًءام اهرثكأ يف انك

 رفص يف نيحتاف اهولخدو - ىرسك ةمصاع - نئادملا ىلإ ةضاخملا كلت نوملسملا

 يناثلا ىدامج يف تيركت حتتفا يذلا شيجلا سأر ىلع ريرج ناك مث ا

 .:ةتادملا ىلإ تا دا نلت لقو ءهه5

 داوسلاو ولج حت ملا. . رمع ىلإ ريرج ريسم

 ىلإ اريرج دعس ثعبو «نئادملاب نوملسملاو دعس رقتسا نئادملا حتف دعبو

 نب سيق لاق «ءالولج يف يسرافلا دشحلا نأشب ثحابتلل امبر باطخلا نب رمع
 ىلإ اكتعبو اهتفام اعمستلاو اهاتطبع نيش قكاذعلاب اتهتأ امل: ىلسبلا مراه ىنأ
 قدْنَحَو ءالولجب ركسع دق نارهم نأب ربخلا اناتأ ءاهاتطوأو «ننامخألاب رمع
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 ركدو "هع ىلإ قللذ كنت سكت ىاسبلا" ةينظ: أ ني هللا فيك لاق 4: اهنلع
 نم باطخلا نب رمع ىلع هللا دبع نب ريرج مدق» هنأ باعيتسالا باتك يف يبطرقلا
 هتكرت :ريرج لاق ؟ًادعس تكرت فيك :رمع هل لاقف « نئادملا حتف دعب دعس دنع
 عمجت امك مهل عمجت ةْرَبلا ملاك ْمُهَلّوُه «ةرذعم مهنسحأو ةردقم سانلا مركأ

 ءريرج اي سانلا لاح نع ينربخأف :رمع لاق . .رفظلا قوزرم رثألا نوميم «ةّرّذلا

 يبأ نباو رفظلا شئاطلا لصعلا اهنمو شئارلا مئاقلا اهنم «ةبعجلا ماهسك مُه :لاقف

 :لاق ءرمع اي رئارسلاب ملعأ هللاو ءاهليم ميقيو اهلصع زمغي اهفاقث صاقو

 ةعاطلا نوتؤيو اهتاقوأل ةالصلا نوميقي :ريرج لاقف «مهمالسإ نع ينربخأ
 ةعاطلا ثناك اذإو ةاكرلا تيثوأ ةالضلا تتناك اذإ لل دمحلا :رمتع :لاقف .. اهقالو

 ل درجدزي اهثعبي ىتلا ةيسرافلا دوشحلاب رمع ملع املو عاملا :فيكاك

 ىلإ شيج ريسمب رمع بتك «ءالولج يف ميظع عمج عمتجا» هنأو ءالولج

 ةبتع هيخأ نب مشاه ءالولج ىلإ دعس ثعب) هنأ فيس ةياور يف ءاجو ؛.ءالولج

 نم مشاه راسف «يميمتلا ورمع نب عاقعقلا هتمدقم ىلعو ًافلأ رشع ينثا يف

 ريرج ريسم يميمتلا فيس ةياور تلهاجتو .(ءالولج مدق ىتح كلذل نئادملا

 يف نيملسملا ةنميم ىلع ناك؛ يرذالبلا ركذ امك هنأو ءالولج ىلإ هفيثك ليخ يف
 ؟ليحلا ينبع صرت يدعم نب ورمع ناكو «يدنكلا ورمع نب رجح ءالولج

 رشع ينثا ىلع ادئاق ةبتع نب مشاه ناك امبرو «لاجرلا ىلع دليوخ نب ةحيلطو
 ءافلأ نيرشع ءاهز مهو شيجلا ةيقبو ناسرفلا ىلع ًادئاق هللا دبع نب ريرجو افلأ

 يف نوملسملا مهرصاحو مهب طاحأف) مهسفنأ ىلع اوقدنخ دق سرفلا ناكو
 نم لصتم ددملاو ءاهلك يف مهيلع «نورصنُي موي نينامث مهوفحازو «مهقدانخ

 نك يرذالبلا لاق (ءالولج موي وهو مايألا رخآ مهولتاق مث : ءانههو انهه

 مث ءاديدش لاق لثموب التتقاف متسروخا دازرخ مهيلعو سرفلاب نوملسملا
 . .اعيرذ التق مهنولتقي مهفاتكأ نوملسملا بكرو نيبراه اولوو سرفلا مزهنا
 ةياور نع نودلخ نبا لقن دقو .«ةيرجه ١5 ةنس رخآ ءالولج ةعقو تناكو

 بلطلاب يميمتلا عاقعقلا مهعبتتو «فلأ ةئام ٍذئموي مهنم لِتق) هنأ يميمتلا فيس

 :وه نادلبلا حوتف يف حيحصلا امنيب «نيقناخ ىلإ

 لا سرفلا لول ترهو:ةيرعم 5 هلم رشا كتاك دلو ةعئزمت إد
 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىتأ) ثيح «داوسلاو ءالولج ةقطنم ةدعاق يهو نيقناخ

 ريرج ةمجرت يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ١75 ص حل يربطلا خ خيرات 0010(

 .07 1ص 0
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 دحأ ناك امنإ عاقعقلا نأ كلذ ىدؤمو ''”«مهلتقف مجاعألا نم ةيقب اهبو نيقناخ
 تناكو) ريثك نبا لاق «نيقناخ حتفو ءالولج راصتنا ةادغ ريرج شيج يف ناسرفلا

 .(ها١" ةدعقلا يذ يف ءالولج

 شيجلا ايارس امهنم تقلطناو «نيقناخو ءالولج يف ريرج زكرمتو -
 ضرأ بصخأ يهو ةلجد رهن يقرش داوس  داوسلا قطانم ءاجرأ ا :ىفالوفألا

 ليخ يف ءالولجب هللا دبع نب ريرج ماقأ) :تادلبلا وتقف نق ةاننا امك ثيح د قارعلا

 بناج يحاون يف نوريغي نوملسملا ىضمو .مهودعو نيملسملا نيب نوكيل :ةقيتك

 ىتأو .ًاحلص اهوحتفو (نيجندنبلا)و (ةركسدلا)و ؛ذورهم) اوتأف يقرشلا ةلجد

 ةلجد داوس نم قبي ملو «مهلتقف مجاعألا نم ةيقب اهبو نيقناخ هللا دبع نب ريرج
 بساماج ةارص) اهنمو «مهيديأ ي ىف تراصو نوماسملا الع وبلعالا 0

 رظانم نع م اولجأو ايقيلم نصح اوحتتفاو «نيرهنلاو نيتجولفلا نيب
 رئاس حتف متو ' ”«اهريغو يذاولكو ايوردابو كلملا رهن اوحتفو . د

 .ها1ا/ ةئس كلذبو «بيصخلا داوسلا ءاجرأ

 ل ا ا

 حتف متو) ءالولج مئانغ تعمج املف ,داوسلا نم هيلع اوبلغ ام عبر هموقو ريرجل لعج

 عانت نإ :رمع هيلإ بتكف «٠ كلذب رمع ىلإ دعس بتكف «مئادغلا عير ريرج بلط (نذارسلا

 هلل اولتاق امنإ اوناك نإو .مهلعج مهوطعاف لعجج ىلع هموقو لتاق امنإ نوكي نأ ريرج

 ريمأ قدص :ريرج لاقف يسال يلو ني لو يم اربح
 مه نيذلا هشيج ةيقبو ةليجب نم هموق ريرج عنقأو ' عبرلاب انل ةجاح الو نينمؤملا

 . نيملسملا رئاس نم مهريغك مئانغلا نم مهل نأب اوعنتقاف كلذب - ىتش لئابق نم
 مهاطعأ دقف (هشيج ةيقبو) ةليجب نم هموقو ريرج اهحتتفا يتلا داوسلا ضرأ امأو

 داوسلا عبر لزي ملو «ةريثك يحاونو ةعساش اقطانم لمشت يتلا داوسلا ضرأ عبر رمع
 مث ءاهيلإ امو ناولح مث داوسلاو ءالولج ةقطنم ريمأ اهلالخ ريرج ناك نينس ثالث مهل
 .داوسلا عبر ةليجب ىطعأ رمع ناك» هنأ يرذالبلا ركذ كلذ يفو ءداوسلا عبر نع اولزانت
 لوؤسم مساق ينأ الول :رمع لاقف ءرمع ىلع ريرج دفو مث «نينس ثالث هوذخأف

 ريرج لعفف . مهيلع كلذ اوُدُرف اورثك دق سانلا ىرأ ينإو ءمكل ٌتلعج ام ىلع تنكل

 ''«ءاطعلا نم نيفلأ يف مهل ضرف نأب داوسلا عير زب يب عع اس ب ارامل
 . ةفوكلل رساي نب رامع ةيالو يف ه١٠ ةنس علطم وأ ه9١ ةنس رخآ يف كلذ ناكو

 ماب خام ماع
 انني هنزت خيرت
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 اهيلع هتيالو ةرتفو . .لابجلاو ناوُلُحل ريرج حتف

 ه1 ةئس  داوسلا حتفو ه١ ةنس رخآ يف  ءالولج ةعقوم ذنم

 ىبا نب. دعس ناك امهيج «اهيلع اريما :عنصب ةاوسلاو هال لج ىف انييقع: نورهن ناك

 ريرج ةماقإ ةرتفب لصتي اممو «ه1١ ةنس اهطاطتخا مت يتلا ةفوكلا يف صاقو
 نبا مض ءالولج رمأ نم نوملسملا غرف امل» هنأب يرذالبلا هركذ ام ءالولج ىف

 نأ مث .ءالولجب هّبَترو ةفيثك اليخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ صاقو يبأ
 هعم نمبو مهب ضهني نأ هرمأو نيملسملا نم فالآ ةثالث ءاهز هيلإ هّجَّو ادعس

 .2«ه15 ةنس لئاوأ يف  ناولح ىلإ

 ناولخ ىلإ قئادهلا نمت اجسلا لكنت رعت فرس رقم الش ةنيدمكتاكو

 لفجأ» هنأ يميمتلا فيس معازم نم نودلخ نبا لقن دقو - ه7١ ةنس لئاوأ يف -

 ىلإ يميمتلا عاقعقلا ءاجو .«موشرشح اهيلع فلختساو ّىرلا ىلإ ناولح نم درجدزي

 كلَمو (!) هئارو نم موشرشح برهو «عاقعقلا هلتقف موشرشح هيلإ زربف «ناولح
 يف ناك هللا دبع نب ريرج نأ :وه نادلبلا حوتف يف حيحصلا امنيب .«ناولح عاقعقلا

 ةوق هيجوتب دعس ىلإ بتك باطخلا نب رمع نأ مث «ءالولجب ةفيثك ليخو شيج

 ريرج ىلإ دعس هَجَّوَف «ناولح ىلإ هعم نمبو مهب ضهنيل هللا دبع نب ريرجل ًاددم
 مهب ريرج قلطناف  عاقعقلا مهنيب نم ناك امبر  نيملسملا نم فالآ ةثالث ءاهز

 : يرذالبلا لاق ء«ه9١ ةنس لوأ يف ناولح ىلإ هعم نمبو

 حتفف «ناهبصأ ةيحان ىلإ درجدزي بره «ناولح نم برقلاب ريرج تاب املف»
 لعجو «مهلاومأو مهئامد ىلع ِمُهَتَّمْأو ءاهلهأ نع فك نأ ىلع ًاحلص ناولح ريرج

 .''”(مهل ضرعتي ال نأ برهلا مهنم ٌبحأ ْنَمِل
 ىلإ - قارعلا قرش يف  ناولح ْنِم درجدزي ىرسك باحسنا وأ بوره ناكو

 نينا كتف + ةيرانلا يف ةجساخ لرب ةلظقن تةتاربإ ىلا بالاووضأ ةنيدعو قرا ةحبان
 كولملا رخآ لحرو «قارعلا ضرأ يف يورسكلا يسرافلا مكحلل دجاوت رخآ كلذب

 ناولح يف سرملا نم ٌبحأ ْنَمِل ريرج حمسو «ناريإ ىلإ هعابتا عم ةرساكألا
 اوقحلف ءمهل ضرعتي نل هنأو .مهدالبو مهكلمب قاحللاو ءالجلا يأ  برهلاب

 ىلإ لابجلاو ناولح يف ةيالولا يسرك ريرج منستو «ناريإ يف مهكلمو مهدالبب
 .ةيرجه ١9 ةنس لوأ يف كلذو ءداوسلا بناج

 ١ يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١19؟.
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 : ىلي ام ه7 - 18 ةنس ناولخل ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو
 اهريمأ ناك يتلا ةفوكلا ةيالو راطإ يف داوسلاو ناولحل ريرج ةيالو تناك

 ل رو بها ؟ ةنش لئاوآ قاع ةفوكلا نع ًادعس رمع لزع مث صاقو يبأ نب دعس
 رامع ةيالو راطإ يف ناولحل ايلاو ريرج ناكف رساي نب , رامع ةفوكلا ةيالو ىلع

 ةيزغ نب سيق نب ةرزع عم ًادنج ناولحب ريرج فلخ مث» :يرذالبلا لاق «ةفوكلل
 . ناولح حتف ام لثم ىلع نيسامرق حتفو ءاهحتفي ملف رونيدلا وحن ىضمو .يلجبلا
 دلو نم موق ناولح لزن دقو . .اهيلع أيلاو اهب ماقأف  اهيلإ داع يأ  ناولح َمَدَقو

 . ''”:اهب مهباقعأف هللا دبع نب ريرج
 ناكو «ةرصّبلا وزغل (رتسُت) يف ًاريبك ًاشيج سرفلا دشح ه9١ ماع طساوأ يفو

 رتست ىلإ ةرصبلا ةيالو شيجب ىسوم وبأ راسف ,يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ةيالو ريمأ
 ىلإ رمع بتكف «رتست ئف ريبكلا يسرافلا دشحلا رمأب باطخلا نب رمع ىلإ بتكو
 ناولح نم هشيجب ىلجبلا هللا دبع نب ريرج هجوتي نأب ةفوكلا ةيالو ريمأ رساي نب رامع

 زوما وهو وسان  نامع تكا : يرذالبلا لاق كلذ يفو تك ف قسوم نال ادد

 ىسوم ابأ هب َذِمُي نأ هرمأ باطخلا نب رمع نأ هملعي هللا دبع نب ريرج ىلإ ةفوكلا

 أبأ ىتأ ىتح راسو «ناولح ىلع ىلجبلا سيق نب ةرزع ريرج فلختساف .يرعشألا

 ًاددم ةفوكلا دنجب رساي نب رامع راس مث ."”«ةيرجه ١9 ةنس كلذو «يرعشألا ىسوم
 ةعقوم يف مالسإلا لاطبأو ةداق نم رساي نب رامعو ريرج ناكف هزت ىلا يبرم يبل

 شيج «ناشيجلا ىقتلا» ثيح ءاهيف نيملسملل ماعلا دئاقلا ىسوم وبأ ناك يتلا رتست
 كراعملا دشأ نم ةكرعم يف نازمرهلا ةدايقب سرفلا شيجو .ىسوم يبأ ةدايقب نيملسملا

 سرفلا ةداقو نازمرهلا ملستساو» رصنلاو حتفلاب ةعقوملا تجوتت ب7 ةزازوق

 . "”(هيأر مهيف ىريل نينمؤملا ريمأ ىلإ ىسوم وبأ مهب ثعب ثيح

 نب رمع ةفيلخلا ىلإ رساي نب رامع عم ريرج هجوت ه9١ ةنس رخاوأ يفو
 ءارقتسا رامع ةيالو يف مت دقف «ةلجد داوس ضرأ نأش يف ثحابتلل امبر «باطخلا
 ناكو ««بيرج فلأ فلأ نيثالثو ةتس» داوسلا ةحاسم تغلبف ةلجد داوس حسمو
 مث «داوسلا ىلإ دتمت ناولح ميلقإل ريرج ةيالو تناك امك «ةليجّبل داوسلا ضرأ عبر

 :- يرذالبلا ركذ امك

 رمع ناكو ءرساي نب رامع عم باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ريرج دفَو)

 .؟ 94ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتق )١(
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 ينأ الول :ريرجل رمع لاقف ؛نينس ثالث هوذخأف داوسلا ضرأ عبر ةليجّب ىطعأ

 0 ءاورثك دق سانلا ىرأ ينإو يو وا

 م0 سسوس ا

 .ًازيفقو ًامهرد بيرج لك ىلع داوسلا ضرأ ىلع جارخلا ضرف رمع ّرقأو

 ةرشع رجشلا بيرج ىلعو .ةزفقأ ةسمخو مهارد ةسمخ رمتلا بيرج ىلعو

 لهأ ىلع اهرادقمو ةيزجلا كلذكو «داوسلا جارخ ماكحأ نم كلذ ريغو .مهارد

 يبرعلا يريرحتلا حتفلا ةادغ داوسلا رب ل حلا

 ريرج ةدايقب قارعلا داوسل يمالسإلا

 نا هون وقع نزلا قلم هرب فرص راما فاس سال أد

 ةفوكلا ةيالو  قارعلا يف نيملسملا برعلا وزغل («ناريإ) سراف دالب لهأ  ناهبصأ

 ةيناريإلا دنواهن ةقطنم يف اوعمجتو بجاحلا اذ هاشنادرم مهيلع َرَّمأف ؛هيلإ اوقفدتف -

 تناكو» :يرذالبلا لاق «ةفوكلا ةيالول ةعباتلا قارعلا قطانم ةهجاوم يف عقت يتلا

 مهربخب رساي نب رامع بتكو . فلأ ةئام لاقيو أفلأ نيتس دنواهن يف نيكرشملا ةدع

 .«باطخلا نب رمع ىلإ

 ريرج ناكف «دنواهن يف سرفلا لاتقل ةفوكلا ةيالو لها نلت ريسمت رمح رمأت

 العاق ةهتسملا ةدايقل ادمان رب ماودج ةفاللا ةداقلا ءارمألا نم ةعبس عباس

 نب ةفيذح ريمألاف بيصأ نإف «كرقم نب تامعتلا سائلا ىلع» يرذالبلا ركذ اميقاد

 3 ا ةريغملاف :بيبصأ نإ 4 بق وزي ريرجب رينألا» بيا توف هدامجلا

 نم ب ةعم ب "كانه نم سيدنا نقم نب ةنامعتلا ىلإ تنكر و

 سانلا ىلع ريمألاو هشيج ىلع ريمأ لكف سانلا 0 ادإو .«دنواهن ىلإ دونجلا

 هللا دبع نب ريرجف لتق نإف .ناميلا نب ةفيذحف لِتُق نإف «نرقم نب نامعنلا مهلك

 مهدحأ ةعبس َدَع ىتح نالف مث نالفف سيق ليقف نإف ؛ حوشكم نب سيقف لتق نإف

 نب ةفيذح «نرقم نب نامعنلا : مه ةعبسلا' نأ كلذ نم نيعيو ؟'“ (ةبعش نب ة ةريغملا

 .ةبعش نب ةريغملا «يدارملا حوشكم نب سيق . يلجبلا هللا دبع نب ريرج «نانفلا

 . يرعشألا ىس وم وبأ ةرصيلا ريمأو « يدنكلا سيف نب ثعشأللا
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 بسس يي يي يي يبي ي7 سس سس

 تاداس نم مهنمف «ًافلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف» ريثك نبا لاق
 ريمأ رمع نب هللا دبع مهنم .ريفغ ُمََجو ريثك قلخ برعلا سوؤرو ةباحصلا

 ءةبعش نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذحو .؛ىيلجبلا هللا دبع نب ريرجو «نينمؤملا
 حوشكم نب سيفو هقدنسألا دليوخ نب ةحيلطو :ىدسرلا برك ىدعم نب ورمعو

 طحفق «لاقثألا طحب نرقم نب نامعنلا رمأ مث . .دنواهن وحن سانلا راسف .يدارملا

 ةميخ نامعنلل تبرضو .مهبابقو مهمايخ اوبرضو «مهلاحر اوكرتو .مهلاقثأ سانلا
 غروب شيلا فارشأ نم رشع ةعبرأ  ةميظع ًامايخ  اوبرض نيذلا ناكو .ةميظع
 «ةيصاصخلا نب ريشبو «ةبعش نب ةريغملاو «ورمع نب ةبتعو «ناميلا نب ةفيذح

 سب ريرخج و ءرطم نب رماعو ءرماع نب ىعبرو ةويوولا نبأو ةنيتاكلا ةلظنحو

 .يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو «يلجبلا هللا دبع
 نب ورمع كريو (يمرضحلا رجح نب لئاوو «ينادمهلا سيق نب لديعسو ك1 ( 1 5 1 -

 يف لوتقم لوأ نامعنلا ناكو) :يرذالبلا لاق . حوشكم نب سيقو «برك يدعم

 نيضتلاب دنواهن ةعقوم تجوتتف © ىس وم وبأو تعقألاو ةريغملاو حوشكم سس سيقو

 ةئس تناك دنواهن ةعفوم نإ : ليقو هاه ةديس رخمااوأ نيف كلذو «ةيبفلا حتفلاو

 يدنكلا ّيدع نب رجح ىف رعاشلا لاق .حوتفلا حتف : دنواهن حتف يمس دقو .ه١
 :دنواهنو رتستو ءالولج يف ثعشألاو ريرج عم ناكو -

 ارتستو ء.حوتفلادنواهنمويو ْمْلُيملةعيقولا ءالولج مويو
 «يلجبلا سيق نب ةرزع ناولح ىلع فلختسا دنواهن ىلإ راس امل ريرج ناكو

 ناك يتلا (رونيدلا) ىلإ شيج يف يرعشألا ىسوم وبأ راس دنواهن راصتنا مت املف
 راصتنا دعب ىسوم يبأ عم اهيلإ راس هنأ ودبيو ءاهحتفي ملف اهيلإ راس دق ريرج
 اموي اهنم لتوق مايأ ةسمخ رونيدلا ىسوم وبأ رصاحف» يرذالبلا لاق ءدنواهن
 .مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نامألا اولأسو ةيزجلاب اوّرقأ اهلهأ نإ مث ادا

 لقاعم ضعب حتفل يلجبلا سيق نب ةرزع هيجوتب ماقو «ناولح ىلإ ريرج داع امنيب
 (روزرهش) حتف يلجبلا سيق نب ةرزع لواحلا : يرذالبلا لاق كلذ يفو ةاركألا
 يملسلا دقرف نب ةبتع اهحتف مث ؛ناولح ىلع ٍلاو وهو (زابارد)و (ناغماص)و

 . (داركألا لقاعم عيمجو تيرلكتو لصوملا دالب حتف امل يدزألا ىفرابلا ةمثرهو
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 و ت7 يي: يري ل

 . تيركت حتف هللا دبع نب ريرج نأ يربطلا ركذ دقف كلذ يف هماهسإ ريرجل ناكو

 ىفعأ دقو ءه17 15١ ةنس داركألا لقاعمو تيركت حتف ناكو .[ 5 /87؟ صر

 ؛ ةيعش نب ريتا هيلع لميت اوي رحل نار ب سا ا

 (ها"ه  ؟1) ناريإ يف ناذَمَه ميلقإل ريرج ةيالوو حتف ةلحرم

 تأدب دقو .«ناريإ يف ةماهلاو ةعينملاو ةريبكلا ميلاقألا نم نإْذمَه ميلقإ ناك

 يو ون يعم فيح ديراب يدرج داعب نادح يعادإ نع قطا عا تايليع

 ءاذآ ىلع اهيليش تدقث اروع ةنيدف# ةرميصلا حتفف ؛ عرقألا نب بئاسلا ةدايقب ةوق

 تماقو ''"(َناَذَمَه دالب نم فذقن اجرهم روك عيمج حتفو «ضرألا جارخو ةيزجلا

 ةياور نع نودلخ نبأ لقن ثيح َناَذَمَه نم ةقطنم حايتجاب ةفوكلا شيج - نم ةقرف

 ورمع نب عاقعقلا مونشرسخ مهيلع حلاص دق ناَذَمَه لهأ ناك هنأ يميمتلا فيس

 نأ ميعن ىلإ رمع بتكف «مونشرسخ ضقتنا مث ا رم ا ىلا

 يحاون يف لوجي ميعن امنيبف «ةيزجلا ىلع هوحلاص ىتح اهيلع ىلوتساف ءاهدصقي
 نب ديزي َناَذَمَه ىلع ميعن فلختساف «يرلا لهأو مليدلا جورخب ربخلا ءاج ناذَمَ
 اهحتف نإ ليقو» : الثاق نودلخ نبا كردتسا دقو . (ىرلا نلإ ناسو  ينادْمُهْلا سيق

 هللا دبع نب ريرج ةفوكلا نم سرا بش ةريغملا نإو .. . نيرشعو عبرأ ةنس ناك
 نأ عئاقولا طبر نم نيبتيو '" ”«اهضرأ ىلع بلغو ًاحلص اهحتفف َناَدَّمَه ىلإ يلجبلا

 اهمكاح ةحلاصمو ناذمه ميلقإ نم ةقطنم ىلإ ةفوكلا شيج نم ةقرف لوخد

 ينادمهلا سيق نب ديزي ىلوتو ثدح دق ناك - ه77؟وأ ه١1 ةنس - (مونشرسخ)

 كلت ىلع ة ةرطيسلا هموقو (مونشرسخ) داعتسا مث كانه تطبار ةيمالسإ ةوق ةدايق

 اهلا يرذالبلا نكذ كفو «نلحلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب حتفلا مت نأ ىلإ ةقطنملا

 : الئاق نادلبلا حوتف يف نيقيلا

 لزع دعب ةفوكلا ىلع باطخلا نب رمع لماع وهو ةبعش نب ةريغملا جو

 ثالث ةنس يف كلذو ءَناَذَمَه ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ًاريرج ءرساي نب رامع
 ءاهنود عِفُدو ءاهلهأ هلتاقف  [َناذَّمَه ىلإ ناولح نم ريرج راسف]  نيرشعو

 ءاش ام يل رونو ىهجو اهب نّيز يذلا هللا دنع اهتبستحا : لاقف «مهسب هنيع تبيصأف

 1-6 ١ ١ ء ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 60
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 سس سس يم لب ب اا ا يلي بوس سيسبب يبس( ىج

 ةنس رخآ يف دنواهن حلص لثم ىلع ناَدَمَه ريرج حتف مث .هليبس يف اهينبلس مث
 لاقو..اريسف اهذحلف اهضرأ نلغ لغو ءاهنع عفُدو ءاهلهأ هلتاقو «نيرشعو ثالث
 نب رمع ةافو نم رهشأ ةتس دعب نيرشعو عبرأ ةنس َناَذَمَم رضيع 0 : يدقاولا
 00 .تاطقلا

 ديب نيم ىلإ بالتلالا نيب ردنج نع سرب ق0 نيا نراج وي انين
 هيجوت هل نكي مل ةالولا نم ادحأ نأل كلذو «ناذُمه حتفل ريرج ريسمب ةبعش

 ىلإ ًاريرج ةريغملا ِهََّجَو كلذ ىلع ءانبو ءباطخلا نب رمع نم باتكب الإ شويج
 ناَذَمَه ميلقإ حتف ريرجل متو ها ةنس ناولح نم هشيجب اهيلإ قلطناف ءَناَذَمَه
 : لحارم ثالث يف

 اهمكاح ناك يتلا ناذمه ةقطنم ىلإ ريرج مدقت : :ىلوألا ةلحرملا
 ةكرعملا ءانثأ 55 .(اهنود عفذو) ؛ ءاهلهأو اهدنجو اهمكاح هلتاقف ((مونشرسخ)

 ةقطنملا كلت حتفو ءودعلا ىلع ريرج بلغتو ؛هئيع نم برقلاب وأ هنيغ يف مهسب

 .اهالوتو ءأرسق
 باجتساف ءْناَّذَمَه ميلقإ نم ةيناثلا ةقطنملا ىلإ ريرج مدقت :ةيناثلا ةلحرملا

 لوق نم نيبتي ام وهو ,ةعاطلا يف لوخدلاو ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ اهلهأ
 (ه77 ةنس رخأ يف كلذو ,دنواهن حلص لثم ىلع َناَذَمَه ريرج حتف مث : : ىرذالايلا

 ريرج ناكو ؛«ه١“ ةجحلا ال ا ا وجا يأ يام
 .اهالوتو «ناذمه ميلقإ يثلث 5 ءاهز حتف لق

 ةفالخ يف ناذمه ميلقإ نم ثلاثلا مسقلا حتفل ريرج قلطنا : ةثلاثلا ةلحرملا
 ةفوكلا ريمأ ةبعش نب ةريغملا نأ مهضعب ىور دقو) :يدقاولا لاق ؛نافع نب نامثع
 ةيادب يف ةريغملا ةكراشم لامتحا ىلإ ريشي امم .(ريرج هتمدقم ىلعو ناذّمَْه ىلإ راس
 ىضم امنيب «ةفوكلا ىلإ ةريغملا داع مث «ريرج عم ناذمه ميلقإ نم ثلاثلا مسقلا حتف
 اهذحأف ءريرج مهيلع بلغتف ءاهنع عفذو ىودعلا هلتاقف) « «عسعلا مثلو بت يف ريح

 نب رمع ةافو نم رهشأ ةتس دعب ها 5 ةنس) يدقاولا ركذ امك - كلذو (ًارسق اهحتفو

 كلذبو «نامثع ةفالخ يف ه5 بجر رهش لئاوأ يف كلذ نوكيف - (باطخلا

 نيوزق ضرأ موخت ىلإ دتمملا ميدقلا عساولا هلولدمب نامه ميلقإ حتف ريرج لمكتسا
 يمالسإلا يبرعلا رصعلا سسأو ناذمه ميلقإ ريرج ىلوتو .ناجيبرذأو ةينيمرأ موختو

 . ةدتمملا هقافآ يف مالسإلا نيذرشتو قادمه ميلقإ يف

 .7”57ص  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 0)
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 - نافع نب نامثع ةفالخ ةليط ناريإ يف ناَذَمَه ميلق مل ايلاو ورح شنا لقو

 1 ه0 ةنس ةجحلا يذ ةياهن ىلإ ه5١ نم

 : يلي ام ناَدّمَه ميلقإل ريرج ةيالو ةرتف ملاعمو ءابنأ نم ناكو

 يراصنألا بزاع نب ءاربلا ةدايقب ًأشيج ريرج ثعب ه14 ماع طساوأ يف

 - نيوزق رحبل رواجملا - نيوزق نصح ةقطنم حتفل يئاطلا ليخلا ديز نب ةلظنحو

 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو ءمليدلا دالب نم نيوزف رواج امو

 راسو اهلبق ام حتفف نيوزق ىلإ بزاع نب ءاربلا ثعب َناَذَمَه ريرج حتتفا املا

 ء مهلاتعل اوجرخف نيملسملا يف ءاربلا ءاج مث «مهودعوف مليدلاب اودجنتساف ءاهيلإ

 ىلع ءاربلا اوحلاصو .مهنم نيوزق لهأ سئيف ؛نورظني لبجلا ىلع فوقو مليدلاو

 .'”(ناليجو مليدلا ءاربلا ازغ مث ءاهلبق رهبأ حلص

 هنيبو (ظوفحملا ىلإ) هانعمو (نيوشك) ةيسرافلاب ىمسي نيوزق نصح ناكو

 نصح احتتفاف يئاطلا ليخلا ديز نب ةلظنح هعمو بزاع نب ءاربلا راس»  نادلبلا

 املف «مهولتاقو «نيوزق نصح ىلإ اوراس مث .ةيزجلا ىلع رهبأ لهأ احلاصو رهبأ
 ليقو ءرهبأ حلص ىلع اوحلوصف « ار لا يس حرم

 ازغ مث «نيوزق نصح ىف نيملسملا نم لجر ةئامسمخ ءاربلا بت َرَق ار هادم مهنإ

 يدع ناجم متقو نايمليطلاو ريبلاو 331 عارظو ؛ةيزحلا وذأ تح مليبلا

 لابج ىلإ مالسإلا رون دتمأو نيوزق نصح ريرج تاوق تاحوتف تغلب كلذبو

 .نيوزق ةريحب فراشمو مليدلا

 ةنس نيب ام ةينيمرأو ناَجْيَبْرْذَأ دالب حتف يف هسفنب مث هتاوقب ريرج مهاسو
 :اهنأ كلذ ءانت مه ناكو هده ةنسو اق

 نب ةبقع نب ديلولا ةفوكلا ةيالو ىلع نافع نب نامثع لمعتسا ه705 ةنس ىف

 نب ثعشألا هعمو ناجيبرذأ ةبقع نب ديلولا ازغو» :يرذالبلا لاق ءناذمه ميلقإ

 ناكو :«ىلجيلا ىسمحألا لبش نب هللا دبع ديلولا ةمدقم ىلع ناكو + سيق

 ياعباس دا هللا 3

 ١. 1/8 نصا يرذالبلل نادللا حوتف - ١١59 ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات 01
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 بيض فطلب ييببيسش يبي يب سس

 نبلا :ليبش مولا دبع عجرو ءهنم موقلا زرحتو «منغو «باصأف .«فالأ ةعبرأ
 ةداجتامت ىلع «ناحيسرذا نعأ ةيلولا حلاصف «منغو ٍملَس دقو فرت هوانغ نم كنلولا
 املف ءديلولا مهحلاصف حلصلا ناحسوذا لهأ بلط١ يرذالبلا لاقر ؟'”(بهرد فلأ

 بدككف تت دهأا ١ ةنساد تضقتنا مث «ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا ئلو ديلولا فرصنا

 اناس انا ناتييوذأ تعفألا عبتتف ,ةفوكلا نم شيجب هدمأف «هدمتسي تست االا هيلا
 ريرج شيج نم تاوق حتفلا كلذ يف تمهاسو ؟!”«اهحتتفاف  ةيحان دعب ةيحان يأ -
 . يلجبلا يسمحألا ليبش نب هللا دبع ةدايقب

 ىلع لمعتساو طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا نامثع لزع ه٠ ةنس يفو

 ريرج هعم راسف «ناجيبرذأ يلاعأ وزغل ديعس راسف ؛صاعلا نب ديعس ةفوكلا ةيالو
 (مْرَأ) ةيحانب صاعلا نب ديعسل عمجتو» :يرذالبلا لاق «ناذمه ميلقإ نم هتاوقو
 هللا دبع نب ريرج مهيلإ هجوف «ناجيبرذأ لهأو نمرألا نم قلخ (حركن اولب)و
 تايار تفرفرف ؟7١«ناورجاب ةعلق ىلع هبلصف مهسيئر ذخأو :مهمزهف يلجبلا
 ماق يذلا وهو ناجيسرذال أيلاو فيعشألا رمتساو ناجيبرذأ دالب ءاجرأ يف مداسرلا

 . ناجيبرذأ عوبر يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو نيس

 خرؤملا ركذ دقف زاقوقلا يف ةينيمرأ نول حوتفلا يف ريرج ةمهاسم تدتماو

 حوتف نم ةكمرأ نأ انهو ” قيمنا يلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا» : نأ يسدقملا

 مهاسو َناذَمَه ميلقإ نم هتاوقب راس دق ريرج نوكي :ماشلاو هينارغلا ةريرجلا دج
 ا يتلا (ايسيقرق) ىلإ ريرج ريسم ببس ناك كلذ نأ ودبيو عر حوتف يف

 00 ينادعولا ست و ديس و رامخاا يامال هلأ دبع نب ريرج نأ يربطلا

 ناك نست درع تيس نأ :كللذ ف ةؤمو . "ايسيقرق نم ريرج عجرولا : : لاق مث ةناَدَعَف

 هنأل ه4 ةنس ايسيقرقو ةينيمرأ نم ريرج عجرو ءناَذَمَه ميلقإ يف ريرجل ًايئان
 .نامثع ةفالخ ةليط َناَذَّمَه ميلقإ ىلع أيلاو رمتسا

 - )١9 باطخلا نب رمع ةفالخ ىف ناولحو داسولا ىلوت امل ريرج ناكو
 (م*0 -74) نافع نب نامثع ةفالخ يف ناَّذَمَه ميلقإل هتيالو ةرتف يفو (ه
 نيذلا ةباحصلا نم وهف «تارتف اهب ميقيو ةفوكلا ةنيدم ىلإ رخآو تقو نيب ددرتي
 ةقطنم يأ  ةريبك ةطخ ةليجبل ناكو .ةفوكلا ةئيدم طاطتخاو سيسأت يف اوكراش

 11 نجح يرذالبلل نادلبلا حوتف - +5 ص هج - يربطلا م خيرات 6

 خيراتلاو ءدبلا :باتك نع ١175 ص ب نسح ىجأن .د  قرشملا ىف ةيبرعلا ل 20

 ١. 58ص هج - ىسدقملل
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 ةباحصلا رابك نم ريرج ناكو ءادجسمو ًاراد ريرج اهب ىنتباو ةفوكلاب - ةينكس
 هنأ يرذالبلا ركذ كلذ يفو «ةفوكلا داوسب ًاضرأ نافع نب نامثع مهعطقأ نيذلا

 ءانيبسأ رساي نب رامع عطقاو «نيرهنلاب ًاضرأ دوعسم نب هللا دبع نامثع عطقا»

 ؛ذابانزيظ سيق نب ثعشألا عطقاو ءزمره ةيرق صاقو يبأ نب دعس عطقاو

 مهنأ يربطلا لاقو . . «تارفلا ئطاشب هضرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج عطقاو

 . نامثع نم اهورتشا

 رعاشلا ربخ يف هركذ ءاجو «ريرج دجسمب فرعي ةفوكلاب ريرج دجسم ناكو
 : ةليجب وجهي لاقف «ةفوكلا يف نييلجبلا ضعب نم ظاتغا دق ناكو «يفاوقلا فيوع

 ٌبيشملا ينكردأ نيح يئاجه ااهاقش نم ةليجب ىلع ٌبصأ

 دقو «هدجسم يف ًافيوع يقل مث رعشلا كلذب ملع ةفوكلا ريرج مدق املف
 ىلع افقو ءرعاشلا ىفاوقلا فيوع نإ :الئاق ثدح ام ىناهفصألا ىور

 ؟ةليِجَي ضارعأ كنم يرتشأ الأ :ريرج هل لاقف دعم نادل كيف ني نير

 . بلط امب هل رمأف .نوذربو مهرد فلأب :لاقف .ّلُق :ريرج لاقف ءنىَلَب :لاق

 :ففيوع لاقف

 ةليبقلاتسئبوىَتفلاَهْعَني ةليجتب ثكّلَم ريرجاَلْؤْل

 ةليجب ركذ نع فيوع عنتما مث .؛دعب كنم اوجن مهارأ ام :ريرج هل لاقف
 0 للا

 يف ءاج «ةفوكلا ةيالوب هلي هللا لوسر باحصأ لضفأ نم ريرج ناكو

 نع لأسف» ملسي نأ دارأ ابهار نأ :يناهفصألل يناغألا باتك يفو ديرفلا دقعلا

 ننذ “لب ثعشألاو هللا دبع نب ريرج هل ليقف ما 7 لضفأ

 لتقم أبنب ةيمالسإلا دالبلا تزتها نأ ىلإ َناَذَمَه ميلقإل ًاريمأ ريرج لزي 7

 :ئربكلا ةنحفلا تيعلدلاو..هها"ه: ةتع ةفحتلا يذ ىف نافع نب نامثع ةفيلخلا

 ىربكلا ةنتفلا يف ْنَمَي يذ ٌريِمَخ

 ةمالا :كتمسقتا نى ضاثو ةديدلا ئذ ”6 ىف.#.ةروتملا ةتيدملا ىف ةفالخلاب هتغ

 .187ص ةج يناهبصألا جرف هيب يناغألا 01(
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 بسسس يي بي ااا يبي ب يي  !بب

 كلت نوتأ يفو «ىربكلا ةنتفلا ىلإو لاتتقالا ىلإ رومألا تعفادتو «ةباحصلا مسقناو
 يف مث بلاط يبأ نب ّيلعل هتعيابم يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج فقاوم تناك ةنتفلا
 ريخ يه لاتتقالا هلاوتما يلا مث نيمادحلا اد نحر قافولا قيقحتل هدوهجو هيعس

 .(ْنمُي ىذ ريم ريخح) هنأ لي هللا لوسر لوقل ًاديكوت «فقاوملا

 ءارمألا لامعلا لئاوأ نم ريرج ناك :ةفالخلاب ىلع ةعيابم :لوألا فقوملا
 ريوعع ناك 12ج انيق رو لمحم ركذ انيك د ثيح «ةفالخلاب ّيلع ةعيابم اونلعأ نيذلا

 ىف ءارمألا لامعلا بلغأ ناكو ؟!”(هنع هللا يضر نامثع هلمعتسا اهيلع أيلاو نا
 نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ مضنا دقف ءّيلعل هئوانم فقاوم اوذختا دق نامثع ةفالخ
 ةرصبلا ةيالو ريمأو يلظنحلا ةّينم نب ىلعي نميلا ةيالو ريمأ ريبزلاو ةحلطو

 رأثلا) راعش رصمو ماشلا لامعو ماشلا ةيالو ريمأ ةيواعم عفرو «رماع نب هللا دبع
 : هلوق يف ريرج ةيؤر تلجت دقو يلع ةعيابم وه ريرج فقوم ناك امنيب ؛(نامثعل

 يلع اوعياب دق سانلا نإو «هنع باغ نمب فيكن هدي نيم انعا دق نامكع ضاذإا

 :ريرج لاق يلع باتك هيلإ ىتأ املو .«روتوم الو رتاو ريغ
 مجعلا ض ضرأب باتكلادُرَت ملف يلع ٌباتك اناتأ

 نبا لاق «ةفوكلا بلاط يبأ نب ىلع لخد نيح ه5 بجر يف كلذ ناكو
 نامز نم ناذمه ىلع ناكو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ يلع ثعب مث :ريثك
 لخأي نأ :نامثع نامز نم ناجيبرذأ ةباين ىلع وهو سيق نب ثعشألا ىلإو «نامثع
 يضر ىلع دارأ املف .كلذ العفف ءهيلإ البقُي مث اياعرلا نم كلانه نم ىلع ةعيبلا

 : ريرج لاق «هتعيب ىلإ هوعدي هنع هللا يضر ةيواعم ىلإ ثعبي نأ هنع هللا

 ةيادبلا 7/755 ص] «ًادو هنيبو ينيب نإف نينمؤملا ريمأ اي هيلإ بهذأ انأل
 . يفعجلا سيق نب رحز وه ريرج ىلإ ّيلع هثعب يذلا ناكو .[ةياهنلاو

 - قفألا يف حولت تناك دقل :مالسلا قيقحتل ريرج يعاسم : يناثلا فقوملا

 نيللاو: بلاط ىبأ نب ؛ يلع ةفيلخلا نيب ريبك لاتتقاو عارص رداوب ه5 1 بجر يف

 0 را ا لا نب ةيواعم ماشلا ريمأ نيبو ةهج نم هعم

 هتعاط يف لوخدلل ماشلا لهأو ةيواعم ىلإ يلع نم ةلاسرب ًاثوعبم ريرج قلطناف
 .ريرج ىوس اهب موقي نأ نكمملا نم ناك ام ةميظعو ةبعص ةمهم يهو ؛هتعيابمو
 ضراعي ناك رتشألا نإ) :ريرج ةمهم ءابنأ ةياهن يف اضر دمحم اهركذ ةياور معزتو
 ام رظنن ىتح هعد ذئتقو لاق ًايلع نكل .هتألاممب همهتيو ةيواعم ىلإ ريرج ثعب يف

 )١( -اضر دمحم فيلأت - بلاط يبأ نب يلع مامإلا ص١4 187.
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 رتشألا لاق «عمسو ىأر امب ًايلع ربخأو ريرج اعد املف .هلسراو «هب عجري يذلا

 نأ كش الو .(اذه نم ًاريخ ناك ىنتثعب تنك ولو . .ًاريرج ثعبت نأ كتيهن تنك
 تاع ريم عال رس ىف 1 ال جب اا ما يورك
 نأ دارآ كف رققألا نوكت نأ لوقعبللا ريغ مق ا نيرك ادبلا ةذاغلا ةمينشلا ةاور نفح

 اهلوق يف رتشألا ثْعَب ةلاحتسا ةياورلا سفن تركذ دقو «ريرج نع الدب ىلع هئعبي
 نم كنأ اوركذ دقل «كولنتل م3 تنك ول» :الئاقا رعشألا ىلغ.در.هنأ ريرج ناسل ىلع
 اونوكي مل يلع عم نيذلا ضعبو رتشألا نأ ةياورلا كلت لصأ لعلو «نامثع ةلتق

 نم قافتالا هيلإ يدؤي دق امو هتمهم يف هحاجن نم ًافوخ ريرج ثعب يف نوبغري
 ةمهملا ىلع ناك امنإو ريرج ةيصخش ىلع ضارتعالا نكي ملف .مهب ساسملا
 .اهب موقي نم ناك اّيأ ةيملسلا

 نب َريرَج هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هّجو» :درّبُملا سابعلا وبأ لاق
 يدق نه نازك نأ 2ل لاتقا مل ةحيتلاب ةلخأز هللا همضمر ةرواحس ىلإ نلختلا هلا نع

 كك هللا لوسر لوقل َكتْرَتخا ينكلو راصنألاو نيرجاهملا نم هللا لوسر باحصأ نم
 ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :ريرج لاقف «ةعيبلاب ُهَذْحَف ةيواعم ِتئأ ءَنَمَي يذ ُريخ ٌكيف

 ('”«ًائيش يترصُن نم ُكٌرِجَدَأ

 ىلع ريرج مدقف» اضر دمحم لاق «قشم ل ةفوكلا نم ريرج قلطناو
 يلع باتك اذه :لاقو ّيلع باتك هلوانف نق «ماشلا لهأ هوجو هدثعو ءاقلأق ةيواعم

 نامرحلا هل عمتجا دقف «هتعاط يف لوخدلا ىلإ مكوعدي ماشلا لهأ ىلإو كلا

 «ناسارخو لبجلاو سرافو رصمو نامعو نارحبلاو نميلاو نازاجحلاو نارصملاو

 دمحم دروأ مث (؟970اهقذغ هتيدوأ نم داو اهيلع لاس نإو هذه مكدالب الإ قبي ملو

 ل واب

 «ناميإلاو ةرجهلا لهأ نم وهو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج كيلإ ٌتلسرأ دقو»
 .'”0هللاب الإ ةوق الو « عياَبَ

 ركذ مث (2 . بطخف ريرج ماق باتكلا ةيواعم أرق املف» اضر دمحم لاق

 :يرسقلا روزألا نبا لاق اهنع ىتلا يهو ريرج ةبطخ

 يرعب هحيبطخم كج دقلا .نؤيقت ةاينألاو:«كيبأركعل

 ١9:0 -19١. ص هدرا سابعلا 0 اا 0(
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 لهأ هوجوو ءارمأ عمتجا ثيح قحال موي يف امنإو مويلا سفن يف نكت ملو
 يف ةميظع ةناكم ريرجل نوظفحي نيذلا نم مهتيبلاغ ناكو «قشمد يف ماشلا

 هثعب موي هدي ىلع اوملسأ نيذلا رّيْمِح لايقأو ءاوذأ ءانبأو ءاوذأ مهنمف ءمهسوفن

 ةارسلاو نارجن فالخم ءامعز مهنمو ءه/ ةنس نميلاب مهقطانم ىلإ هك هللا لوسر
 هثعب نيذلا اهفيلاخمو ءاعنص تالاجرو مهلئابق يف مالسولا مئاعد ريرج يسرا :نيذلا

 ةكم حتف مهعم دهش نيرجاهملاو راصنألا نم لاجر مهنمو .مهيلإ ْةَِْو هللا لوسر

 ءركب يبأ ةفالخ ىنو ِةْلي هللا لوسر دهع ىف ةيبرعلا ةريزجلاب مالسإلا خيسرتو
 يف تاحوتفلا نيدايم ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح مهعم قلطنا ءامعزو ةباحص مهنمو
 رمع ةفالخ يف «ءايسيقرقو ةينيمرأ وأ ناجيبْرْذَأ وأ دنواهن وأ قارعلا وأ ماشلا
 :لاقف «بطخف ريرج ماق ةيواعم سلجم يف ماشلا هوجو عمتجا املف «نامثعو

 :تاوغلا هتنن ىهعرملا :هدقاودلا ةعف لوماعلا «دتاوعلاب ةومفحملا هلل ةيحلا
 .:ةتابلألا اهنود ريحت يتلا رومألا يف ه1 عسا دمتم ءهبئاوتلا ىلع ناعتسملا

 مكحلا هل ءههجو الإ كلاه ءيش لك ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 لسرلا نش ةركف غي ةلسرأ .هلوسرو هدبع ًأدمحم نأ دهشأو . نوعجرت هيلإو

 هعدوتسا يذلا قحلا ىذأو «ةمألل 0 ؛:ةلايسرلا غّلبف ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا

 . بختنُمو ثعتبمو لوسر نم ِعكَي هتمأ ىلإ هئادأب هرمأو ءهللا
 نإ :ةقخ فاغ.نفي فيكف هديتك حم اغا دق ناسنع رمآ نإ": نيابلا اهيأ

 هتعيب اثكن مث هعياب نمم ريبزلاو ةحلط ناكو ءروتوم الو رتاو ريغ ًايلع اوعياب سانلا

 (١)ةحلم ةعور سمأ ةرصبلاب تناك دقو ءنتفلا لمتحي ال نيدلا اذه نإو الأ
 مل رومألا هللاو انكلم ولو ءايلع ٌتعياب دقو .سانلل ءاقب الف اهلثمب ءالبلا عفشي نإ
 لعج هللا نإو . . سانلا هيف لخد اميف  اولخداو ةيواعم لخداف .هريغ اهل رتخن

 . "”(ًاضعب اهضعب حسني ةأطوم رومألا لعجو ؛لوألا قح ةالولا نم رخآلل

 رئاصب در ًاريرج نإ) ليق ىتح قيمعلا اهريثأت ريرج ةبطخو تاملكل ناكو
 . (ماشلا لهأ

 ناكو» ريثك نبا لاق ه7 يناثلا ىدامح ٠١ يف تناكو . ةرصبلا يف لمجلا ةعقوم ينعي 000

 ةباحصلا نع يضرو هللا مهمحر «فالآ ةرشع نيقيرفلا نم لمجلا موي لتق نم عومجم

 . ةياهئلاو ةيادملا 0
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 كّبِسحأ ال . . :ريرج لاقف «ةيواعُم ُهَعَْفاد ةعيبلاب ةيواعم ٌريرج بلاط املو
 .اَذُب ٍةعيَبلا نم ّدجت ال ىتح ٌعياِبُت

 هدعب ام هل ُرْمَأ هنأ «نبللا نع ّيبَّصلا ةعذخب تسيل اهنإ :ةيواعم هل لاقف
 . ''”(يقير ينغِلبأف

 فارشأ هيلإ ةيواعم عمج» امنيب «ةيواعم باوج راصتناب قشمدب ريرج ثكمف
 نب ورمعب كرمأ ىلع نعتسا :ةبتع ةوخإ لاقف ءهرمأ يف مهراشتساف ءهتيب لهأ

 ةعيبب انذخأ يف هللا دبع نب ريرج انيلع مدق . .هنإ :ةيواعم هيلإ بتكف . .صاعلا

 ةيواعم ىلإ ورمع مدق املو .«كلذ يف كرظانأ لبقأف . كيلع يسفن تسبحف يلع

 :ورمع لاقف ؟ىرت ام :ةيواعم لاق» هنأ انه انعوضومب لصتي ثيدح امهنيب ىرج

 ىلإ ماشلا لهأ وعدت نأ كل ىرأ تسلو . .قارعلا لهأ ريخ ةعيبلا هذه يف كاتأ دقل

 مهنم فارشألل نيطوتلاب كلذ لبق مدقتت ىتح ميظع رطخ كلذ نإف فالخلا

 . "نامثع لتق ىلع ألام ًايلع نأب نيقيلا مهبولق بارشإو
 َحَّلَأو امهنيب ٌةرظانملا تلاطف ءورمَت ٌةيواعم رظانف) :دربملا سابعلا وبأ لاق

 مث .ىلاعت هللا ءاش نإ سلجم لّوأ يف ٌلصَملاِب كاقلأ :ةيواعم هل لاقف .ٌريرج هيلع
 ىلع ردع كاناوزلا لوقت هيف ورمع نأل ( ةيفط يظنم قروي نو اهم هيتك

 املف  رظن اهيف تاياور يهو «لمعي امب هيلع ريشيل رصم ةيالو هل لعجي نأ ةيواعم
 :ًاريرج ٌعِمْسُيِل ُدِشنُي ةتريقع - (ةيواعم)  ّعْفَر ُهْرْمَأ هل عمتجا

 سطاعملا ٌعادتجا اهيف يتلا كلتب ٌةَمَج ٌثداوحلاو ٌريرج يناتأ ..

 سوالب نانا باوت الك تبل . يييضو: نشب فيسلاو ةةباكأ

 رتابسلا نا سفرا هينَمَي ةعاط ثطعأ ٌماشلا نإ

 اة بنر سويشع ل5 .ةينفي اكله رسما يرستي إف
 («سئايب قا خلا تاك جانا امو ليان لانام ريخ وجرأل ينإو

 باتك ةرشابم كلذ دعب دربملا سابعلا وبأ ركذ دقف رعشلا كلذ رمأ ناك اّيأو

 ةماه ةقلح كاردإ حيتُي «ةيمهألا غلاب بيترت وهو «بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةيواعم
 نير يرحم حظا ري جر اس حس حا يي يرسل
 ها"5 بجر يف  اضر دمحم ركذ امك  تعقو دقو «ماشلا يف ريرج طاشن ريثأت

 .١19-40١ص ١ج - دربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا ()

 . (ليخلا ةعامج :ةهبجلا) :دربملا لاق (؟)
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 :ريرجل ةيواعم لاق نأ دعبف «ماشلاب ريرج اهيف يقب يتلا ةرتفلا يهو (م551/ رياني)
 ماشلا هوجو ضعب وأ ريرج كردأ (ىلاعت هللا ءاش نإ سلجم لوأ يف لصفلاب كاقلأ)
 «ينالوخلا ملسم وبأ ماشلا ءاملع نم ناكو «دوشنملا هاجتالاب ريست ال رومألا نأ

 يف ءاج امك ثيح .(لئاضف اذ ًادباع ًأاكسان ًالضاف ناك :بوث نب هللا دبع همساو)
 :هل اولاقف . ةيواعم ىلع اولخد هعم ةعامجو ينالوخلا ملسم ابأ نإ) ةياهنلاو ةيادبلا

 قدعأو « لضفأو ينم ريخ هنأ ملع ال ينإ هللاو :لاقف ؟هلثم تنأ مأ اًيلع عزانت تنأ

 نبا انأو «همدب بلطأ انأو ءامولظم لتق نامثع نأ نوملعت متسلأ نكلو ينم رمألاب

 هيلإ ملسأ انأو «نامثع ةلتق ّىلإ ملسُِيْلَف :لاق .معن :اولاق ؟ّىلإ هرمأو ءهمع

 اضر دمحمل ىلع مامإلا باتك يف ءاج امكو تارابعلا ضعب يف بوصألاو ؟)(هرمأ

 فيك :هل لاقف ءداّبُعلا نم سانأ يف ةيواعم ىلع لخد ينالوخلا ملسم ابأ نإ»
 نكلو لضفلا يف هلثم يّنأ يعّذأ ٌتسل :مهل لاقف ؟هتقباس كل تسيلو ًايلع ئوانت

 ملسن ىتح هتلتق انيلإ عفديلف :لاق .ىَلَب :اولاق ؟امولظم لتق نامثع نأ نوملعت له
 ملو .«كباتكب انأ ٌقلطنا ىتح كلذب هيلإ بتك ام :ملسم وبأ لاق .رمألا اذه هيلإ

 ةصاخو . ناك ام ردقب ملسم يبأل ةيواعم نم ةباجتسا درجم ماهلا روطتلا كلذ نكي

 يف فقوملا رولبت دقف ءةيواعم عم ماشلا لهأ هوجو هيلع قفتا افقوم لثمي  باتكلا

 ىلإ هباتك يف ةيواعم لوق يف لثمتتو ماشلا لهأو ةيواعم باتك رهوج يه ةرقف
 ٌنحنو هن مهلكقت نامثع ةلتق نع اتكمأف ءاقداص تبك نإفا : بلاط ىبأ نب لع

 نم ًافوخ ةيمأ ينب ضعب دنع أقيمع أقلق ةيواعم باتك راثأ دقو .«كيلإ سانلا ٌعرسأ
 ةنيدملا لهأ ضعب لوقي نيذلا ةثالثلا لتق وأ ميلستب بلاط يبأ نب يلع بيجتسي نأ

 يومألا طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا ثعب دقف «نامثع ةلتق مهنأ رصم ماشلاو
 : ةيواعمل هلوق اهنمو «ّىلع ىلإ هباتك اهيف دقتني ةيواعم ىلإ ةديصق

 "”هيدألاو كح دقوةغبادك ٌيلع ىلإ ٌباتكلاو كنإو

 يف بلاط يبأ نب يلع ىلإ ماشلا نم ةعامج يف ينالوخلا ملسم وبأ قلطناو
 باتكلا ميلستب ملسم وبأ ماقو  نوكيس ام رظتني ماشلاب ريرج ثكم امنيب «ةفوكلا
 : لاقو - ماشلا لهأ مساب  ينالوخلا ملسم وبأ ملكت «هأرق املف يلع ىلإ

 ايأ اي . . كريغل هنأ تحن ام هللاو «هتيلوو رمأب ّتمق دق كنإ : سحلا ابأ ايا

 نإف ءانريمأ تنأو «هتلتق انيلإ عفداف ءًامولظم لِيق هنع هللا يضر نامثع نإ :نسحلا

 .١١؟ ص مى ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 600

 . قزمتو دلجلا بقن : ميدألا ملح يي
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 ردع 5 تتكو .ةدهاتش كل انسيلاو «ةرضات اكل انيديآ تنتاك ضانلا نه دحا كفلاخ

 هع يذلا نيه ومركار:كلوناف هييرماوب كةادخلاب ناطمدغا + لغسل هلاقفا عسب
 وهاذات ب ةنزكلا يسب .ةحمسلا ىفوهو ةلع ىلإ لصف هدغلا وم ناك جلف
 وبأ لاقف .نامثع ةلتق انلك نوداني مُّهو حالسلا اوسبل دق لجر فالآ ةرشع ءاهزب
 ل كدر يذلا يح هادكحاو ءرمأ مهعم كل ام ًاموق ىرأل ينإ :ّيلعل ملسم

 تيريغ نإ : يلع لاقف . ىلإ - نامثع ةلتق يأ مهعفدت نأ نم ًافوخ كلذ اولعفف

 هعم يلع بتك مث , وز يع ىلإ لو هكا مهعفد رأ ملف هنيعو رمألا اذه فنأ

 ام امأ» :ةيواعمل هلوق يف يلع باتك رهوج لثمتيو :ةيواعم باتك ىلع ًاباوج

 كلذ بلطت امنإ كنأب يملعل كلذ ىرأ ال ينإف نامثع ةلتق كيلإ يعفد ْنِم ٌتلأس

 شفا كيوتل 7و هنو الملا امر وعمر انه ىلا هان رمو لما "اهل عمود

 باتكب ماشلا نم هعم نيذلاو ينالوخلا ملسم يبأ ريسم ركذب ريثك نبا ظفاحلا
 : ريثك نبا لاق مث مهملس اذإ هنوعيابي مهنإو نامثع ةلتق ميلستب يلع ىلإ ةيواعم

 ماشلا لهأ ممص كلذ دنعف ءًادحأ مهيلإ عفدي ملف «كلذ يف هوملكف يلع اوتأفا
 .«ةيواعم عم لاتقلا ىلع

 انلك) نوفتهي حلسم فالآ ةرشع داشتحا نم ةفوكلا دجسم يف ثدح ام ناكو

 ام ناك يذلا ىلجبلا هللا دبع نب ريرج دوهجو ىعاسمل ةيضاق ةبرض (نامثع ةلتق

 يح دل ةقردلا نادم ىذلاو ىلال رجلا ولن ىا ةدوج مدع قدمو يدرب
 هاهنو «ةدناعملاو ةفلاخملا نم ةيواعم ٌريرج رذحف» «ماشلا يف فقوملا بالقناو

 ةيواعم هدعوف «فويسلاب ًاضعب مهضعب برضي نأو نيملسملا نيب , ةنتفلا عاقيإ نع

 ىلع ًاحضاو ًادر قشمد دجسم ىف ثدح ام ناكو «قشمد دجسمب ىلاتلا مويلا ىلإ

 هاليطلا نضاثلا يف ىدانف ايدانم ةيواعم رمأ) دقف «ةفوكلا دجسم ىف ثدح ام

 نامثع نأ متملع دقو : لاق نأ ىلإ ةيواعم مهيف بطخ- سانلا عمتجا املف . عمان
 ماشلا لهأ لاقف . نامثع لتق يف مكسفنأ تاذ ينوملعت نأ ٌبحأ انأو ءامولظم لق
 عىأر ام ريرج ىأر املق . .هوعيابو كلذ ىلإ هوباجأف . همدب بلطن : مهعمجأب

 اوناك نيملسُملا نم فالآلا تارشع نأ هعزفأ دقف .""7
 فعلخت فراوسلفق ىف لاو اكعانر) :نولرتيو: ( ناجع ضاراغلا از :ةوداجي

 ءاشلا لهأل ةيواعم لوق نوكي دقف (ريرج هنم بجع) يذلا امأ (ًاعيمج مهنولتاقيسو

 8 ةخم بجمع و نكللد هعزفأ

 )١( .اضر دمحمل ب ىلع مامإلا ص١08-١159.

 )( الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص١78 -175.
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 اوسيلو ءمهتدارإ دنع لزني هنأ ينعي (مكنم دحاو انأ امنإو مكرمأ فلاخأل ثنك ام)

 لاق «ماشلا لهأ فقوم نم ةيواعم قثوتسا املف «هتدارإل اوباجتسا نيذلا ْمُه

 ريرج عجرو .(ةعيبلا ىلإ هبيجن ال ماشلا لهأو ىّنأ هملعاو كبحاصب قحلا) :ريرجل
 . ماشلا يف عمسو ىأر ام لكب هربخأف «ةفوكلاب يلع ىلإ

 «نيتئفلا نيب كيشو لاتتقالا نأ ريرج كردأ :لاؤتعالا :ريخألا فقوملا
 : ينالقسعلا لاق «لازتعالا فقوم راتخاف ءاضعب مهضعب لتقي فوس فويسلابو

 عبرأ ليقو .نيسمخو ىدحإ ةنس تام ىتح ايسيقرق نكسو «نيقيرفلا ريرج لزتعا»
 يفوت نأ ىلإ ةريزجلاب أميقم ريرج لزي مل :يدقاولا لاق) :ريثك نبا لاق «نيسمخو
 .هاضرأو هنع هللا يضرف (ه١6 ةنس ةارسلاب
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 يدِئيَرلا برك يدعم نب ورمع
 - مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا سراف

 يدعم نب ورمع وه خيراتلا يف دولخلا اولان نيذلا برعلاو نميلا مالعأ ْنِم
 يف لايجألا تمنرت همسابو ةيلهاجلا يف نابكرلا تراس هركذب يذلا يديبزلا برك
 1 1 . مالسإلا

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا هنع لاق

 ءًانسحُم ًارعاشو ةعاجشلاب ًاروهشم برعلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك
 : هلوق هرعش نم نسحتسي اممو

 ُميطعسَتت انش ىلإ ةزواجو هعَدَفًأَبيش عطتست مل اذإ

 : هلوأ ءدئاصقلا تابهذم نم اذه هرعشو

 002 جه يباحصأو ينقرؤي عيمسلا عادلا ةناحير ْنِمُأ

 :ديبع وبأ هنع لاقو

 يف ليخلا ديز ىلع مدقُم وهو «نميلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك)
 : رك نبا ظفاحلا هنع لاقو».""(يسايلاو ةدنلا

 نيروهشملا لاطبألاو نيروكذملا ناعجشلا نم برك يدعم نب ورمع ناك)

 ني

 زييمت يف ةباصإلا باتكب ورمع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 : ةباحصلا

 «نسح ءالب ةيسداقلاب مالسإلا يف هلو ؛ةيلهاجلا يف ةروكذملا عئاقولا هلا

 ) )1١/؟  يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ص07١.
 هلو يئاطلا ليخلا ديز وه ليخلا ديزو - 8١ص 5١ج - يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا (6)

 . باتكلا اذه ىف صاخ ثحعببم

 ١/. ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (20)
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 يف ٌسراف هيلع َلْضَمُي ال : ءالعلا نب ورمع لاق . رعشلاو ةعاجشلا يف لحف وهو

 را

 جاو داك منع
 تكذن تن هن

 نب هللا دبع نب برك يدعم نب ورمع وهف هبسن ركذب ثحبملا اذه لهتسنو
 نب ةملس نب ةعيبر نب هبنم وهو رغصألا ديبُر نب ورمع نب مصُع نب ورمع
 نب ةريشعلا دعس نب بعص نب ثرحلا نب ١ ريكا كنز نين و ةعمز نب ناوآف

 نب أبس نب دالهق نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم

 لئابق نم مرجو ؛ مرج نم ةأرما) ورمع هو ."”ناطحق نب برعي نب بجشي
 ..ةرهشلا يلاعأب نارجن فالخمو ةدعص ةقطنم يف ريمح نب كلام نب ةعاضق

 لاق «نارجن فالخم يف نكست ىتلا جحذم لئابق نم ديبُز ةليبق تناكو

 ظ ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا

 نكسيو « يار ىهو انادعألاو ةرولا ىلإ« لقت ديف داو غالي دا دلما
 يدعم نب ورمع طهر  مًّصع ونبو «نزام ونبو «قولغألا ديبز لئابق نم دالبلا هذه

 هيف برك يدعم نب ورمعل ناكو ثيلثتو ءديبُر دلب لفسأ ىف هكاراو .- برك
 جحذم ضرأت ًالئاق ينادمهلا اهركذ دقو «نارجن ثيلثت يف ينعي .(*”(لخنو نصح
 يدعم نب ورمع طهر ديبز ةليبق اهنم :جحذم ضرأ) شماهلا يف ءاجو «ثيلثت نم

 ةليبق نارجن فالخم يف جحذم لئابق نم ديبُز ةليبق رواجتو '*”(برعلا سراف برك
 لوقي هيفو .ققعأو فلتخملا :بئج رايد) :ينادمهلا لاق ,ةيجحذملا بئج

 : برك يدعم نب ورمع
- 

 (حرابٌرْيَغاهِلْهأ نم سنا اهب كل ّرَيْمل ققعأب اتاوصأ نأ ىّوِس ٠

 . ص - ىنالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()

 ريا فب يت ب نيو ل1 تابع يح يح دس يدب 030

 نب نزام نب ةملس نب ةعيبر نب هبنم وهو رغصألا ديبز نب ورمع نب مضخ نب ورمع
 نب ددأ نب جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعص نب ثرحلا نب : مك لا كيذا مو ةيكما نو ةعيسو

 ني ابرك دمع ني نوع 61 ىناخالا تانك ىناناجو .:( ايه نب ناك م دان

 نب ةعيبر نب نزام نب ةملس نب هبنم نب ديبز نب ورمع نب مصع نب ورمع نب هللا دبع
 نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعص نب هبنم
 . (ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز

 هلو يئاطلا ليخلا ديز وه ليخلا ديزو - ؟؛ص 4١ج - يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا (9)

 او ةاقوا 07 ص نئاذهولا ديا نيوسعلا تاسرعلا ةريزع ةنض (8)



 5١ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 041

 : تيب يف جحذم دلب نم ًافرط عمجف «ةفرط لاقو) :ينادمهلا لاق
 هلثام ّيشولا فرخز يناميلا نفجسك هلزانم ارفق رادلا مسر ٌفرعتأ

 ©”!(هلياسم شاج ناعيق يف دجنلا نم 2يقتلت ثيح وأ نارجن وأ ثيلثتب

 ثيلثت ةقطنمب نارجن فالخم يف يه ديبز ةليبقو ورمع ةقطنم نأ دوصقملاو

 : ةيلهاجلاب هل تايبأ يف ورمع لاقو «ثيلثت يف لخنو نصح ورمعل ناكو
 اسياك الإ يلبق تيقال ام ثيلثتب انويح تنس :احتعا

 ميلا ىتح (ثيلت) ةقطتملا كلت مسا لازب امو
2 

 ةرادنايلا نأ كيك ينعم وب ورمع ءابنأ نم

 معثحخ ةليبق اهتنش ةراغ ىف ريهتما اههلوأ اه ةيسورفلاب ورمع رهتشا دقو

 يلَبق عازن ببسب ديبز ةليبق ىلع  ةارّسلا يف ةلابت ةقطنم نكست يتلا ب ةيناميلا
 ىتح هسفنب ًامعثخ ورمع ىمرف) مزهنت نأ ديبُر تداك معثخ تراغأ املف ءامهنيب

 مهيلع تلمحو ءأرارم كلذ لعفو «مهيلع  هسرفب - رك مث «مهرهظأ نيب نم جرح
 سراف دعب اميف هل ليق مث . ''"(ديبُر سراف ذئموي هل ليقف . معتخ تمزهناف ديبُر ونب

 . برعلا سراف مث نميلا

 هللا دبع ناكو ءديبُز ينبل ًاسيئر  ورمع وخأ برك يدعم نب هللا دبع ناكو
 ْمُهَو نزام ينب عم هللا دع سلجفاا : يعمصألا لاق «نزام ينب دنع ًافيض موي تاذ

 مّرخملا ديبع نم َدْبَع ناكو ءمهعم برشي هللا دبع دعقف «ةريشعلا ٍدْعَّس نم طْهَر
 مزخملا دَبَع هللا دبع ٌبَسَق - فرشو لام هل لجر مّرخملاو  موقلا يقسي ًامئاق
 نأ كلذ ببسو *' هللا دبع لتقف نزام ينب نم ُكاوْشَن لجر ماقف ةيردقو

 حاصف «ءهمطلف هللا دبع ماقف ءديبز ينب نم ةأرماب ِبَبَشَف ينغُي ناك مزخملا دبع
 . برك يدعم نب هللا دبع َلَتَّمف نزام ينب نم ٌناركس لجر ماقف نزام ينبل اي دبعلا

 اهيف باصأف ٌةوزغ ازغ ورمع ناكو ءهيخأ دعب ورمع َنسَأَرْفا :يعمصألا 7
 تس هيطعي نأ ورمع ىبأف ءورمع دناسُم ناك هنأ ىعّذاف .يدارملا نبأ هعمو

 ئأ تفلتق هلتق يع ب اونا يس ضو

 .؟ مالو ال راو اصر ب وللا اتم 001

 ا ئلع يبأل يلامألا 2 يع هيي“
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 قالايسن نأ ةيدلفت انناف كَدَضَعو (هيلع) كّذي نحنو هيفس انم لجر هللا دبع
 دعي هودازو ةّيدلا ورمع ذخأف . را ا تي ل ا ا لا

 ّيدي ىدحإلا :مهل لاق هنأ يناغألا يف ءاج امك بوصألاو ' "1 فك ايضا قالذ
 ,ةيضقلا امي اهوضرع نقلا ءايشألاو ةيدلا لوبق ئرتوب ءةهرث قلو ىضباضا

 ينب يف احكان تناكو «ةشْبَك ىمست هل ُثخأ تبضغف) :يعمصألا لاق

 تخأ ةشبك نإ ىناهفصألل ىناغألا باتك ىف ءاج كلذكو .(بعك نب ثراحلا

 هرعت ىف كلان كلذلو اةذعيم ىف ةميثمو بورت نيك تاق اطفي «نارجن ىف

 تلاع ارم ب و لطب ع مم وإلا هركد: يناس ىذلا

 . مويلا ىتح ةدعص يف هعداو لازت امو ةدعص ىف ةعداو ةليبق نم ينادمهلا يعداولا

 يف اهرعاشو نادمه سراف كلام نب عدجألا ناك :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 : عدجألا لوقي امهلو «يديبّزلا برك يدعم تنب ةشبك هتحت تناكو .هرصع

 ام اي 0 دوس ينبةاَتَف 6 :أ الأ
 سلا اس كا اب

 نب ص5
 :(ورمغل اداره اويلس اوتاكو ) بتيبخرأ

 امرمرع ًأشيج نادمه ىلإ تدّقل يملعاف ريخلا عدجأ الول ٍكِرْمَعَ

 اوبل دهدس ل لاو. هيت نا نانيع نس نرشا
 - ليخلا نم ىثنألا ءارلا ديدشتو ءاطلا رسكب  ةرمطلا :(ةرمط فلأ) هلوقو

 : مهدألاو .ةرمحلاو داوسلا طلتخملا ليخلا :تيمكلاو .ليخلا نم ركذلا :رمطلاو

 . داوسلا صلاخلا

 يدي ىدحإ) : رابغ ىتنل لات ارزعغ نأ ترك يدعم تنب ةشبك تملع املف

 «ةشبك تبضغ «هللا دبع لتق ةيضق ءاهنإل مهنم ةيدلا لوبق ررقو (درت ملو ينتباصأ
 "هن تلاق ارعش: لبر تي ىلإ تقع

 '”؟يمد مهلاوُلَخُت الأ هموق ىلإ كرس نادحدا هلالمع ( اكرأأ)

 .15: ص 7٠ج - ىيلاقلا يلع نى يلامألا 01(

 47ص ١١ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا ()
 يناغألا يف تيبلا رخآ ءاجو (لسرأأ) بوصألاو (لسرأو) ةملكب ةياورلا يف رعشلا أدبي (90)
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 لقت ينشب تيبينالالاب أو ؟ًاركِبأو ًالافإ مهنم اوُدخأت (نأو)

 ””املَصُملا ٍماَعَّنلا ناذآب اوُشُمَق اومُثْيَدَناو اولُيُمَت مل َمَثْلَأ ْنِإَف

 ”ءدلاوبم زهناقعا ةليتااذإ .مكفاست لوضت ال[ اويريشتالو

 اميف ةشبك رعش ىلإ فيضأ امبرو «قايسلا عم قفتي ال تيب رعشلا اذه نمو
 رهو دعب

 معطمل ربش ريغ ورمع ٌنطب لهو ٌمِلاسُم ًارمع نإ ءارمع كنع ْعَدَو
 : ىيعمصألا ةياور يف ةشبك رعش نم ريخألا تيبلاو

 نقلا تابت لا نزاع ب ةفويقا قنا هل دبعب ِمَتْعَدَج

 ءنوُراغ مهو مهيلع ةراغلاب ٌبكأ أرمع اهاخأ ةشبك تّضح املف :يعمصألا لاق

 نب نزام يف اولزنف  (مهتقطنم نع اولحر يأ)  اولَمَّتْحا نزام ينب نإ مث . مهيف عجْؤأف
 : مهيلع هتراغ يف ورمع لاقف  دجن يف ينعي - «ميمت نب ورمع نب كلام

 0طالخلاَهغط ُنزام ثقاذف  يطالغ ًالهجج ُنزام ْتَنَمَق

 ")(طارِف ىلإ ّيِجحُنَملا ُنْيَدو ًاماعفًاماع ْمَكْطاَرِف ُتلَظأ)
 !”يطاطت كفاك كت اريش تللتت ام اذإ ىَّنَخ مكطارف ٌتلطأ

 لكك 1 د 0 ىرخأ ٌتْرَدَعَو ةرذَغ مثْرَدَ

 (“”طاطٌُقلا يف ةيِفّرْضَملابرضو اَنْيَقَتلا اذإقيرَخحلاك نغطب

 ةوزغ يف ورمع ناك امنيب برك يدعم نب هللا دبع لتقم ةثداح تعقو دقو

 لماع ناذاب ىلإ هقارعلاب ةريخلا نين .ىلات يريمك لئارق فتاك تيحدعم تايجب
 فالخم 0 يا يا ع اهو اروره اعتني نفقا: فوسك
 ا ا ع ؛ ءاعنص ىلإ نادمه ةرافخب مث فوجلاو نارجن

 نب ا كاقفا دقو ( ميمد ةرافخ يف دجن ةقطنمب يهو ةيسرافلا لفاوقلا ىلع

 لوبقل اهنم ُراكئتسا ىناثلاو لوألا تيبلا امنيب (اوذخأت الو) ةملكب ةياورلا ىف تيبلا أدبي ()

 ْ 0200 .ةيدلا
 أذإ) توقاي مجعم يف ءاج (تلهنأ اذإ) يلاتلا تيبلا يف هلوقو .رقبلا نم عون :ماَعَّنلا )

 . ضيحلا تافلخم دوصقملاو (تخطلت يأ :ةليثرا

 . مكب ينأتلاو مكلاهمإ يأ مكطارف :هلوقو .برحلا يف موقلا كبتشي نأ :طالخلا ()
 ىهو طاعي :باوصلاو (ىطاعت) ىناغألا ىف ءاج (ىطاعي) :هلوقو .ىبسح يأ :ىطاطق (:)

 ١ 1 ْ . .ًاشيج ىأر اذإ هلهأ بيقرلا اهب رذني ناك ةملك
 .ليللا داوس ةيقب وأ حبصلا لوأ  مضلاب :طاطغلا (5)
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 ابلاغ تاراغلا كلت نم ةراغ يف برك يدعم نب ورمع عم (يدارملا حبُص نب ةعيبر
 «بأف ءورمع دناسم ناك هنأ يدارملا نبأ ئَعَدأَف) ةوزغلا كلت ىف ةريثك ةمينغ امدغف

 نأ ورمع ىبأف ء«هتصحب ضري ملو مئانغلا فصن بلط هنأ رهاظلاو «(هيطعي نأ ورمع
 عجر امنيب «برأم يف دارم ةقطنم يهو هتقطنم ىلإ ًابضاغ يدارملا بهذف ,هيطعي

 . هنييبت فلس ام نزام ينب عم هرمأ نم ناكو «نارجن ثيلثت يف هتقطنم ىلإ ورمع

 هنأ هغلبف :ةيقرب ام يطع نأ ىفارعلا ميس نب نبا ءاضوإ ورمغفازأ وت

 لَثَمَت بلاط يبأ نب يلع نأ ىورُي يذلا تيبلا اهنم ًةديصق ورمع لاقف «هلتقب دعوتي

 :وهو *'"هلتقل ةصرفلا نيحتي مجلم نب نمحرلا دبع ناك نيح هب
 دارمْنِمكليلخ ْنِمكريذنع يلتق ٌديريو ٌهءابح ٌديرأ

 «(هرعش نم نسحتسُي امم) اهنأ ورمع ةمجرت يف يبطرقلا ركذ ةديصقلا هذهو
 نب سيق هتخأ نبا يف اهلاق هنأب رداصملا ضعبو باعيتسالا يف مهوو أطخ عقو دقو

 نب َيَبأ) يف اهلاق هنأ حيحصلاو «ةيلهاجلا يف نيدعابتم اناكو يدارملا حوشكم

 حوشكم نب سيق امأ «يناغألاو ليلكإلا يف امك (يدارملا يلسملا حبص نب ةعيبر
 نم ةديصقلا هذهو ءريخلا الإ امهنيب نكي ملو برك يدعم نب ورمع تخأ نبا وهف

 :ورمع لاق حبص نب ّيبأ ديعو هغلب املف ءورمع رعش عئاور
 ىضيش وو ىبتدنب ىلا لذا

 ينام ىشقا انمنإ لذابعأ

 نمالد يتغباسو ينانمت

 يدتثع نافيق ىذ نبال فيس

 ادك ناد الو كتيييسلا دقي

 هيف لاخت يربنعلا يحمرو

 اهنعدبللالزيةزلجعو

 دابيفلانشلعس يضلقم لزقو

 داجنلال قث كا حرقأو

 يدادو ينم انف جبار ةنكذاو

 املا ناسا جيس نأ

 داع عبط همن ية[ ةرييجبت

 نا ملململا ماهلا يفو

 هايرما سامقخغ لق اناتس

 ”دايحلا لح ايداوسو نأ
 ”دادجلا مدألا يف رطقلا عقوك

 )١( الأغانى  ج١4 7ص 7.
 : تسلا !كنع دنغعيَو (سالط يتغباس) ىرريو .ىيعرد : ينغباس 00

 (ةارس نيم كتي لتخ نم كررذع يلتق ديريو هءابح ديرأ)

 ام :دبللاو .دلجلا :ميدألاو مدألاو .ديدشلا سرفلا :ةزلجعلا .ةذوخلا ديري :سصيبلا (9)

 . ىنيوهلا يشملا :ديئولاو . سرفلا ىلع عضوي
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 يداز موقلاداز لبق ىَئْفَيو 2يملح موقلا ملح دعب ىقبيو
 : يلامألا باتكب هل تايبأ يف ورمع لاقو

 ريجم ٌتْشِعام سانلا يفُهَلام يندِعوُي ًارداس حْبَص نباو

 نب ةرشان نب حبص نب :ةعيبر نب ّيَبَأ وه حْبَص نبا) :يلاقلا يلع وبأ لاق
 بوصألاو 1"(يبلكلا نبإ هلا .ةَلُع نب ورمع نب رماع نب ةيِلْضُم نب ةناتك نب ضيبألا
 : ًاضيأ لوقي هيفو «ىلسملا حبص نب ةعيبر نب َيَبَأ ينعي) هنأ ي ىنادمهلا لاق امك

 لا ةرفق ةماعل 0 | يتيبتتبلا يبباجيت

 109 مشل ىلع ةناغل تبعت

 : هلوق يف روكذملا وهو (ةماصمصلا) هل لاقي برك يدعم نب ورمع فيس ناكو
 داع عبط نم ىتفلاهريخت مدح ناقيت عد ومال انيسو

 (داع عبط نم) باوصلاو (داع موق نم ىتفلا هريخت) يناغألا باتك يف ءاجو
 يذ نب , رغصألا نافيق يذ نب ةمقلع فيسلا كلذ بحاص ناكو ءميدق هنأ ينعي

 نم وهو يريمحلا ثوغي نب ساسأ نب ليبحرش نب ربكألا نافيق يذ نب حيب
 نافيق يذ نب ةمقلع ناك) :ىنادمهلا لاق «ةيريمحلا ةلودلا رصع ىف ءاوذألا كولملا

 ند ناك هنا ودور !١ (هتينف اهو همرعب انا مس كقاكر :« نونلا ىف: دع نا مس اكلم
 هبهتو كات ةليبق نم ةعامج نأ مقوي: ىف نب. قيس الهع دعب هيريمحتلا ةلودلا رخآ
 رمت تناك نافيق يذ نبال ةلفاق ىلع اوراغأ فوجلا ةقطنمب ةينادمهلا ةيليكبلا

 لاجر ميدو «ةلفاقلا يف ام ضعب اوبلطف «ةديدش ةصمخم ىف اوناكو مهتقطنمب

 ابضغ بضغف نافيق يذ نبا كلذ غلبف ؛لبولا اوذخأو مهولتقف ةعبس اوناكو ةلفاقلا

 ىلإ مهنوركاش هوجو لبقأف «مُهنوركاش نم ٍدلو نيعبس لتقب ّنّصتقيل مسقأو ءأديدش
 انديس تنأ) :هل اولاقف «نافيق يذ نبا ميدن ناكو ينادمهلا يدشاحلا برم نب ديز

 اًنمو ءاندالوأ ىلإ لصي ال هللاو ءملعت امب مسقأ دقو هسيلجو كلملا ميدن تنأو

 نحنو «هلتقاف ىَبأ نإف :اولاق 0 ا انع حفصيلف هلأساف ء« يح لجر

 نسلاج كي انتف . اعيفوم كلذل قرأ نكس اوليماو اولجعت ال لاق .انيلع ةلكلمت
 هب برضُي يدادجأل فيس يدنع :ةمقلع لاقف ؛فويسلا ركذ ىرج .ةمقلع عم

 «ةروبزم ةباتك هيف اذإف هيلإ رظنف ءاديز هلوان مث ةماصمصلا فيسلا رضحأف .لثملا

 )١(. ١ جب ىلاثلا ىلع ىأل ىلامآلا 117
  0نص حج ينادمهلل ليلكإلا 41 ١
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 نم يريمحلا ناوشن نب دمحم ركذو .هلتقف هب هبرض مث هزه مث فيسلا لمأتي ذحأف
 نالهك دفو يف نافيق يذ نب ةمقلع ىلع دْفَو برك يدعم نب ورمع نأ ليلكإلا ريغ
 عم ورمع ناك امبر هنأ ىرنو (نافيق يذ نبا لتق يذلا وهو  مهنوركاش عم ينعي -
 هّرهف ورمع هلمأت مث برم نب ديز هلمأتف فيسلا ةمقلع رضحأ نيح برم نب ديز
 : ينادمهلا كلام نب عدجألا لاق كلذ يفو .هلتقف ةمقلع هب برضو

 ُرضَُح سانلاو ماصمصلاب سأرلا ىلع ةبرضب ورمع َنافيق يذ نبا َلَزَأ

 اورخفاف سانلا ىلع ورمع مكرخافم اوملعاف رغلا جحذم اي مكل ىَئَب

 مهتبلاطف) جحذم نم ًارفن تباصأ نادمه نأ مث ءفيسلا برم نب ديز ذخأو
 مهيلإ برم نب ديز نب سيق عفدف «لاجر دّوق وأ ةماصمصلا ناك نإ لقعلاب جحذم

 . (هلام نم هموق ىضرأو «برك يدعم نب ورمع هب رثآتساف «ةماصمصلا

 : فيسلا ىلع بوتكم ناكو

 ناهجيوبشي ىف نييي اق يرافق ربكذ ىلع كد
 نب ديعس نب دلاخل ورمع هبهو مث «ةيلهاجلا يف عئاقولا هب دهشي ورمع ناكف

 مث «كلذ ءانب يتأيسو ءجحذم تاقدص ىلع ًالماع دلي هللا لوسر هثعب امل صاعلا

 لآ نم روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا نب يداهلا ىسوم يسابعلا ةفيلخلا هارتشا
 نم ناكو يريمحلا لوهلا وبأ رعاشلا لاقف ء«ميسج لامب صاعلا يبأ نب ديعس

 : يداهلا ىسوم ءاسلج

 ورمع يديبُزلا ةمامصمص َراَخ
 000 اميف ناك دق ورمع 5-5-5

 درب هيدح ثوب ةاوكحلا ردفشا

 ارامت ةدقاويبستلا هلق ودق تلتفوأ

 سيوسالا ووك هلام اعاذإت

 يراجلا قنورلاو دٍنرِفلا ّنأكو

 نييمألا يسوم مانألا اذه ريح

 ٌنوفِجلا هيلع تدمغأامريخ

 د ملاهيف بيعت ايكوم
 ويقتل تاع اديسهخمابت وبل
 ريس ليكت جلف ءابيببف

 7 يسب انهيت نا

 ””ُنيِرقلا َمْعِنو هب يِصْعيءاجيه- لا يف ةظيفحلا يذ قارخم َّمُهِن

 عمج :نويقلاو .فاعذ ْمُس :لاقي «فاعأذلا لثم فاعذلاو .لتاق ٌتابن  مضلاب - حابّذلا )١(
 .دادحلا وهو نيف

 اذإ يصعيو داصلا رسكب يصع لاقُي :ىصعيو .فيسلا رهوج  ءارلاو ءافلا رسكب  دنرفلا (5)
 . فيسلاب برض
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 يتلا برك يدعم نب ورمع ةديصق ىناغألا باتك يف يناهفصألا معز دقو

 عوجه يبباحصأو ينقرؤي معيمسلا يعادلا ةئاحير ْنِمأ

 ىمشجلا ركب نب ةمصلا اهابس امل برك يدعم تنب ةناحير ةتخأ ىف اهلاق

 هديغاني هعبلا ارمغ. نأ مضوو. .هتاسمو امو ميلاولأ قاجناقديبز نعي ىلع راغآ ناكز

 ردقي ملف اهتوص ىلعأب هيدانت يهو ىَلَو اهنم سئي املف «لعفي ملف اهنع يلخي نأ
 ةيراع ةياورلا كلت امنيب .خلا . . . عيمسلا يعادلا ةناحير نمأ :لاقف ءاهعازتنا ىلع

 دامح نع ىيناهفصألا اهدروأ ىتلا ةيناثلا ةياورلا لثم كلذ يف اهلثم ةحصلا نم

 املف ءاهب لخدي نأ لبق ًاريغُم بهذو ورمع اهجوزت دارم نم ةأرما ةناحير نأ ةياورلا

 لجر اهجوزتو ءاهقلطف «برعلا هرذحت ءاد وهو «حضو اهب رهظ دق نأ ريخأ مدق
 يعادلا ةناحير ْنِمْأ) هتديصق لاقف «لطاب اهيف ليق يذلا نأو ًارمع كلذ غلبو ءرخآ

 يه الو ورمع تخأ ةناحير نكت ملف نيتياورلل ةحص ال هنأ عقاولاو .؟'"(عيمسلا
 ثيللاو نازيج نيب ةيلحخ يداو يف ةقطنم مسا ةناحير امنإو ءاهجوزت دارم نم ةأرما

 وأ قيرطلا يه قيرطلا كلتو «ريسعو نارجن فالخم لحاس وهو لحاسلا قيرط يف
 عفترت ةميدقلا ةجحملاو) :ينادمهلا لاق .ةكم ىلإ نميلا جاجُحِل ةميدقلا ةجحملا

 : هلوقب ىرفئشلا ينعي يتلا يهو ةيلمح ىمستو ايلعلا يلح ىلإ

 '"''"(تنسمريغاهلوح نم ٌجرأاهل  ْثَرَّوَن ةيلَح نطب نم ةناحيرب
 : برك يدعم نب ورمع لاقو

 ٌعوِجحه يباحصأو ينقرؤي | ٌعيمسلا يعادلا ةناحير ْنِمأ

 ٌحونمىوهأيذللوهْئنَمو عيطتساأال ْنَم بح ينارب
 ميلا ال اك و بت ىيكبتهأو ىقيدنصض هين. ىشنالاد فا لكو

 ميدطس بت ام سلا :زواعو عد فيش هطعسم ول اذإ بد

 نيم ف اذن ماهلعلا ب كامع تلا: نع ريكو يدعو نكت هقاركالا فيلا اذهو
 .ةدلاخلا برك يدعم نب ورمع ةمكح

 ث
 ما عاع

 ناو ساو نان

 ةعوضوم ًاتايبأ ينعي «رعشلا اذه يف سانلا دازو» : مالس نبا لاق 77ص 4١ج - يناغألا )١(

 . ةحيحص تايبأ ةعبرأ ركذب انيفتكا كلذل

 .7" 4١ ص - ىنادمهلا - برعلا ةريزج ةفص 0
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 لمشت يتلا ريمح قطانم مكحب اولقتسا نييريمحلاو ءاوذألا نأ ةيلهاجلا يفو نزي

 ىلإ نيبأ قطانم ضعبو علاضلاو جحلو زعتو بإ تاظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب
 يف دتمت اهقطانمو جحذم لئابق تناك امنيب ءابرغ رمحألا رحبلاو ًأاقرش هوبش ديعص
 ريمح نيب برح تعقوف «نارجن ىلإ فوجلاو برأمو رامذو ءاضيبلاو هوبش يلاعأ
 ريمجت هتان تدانق :يكتكملا ميرس نبا اهعامأ مويا ىلاغأ تايح.نف عحدمو
 تعَسُف «جحذم ىلع ءامدلا يف لضف ريمحل ناكو «برحلا ىلإ جحذم رئاسو

 :ورمع لاقف ءأريسأ لالك دبع نب دهفب

 ُىَرْرأ ميلا يلع ثَبَمَع الأ

 يب ووو

 نيثالثب 0 ناكو :برخلا نهتكلا لإ !وذاكت مهنأ ءجحذمو

 نم ًابكار نيثالث يف يديبُرلا ورمع نب كلام راسف ءجحذم نم ىلتقلا نع ًاليتق
 حجحذم ىلع يتلا ءامدلا يف ادّوَق يرفنخلا ةعرُز ىلع مهسفنأ اوحرطو جحذم هوجو

 دشاح يهو  نادمه لئابق تفاخف ء(ريمح نم نيذلا ىلْتَقلا لباقم ْمُهْلَتَق ءاش اذإ)

 اوداقأ يذلا جحذم هوجو ىلع ىَدَع اذإ ورمع نب ةعرز نأل كلذ ةبغم - ليكبو

 ىليكبلا ودا نب , عفسألا لاقف «ريمح برح يف نالهك لئابق تلخد مهسفنأ

 :اهنم ةديصق ناذمه ءاسوؤر نم ناكو ؛«ينادمهلا

 ير حا ب ردا

 اورّمشواودجف نادمهايالأ

 مكحالسم اوّمز مث ادارُم اودانو

 مهسوفن اوداقأ اموق ىرأ ينإف
 ْمُكِتاَرَس بعكل ايراحب اودانو

 ةوخنو ِكْلُم ٌبابرأ رّيْمِح يففف

 اهميعز اهنع باغ ًادْيَبُز اودانو

 رئابكلا ىدحأ موقلا يف مكفاض دقف

 رثاكملا ّمَض ليخلا دايج اوّمضو

 رداغ يأ ىَرُِياميف مهبحاصو

 '"رباخك رومألاب ًالوهج سيلف

 رسباسج نم اهقوفام ٌربابج
 تانضن لاا ديف انكشف ومع انو: :

 نظلا ًانسحُم ناكو «برحلا يف بغري نكي مل - ناك انا ديبز ميعز نكلو

 : ريمح ءاوذأ ةيقبو نلالاك ليغ: نن دهفو ورمع نب ةعرز رواشت امنيب «ريمح ءاوذأ يف

 . كنارجت ىف ةيجحذملا بعك نب ثراحلا ةليبق ىنعي (بعك نب راحبب اودان) :هلوق 00
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 نب كلام لاقف . جحذم هوجول ءاطعلا اولزجأو ءءامدلا اوطقسأو ليمجلا اولعفف

 :ورمع نب ةعرُز ىلع ينثُي يديبّرلا ورمع
 252005525 نيملاعلا يف ةعرز لثم ْنَمْف

 همص يف ريمح تيب ْنِمو ريف نيديشلا ىف نكست

 نم ورمع نم مدقأ ةثداحلا كلت نم نمز نأ ليلكإلا بانستا نم دانكسفت

 يف ةروكذم ةبسانم هل سيل لالك دبع نب دهف يف ورمع رعش نكلو «برك يدعم
 ةثداحلا | كلت ريغ رعشلا كلذ بجوتسي ام جحذمو ريمح نيب نكي ملو «رداصملا

 نب نامعنلا ًاضيأ ةديصقلا كلت يف ورمع ركذ دقو .قافتالاو مائولاب تهتنا يتلا
 . ةريحلا كلم رذنملا

 ةديصق نم دحاو تيب يف هركذ ءاج دقو «سوباق وبأ وه رذنملا نب نامعنلاو

 1 وهز ترك يدنم نب ورعع
 1 فدع همت يمت ىلاط انج ىّتحح سوباقابأاهب ُمُوَأ

 يف قارعلاب ة ةريحلا ميلقإ كلم ناك رذنملا نب نامعنلا نأ نايبلا نع ينغو

 ضعب ىلع ًاضيأ اهذوفن طسبت تناك يتلا ةيورسكلا ةيسرافلا ةيوطاربمإلل ءالولا راطإ

 «ميمتو ةعيبر نم لئابق نكست تناك ثيح ةريزجلا قرشو يبرعلا جيلخلا قطانم
 دهع ةياهن دعب ام ذنم نميلا ىف زكارملا ضعبو ءاعنص نومكحي سرفلا ناك كلذكو

 دع قوما قرسك داس اساس وب ناذاب ناكو م05” ماع يلاوح  نزي يذ نبا

 ظ . ءاعنص يف زومره

 «برعلا لئابق تايصخشو هوجو نم ةتس سداس برك يدعم نب ورمع ناكو

 باتك يف ةياور لوقتو .ىرسك ةلباقمو هيلإ مودقلل رذنملا نب نامعنلا مهيلإ ثعب

 ؛نامعتلا نيبو هنيب مالك يف برعلا ردق صقنتسا ىرسك نأ ديرفلا دقعلاو يناغألا

 اومدقي نأي نامعنلا هرمأف « مهتغالبو مهلاطبأو برعلا لئابق ءاسؤر نامعنلا هل ركذف

 سيق نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمع مهنم ناكو «نامعنلا مهيلإ ثعبف ء«هيلإ
 دقو «نسح مالكب اوملكت ىرسك ىلع اولخد املف «ةعيبرو ميمت نم ةعبرأو يدنكلا

 : ىرسكل لاق برك يدعم نب ورمع نأ ديرفلا دقعلا باتك يف ءاج

 ةعجُنلا كالمو «باوّصلا قطنملا ٌغالبف «هناسلو هبلق «هيرغصأب ءرملا امنإلا
 فاستعا نم رْيخ ةربخلا فقْوَتو «ةركفلا هاركتسا نم ٌريخ يأرلا وفعو «دايترالا

 . (كْلُملا يأ :ةيحتلا) شماهلا يف ءاجو - 48١ص ؟ج - ىيلاقلا يلع يبأل +,ىلامألا 9



 كل سنسي كّفنك ْنِلأو ءكمّْلِحب انترداب مظتكاو ,كظفلب انتعاط بذتجاف «ةرّيحلا
 اَناَمِح انعنم نكلو ءًامضق انل دارأ نم ريقانم ٌعارِق انتافص ٌسسقَوُي مل سانأ انإَف ءاندايق
 ا لا . اامُضَه انل مار ْنَم لك نِم

 دقف «لفاوقلا نيمأتو ةسايسلاب لصتي ءاقللا كلذ ببس نأ .لوقلا نكمي دقو
 ىرسك لقاوف ريست تناك اهترافخب يتلا ةليبقلا يهو ميمت ةليبق ءاسؤر ءاقللا يف ناك
 ءاقللا رشح قو اعقب سرفلا ءاسبآلاو ةناذاب ىلإ ةريغلا نم: ةجيوتت" ىلا: نيرفلاو
 دق اهناسرف ضعب ناك يتلا جحذم لئابق تايصخش زربأ هنأل برك يدعم نب ورمع
 ءافلح تومرضحو ةدنك ميعز سيق نب ثعشألا ناكو «لفاوقلا كلت نومجاهي
 انتعاط بذتجاف» : برك يدعم نب ورمع لوق ءاقللا ببسب لصتي دق اممو . جحلم

 .(«. . كملحب انترداب مظتكاو «كطظفلب

 ماثولا رمتساو :مهقطانم ىلإ اوداغو «ءاطعلا مهل لزجأو مهيلع ىرسك ىّتثأ دقو
 عم فلتخا  زمره نب زيوربأ وهو اذه ىرسك نإ مث «نمزلا نم ةرتف كلذ دعب -
 مث ًابراه رفف نامعنلا ىلع ىرسك بضغ) نيمأ دمحأ لاق كلذ يفو ءرذنملا نب نامعنلا
  نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلأ هتومبو :«تام ىتح هسيحف هيلإ أجل
 7 رخلا ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح اهلبق نم تلوو - ةرذانملا

 نيذلاو ةعيبر ةليبق اهيف ترصتنا ىتلا راق يذ موي ةعقوم كلذ تافعاضم نم ناكو

 ةعقوم تناكو «ةريحلا ميلقإ قطانم يف يسرافلا شيجلا نم ةوق ىلع برعلا نم اهعم
 يذ ةعقو تناك ضئاقنلا باتك يف ةديبع وبأ لاق ءريسي دمأب ةيوبنلا ةثعبلا دعب راق يذ
 نم ُبرعلا ِتْفَّصَتْلا مويلا :كلذ يف ِي ّيبنلا لاقف كك يبنلا ثعُب دقو: :راق
 اذه راق يذ موي ِةكَي هللا لوسر لاق» هنأ ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاجو "”[مجتعلا
 ينوكسلا راّمَح نب ديزي ينميلا دئاقلل ناكو '*#:مجعلا نم برعلا هيف تفصتتنا موي لوأ
 ناكو «ةعيبر نم لئاو نب ركب ةليبق عم راق يذ موي راصتنا قيقحت يف لاعف رود يدنكلا
 لئاو نب ركب تقلطأ ريسأ يتئام بيرق ميمت نم رسألا يف ناكو سرُملا عم ميمت
 يف يسرافلا ذوفنلاو مكحلا رمتسا دقف ءراق يذ موي ةيمهأ نم مغرلابو ." ”مهحارس
 . ةنمآ دعت مل ةيسرافلا لفاوقلا نكلو ءاهل ةرواجملا ذوفنلا قطانمو ةريحلا ميلقإ

 ع 25 7 كل

 .شدخُي مل :سقوي ملو .الكلا بلط يأ :ةعجنلا :هلوقو - هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا ()
 ١5. ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف ()

 . يرصبلا ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل ضئاقنلا (9)
 نصت دج ىةباسيملا نيمت ىف ةنانفإلا» :(4)
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 ةهجوتملا ةيسرافلا لفاوقلا ةرافخب موقت تناك ميمت ةليبق نأ نييبت فلس دقل

 ىلع تاراغلا نشت جحذم ةليبق ناسرف نم تاعامج تذخأف «نميلا ىلإ ةريحلا نم

 دجن يف ميمت ةليبق عم عارص عالدنا ىلإ ىدأ امم دجن ةقطنمب لفاوقلا كلت ضعب
 نب ثرحلا ىنب ةليبق نأ كلذ ءابنأ نم ناكو .برك يدعم نب ورمع هيف كرتشا

 «ميمت نم رئاشعل يشاوم ىلع اهتاراغ ضعب يف يلوتست تناك ةيجحذملا بعك

 : هموق ضرحي ميمت نم لجر لاقف

 هنومحي الف ئكؤت هبابرأ هنووحي معن ماع لك يف

 هتنوبسحيءانسبألا مَعنأ

 ل ا را يل رمل

 ءام ةقطنمب بعك نب ثرحلا ىنب ب ني ةدرج يرام ينادجلا لئابلا ضعي عج مصل

 ناكو .:يثراحلا ةألص نب تروي دع مونلا كلذ يق: وومق توبات ءدجن يف باّلكلا

 رسألا يف وهو لاقف «نارجن يف نييجحذملا بعك نب ثرحلا ينب هوجو نم

 : هلوق اهنم يتلا ةروهشملا هتديصق

 اينالبألا نازرسع نس فاتنادبتا . نييقتبت تيكا اانا اساور بت
 ايناميلا تومرضح ىلعأبًأسيقو امهيلك نيمهيالاو برك ابأ

 هتغلب املف تومرضحو ةدنك ميعز يدنكلا سيق نب ثعشألا وبأ وه سيقو
 لتقب تماقف حداف أطخ يف ميمت تعقو دقو (يِيَتْرْخَأ نإو «كيبل) :لاق ةديصقلا

 ءاسؤرلا لتق نودافتي ةيلهاجلا يف برعلا ناكو «يثراحلا ةألص نب ثوغي دبع

 ثوغي دبع لتق ىدأ دقو «ةريطخ تافعاضم نم كلذ هيلإ يدؤي ام ببسب ءاهجولاو

 :برك يدعم نب ورمع لاق اهتايادب يف بورح ىلإ

 سيتم اباد ٍدارُم نم دّروَجتول َكْرْمَعْل

 ٌنوححط ٌةَرِمهاغَم سْئَع ْنِمو

 تابلت ىيناعك ةكش ذايب

 بوُرض ةبْئَجُم بْئَج ْنِمو
 دبتير ىيتسو قرصان ةوأؤ

 ينوسئَرُيف ٌجَحَْلَم ٌمِمَجُن وجحتو

 دلجت نباةلُتْنِم غةيردم

 دْغُبوٍبْرُق نم ناكام ىلع

 يدْرُتلاطبألاب موقلاماهل
 ٍدعس نبا مك ْنِم فيخلاب ْنَمو

0-3 

 دي زب لفاتيمسلا تارتأل

 ول نيذلا جحذم ةليبق نوطب وأ «جحذم لئابق يه ورمع اهركذ ىتلا لئابقلاو

 نم اهئافلحو ميمت ةليبق نم ةيلاخ دجن يف هايملا دراوم لعَجل هتسائر تحت اوعمتجا

 . ابلاغ يثراحلا ثوغي دبع لتقم دعب رعشلا كلذ ناكو «دعم رئاشع
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 مهعمو ةيجحذملا بعك نب ثرحلا ينبو دارمو ديبز لئابق قلطنا مث
 ءاجرأ يف تاراغلا اونشف «ةدعص نالوخو سودو هلامثو معئخ لئابق ناسرف
 ,يثراحلا نانق نب نيصحلاو برك يدعم نب ورمع ةدايقب دجن قطانم نم ةديدع

 ِفْيَف موي) ةعقوم اهمهأ نم ناكو «نمزلا نم ةرتف تاراغلاو عقاوملا تلصاوتو
 . (دجن يف حيرلا

 هذه برك يدعم نب ورمع لاق : يبارعألا نبأ لاق) : يلاقلا يلع وبأ لاق

 : هذه يهو حيرلا يفْبق موي ءاحلا ىلع ىتلا ةديصقلا

000 

 0 و اع 0 ا

 ا

 كده ١ 82-0 ةأب هذارسط تدهش .

 هاوار ذإ سراوحفحلا ةيبل لوبفقتحي

 : جحّلم مايأ اهيف ركذي تايبأ يف لاقو

 0 7 وو 22

 2 ةضتيميسا تا ةعبلا نياق: اذإ

 حالسلا يوذ نيلضفألاانلتق نكلو مهّرارِش لّئَمَن ملف ٠

 حابّصلاو ةهيركلا ٌباَحْضَأو مهنم تايضألا ةيضطم اعلق
 ا ب: | ةدير ِ ااانيل

 درموطنش ججندمفلآاب ميمتثت ىلع ًةايمل | اوُدَرَو مَه

 ه9 و مع ِي 1 نااسلا . هَ 5 و

 00 : مهاس وف 2# جو " ىلا 2 5 . هاى ا ياي

 دَعَمْنِم لئابقلااوكرت ْمُهَو
 يموق َعْمَج ادا بف

 بورض :لبرلا) :يلامألا شماه يف ءاج

 . (رطم ريغ نم ضيبأ قروب ترطفت

 و كب لبرجحم : هابابض ِ

 7 ا د سف الو ٌةرئاكتم

 فيصلا ربدأو اهيلع نامزلا درب اذإ رجشلا نم

 .اولخدأ :اوشخ :هلوقو .يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع نبا ينعي :نايدلا (0)

0 

 ل يلامألا 0
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 نقب اولتاقت + ىمودوب ةلامثو مَعْنْخَو دارُمو كتير ةيفيعسجا) : يعمصألا لاَقو

 روش تيمضأر ءاهعم نمو رماع ْتَمْرُهَْف ء.مهوتأ ثيح امْيَلَّسو ميشجو رماع

 : برك ىدعم نب ورمع لاقف . ليفطلا نب رماع

 نو ديما ىو توملارذدخ اهي يلو عَمَِأ دقلو

 ريره توملا نم سفّئْلِلنيح ةهراكاهفِطغأدقلو
 ” يدع يرحل فاننا كيو ريس يعاب نان انهت

 دجن لئابق عم مائولاو قافتالا ةدوعب تاراغملاو بورحلا كلت تهتنا دقو

 ورمع هجتا مث «عزانم نودب برعلا سراف برك يدعم نب ورمع حبصأو «نزاوهو

 . رخآ ناديم ىلإ
 ني دي عد قاع 4 ١

 يسوجملا ىسرافلا مكحلا ةهجاوم وه ورمع هيلإ هجتا يذلا ناديملا ناك

 : الئاق تدح اه ان ققارلا خرؤملا ركذ دقو ءهيلع ءاضقلل لمعلاو ءاعنص ىف

 ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو ء.اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج عمتجا)

 ني ىرطعا ايل ردا ف رتب يف هيلا ادي مودع اهنا :اناكوب ومره نب قرح ليف
 نب ةسبلعو «نادملا دبع نب ديزيو ء«نانق نب نيصحلاو ؟«فدسرلا بيك ىدعي

 اميظع ًاركسع اوركسعف «فارشألاو ناسرفلا نم ةعامجو «ينالوخلا ديز

 تجرخو .ةرواسألا ليخ يف مهيلإ جرخف ناذاب كلذ غلبو . انك اهيل عفو

 ةدع يف لجارو سراف نيب ام نادمه نم لتاقم فالآ ة ةرشع يف هئاقل يف نادمه

 ليست لوثاولا نادمع ذأ كلذو فلحلاو ةرصنلا ناذاب ىلع اوضرعو ةلماك

 ا" مهرصنتو ةرواسألا ليم

 طاقنلا جاتنتساو كاردإ يزارلا هركذ يذلا يخيراتلا صنلا كلذ حيتسو

 : ةيلاتلا ةيرهوجلا

 ةفصب مه ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتو اوعمتجا نيذلا ءاسؤرلا نإ

 نانق نب نيصحلا وهو نانق نب نيصحلا مهنمو .جحلذم ةليبق ءامعز ةيتمايفأ

 عم ىلوتي ناكو نارجن يف ةيحذملا بعك نب ثرحلا ينب ةليبق ءاسؤر نم :يثراحلا

 نب سيف ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق «بورحلا يف جحذم ةدايق هدالوأ

 نيراوتا مهبل لاني كاك دارا" ةنيرإ هل اكو اير نست دلو: نيعحلا ناك : نيصحلا

 144/7 5١ص يلامألا ()
 ١. ١ذضص 8 يزارلا سه ءاعتص خيرات 62
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 قديع وب نرد ناو" ”اهعبر مهنم لك يَلُو برحلا رضح اذإ اوناك .عابرألا

 نب اسوا اع يرو يا دوب وا م

 هتسائر نكلو ديبر ينب سيئر ورمع ناكو ءءاعنصب ىرسك لماع ناذاب برح ىلع
 هتدايقبو «جحذم ناسرف سراف  لقألا ىلع وهف جحذم لئابق لمشت بورحلا يف
 نالوخ' كلذكو بعك نب ثرحلا ينبو دارمو ديبز تعمتجا نانق نب يمول روك

 دبع نب ديزي امأو ءدجنب حيرلا فيف موي يف ذ معثحخو ةيعاضقلا مرجو دهنو ةدعص

 : رعاشلا لاق «جحذم لايقأ رابك نمو نارجن ديس وهف نايدلا نب نادملا

 ىلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب هب ين تيسلاو

 ةيقب عم مهو الاغا هم والو سراصرو نع ترحل ديو ني يو

 رئاشع نم مرجو دهن مهنمو جحذم ءافلح ةارسلاو نارجنو ةدعص يف ةعاضق لئابف

 تناكو ينادمهلا يداولا كلام نب عدجألا 2 مدعت دقو .ةلعصو نأرجنب ةعاضف

 هل تناكو ةدعص يف هلزنمب ميقت ةشبك يهو برك يدعم نب ورمع تخأ هتجوز

 كلام نب عدجألا ناكو عابرألا سراوف تخأ نيصحلا تنب يه نارجنب ةيناث ةجوز

 نأ يزارلا ركذ دقو .نيصحلاو برك يدعم نب ورمع عم تاراغلاو بورحلا دهشي
 يداو ةقطنم يف «ًافيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اوركسعا» فارشألاو ءاسؤرلا

 ىرسك لماع ناساس نب ناذاب ةبراحمل فحزلا فدهب كلذو .فوجلا يف باذم
 نم ةيساسأ ةفصب مه فوجلا يف ةاوعمجت نيذلا ناكو «ءاعنص يف زمره نب زيوربأ

 هرواسألا ليخ تاو نايس نين رقم قودنلاب ونسيت ايا هقلي امل ةاناب 3

 نيب ام نادمه نم لتاقم فالآ ةرشع ءاققلا فيبخ نادمغ ةقظنم ىلإ راسز. نمرفلا

 نادمه نأ) ةرابعف ا ا ل .هلماك ةدع يف لجارو سراف
 نيب قياس فلاحتو قافتا ىلإ ريشت :ت امنإ (مهرصنتو ةرواسألا ليم ليمت لزت مل

 نادم اسفرت نقع لاق ف رعنلا ين عيمجللا كلذ عسلي هوينح الثا ةؤيكوعلا

 فالآ ةرشع اوعمجف - ليكبو دشاح نم يأ  نادمه لئابق نم مهباجأ ْنَم عمجب
 نيرئاثلاو حجذم ةبراحم يف سرفلاو ناذاب ةرصانمل ةلماكلا ةيبرحلا مهتدعب لتاقم

 .مالسإلا لبق ناك كلذ نإ ف سرفلاو نادمه نيب رصانتلاو فلحلا باتك ركذب ىفتكا

 ىنعمب ًاريثك اهلامعتسا متي ةرابع يهو هيو دمحم يبنلا ثعب لبق ةرابع لمعتسا دقو

 .7 45 ص ”ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000
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 ناذاب مهكلمو ءانبألا سرفلا نأ ىنعمبو نميلا يف مالسإلا لبق ىنعمبو مالسإلا لبق
 نادمه تناك دقو «(نميلاب ىرسك لماع) ناذاب نإ يزارلا لاق كلذل ءًاسوجم اوناك

 لبق) لاقي كلذلو (دو)و (قوعي)و (ثوغب) ةدابعب أبلاغ نيدت ًاضيأ جحذمو

 هل اودشح نيذلا نادمه ءاسؤر عم سرفلاو ناذاب ءاقتلا نأ ودبيو ء(مالسإلا

 «لاملاو ليخلاب مهمعد ناذاب ىلوتي نأب قافتا نع رفسأ دق لتاقم فالآ ةرشع

 نيعمتجملا نيرئاثلا جحذم ةبراحمو موجهلا نادمه ىلوتتو «ءاعنص ىلإ دوعيو

 ةعقوم يف ثدح ام وهو «جحذمو نادمه نيب برحلا ودبت ثيحب «فوجلا يف

 . فوجلاب مْدّرلا موي

 لاق «فوجلاب (مْذّرلا) :هل لاقي ناكم يف ِمْدَّرلا موي ةعقوم تراد دقل -

 : مزرلا موي” : ليلكإلا باتكب 0 مويل ينادمهلا ركذ شماه يف عوكألا يضاقلا

 فورعم فوجلاب عضوم وهو ًاحالم مزرو ًاحالم مدر هل لاقيو ءمدرلا موي هل لاقيو

 امهنيب برحلا تماقف ..اهلك جحذمو اهلك نادمه هيف تعمتجا .ةياغلا هذهل
 ا و ا يسم

 (مزرلا موي) ةعقوملا ةيمستو (مزر) ًايلاح ىمسُي يذلا وه (مْدَّرلا) عضوم نأب عوكألا

 ثيدحو ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك يفو ةيوبنلا ةريسلا يف تباثلا نأل ءرظن هيف

 دقف (مزرلا موي) سيلو (مْدَّرلا موي) وه كيسم نب ةورف هيلإ َدَفَو امل ِهكَي هللا لوسر
 مدع بوصألاو ؛هسفن وه نوكي دقو (مْدَّرلا) عضوم ريغ (ًاحالم مزر) نوكي

 (مْدَّرلا موي) وهو يوبنلا ثيدحلا يفو ةيوبنلا ةريسلا يف تباثلا مسالاب ساسملا

 باذم يداو ةقطنم يف كلذو (مْدَّرلا) وه برحلا هيف تعقو يذلا ناكملا مساو

 ركذ يتلا ةقطنملا سفن اهنإ ةفداصملا باب نم سيلو «فوجلاب ةعساو ةقطنم يهو
 ىرسك لماع ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتو اوعمتجا نيذلا ءاسؤرلا نأ يزارلا

 ”يرخ تدحم ب نرد بوح تاكو «فوجلا يف باذمب مهعامتجا ناكر

 تاسوفلا نم ةعامجو «ديز نب هسبنعو «نادملا دبع نب ديزيو «نانق نب نيصحلاو

 ناكن ناديه انآ انفك اغيح اوعمجو :اميظع اركسع اووكسعن ىفارتكإلاو

 هرشع وحبي مهددع ريدع نكميو. « ةوخهلا ليبس' ىلع مدزلا موي ةغفوم يف: عيمودت
 - لويخلا ةرثكب نادمه تزيمت دقو «جحذم كلذكو اهلك نادمه سيلو لتاقم فالآ
 ءانبأ ناك دقو «جحذم رقهقتو مازهنا ىلإ ىدأ امم ةعقوملا كلت يف  ناسرفلا يأ

 لئابق عبر ةدايق مهنم دحاو لك ىلوتي عابرألا سراوف مه نيذلا نانق نب نيصحلا

 .3/ ص ١٠ج - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا 000
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 لتقل ًاصاخ ًامامتها تطعأ نادمه نأ ودبيو ؛ةعقوملا يف مهعم نيذلاو جحذم
 يتلا عومجلا مازهناو رقهقت ىلإ يدؤيس مهلتق نا نظت تناكو عابرألا سراوف

 ْثْلَو ىتح عابرألا سراوف طقس نأ امف «لعفلاب ثدح ام وه كلذ ناكو ءاهنودوقي

 نيصحلا ءانبأ نأ يلامألا باتكو ليلكإلا باتك يف ءاج دقو .رابدألا مهعومج

 نب عدجألا نادمه دئاق ناكو «مدرلا موي يف نادمه مهتلتق «عابرألا سراوف ْمُهَو)
 : كلذ ىف لاقو « كلام

 (10(عابرألا سراوف لتق تيسنو اهلاحرو بئاكرب ينعلاسأ

 كلام نب عدجألا نأ اهلوق يف تيبلا كلذ ىلإ تاياورلا ضعب تدنتسا دقو
 نكلو «نادمه دئاق ناك هنأ ىلإ ةفاضإلاب مدرلا موي يف عابرألا سراوف لتق يذلا وه

 يذلا» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق كلذ يفو «نادمه دقاق نكي مل هنإ عقاولا

 . باوصلا وهو (ينادمهلا ميرح نب كلام مدّرلا موي نادمه دأق

 يدعم نب رفع عل هدرا عرب كيتا هلا كارعلا ندد كالي ني ا

 عم يأ ( مهذض نمسلاو عابرألا سراوف ةييفحتلا ءانبأو نأنق نب ؛ نيصحلاو اعنا وك

 اي برك ىدعم نب ورمع رهص وه عدجألا نأ أ نم بم سلو حجحذم

 : عدجألا لوقي اهلو ءورمع تخأ ةشبك يه عدجألا

 انهما كييلحيتاو ةشيسك .نويع) ىسس اعف عتباالا

 ثناك) :يركبلا ديبع وبأ لاق ءاضيأ نارجن يف ةأرماو لزنم عدجألل ناكو
 موب عع رعسلا اذه لاب ايدو - دارجج ع بسك ةرد ا

 عدجألا ةأرما نأل كلذو (عابرألا سراوف لتق) ركذ هيف يذلا رعشلا ىنعي ب " ”(مْذدّرلا

 : ءايرألا سيارت: تخأ قيصحلا كنب نه نارا نفديك قبب ترحل ىتي نش يتلا

 ونب تعجرو ِمْدَّرلا موي يف رقهقتلا عقو امل هنأ ىلع عدجألا رعش تايبأ لدتو

 املف ءمهعم عدجألا ناك ؛ .مهقطانم ىلإ مهريغو ديبز ونبو بعك نب ترجلا

 لامجلا ا نيصحلا تنب يهو هتأرمأ هتلأس نارجدب هلزنم لإ لصو

 : عدجألا لاَمَف ءاهلاحرو

 0 ني

 نيم هب ىلاقلا ىلع ىنآل ح يلامألا .(1)
 :1 11 نك ؛ج  ماشه ذرب ذل دي هن ومتلا ةريجتلا 230

 ١, 6 ص . يركيلا ديبع يبأل - رداونلا 69



 هال .مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 0537

 عاسنألاةدوكشماهلاحرب  ترِدوُغ ٌصئالق ال ٌةّيزرلا كلت

 لوقلا نكميو «مدرلا موي يف برك يدعم نب ورمعل ًارعش تاياورلا ركذت ملو
 نب ورمع هيف لاق ةيلهاجلا عئاقو مايأ نم مويب اهيبش ناك مويلا كلذ يف هفقوم نأ

 : تايبألا هذه ىهو مزعل عئارر ني الاوأ برك يدعم

 ِتَرعَتْساَفاههوركم ىلع تّدّرو ةرم لوأ ُسفنلا ّيلإ ثشاَجف
 يدعاس لقْثُي ٌحمرلا لوقت مالت

 قراحك ٌرذ افاك اندج ةلتا اذهل

0 

 امر ينتقطنأ ي ىموق ْنأولف

 - و

 ٍتّرك ليخلا اذإ نعطأ مل انأ اذإ

 اا وك 0 ا

 مالسإلا بكوم ىف هناكم ذخأي نأ 0 ةرتف رخآ يف ورمع ناكو

 هرعش عئاور رخآ نم ناكف ءةقباسلا ةيلهاجلا مايأ ثادحأو تايركذ نع ًارعش لوقي

 : ةيلاتلا ةديصقلا

 روحشيستب راحيل نييحا

 هايس مت نإ

 200 ل 1 ل ا ل

 1 2 هك ا 0

 ىلإ 0 ائئفرسمأا لك
 (كار) موي حا تيعيييتابعو

 انودعملا ارتسجسل اذ هوم

 ايييءابيوي تت بيس نايس

 ايوجاف نييسلا ند
 يختل انجساس _مهتلذنو

 ملر مسه شبك تلئزاي
7 8 : : 
 يمد لورلإ تغلي مله

 اةركحا تبدو ْنِإو :تايمفإت

 ادنديعحف نست روأ ةةيفاييتسمو

 1 3 اديس ايكيا

 اذق نادبألاو ضيبلا

 ادذعتساامب جايهلاموي
 ني 120 5 7 تت لا

 اديوايا نبي ريس
 ادش ءارضملاب نصطخحفب

 6 كتسيستا !ذإ ءانموم نس تلا نديم

 ادذج رسمألان:اسكو ىيفخت

 ادب شبكلالازنْنِمرأ
 انننكأ نإنت ةةيييتقنا ناوذعتاو

 .برك يدعم نب ورمع لاوخأ مهو مرج ةريشع :مرج (1)
 : كارل ةعقوم موي ينعي (كار موي) وه امنإو (كاذ موي) تاياورلاو لوصألا يف عاج 6
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 اذنتز ياس كب هرسي الو تدل ب هزل تيطاح نا ايف

 اَدذْلَجُْ ثقل خل مويٌتقلخو هبباوئه ثفسبلأ
 ادرفافيسلالثمُثتيقيو مهبحأنيذلاب هذ

 هللا لوسر دهعو بكوم يف . .ورمع
 (ثوغي)و (قوعي) ةدابع يه ةيلهاجلا يف جحذمو ديبز ينب يف ةعئاشلا ةنايدلا تناك

 مارحلا هللا تيب نوجحي ديبُز وئبو برك يدعم نب ورمع ناكو (هللا) دوجوب ناميإلا عم
 نوجحيو ةهلالا ددعتب نولوقي اوناك نيذلا نميلا لئابق نم مهريغك ةيلهاجلا يف ةكمب
 : ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتك ىف ينالقسعلا لاق كلذ يفو . مارحلا تيبلا

 اذإ نحنو بيرق نم انتيأر دقل :لاق برك ىدعم نب ورمع نع ..ةدنم نباو

 ارو الابيواهخ سايق . اريمق كلمنا دق ةيبز ضلع - اودع كيلا انيظعت كامل

 ةنمي رسحم نطبب فقنو «هفرعب اوفقي نأ سانلا عنمن انكو :هيفو .ثيدحلا
 انملعو «ةفرع نطب اوزيجأ» : لي هللا لوسر لاقف .نجلا انفطختي نأ ًأَقَّرَق ءهفرع
 , 00 . . ةيبلتلا

 نب ليبحرش نع يبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاجو
 : لاق برك يدعم نب ورمع نع عاقعقلا

 كيلإ ًاميظعت كيبل :لوقن ةيلهاجلا يف انججح اذإ نحنو بيرق ذنم انتيأر دقلا
 .ًارعو ًالابجو ًاتبخ نعطقي ءأرزش تارمضم اهب ودعت ءًارسق كتتأ دق ديبُر يذه ءأرذع
 كيرش ال كيبل :كيبل مهللا كيبل :ِهكي هللا لوسر انملع امك مويلا لوقن هلل دمحلاو نحنف

 نب ورمع نع ليوط ثيدح يف .كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ ؛كيبل كل
 كيبل مهللا كيبل :ةيلهاجلا يف لوقن انكو)ليوطلا ثيدحلا كلذ نمو ")0برك يدعم

 . (َكَلَم امو هكلمت «كل َوُه كيرش الإ .كل كيرش ال كيبل
 ارأ 0 هلا

5 25 

 . ا ملص "حج  ةباحصلا زيمسمت ىف ةباصإلا 000

 . ص  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ىلإ هتوعدو هلي دمحم يبنلا رمأب ملع دق برك يدعم نب ورمع ناكو

 ةكم نودصقي نم قيرط نع ءاوس «ةيوبنلا ةثعبلا دعب ركبم تقو ذنم ةكمب مالسإلا
 نم ةبيرق نارجن ثيلثت يهو ورمع ةقطنم نأل وأ «ةيلهاجلا يف ةراجتلاو جحلل
 يف ًاميقم برك يدعم نب ورمع تخأ نبا يدارملا حوشكم نب سيق ناكو ءةكم
 ةرايزل راس امبرو «دارم يف حوشكم نب سيق ىلإ ورمع راسف «برأمب دارم ةقطنم

 هلو دمحم يبنلا نع نيقيلا أبنلا ةفرعمل سيق عم بهذي نأ ديري ورمع ناكو «هتخأ
 ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو .ةكمب مالسإلا ىلإ وعدي يذلا
 : هصن يلي ام ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو رثألا نويع يف سانلا

 ىهتنا نيح يدارملا حوشكَم نب سيقل لاق دق برك يدعم نب ورمع ناك»
 نم الجر نأ انل نكذ دقو «كموق ديس كنإ «سيق اي : 456 هللا لوسر رم منهيلإ
 ملعن ىتح هيلإ انب قلطناف «َيبن هنأ :لوقي زاجحلاب جرخ دق دمحم هل لاقُي شيرق
 ريغ ناك نإو «هانعبتا هانيقل اذإ «كيلع ىفخَي نل هنإف لوقي امك ايبن ناك نإف ءهملع
 يار ةهنسوب ةكللذ نيف هيلع اف ولع انهلع قالذ

 هللا لوسر ىلع مدق ىتح ورمع بكرف» هنإ ةرشابم كلذ دعب رداصملا ركذت مث
 هتدافو نيبو سيق عم هثيدح نيب نأ تناويضلا اهدي "هيد تاو مهل دلطو . ملسأف هِيَ

 لَك هللا لوسر ىلإ ورمع ةدافو نأل تاونس ةدع ةرونملا ةئيدملاب كلك هللا لوسر ىلع

 نب سيق عم ورمع ثيدح امنيب ةرجهلل عست ةنس بجر ىف ناك ةرونملا ةنيدملاب

 نأ ىلع ثيدحلا قوطنم لديو ةكمب كي يبنلا ةوعد أبن هغلب امدنع ناك حوشكم
 ةفرعمل ريسملا ةركف حوشكم نب سيق هيلع ىَبأ املف «ةيوبنلا ةرجهلا لبق ناك كلذ

 .هسفنب نيقيلا أبنلا ةفرعمل ورمع قلطني ملو «كاذنآ ِةْيكَي دمحم يبنلا نع نيقيلا أبنلا
 . نميلاب هتقطنم يف اميقم رمتساو

 دف حو عد 51 8

 نيد هنيد نأو ِةَِكي دمحم ةؤبنب كلذ دعب برك يدعم نب ورمع نقّيَت مث

 ةدعب ةرونملا ةنيدملاب يبنلا ىلإ هتدافو لبق كلذو «نميلا يف ورمع ملسأف «قحلا

 نأ ليق دقو :ًالئاق ريثك نب ظفاحلا هيلإ راشأ ام كلذ كاردإ حيِتُي اممو «تاونس
 ةياورلا كلت لدتستو نميلاب ملسأ هنأ ينعي ''”(ِهقك يبنلا تأي مل برك يدعم نب ورمع

 سانلا ديس نبال ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويعو 707 ص ةج ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 .ل١ ص ةج - ريثك نو ةياهنلاو ةيادبلاو - 7”7١ص /١؟ -

 .الا" ص ةهدج  ريثك نبا ت ةياهثلاو ةيادبلا هه
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 يبنلا ري ملو تأي مل هنإ اهيف ركذيو نميلا يف وهو همالسإ دعب ورمع اهلاق ةديصقب
 ؛دعب اميف ةئيدملاب لي ىبنلا ىلإ هتدافو نيبو كلذ نيب ضراعت كلانه سيلو ؛ةِلكي

 كيلتا "ل0: بترك ضع نب ىرمع نأ يتاينصألا هاوس كلذ لضفي امنفو
 كاردإ عئاقولاو تاياورلا طبر حيتيو ''”(نارقلا ظفح نع ُتلِغْشَف ,توزغ مث «نميلاب
 : ىلاتلا ويترتلا

 دمحم يبنلاب نمآو ءركبم تقو ذنم نميلاب ملسأ برك يدعم نب ورمع نأ -
 يبنلاب اونمآو اوملسأ نيريثك لثم كلذ يف وهو «هاري نأ لبق هتلاسرب قّدَصو كي
 مكاوع نب نالكسع) ىلإ انه نينشتاو ءركبم تقو ذنم نميلا يف مهو ولو دمحم

 رجح نبا ركذ دقو «ةيوبنلا هثعبلل ىلوألا ةنسلا يف نميلاب ملسأ دقو (يريمحلا

 نالكسع رمأب لَو دمحم يبنلا ربخأ امل فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ينالقسعلا

 يب ُنمؤم ْبْرَو «نينمؤملا صاوخ نم رّيمِح اخأ نإ) ل

 . '"”(ًاقح يناوخإ كئلوأ «يندهش امو يب قِدَصُمو ؛ينري ملو

 برح رخآ تناك دقو :يورعلاو قاورخلاب ةااسإ داعب ورمش ككل دقو

 عمتجا» هنإ يزارلا هركذ ام اهقبس يتلا ِمْدَّرلا موي ةعقوم  ملعن اميف  ورمع اهدهش
 نب ىرسك لماع ناساس نب ناذاب برح ىلع اوعمجأو اورواشتف ءاسؤرلا نم ةعامج

 نع كيريو «ناتف زب ةيضصخحلاو ءبرك يدعم نب ورمع مهيف ناكو ءزمره

 ناكو «فارشألاو ناسرفلا نم ةعامجو «ىنالوخلا ديز نب ةسيئعو «نادملا دبع

 دقو .«ًفيثك ًاعمج اوعمجو ًاميظع ًاركسع اورسكعف «فوجلا يف باذمب مهعامتجا

 نيبو نادمه نم سرفلا ءافلح نيب ِمّدَّرلا موي ةعقومو ا تال دقت
 ةيرجه ؟ ةنس ناضمر يف ةعقوملا تناكو «فوجلا يف اوعمجت نيذلا جحذم

 : يجحذملا يدارملا كيسم نب همر لاق ءنادمه اهيف تبلغتو

 اتييبلخت يشق تلقت ناو ايمدنت نونا تياعت قابف

 انيرخآةلودوانايانم ُنككلو ُنِيِجانْبِط نإ امو

 دَفَو) هيبيدحلا حلص دعب ةرونملا ةنيدملاو نميلا نيب قيرطلا تنمأت املو

 لَه ةورف اي : هلي هللا لوسر هل لاقف يدارملا كيسُم نب ةورف لِي هللا لوسر ىلع

 لثم هموق بيصُي اذ ْنَم ؛هللا لوسر اي :لاقف ؟مذّرلا موي كموق باصأ ام كَءاَس

 مل كلذ َّنِإ امأ : كي هللا لوسر لاقف .كلذ هؤسي ال مْذّرلا موي يموق باصأ ام

 .""و 55ص 4١ج  يناهفصألا جرف يبأل يناغألا (0)
 ٠١. 8ص ”ج - يريملا نالكسع ةمجرت  ةباصإلا )030
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 :لاق ةديبع يبأ نع يناهفصألا نكد لفو 0000 الإ مالسإلا يف كموق دري

 2"( يبنلا ىلع كيسم نب ةورف عم جحذم دفو يف برك يدعم نب ورمع ِمِدَق)

 نب ورمع مودق لبق هللا لوسر ىلع ةورف مدق» باعيتسالا يف يبطرقلا لاق امنيب

 مِدَق كيسم نب ةورف نأ كاردإب لوزي نيتياورلا نيب ضراعتلا اذهو (برك يدعم

 ىلإ داع مث  ءابنألا باتك يف ءاج امك  ةرجهلل عبس ةنس ِِكي هللا لوسر ىلع

 كك هللا لوسر ىلع جحذم دْئَوو برك يدعم نب ورمع عم ةورف ممِدَق مث «نميلا

 . كوبت ةوزغ نم هفرصنم
 عم ةريسمو هال ةنس ديك هللا لوسر ىلإ كيسم نب ةورف ريسم نيب اميفو -

 نميلا يف وهو برك يدعم دعب ورمع لاق ه9 ةنس يف برك يدعم نب ورمع
 لالا يلا

 ه0 ىلا مها مح وه

 ملا نذل سوناتا ءابغ

 ءايضو ٍةمكح دعب ٌةمكح
 هانبكر ّنيِح ليِبَسلا اًنّبكَرَو
 انتيكو ايقيع عسلالا اتذتسفو

 11 7 هةر لاو

 انِمَملِسلاو ٌمالسلاهيلعف

 اناجيف ييبتعلا اة نر

 اننايعشلا بف ةييمآألا ناز

 انامع نِمهروئبانيدتهاف

 اناضرو (هيدهب) ديد

 انتاترالا تا تالاوعحستال

 اناوخإاعمهبانعجرف
 انانك ودا بلا مف اك تي

 نب كلامو طمن نب سيق دي ىلع نادمه لئابق يف رشتنا دق مالسإلا ناكو

 يدارملا كيسم نب ةورف دي ىلع جحذم لئابق يف رشتنا امك ينادمهلا يبحرألا طمن

 امك ءاخإلاو فالتئالا نادمهو جحذم نيب عجرف «جحذم نم اوملسأ نيذلا لئاوأو

 كلذلو ءمهبولق نيب هلوسرو هللا َفَلأو مالسإلا لظ يف برعلا لئابق رئاس نيب عجر
 :ورمع لاق

 انتاوطاايهفن ةناف عشر انزع اتكوةهيافيفقياعتفاو

 انانهو ةيمفلا هاك تبيح انِمٌملِسلاو ُمالسلاهيلعف
 تاي تو تو ملم ع

 0١ ١. ص هج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 0010(

 .15و 75ص 4١ج - يناهفصألا جرف يبأل يناغألا (6)

 .ل" ص ةج  ريثك نيا - ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 سس يي ب ب ب يي بج ببي | يبس اسم

 لكي هللا لوسر ىلع ورمع ةدافو

 نم ةعامج سأر ىلع برك يدعم نب ورمع قلطنا .ه4 ةنس بجر يفو
 هللا لوسر ةعيابمل ةرونملا ةئيدملا ىلإ جحذم دفَوَو كيسم نب ةورف عم ديبُز ينب
 يف ِةكَي هللا لوسر ناكو - نابعش رهش يف  ةنيدملا اولصوف مالسلاو ةالصلا هيلع
 لَط هللا لوسر لبقأ املف ؛ةنيدملاب هورظتناف «كوبت نم ةدوعلا كشو ىلعؤ (كوبت

 ديبز ناسرف يف ريسملاب ردابو ءجحذم دفو ةيقبو ةورف ورمع كرت «ةنيدملا وحن
 . هتاقالمو هتيؤرل افهلتمو ًاقاتشم ورمع ناك ثيح ِةِكَي هللا لوسر ءاقلل

 نب ورمع هكردأف «ةنيدملا ديري كوبت ةوزغ نم ِةككَي يبنلا لبقأ» :ينئادملا لاق

 ىتح هنع كسمأف لَك يبنلاب قحليل ورمع مدقتف «ديبُز ينب نم لاجر يف برك يدعم
 هل اونذأتسيل رظتني هوفقوأ وكي يبنلا عم نيذلاو ةباحصلاو شيجلا نأ يأ  (هب نذوأ
 اكو 3 هلا لوسر نم برقلاب حصأ ىتح وومع مدقت د هل نذأف هيك يبنلا اوغلبأف

 هل لاق ريس هك هللا لوسرو 9 :: نئكادعلا لاقاخ تَقاَن ىلع ًابكار كي هللا لوسر
 ةكئالملاو هللا ةنعل نأ :ِيي هللا 0 لاقف .2”«نعللا َتِيَبَأ ءَّكَقَلِإ ُهَّللا َكاَبج :ورمع
 .ربكألا عزفلا موي . .رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا ىلع نيعمجأ سانلاو

 , ْنَظْيَو ٌبسحُي امك سيل ٌعِزف هنإ :لاقف ؟هللا لوسر اي ربكألا ع زفلا امو :ورمع لاق
 حاصُي مث «كلذ هللا ءاش ام ىلإ تام الإ يَح ىقبي ال ةحيص سانلاب حاصي هنأ

 ضرألا هنم َدَهْنَي ٌٍيِودَب ضرألا كلت حلي مث وشن الإ ثيم ىقن أل ةكئيص نفانلاب

 زربت مث « كلذ يف هللا ءاش ام ديدجلا ةيطبقلا قاقشنا ءامسلا قشئنتو لابجلا هنم ٌرْختو

 سوؤر لثمب يمرت ءامسلا يف ناسل اهل راص دق ةملظم ءارمح اهيلإ رظنتف رانلا
 اهناكتلا ةفاف يلي نب م ار ارامل دا وبل يابا

 (. .اميظع أرمأ ٌعمسأ ينإ) :ورمع لاقف ؟ورمع

 هللا لوسر فرصنم كلذو ؛مالسإلا ىلع هموقل عيابو ورمع ملساف» : ينئادملا لاق

 ةريسلا يف ماشه نبا لاقو '”«ةرجهلل عست ةنس نم بجر يف تناكو كوبت ةازغ نم ُكي
 ىلع مِدَق» :رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ةيوبنلا

 رفعي نبا لاق «مالسإلا لبق برعلا كولمو ةعبابتلا نميلا كولم ةيحت يه :نعللا تينا 0
 1 : يريمحلا معني رساي كلملل رعاشلا

 رشحلا ىلإ مودت نمعن يذ ةيحت ٌقراَث ٌرَذاَم نعللاتيبأاّيحت
 : رذنملا نب نامعنلا كلملل ينايبذلا ةغبانلا لاقو
 ٌبَصئاواهتم ٌمَكْهَأ يلا كلتو يِنَتْمَل كنأ نعللا تيبأ ينانأ

 .؟ "ص 4١ج  يناهفصألل يناغألا (00)
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 ةنس يف ِْكي هللا لوسر ىلع ورمع ِمِدَق» :يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو '"هب نمآو
 ("”(ديبُر دفو يف ٍدي هللا لوسر ىلع ورمع ِمِدَق) : ينالقسعلا رجح نبا لاقو ؟'”(عست
 ةديبع وبأ ركذو .(«اوملسأف حجذم عم كيسم نب ةورف دْفَو» :ينالقسعلا لاق كلذكو

 نم نيبتيو ''1(ِو يبنلا ىلع كيسم نب ةورف عم جحذم دفو يف ورمع مدقا هنأ

 ِةيِكَك هللا لوسر ىلإ جحدم دفو سأر ىلع امِدَق - ورمعو ةورف  امهنإ كلذ لمجم

 ديبز ينب لاجر عم هب ىقتلاف ةنيدملا هلوخد لبق خلي هللا لوسر ءاقلب ورمع ردابو

 كلذلو «جحذم دفو ةيقبو ةورف هب ىقتلا ةنيدملا خلي هللا لوسر لخد املو «هعيابو
 اعيمج مهمودق امئيب «جحذم دفو عم ةورف مودق نع الصفنم ورمع مودق ركذ ءاج

 هللا لوسر فرصنم كلذو «هوعيابو نع هللا لوسرب اوقتلاو «دحاو تفقو يف ناك

 يف ةئنيدملا ىلإ لَك هللا لوسر داعو ه9 بجر يف تناكو كوبت ةوزغ نم هك

 مالسإلا نيد مهقانتعا نأل نيحلطصملا نيي زييمتلا بوصألاو ء«اوعيابا»و (عياب)

 ل تا تالا عير :ةعيابملا ظفلل يسايسلا لولدملا لمشت

 دي ىلع مالسإلاو نيتداهشلا قطنب ورمع مايقف «هموقل عيابو ورمع ملسأف) : الئاق

 ةعيابملا وهف مودقلا كلذ ببسو رهوج امأ «ةكرابم ةفاضإ يه ِةِْقَي هللا لوسر
 . يسايسلا طابترالا لمشت يتلا

 قطانتش ف نم دوفو مودق تدهش ة ةرتفلا كلت نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا ْنِمو

 نكلو « قباس تقو ذنم رشتنا دق مالسإلا ناكو دلع ىبنلا ةعيابمل ةهيلا لئابقو

 ْنِم هيلع تناك امك ةيسايسلا عاضوألا تناكف ؛نميلا ىلإ ًالامُع ثعبي مل ِةقي يبنلا
 نم دتمت ىتلا ريمح قطانمو فيلاخم ىلع اكولم ريمح قطانم ءاوذأ ناك ثيح «لبق

 هل لاقي نيعر وذ لدلك ديوب ثراحلا ناكو قرش هوبش ىلإ أبرغ ةماهت حاب

 حد للاب ءامعز ناكو ؛ ترمرصحو ةدتكل اكلم يدتكلاىنين ني كسلالا

 ىف ءانبألا قضرفلال اكلم كاان نافو .مهلئابقل ماكح ةباثمي ةارسلاو نادل

 .؟ "ص 4١ج - ىناهفصألل ىناغألا )١(

 - ةياهنلاو ةيادبلاو - 7١7/ص /؟  رثألا نويعو  ؟507ص ةج - ماشه نبال ةيوبتلا ةريسلا (؟)
 16 نصرا ىةياصالاو تاق نف تةماعتسالاو تالا نيف 6
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 كلم لالك دبع نب ثراحلا ثعب مث .نادمه عم ًافلاحتم زكارملا ضعبو ءاعنص
 مهمالسإب ِْلك هللا لوسر ىلإ ًادفو ريمح قطانمب كولملا ءاوذألاو ريمح
 كيسم نب ةورف ةسائرب جحذم دفو قلطنا دئدنعو .هأ بجر ىف مهتعيابمو

 كَم هللا لوسرب ريمح كولم ثوعبم ىقتلاو «برك يدعم نب ورمعو يدارملا
 ةسائرب نادمه دفو لصو مث . كيسم نب ةورفو ورمع كلذكو كوبت نم هفرصنم

 سيل نكح تسشالا ةسائرن توف مفشو ةنكك كفوو ؛«يبحرألا طمن نب كلام

 نب ثراحلا ىلإ ِةِِلَي هللا لوسر باتك تادافولا كلت ةعيبط دكؤي اممو «يدنكلا

 ىلإ لامعلا ثعب نمضتيو باتكلا صن ركذ مدقت دقو ءريمح ءاوذأو لالك دبع
 دبع نب ثراحلا ىلإ باتكلا كلذ يف هِي هللا لوسر لاق ثيح ةرم لوأل نميلا

 ئلوأو مهنيد ئلوأو يلهأ يحلاص نم مكيلإ ثلسرأ ذق ينإا :ريمح ءاوذأو لالك

 :ًاريخ مهب مكيصوأفا :لاقو «مهيلإ روظنم مهنإف ءاريخ مهب مكرمآف .مهملع

 .ةّرم نب كلامو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو ءديز نب هللا دبعو .لبج نب ذاعم
 رئاس يف رتاوتم يوبنلا باتكلا اذهو 7 (لَبج نب ذاعم مهريمأ نإو .مهباحصأو

 داضمر يف ةنيدملا ىلإ كوبت ةوزغ نم هي هللا لوسر فرصنم دنع هنإو رداصملا

 سوم ابأ كلك هللا -لوسر لمععساو كعب ةرعقلا كلت لدن كلذكو 1 ؟ةيرهف» 6 ةئيب
 قطانمو لئابق ىلع يبحرألا طمن نب سيقو «ةماهتو رعاشألا ةقطنم ىلع يرعشألا
 لمعتساو) :ماشه نبا لاق . تومرضح ىلع يراصنألا ديبل نب دايزو «نادمه
 لوق ًاعيمج مهلمشيو (7(اهلك جحذمو ديبزو دارم ىلع كيسم نب ةورف لي يبنلا
 وبأ لاق ««لبج نب ذاعم مهريمأ نإو» ريمح ءاوذأ ىلإ هباتك يف كي هللا لوسر

 فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ ِةِلَك هللا لوسر ينشعب» :هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 لاق ' ”(هانعواط ذاعم ٌمِدَق اذإ نأو . .رسعُن الو رسيث نأو «نيدناستم ائِئَعَبَف . .نميلا
 لوسر ةَّرَّمأ .ءتومرضحو نميلا ىلع ًالماع لبج نب ذاعم ناكو» :يدعجلا ةرمس نبا

 عماوجلا عمج نع 7١١ ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )01(

 ندسو .ركاسع نباو يقهيبلاو يئاسنلا نع مزح نب ورمع دنسم يف يطويسلل
 ءاقولاو - 87ص ١7ج يبوقعيلا خيراتو 84ص ”ج دعس نبا تاقبطو .ينطقرادلا

 لاومألاو - ١١ص ىلع نب نيدلا سمشل نيلئاسلا مالعأو -747ص يزوجلا نبال

 نبال ةيوبنلا ةريسلاو  لامعلا زنكو - يزيرقملل عامسألا عاتمإو - ١7ص ةيزوج نبال
 ١. 08ص ؛ج ماشه

 - ةياهنلاو ةيادبلاو - 07ص /" - رثألا نويعو - 507 ص ؛ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (؟)

 .18ص /7  ةباصإلاو 07١ ص  باعيتسالاو - /"” ص /

 . ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (9)
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م هلامع يف لقنتي ذاعم ناكف . ِديِيَع هللا
 01 5 و نميلا يف لماع ىلإ لماع ن

 لكي هللا لوسرل برك يدعم نب ورمع ةبحص

 ةوزغ نم هفرصنم دنع د85 هللا لوسرب برك يدعم نب ورمع ءاقل موي ذنم
 ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نيب هناكم ورمع ذخأ «ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت

 ينئادملا لاق .قلخلاو مسجلا ميظع ورمع ناكو .مالسلاو

 يذلا هلل دمحلا :لاق برك يدعم نب ورمع رظن اذإ ل ب

 . '' (هِقْلَخ مظع ْنِم ًابُجَعَت .ارْمَع قلو انقّلَخ

 : لاق حيمر ا

 اذإ «توصلا شجأ «لاجرلا نم نوكي ام مظعأ برك يدعم نب ورمع ناك)
 . "”(هدسج عيمجب تفتلا تفتلا

 ملعتو نمولا نم ةرتف ِةيَو هللا لوسر بجحّصو ةنيدملا يف ورمع ثكم دقو

 قىراضتالا ةدانغ نين دعس ل رب كتم قرجع ناك «نآرقلا ءارقو مالسإلا ضئارف

 عم دفو نأ ثبل ام يذلا يدارملا حوشكم نب سيق كلذكو «كيسم نب ةورف هعمو

 لاخو اهلاخ وه ورمعو «برك يدعم نب ورمع تخأ تنب يهو «هشبك هتخأ

 ظ . حوشكم نب سيق

 يبطرقلا ربلا دبع نبا كلذ ركذ دقف «نمزلا نم ةرتف ةنيدملا, ورهنغ ةماقإ امأف

 يف ديم هللا لوسر ىلع ورمع مدق) : الئاق باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف

 . '” (ةهرب ةنيدملاب برك يدعم نب ورمع ماقأو :رمع وبأ لاق . .عست ةنس

 ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقف راصنألا ميعز ةدابع نب دعس لزنمب هتماقإ امأو

 لزنفاا : لاق مث ؛ديبُز كرا ف لوسر ىلع برك يدعم نب ورمع مِدَق) هنأ

 دقو كيس جا ورق كلة كرب" "رع ورك ان ةنيوملا داع نب دعس نان وربع

 نآرقلا ملعتو ةدابع نب دعس ىلع كيسم نب ةورف لزن» :ًالئاق نودلخ نبا كلذ ركذ

 :لاق برك يدعم نب رمع نأ ريمع نبا نع ةياور يف ءاجو ؟2)«مالسإلا ضئارفو

 .186١ص .. ىدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط 0

 .7 "ص 4١ج - يناهفصألل يناغألا (؟)

 .186ص ؟ج برك يدعم نب ورمع ةمجرت  ةباصإلا
 07١. ص /7 يبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (4)

 . 17ص ؟ج ب نودلخ نبا خيرات 0(
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 نب ورمعو ةورف ناك دقو» :نودلخ نبا لاق ''”«فحصملا يتفد نيب ام ُتأرق"
 ىلع ًاسيق فو هللا لوسر لمعتساو «حوشكم نب سيق كلذكو املسأ برك يدعم

50 
 (دارم تاقدص

 نب دلاخ مهيلإ مدقت ةرونملا ةنيدملاب سيقو ةورفو ورمع ةماقإ ةرتف يفو

 تنب ةشبكب ديعس نب نابأ جاوز بلطب صاعلا نب ديعس نب نابأو صاعلا نب ديعس

 0 1 ا دل ا يلع الا 00

 0 رع اب يع ب كا
 مهبو :«مهبسن انل كئلوأ هيك يدعم نب ورمع لاقف ؟ةعاّرخ نع ينربخأف

 عار ند ضاعلا ند دعس ني دل اك لارحا ذأل اههيكل#اتركو نمو """ةيرطل
 امهلاخ ناكو ةنيدملا ىلإ سيق اهيخأ عم تدْفَو دق حوشكم تنب ةشبك تناكو
 جاور مروضحي حل ,ةدابع نب دعس لزنم يف ةورف عم برك يدعم نب ورمع

 م «حوشكم تنب ةشبك تناك) :ي :القسعلا رجح نبا لاق دعس ند فارآب ةنشك

 نان ف تا ووو :لانعتلاب ةثفوصوم :«روهشملا نمرافلا' نسيق

 (*”(سيق اهوخأ هايإ اهَجْوَز
 طساوأ يف ناك كلذ نأ ودبيو «نميلا ىلإ ةدوعلل سيقو ورمعو ةورف أيهت مث

 نب للا 000 17 هيرسال يرباتلا يتسم نع كمل يىذ رهش

 سن اككو# : لاق مث ةيلماجلا يف اوجح اذإ هنولوقباوئاك ام وومع رك هيفو ادن

 0 ا قوق قرع نيو ريل وادب نور فرعي |رتاقر دا ىراتلا

 0 ا
 1 كلل كيرتش ال «كلملاو

 يف ريثك نباو رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 .؟5ص 5١ج  ىناهفصألل يناغألا ()
 .57,ص ؟ج  نودلخ نبا خيرات (0)

 .7 55ص ١ج ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 ."97/ص ؛ج - ةشبك ةمجرت  ةباصإلا (©)
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 جحذمو ديبُزو دارُم ىلع كيسم نب ةورف هلي يبنلا لمعتساو» :ةياهنلاو ةيادبلا
 نودلخ نبا لاق .«ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك

 .''”(دارم تاقدص ىلع حوشكم نب سيق دي هللا لوسر لمعتساواا

 ةدعقلا يذ طساوأ يف جحلا ةضيرف ءادأل سانلا ريسم دنع ناك كلذ نإ ودبيو

 لا اا ا ل ا ا

 نب ورمع ىّدأف «ةمركملا ةكم ىلإ ةرونملا ةنيدملاب خيي هللا لوسر دنع نم صاعلا

 أوملو «ةفرع نطب اوزاجأو جحلا ةضيرف ديبز ناسرف نم هعم نيذلاو برك يدعم

 بن نو كلاب حرفا نب ناي هررت كلذ ؛ةيبلتلا لَو هللا لوسر مهملع امك
 تلزنو ِةِْككي هللا لوسر هرَّمأ ءقيدصلا ركب وبأ جحلا ريمأ ناكو «جحلا ةضيرف اودأ

 أرقيل بلاط ماب يلع ٍددنَك هللا لوسر ثعبف (ةأرب) ةروس ةنيدملا نم مهريسم دعب
 «ةباحصلا نم ةعامجو يسودلا ةريره وبأ هعمو جحلا يف سانلا ىلع ةءارب ةروس

 نيح يلع عم ائك) 11 ير ىلا نصر يباقلاو هيحتاو يحاحلا كا كاناينر

 نيذلا ثعبلا يف تنك» ظفلب ةيناث ةياور يفو «ةءاربب ةكم ىلإ دي 2 هللا لوسر هثعب

 ابأ ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ» يراخبلا جرخأو .«ةءاربب يلع عم ِدَِْك هللا لوسر مهثعب

 انعم نذؤي ّيلع ناكو «ةءاربب سانلا يف نذؤيل ةجحلا كلت يف نينذؤم يف ةريره
 ةروس مكح سانلل نونلعيو نوأرقي اوناك مهنأ انه نيذأتلاب دوصقملاو '"”«ةءاربب

 لخدي ال :لوقن اذك» :ةريره وبأ لاق «عيمجلا دنع كلذب ملعلا ققحتي ىتح ةءارب

 نمو .نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا اذه دعب جحي الو «نمؤم الإ ةنجلا
 عم دوهعلا كلذب دوصقملاو '”«رهشأ عبرأ هلجأف دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك

 اهلجأ يتلا دوهعلا امأو «ربكألا جحلا موي نم رهشأ ةعبرأ دعب يهتنت اهنأو نيكرشملا

 نإف ةددحم ريغ اهتدم نأ دوهعلا ىف بلاغلا نأ امبو ءاهتدم ءاهتنا اهلجأف ددحم

 :ةيرجتم 1177 نيس نئاذلا خينوب يل اهعيمتم ىو ءرهشأ ةعبرأ اهلجأ

 صاعلا نب ديعس نب دلاخ مهعمو سيقو ةورفو برك يدعم نب ورمع هجّوَتو
 4 ةنس ةجحلا يذ رخاوأ يف كلذ نوكيف «نميلاب جحذم قطانم ىلإ ةضيرف ءادأ دعب

 . ةيرجه

 حز م جت يم ها

 . 17ص ؟كح نودلطل دنا خيرات 0

 مدقت دقو  جاجحلا بيطخلل - مالسإلا ةياور ةريره وبأو  ةّير يبأ دومحمل  ةريره وبأ هيل

 , هنع هللا ىصضر ةريره ىبأب صاخلا ثحيبملا ىف كلذ
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 كي هللا لوسر دهع نم ةيلاتلا ةرتفلا يف ورمع ءابنأ
 نباو رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لمجأ دقل

 نم هعوجر ذنم برك يدعم نب ورمع نع نيقيلا ءانبلا ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح
 نباو ماشه نبا لاق ثيح كي لوسرلا ةافو ىتحو نميلا ىلإ كي هللا لوسر دنع

 نب ةوْرَق مهيلعو ءدْنَبُز ينب نم هموق يف برك يدعم نب ورمع ماقأ» :سانلا ديس
 عجر» :ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا لاق هيو هللا لوسر يفوت ىتح «كْيَسُم

 نأ ىلإ ءكيسم نب ةورف مهيلع ناكو ءاعيطم املسم مهيف ماقأف «هموق ىلإ ورمع
 سيقو ةورف عم هتدوع ذنم ورمع ءابنأل ماعلا راطإلا وه كلذف 7مل يبنلا تام

 .ه١١ ةنس لوألا عيبر ىتحو ه9 ةنس ةجحلا يذ رخاوأ يف ديعس نب دلاخو

 دارم ىلع كيسم نب ةورف كي هللا لوسر لمعتسا» هئأب صوصنلا تمدقت دقو

 هنأو «ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبزو

 هنأ .ةباصإلاب ةورف ةمجرت ىف ءاجو (دارم ةقدص ىلع أسيق هللا لوسر لمعتسال

 اذإو «مهفلأتو سانلا عدا :هل لاقو .اهلك جحذمو دارم ىلع هلك يبنلا هلمعتسا)
 .2لَّبْقَأ ْنَمِب رّبذأ ْنَم كموقب لتاق :ةيناث ةياور يفو . .زغأو اهمنتغاف ةلفغلا تيأر

 ىلإ ديعس نب دلاخ دو يبنلا ثعبا :ةباصإلاب ديعس نب دلاخ ةمجرت يف ءاجو
 هدام قير نم كي الون د (ةهيساو -. اناذآ اهي عمت ملذ ةفرذ هكيورفات] "لاك: نعبلا
 نب دلاخ هعمو اهلك جحذم ىلع لماعلا ريمألا هنأل ةورفل لي يبنلا هيجوتب ةياورلا

 فاح ميقيو ملسي مل نم ةوعد وه هيجوتلا نوكيف «ةقدصلا ىلع الماع ديعس

 دنع سابتلا عقو دقو .ةرشابم مهَيْبَس سيلو اوبيجتسي مل اذإ مهتبراحمو مالسإلا
 يأ نع ىلع عم ديعس نب دلاخ ثعب ِةكي يبنلا نأ هتياور يف ءاجنف ةاورلا دحأ

 .كيسُم نب ةورف عم ديعس نب دلاخ ثعب ِِكَو يبنلا نأ رتاوتملا باوصلاو «بلاط
 ةاتأف ءمهابَسَف «ًاناذآ عمسي ملف ديبُر ينبب ديعس نب دلاخ َرَمَف» :ةياورلا لوقت مث

 نأ ةيناث ةياور معزت امنيب .«هايإ مهبهوف ءمهيف هملكف .ءبرك يدعم نب ورمع
 ام برك يدعم نب ورمع غلب» ديبُز ينب ىلإ البقأ امل هعم يذلاو ديعس نب دلاخ
 مَسَأ مل ينإف موقلا ءالؤه تآ ينوعد :مهل ورمع لاقف ءهموق نم ةعامج ىف ليف

 انأ روث وبأ انأ :لاق هعم يذلاو ديعس نب دلاخ نم اند املف .ينباه الإ طق دحأل

 برعلا :ورمع لاقف «هايإو ينلخ :لوقي امهنم لك هاردتباف ,برك يدعم نب ورمع

 .797”ص /4 ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو - "8١ص /؟ - ريسلاو يزاغملا يف. رثألا نويع )١(

 .9١ص /؟  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 0)
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 لصأ امهل .نيتياورلا نأ لوقلا نكميو .6فرصناف «أأرَرُج ءالؤهل ينارأو « ينم عزفت

 نب ورمع نأ فرعي ملف «نيرخأتملا ةاورلا دحأ ىلع سبتلا رمألا نكلو «حيحص

 مهنأو ءحوشكم نب سيقو كيسم نب ةورفو ديعس نب دلاخ عم ناك برك يدعم

 ناكو اكشف ناك هفورك يدعم نب ورمع نأو نكي هللا لوسر دنع نم أعم اوءاج

 «قيرطلا يف ةيرق اهنأ دب ال ناذآلا اهيف اوعمسي مل يتلا ةيرقلاف ءاوهلسإ كك دير نك

 فئاطلا نيب ام ةيرقلا نوكتف ؛دجن قيرط نم» اوءاج مهنأ ليلكإلا يف ءاج دقو

 لاق ةيرقلا كلت اولصو امل مهنأ ودبيو «نارجن فالخم ىلإ عرفتملا دجن قيرطو
 لاجر نم نانثا هيلإ مدقتف . خلا . . .موقلا ءالؤه تآ ينوعد :ةورفو دلاخل ورمع

 هاردتباف «مالسإلا ىلإ مهاعدو ءبرك يدعم نب ورمع انأ روث وبأ انأ :لاقف ةيرقلا

 دلاخو ةورف ىلإ عجرو «لاق ام ورمع لاقف «هايإو ينلخ :لوقي امهنم لك نانثإلا

 ملستساو مزهناف «ةيرقلا ىلع موجهلاب مهعيمج - اوماق مث ءمهعم نيذلاو سيقو

 اهلل يحس نيب كلاخ ةناضاؤلا تانك كرألا ةناورلا يف ءاج دقو .مهرسأ متو اهلاجر

 ودبيو .«هايإ مهبهوف «مهيف هملكف ءبرك يدعم نب ورمع هاتأ» ةيرقلا كلت ىّبَس

 هايإ مهبهوف «مالسإلل اوباجتسا مهنأو مهحالصب مزتلاو ىرسألل عفشت هنأ كلذ نم
 ناكو «ناذألا اوماقأو ةيرقلا لهأ ملسأ كلذبو «ىرسألا حارس قالطإ مت هنأ ىنعمب

 . ةرشاعلا ةنسلا تايادب يف كلذ

 (.!اسأ حام 5
5 2 

 حلم هنأ تارك يدعم نب ورمع ناويد يف َتَبْثو١ : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 :اهيف لاق ةديصقب «مهيلع اقدَّصم َةَْي يبنلا هثعب امل صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 970م لاما تعا مج ار ديوشل ًادلاخ تأت نإ ريخلا يغابل تلّقَق

 قطانم يف ةقدصلل ًالماع ناك ديعس نب دلاخ نأ كاردإ ضصنلا اذه حيتيو

 دعسو ءادصضو بْنَج اهمهأ جحذم نوطب نم ددع عم ديبُر اهنكست يتلا جحذم

 هلولدمب نارجن فالخم نِم قطانم يف كلذو «بعك نب ثرحلا ونبو ةريشعلا

 قطانم يف ةقدصلل ًالماع يدارملا حوشكم نب سيق ناك امنيب «ميدقلا عساولا
 يا را د اويل حسام ركب يرتوي حبسا اوحلب

 مهأ تناك دارم نأ امبو ؛ةوبشو رامذو ءاضيبلاو برأم يف مهقطانم عقت 7و 2« سنعو

 نم مسقلا كلذ نوطب رهشأ ديبز تناكو ءجحذم نم مسقلا اذه يف نوطبلا ربكأو

 ةيوبنلا ةريسلا صوصن يهو ءركذلاب ةيخيراتلا صوصنلا امهتصخ دقف «جحذم

 )١( الإصابة  ج١ا ص١7 4.
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 نب ةورف ِةكَي يبنلا لمعتسا» هنأب ةباحصلا مجارتو ةياهنلاو ةيادبلاو رثألا نويعو
 ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبزو دارُم ىلع كيسم
 ىلع ًاسيق ِةِكَي هللا لوسر لمعتسا» وهو نودلخ نبا هركذ ام كلذكو «ةقدصلا
 كلذ لمجم نم نيبتيو (دارم تاقدص

 ناك نيمسقلا يف اهعيمج جحذم لئابق ىلع ِهكَي هللا لوسر لماعو ريمأ نإ -
 . نيمسقلا نيب لقتني ناكو كيسم نب ةورف

 نم دارُم هيف يذلا مسقلاو دارُم ةقدص ىلع ًالماع حوشكم نب سيق ناكو -
 .دارُم يف أميقم ناكو جحذم قطانم

 نم ديبُر هيف يذلا مسقلا يف ةقدصلا ىلع الماع ديعس نب دلاخ ناك امنيب -
 ري ا اسفل وهو نارجن فالخمب جحذم قطانم
 بوو ا يام بئان ةباثمب ديعس نب دلاخ ناكو . برك يدعم نب ورمع

 ناك اهيف يتلا ةرجهلل : ةريشاعلا ةئسلا يف دئاسلا مقاولا ةفرعم لماكتت كليو .. جحذم

 نب دلاخ حدم هنأ برك يدعم نب ورمع ناويد يف تَبَنا هنأب ينالقسعلا هركذ ام
 : اهيف لاق ةديصقب مهيلع اقدصُم ٌهََِم يبنلا هثعب امل صاعلا نب ديعس

 (١”(ًادماح لابلا معان َعَجْرَتو 6 ًادلاخ تأت نإ ريخلا يغابل ُتلُقَف

 ا ةيلهاجلا يف نابكرلا 5900 هركذب ا ةماصمصلا نقيتسلا هاطعأ

 هقيفلت مت ًاربخ يناغألا باتك يف ركذ يناهفصألا نأ ىلإ انه ةراشإلا درجمب يفتكنو
 هيف معز ةرصبلاب يناهفصألا مايأ يف خيراتلا نع ءيشب نيفراعلا ريغ ةاورلا دحأ نم
 .جحلمو ورمع مزهناف تيارك يدعم نب قرمعو كيعصس نس دلاخ نيب برح عوشو

 قوثوم ردصم يف ع و وو

 نب رمح هل ا يعش ديع نيب ةّيبأ نب صاعل
 .هل هبهوف (ٌةبه وأ ًاعيب ةماصمصلا ديعس نب دلاخ هلأسف .همركأو ترك يدعم

 : كلذ ىف ورمع لاقو

 ماركلل ٌبهاوملان كلو ةالَق نِهةهبَهمألمل ليلخ

 .؛ ١*٠ /ص اج ب ةباصإلا 2230
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 ىمادنوأ يل الخام كلذك يخي ملو هنخأملٌليلخ

 ”باغللا نع ةيص:رعي نكن ةيرف نفاميرك هي كوتمح

 جحذم لئابق ةيقبو ديبُر يف ةقدصلا ىلع ًالماع ناك ديعس نب دلاخ نأ امبو

 ءارارم نوكي دق ثيلثت يف برك يدعم نب ورمع نصحب هلوزن نإف نارجن فالخمب
 د اضفيعا | رز فلل ىلع روع هننانا ةاهيتت ءاك لاو ةذرجلا لك ارو فكتور

 سا لوألا عيبر ريس يح ةكايفلا ىلع اباج دعس ني هلا قع دزو
 سانلا ديس نبال رئألا نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ف ءاج كلذ يفو «ه١

 دْيَبْرو دارم ىلع كْيَسُم نب َةَوْرَف هلك يبنلا لمعتسا» نيك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو
 يف هعم ناكف «ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحْذّمو
 ةفالخ لئاوأ يف ةنيدملا ىلإ دلاخ عجر مث [ها] هل هللا لوسر يفوت ىتح هدالب

 هيف ل ا ايا : ينادمهلا لاق وكنب أ

 (ةدلقتم رمع مايأ رَّمّصلا جرم موي لتق ىتح

 رثآلا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا نأ ىلإ انه ريشنو
 نب ديعس نب دلاخ) هنأب ديعس نب دلاخ مسا اوركذ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو
 نب دلاخ) ظفلب باتكلا اذه نم ثحابم ةدع يف هانركذ كلذ ىلع ًادامتعاو (صاعلا

 حوشكم نب سيق رهص (صاعلا نب ديعس نب نابأ) هوخأ كلذكو (صاعلا نب ديعس

 ءاجو (صاعلا يبأ نب ديعس نبا) هنأ رداصم ةدعو ليلكإلا ىف ءاج امنيب «يدارملا

 هنأ ودبيو (يصاعلا نب دعيس نب دلاخ) وه مسالا نإ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف

 ةماصمصلا هفيس برك يدعم نب ورمع هبهو دقو «هيبنتلا مزل كلذلو ءبوصألا
 .ةيرجه ٠١ ةنس طساوأ يف

 ه عكف ىةلم
 2 ن1 23

 دنع نم هتدوع ذنم برك يدعم نب ورمع نع نيقيلا ًابنلل ماعلا راطإلا نأ

 ام وه ةيرجه ١١ ةنس لوألا عيبر ىتحو ه4 ةنس ةجحلا يذ ىف هك هللا لوسر

 دويعو ينالقسعلل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا يفو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىفتشن

 ءاعيطم ًاملسم هموق يف ماقأف - ةنيدملا نم ورمع عجر# هنأ سانلا ديس نبال رثألا

 وهو ماعلا راطإلا كلذ يفو . اهي يبنلا تام نأ ىلإ ةلبسع دون ةورف مهيلع ناكو

 يد يف  ءاعنص موي ةعقوم يف هتكراشم تناك مالسإلاو ناميإلا ىلع ورمع تاّبث

 مكح تحت ةرواجملا زكارملا ضعبو ءاعنص ةنيدم تناك دقف اه١٠ ةجحلا

 "نص اذ ينادمملا ليلكإلا 010
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 رثألا نونيع ىف ءاج انكو «تونجلا نضوم ناذاب يضرم املف »:ناساس خب -ناذاب

 (ربدم ُكِلَمو ُلِبْقُم ُكِلَم : مهل لاقف ؟انيلع رمؤت ْنَم :اولاقف ةتديواسا هيلا ةتييوعسا»

 ءانبألا هموقل ناذاب ةيصوف ''"ناذاب تامو .هنيد يف اولخداو لجرلا اذه اوُعِبَئاف

 مالسإلا نيد يف اولخدي نأو هلي دمحم يبنلا ينعي لجرلا اذه اوعبتي نأب سرفلا
 اوناك امنإو  ناذاب ملسأ امك  اوملسي مل مهنأ ىلع هتلالد ئطخت ال دهاش
 يف امنيب .ه١٠ ةدعقلا يذ يف  ناذاب تام نيح ةيسوجملا مهتنايدب نيكسمتم

 بيستلاو كانألا سوقلا ترص نكح اوعمجا ويءايؤولا دف ةعامج بتاكت ققولا هتاذ

 مهيف ناكو «نارجن يف مهلئابقو مهناسرفب عمجتلا ىلع اوقفتاو ءءاعنص ىلإ

 .نادملا دبع نب ديزيو «برك يدعم نب ورمعو «يدارملا حوشكم نب سيق
 امنيب يسنعلا ةلهبع ةماعزلا ىلوتو هىدزألا لكفألا قب..كيويو' ::ةرعس ىذا نب :تاثو

 مهنيب ةكرعملا ترفسأو «ءاعنص ىلإ اوقلطناو حوشكم نب سيق ةيبرحلا ةدايقلا ىلوت
 لتقمو سرفلا ةميزه نع - ه١٠ ةجحلا يذ يف  ناذاب نب رهش ةدايقب سرفلا نيبو
 ةنيدم نييناميلا ناسرفلاو ةداقلا لوخدو حوشكم نب سيق دي ىلع ناذاب نب رهش
 7 يال فاست

 ءاول تحت امنإو بسحف ةينطولا تايار تحت متي مل يذلا رصنلا كلذ نكلو

 يف ةؤبنلا ىعداو دترا ثيح يسنعلا ةلهبع دوسألا ههَهَّوُش نأ ثبل ام ءًاضيأ مالسإلا

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع ناكو -ه١١ مرحم رهش لالخ ب ءاعنص ةنيدم

 اريسي نأو ءاعنص نم هعم جورخلاب سيق عانقإ ورمع لواحف «ءاعنص يف حوشكم
 لبقي ملف «ةؤبنلا يسنعلا دوسألا هيف ىَعْدا يذلا مويلا سفن يف كلذو دي يبنلا ىلإ

 وهو  رامخلا يذ قيدصتب رهاظتي نأو ءاعنص يف ءاقبلا ررقو ءورمع ىأر سيق
 عم سيق ءاقب نأ ورمع يأر ناك امنيب هلتقل ةصرفلا نيحتيو  يسنعلا دوسألا بقل

 .هيأر سيق هُْفَسُق ءرامخلا يذ لثم هلعجي ءاعنص يف هشيجل ًادئاقو رامخلا يذ

 يف كيسم نب ةورف ىلإ هجوتو ءءاعنص رداغو ءبرك يدعم نب ورمع بضغف
 هللا لوسر ىلإ ربخلاب ةورف قلطناف ءءاعنص يف ثدح امب هربخأو «ءارم ةقطنمب هرقم
 هلك هللا لوسر تاميلعت نم ةورف هب دوعيس ام راظتناب ديبُز ةقطنمب ورمع ماقأو هيي

 : حوشكم نب سيق بتاعي ورمع لاقو

 هك َفران يت يارِنأ َءاَعًئَصض يذَمْوَي كئْرقأ

 .76 ص  سانلا ديس نبا  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع
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 ةحقباتت مريييجسلا وببفأو ننس احبت اةللا لوسفت

 دينزودهفماتسيا بع .سيعحسسلا عزا ةيقيكم
 , ىلا ةوسألا بقل وهو (رامغتلا ىذ) رفضت (يمشلا ىلك)هلوقو

 ْنِم يسنعلا دوسألا لعف نع ِهِْلي يبنلا ىلإ عقو ربخ لوأ ناكو) :يربطلا لاق

 دوسألا ربخ ِهِكَي هللا لوسر غلب امل) :يرذالبلا لاقو "”كيسم نب ةورف لبق
 عقو دقو (هتلواصمل يدارملا حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورف ثعب يسنعلا

 حوشكم نب سيق ىلإ ثعبو» باوصلاف يرذالبلا صن يف فيحصت وأ سابتلا
 نبا لاق «يعازخلا سنحي نب ربو سيق ىلإ ثوعبملا ناكو «هتلواصمل يدارملا

 هيلع عقو امنأك ناك ِةِْي يبنلا نع هغلبأو :ناشلا هايتاو انشق نو ملعأ املف» :ريثك

 غك يبنلا رمأ ًاسيق ْرْبَو غلبأ دقو ©"!(هرمأ نم قيضو ضم يف ناك هنأل ءامسلا نم

 ةلامتساب هرمأو» يرذالبلا لاق ء«ءاعنص لخاد يسنعلا دويسألا لتق ىلع لمعلاب

 نآب اسيف ري ريشا هكللذكو ""ملسأف هيوذاد ايتأ مث ءآزوريف سيق لامتساف «ءانبألا

 ىلإ هجوتلاب نميلا قطانم ءامعزو لامع ىلإ لسُرلاو بتكلا ثعب هِي هللا لوسر
 ىلع ءاضقلل ءاعنص لخاد لمعي سيق ذخأف .يسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنص

 لامعو يي نادمهو ريمح ناسرفو ءامعز لبقأ نأ ثبل امو «يسنعلا دوسألا

 ائيش اوثيحُت ال نأ» سيق مهيلإ ثعبو ءءاعنص فراشمب اوطاحأف «نميلا قطانم

 دوسألا لتق ةطخ ذيفنتب سيق ماقو .ءاعنص اومجاهي ال نأ ينعي «انرمأ مربن ىتح

 ةجوز تناك يتلا هتخأو يمليدلا زوريف ةطخلا يف كرتشاو «ليللا يف يسنعلا

 . حوشكم نب سيق وه هلتق يذلا نإف يسنعلا دوسألا لتق ذيفنت امأ «يسنعلا دوسألا

 انيفدرم يظنع ايوتسلا. ينطق ىييتقلا وسألا وزو

 1 سم ميس كة | سس داشحفل لانا بفيس تاما ةيضأر مهعت هع

 انيسرمتملاَنِمههبَّدوكي  ٌمامُهحوشكم نبا ريغ لهو

 يرذالبلا لاقو «ةنيدملا درس ىلع نشك ماك حابصلا ناك املف» :ريثك نبا لاق

 / 0 هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف ةردملا رح عودححو سيق الَع»

 *!باوبألا اوحتفف سيق باحصأ جرخو نادك ةليبع نارا لوشو اديحيم ثأَو

 .ئدارملا حوشكم نب سيقب صاخلا ثحبملا ىف ةيليصفتلا قئاثولاو صوصخنلا 0 مدقت 20غ230

 ١/ ١١7. ص - يريطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 ١. * 8ص ١ فعح ح نيشكا نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ت 1115 نس د قرذالبلل ى.نادلبلا حوف 00
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 نسارف نينق ىقلاولا ريك نيالا ليج ني داعمو نمبلا ناضردو ءامعز لخط
 ةوسأالا ةنتف تييكلا كليو ”نلعأو مالسولا رهظو  هباحصأ مزهناف يسنعلا دوسألا

 حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع نكي ملو .ءاعنص زواجتت مل يتلا يسنعلا
 برك يدعم نب ورمع ناك امنإو تاقيفلتلا ضعب تمعز امك يسنعلا دوسألا عم

 يسدعلا دوسألل ءالولاب رهاظتلا درجم ىتح ضفرو ةيعنا نملا ةست وم لققا هعتلرا

 علطضا يذلا وه حوشكم نب سيق ناكو «ةؤبنلا هئاعداو هتدرل لولا ةعابسلا للف

 دهع يف كلذو .هسأرب حاطأو يسنعلا دوسألا ىلع ء ءاضقلا يف يسيئرلا رودلاب

 يذلاو عزعزتي ال يذلا هناميإ ىلع أتباث هتقطنمب و ورمع ثكمو ةْكلَو هللا لوسر ةايحو

 لوألا عيبر ١7 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةافو دعب ًاخوسر الإ ددزي مل
 .ةيرجه ١١ ةئس

 نو 23 تا +4 ءيرب مف

 ءانبألاو يمليدلا زوريف ةيلوتل ورمع ةضراعم

 هبتتسم عاضوألا تناك قيدصلا ركب يبأ فالختساو ْةْكَو هللا لوسر ةافو دعب
 لبج نب ذاعم ناكو «مالسإلاو ناميإلا ىلع نيتباث سانلاو نميلا ءاجرأ رئاس يف
 ناكو «نميلل يلاولا ريمألاو نميلا لامع عيمج ريمأ وهو ءاعنصب ًاميقم يراصنألا
 . مهلامعأ يف نميلا قطانم لامع

 تاياورلا ضعب هيمست ام ثدح ركب يبأ ةفالخ نم رهشأ ةثالث وحن دعب مث

 رقتفت ةيمست يهو «نميلا لهأ ةدر وأ حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع ةدر
 ةاكزلا اوعنم الو مالسإلا نع نميلا لهأ الو سيق الو ورمع دتري ملف «ةحصلا ىلإ
 برك يدعم نب ورمع فقومو ثدح يذلاف (هدر) وه ثدح ام نأ لاقي ىتح

 يلح يار
 نميلل لبج نب ذاعم ةيالو تهتنا ركب يبأ ةفالخ نم رهشأ ةثالث وحن دعب

 نب ديعس نب دلاخ مهنمو مهتبغرب لامعلا ضعب عجر كلذكو «ةنيدملا ىلإ عجرو

 ركب وبأ ماقو .يعازخلا سنحي نب ربوو «يراصنألا مزح نب ورمعو «صاعلا
 ءانبألا ءاسؤر نم زوريف ناكو «نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتب قيدصلا
 وبأ بتكف «زوريف كلذكو ءاعنصب ًاميقم حوشكم نب سيق ناكو «ءاعنصب سرفلا
 :هصن يلي ام نميلا ءاوذأو ءامعز ىلإ ركب

 نب ديعسو .«نارم يذ حلفأ نب ريمع ىلإ هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ ْنِما

 )١0( 4ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١١ - 7ج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص١8".
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 .فاني يذ رْهشو «ميلظ يذ بشوحو «ءعالكلا يذ عفيمسو «دوز يذ بقاعلا

 ينِإف زوريفل اوعمساو ءمهوطوُحو «مهأوان ْنَّم ىلع ءانبألا اونيعأف دعب امأ
0007 

 سرفلا ءانبألا جهتباو «نميلل أيلاو يمليدلا زوريف تاب كلذ بجومبو
 يف رود هل ناك هيوذاد نأ ودبيو «زوريف راشتسم حبصأ يذلا هيوذادب اورختفاو

 . يمليدلا زوريف ةيلوتو ذاعم ةيالو ءاهتنا

 ريمح ءاوذأ ذختاو «نيينميلا نم ريثك ءايتسا ءانبألاو زوريف ةيلوت تراثأ دقو
 ام راظتناو تمصلا فقوم  هباتك يف ركب وبأ مهركذ نيللا تيك ديفا ءامؤرو

 مه كاذنا مهيلإ روظنملا جحذم ءامعز ناكو «جحذم فقوم تاذلابو «؛ثدحيس

 نب ورمعو حوشكم نب سيقو كيسم نب ةورف ةثالثلا ةباحصلا ءامعزلا
 .ةهقرك يدعم

 هلي هللا لوسر دهع ذنم اهلك جحذم لئابق لماع وه كيسم نب ةورف ناك
 ءزوريفل ةعاطلاو عمسلاب مازتلالا ناك هفقوم نأ ودبيو .دارم ةقطنم يف ًاميقم ناكو

 :ميتواترب دق نق ىلع سسرفلا ءانرألا ةنامبإ توتعو نع ريعتلا دعب ىلا لصور اهوو
 ناكو مح ىف محلا ديحولا ينميلا دئاقلا ناكف يدارملا حوشكم نب سيق امأو

 زوريف عم ًانواعتم ء ءاعنصب ءاقبلاو زوريف ةيلوتب بيحرتلا وه  نلعملا  هفقوم
 اهي ناك برك يدعم نب ورمع امأو . ءانبألا ةرحفم تاب يذلا هيوذاد ةراشتسمو

 فقوم ناكو «ةيجحذملا هبنُم ينبو ديبز ةليبقل ًاسيئرو نارجن ثيلثتب هنصح يف

 فقوم نم بضغلاو ةهج نم ءانبألاو يمليدلا زوريف ةيلوت ةضراعم وه ورمع

 ةهج نم حوشكم نب سيق فقوم نم ءايتسالاو «ةيناث ةهج نم كيسم نب ةورف

 ءانبالا سرفلل نيتيبو كيسم نب ةورفل رعشلا نم نيثيب ؤرمع ثعبو لاقف . ةئلاث

 . حوشكم نب سيقل نيتيبو

 امهلاق نيذللا نيتيبلا قاحسإ نبا نع ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا دروأ دقو

 رثآلا نويع يف كلذكو (دترا نيح لاق) ةرابعب ةقوبسم كيسم نب ةورف يف ورمع

 ءيش نيتيبلا يف سيل امنيب «ةباصإلاو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو سانلا ديس نبال

 : برك يدعم نب ورمع لوق انهو «ةدرلا نم
 يان يل نات ارايجل مكن ف وز كحال اندزخاو

 )١( ص هللا ديمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا "47 7.

 .ناسنإلا نم محرلا ةلزنمب مئاهبلا يف رفثلاو .مش :فاس (؟)
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 ١ 6-5 ه مث م 7 هاا م 2 سأل مآ : 7 ِء م

 رعشلا كلذ ذاختا نكلو ءرعشلا كلذ ىف ةورفل ًاملاظو ًايساق ورمع ناك دقل
 امنإو ةدرلا ىلع ًاليلد سيل رعشلا كلذف «حداف أطخو ُمْلَُظ وهو رمع ةدر ىلع ًاليلد

 رد دية وم أ فاض ورش ناك ند كر ارح دعس ملم ىلع ليلا ره
 ايساك قرمع ناك ةكلذل ءمهتواني دق نم ىلع ءانبألا ةنواعمو هتعاط بوجوو زوريف

 . ابلاغ ةورف فقومب ءاسؤرلا ةيقب يدتقي ال ىتح رعشلا كلذ يف ةورف ىلع
 :امهيف لاق حوشكم نب سيقل نيتيب ورمع ثعبو

 نسل ل تانتال ليقشسل "نكت هلو تافو:نييخت وتوت
 ْدَوَسُملا يح ٌرِضِملاو ىّرَج ام اَذإ ُهَسُفَن طَّوَنُي نأ سيًفِل فيكو

 ءانبألاو زوريف عم ءاعنص يف ًادئاق ىَقَب يذلا سيق فقوم ورمع ربتعا دقف

 «سرُفلا ءانبألا عم «ةقباسلا بورحلا يف هموق تايحضتل سيق نم ءافو مدعو ًاردغ
 لثم كلذ ىلع دوعتملا الإ ةدوشنملا ةهجاوملا ةدايق ةيلوؤسم لمتحيل نكي مل امنيب
 ْمُهو سرُفلا ءانبألاب ةئيلم اهنأل (رضملا) يهو ءاعنص يف سيق ءاقب دقتني مث «سيق
 فيكف «ركب وبأ هالو يذلا يمليدلا زوريف وهو اديس حبصأ يذلا يأ (دَّوَسْملا ٌيح)

 ةهجو نم ءانبألا لقعم يف وهو هسفن ةيامح وأ ةهجاوملا ةدايقب سيق موقي نأ نكمي
 مايقلا يوني حوشكم نب سيق نأ دعبتسي مل هنأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو «ورمع رظن

0-0 
 سب

 هال: ف «زوريف ةيلوت يف هيعاسمل هيوذادب اورختفا ةفذلا ءانبألا يدناوملا امأو

 :امهبف لاق ريش سرك يدعم نب ورمع مهيلإ ثعب دقن ءمكحلا مهيلإ داعأ

 ارامذلا ٌحَضُف هيوذات نكلو ٍرْخَفب ٌمُكل هِئَوْذاَد نأ امو

 اراَفِقلا ُمُكِعوُمج يف ُبِرْضَيو مكيف اسخن ايضا وربما

 هدعوتي حوشكم نب سيقل ورمع امهلاق نيتيبلا نأ يربطلا اهروأ ةياور لوقتو

 امنت ةييضدش الك يمليدلا زوريف نأ هدعوتيو .هيوذادو ءانرألا قيشأ نات 2

 ول امتثيب ؛ (مكيف بيصيس ًادغ زوريفو) يناثلا بمعلا ردص عاج كلذلو (ةباحصضأو

 هنأ هدعوتيو ًأسيق مولي اهلبق يتلاو تايبألا كلت لاقو ورمع فقوم وه كلذ ناك

 عم ةدرلاب ةفوصوملا ةضراعملا ةدايقب تاياورلا هتمهتا امل .ءانبألاو زوريف دض راث
 نوباضْتنت عهنأب نترفلا ءانبألا دعوتي هنأ وه تايبألا هب قطنت يذلا باوصلاف ١ سيف

 . (ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ١/ 5 5 ص ءج)) .ةقانلا دلو اهيف جرخي يتلا ةدلجلا :ءالوحلا 00
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 يف سراف دالب ىلإ زوريف عم مهليحرتو نميلا نم ّيفنلاب مهدعوتيو لب «زوريف عم
 طوطخلا تايبألا كلت يف ورمع مسر دقو «(ارافقلا مكعومج يف برضيو) :هلوق

 لمش ثيحب زوريف ةيلوتل ةضراعملا فدهب ورمع عفتراو «دوشنملا لمعلل ةماعلا

 «نميلا نم ءانبألا يفنب ديعولاو ءانبألا ءاسؤر نم تاذلاب (هيوذاد) ىلع زيكرتلا كلذ

 يذ عفيمس ىلإ ءاعنص نم ةيرس ةلاسر ثعبب حوشكم نب سيق مايق ليبُق كلذ ناكو

 0 و ريمح لئابق ةداق ميدل يذ يبت حو عداكلا

 ءاَئْبألا ّنإ) : هصن يلي ام اهيف لاق ليكبيو دشاح ةداق فاني يذ رهشو دوز يذ

 لتقن نأ يأرلا نم ىرأ دقو :ممينع ارئارز نا مهوكرت نإو ءمكدالب يف ٌعاَرْن

 نم م «مهسوؤر لتقأ نأ» :ىوريو .«اندالب نم مهجرخنو «مهسوؤر

 ءاسؤرلا سفن مه كلذب سيق مهيلإ بتك نيذلا ءاوذألا ءاسؤرلا ناكو . ؟!"لاندالب

 اوعمسيو «مهوطوحيو «مهئواني ْنَم ىلع ءانبألا اوُنيِعُي نأب ركب وبأ مهيلإ بتك نيذلا

 هل نوكي نأ نكمي كيسم نب ةورف يف ورمع هلاق يذلا رعشلا نأ ودبيو .زوريف نم
 اذإ كلذ لثم ورمع مهيف لوقي نأ لمتحملا نم نإف ءاوذألا ءاسؤرلا فقوم يف ريثأت

 ملو ءأسيق ؤلامي ملا مهنإ ْذإ ًالوبقم مهفقوم ءاج دقو «ءانبألاو زوريف عم اوفقو

 مهو مهبحاص تنأ «ءيش يف انه امم انسل :اولاقو ءاولزتعاو «ءانبألا اورصني

 يقبو «مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيقل باجتساو . كباحصأ
 جحذمو ليكبو دشاحو ريمح لئابق بواجتب سيق ملع املف "”2نيلزتعم ءاسؤرلا
 هرمأو مهرمأ نوكيو ءهيلإ مودقلاب اولجعتي نأ مهَرّمأو ءرسلا يف ٌسيق مهّبتاك)

 كلذكو ءءاعنص ىلإ اوقلطناف «نميلا نم ءانبألا يْفَن ىلع اوعمتجيو ءًادحاو

 وهو زوريف ىلإ سيق ىتأ» ءءاعنص فراشمب اوتاب املف ءبرك يدعم نب ورمع

 ا سب .هيوذاد ىتأو هرئجملا اذه نسع جعزنملا  قرفلاك

 مهو) .ماعط ىلإ دغلا نم مهاعد مث . هيلإ اونأمطاف 0 ءامهيلع

 ودبيو .(هلتقف سيق ةلجاع هيوذاد هيلع لخد املف (شيشفجو «هيوذادو ءزوريف

 ني ةسر عم بوذا ىلا املك تورم لق قارنا ةيوداذلا لان كن ناك حا

 لتق ديري سيق نكي ملو .هعم نيذلا لقتعاو هيوذاد لتقب سيق ماق ءانبألا سرْفلا

 تلاق .ناثدحتت نيحطس ىلع نيتأرما عمس زوريف لبقأ) نيحف ةةفربف

 شيشفج ىقلو ةراعم رن نفق رو هيوذاد لتق امك لوتقم اذه :امهادحإ

 ةفالخملاو يوبنلا دهعلل ةيفاستلا قئاثولاو - 78ص "هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 000

 11 نص تةدشارلا
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 «باوبألا سيق باحصأ حتفو «ءاعنص باوبأ دحأ نم اجرخو نكانروم ارفق

 هايرك يدعم نب ورمع مهيفو ءححلمو ليكبو دشاحو ريمح ناسرف لخدف

 . ثدح امع ريبعتلا يف (ةروث) ةملك نودلخ نباو يربطلا لمعتسا دقو

 سيق راث» :يربطلا لاقو «اهلوح ام ىّبّجو ءاعنصب سيق راثا) نودلخ- نبا لاقف

 ركب وبأ بتك نم لئابق ةماع سيق عم قباطو . .اهلوح ام ىَّبَجو اهذخأف ءاعنصب
 سيق جرخو .شيشفجو زوريف برهو ..» :نودلخ نبا لاق .«مهئاسؤر ىلإ
 ريبدتب ناك ًاضيأ كلذ نأ ودبيو .«زوريف لاوخأ نالوخب اعنتماف ءامهرثإ يف
 ىلإ سيق داعو .ًابوغرم ناك نالوخ ىف هلاوخأ دنع ائجتلم زوريف ءاقب َّنأل سيق
 ملو «تردغ) هل لاق دق ناك يذلا برك يدعم نب ورمع اهيف ناكو ء ءاعئص

 : سيق لاقف ةديرص

 ادنعصضا :زاوعتلاب ونيس ةيصاق هع بيوع يسع

 ءاهز اوناكو ءاهريغو ءاعنص يف نيذلا مهتالئاعو سرملا ءانبألا عيمجت متو

 نأ اهنز .دالوألاو ءاسنلا نم مهتالئاع مهعمو لجر ةئامعبرأو فالا ةسمخ

 «قّوَف تلك ل قييوعلا ءانبألا ميسقتب ماق ثيح «هذاختاب ماق يذلا ءارجإلا ىف هعم

 ءاضقلا يف نيينميلا عم اومهاسو نزي يذ نب فيس عم اوناك نيذلا ْمُه ىلوألا ةقرفلا

 د ياس يدا هي ادووجاولا كلو سشابحألا ىلع

 ا

 سوجم ْنِم ملحلا غلب ْنَم لك ىلع ضرف» هنأو «نميلا سوجم نم ةيزجلا ذخأ
 رمأف .كئلوأ ْمُهَو .«رفاعملا بوث نم هتميق وأ ءارانيد ةأرما وأ لجر ْنِم نميلا

 نيبوحصم مهثعبو «رحبلا قيرط نع سرفلا ءانبألا نم ةيناثلا ةقرفلا ليحرتب سيق
 ىلإ بكارملاب مهليمحتو ندعو جحل ىلإ مهرييستب اوماقف (ةيجحللا ةراّيسلاب)

 ارب مهرييست متف ةثلاثلا ةقرفلا امأ . سراف دالب ىلإ كانه نم اوهجوتو نامع لحاس

 نر هكا ا يرد عسل احس قارعلاب اوقحلو نيرحبلا ىلإ

 نأ َرَمَأ ةيناثلا ةقرفلاو .مهلايع ٌرَقأو مهنم ةقرف ّرَقأ ؛ قرف ثاالذ مُهَقَرَفُف نءاتنألا
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 مهل لاقو «مهريسي نم ثعبو «ربلا يف ةثلاثلا ةقرفلا لمحو «رحبلا يف 0

 ءيش هيف سيل ثَدَح يذلا نأ هللذ ايحعف ها ينجو رنيقك اب اوقحلا :

 داهتجاب مت ميظع ُيبورعو ُينطو ُيسايس لَمَع وه امنإو «مالسإلا نيد نع ب نم

 نب سيقو برك يدعم نب ورمع امه قي هللا لوسر باحصأ نم نينثا ةدايقو
 ةيقب ذختا امنيب «نيملسملا نينمؤملا نم فالآلا تارشع ةكراشمبو حوشكم
 وهو ءيش ىف انهه امم انسل :اولاقو لازتعالا فقوم نييناميلا ءامعزلاو ةباحصلا
 جحذم لئابق لاجرو ناسرف قلطنا امدنع كيسم نب ةورف ًاضيأ هذختا يذلا فقوملا

 فالا ةسمخ ىقبي نأ مالسإلا حلاص يف نكي ملف «ميظعلا لمعلا كلذ يف ةاومهاسو

 نل يذلا يمالسإلا يبرعلا لقعملا اذه يف ةيسوجملا يتااتاغ ب سرعسلا لو

 مالسإلا ةلاسر نيلماح تاحوتفلاو داهجلا ىلإ هلاجرو هناسرف ةيبلاغ قلطني نأ ثبلي

 . قافآلا ىلإ

 يميمتلا رمع نب فيس هل لاقي لجر نع يربطلا اهدروأ ةياور 0 دقو

 قي قع ةيلمصلا» كابا نأ ةقغ ةقحال دوهع يف سرفلا ءانبآلا نضغم ىلا ةبوسنمو

 ءانبألا اوذقنتساو ارمعو ًأسيق اورسأو اومزه مهنأو سرفلا 1

 دف .ةحصلا نم ىندألا دحلا ىلإ ةياورلا كلت رقتفتو «نميلل أيلاو زوريف رمتساو

 ذختاف «تومرضحو ءاعنص ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا قيدصلا ركب وبأ ثعبا

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىذاح ىتح ىّضَم مث «فئاطلاب ْرَمو ءًاقيرط ةكم رجاهملا

 ىرافو يسم ب ةرردا دبل صضتاد .نارجن لهأ ىلع مدق مث ءهيلإ همَضُف

 بيشستحتو 7 رجاهملا ىلع لخد ىتح ًابيجتسم لبقأو ءًأسيق برك ىدعم نب ورمع

 كلذف «ًابيجتسم لبقأو ًاسيق برك يدعم نب ورمع قرافو» ةرابع ةصاخ ةيمهأ انه

 هعم نيذلاو رجاهملا ىلإ ىتأ هنأو ءاعنص يف حوشكم نب سيق عم ناك هنأ ىلع لدي

 نأب ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ رمأ» :نودلخ نبا لاقو . سيق عم سيلو ًادرفنم
 ا ا د ءهرمأ ْنِم حلصُيل نميلا ىلإ ريسي ريسي

 نب ةورف هيلإ مضناو نارجنب ْرَم مث «هيلإ امهّمضف روث نب ةشاكعو ىيلجبلا هللا دبع

 نبا لاقو ا”(حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاجو «يدارملا كيسم

 ١. ١1ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو 9ص ١ج . يربطلا خيرات 000
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 ىلإ رجاهملا عم راسو . .ةيمأ يبأ نب رجاهملا نميلا ىلع ركب وبأ لمعتسا» :ةرمس
 «نارجنب رجاهملا أدبف . ىلجبلا هللا دبع نب ريرجو ء صاعلا نب نمحرلا دبع نميلا

 0 د يدعم نب ورمع هءاجو «يدارملا كيسم نب ةورف هيلإ مضناف

 ًابيجتسم لبقأ» برك يدعم نب ورمع نأ :يريظلا نصل ىف دقت اهتيب "”«نانأ
 0 ا يي ا

 دعس بحس ذأ رمأ دق يك وبأ اكو دياب دا يدوب

 ا ملا و قنوع سيرك نب سل ص ماعلا نب دي

 امأو كيم دج نانا كلذ ءديسأ نب دلاخو صاعلا نب نمحرلا ديع هعم

 دارج يبا مح ةنأو ءاولَصَو هيلإو نارجن لماع وه ناكف يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 مهنأ ىلع لدت :(اييحتسم لبقأو ًاسيق ورمع قرافو) ةرابع لدتو كيس خب ةورف

 لخدو .ًابيجتسم لبقأف) مهيلإ يتأي نأب ء ءاعنص يف برك يدعم نب ورمع ىلإ اوثعب

 ما رولا صرحا و ل ا ا ا ا

 ا راسا هل 0 نبأ ةيآور ا لس رس ف نسا :رومألا

 ةدنك نول .سنسن ند باوجلا هءاجبف راحو ركاب ركاب 0ك 0 ع( ءاعئص 7

 هءاح» أامدنع ةيمأ 507 نأ نودلخ 5 اهركذ نجلا ةياورلا لوقت

 ىلإ امهب ثعبو امهقثوأ  نارجن ىلإ - حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع
 نب ورمع ثعبو قثوأ هنأ يربطلا ةياور ىف امنيب «هئاقل ىلإ اراسو نركب ىلا

 طبتريو ؛ءاعنص ىلإ رجاهملا لوصو دعب كلذ نأ ةرمس نبا ةياور يفو برك يدعم

 «ءاعنص هلوخدب ركب يبأ ىلإ بتك» رجاهملا نأ نم نودلخ نبا هركذ امب كلذ

 «حوشكم نب سيق ا|وقعلاو ءاعنص نيلإ "نضاحعلا نباو ةورفو ريرجو ورمعو رجاهملا

 هيلإ لصوتلاو قافتالا مت امب كلذكو ءاعنص هلوخدب ركب يبأ ىلإ رجاهملا بتكف

 ١. © ص - ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط كلل

 .؟7 20ص - نودلخ نس خيرات يف نميلا 68
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 هنأب معزلا باوص مدع ىلع لدتو (هئاقل ىلإ اراس) ىرخألاو (ركب يبأ ىلإ امهثعبو

 عم ركي يبأ ءاقل ىلإ ورمع راس امنإو برك يدعم نب ورمع قثوأ هنأ وأ (امهقثوأ)

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهنمو مزلي ام حيضوتل باتكلاب اوراس نيذلا
 ةعبرأ نع قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا عم ءاقللا رفسأ دقو .صاعلا نب نمحرلا دبعو

 :ةعيرالا نوفألا تلق ا دهتن تيملا نمو «قرفتم لكشب تاياورلا اهتركذ رومأ

 بتك ناك امل اهيلاثكما مدع نع ركب ىبأل سيقو ورمع رذتعي نأ :لوألا رمألا

 .ثدحخ ام عوضوم قالغإو هب اماق ام نع ركب وبأ وفعي نأو ءزوريف ىَلَو نيح هب
 باتو ءركب يبأ دنع سيقو ورمع رضحو» :اهلوقب كلذ نع تاياورلا ترّيع دقو

 ملو .«امهّدّرو ركب وبأ امهلاقأف  رذتعا يأ  لاقتساو برك يدعم نب ورمع

 مهلتقت هللا دابع ىلع َتْوَدَعَأ «سيبق اي» :لاق هنأ ركب يبأ باتعو فقوم زواجتي

 ركذت ملو «نينمؤملا نود نم ةجيلو نيدترملا ذختتو» ةياورلا فيضتو !؟مهيقنتو

 نأ نكميف ءءاعنص يف ناك امنإو ًادوجوم نكي مل هنأل امير سيق باوج ةياورلا

 هلاق نوكي نأ نكميو «ةيمأ يبأ نب رجاهملا عم مالكلا كلذ هيلإ ثعب ركب وبأ نوكي

 سرملا َىْفَت َّنأف ذاع ايا دما و ءايقيأ اسيق كمي هنأل ورمعل

 رظن ةهجو ركب وبأ مّهَفت دقو «نينمؤملا دي ىلع مت دق هيوذاد لْدَقو سوجملا
 اوماق ام نأ نودقتعي مهو كلذب اوماقو اودهتجا نيذلا نيينميلا نينمؤملاو ةباحصلا

 نم لئاهلا ددعلا كلذ ءاقب ةرضم عفديو مهنيدو مهتمأو مهدلبل ةحلصملا بلجي هب

 . تاحوتفلاو داهجلل اوراس اذإ مهروهظ فلخ سوجملا

 رابح نع وغو نمبلا يلع ضاعلا نب ةيعس نب نابأ ةيلوت : يناثلا رمألا

 لوسر ىلإ سيقو ورمع دْفَو امئيح حوشكم نب سيق تخأب جوزت دقو د
 دقو «هفرعي ركب وبأ ناك رمأ وهو 0 ةنس ةئيدملاب اماقأو ةرونملا ةنيدملاب هِي هلل

 رجاهملا ىلإ ركب وبأ بتكو «نميلا ىلع هالوف «ديعس نب نابأ ةيلوت ركب وبأ ب
 يف ديعس نب نابأ رقتساو ءرجاهملا راسف ءتومرضح ىف رومألا حالصإل ريسي نأب
 . ءاعنص يف هعم حوشكم نب سيق ثكمو نميلل ًايلاو ءاعنص

 لاق كلذ يفو ء.حوشكم نب سيق هلتق يذلا هيوذادب لصتيو :ثلاثلا رمألا
 سيق رضحا هنأ ركب يبأب سيقو ورمع ءاقل نع قباسلا ربخلا قايس يف نودلخ نبا

 رجح نبا لاقو «هرمأ يف ًايلج ًأرمأ دجي ملو .هيوذاد لتق رطخف نك نا دنع

 ني نابأ قيدصلا رك وبا قيعب اولا ةرانععلا ةيمك يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا

 نابأ لاقف ءحوشكم نب سيق هلتق يذلا هيوذاد مد يف زوريف هّمَّلك «نميلا ىلإ ديعس
 :زوريفل نابأ لاقف .ًاملسم هيوذاد نوكي نأ سيق ركنأف ؟ًاملسم ًالجر َتْلَتَقأ : سيقل
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 ريمأ  ىّضْنأَف .هل بتكف .امكنيب ٌتيضق امب كل بتكأ انأو نينمؤملا ريمأب قحلا
 نابأ هبتك يذلا وه ام ينالقسعلا ركذي ملو .«ديعس نب تان. هينك اهي نيكولا
 د وب ع ديور وع ايوا . ركب وبأ هّرقأو هاضمأو

 : اهلي هيوذاد نوكيا رك حوشكم نب نبت 1 كلذو هيوذاد رمأ يف

 ا سرع نايك نب يرد ناك دقو هيوذادب سانلا فرعأ

 ركب وبأ نيبتي ملف :همالسإ يف ًاقداص نكي مل هنأ سيق فرع مث (« سنحي نب ربوو

 .مالسإلاب رهاظتيو ةتتسوجيم: ىلع ًايقان ناك مأ ًاملسم هيوذاد ناك اذإ اميف رمألا ةيلج

 . هيوذاد عوض وم ىهتنا كلذبو

 يف هلاوخأ دنع ًائجتلم ًاميقم ناك يذلا يمليدلا زوريفب لصتيو : عبارلا رمألا
 نابأ هل بتكف ء«زوريف هيلإ ءاج +« ضاعلا نع كيعش ني. نانا :ىلوت اهلد .نالوخ

 راسف هِْكَي هللا لوسر ةفيلخب قحلا :هل لاقو هيوذاد نأشب ركذلا فلاس باتكلا

 دقو «ًادبأ نميلا ىلإ عجري ملو ءاهيف تام نأ ىلإ ةنيدملاب ماقأف «ةنيدملا ىلإ زوريف
 . ماشلا حتفل اقلطنا نأ ىلإ ثيلثتب ورمعو ءاعنصب سيق ثكم

 عام عام ع”
 هيكل هزل ر>

 ماشلا حوتف يف هتلوطبو داهجلل ورمع قالطنا

 ةدوتسلا ةفيدملا ىلإ قفدتت ةعنلا لقأ ةيكاوه تاديدقا  ةنس رخاوأ ىف
 لوأ ناك» هنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع نع يدقاولا ركذ دقو ءماشلا حتفو داهجلل
 مث ٠ . هنع هللا يضر يريمحلا عالكلا وذ مهمدقتي ريْمِح لئابق ًالوصو ةرهجلا لهأ

 املف ءهنع هللا يضر يدارملا حوشكم نب سيق مهمدقتي جحذمو دارم بئاتك تلبقأ

 : لاقف مالسلاب دانقا هناحيضاو قيدصلا ركب يبأ نم برق

 ٍدارُم ْنِم ينعأناجيتلايوذ ًاعارس ائِه ٌبئاتك كتتأ
 داحلا لالا ب هوربلا ةبيجح انارت يك كمامأانمدقف

 لئابق ُتلبقأ» ةيلات مايأ يفو .«ًاريخ هنع هللا يضر ةديصلا رك وما ءاوجبف
 دزأ  دزألا تلبقأ مث . .هنع هللا يضر يئاطلا ةدعسم نب ثراح اهمدقتي ءيط

 هللا يضر يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج اهمدقتي ةريثك عومج يف - ةارسلا
 مه نويناميلا كئلوأ ناكو ''”نًاضعب اهضعب ولتي نميلا لئابق تعباتت» مث !هنع
 شيجلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمُي اوناكو «نميلا لهأ يرفنتسم نم ىلوألا ةجوملا
 15 "7 ض ١ج  يدقاولا لمحيم هللا دبع يبأل - ماشلا حوتف 860
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 نب ةديبع وبأ مهنم ءارمأ ةعبرأ ةدايقب ه١ رفص يف ماشلا ىلإ ركب وبأ هثعب يذلا

 نب دلاخ ىلإ ةماعلا ةدايقلا ركب وبأ دنسأ مث «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو حارجلا

 1 يف نيدانجأ ةعقوم يف مورلا اومزهو ه١ عيبر رهش يف مهيلإ مضناف ديلولا
 :هاا“ ةننع ىلوآلا دافع

 ىتح لئالق مايأ تمت امف» ماشلا حوتف يف يدقاولا هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 هللا يضر يديبزلا برك يدعم نب ورمع مهيلع نميلا ْنِم ٌعْمَج ةنيدملا ىلإ ءاج
 عمتجاو هنع هللا يضر يعخنلا رتشالا كلام لبقأ ىتح اوثبل امو «ماشلا ديري هنع

 ديلولا نب دلاخ ىلإ بتكو ماشلا ىلإ ركب وبأ مههجوف «فالآ ةعست نم وحن ةئيدملاب
 نذأي نأ ىلإ قشمد لزني» ىتح - مورلا عومج ةلزانم دعب - يضمي نأب هيف هرمأي ًاباتك
 ؛ةكم لاطبأو نميلا لاطبأ كيلإ مدقت دقو» :هباتك يف ركب وبأ لاقو «اهحتفب هللا

000 
 ١ (رتشألا كلامو برك يدعم نب ورمع كيفكيو

 نم فالآ ةعست ءاهز مضي يذلا شيجلا كلذ عم ماشلا ىلإ ورمع لصو دقل

 سراف ةئتامسمخ ورمع عم ناكو ه١ ىلوألا ىدامج طساوأ يف لاجرلاو ناسرفلا

 ةريشعلا دعسو هبنم ينب رئاشع نم تاعامجو  ةصاخ - ديب ينب نم لجارو
 50000 ا ل ا
 . لئابقلا ةيقب نمو  حجيدخ نب ةيواعم ةدايقب  نوكسلا نمو  رتشألا كلام ةدايقب

 نب دلاخ ناك يذلاو ماشلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ىلإ شيجلا كلذ مضناو

 ىلإ اوهجوتو ءافلأ نيثالثو ةعست ءاهز شيجلا ددع غلب كلذبو «ماعلا هدئاق ديلولا

 .ها١1 ةنس يناثلا ىدامج يف مورلا شيج عم كومريلا ةعقوم تراد ثيح كومريلا

 لاقف «ماشلا حوتف برك يدعم نب ورمع دهش» : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 لاق لاق بيبح نع بيعش نب دمحم نع رهسم يبأ نع يزاغملا يف ذئاع نبا

 هيلإ جرخف ,كومريلا موي زرب ِلُجَر ْنِم فرشأ تيأر ام :يمعئخلا هللا دبع نب كلام

 «ميظع لءابخ ىلإ فرصنا مث ءمهعبتو ءاومزهنا مث «هلتقف رخا مث «هلتقف جلع

 نب ورمع :اولاق ؟اذه ْنَم :ٌُتلَقَف .هلوح ْنَماعدو «نافجلاب اعدو «لزنف
 و 557

 ةداَمْلا قف هتزرابمل جرخف مويلا كلذ يف برك يدعم نب ورمع زرب دقل

 ١ ١0 ص ١ج  يدقاولا دمحم هنأ دبع يبأل  ماشلا حوتف 000

 11 نص اج  ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 230
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 - ينامور دئاق يأ  رخآ جلع هيلإ جرخ مث .هلتقف ءورمع هزرابف نامورلا ناسرفلا

 «نادئاقلا اهنم ناك ىتلا ةيمورلا ةعومجملا ىلع لمح مث .هلتقف ءورمع هزرابف
 مدقت دقو .يمورلا شيجلا ركسعمو فوفص ىلإ تداعو ةعومجملا كلت تبرهف
 نب رمع إو ناجل ريت رك ال ردامأ درج اع اجلا قورمع فصو

 نم ابجعت .ًارمع قّلَحو انَقَلَح يذلا هلل دمحلا :لوقي ناك هيلإ رظن اذإ باطخلا

 ءابخ ىلإ ورمع ىلإ عجر «ةينامورلا ةعومجملا كلت تبره نأ دعبو «(هقلخ مظع
 اعدف «يمالسإلا يبرعلا شيجلا ركسعمو فوفص يف  ةميظع ةميخ يأ - ميظع هل

 يمعثخلا هللا دبع نب كلام ناكو .هعم اولكأف ءهلوح نم اعدو ءماعطلا نافجب
 ديب نريمنع :اولاق ؟!ذيه ره :لافع «ةعففشلسملا كلت كيفاش ةكخ هللا نضر

 0-1 ىدعي

 ءعاع 4

 مضي ًاسودرك 7 ىلإ شيجلا ميسقتب ةداقلا ةباحصلاو ديلولا نب دلاخ ماقو
 ميسقت متو «ةباحصلا نم دئاق ريمأ سودرك لك دوقيو «لتاقم فلأ سودرك لك

 لك ىلع ادئاق برك يدعم نب ورمع ناكف «ةرسيمو بلقو ةنميم ىلإ سيداركلا
 . ةنميملا سيدارك نم سودرك

 ةةييعلا سيفاركلا ةيتامللا ةداقلا: ةناحيفلا هرحنأ ىلإ انهةزاشألا ةينملا نمو

 ىلع يريمحلا عالكلا وذ «سودرك ىلع يدنكلا ةنسح نب ليبحرش :كومريلا يف
 جيد نب ةيواعم ءسودرك ىلع يسودلا هممح نب ورمع نب بدنج «سودرك
 يدعم نب ورمع «سودرك ىلع يدنكلا دوسألا نب طمسلا «ءسودرك ىلع ينوكسلا
 يبلكلا ةفيلخ نب ةيخد :بلقلاو ةرسيملا سيدارك ةداق نمو . سودرك ىلع برك
 يرعشألا مْنَع نب ضايع «سودرك ىلع يريمحلا ميلظ وذ بشوح «سودرك ىلع
 ىلع ينوكسلا سياع نب سيقلا ؤرما ؛ سودرك ىلع يكعلا قورسم «سودرك ىلع
 ةداقلا نم نأ عماجلا باتك يف ءاجو ."'” سودرك ىلع سنخي نب ديزي « سودرك

 «ةبيتك ىلع يريمحلا بعك نب ريشب :سيداركلا يهو  كومريلا بئاتكل نييناميلا
 يا يراصنأآلا ديز نب دلاخ «ءةبيتك ىلع يدزألا يجرزخلا ةسماضلا 9 ةدابع
 نيبئادسلا داب ياللا هيعوب ورجح : ةبيتك ىلع مكحلا نب ةمقلع «ةبيتك

 ريثك نبا ركذو .''”كومريلا يف يمورلا شيجلا تايونعم ىلع اوُرْنأ .نيذلا نيينميلا

 ."4 ص ؛ج  يربطلا خيرات (0)
 .1* ؟ نص - فرطمنابل عماجلا )050



 "5106 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ش 0055
 20 ا اا اس ا ل دنا قالا فظل "وو يورو اف

 دلاخ ناكف «ةرسيملاو ةنميملا ءارو اهلعجو «نيتقرف ليخلا قَرَق» ديلولا نب دلاخ نأ

 ءارو - ىرخألا ليخلا يف حوشكم نبا سيق لعجو «ةنميملا ءارو نيليخلا دحأ يف
 . ©200ةرسيملا

 لاتقل ةيهأتم ةفطصم شيجلا سيدارك تناك كومريلاب مساحلا لاتقلا موي يفو

 ةروس أرقي يريمحلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا ناكو .هدئاق سودرك لك مامأو

 لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع وبأو «شيجلا ىلع لافنألا ةروس يهو داهجلا

 ءودعلا ةاقالم يف ربصلاو هللا ليبس يف داهجلا يف لاسبتسالا ىلع شيجلا ناثحي

 ناكاوب هيودأالا دمت نأ ذاك عؤولا نكح قوت وأ بناتك قناع ركتلا تناجعلا نك اهني
 . نيملسملا فاعضأ ةثالث مورلا

 ةنميم سيدارك ىلع ءاضقلل مهشيج مظعم اوهجوو موجهلاب مورلا أدبو

 ىلع مورلا تلمح» ماشلا حوتف يف يدقاولا هللا دبع وبأ لاق «يمالسإلا شيجلا

 تلمحف «ريمحو نالوخو تومرضحو جحذمو دزألا اهيف ناكو نيملسملا ةنميم

 اتابث اوتبثو ًاديدش ًالاتق اولتاقو ماركلا ربص مهل اوربصف ؛ةركنم ةلمح مورلا مهيلع

 ةثلاث ةبيتك مهيلع تلمحو ءاليمج ًاربص اوربصف ةيناث ةبيتك مهيلع تلمحو : ادييخن

 وهو ديبزلا برك يدعم نب ورمع مهنم ردتباف «ةنميملا نع نيملسملا اولازأف

 ٠ اجلا ىف وعم اضن رو رب امل هودظعي حو «مهيلع ريمألاو ديبُر ىلع مدقمملا

 ءادعألا نم نورفت ديبز لآ اي ديبز لآ اي مهيف حاص اوفشكنا دقو هموق ىأر املف

 اذه امف .ةلذملاو راعلاب مكسفنأل نوضرتأ ةئىقرلا ماك مرتك نع نوغةقكو

 نيو ىلعو مكيلع ُعِلطُم ه هللا نأ متملع امأ «جالعألا بالك نم جاعزنالا

 رصنب مهُدَمَأ هئاضقل اوتبثو هتاضرم يف ربصلا ويمر هيو مهول نظل »5 نيواصلا

 بضغو رانلا لوخدو راعلاب متيضرأ «ةنجلا نم نوبرهت نيأف .هربصب مهدّيَأو

 هيلع اوفطعو هيلإ اوعجر برك يدعم نب ورمع مالك ديبُر تعمس املف .رابجلا

 «لجارو سراف ةئامسمخ ءاهز ْمُهو هولح اوعمتجاف ءاهدالوأ ىلع لبإلا ةفطع

 «نالوخو تومرضحو ريمح مهعم تلمحو «ةدحاو ةدش مورلا ىلع اودَشو

 ةلمح مورلا ىلع سود تلمحو . .مهنكامأ نع مورلا اولازأف ةبعص ةلمح اولمحو

 . "”ىحرلا رودت امك برحلا مهنيب ترادو «ةركنُم

 )١( ص المج  ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ١٠١.

  00يدقاولا  ماشلا حوتف - ج١ ص١7 ١.



 636 ظ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 1/5

 نحيل نوبلز فيزايالو ترسل نيس برا يانجب نب وريم تاي نا دل

 رثآلا ةغلاب كلت هتاملك تناك مث ءاميظع اَتاَبُث مورلا سيج نم موجهلا كلذ ةيادب يف

 تلمش مث مهب أدب امنإو طقف ديبُز ناسرفل ةهجوم نكت مل اهنأ ودبيو «يتاعلاو
 ناسرف هيلإ عجر نم لوأ ناكف .«سودو نالوخو تومرضحو ريمج سيدارك هتاملك

 ةدش مورلا ىلع هتدايقب اودشف عهسودرك ناسرف ةيقبو ةئامسمخلا ديبُز لاجرو

 ناسرف نم اوناك نيذلا هسودرك يف يريمحلا عالكلا وذ مهعم لمحو ءةدحاو

 سيدارك ةدع اوناك رّيْمِح ناسرفو لئابق نأل ةيريمحلا سيداركلا ةيقب كلذكو هرّيمِح
 دوسألا قب , طمّسلاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب تومرضح سيدارك مهتلت مث

 دزأو سود مث «نالوخ مهعم تقلطنا مث ,ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو يىدنكلا

 اولمح نيذلا عومجم ناكف «يسودلا هممح نب ورمع نب بدنج ةدايقب ةارسلا

 ةبورعلا ناسرفو لاطبأ نم فالآ ةرشع ءاهز برك يدعم نب ورمع ءارو اوقلطناو
 مورلا قرِفو بئاتك اوقّرَمو ةقداص ةلمح مورلا ىلع اولمحف «نييناميلا مالسإلاو
 امتيب ءمهركسعم ةهج ىلإ مورلا رقهقتف يمالسإلا شيجلا ةنميم مامأ تناك يتلا
 يتلا ليخلا ةقرف هعمو ديلولا نب دلاخ مهيلإ مضناو ؛مهنوعبتتي نوملسملاو ورمع
 .مهريغو ةليجّبو ةعاضُقو ئيط ناسرف نم فالآ ةتس ءاهز اوناكو ةنميملا ءارو تناك

 ليخلا ةقرفو برك يدعم نب ورمع ءارو يتلا ةنميملا سيدارك تمدقتو تلمح املف
 ءدسألا يدي نيب منغلا ىَلَو امك تّلَوَو «مورلا تفشكنا» ديلولا نب دلاخ ةدايقب
 .ًاحيبق ًافاشكنا اوفشكناف مورلا ةنميم ىلع ةلمحلا تناكو 000 مهعبتو
 : ةقراطبلا هل لاقف  مورلا ةنميم ريمأ - ناجريدلا عضوم نم ةبرقم ىلإ ةلمحلا تغلبو
 لاقف «برعلا ليخ انتطلاخ دقف ىلوُت وأ كعم لمحنف لمحت نأ كل نآ امأ ريمألا اهيأ
 ىري ال ىتح هسأر ْفّلو ء«هرضحأ الو هارأ نأ ٌبحأ الو هبحأ ال ءوسلا موي نإ :مهل

 ىلإ اولصوو نيملسملا يديأ نيب مورلا تمزهنا ىتح نولتتقي سانلاو «برحلا
 . نيملسملا ناسرف نم سراف هلتقو هيلع لمحف «سأرلا فوفلم وهو ناجريدلا

 لمتكا يذلا رصنلا ةيادب مورلا شيج ةنميمل ةقحاسلا ةميزهلا كلت تناكف
 نب ليبحرشو .«حوشكم نب سيقل ناكو «مورلا شيج ةيقب ةرسيم ىلع راصتنالاب
 يف رفاولا مهماهسإ ءةداقلا نم مهريغو را ب هيك يب أو «يدنكلا ةنسح

 موهروف دجارلا نب دلاخو برك يدعم نب ورمع هأدب يذلا زاضتنالا لامثكا
 نم مايأ دعب ه١ ةنس يناثلا ىدامج رخاوأ يف كومريلا راصتنا موي ناكو 6ك وفريلا
 انفي نع ىلا قا يذلا ناكو ؛باطخلا نب رمع فالختساو قيديفلا نكي يما ةافو

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرج كومريلا يف رصنلا
 خبل ثا

 فزل تو تذل
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 لحف ةقطنم ىلإ كومريلا ةعقوم دعب يمالسالا شيجلا نم ريبك مسق هجوت دقو
 تعقو نأ ىلإ ةرتف ةهجاوملا ترقتساو «مورلا نم ريبك شيج اهيف ناكو نيطسلفب

 ةئسح نب ليبحرش نيملسملا دئاق ناكو ه١ ةنس ةدعقلا يذ 5/ ىف (لحف ةعقوم)

 نوقابلا قرفتو «هعم فالآ ةرشع ءاهزو مهقيرطب لتق» دعب مورلا ةميزه مقا يدنكلا
 ىلع نامألا اولأس ىتح نوملسملا مهرصاحف (لحف) لهأ نصحتو «ماشلا ندم يف

 هالوت :لاقيو رار ل قل ل ل لو ,جارخلاو ةيزجلا ءادأ

 نيملسملا ىلع ناك :هنأ يربطلا خيرات يف َتَبَت دقو '”يدنكلا ةنسح نب ليبحرش

 عم برك يدعم نب ورمع هجوت امئيب 5 ةنسح نب ليبحرش (لحف) يف
 0 .قشمد ىلإ قيرطلا يف ةعقاولا (رفصلا جرم) ةقطنم ىلإ حارجلا نب ةديبع يبأ

 مرحم لالهل كلذو» يمالسإلا شيجلا اولتاقف مورلا ْنِم ريبك شيج رّمّصلا جرم يف
 ىَلَو مث «فالآ ةعبرأ ل سلا رص نجر ًٌاديدش ًالاتق اولتتقاف ه5١ ةنس

 نب ديعس نب دلاخ ذئموي دهشتساو . .قشمد اوتأ ىتح نيلولفم نيمزهنم مورلا
 ةقدصلل ًالماع ناك يذلا برك يدعم نب ورمع بحاص وهو 27 (ةيمأ نب يصاعلا
 ركذ دقو ءه١٠ ةنس ِهِْلك هللا لوسر دهع يف جحذم قطانم ضعبو ديبُر ةقطنم يف

 .همركأو «برك يدعم نب ورمع ىلع لزن» ديعس نب دلاخ نأ ليلكإلا ىف ىنادمهلا

 نتج عن ةماصسملا هسا الرول. هل يعرف هةيكاوأ اعراضها :ةلامق

 نإ ؛ةادنبلا معف يف يرفالبلا ركذو ,©"ةينلقدم رمح مايا ثسلا جرم موي ليك
 نب ورمع طهرب ْرَمَف الماع نميلا ىلإ هّهَجَو مرحم لالهل» تناك رّمَّصلا جرم ةعقوم
 نع ةاورلا دحأ همعز ام ةرابعلا كلت دعب يرذالبلا دروأ مث .«يديبزلا برك يدعم

 ببس نأو .اهتحص مدع نييبت فلس ةيمهو ةكرعم يهو ديبُر ينبو دلاخ نيب ةكرعم

 يرذالبلا ةياور ةيقب نإ لب «ينادمهلا هركذ ام وهو ةماصمصلا ىلع دلاخ لوصح
 1 لام هنا ضيم: هقيس يرد هل يسرنا جنات كيج كالو لك

 مركلل ب هاوملانكلو ةالقْنِمهبهأْغل ليلح

 ناكف ا موي م حلا راسل ا

 د مب سا لزج ملا ١ :ًالئاق نئادعملا كلذ ركذ دقو 000

 .05ص ةج - يربطلل كولملاو ممألا خيراتو - ١١؟ص - يرذاليلل  نادلبلا حوتف )١(

 ١5"1. نص ”ج ب يتادمهلا نسحلل - ليلكألا :(؟)
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 ءنامثع ىلا هنبا هيف هعزانف «لايعس ب سا ةيواعم ءلقساف «هدذلقتم رّمّصلا 0

 ةرابع نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو "ا (صاعلا يبأ نب ديعس نبال نامثع هب مكحف

 ةيواعم لْخَأ دقو «هرهظ ىلع فيسلا لمحي ناك هنأ اهب د دوصقملا (هقنع ىف) فيسلا

 يصاعلا نب ديعس نب نابأ هوخأ كومريلا يف دهشتسا كلذكو «نيطسلفب دهشتسا دق
 نايفس يبأ 0 ا ا

 0 0 يصاعلا نب ديعس هيف هعزان نأ ىلإ ماشل هتبالو ةرتف يفو ه١

 نب ديعس نب ورع ىلإ فيسلا لقت مث .هيلإ يداعم هملسف يصالا نب ديعسل

 .كلملا دبع هيراحف ةفالخلاب مو هعيابو مدا كلملا دبع عزان نأ ىلإ 0

 م ل يأ نب بو الا ءديعس نب ىحي زب نأ اوف يمس نب حد

 ينيسلا 00 سوم دلقتف ه5 ةنس ةفالخلا يداهلا ىسوم ا 02

 :لوهلا وبأ رعاشلا لاقف «ةفالخلا ىلع دعق ام لوأ ةماصمصلا

 ٌنيمألا ىسوم مانألااذه ريخل ورمع يديبُرلا ةماصمص زاح
 نويسلا ةيبش يني انة ”نسلع ابيت ناكر و ويع اليس
 نويكلا هين نييسمت كاز نس دريهيدح نيب نوللا رضخأ

 ملس رعاشلا لاقو «يريمحلا هللا دبع نب رماع لوهلا يبأ ةديصق رخآ ىلإ
 :اهنم ةديصق رساخلا

 نورقلادذعينورقلاىنفأو سانلا رهش يذلا ةماصمص نإ
 نوكيا م ةسيئيرست تم لسع هانت قةضاوصلا وهاتمس ناك
 نيمألاديشرلازّيحن يفررص ىتح سانلا نم هبر بصي مل
 نوكملا نوف ليطتلا نبا نلع وع ا كاسم  دحال
 ينوكف تئش ثيح نم ايانملل ديو اوه ل ويقل :نأ لبت مل

 مو نا د نتادمولا نسحلل تليلكألا .(1)
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 نونفلا مج توملا يف ماسحو دعرو قرب جاتن نم سرف

 مث نومأملاو نيمألا ىلإ مث يدهملا نب ديشرلا نوراه ىلإ فيسلا لقتنا مث

 نوراه نب دمحم نب نوراه وهو قئاولا ىلإ مث ديشرلا نوراه نب مصتعملا ىلإ

 : فيسلا ىقسي نأ هرمأو لقيصب قئاولا اعدف «ءها171 ةنس ةفالخللا ىلوت ءديشرلا

 نيل و هع للعلا فرعي ملو لوألا هؤام بهذ كلذ لعف املف

 لزي مل يذلا  ةماصمصلا برك يدعم نب ورمع فيس ىهتنا كلذبو .'''ر يغتو
 نوهابتيو هنوثراوتيو هنوظفحيو هنودلقتيو لايجألا كلت ربع ءافلخلاو ءارمألا هلقانتي

 مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا سراف برك يدعم نب ورمع فيس هنأل هتزايحب
 يباحصلا ميعزلا كلذب ةمألا زازتعا ىدم ىلع لدي امم هيي هللا لوسر بحاصو

 تاما تالا ثا

 يبرعلا شيجلا يف ةداقلاو ةباحصلا عم برك يدعم نب ورمع قلطنا دقل

 ورمع ناكو  ه5١ مرحم رهش طساوأ يف  «قشمد ىلإ رمّصلا جرم نم يمالسإلا

 ثيح «قشمدل يقرشلا بابلا ةهجاوم يف ديلولا نب دلاخ عم تطبار يتلا ةوقلا يف

 ةنسح نب ليبحرشو «ةيباجلا باب دنع ةوق سأر ىلع حارجلا نب ةديبع وبأ طبار

 ليبحرش لزن) يرذالبلا لاقو . قشمد لامش اموت باب دنع ةوق سأر ىلع ىدنكلا

 «جرفلا باب دنع ةوق سأر ىلع حوشكم نب سيق طبارو .(سيدارفلا باب دنع
 هعمو يقرشلا بابلا دنع ديلولا نب دلاخو «ناسيك باب دنع نايفس يبأ نب ديزيو

 .«قشمد ىلع راصحلا نوملسملا ضرفو «ةباحصلا نم هريغو برك يدعم نب ورمع
 كلم لقره كلملا نم تادادمإلا لوصو نورظتني مهو قشمد لخاد مورلا دمصو

 ةوق سأر ىلع أطبارم يريمحلا عالكلا وذ ناكو ءصمح ةنيدم يف ناك يذلا مورلا

 لويخ تءاج املف) : يربطلا لاق . صمحو قشمد نيب قيرطلا يف ريمح ناسرف نم

 دادمإلا نأ قشمد لهأ نقيأ املو «عالكلا يذ عم يتلا لويخلا اهتجشأ لقره

 .*' (مهؤاجر عطقناو اونَهَو مهيلإ لصت ال
 ةراد تياكو (« صقرم نب سئوي همسأ ضشيسف كانه ناكو) :يدقاولا لاق

 نب ورمع فيس كلتميو دلقتي نأ قحتسي نم كانه دعي مل هنأ ةبيجعلا تافداصملا نم )010(

 مايأ كرتلا يلاوملا ةرطيس تأدب دقف ءمصتعملا دعب نييسابعلا ءافلخلا نم برك يدعم
 يلاوملل ةلماكلا ةرطيسلا تحت نييسابعلا ءافلخلا حبصأ مث ه177 ةنس تامو قثاولا

 . ةميظعلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود تقزمتو

 .07ص ج - يربطلا خيرات (1)
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 يالا نا نال. ..ك سدادها ا كالا تال 3ا اارلا .كاب اا ا كلا 1111

 ءهراد نم سنوي بقنف «دلاخ هدنع يذلا يقرشلا بابلا يلي امم روسلل ةقصالم

 ءادلاخ دصقو ,ليللا يف هدالوأو هلهأ نم ةلفغ نيح ىلع جرخو «ًاعضوم رفحو

 :يدالوأو يلهألو يل ًانامأ ديرأ نآلاو ءًاعضوم رفحو هراد نم جرخ هنأ هثدحو

 نم مهرثكأ نيملسملا نم لجر ةئام هعم ذفنأو .كلذ ىلع دلاخ دهع ذخأف

 اودصقاو ”«مكعمساب مكئاربما ارعرات ةنيدملا صاضو اذ :مهل لاقو ع« ريمج

 نب سنوي مهمامأ ىضمو اوراسف . . لسالسلا اوليزأو لافقألا اورسكاو بابلا

 اوسرتحاو اوعردت هراد يف اوطح املف «جرخ ثيح نم مهب لخد ىتح صكفرم
 «لسالسلا اوعطقو لافقألا اورسكو ريبكتلاب اونلعأو بابلا اودصقو اوجرخ مث
 . .مورلا يف فيسلا اوعضوو نيملسملا نم هعم ْنَمو ديلولا نب دلاخ لخدف
 ا ا ا ور : يدقاولا لاق «يقرشلا بابلا نم قشمد أولخدو

 ااا ءامهعم ناك نمو يعخنلا رت رتشألا كلامو يديبّزلا برك يدعم

 لدم ام ير اير وطن ريس رع . '"”(ضعبلا مهضعب ىلع
 ىلع ناك هنأ كاردإ حيتي امم «مهلبق قشم د لخد هنأ ىلع لدي هعم نيذلاو اهيلإ

 اود نيت رم نيد نسقرتن ناك رم ةنيدملا | راحو نيللا نيفلدبملا نم اةناعلا ناز

 عم لاتق طسو  بابلا اوحتفو لسالسلا اوعطقو لافقألا اورسكف يقرشلا بابلا
 يتلا قشمد ةيحان حتف متو نيملسملا نم هعم ْنَّمو ديلولا نب دلاخ لخدف - مورلا

 . يقرشلا بابلا دنع

 لوخد ىلع حارجلا نب ةديبع ابأ ق سديد نتسا اص كئولاو وبلا كا7 تو.
 ادام قولان ةنسح عم لدور ةيباجلا» فار نما ةلرع بأ لحد احلم قدم
 ورمع نب هللا دبعو «يريمحلا عالكلا وذو دير ياو

 نب سيق لخدو «يريمحلا لفون نب ريرجو «نامعنلا نب ناسحو «يسودلا
 نم هعم نيذلاو يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو .جرفلا باب نم هعم نيذلاو حوشكم

 ناك يتلا يقرشلا بابلا ةيحان ءانثتساب احلص قشمد حتف ناكو «سيدارفلاو اموت باب

 نب دلاخ اهلخد مث هعم نيذلا ةئاملاو برك يدعم نب ورمع اهنم لخد نم لوأ

 لخاد برك يدعم نب ورمعب دلاخ ىقتلاف ؛يقرشلا بابلا دنع يتلا ةوقلاو ديلولا
 بجر يف قشمد حتف ناكو ءهعم نيذلاو حارجلا نب ةديبع يبأب اوقتلا مث «قشمد
 .ةيرجه ١5 ةلس

 .المثكو الهو ه؟ ص ١ج  يدقاولل  ماشلا حوتف ©
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 صمح حتفل قشمد نم شيجلا ثلث قلطنا ريسي دمأب قشمد حتف دعبو

 صمح ىلع شيجلا ثلثب دلاخ لزنف» :يدقاولا لاق ءديلولا نب دلاخ عم نيرسنقو

 يرد لا متع نوب يصارع لام ييداكر روما 17 تسال رشا نع يحل موب

 نم شيجلا ةيقبب حارجلا نب ةديبع وبأ لصوو «حلصلا صمح لهأ بلطف 0

 رخآ وأ ةدعقلا وذ اهلوأ ةلماك ةنس مهعم حلصلا دقعو صمح لهأ حلاصف «قشم

0 

 ةقراطب نم قيرطب نيرسنق ىلع ناكو «نيرسنق حتفل نوملسملا هجوت مث

 عبو «نيملسملاب ردغلا ىلع مزعلا دقعف ءاقول همسا سأبلاو ةدشلا لهأ نم لقره
 حارجلا نب ةديبع وبا لاّمف) ءحلصلا نا يف ثحابتلا لأ حلصلا بلطي

 ريسأ انأ :ديلولا نب دلاخ لاقف «قيرطبلا اذه رمأ يف نورت ام :هعم نيذلا ةباحصلل

 داصرملاب هئارو هللا ناك انداك نإف هِي هللا لوسر باحصأ نم ةرشع ىف هئاقل ىلإ

 نها يبحا ةقادح :هل لاقو كلذ ةديبع وبأ بوصتساف .ةديكم مظعأ هديكن فوسو

 «كديعس نب ورمع ,يرعشألا منغ نب ضايع :دلاخ لاف د هللا لوسر باحصأ

 بيوع يدا ياسا وعيب كا ال

 اولدنجو : كيال :ًالاتق ارتاقف .مهرسأي اأو مهب ردغا ارو :مورلا نم د ار

 تعلدتناف ا هد 4 يس وديجرا الب «رطخلاب

 لمحي ةديبع وبأ لعجف) ااقلا لاق . حارجلا نب ةديبع يبأ عم شيجلا ةدايق يف

 هيل رتشألا كلامو رماع نب ةعيبرو قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا لبعو

 لهأ بلط مث ©” 0باوبالا اوقلغأَو راوسألا ةيبلاط ترش نعد ويلا

 ل تللا را نصي ىلا ييددملا عسير ةةلوغا ونا يطل ايلا اقل رستم
 .ك 2 هك هكشقلا يذ رهش ىلاوح

 ةايييخ ا 0 1 د .المو الهو 65 ص اج  ىدقاولل  ماشلا حوتف )١(
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 رهن ةعقوم دعب - ةيناث ةرم - صمح حْنف برك يدعم نب ورمع دهش دقو
 حتف دعب اهنأب ةلصتم كلذ ءابنأ يدقاولا قاس ثيح ١5« ةنس بجر يف كومريلا

 يرذالبلا لاق كلذكو ه5١ بجر ىف كومريلا ةعقوم نإو «نيرسنقو صمح ةنيدم
 نب ورمع نأ ثادحألا راسمو عئاقولا طبرو ءاصقتسا نم نيبتيو .نادلبلا حوتف يف

 ىلإ قلطنا ه4١ ةنس نيرسنقو صمحو قشمد حتف َدَهَش نأ دعب برك يدعم
 زربأ نم ناك ثيح قارعلا ىلإ ىضم مث ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع ةفيلخلا

 ىلإ برك يدعم نب ورمع داع مث - ه١ ةنس مرحم يف  ةيسداقلا ةعقوم لاطبأ

 ةنس يناثلا عيبر يف  قارعلا نم داع يذلا شيجلاو حوشكم نب سيق عم قشمد

 صمح حتف دهش مث - ه6١ بجر يف  كومريلا رهن ةعقوم ورمع دهشف ه5
 ورمع ةمهاسم عئاقو لماكتت ىتح يلي ايف هركذنس ام وهو ءماشلا حوتف نم اهريغو
 . ماشلا حوتف يف

 خيراتو ه1 5 ةنس بجر يف قشمد حتف ناك)ا :تادنبلا حوتف يف يرذالبلا لاق

 - باتكلا ِبَتَك ًادلاخ نأ كلذو ءه5١١ ةنس رخآلا عيبر يف اهحلصب دلاخ باتك
 ,كومريلاب مهل ْعَمَجبَت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا عمجت املف «خيرات ريغب - لوألا

 :ةباحيضلاو ةدينع وبأ هيلغ تينكيو, اباتك هل ةدجوي نأ هلاسف ::ادلاخ قشمد»:كقشأ تأ

 نب ليبحرشو «نايفس يبأ نب ديزيو «ةديبع يبأ ةداهش باتكلا يف َتّبْنْأو «لعفف
 . 0ه318 ةئسس رخآلا عيبر وهو - هُدّدَج يذلا تقولاب هخرأف ءمهريغو ءةنسح
 يذلا يمورلا شيجلا ىلإ ريسملل قشمد يف اوعمجت نيملسملا نأ كلذ نم نيبتيو

 كلم لقره ناكو «ه15 ةنس يناثلا عيبر يف كلذو «كومريلا رهن ةقطنم يف عمجت

 يف لقره لزنف «ةيتارفلا ةريزجلاو نمرألاو مورلا نم ًاميظع ًأشيج دشح دق مورلا

 رهن ةقطنم يف اولزنف «ةينيمرأ كلم ناهام ةديقب ًاريبك ًاأشيج ثعبو ءصمح
 قارعلا ىلإ اوراس اوناك نيذلا مهيلإ لصوو قشمد يف نوملسملا عمتجاف «كومريلا
 نب ضايعو «برك يدعم نب ورمعو ء«حوشكم نب سيق مهنمو «ةيسداقلا اودهشو
 ةقطنم ىلإ قشمد نم يمالسإلا يبرعلا شيجلا راسف ءمهريغو «يرعشألا مْنَع
 لزنف - ه١ ةنس رخآلا عيبر يف  حارجلا نب ةديبع يبأ ريمألا ةدايقب كومريلا
 تادادعتسالاو تادادمإلا تلصاوتو .مورلا ةهجأوم ىف ةصوقاولا دنع نوملسملا

 نم ةعامج حارجلا نب ةديبع وبأ ثعب ةرتفلا كلت لالخو ءرهشأ ةعبرأ ءاهز

 .179ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا وأ مالسإلا ىلإ هنوعدي مورلا شيج ريمأ ناهام ىلإ ةباحصلا

 نم نيرشع وحن هعمو ديلولا نب دلاخ ناهام ىلإ ةديبع وبأ ثعبف .ءامدلا نقح متيف
 تماصلا نب ةدابعو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش :مهنم نأ يدقاولا ركذ «ةباحصلا

 وذو «يدارملا حوشكم نب سيقو «يراصنألا هللا دبع نب رباجو «يجرزخلا

 قادرا برك يدعم نب ورمعو «ينارهبلا ورمع نب دادقملاو «يريمحلا عالكلا

 ىلإ اوراسف «''”ناسرفلا نم نونامث مهعمو ؛مهريغو «يراصنألا لبج نب ذاعمو
 ركسعمو ةديبع ىبأ ىلإ اوعجرف «برحلا الإ ناهام ئّبأف ءهوملكو ناهام

 .لاتقلل ناقيرفلا ءايهتو :نيملسملا

 لبقأ»:يدقاولا لاق -:قينلسملا ديج قوفضو تانك بيترع مق اعلو

 ىلع لعجت ْنَم «ريمألا اهيأ :لاقو «حارجلا نب ةديبع يبأ ىلع ديلولا نب دلاخ

 كرابم نب ةنانك لاق وأ «يديبزلا برك يدعم نب ورمع :ةديبع وبأ لاقف ؟ةرسيملا
 دقف «نيلوقلا نيب ضراعت الو .؟''«ةرسيملا هالوف «ناك امهيأ ملعأ هللاو «ينانكلا

 نم دحاوك كرابم نب ةنانك هعمو ترك يدعم نب ورمع نيملسملا ةرسيم ىلع ناك

 هيلإ عمج ادلاخ نإ مث . .ليخلا ىلع كتيلو دق :دلاخل ةديبع وبأ لاقو) .ةداقلا

 حوشكم نب سيق مهدحأ ىلع لعجف «عابرأ ةعبرأ مهمسقف «نيملسملا ليخ

 . عنصأ امك عنصاو «ليخلا 0 نسراف: هنأ هل لاقو. + قفارملا

 نب رماع ثلاثلا عبرلا ىلعو «'*'”يسّبَعلا قورسم نب ةرسيم رخآلا عبرلا ىلع لعجو
 . '"«فحزلا ركسع عم - عبارلا عبرلا يف  دلاخ فقوو .يسودلا ليفطلا

 وحن مهنابلصو مهتايارب مورلا لفاحج تمدقت ةكرعملا مايأ نم موي يفو
 :هل لاقف «ةيبلتلاب هباجأف «ديلولا نب دلاخ نيأ :ةديبع وبأ لاقف» ءىمالسإلا شيجلا

 :اهيرح .تآلاب هيحيتو اينرغص .ةاضرلا د2ئ5:31 ىلإ :نيملسملا لاظنإ ىف زرمأ
 يبأ نب نمحرلا دبع نيأ «ماوعلا نب ريبزلا نيأ :دلاخ ىدانف «ةماركو ًابُح :لاقف
 ةرامع نيأ «ينهجلا سينأ نب هللا دبع نيأ ءقورسم نب ةرسيم نيأ ءلضفلا

 يأ «يرافغلا رذ وبأ نيأ «برك يدعم نب ورمع نيأ «دادقملا نيأ «يسودلا
 دلاخ لعجو ءنافع نب نامثع نب نابأ نيأ «ليفطلا نب رماع نيأ ءرساي نب رامع

 ءًاشيج ىقلي مهنم لجر لكو دل هللا لوسر باحصأ نم لجر دعب ًالجر مهوعدي

 .1560و ١١مثلو ١١ الو ١١١ص ١ج - يدقاولل  ماشلا حوتف 000

 هل مجرت .ماشلا حوتف لاطبأ نم ينامي دئاق - ءابلاو نيعلا حتفب - يسّبَعلا قورمس نب ةرسيم 00
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 فوفصلا بيترتب ةديبع وبأ لغتشاو «مورلا برحب اولغتشاو ءدلاخ ىلإ اوعمتجاف
 نب ليبحرش هلاجرلا ىلع لعجو «نيحانجو ةرسيمو ةنميم مهأبعف «ركاسعلا ةئبعتو
 نب سيق رسيألا حانجلا ىلعو «نايفس يبأ نب ديزي نميألا حانجلا ىلعو ءةنسح

 مهب فقوو «نميلا ناسرف نم سراف يتئام ةديبع وبأ بختنا مث . . يدارملا حوشكم

 . ''”(ةديبع يبأ ةيار بحاص يخونتلا لهلهم نب ةقرو ناكو «شيجلا ءارو نم

 اوناك نيملسملا نأ) :ثريوحلا نبا لاقو ًافلأ نيسمخو ةئام ءاهز مورلا ناكو
 - كومريلا رهن موي يف نوملسملا فحز املو .(ًافلأ نيعبرأو ىدحإ كومريلا موي
 اوحاتجا نيذلا ةداقلا لئاوأ نم برك يدعم نب ورمع ناك  ةكرعملا مايأ رخآ وهو

 ْنِم ةكرعم تعقوو «مورلا ركسعم نيملسملا تاوق تلخدو «مورلا ركسعمو شيج
 ةثام لتقمو «نيملسملا ْنِم فالآ ةعبرأ داهشتسا يدقاولا ركذ دقف ءكراعملا دشأ
 « رارفلا دنع  ةصوقايلا يف مورلا ْنِم قرغ ْنم ريغ مورلا نم فالآ ةسمخو فلأ

 لابجلا نم نوتأيو «نورسأيو نولتقي مورلا لولف نيملسملا لويخ تعبتتو
 هاجتاب برهو ءأفلأ نيعبرأ ءاهز هعمو  مورلا شيج ريمأ  ناهام اجنو .ىراسألاب

 هلَثَق ءاليتق ناهام طقسو «مورلا قرفتف «نيملسملا نم شيج هب قحلف «قشمد
 رهن ةعقوم تناكو .يعوبريلا مصاع هعمو يدزألا هلهج نامعنلا يناميلا سرافلا

 تاوق ْنِم ىَمَبَت نم نوملسملا َعَبَتَتو ءةيرجه ١١5 ةنس نم بجر رهش يف كومريلا

 . مهتميزه متف قطانملا ضعب يفو  نيطسلفب ةلمرلا لامش  (نيدانجأ) يف مورلا

 ىلإ صمح ةنيدم رداغف  نيدانجأو  كومريلا رهن يف هشيج ةميزه لقره غلبو
 نب ورمع عجر امنيب ,ةيرجه ١6 ةنس ناضمر رهشو بجر رهش نيب اميف ةيكاطنأ

 . قشمد ىلإ حارجلا نب ةديبع يبأ عم برك يدعم
 تاي ساي حو 1. (ىل ل ارا

 تاياورلا يف عاش دقو «صمح ةنيدم حتف برك يدعم نب ورمع دهش مث
 نس دلاخ ةدايقب اأشيج ةديبع وبأ ثعب امل صمح ىلإ لوألا ريسملا نيب زييمتلا مدع

 ةنس لاوش يف صمح لهأ ةحلاصمب ماقو مهيلإ ةديبع وبأ راس مث صمح ىلإ ديلولا

 ةفايقن نمل نصمم نإ ادع ةةسخ وبا :ةعب كح ( قشمد ىلإ ةدوعلاو ه6 ةئس

 ةعامجو توك يدعم نب قرمع هعمو يدنكلا دوس ب طهشلا ةدايقب امئإو دلاخ

 ركذ امكو  قشمد ىلإ اوعجر امل نوملسملاو ةديبع وبأ ناكو «ةباحصلا ةداقلا نم

 .1١؟0و 48١١و ١١و 7١١ص اج - يدقاولل  ماشلا حوتف 01(
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 تراسف «قشمد باوبأ دنع نوملسملا امنيب «ةفيثك ودعلل ليخ ثلبقأ»  يرذالبلا

 .هينثلاو ايهل تيب نيب مهوقلف - قشمد نم اوجرخ  نيملسملا نم ةعامج مهيلإ
 مهوفلأف «صمح اوفاو ىتح مهوعبتاو ءاراق قيرط ىلع صمح وحن نيمزهنم اولوف
 اوطعاف «مهنع لقره برهل نيبوخنم اوناكو نويصمحلا مهأرو ءاهنع اولدع دق

 ةسيساسملا ىلع ناكو.و::نوسلتسملا مهعنّمأف «نامألا بلطب اوفتهو مهيديأب

 , ””(ىزدكلا ةوسألا نب :ظمسلا

 ةنيدم ةداقلا ةباحصلا نم هعم نيذلاو يدنكلا دوسألا نب طمّسلا لخدف
 مهيف ناكو  ه١١ ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش يف كلذو  نيحتاف صمح

 باطخلا نب رمع ةقيلخلا نأ كلذ كاردإ حيتي اممو «يديبزلا برك يدعم نب ورمع
 ةعبسل ةدايقلا ةيولأ ةديبع وبأ دقعف «سدقملا تيب حتفل ريسملاب ةديبع يبأ ىلإ بتك
 .فالآ ةسمخ يف ديلولا نب دلاخ مُّهو سدقملا تيب ىلإ مُهَهَجَوَو ةباحصلا نم
 .فالا ةسمخ يف صاعلا نب ورمعو ء«فالآ ةسمخ ىف يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو

 ةسمخ يف يدارملا حوشكم نب سيقو «فالآ ةسمخ يف نايفس ىبأ نب لديزيو

 ديز نب لهلهم نب ةورعو «فالآ ةسمخ ىف يرازفلا ةبجن نب بيسملاو «فالآ

 ةاهب [رطاخاوب «سدقملا تيب: ىحلا ول ىلإ اريج ردت. هكقألا ةنيجح فا نانتلا :انهللا
 ةنس لئاوأ يف كلذو «سدقملا تيب اورصاحف «حارجلا نب ةديبع وبأ مهب قحل مث
 :4ةلماك رهشأ :ةعبرأ سسدقملا تين لذزاتي ةدييغ وبأ لاو ملو» :يدقاولا لاق .ه5

 يدعم نب ورمعل اهيف سيل تاشوانمو تازرابم ةرتفلا كلت تدهش دقو [5١ص]

 نب طمسلا عم صمح يف ناك هنأ ىلع لدي مهعم هدوجو مدعف بكذ ىاونرك

 نب ورمع ناكف صمح ىلإ سدقلا حتف دعب راس ةديبع ابأ نأل «يدنكلا دوسألا

 ناك امدنع صمح يف ناك هنإ ىلع لدي امم «صمح يف هوقتلا نمم برك يدعم
 ا ريعو سلقلا لقا رروتشبا يناتقور : ىدونلا نوردص جي دنع نيدلاو ةدييق ولأ
 رمع لصوف «حلصلا باتك هسفنب مهل بتكي نأو سدقلا هميلستل باطخلا نب رمع
 ةنسح نب ليبحرشو ةديبع وبأ مهنيبو ةباحصلا ءارمألا عم اهملَسَتو سدقلا لخدو
 اهني .مهريغو «تماصلا نب ةدابعو «يدارملا حوشكم نب سيقو ديلولا نب دلاخو

 يبرعلا رصعلا سيسأت يف يدنكلا طمّسلا عم برك يدعم نب ورمع مهاسو دهش
 يدنكلا دوسألا نب طمّسلا ناك» ثيح «ةرتفلا كلت لالخ صمح ىف يمالسإلا

 يف مهنكسأو ءاهولزن ىتح نيملسملا نيب أططخ صمح مَسَقو ءصمح لهأ َحَْلاَص
 نم حارجلا نب ةديبع وبأ ىتأ مث ''"«ةكورتم ةحاس وأ هلهأ الج ضوفرم لك
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 وبأ هجوت» :يدقاولا لاق .هه5١ ةنس طساوأ يف صمح ىلإ مث كبلعب ىلإ نيطسلف

 هشيج ةمدقم ىلع هجَو صمح نم برق املف .ءصمح ىلإ كبلعب نم ةديبع
 ةسمخ هيلإ مضو ضايبلاب ةملعم ءادوس ةيار هل َدَّقَعو يسّبَعلا قورسم نب ةرسيم

 ديلولا نب دلاخ هئاقل ىلإ جرخ صمح ىلإ لصو املف «نيملسملا نم سراف فالآ
 يدعم نب ورمع هدعب ثعبو «فالآ ةسمخ يف روزألا نب رارض ةديبع وبأ ثعب مث

 نب ورمع مهنمو - ةباحصلا هاقتلاف «شيجلا ةيقبب ةديبع وبأ مِدقو «يديبزلا برك
 مدق املفا : يرذالبلا لاق .نيملسملا نم هعم نم ىلعو هيلع اوملسو برك يدعم

 مث «صمح لهأل يدنكلا دوسألا نب طمسلا حلص ىَضْمأ ءصمح ةديبع وبأ
 . '")(ةامح وحن ىَضَمو «يراصنألا تماصلا نب ةدابع صمحب فلختسا

 ىءلم عكع
 او يتب حداد

 «حارجلا نب ةديبع يبأ عم صمح نم برك يدعم نب ورمع ىَضَم دقو
 وذو «ءحوشكم نب سيقو يدنكلا طمّسلاو «ديلولا نب دلاخ هعم ىَّضَم كلذكو
 اوهجوتف «ةباحصلا نم مهريغو «قيدصلا يبأ نب نمحرلا دبعو «يريمحلا عالكلا

 لاجرلاب انوحشم اعينم انصح نتسرلا ةعلق تناكو .(ةامح) مث (نتسرلا ةعلق) وحن

 ىلع نصحلا عنتما املف «(ينامورلا ساطيقن) نصحلا ريمأ ناكو «داتعلاو

 نم الجر نيرشع اولعجي نأ ىلع هعم نيذلاو ةديبع يبأ يأر رقتسا «نيملسملا

 عم اهلاخدإ متيو ةريبكلا ةبجتنملا ماعطلا قيدانص نم ًاقودنص نيرشع يف لاطبألا

 ةديبع وبأ لحتراف «نتسرلا نصح ىلإ اهنقوسي يلاهألا ناك يتلا ماعطلا قيدانص
 قيدانص عم نيرشعلا قيدانصلا يلاهألا لخدأو (ةيدوسلا) اهل لاقي ةيرق ىلإ شيجلاب

  مهنم ناكو «قيدانصلا يف نيذلا لاطبألا جرخ ليللا ناك املف «نصحلا ىلإ ماعطلا

 «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ؛حوشكم نب سيق)  ماشلا حوتف يف ءاج امك
 كلامو «يدنكلا روزألا نب رارضو «برك يدعم نب ورمعو «يريمحلا عالكلا وذو

 لخدف .(بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبعو «لهج يبأ نب ةمركعو ءرتشألا

 اولاكوب .ههلعازبىباطبقت ءارما ىلع ريفية رب هاكوامالا راد يهارإو ترك فدع نت ورحت
 مهتاوصأ اوعفرو «باوبألا اوحتفف «حيتافملا مهاطعأف «باوبألا حيتافم ديرن :هل

 اوعمس املف «نيملسملا نم فلأ نصحلا نم برقلاب نَمك دق ناكو «ليلهتلاو ريبكتلاب
 ةديبع وبأ لبقأو «لاتق نودب نتسرلا لهأ ملستساف «نصحلا اولخدو اوعفدنا «ريبكتلا

 نتسرلا يف ةديبع وبأ لعجو «صمح ىلإ هلهأو ساطيقن ليحرت متف .هعم نيذلاو
 .«نتسرلا ظفحب مهاصوأو «نميلا لهأ نم لجر فلأ»

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١177.
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 كئلوأو «حوشكم نب سيقو «برك يدعم نب ورمع هعمو «ةديبع وبأ ىضمو
 مهحلاصف «نينعذم ةامح لهأ هاقلتف» :يرذالبلا لاق «ةامح ةنيدم ىلإ ةباحصلا

 لثمب اوضرف «(رزيش) وحن ىضمف ءمهضرأ يف جارخلاو مهسوؤر يف ةيزجلا ىلع
 ريشب نب نامعنلا ةَّرَعَم يهو - صمخ ةرعم ىتأ مث ؛هامح لهأ هب ىَضَر ام
 «صمح رمأ متتساو «ةامح حلص لثم ىلع مهحلاصف (ةيماف) ىتأ مث - يراصنألا

 .ًادحاو ًائيش نيرسنقو صمح تناكف

 ىلإ اوؤاجل مث «نيرسنق لهأ هلتاقف نيرسنق هعم نيذلاو ةديبع وبأ ىَنأ دقو

 وبأ راس مث . . صمح حلص لثم ىلع ةديبع وبأ مهحلاصف ؛حلصلا اوبلطو مهنصح
 نب طمشسلا مهيلإ هّجَوَف ءاوردغو اوضقن دق نيرسنق لهأ نأ هغلبف تلح نورت ة ديب

 اوخنت ام لوأ ذم خونتل نيرسنق رضاح ناكو  اهحتف مث مهرصحف يدنكلا دوسألا

 وأ  ةديبع وبأ مهاعدف .لزانملا هب اونتبا مث ءرعّشلا ميخ يف ْمُّهو هولزن «ماشلاب
 نب حيلّس ونب ةينارصنلا ىلع ماقأو «مهضعب ملسأف «مالسإلا ىلإ  يدنكلا طمّسلا

 ةنيدم طمسلا حتتفاو . .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح

 «ةيزجلا ىلع مهنم ريثك حّلاَصو «مهضعب ملسأف ءاميذدق :ىيط رضاخ ناكور : ري راستق

 تماصلا نب ةدابع نيرسنقو صمح ىلوت دقو . .ريسيب كلذ دعب اوملسأ مث :

 . باطخلا نب رمع ةفيلخلا هالو ها

. 
 عم

+ 

 يدعم نب ورمع هعمو ءْبْلَح ىلإ نيرسنق قطانم نم ةديبع وبأ ىضمو

 تاحيملا نم معرعو ,يرعشألا مْنَع نب ضايعو «.حوشكم نب سيقو «برك
 بلخ ةنيدم برقب ناكو» :يرذالبلا لاق . شيجلا كلذ يف اوناك نيذلا ةداقلاو

 مهحلاصف ءمهريغو ْخوُنَت ْنِم برعلا نم ًافانصأ عمجي «بلح رضاح ىعدت ٌرضاح
 . كلذ دعب اوملسأ مث «ةيزجلا ىلع ةديبع وبأ

 دق اهلهأ دجوف ءِمْنَع نب ضايع هتمدقم ىلعو بلح ىلإ ةديبع وبأ لحرو
 ةديبع وبأ دنسأف «ْبْلَح ةنيدم ةعلق تعنتما دقو 2«. .اهرصاحو ءاهيلع لزنف اونصحت

 «يدارملا حوشكم نب سيق مهنم نإ يدقاولا ركذ «ةداقلا نم ةسمخ ىلإ اهترصاحم

 .ةرواجملا بلح يحاون ىلإ ةديبع وبأ راسو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو
 ةديبع وبأ ىتأو «مهتحلاصم متف «نامألاو حلصلا بلح لهأ بلط نأ ثبل امو

 قرِفلا ىدحإ دئاق يعْخَّنلا مراع نب دابع» نأ عماجلا باتك يف ءاجو .حلصلا ذفنأف

 ةينميلا قرفلا ىدحإ دئاق يِناَسَعلا ةرْمَض نب بعكو .ْبَّلَح ةنيدم ةحتاف ةينميلا
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 ريو ل ةئيدم حتاف وه يدنكلا ورمع نب طفشلا نأو . بلح ةنيدم ةحتاف

 . يدنكلا ةوسألا خرب ظمسلا

 مورلا كلم لقره رقم ةيكاطنأ تناكو - ةيكاطنأ ىلإ بلح نم ةديبع وبأ راسو
 لعج . . ةيكاطنأ ضرأب نوملسملا راس امل» : يدقاولا لاق  ماشلا يف نوكي امدنع
 هءارو رّيس مث «فالآ ةثالث هعمو ديز نيب ديعس شيجلا داق ىلع ةةيبنعوتا

 يف يسّبَعْلا قورسم نب ةرسيم هءأرو راسو «سراف فلأ هعمو يئاطلا ة ةريمع نب عفار

 ةديبع وبأ مهأرو راسو «فحزلا ركسع يف ديلولا نب دلاخ هءارو راسو «فالآ ةثالث

 «يريمحلا عالكلا وذو «يديبزلا برك يدعم نب ورمع هعمو شيجلا ةيقب يف

 «نافع نب نامثع نب نابأو ءرمع نب هللا دبعو ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو
 . [ماشلا حوتف - ١9١ صآ] . «مهلاثمأو

 يبأ عم ةيكاطنأ اوحتتفا نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم برك يدعم نب ورمع ناكف

 ثيح ماشلا ضرأ ىهتنم ىتح اهيحاونو ةيكاطنأ حتف ورمع دهشف «حارجلا نب ةديبع
 - ًايلاح ايكرت يهو - مورلا ضرأ مخاتت يتلا ماشلا روغثو موخت ىلإ ةيكاطنأ دتمت
 ماشلا حوتف تلمتكا - ايكرت يف - مورلا ضرأ موخت ىلإ اهيحاونو ةيكاطنأ حاتتفابو
 رشن يفو اهحاتتفا يف رفاولا ماهسإلا كلذ لك برك يدعم نب ورمعل ناك يتلا
 .ه5١ ةنس رخاوأ ىلإ ه١ ةنس لئاوأ ذنم اهعوبر يف مالسإلا

 قارعلاب ةيسداقلا ةعقوم يف برك يدعم نب ورمع تالوطبو محالم
 ءاسوؤر رفنتسا دق باطخلا نب رمع ةفيلخلا ناك ةيرجه ١4 ةنس طساوأ ىف

 نافل ا يك فيك وديع .ىرزلا نيرذلا فايل برجل ةويودت 1و هسا لقأو
 ءيلَجَبْلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب ةريحلا اوحتتقا دق اوناك نيذلا قارعلاب نيملسملا

 نم ةرونملا ةنيدملا ىلإ نولصي نيذلا نيرفنتسملا هيجوت يف باطخلا نب رمع ذخأف

 ءصاقو يبأ نب دعس ىلإ ةماعلا ةدايقلا رمع دنسأ مث «قارعلا ىلإ اهريغو نميلا

 ىلع هالوو ةنيدملا ىلإ رمع هاعدف «نزاوه تاقدص ىلع ًالماع دعس ناكو

 ةثالث . فالآ ةعبرأ يف ةنيدملا نم دعس جرخف» :يربطلا لاق «قارعلاب نيملسملا
 ىف دعس ل زدق ج6 ضانلا» نكاد عوف ا بولا داو مع نط ا املا
 نم نوقفدتي نيرفنتسُملا عومج ناكو ''70- بيذعلاب لزن ىتح لحترا مث «فارش
 نب ورمع ّمِدَق كلذ دنعو «قارعلا ىلإ مههيجوتب رمع موقيو «ةنيدملا ىلإ نميلا

 1١. ؛ص  فرطماب دمحم - عماجلا 2000
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 مل همودق نكلو «ةنيدملاب باطخلا نب رمع ىلإ ديبُز ينب ناسرف يف برك يدعم
 -اها54١ بجر يف  قشمد حتف دهش هنأل ماشلا نم ناك امنإو «نميلا نم نكي

 همودق نوكيف - ه5١ ةدعقلا يذو لاوش يف - نيرسنقو صمح لهأ ةحلاصم دّهَشو

 .اها 5 ةنس ةدعقلا يذ يف ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع ىلإ ماشلا ْنِم

 ذنم امهنيب ءاقل لوأ وهو باطخلا نب رمعب برك يدعم نب ورمع ىقتلاو

 ناك باطخلا نب رمع نإ» :ينئادملا لوق مدقت دقو «نيملسملل ةفيلخ رمع حبصأ

 ابجعت ءارمع َقلخو انَقلَخح يذلا هلل دمحلا :لاق برك يدعم نب ورمع ىلإ رظن اذإ
 نميلاب جحذم رئاشعو ناسرف نم ةنيدملا ىلإ كاذنآ لصو دقو .؛هقّلَخ مظع نم
 ديبز ينب ناسرف نم ةئامسمخ برك يدعم نب ورمع عم ناكو دهاجم ةئامنامث
 ةئامتس نيرفنتسملا يف ناك» :يربطلا لاق .ةئامثلثو فلأ نويجحذملا َْلَبَق «هّبَتُمو
 ىلع جححذم نم ةتامثلثو فلأو ءجْعْمَص نب دادش مهيلع فدّصلاو تومرضح نم

 ىلع بيؤذ نب ةربّس وبأو ؛ِهَّبَنُم ينب ىلع برك يدعم نب ورمع ؛ءاسؤر ةثالث
 ءالؤه . ةئامثلث يف ةيلسمو بْئَجو ادّص ىلع يئادّصلا ثراحلا نب ديزيو ءىَمْعج
 مهريسمو مهجورخ ناكو “'' ادعس سرخم ةنيدجلا لم هيرتح نبق حجاج نم اودهش

 حيال وسل ارقسم نال ير يس جانا لو ردنا ىلإ دج دب

 دليوخ نب ةحيلطو برك يدعم نب ورمع ريسم تقو ةنيدملا نم راس نمم ناكو
 يف ةباصإلا باتك ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق .دسأ ىنب نم ةعامج ىف يدسألا

 ١ 000 | اهيل دوو

 فلاب كتددمأ ينإ :دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك - هنإ - يناربطلا جرخأ»

 تاياورلا ىدحإ فيضتو .''”(دليوخ نب ةحيلطو «برك يدعم نب ورمع «لجر
 تاياورلا نم ديدعلا يف امنيب «هتعنُصُب ملعأ عناص لكف ءًائيش امهلوت الفا
 امهلوت الف) :لاق باطخلا نب رمع نأ حص اذإف .(برحلا امهرواشو ءامهرضحأف»

 لاق كتل :ةرامألا كرك ةمع انتو: «لاتقو ةينرحت لاسرة امينا ةريصقملاف ( كيف
 .«برحلا امهرواشو ءامهرضحاف» :رمع

 ةقطنمب هعم نيذلاو دعس ىلإ هعم نيذلاو برك يدعم نب ورمع لصو دقو

 لاق - ه4١ ةجبححلا يذ لئاوأ ىف وأ «ةدعقلا يذ رخاوأ ىف  ةيسداقلاب بيذعلا

 نب ةيواعمو . .نميلا لهأ نم ةئامعبسو فلأ يف سيق نب ثعشألا مِدَقَو» : يربطلا

 .87/ص ة؟ج - يربطلا خيرات )١(
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 يف ماشلا نم حوشكم نب سيق لصو» كلذو ''' ا دركسلا نم اناوجما ىف يردخ

 ناكود : يرذالبلا لاق كايد ةنيتالثو ةعشب ىلا ةيملسملا ددع عفتراو ' ناوي

 - ضااب نيذعلا نيب نيركسعم نوملسملا
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 وو فرست ىلإ ميمتو ةعيبر ءاسؤر نم ةعبرأو يدنكلا سيق نب ثعشألا

 : مسا تاجر ديلا ع اععسا فب كعب امل تاوسلا تيس ول طرح

 بد دايملل 1١١ ماعو 5٠٠ ماع نيب ام كلذو  زمره نب زيوربأ ىرسكب اوقتلاف

 كلذ أبن ناكو «اندايق كل سّلسي كّفنك ْنِلأو ءكملحب انترداب مظتكاو ءكظفلب
 ةركاذلا يف افورعم ىرسك ىلإ مهعم نيذلاو ثعشألاو ورمعل ميدقلا ريسملا

 نب ثعشألاو برك يدعم نب ورمع ناك ةنس نيرشعو ةعبرأ ءاهز دعبو «ةيبرعلا

 د (ةيداليم 575) ه5١ ةجحلا يذ يف  سرفلا كلم درجزي ىرسك.ىلإو متسر

 نأب هرمأي دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق

 برك يدعم نب ورمع ِهَجّوف .مالسإلا ىلإ هنوعدي اموق سرفلا ميظع ىلإ تعبي
 ءهيلإ مهب يِتَأَف « مسرب اوُرَمَف .ةعامج ىف يدنكلا سيف نب ةيقيخالاو +قيفولا

 دق انيبن نإ :اولاق ىتح ريثك مالك مهنيب ىرجف .مككلم :اولاق ؟نوديرت نيأ :لاقف

 ءانضرأ نم مكل اذه :لاقف ةمارت نم ليزي اعف :«مكضرأ ىلع بلغن نأ اندعو

 ءهيف بارتلا كلذ نم ذخأو هءادر طسبف ًاردابم برك يدعم نب ورمع ماقف

 انيلإ ريصت مهضرأ نأب تلءافت :لاق ؟تعنص ام ىلإ كاَعَد ام :هل ليقف «فرصناو

 ةوعدو  [نئادملاب ةرقم يف درجدزي ىرسك وهو]  كلملا اوتأ مث .اهيلع ٌبِلَعَتو

 .مكتلتقل لسر مكنأ الول :لاقو «فارصنإلاب مهرمأو «ءبضغف ء«مالسإلا ىلإ
 . "7(هيلإ مهذافنإ ىلع هفنعي متسر ىلإ بتكو

 .87ص ة4ج . يربطلا خيرات )1١(
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 رشبتساو «درجدزيو متسر عم امهمالكب هاربخأف «بيذعلا رصق يف صاقو يبأ

 مهضرأ نأب تلءافت :هلوقبو برك يدعم نب ورمع هرضحأ يذلا بارتلاب نوملسملا
 برح _-اه١٠١ ةنس مرحم يف  تعلدنا كلذ باقعأ يفو .اهيلع ٌبِلْعَتو انيلإ ريصت
 ز نيملسعلا ةفالغ نأ كئرذالبلا ىكذ امين: ةلذ بس ناكر ةينيداقلا

 مجاعألا تثاغأ «ةعقولا بيس كلذ ناكف «مجاعألل ًاليخ تيقل «ةيوح نب ةرهز
 ءرهظلا دعب كلذو مهنيب برحلا تمحتلاف «مهتفالع نوملسملا ثاغأو ءاهليخ

 يف هيدي نيب هعضوف سرفلا نم ًاميظع قنتعاف برك يدعم نب ورمع لمحو
 , ا ”نن اولعفأ ءروث وبأ انأ :لاقو ءجرسلا

 .(ثامرأ موي) هل لاقُيو «مويلا كلذ رهظ دعب ةيسداقلا برح تعلدنا دقو

 قرع دعسب ناك» :يربطلا لاق «بيذعلا رصق ىف اضيرم صاقو ىبأ نب دعس ناكو

 لهآ ىلإ دعس سكر «سانلا ىلع ةطقرغ قو نلت نتاكتشماو نيمار انبتكلا
 الإ هناكم نوكأ نأ ينعنمي سيلو ةطفْرَع نب دلاخ مكيلع ٌتفلختسا دق ينإ :تايارلا

 رذع ىلع اوعمجأف «سانلا ىلع هباتك ئرقو ..اوعيطأو هل اوعمساف «ىعجو

 ني للا نياقلاو نكنسعلا نلف ندهس بقا كتم: قو داك لاق هلل كرب ءا هنو
 نأ مهرمأو)  يريمحلا يعاضقلا يرذعلا ةطفرُع نب دلاخ وهو  «يرذعلا ةطْرُع

 نورظتني سانلا انيبو» :يربطلا لاق «(ةعبأرلا ةريبكتلا اوعمسي ىتح اولمحي ال
 ةمول رع نو ميذح نب سيق «دهن ينب ةلاجر بحاص ماق ْدِإ «ةعبارلا ةريبكتلا
 نم تلات دبلا ثحن .اولعفتل ًادْهَن متيمّس امنإ ءاودهنا دهن ينب اي : لاقف «يدهنلا

 اولا كدر التل امل .فكَف .كريغ مهيلع َنيِلوُأ نأ مكمل هاو :ةطفرع

 نب ورمع هل بدتناف ءدرَمودْرَم يداني - سرُملا  موقلا نم لجر جرخ «ناسرفلاو
 ىلإ تفتلا مث ءهحبذف ضرألا هب دلج مث هقئتعاف هزرابف «هلايحب وهو «برك يدعم
 نع يربطلا ركذو .«سيت وه امنإف هسوق دَّقَف اذإ يسرافلا نأ :لاقف نيملسملا

 نيب سانلا ضضحُي وهو برك يدعم نب ورمع انب ْرَم :لاق مزاح يبأ نب سيق
 «سيت وه امنإف هقارْرِم ىقلأ اذإ مجاعألا هذه نم لجرلا نأ :لوقي وهو ءنيفصلا

 ىمرف نيفصلا نيب فقوف مجاعألا ْنِم لجر هيلإ جرخ ْذِإ ءانضرحي كلذك وه انيبف
 مث هقنتعاف «هيلع لمحف ءهيلإ تفتلاف ءاهبكنتُم وهو هسؤق ةيس تأطخأ امف ةَباَشّن

 عضو مث هقنع رسك اَنم اند اذإ ىتح هب ءاجف هيدي نيب هعضوف هلمتحاف هتقطْنمب ذخأ
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 هامرف . سثي هحمر ىقلأ ذإ يسرافلا نإف ءادشأ ًادوسأ اونوك : لوقيو فوفصلا

 هن ءاحج 1 : هرخآ يفو ءاذه نم لوطأ رخآ هجو نم ركاسع نا هجرخأو . : ةيلنض

 ةيراجلا ذخوت امك هذحخأف ءاهبحاص ىلع لمحف :هجرس سوبرق ٌتباصأف ةباشن

 ودبيو .[؟ج 9١ص] .«اذكه اوعنصا :لاقو .هسأر ٌرّثحا مث نيفصلا نيب هعضوف

 هيلع لمحف ء«مجاعألا نم لجر هسْؤف ةيِس مَمَر برك يدعم نب ورمع نأ كلذ نم

 «هجرس سوبرق تباصأف :ةباشنب ةرواسألا نم راوسأ هامر مث ءهيلع ىضقف ( ور مع

 زتحا مث «نيفصلا نيب هعضوف «ةيراجلا ذخؤت امك هذخأف ءورمع هيلع لمحف

 نأ عيطتسي ْنَم روث ابأ اي :اولاقف .اذكه مهب اوعنصا ووك وأ انا : كافر .ةسار

 اهظفح يتلا ةيسيئرلا ةعقاولا يه كلت ورمع ةمحلم تناكو .عنصت امك عنصي

 .مويلا كلذ سمش بايغ ىتح ناقيرفلا لتاقت دقف .مويلا كلذ نع خيراتلا

 يف ورمع هلعف ام الإ عيمجلل ثيدح الو «هركسعم ىلإ مهنم لك داعو ءاولصفنا

 . «ةامرلا موي لوألا مويلا) نودلخ 95 لاقو :تافرأ موي وهو , مويلا كلذ

 ها علما نك
2 

 «ثاوغأ موي» وهو يناثلا مويلا يف لاتقلل ًازيهجتو ةثبعت رثكأ ناقيرفلا ناكو

 مويلا يف امنيب «ةئجافم ةروصب ىلوألا مويلا رهظ دعب تعلدنا ةكرعملا نأل كلذو
 عئاقو تاياورلا ضعب تجمد دقو «ةيزهاجلاو ةئبعتلا ةياغ يف ناقيرفلا ناك يناثلا

 - يربطلا خيراتب يميمتلا فيس ةياور يف امك لوألا مويلا يف ف يناثلا مويلا ءابنأو

 «سانلا اهيأ :ةريبه نب سيق لاقفا مهنوضرحي نيننالا ىف هلرمألا ةباحصلا ماق هنإو

 يف هيلإ اوبغراو هللا ءالأ اوركذاو مُكْدِزَي مكالبأو هل مكاده ام ىلع هللا اديس

 ضرألاو ءارعلا الإ رصقلا اذه ءارو سيلو «مكمامأ ةمينغلا وأ ةنجلا نإف هتاداع

 ريغ ةريبه نب سيق نأ يميمتلا فيس مهوت دقو .«تاولفلاو شْحلا بارضلاو رْمَقلا
 ماق» هنإ يربطلا ركذ دقو «يدارملا حوشكم نب سيق هسفن وهو حوشكم نب سيق

 مكيلع ْنَم دق هللا نإ .برعلا رشعم اي :مهل لاقف هيلي نميف حوشكم نب سيف
 مكتوعد «ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب مكمركأو مالسإلاب
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 نإف سراف حتف هللا نِم م اوزجلتو ءمكرصني هللا اورصناف . .دحاو مكرمأو ةدحاو

 رعوعبلا نويمسلا اع او مانا مسعف يذل هلا رسب دق راشلا ندا وم كرك
 ماه ةقيقني ىييمعلا تيم ةنارو تلعاجت نقر[ 41151 رز :اريشلا ةوضعحتلاو
 قارعلاب نكي مل ةميظع ةعقو ةيسداقلا ةعقو تناك» :ًالئاق ريثك نب ظفاحلا اهركذ
 .هدسج يف لمامدو ءاسنلا قرع هباصأ دق صاقو يبأ نب دعس ناكو ءاهنم بجعأ

 وهو ةداسو قوف هردص ىلع ئكتم رصق يف وه امنإو «بوكرلا عيطتسي ال وهف
 لعجو «ةطفرُع نب دلاخ ىلإ برحلا رمأ لعج دقو «هرمأ ربديو شيجلا ىلإ رظني
 مرشحي نب سحرارسملا ىو ا ياعيسلا ه1 يك رب سرح ةتمصلا ىلع

 :ريمتم» كتاك نسنف ناك د ثاوغأ موي - يلاتلا مويلا حابص ذنمف ' 7«ىدارملا

 مهلايفأ ةيبلاغ سرفلا هيجوت ببس كلذ نم نيبتيو «ةنميملا دئاق ريرجو «نيملسملا
 نع قاحسإ نب دمحم نع ريثك نبأ ركذ دقف .هليجبو ريرج هيف يذلا بناجلا ىلإ

 نم لجر انعم ناك :لاق يلجبلا مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ؛ ليعامسإ

 هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نأ مهربخأف ءأدترُم سرفلاب قحلف فيقث
 يربطلا ركذ كلذكو ''' . .ًاليف رشع ةتس انيلإ اوهجوف «سانلا عبر انكو ءهليِجَب
 سأب نأ  يفقثلا  مهربخأ ..» :لاق مزاح يبأ نب سيق نع حيحص دئسب
 رشع ةتس انيلإ اوهجوف «سانلا عبُر انُكو ءهليجب هيف يذلا بناجلا يف نيملسملا
 «نيدحلا فسكت الوش نجرأ تحف: نوقلي اولغجو. 0 عخنيلبقا نماثلا نئاس ىلإو البق
 .اورفي الغل ضعب ىلإ امهضعب مهليخ اونرقو ءانيلع رطملا هنأكف باّشّنلاب اننوقشريو
 ةينعأ نم ليسألا اهنإف اذوسأ اونوك* دوبل اي ردي ترك يدعم نب رمت ناكو

 هل عسل اكييد راوشإ ناك وب م هك تت نقلا اذإ سيت يسرافلا امثانأ هفنانك

 هيلإ هّجوتف ءهباَّشُت هل عقت ال هنإف يسرافلا كلذ ْقْن 90 :هل انلقف اش

 نم نُيَراوس هبلتساو «هحبذف هقنتعاف ورمع هيلع لمحو «هباشنب يسرافلا هامرو
 .[١5١/4ص] .؟جابيد نم ًاقمْليو ءبهذ نم ةقطنمو «بهذ

 سرُفلا نأ ثامرأ موي ريخ يف يميمتلا فيس ةياور نع نودلخ نبا ركذ دق

 دعس لسرأف «مهيلع تلقثف «ةليجّب ىلع اهولامأو نيملسملا ىلع ةلّيفلاب اولمحا

 اودّرف «؛كلام نب لمحو ءدليوخ نب ةحيلط هءاجف «مهنع اوعفدي نأ دسأ ينب ىلإ
 هجم او دنيت ون رضا قكسات «ةسأ وتو ةلعفي امية دك نسف ند ةكيعتفالا رثعف :ةلجخلا

 ءهعم ةدنك تدّهَّنو سيق نب ثعشألا دهتف» :يربطلا اولاقو .«مهئازإب نيذلا اولزاف

 ,.45و 5"ص الج - ريثك نبا ب ةياهنلاو ةيادبلا (0)



  7٠5مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 704

 مهيلإ فحزف «ةليفلا كلت مهعمو سراف ةبْلَح تعمتجاف . . مهئازإب نيذلا اولازأف
 ىلع ةرسيملاو ةيملا ىلع. لايقالا :تلمحو, .. .نودت فرحلا كرز «نوملبملا

 يميمتلا فيس ةياور تلهاجت دقو «. .ديحتو اهنع مجحت لويخلا تناكف «لويخلا

 اهركذ دقو .مويلا كلذ نع نيقيلا أبنلا اهب لمتكي ةقيقح انه يربطلا اهركذ ىتلا

 «ةليفلا ْنِم اليف برك يدعم نب ورمع مطخ مث :الئاق نادلبلا حوتف يف يرذالبلا
 .[نادلبلا حوتف - 758ص]

 ءاهتيباوت وأ اهتباون رْسّكو ميطحت وه «ةليفلا ْنِم ًاليف َمطَح هنأب دوصقملاو
 ناكف «سرُملا ةامرلاو ةداقلا اهقوف يتلاو لايفألا رهظ قوف حلا :قرذاكسلا ىحيو

 عطقف «ةليفلا نم ليف قودنص وأ ةباون مطَح نم لوأ وه برك يدعم نب ورمع
 .«عنصي امك اوعنصي نأ نيملسملا ورمع ىدانو هيف ْنَمِب قودنصلا طقسف ءاهنضُو

 ٍدئموي ىقب امف ءاهنضَو اوعطقف اهتيباوت بذابذو اهبانذأب اوذخأف) ةليفلا ىلإ. اوُقلطْناَف

 «مهفقاوم ىلإ مهنع ًاسراف اودرو «سانلا لباقتو ءاهباحصأ لِتُقو «يرعأ الإ ليف

 نم دهشتسا دقو ..(ءالؤهو ءالؤه عجر مث «ليللا ةأده تبهذ ىتح اولتتقاو

 ثيثر نم فالآ ةرشع يدوم .تيمو ثيثر نيب نافلأ نيملسملا
 نيذلا لبقأو («مهروهظ ءارو نم مهولمحف مهالتق ىلع نوملسملا لبقأو .تيمو

 ءءاسنلا ىلإ  حيرجلا يأ - ثيثرلا نوغلبيو «رباقملا ىلإ مهنولمحي ىلتقلا نوعمجي
 ثامرأ مويو ثاوغأ موي نيمويلا يف ءادهشلل روبقلا نورفحي نايبصلاو ءاسنلا ناكو

 نيب هلخن عضوم يف ةيسداقلا لهأ نم ةثئامسمخو نافلأ نِفَدَق «قّرشُم َيَنوُدَعَب
 . ةيسداقلا ءادهش ةفاك كلذ لمشيو .بيذعلاو ةيسداقلا

 :نودلخ نيا لاق . سامع مريت اكتر :قيلاكلا رولا يف ناحل ىقلاوب

 قيدانصلا اوداعأو مهفقاوم ىلع سرفلا حبصأ دقو . ثلاثلا مويلا يف اوحبصأ مثال

 ٌبئاتكلا تفحازتف . .اهئضْو عطَقت نأ اهنومحي اهب لاجرلا اوقدحأو «ةليفلا ىلع
 حوشكم نب سيق هيف ىلبأو .. ادي سامع موي مويلا اذه ناكو : « اهيرتضو افعط

 .''"6برك يدعم نب ورمعو

 برك يدعم نب ورمع لمح» :هنأ مويلا كلذ نع ينالقسعلا رجح نبا ركذو

 مهيف برضي وهو هب اوقدحأ دقو نوملسملا هقحل مث ءمهيف برضف «ةدحو

 . [ةباصإلا 759/” ص] .«هنع مهوَحتف «هفيسب

 )١( نبا خيرات يف نميلا خلدون  598.
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 برك يدعم نب ورمع ةمحلم أبن يبعشلا مامإلا قيرط نع يربطلا ركذ دقو

 لوح ْنَّمو ليفلا ىلع لِماَح ينِإ :برك يدعم نب ورمع لاق» :لاق سامٌع موي يف

 روث ابأ مُنْدَقَف ينع مترخأت نإف ءروزّج رزج نم رثكأ ينوعدت الف «مهئازإب ليفلا
 ورمع لمحف .فيسلا يدي يفو ينومتدجو ينومتكردأ ْنإف ءروث يبأ لثم مكل ىّنِإف

 ءاقلخب متنأ ام «نورظتنت ام :هباحصأ لاقف .رابغلا ةرّتّسو «مهيف برض ىتح ىَنَتْنِ
 جرفأف «ةلمح اولمحف .مهسراف نوملسملا دّقَف هومت دقف ْنِإو «هوكردت نأ

 املف .مهبراضي هدي يفل هفيس نإو «هسرف اونعطو اوعرص ام دعب هنع نوكرشملا
 لهأ نم ٍلُْجَر سرف لجرب ورمع ذخأ .«سراف لهأ هنع جرفناو هباحصأ ىأر

 .هب مهف ءورمع ىلإ يسرافلا تفتلاف «ءسرفلا برطضاف ّيسرافلا هكرحف «سراف
 :ووهع لاق باها نلإ توغو ىيمراقلا هتضرلرتقا ونكف نوفلديملا ةريضنأو
 .[4 /١؟7ص] . (هبكرف ءهنم هونكمأف .هماجل ْنِم ينونكُمأ

 ذفني ال عورد مهيلع «سرُفلا نم  ةعومجم وأ - ةبيتك ىلع ورمع لمح مث

 ذخأو «مهنم دحاو لوأ لتقف ءورمع مهيلع لمحف «ليف مهعمو «حالسلا اهيف
 : لوقي وهو «مهيف برضي

 نونجم مالغبرَض مهبرَضأ نونلااذيفيسو روث وبأ انأ

 نوتوميمهنإءٍديبْرِلاي

 . مهولازأف «موقلا نوبرضي ءورمع ءارو ديبز ناسرف عفدناف
 دقو «ليفلا فدهتست اهلوأ نم مويلا كلذ يف ورمع ةلمح تناك دقو

 ينإ) :لاق برك يدعم نب ورمع نإ ىبعتلا مامإلا نع يربطلا صن مدقت

 مامأ ناك» هنأ يدقاولا ركذ دقو .«مهئازإب ليفلا لوح ْنَّمو «ليفلا ىلع لماح
 . ''الوءارو تناك هجوت امئيأو تفقو فقو اذإو تراس راس اذإ ليف «ةليفلا

 رطاخملا ورمع ْمَحَقَت يذلا ليفلا وه كلذ نأ سامع موي عئاقو طبر نم نيبتيو

 عم ناكو  ناسرفلا نم ليفلا ءازإب يتلا ةوقلا ورمع لازأ املو «هيلإ لوصولل
 برضي ذخأو دئاقلا ليفلا كلذ ىلإ ورمع مدقت  هموق ناسرف نم هعم نيذلا ورمع

 نيب يرذالبلا عمج دقو .ةوق ْنِم يتؤأ ام لكب ةفينع تابرض فيسلاب هموطرخ
 يذلا ليفلا اذه نيبو لوألا مويلا يف لايفآلا نم ليف قودنص عطقب ورمع مايق ةعقاو

 صن نم حوضوب نيبتي ام وهو «سامع موي وهو ثلاثلا مويلا يف ورمع هبرض
 «ةليفلا نم اليف ورمع مطح مث» :يرذالبلا لاق ثيح نادلبلا حوتف يف يرذالبلا

 ب5
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 )١( اج يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ص1١7.
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 .[؟158ص] .«هموطرخ ليفلا لتقم نإف ءاهميطارخ مكفويس اومزْلأ :لاقو

 يفو هموطرخ ىف ةغلاب تاباصإب ليفلا ةباصإ ىلإ ورمع تابرض تدأ دقو

 اهعيمج لايفألا هفلخو قيتعلا يف سرفلا ركسعم هاجتاب باصملا ليفلا ىَّلوو «هنيع
 نأ اهيف معز «يميمتلا رمع نب فيس نع ةياور يربطلا ركذ دقو .ءيش اهدري ال
 ىلإ يميمتلا ورمع نب مصاعو يميمتلا ورمع نب عاقعقلا َهَجَو صاقو يبأ نب دعس
 يف ليفلا هعم نيذلاو يميمتلا عاقعقلا برضف «لايفألا هءارو ريسي ناك يذلا ليفلا
 .هفراشم عطقو هنيع يميمتلا مصاع برضف رخآ ليف هبناجب ناكو «هنيعو ةرفاشم

 دحاو ليف هنأب لوقلا ىلإ داع مث .نيليف دحاولا ليفلا يميمتلا فيس لعج كلذبو
 روغ يذلا ليفلا ىلو مث . .هّيرفشم اعطقو هينيع أقفف هوخأو عاقعقلا هيلع لمح»

 «هرثأ يف قيتعلا تربعف مجاعألا فص تقرخف «ةليفلا هتعبتاف قيتعلا يف بثوف

 فيس ةياور نكلو [:ج 6١١ص] ؛اهيف ْنَّم َكْلَّهو اهتيباوت يف نئادملا تتأف

 الو ليفلاب يميمتلا مصاعو يميمتلا عاقعقلل ةقالع الف ةحصلا ىلإ رقتفت يميمتلا

 : الئاق ليفلا أبن يدقاولا ركذ دقف «صاقو يبأ نب دعس امهثعبي ملو «ليفلا ريغب
 هجَوَت امنيأو «تفقو فقو اذإو «تراس راس اذإ ناكو ء«ميظع ليف ةليفلا مامإ ناكل

 ركسع نع ةليفلا تلتقو + بكاوملا تبرطضاو بئاتكلا تلمح املق ةءاوو: تناك

 تمدقت ريمألا اهيأ :دعسل عاقعقلا لاق  «نيملسملا ليخ اهل تبثت ملو «نيملسملا

 يبأ نب دعس عفرف  اهتيؤر دنع برعلا ليخل ماقم الو مهمامأ ةليفلاو ءادعألا

 دقل هللاوف :ةيريوج نب ةرهز لاق .ءامسلاو ضرألا برل ءاعدلاب ًالهتبم هّيمَك صاقو
 ةليفلاو «نئادملا دري يلو دق روعألا ليفلاب اذإو ةليفلا عم ينيعو وعدي ًادعيس تيبآر

 ئمُكو ءاههوجو ىلع ةرئاس ىهو ءاهدر ىلع نوردقي ال لاجرلاو «هئارو اهعمجأب
 نأ كارذإ نكمي :ًايفاك ني 5-5 ءاعدلا نأ اميو ('7«ةليفلا عم لاتقلا نينمؤملا هللا

 برك يدعم نب ورمع ناك هيف يذلا تقولا يف هللا وعدي ناك صاقو يبأ نب دعس

 نإف ؛هموطرخ مكفويس اومزلا» هعم نيذلل لوقيو «هنيعو هموطرخ يف ليفلا برضي
 «ةليفلا هتعبتاف «قيتعلا ىلإ بثوف «باصملا ليفلا ىلو مث «هموطرخ ليفلا لتقم
 ءاهدر ىلع نوردقي ال لاجرلاو :هرثأ يف قيتعلا تربعف «مجاعألا فص تقرخق

 .اهيلع ناك نم َكَّلَّمو ءاههجو ىلع ةرئاس يهو

 دإ «ىسرافلا شيجلا ركسعم رخآ وه لايفألا تضم هيلي ام ىلإ يذلا قيتعلاو
 ةرمادبملا اكن يفك رو نو قدتحلاوب « سيقف طئاح ىلع نيعلسسملا ترق ناكل: هلإ

 )١0( 7ص ؟ج يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ١١.
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 تدرتقا دقو: . (قيفعلا ريق ىلع سرفلا فض ناكو ؛قيتعلاو قدنخلا نيب سرُلاو
 بلقلا طلاخ املف «يدارملا حوشكم نب سيق مهيف ناكو . .ابرضو انعط بئاتكلا

 نبا لاق «داعو «قيتعلا ىلإ فوفصلا قرخف رّبُك مث ءهعم نوملسملا رّبكو ءرّبَك

 .ءاوس هيف نيتفئاطلا نأ الإ ءًأديدش ناكو «سامع موي مويلا اذه ناكو» :نودلخ

 . ''"برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق هيف ئلبأو
 ناك «مويلا كلذ يف برحلا ناديم نم لايفألا جورخ نأ نايبلا نع ينغو

 نوثالث سرفلا عم يتلا لايفألا ددع ناك دقف «نيملسملا حلاصل اماه ًاروطت لثمُي

 تضم امئيب «سرفلا دئاق متسر ريمألا ليف وه دحاو ليف ىوس اهنم قبي ملف اليف
 تراسف «ُهَنْيَع أقفو هموطرخ برك يدعم نب ورمع َقَّرَم يذلا ليفلا ءارو ةليفلا ةيقب

 سامع موي رخآ يف يسرافلا شيجلا َدَقَف كلذبو «نئادملا هاجتاب ءاههجو ىلع
 .لايفألا حالس وه ءارثؤمو ًاريطخ ًاحالس

 يلاوح يف تعلدنأ «سامع موي ءاسم ناشيجلا لاصفناو لاتقلا ءاهتنا دعبو

 ريرهلا ةليل ةكرعم يهو «يسرافلا شيجلا ركسعم بلق لخاد ةكرعم ليللا فصتنم

 . برك يدعم نب ورمع اهلعشأ يتلا
 دليوخ نب ةحيلط صاقو يبأ نب دعس لسرألا :نودلخ نبا لاق كلذ يفو

 يتؤي نأ ةيشخ اهيلع نوموقي «ركسعلا لفسأ ةضاخم ىلإ برك يدعم نب ورمعو
 . يرمأ امكيتأي ىتح تاياور ىدحإ فيضتو .«اهنم نوملسملا

 - ةريبه نب سيقل دعس لاق» هنأ يربطلا خيراتب ةيناث ةياور لهتسم يف ءاجو
 َحْرَسَو سيق جرخف «موقلا ملعب ينيتأت ىتح جرخأ  حوشكم نبا سيق وهو
 ارمع لسرأ» ادعس نأ ةثلاث ةياور يف ءاج امنيب .2. .ةحيلطو برك يدعم نب ورمع

 حبتتو .«مهيلع تنأف ًالاتق تيقل نإ :هل لاقو ءامهراثآ يف ًاسيق ثعب مث «ةحيلطو

 ءحوشكم نب سيق ناك ةحيلطو ورمع ريسم يف يسيئرلا فرطلا نأ كاردإ ناتياورلا
 شيجلا ةرسيم دئاق ناك حوشكم نب سيق نأب ريثك نبا ظفاحلا هركذ ام مدقت دقو
 ةعقاولا ةضاخملا ىلإ اههيجوتب ماق يذلا وه نوكي نأ نكميف «ةيسداقلاب يمالسإلا

 نم ةئام ورمع عم ناكو ءركسعملا يلي اميف كلذو «نيملسملا ركسعم لفسأ

 . ةئام ةحيلط عمو ناسرفلا

  سرفلا ْنِم  ًادحأ اهيف ايري مل «ةضاخملا ىلإ ايهتنا املف» : يربطلا لاق
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 دنع وحس ةطيلالا نا .- ومع عم ةئامل هباحصأ ةحيلط كرو اقرت . قيطأ

 لاقو (مجاعألا ىلع راغأف ءادعمخ امهباحصأب ورمع لمسو . ةدححو قيتعلا ءارو نم

 «سرفلا ركسعم لوأ ىلع ةراغلا نوكتف «ةضاخملا لفسأ ورمع راغأ» :نودلخ نبا

 . نيملسملا ىلإ - قيتعلا ةقطنمب  مهركسعم - برقأ وأ - ىندأ وهو

 ا ل ل ا تر

 يف ًاسيق ثعب» ةحيلطو ًارمع لسرأ نأ دعب ادعس نأ يربطلا خيراتب اهنمز ميدقت

 ءًارمع ىقتلا ىتح سيق جرخف . بيياع تناف الاكت تيقلنإ :هل لاقو ءامهراثآ

 نأ كنا : لاك ؟كيرتام : سيق هل لاقو .. هب يل ملع آل : لاف «ةحيلط نع هلأسف

 : نيدف لاقف .. .معن : :ورمع لاق ؟ءالؤه يف : رسبف لاقق . مهركسع ىندأ ىلع ريغأ

 ةياورلا ةيقب يف ءاج مث :(نوقيظي ال امل نيملسملا ضرعتأ ,كاذو كدأ ال هللاو

 ناك حوشكم نب سيق نأل ءورمعو سيق نيب وه امنإو ءورمعو دعس نيب ثيدحلا

 باصم نم انيلإ ّبحأ ةمالسلاو ريخلا ورمع اي) :ورمعل لكاقلا ريمألا وهف ءآريمأ

 .(ُتلُق اّمَكَل رمألا نأ لاقف ؟ةئامب مهِمداصُّتف سراف ةبْلَح ىلإ دمعتأ «فلأ لتقب ةئام

 نديحلا ركيعم نلإ سبل مسوبم ايلاف نتيدسلا 105: بتاكعأ ىفر

 هعم يذلا نيتئاملا ناسرفلا يف ورمع محتقا  لايجألا ربع لثملا برضُي همادقإب

 ةراغلا عقوم يف نيذلا عم اولتاقتف .نوربكي مهو قيتعلا يف يسرافلا شيجلا ركسعم

 نركسعم ريبكفلا ةكاوضا ةكشلنو ؛ ليللا فصتنم دنع كلذ ناكو + توفل نكن نوم

 نب ورمع ةرزاؤمل مالسإلا ناسرف يف حوشكم نب سيق قلطناف «يمالسإلا شيجلا
 :لاق مث ورمعل ةحلط ةقرافم قباسلا صنلا يف يربطلا ركذ دقو .برك يدعم

 امهنم دعس يشخو .مجاعألا مهب تراثو ,راغأف ءاعيمج امهباحصأب ورمع لْفَسو»

 ناك اهلك ( موج نيك لايق“ . امهراثأ يف حوشكملا نب ١ سيق ثعبف ءناك يذلا

 سانلا هَئْهَتَف «هباحصأو ًارمع نودركي - سرفلا يأ  موقلا دجو .ةضاخعملا دنع

 - مجاعألا ىلع راغأ يأ  ةضاخملا لفسأ ورمع زاغاف#  نودلغب ننالاقؤ ؟'"ةهنع

 عاقعقلا مهمحاز ءدعس نذإ نود مهمحاز نم كَوأَو ءدعس نذإ نود سانلا مهمحازو

 .؟5 99ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلاو - ١١9 ص ؛ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 0 ل لا ل ل ا ا
 مفع يصل لا قحلو . .مهرصنأو مهل رفغا مهللا :ةدحاو لك يف لوقي

 ؛« مجاعألا ىلع راغأ يأ - ةضاخملا لفسأ ورمع راغأف» :نودلخ نبا لاقو

 عاقعقلا مهفحاز ءدعس نذإ نود مهفحاز نم لوأو .دعس نذإ نود سانلا مهفحازو

 دعسو .ةدنك مث .ةليجب مث ءعخنلا مث ءدسأ ونب لمح مث .مهيلع لمحف هموقو

 . '"”ًاضعب مهضعب سانلا قحلو . .مهرصناو مهل رفغا مهللا :ةدحاو لك يف لوقي
 .ريرهلا ةليل ةكرعمل حيحصلا قايسلا كاردإ صوصنلا كلت حيتتو

 برك يدعم نب ورمعل ةيماحتقالا ةراغلاب ريرهلا ةليل ةكرعم تأدب دقل
 «قيتعلا يف يسرافلا شيجلا ركسعم ةمدقم ىلع ءهعم نيذلا نيتئاملا ناسرفلاو

 .ودعلا عم اولتاقتو «نوربكُي ْمُهو سرفلا ركسعم هباحصأو ورمع لخدف
 : يمالسإلا شيجلا ةرسيم بئاتكو ناسرفب حوشكم نب سيق لبقأ نأ ثبل امو

 ام عقوتي ناك اسيق نأ ىلع لدي امم «صاقو يبأ نب دعس هيجوت ىلع ءانب كلذو

 نأ امف رافنتسالا تاقيلعت نم مزلي ام دعس ردصأف ءًادعس ربخأ دق ناكو «ثدح

 نب سيق قلطنا ىتح «مهنيبو هنيب ةكرعملا تعلدناو سرفلا ركسعم ورمع محتتقا
 نودركي يسرافلا شيجلا بئاتك تقبطأ دقو «ةكرعملا ناكم ىلإ لصوف «حوشكم
 حوشكم نب سيق محتلاف «هباحصأ عم لابجلا دومص دماص وهو «هباحصأو ًارمع
 هنهنف» ةرابعب دوصقملا وهو «نورقهقتي مهلعجو سرفلا لازأف «سرفلا عم هشيجو
 لقن دقو «ةريبك ةوق تناك سيق عم يتلا ةوقلا نأ ىلع ًاضيأ لدي امم ««هنع سانلا

 الا عب يرسل ا ير يقل دع سس تاس نع روما
 دئاق ناك حوشكم نب سيق نأ ريثك نبا ظفاحلا هركذ يذلا حيحصلا امنيب ءالجر
 و «ةنميملا دئاق يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ةيسداقلاب يمالسإلا شيجلا ةرسيم
 ا عبر اوناك ريرج عم نيذلا نإ يبعشلا مامإلا نع ريثك نباو يربطلا ركذ

 ينعي امم ؛أفلأ نيثالثو ةعضبا اوناك نيملسملا نأل فالآ ةعست ىلاوح كلذ ىنعيو

 ليج اهلو . لقألا ىلع فالآ ةعبس وأ قالا ةسست ءاغت ناك ينفق نه نيدلا نأ

 نيملسملا نومري اوذخأو :«مهركسعم لخاد ءارولا ىلإ اوعجارت سرفلا عومج سيق
 كلذكو «.ةهجاوملا ةقطنم ىلإ ىسرافلا شيجلا بئاتكو قرف ةفاك تقفدتو «لابنلاب

 تاوقلا بناج ىلإ مهنكامأ اواو «يمالسإلا شيجلا لئابقو تاوق رئاس تقفدت

 مهبئاتك سرفلا مظن دقو .برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق عم يتلا
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 - لويخلا ةقرف «قرف ثالث مهشيج نوملسملا مظنو .ًافص رشع ةئالث مهفوفصو
 . ةلاجّرلا ةقرفو - لابنلا ةامر ْمُهَو  ةيمارملا ةقرفو  ناسرفلا مهو

 الإ ئبأ دق مكودع نإ :لاقف هيلي نميف حوشكم نب سيق ماقو» :يربطلا لاق
 اوفحز اذإ موقلا نإف «ةلاجّرلا اهعم سيل ليخلا لمحت نأب سيل يأرلاو «ةفحازُملا

 اومدقُي نأ اوقبطي ملو مهب اورقع مهعم لاجر ال ليخلا ىلع مهؤدع مهدراطو
 باَشُن ناكو . .ةريبكتلا اورظتناو  ةدحاو ةرم ينعي  ةلمحلل اورّسيَتف «مهيلع
 برعلا رشعم اي :يدنكلا سيق نب ثعشألا لاقو . . نيملسملا فص زوجت مجاعألا

 الو ءايندلا نع ًاسفنأ ئََخْسَأ الو توملا ىلع ءارجأ موقلا ءالؤه نوكي نأ يغبني ال
 . "ديلا ايانمو ماركلا ينامأ هنإف لّتقلا ْنِم اوعزجت

 مهلصفتو «قيتعلا ةقطنمب سرفلا ركسعم لوأ يف ناهجاوتم ناشيجلا ناكو
 ءاروو قدنتخلا ةقطنم نيملسملا ركسعم ءاروو «نيملسملا ركسعم ةقطنم نع ةفاسم

 هركذ ام نإف كلذل «صاقو ىبأ نب دعس رصق اهيف ىتلا بيذعلا ةقطنم قدنخلا

 وتحول نأ نيفانيعلا ونا دهمان ا ىييعتلا تسال رو نع نود قباو ىوبلا

 ةريبكت عامس لبق اوفحزف ًادعس سائلا ىصعو «بيذعلاب هرصق يف رّبكي نأ دعب الإ
 «ةياورلا رخآ ىلإ هموقو يميمتلا عاقعقلا ةريبكتلا عامس نود فحز نم لوأو ءدعس

 ركسعم يف شيجلا ناكم نيبو بيذعلا يف دعس رصق نيب ةفاسملا عم ىفانتت اهنإف
 نكمي الو «ةعساشلا ةفاسملا كلت نم دعس ةريبكت عامس نكمملا نم سيلف «قيتعلا

 شيجلا ةنميم ريمأ ةريبكت عامس كلذ لصأ ناك اذإ الإ «ليحتسملاب دعس مهرمأي نأ
 ماهوأو دعس ةريبكت امأ «ريرج وهو ةنميملا ريمأ تاذلايو «شيجلا ةرسيم ريمأ هعمو

 . عوقولا ةليحتسم يهف يميمتلا فيس

 سرفلا ىلع ةدحاو ةلمح اولمحو «مهفوفص ميظنت روف نوملسملا قلطنا دقل

 ةيسرافلا قرفلا عم عثاللثلا ةيمالسإلا قرفلا تمحتلاف «لابنلاب مهنومرب اوناك نيذلا

 . حابصلا قورش ىتح ليللا فصتنم نم تلصاوت يتلا ريرهلا ةليل ةكرعم يف رشع ةثالثلا

 ةليل تيمّسُف «ريرهلا مهمالك نوقطني ال حابصلا ىتح ةليللا كلت اودلتجا» : يربطلا لاق

 توصك اهيف ديدحلا ليلص ناكف ريرهلا ةليل ٌتدهش :سيلُح نب سنأ لاق .ريرهلا
 رابخألاو تاوصألا تعطقناو طق هلثم اوري مل أرمأ اهيف مجعلاو برعلا ىأرو «نويقلا

 - سانلا ىهتنا «حبصلا هجو ناك اذإ ىتح .ءاعدلا ىلع دعس لبقأو «متسرو دعس نع

 . "مهل ةبلغلاو نولعألا مهنأ ىلع كلّذب لدتساف  نوملسملا داع يأ

 .199ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلاو - 9١١ص ؛ج - يوبطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ريثأت اهل ناكو «ددعلا كلذ فاعضأ ةباصإو ودعلا نم ةئامسمخو نيفلأ لتقم نع

 ىلع ةردقلا يف مهتقثو نيملسملا تايونعم عامتراو .وذعلا تايونعم بفاعضإ ىف

 ةكرعم ءاهتنا ىلع ةدحاو ةعاس ءاهز ىوس ضمت ملف ءرصنلا قيقحتو برحلا مسح

 .ةيسداقلا ىف ةيساعتلا ةكرعملا نضوخل نوفلسملا ايهت نكح ءريرفلا ةليل

 ناشيجلا هجاوت «ةيسداقلا موي وهو ريرهلا ةليلل يلاتلا مويلا حابص يف
 - مهنوضحي  لاجر نيملسملا يف ماق» :يربطلا لاق .ةمساحلا ةكرعملا ضوخل

 يذ نباو «برك يدعم نب ورمعو «سيق نب ثعشألاو ء.حوشكم نب سيق ماقف
 ىلع ءارجأ ءالؤه نئوكي ال :اولاقف «يلالهلا نيِدرُبلا يذ نباو يمعئخلا نيمهسلا
 لاق» :يرذالبلا لاقو .«اهوسفانت ءايندلا نع اهيننأ ىحسا الو مكنم توملا

 ىلوأ فلقلا ءالؤه ننوكي الف «لتقلا ماركلا ايانم نإ موق اي :حوشكم نب سيق
 . اديدش الاتق لتاق مث . مكنم توملاب اسفن ىخسأو ربصلاب

 : تابّثلا ىلع ثحي لاقف برك يدعم نب ورمع انو

 اةحجيبسصحإ (نتتطمنتاا ينوينئيف تب هللا ىلإ رّوحلااوّيطخاو

 لاق كلذ يفو ء«ريظنلا ةعطقنم ةلاسبب ةكرعملا رامغ ضوخي ورمع قلطناو
 «سرفلا نيبو انتيب لاتقلا دتشا١  ةيسداقلا دهش نم وهو - يملسألا مركم نب زاين
 محتقي مث ءًاسراف لتاقي «ليعافأ ودعلاب ذئموي لعفي برك يدعم نب ورمع تيأرو

 .2170لتاقيف ةوقح يف هدوقم طبريو هسرف نع
 هسرف تناك برك ىدعم نب ورمع نأ ةديبع ىبأ نع ىناهفصألا ركذو

 ىعقأف «ضرألا ىلإ هب دلجأو هبنذ ةوكعب ذخأف سرفب َيِتَأَف ءاهريغ بلطف «ةفيعض
 ىلع اذه :لاقف «عقي ملو لحلحتف «كلذ لثم هب لعفف رخآب َيَنَأو .هدّرَق «سرفلا
 الا فاو يس رار يي رم : .«ىوقأ لاح لك

 دعشتسملا مهو نمامع موي وهو قباسلا مويلا يف : اهنأب يربطلا نع اهركذ مدقت يتلا

 لماح ينإ هباحصأل ورمع لاق» هنأ ةديبع قنأ ركذ دقف «ةيسداقلا موي كلذ روكتن نأ

 نإو «هب ٌلَتاَقأ يديب يفيسو ينومتدجو روزجلا رزج رادقمب متعرسأ نإف مهيلع

 : ديبَر ينب ضعب لاقف ءموقلا يف لمحف سمغنا مث . مهنيب اليتق ينومتدجو متأطبأ

 .18ص 4١ج  يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا )١(
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 هقوةيلإ [ويفاك ]ليكم اخ هوكردت نأ ىرن ام هللاو مكبحاص نوعدت ديب ينب اي

 سرافلا نإو ءاهكسمأف مجعلا ْنِم لْجَر ٍسْرَف لجِري ذخأ دقو هسرف نع عرص

 ؛هسرف ىلخو هسفنب يمجعألا ىمر هانيشغ املف كرحتت نأ ردقت امف سرّفلا برضيل

 : لاق ؟كسرَف نيأ :اولاق «يننودقفت هللاو مُثدُك روث وبأ انأ :لاقو «ءورمع هبكرف

 نب دمحم أضيأ ربخلا اذه ىورو» :يناهفصألا لاق .«ينعرصف بشف ةباَشُنِب يمر

 نع ًاضيأ دمحم نب ىلع هاورو ءطايخلا ىسيع يبأ نع ةربس يبأ نع يدقاولا رمع
 .''”(اذه لثم ركذف فرصم نب ةحلط نع يناذمهلا ليعامسإ يبأ نع َةّرُم

 ىلإ فوفصلا ًاقرتخُم قلطنا هباحصأ لويخ نم ايوق ًاسرف ورمع ذخأ املف
 سرفغلا ةيار هعمو يكلملا ليفلا قوف ًابكار يسرافلا شيجلا ريمأ متسر ناك ثيح

 متسر ليف بوقرع برك يدعم نب ورمع برضف «نايباكشفرد ىعدت يتلا ىمظُعلا
 . قيتعلا ريغش ىلإ متسر ىوهف «متسرب ليفلا ىقلأف «فيسلاب ةيوق تابرض

 نب فيس نع ةياور دروأ يربطلا نأ ىلإ ةراشإلا انه مزاللا نم نوكي دقو

 حير َتَبَه١ هنأ يميمتلا فيس ةياور معزتو «نودلخ نبا ًاضيأ اهلّقَن يميمتلا رمع
 ورمع نب عاقعقلا لمحو «قيتعلا يف توهف .هريرس نع متسر ةرايط تبلقف ةفصاع

 ريغ ةقيقحلا امنيب .«يميمتلا ةفلع نب لاله هلتقف . .متسر ىلع هعم ْنَّمو يميمتلا
 ليفلا قوف نم سرفلاو متسر بلقت ةفصاع حاير ةيسداقلا موي يف عقت ملف كلذ

 ءاملعلا لاوقأ دوجو لاح ىف: اهب ذكعُي آل ىمييقلا قيس: تاياؤوو «لويخلاو
 مامإلا ركذ دقف .نيقيلا ًابنلا تركذ يتلا ةيوقلا ةحيحصلا مهديناسأو ةاقثلا نيخرؤملا

 : لاق حلاص نب نابأ نع ديز نب ةماسأ نع يدقاولا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ

 مذجف ةليف برضف «ليف ىلع وهو متسر ىلع برك يدعم نب ورمع ٌدَش»
 فلأ نوعبرأ هيف ُجرخ هتحت نم طقسو سرف ىلع لمحو «متسر طقسف «هبوقرع
 ةياور كلذ دكؤتو («هلتقف «هسرف نع كلذ دعب متسر طنقسو «نوملسملا هزاحف رانيد

 ىنثدح ىنئادملا لاق ةيوبنلا ةريسلا ةياور ىف قوثوملا وهو قاحسإ نباو ىنئادملا

 0 ا ” 2013 قاف ندا نع دهام ني ىلع
 متسر ىلع طقس «متسر طقسو ليفلا برك يدعم نب ورمع برض امل»

 مزهناو «كلذ ْنِم متسر تامف «رانيد فلأ نوعبرأ هيف ليفلا رهظ ىلع ناك جرُخ
 .©7(نوكرشملا

 تحاطأ ىتلا ةفصاعلا حيرلا وه برك يدعم نب ورمع نأ كلذ نم نيبتيو

 .18ص 6١ج - ىناهفصألا جرفلا 5 يناغألا )01(
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 . قيتعلا ريفش ىلإ ىّوَهو متسر طقسف «ليفلا بوقرع ورمع برض امدنع متسرب
 «برك يدعم نب ورمع هيلإ لمح قيتعلا ريفش ىلإ ىوَه امل هنإف متسر لتقم امأو
 .دليوخ نب ةحيلطو «يدارملا حوشكم نب سيق هيلإ لمح تقولا تاذ يفو

 حامج نب طرقو «يثراحلا باهش نب ريثكو «يلجبلا سمش دبع نب ريهزو
 هيف طقس يذلا ناكملا يف ضهن دق متسر ناكو «يميمتلا ةفلع نب لالهو «يدبعلا
 حوشكم نب سيق ناكو «همدق باصأف مهسب نيملسملا دحأ هامرف «ةلغب قوف بكرف

 برك يدعم نب ورمع هباصأ تقولا تاذ يفو «هلتقف فيسلاب هبرضف هيلإ لصو دق
 لبقأ مث ءتيم وهو هونعطف ناسرفلا كئلوأ ةيقب لبقأ مث ءأتيم طقسف حمرلاب
 الاتق حوشكم نب سيق لتاق» :يرذالبلا لاق .فيسلاب هبرضف ةفلع نب لاله
 دقو هلتق ْنَم ملعُي ملف انعطو ًابرض ًاءولمم ِهّنَدَب َدَجْوَف «متسر هللأ لتقو هاند

 حامج نب طرقو «دليوخ نب ةحيلطو «برك يدعم نب ورمع هيلإ ىشم ناك

 هلتاق نإ اضيأ ليقو «هلتق يلجبلا سمش دبع نب ريهز نإ ليق دقو .يدبعلا
 نسحلا لاقو .''”2يميمتلا ةفلع نب لاله هلتاق نإ ليقو ءسمش دبع نب ماوعلا

 حوشكم نب سيقو «يثراحلا باهش نب ريثك متسر لتق يذلا نإ لاقيو» :ينادمهلا
 تخأ نبأ حوشكم نب سيق وه متسر لتق يذلا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو "'”«تبثأ

 مهلوأو بيترتلاب متسر ىلإ اوشم نيذلا يرذالبلا ركذ دقو . برك يدعم نب ورمع

 : متسر لتق نع دعب اميف ورمع لاق دقو «برك يدعم نب ورمع

 انأالإٌسرافلارطقام  اهتاراجو ىملس ثِمْلَعدق

 تيبس امنت ودهشت امشتاو اةمشنابخ م مرلاب تحكي

 متسر طقسف حمرلاب هميزايح ورمع باصأ مث فيسلاب هبرض دق سيق ناكو

 هونعطف لالهو ريهزو ماوعلاو ريثكو طرقو ةحيلط ةتسلا ناسرفلا لبقأ مث ءأعيرص
 «ةفلع نب لاله مهرخآ نأ يرذالبلا بيترت نم نيبتيو .تَمَي امل هنأ نونظي ْمُهو
 . نيقيلا أبنلا لمتكيو ضراعتلا لوزي كلذبو

 نولوقيو نوُربَكُي ْمُهَو متسر نامثجب ةتسلا ناسرفلاو سيقو ورمع فاطأ مث
 امو «(متسر لِتُق) نوداني نوملسملا ذخأف «(متسر لِتُق «ربكأ هللا) ةيلاع تاوصأب
 متسر دعب يناثلا ككاقلا ناكر ريمة هنم اورقهقت ىتح مهميعز لتقمب ٌُسرْملا عمس نأ

 اوعفدناف «قيتعلا نم روبعلل مهادانو  رسجلا وأ  مدرلا دنع فقوف «سونلاجلا وه

 .؟54ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
 ."59ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ةغمادلا حرش (0)
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 ناسرفو لاطبأ مهب قحلو «نئادملا ىلإ عوجرلل روبعلا ىلإ - نيمزهنمو نيبحسنُم -
 ةرسسيم لئاق حوشكم نب سيفو «برك يدعم نب وربمع مهتعيلط يفو مالسرإلا

 : لاق ةبش نب رمع ديز يبأ نع يرصبلا ةديبع وبأ لاق كلذ يفو .يمالسإلا شيجلا

 حوشكم نب سيقو وه ةيسداقلا رهن برك يدعم نب ورمع رّبع متسر لتق املا
 فيس ةياور نع نودلخ نبا ركذ دقو ''”لرتشألا ثرحلا نب كلامو يدارملا

 نب ةرهز جرخ ناك دقو ءودعلا عابتاب ليبحرشو عاقبعقلا دعس رمأ» هنأ يميمتلا

 وه دعس هثعب يذلا نأ يرذالبلا ركذ امنيب 2. . سوئلاجلاب قحلف اهلبق ةويح

 كلذو «دلاخ عم اوراس نيذلا دونجلا ْنِم عامعقلا نوكيف يرذعلا ةطفرع نب دلاخ

 مهروبعو مهعم نيذلاو حوشكم نب سيفو برك يدعم نب ورمع ريسمو قالطنا دعب

 سونيلاج قحلف ةارصلاب دلاخ زاتجاو «سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل نم نولتقي اولعجف

 ناكو «ةيسداقلا يف ميظعلا يمالسإلا يبرعلا راضتنالا لمتكا كلذبو '””لدرجدزيب
 مالسإلاو برعلا ناسرف سرافو «ةيسداقلا لاطبأ لطب وه برك يدعم نب ورمع
 الإ نييقيقحلا لاطبألا نم كلذ يف هيواسي الو ءريبكلا رصنلا كلذ اوققح نيذلا
 ناك :دعس لاق «صاقو يبأ نب دعس ىلوم دايز لاق» «يدارملا حوشكم نب سيق
 .ودعلل ةياكنلا ديدش ءانغلا ميظع ةيسداقلا موي حلاص نطوم برك يدعم نب ورمعل

 . "'"(عاجشل ًايسق نإو هسفنل لذبأ اذه :لاق ؟حوشكم نب سيقف :هل ليقف

 تما وول : لاق مث ةيسداقلا يف ورمع ءالبو داهج ينالقسعلا رجح نبأ وكدقو

 : اهيف لوقي ةديصق ينج نب حتفلا

 ناطسألاكزهتٌةامكلااّك ٌمتْسْرَمَحاَرز نيح ةيسداقلاو

 ""نمحرلاةعاطو داهجلا يوني ًاقّرَشُم دونجلاب ٌعيبر ئضَمَو

 دقو «ىعمصألا نع ىلامألا باتك ىف ىلاقلا ىلع وبأ اهركذ ةديصقلا هذهو

 : ةديصقلا هذه لوأو دنواهن ةعقوم دعب ورمع اهلاق

 ناكصلا بناجف عيتةمقرلاف -ناليستلا ةيضورن زابيدلا نمل

 .18ص 5١ج  يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا )١(
 .759١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 ١. 4ص /” - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (9)
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 ناربيثلا سيتاكم سينألا يخت هنلدتو حايرلا جرش اهيدكتمل
 نابهت فيكالاب ختتتت 20: ”نينانبا نين نييتنا اج ناكني

 : لوقي اهيفو
 ناطشألاك ٌنهبةاَمْحلااَنُك 2 ٌمَمْسُر َمَحاَر ثْيَح ةّيِسِداقلاو

 ناغضألاعماجم نيِيِعاطلاو مّدْحِم ضَيِبأ لكب نيبراضلا

 نمحرلاةعاطوداهجلا يوني ًاقّرَشُم دونجلاب ٌعيبر ىَضَمو

 ناعم نم لابحألاو ليخلاو سرافو داوسلا ىرُق حابتسا ىتح

 صاقو يبأ نب لعسو . .ورمع

 هداهجلو برك يدعم نب ورمعل ريدقتلا ميظع صاقو با نب دعس ناك دقل

 ءانغلا ميظع برك يدعم نب ورمع ناك» :دعس لاقو «ةيسداقلا يف ريبكلا هرودو

  ورمع رايتخاب همايق يف ريدقتلا كلذ ىلجت دقو «ةيسداقلا موي ودعلل ةياكنلا ديدش

 نهد ادب دق نى يوه اخ ريل وانا ر ١ يضل اج نيب
 ةيسداقلا تحِتف امل» :ديرفلا دقعلا يف هبر دبع نبا لاق .ةيسداقلا يف نيبملا حتفلاو

 باطخلا نب رمع ىلإ دعس هدفوأف ءانسح ًءالب برك يدعم نب ورمع اهيف ئَلْبَأ
 نبا ًاضيأ كلذ ركذ دقو ''”«ورمع ىلع باتكلا يف ىَتْنأو «حتفلاب هعم هيلإ بتكو
 دعس حتتفا امل» :الئاق ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح

 هتعاجش هل ركذو باطخلا نب رمع ىلإ برك يدعم نب ورمع دفوأ «قارعلا
 .[ها] «هترزاؤمو

 باتك يف يناهفصألا اهركذ يتلا ةياورلا ةحص مدع ىلع ةقيقحلا كلت لدتو

 نب ورمع نإو «ةيسداقلا مئانغ عيزوت ببسب ورمعو دعس نيب فالخلا نع يناغألا
 :لاق برك يدعم

 ميدافجلا كلماألا بيرت لاقت> ذحااسل ىكبي الواعتعت اذإ

 ريناندلا ئىطغتْذإةيوسالو دفن هل نعط ْنِم ةيوسلا ئطعُن
 نب ورمع نيبو دعس نيب ناك عقو يذلا فالخلا نأ ةياورلا كلت يف ءاج دقو

 نأ جاتنتسا حيتي يمعثخلا رشب مسا دوجوف « يمعثخلا ةعيبر نب رشبو برك يدعم

 ميلقإ ريمأو حتاف ومو ةداقلا رابك نم ناكو يجحذملا يثراحلا دايز نب مجبر نع مجبر 2230

 . ناتسجمس

 .50 ص ”ج  سلدنألا هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا ()
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 لاطبألا نم نانثا دعس عم فلتخا دقف «يمعثخلا رشب نوكي دق رعشلا كلذ لئاق
 يذلا يناثلا امأ يمعثخلا ةعيبر نب رشب امهدحأ «ةيسداقلاب نييناميلا ناسرفلا

 باهش نب ريثك هنإ حيحصلاف برك يدعم نب ورمع هنإ يناهفصألا ةياور ْثَمَهَوَت
 دعس امهاطعأ دقو «سونيلاجلا يسرافلا دئاقلا لتق يذلا يجحذملا يثراحلا

 «مهرد فلأ يلاوح درفلا بيصن ناكو «سانلا رئاس عم ةيوسلاب مئانغلا نم امهبيصن

 نآرقلا ْنِم ظفحي ْنَم لكل ضئافلا كلذ ْنِم دعس ىظعأف لاملا نم ءيش ضافو
 لاقف ءدعس ىلإ هبحاصو يمعثخلا رشب ىتأف «هبيصن قوف مهرد فلأ يلاوح ميركلا

 ظفح نع تلغشو نميلاب ٌتملسأ :لاق ؟نآرقلا نم ظفحتأ :رشب بحاصل دعس

 «يمعثخلا رشبل لاق كلذكو .بيصن لاملا اذه يف كل سيل :دعس لاقف «نارقلا

 سفن كلذ تركذ دقو «ةباحصلا ْنِم انوكي ْملو نميلاب املسأ هبحاصو رشب ناكو
 نب ورمع نأل ورمع سيل رشب عم ناك يذلا نأ دكؤي اذهو «يناهفصألا ةياور

 ةنيدملاب ٍةكَي هللا لوسر ًابحاصم ُنمزلا نم ةرتف ماقأو ةباحصلا نم برك يدعم
 يف ءاج دقو «مالسإلا ضئارفو نآرقلا ملعتو ةدابع نب دعس لزنمب نكسو ةرونملا

 كلذ لكف .(فحصملا ّئتفد نيب ام ٌتأرق) :لاق هنإ ىتاهفصألا اهركذ ىرخأ ةياور

 لطبو دئاق وه امنإو ءبرك يدعم نب ورمع سيل رشي عم ناك يذلا نأ ىلع لدي
 ءيجحذملا يثراحلا باش نب نيثك ون دئاقلا كلذو .جحذم ْنِم رخآ ينامي

 نب ريثك لاقو .صاقو يبأ نب دعس نم باهش نب ريثكو يمعئثخلا رشب بضغف
 : اهنم اتايبأ باهش

 ةيمحلا ةيمئاقلا كاي دهس. "يفت ةلبلا لوتأ ىقحج تل كانقو
 ها قنيويت سيل دعس ةرسلابا ريتش ءاممت كفا ةقواستات

 نب ورمع ىلإ نوملعي ال نيذلا دحأ اهبسني ًاتايبأ يمعثخلا ةعيبر نب رْشب لاقو

 ةعيبر نب رشي ةمجرت يف اهنم ًاتايبأ ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو .برك يدعم
 : لئاقلا وهو ةيسداقلا دهشو ناسرفلا دحأ ناك» :هنإ التاق يمعثخلا

 اريمأّ يلع صاقو نب دعسو  ىتقان ةيسداقلا بابب ٌتْخَنأ

 نب ةعيبر نب رشب لاقو» :ًالئاق ةيسداقلا ءابنأ ماتخل يف يرذالبلا اهركذ دقو
 : يمعثخلا ورمع

 روحت موهسلا ىترأ ثلمجدقو افسوم ةميمأ قي لايبخل
 روقومشأٌُنمَراننودْنِمو ىَّجْنلا يف ٌديبلا اهُّبْوَج الإ ورغالو ..

 ٌريمأ يلع صاقو نب دعسو ىيتقان ةيسداقلا بابب نحت

 «..«ريصت «داتزلا باك :ىذشلا ليرط :هريخ نود ةرشديمأ دعو
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 . هلعب نوكي لقو .رداصملا ةيشب 0 فعبلا اذه ءاجو

 ٌميرجج قارعلاب ريمأٌ_ريخو هريخ نودهرشٌريمأذعسو

 ةيرحر ةيهت (نوتعتلا دشصوت ,لفاوش نيعيوملا ريما دنع

 : باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ًابطاخم لاق مث
 ٌريسع ٌوكملاو سيدُق بابب نفوس ٌمْفَو هللا كاَدهوَكَدَت

 ٌريطيف رئاط يحانج ٌراعُي مهضعب نأ ول ٌموقلا ٌدَو ةيشع
 ٌريست لابجلاك ىرخألاَئفْلَ' ةبيتك عارق نم اَئُْغَرَف ام اذإ

 ةياورلا كلت تلاق مث يمعثخلا رشب تايبأ يناهفصألا ةياور تركذ دقو

 يدعم نب ورمعو رشب لاق امب ينعي .«نيتديصقلابو الاق امب رمع ىلإ دعس بتكفا
 تايبأ ركذ دعب ينالقسعلا رجح نبا لاقو . باهش نب ريثكو رشب باوصلاو «برك

 دعس ىلإ رمع بتكف ء«رعشلا اذهب باطخلا نب رمع ىلإ رشب بتكف» يمعثخلا رشب
 :هلزق دج قايفمالا ةياورب ند ءاج ايعيم لك هموت) ةالبلا نما دهتكلا 3١
 ءامهئالب ىلع امهطعأ نأ هيلإ بتكف «نيتديصقلابو الاق امب رمع ىلإ دعس بتكفا
 نب ورمع مساب تجر يناهفصألا ةياور نأ ودبيو .امهرد ّيفلأ امهنم لك ىطعأف

 نأل وأ ءبرك يدعم نب ورمع عم امهنأشب رمع ىلإ ْبَتَك ادعس نأل برك يدعم
 . ةرونملا ةنيدملا نم عجر امل برك يدعم نب ورمع عم ءاج رمع باوج

 رصنلا ابتب برك يدعم نب ورمع ثعبو رايتخاب صاقو يبأ نب دعس مايق نإ
 كلذكو «ءورمعل هريدقت ىلع لدي «ةفالخلا ةلود ةمصاعو نينمؤملا ريما ىلإ حتفلاو

 ريبكلا هريدقت ىلع لدي صاقو ىبأ نب دعس نع رمع هلأس امدنع ورمع باوج نإف

 نم يميمتلا رمع نب فيسو يناهفصألا تاياور ضعب يف ءاج امل ةحص الف ءدعسل

 ةربعلا امنإو «ةباحصلا نم هريغو برك يدعم نب ورمع ىلإ ةءاسإلا لواحت تاقيفلت
 هبر دبع نبا لاق .نيقيلا أبنلا ىتأي اهنم ىتلا ةقوثوملا رداصملا هتركذ امب داقتعالاو

 : ايينح الب بنز ىدعم ني ىرسع هيف لثا ةيسداقلا فحتت املا :فيرقلا دقعلا ىف

 ىلع باتكلا يف ىتثأو حتفلاب هعم هيلإ بتكو باطخلا نب ورمع ىلإ دعس هدفوأف
 دشأ .هتّرمن يف ُىبارعأ :ورمع لاقف .دعس نع هلأس رمع ىلع مَدَق املف ءورمع

 امُمْضَراَقَت ام ٌدَشَل :رمع لاقف . .ةيضقلا يف لدعيو ةّيوسلاب مسقُي «هتيرومات يف
 يدعم نب ورمع َدْفوُأ «قارعلا دعس حتتفا امل» :هنإ ةباصإلا باتك يف ءاجو . «ءانثلا

 ىلإ دعس بتك» :ةبيتق نبا لاقو «هترزاومو هتعاجش هل ركذي رمع ىلإ برك

 :لاقف ءدعس نع رمَع هلأسف ؛برك يدعم نب ورمع ىلع ينثي باطخلا نب ورمع
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 يف ليغيو «ةيوسلاب ٌمِسَقُي ءهيرومات يف ٌدسأ ؛هّيرمن يف 2 اع
 اهندكل 4 مخ لاقت كر ذلا ا ةيق امك اهقساعل | لفتوو, «هايرستلا ىف نفسر, عةيضقلا

 . . ؟ءانثلا امتضراقت

 نع يدايزلا نامثع نب نسحلا نع يرذالبلل نادبلبلا حوتف يف ءاجو
 يديبُرلا برك يدعم نب ورمع نأ» يبعشلا مامإلا نع هيبأ نع دلاجم نب ليعامسإ
 سانلا ءاضر نعو دعس نع هلأسف ةيسداقلا حتف دعب باطخلا نب رمع ىلع َدْفَو

 قَرَبلا مألا ةقفش مهيلع قفشيو «ةّرذلا عمج مهل عمجي هتكرت :ورمع لاقف ءهنع

 ذفنيو ةيضقلا يف لدعيو ةيوسلاب مسقي «هتيابج يف ّيطبن «هترمن يف ٌيبارعأ
 .ورمع ىلع ينثي بتك دعس ناك دقو ؟ءانثلا امتضراقت امكنأك :رمع لاقف .ةيرسلاب

 .[ها] 0 امب تأبنأ ينكلو نينمؤملا ريمأ اي الك :لاقف
 مهددا هعادغعا جعلوا

 باطخلا نب رّمعو . .ورْمَع
 نب ورمع نع عمسي باطخلا نب رمع ناك مالسإلا لبق امو ةيلهاجلا مايأ يف

 يف ءاوس اهيف رصتنيو اهضوخي ناك يتلا كراعملا يف هتلوطب ءابنأو برك يدعم

 ينبو ميمت لئابق ىلع تاوزغلا يف وأ نميلاب تعقو يتلا ةيلبقلا تاعازنلا ضعب
 لداوقلا ىلع اهنشي ناك يتلا تاراغلا ىف وأ ءزاجحلا ىناداو دجن ىف نزاوهو رماع

 ناك دنف هياتم ىديودصملا نرد ونا ذاب ديفا ييق اكد وتلا فايع وملاو ةيسوانلا

 . سانلا ثيدح ىرمع ءابنأ تناكو «عزانم نودب برعلاو نميلا سراف ورمع

 هللا لوسر ىلإ دقو امدنع برك يدعم نب ورمعب باطخلا نب رمع ىَمَتلاو
 ةنسلا يف موي ةئام ءاهز يك هللا لوسر ًابحاصُم اهيف ثكمو ةرونملا ةنيدملاب لكي
 ةروثلا باقعأ يف قيدصلا ركب يبأ ىلإ ورمع مَّدَق امدنع كلذكو «ةرجهلل ةعساتلا

 يمن اهيف متو سرفلا ءانبألاو يمليدلا زوريف دض حوشكم نب سيق عم اهداق يتلا

 ديب ,ىتب ةتامرق ىلع قررمع مذق اهديع عا ١ ةنس:نمبلا نيم نموفلا يلغأ
 ىلإ ةئيدملا نم قلطناو ه١ ةنس لوألا ىدامج يف ماشلا حتفو داهجلل مهريغو

 : الئاق ماشلاب شيجلل ماعلا دئاقلا ديلولا نب دلاخ ىلإ ركب وبأ بتك ثيح ماشلا

 قزمُي ورمع ناك ةفالخلا رمع ىلوت املو .«برك يدعم نب ورمع كيفكيو»

 صمحو قشمد يف مث كومريلا يف مهناسرفو مهتداق عرصيو مورلا فوفص
 ءاقللا وهو باطخلا نب , رمع ةفيلخلاب ىقتلاو ةنيدملا ىلإ ورمع ىتأ مث «نيرسنقو

 لوألا ءاقللا ذنمو  ريمع ناكو .رمع ةفالخ يف لوألا ءاقللاو امهنيب عبارلا

 نب رمع ناك» :ينئادملا لاق .برك يدعم نب ورمع َقْلَخ مْظِع نم ٌبجعتي
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 َقَلَخو انَقْلَح يذلا هلل دمحلا :لاق برك يدعم نب ورمع ىلإ رظن اذإ باطخلا
 بتك ةيسداقلا ىلإ رمع دنع نم ورمع قلطنا املو .«هقلخ مظِع ْنِم أبجعت .ًارمع
 برك يدعم نب ورمع ّسراف ّىفلأب كثددمأ» :ًالئاق صاقو ىبأ نب دعس ىلإ رمع
 هيض وو ةيعا رجلا «انن او كا ترحل يظر ار اهقريصحأ تلررك و ةحيلطو

 باطخلا نب رمع ناك ةيسيداقلا ىف ةيسرافلا ةيروطاربمألا شيجو ىمالسإلا ىبرعلا

 ىلإ هينيدعلا نم رعلا كراكو ينك نبا ظقاحملا لاق «ةنوكيس اني ءاهتعالا ديد
 دقو ءاهب هلاوزو مهكلم ٌتابث نأ نوري «هذه ةيسداقلا ةعقو نوصبرتي نيبأ ندع

 باطخلا نب رمع ناكو .«مهربخ نم نوكي ام فشكي ًأدصاق دلب لك لهأ ثعب
 فاصتنا ىلإ حبصُي نيح نابكرلا لأسي رمع ناك» :نودلخ نبا لاق ءأمامتها مظعأ

 :لاقف .هربخأف ؟نيأ نم :لاق ءريشبلا ىفلأ املف .هلهأ ىلإ عجري مث راهنلا

 رصنلا أبني دعس هثعب يذلا نأ امبو .«رمع حرفف «نيكرشملا هللا مزه :لاق ءينثذح

 دئاقلا ميعزلا وه امنإو سانلا ةماع ْنِم الو الوهجم الجر نكي مل حتفلاب هعم بتكو

 نب ورمع هثعب ةعيلط ناك ريشبلا كلذ نأ لوقلا نكميف ءبرك يدعم نب ورمع ميظعلا
 حرفف «نيكرشملا هللا مزه :ًالئاق رمع ريشبت ىلع همالك رصتقا كلذلو ءبرك يدعم
 دقو «ةنيدملا هعم نيذلا ناسرفلاو برك يدعم نب ورمع لخد نأ ثبل امو .رمع

 ىلإ هعم نيذلاو حتفلا باتكو أبنب ثوعبملا لخدي نأ ةلاحلا كلت لثم يف داتعملا ناك

 رابكو ةفيلخلا مهاقلتيو «ةنيدملا لهأ مهريبكتل ُربكُيف «نوللهُيو نوربكي مهو ةنيدملا
 مامأ مهلويخ نم هعم نيذلاو ثوعبملا لزنيو «يوبنلا دجسملا مامأ ةنيدملاب نيذلا

 رصنلا أبني هربخيو هيلع ملسيف ةفيلخلا ىلإ أبنلاب ثوعبملا يباحصلا مدقتيو ءدجسملا
 مزلي ام ثوعبملا يباحصلاو ةفيلخلا نيب يرجيو «ريمألا هثعب يذلا باتكلا هلوانيو

 باتكو أبنب برك يدعم نب ورمع مودق دنع ثدح ام وه كلذ نوكيف «ثيدح نم

 .ةيسداقلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمألا شيج ىلع ميظعلا راصتنالا

 ىلإ دعس بتك» :لاق يميمتلا رمع نب فيس نع يربطلا خيرات يف ءاج دقو

 ضعب تلقنو .«يرازفلا ةليمع نب دعس عم باتكلاب ثعبو «حتفلاب هربخي رمع
 داكي مسالا كلذ امنيب «يميمتلا فيس نع يربطلا ةياور نع لوقلا كلذ رداصملا

 نم نوكي دقو ءميمت نب ةانم ديز نب رزفلا دعس يئب نم هنأ ودبيو ةلوهجم نوكي

 نب دعس همسأ صخش يأ نكي ملف ء«برك يدعم نب ورمع اوقفار نيذلا صاخشألا

 كلذلو «نيعباتلا ْنِم الو ةيسداقلا ناسرفو لاطبأو ةداق ْنِم الو ةباحصلا ْنِم ةليمع

 يدعم نب ورمعل ريبكلا ءالبلاو داهجلا نع ديرفلا دقعلا يف ءاج ام وه حيحصلا نإف

 يف ىنثأو حتفلاب هعم هيلإ بتكو رمع ىلإ دعس هدفوأ» هنإو ةيسداقلا يف برك
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 اهسفن يميمتلا فيس ةياور لب «تاياورلا نأ كلذ دكؤي اممو .«ورمع ىلع باتكلا
 تركذ امنيب «يرازفلا ةليمع نب دعس نيبو باطخلا نب رمع نيب مالك يأ ركذت مل
 نيبو باطخلا نب رمع نيب راد يذلا ثيدحلا ةقوئوملا صوصنلاو رداصملا ةفاك

 صن ناكو ءرصنلا باتكو أبنب ثوعبملا هنإ دكؤي كلذو برك يدعم نب ورمع

 مهلبق ناك نم ننس مهحنمو «سراف لهأ ىلع انرصن هللا نِإف :دعب امأ» :باتكلا

 َرَي مل ٍةَدْعِب نيملسملا اوقل دقو ءديدش لازلزو ليوط لاتق دعب مهنيد لهأ نِم
 ىلإ مهنع هلقنو هومهبلس لب .كلذب هللا مهعفني ملف ءاهئاهُز لثم نوؤارلا
 .''”«جاجفلا يفو ماجآلا فوفط ىلعو راهنألا ىلع نوملسملا مهعبتاو «نيملسملا

 ءاج دقو «ةيسداقلا ىف نيملسملا نم ءادهشلا ركذ كلذ دعب باتكلا ىف ءاجو

 ةياوولا هيتيفعت وار: راوردع ىلع بادكلا ىف :ىتلأ» اذعسالا ةورفلا دقعلا نذ

 ىهتنا املف . ةبيتق نبا اضيأ هيلإ راشأ يذلا ءانثلا كلذ باتكلا صن نع ةدوجوملا

 لاقف .هنع سانلا ءاضر نعو دعس نع ًارْمَع لأس» ءدعس باتك ةأرق نم رمع

 لدعيو ةيوسلاب مسقي « هتيرومأت يف دسأ «هترّمَن يش يب ارعأ «بألاك مهل وه :ورمع

 ةياور يفو .«ءانثلا امتضراقت ام َدَّشَل :رَمُع لاقف .ةيرسلا يف ُرفنيو «ةيضقلا يف

 نينمؤملا ريمأ اي الك :ورْمَع لاقف ؟ءانثلا امتضراقت امكنأك :رّمُع لاقف» : يرذالبلا

 . [ها] «ملعأ امب ٌتابنأ ينكلو

 كلذ سانلا ىلع أرقو يوبنلا دجسملا ربثئم باطخبلا نب رمع ىلتعا مث

 نإ لاقُي» :ريثك نبا لاق كلذ يفو «ةيسداقلا حتفو راضتناب دعس هثعب يذلا باتكلا

 .[ها] «مهنع هللا يضر ربنملا قوف سانلا ىلع باتكلا أرق رّمَع

 يدعم نب ورمعو باطخلا نب رمع نيب ركذلا فلاس ثيدحلا دعب ىرج دقو

 هركذ امهنيب ثيدح ىرج «ورمع باوجو دعس نبع لاؤسلا هيف يذلاو برك
 ةعيبط مزلتستو .هنع ًالصفنم يدوعسملا هركذو فلاسلا ثيدحلاب الصتم يرذالبلا

 مويلا يف وأ مويلا سفن يف امإ رمع سلجمب قحال تقو يف ناك هنإ ثيدحلا كلذ

 اي :باطخلا نب رمع لاق» :هنإ يبعشلا مامإلا نع هدنسب يرذالبلا ركذ دقف «يىلاتلا

 اهيف ربص ْنَم ءقاس ىلع تماق اذإ قاذملا ةرُّم :لاقف . برحلا نع ينربخأ ءورمع

 تأي ملو - 7”١7ص - هللا ديمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوينلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 وهف باتكلا يف ءاج ام صن امأ .باتكلا اذهب رمع ىلإ ثوعبملا مسا قئاثولا باتك يف

 .45”ص ا/ج - ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يفو يربطلا خيرات يف صنلا سفن
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 كفي هيكاللا جورف نك درعسملا كلذ ركذ دقو ."'”(ْفَلَت اهيف ٌفعَض ْنَمو فرع

 اذإ « قاذملا رم هللاو يه «ءأريبخ اهنع َتلأس :ورمع لاقف «برحلا نع رْمَع هلأس)

 نسحأ دقلو .فلت اهيف فعَض نمو بفرع اهف ردك 3 قابس ىنح تركت

 :ءاهناو ايفاضأو

 ”اويخ كل ايعتس وزنك دا روس ا رة

 نسحأ دقلو» ةرابع نكلو «تيبلا اذه دعب نيذّللا نيتيبلا يدوعسملا ركذوت

 نب ورمعل رعشلا اذه ْنأل (داجأف اهفصو نسحأ) اهلصأ نوكي دق «داجأف اهفصاو

 : يلي ام ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا شماه يف ءاج دقف «هب لثمتي ملو برك يدعم

 ابرك يدعم نب ورم لات «يليسلا لاق
 لرييخ ماكلاوج ةديىبتتت ةنعف ةويعف امانا ترضخلا
 ارا ا ا د بل انهفاونق تيفو: تلعتشا اذإ 5

 ةةلاو ميكِللة موج :تركشتفت اهننار ترخةاطقنق

 نب ورمع تايبأ ظفحب نورمأي برحلا تعقو اذإ ناك : يراخبلا عماج يفو

 .'0”2هذه برك يدعم

 نع باطخلا نب رمع هلأس ء«برحلل يرعشلاو يىرثنلا فصولا كلذ دعبو

 لاق . حالسلا نع ينربخأف :رمع لاق» :يبعشلا مامإلا نع يرذالبلا لاق . حالسلا

 اممرو كوتا : لاق ؟حمرلا :لاق هنم تعش امه نيتيؤملا نيمآ اي لم“ :ورمع

 :لاق ؟سرتلاف :لاق .بيصتو يطخت ايانملا لّسُر :لاق ؟ماهسلاف :لاق . كناخ

 لجارلل ةبعتم سرافلل ةلغشم :لاق ؟عردلاف : لاق .رئاودلا ل كاد

 يصدم طا اهناو

 ءاهميخضتب تاياورلا ضعب تماق امبر ةطيسب ةلكشم ةرابعلا كلت دعب تعقو م

 . كمأ كتلكت كانه :ورمع لاق ؟فيسلاف : رَمَع لاق هنإ يرذالبلا ةياور يف ءاج دقف

 كهخا:كلدزر "'"«كبلإ تعرضا ىلا + ورص لاقف ..كعأ كتلك نت ويخاف

 .78١ص - يرذالبلل نادليلا حوتف 0

 ١١. ص ؟ج  يدوعسملل بهذلا جورم 030

 : بهذلا جورم يف ()
 (لسلخا تاذ يب ازوديم تدان .اييتارفا قو تييمساذإ ىعح)

 .7"7١ص ١ج - ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (4)



 12 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع فرح
 هس بيب بإب بيب يب سس ايي يسم

 سامحلا نأ ,زواجتي ال ثدح يذلاف «يبعشلا ملام هدنسب يرذالبلا ةياور

 ءاتساف (كمأ كتلكث كانه) يوفع لكشب لاقف فيسلا نع هلأس نيح ورْمَع دنع عفترا

 تيار ريا ير اي ل ل يا ل

 يدوعسملا ةياور يف ءاج امنيب ىمحلا رذعب جرخ مث ءدصقي نأ نود ىّمَُحلا ببسب

 هي لاقف «فيسلا غلب ىتح هربخأف حالسلا نع رّمُع هلأسا
 لاقف «كناسل عطقأ نأ ٌمهأل ينِإ هللاو كتعراق كمأ لب : :لاقو ةرّدلاب رمغ هاَلَعُف ءاهلك

 : لوقي وهو هدنع نم جرخو *مويلا ين ينتعرضأ ىّمُحلا :ورمع
 عءعمعلأاب ٍنِيَعُر وذ كنأك ينذعوتأ

 يِباَف تورْبَجلا رِهاظ ميظَع كيلم ْنِم َكَلْبُت ناك دق مكف
 سائأ يف سانأنِملّقتُي لئيّسمأو ءاوُداَبُهَُلْهأ حبصأف

 ساشا دج ةناراس يبست كلت ف هاك كر تو ؤلف
 ٌدعأو لضفأ مالسإلا نأ ملعتل الإ هتلعف ام تلعف ام : :لاقو «هيلإ رمع رذتعاف

 . ؟7١[ةيلهاجلا نم

 نيب ثدح ام امهادحإ نيتثداح نيب يدوعسملا ةياور تجمد دقو

 ندد اين والا اكل راجت الو يرد ىراعتا وب ريت ور يب اعملا نب رمح
 ةثداحلا امأ «نيعباتلا هيقف يبعشلا مامولا نع ىلوألا ةياورلا يف يرذالبلا

 زهر ةلفاجلا 1 دارقألا رثج كرم نبكلم نيو درمخ نيب تناك ىرخألا

 عطقأ نأ مهأل ينإ هللاو :الئاق ورمع ىلع اصعلا وأ ب ةردلا عفر يذلا

 كّنأك يندعوتأ) اهلوأ يتلا تايبألا لوقي وهو هدئع نم ورمع جرخف ةتلباسل

 دقف «تايبألا كلت دنع تاياور ثالث دوجو كلذ كاردإ حيتي اممو  (ِنْيَعُر وذ

 يبا ركذو «ةيلهاجلا يف َنَدَج يذ نب ةمقلعل اهنأ ليلكإلا يف ينادمهلا 2

 يف يلهابلا ةعيبر نب َناَمْلَسو برك يدعم نب ورمع نيب عقو ًامالك نأ ةديبع

 اكو الا هذه ورمع لاقف) : لاق مث «دنواهن ةعقوم دعب ةينيمرأ حتف

 يدْيَبْرلا برك يدْعَم نب ورْمَع لاق» قاحسإ نبا نع ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا

 : لاقف ءهدعوتي هنإ هغلبف يداَرُملا حوشكُم نيا سْيَق نيبو هنيب ناك ءيش يف

 او وذ داء يع ليمقاد نْيَعُو ود كئنأك يِندعوستأ

 770 ص ”ج  بهذلا جورم 010(

 000007 ٠ ص ادج . ماشه نبأ ةيوشلا ةريسلا ()

 يفو ةعبابتلا كولملا مظعأ شاير وذ ثراحلا ينعي (شاير وذ كنأك يندعوتأ) ليلكالا يف ه١

 .(نيعر وذ كنأك) ًأضيأ ليلكإلا



 ا مالسإلا رح يف نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 703

 يسار سائلا يف ٍِتباَن ِكْلْمَو مهنْنِمكْلْبَق ناك نِئاكَو

 يبي ٍٍتوُرْبَبلا رِهاَت ميظت اكو ودم ميِدق

 '«سانأ يف سانأ ْنِم لوحي يسييف رادع احلا اق

 امنيب ةيلهاجلا يف نييريمحلا كولملا نم اكلم نكي مل حوشكم نب سيق نكلو
 كانه نكي ملو «هّددَهَو هدعوت يذلا كلملا دنع نم جرخي وهو رمع هلاق رعشلا اذه

 هللا يحاص نافيق ف ني قلع قالعلا قود ومع هع كندشلا فلك

 يدعم نب ورمع نأ كاردإ نكمي يلاتلابو . كلذ نع ربخلا مدقت دقو ةماصمصلا

 يف نارمع ةنيدمب هرصق يف يريمحلا نافيق يذ نب ةمقلع كلملا دنع ناك برك

 وأ - ةردلا هيلع ةمقلع عفرف ءموي تاذ ورمع هلاق مالك نم ةمقلع بضغف ةيلهاجلا

 عطقأ نأ ّمهال ينإ هللاو :لاقو ةماصمصلا فيسلا امبرو  ناجلوصلا اصعلا

 . تايبألا كلت لاقو هدنع نم ورمع جرخف (ةلئاكل

 رمع هلأسو حالسلا نع باطخلا نب رمع نيبو ورمع نيب ثيدحلا عقو املو

 ردا لاعاد ترتيل ول رار ايمو وربح 00 اعل <

 .جرخو «مويلأ ديعربفا محلا : الئاق ورمع رذتعاف . كما كعلكت لن : ابضاغ

 يف ةميدقلا ةثداحلا ةصق كاذموي ترضحتسا نيرضاحلا دحأ ةركاذ نأ ودبيو]

 «هيلإ رذتعاو ًارْمَع باطخلا نب رمع اعد نأ ثبل امو ء[ورمعو ةمقلع نيب ةيلهاجلا

 ام تلعف ام :لاقو «باطخلا نب رمع هيلإ رذتعاف» :ًالئاق يدوعسملا هركذ ام وهو

 اي كل رذتعأ مل :دوصقملاو «ةيلهاجلا نم ٌّرعأو لضفأ مالسإلا نأ ملعتل الإ هّثلعف

 وه اهف «ةيلهاجلا يف هيلع تنك امم ٌرعأو لضفأ مالسإلا يف كنأ ملعتل الإ ورمع
 : لاق مث «دفولا ىلع رّمع هلّضْفو» :يدوعسملا لاق .كل رذتعي هسفنب نينمؤملا ريمأ

 .”يراخاو هبورفلا هيكاذيو: هلاسي لبقأو كلذ لعب ارجع نبثا رمش ناكدتو)

 باطخلا نب رمع ىلإ برك يدعم نب ورمع اهيف مَّدَق يتلا ةرتفلا كلت نإ

 ؛ نيتميظع نيتيبرح نيتعقوم نيب ْعَقَتَو ه5١ ةنس رفص رهش يلاوحب اهديدحت نكمي

 : يسارلا : (يسار) ىتعمو (كيلم نم كلبق ناك دق مكف) تنهذلا جورم يف امك بوصألا 0010

 , رفتسا اذإ اضز : لاقي( رقتسملا

 هلاق رعشلا اذه نأ ليلكإلا يف ءاج دقو .ةدشلا ىهو ةواسقلا نم ذوخأم ءديدشلا :ىساقلا (7)

 ْ ْ . ةمقلع ىف هنأ بوصألاو يقلع

 1 يم نعى ماقع وباب رولا ةريسلا":(8)
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 724 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ا/؟

 يدعم نب ورمع ءاج دقو «ماشلاب كومريلا رهن ةعقومو قارعلا يف ةيسداقلا ةعقوم

 عم اهنم قلطناو قارعلا ىلإ اعل كيلا اه يت اةييداكلا يرحب رم ىلإ
 يمالسإلا يبرعلا شيجلا ىلإ اومضناو قشمد ىلإ اوقلطنا نيذلا ناسرفلاو ةداقلا

 ةهجاومل حارجلا ةلديبع 5 ريمألا ةدايقب ه6 يناثلا عيبر يف قشمد نم راس يذلا

 لامشو صمح ةقطنم ىلإ اهعفدو ةيناث ةرم لقره كلملا اهعمج ىتلا مورلا لفاحج
 ةعقوم لاطبأ نم ورمع ناكف ء«ه6١ ةنس لئاوأ يف كومريلا رهن ةقطنمو نيطسلف
 ةنس بجر ىف مورلا ىلع مظعألا راصتنالاب تجوب يتلا فويكلا كوضفوملا وهن

 نب ورمع اهدهش ىتلا حوتفلا عئاقوو صوصنو ليصافت ركذ فلس دقو ء«ه١
 بجر يف كومريلا رهن ةعقومب عادتمأ ماشلا حوتف نم ةلحرملا ده يتدفرل يدعم

 يف حارجلا نب ةديبع يبا جم ةريسم ل نيرسو صمح حك هداك ًارورمو ه١

 حتفب ءاهتناو ه5١ ةنس طساوأ يف اهحاتتفاو ْبَلَح ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 . ماشلا ىهتنم ىلإ ةيكاطنأ

 كا
0 

 باطخلا نب رمُعي سداسلا هئاقل ىلإ ءالولج نم ورمع ًابنأ

 ينب ناسرفو برك يدعم نب ورمع داع ه5١ ةنس لاوش رهش يلاوح يف
 اهيانت ىسراف رطتح لوأ ةوعلسملا هكئاو :كيعح, قا رعغلا ىلإ فاغلا نم دعي قيدلا هز
 سرُلا كلم درجدزي ىرسك نأ كلذو - ه5١ مرحم يف  ةيسداقلا راصتنا دعب
 رثعيبا نأ فبل اه يدها ١ ةنس لئاوأ ىف ناولح ىلإ نئادملا نم بحسنأ يذلا
 ءالولج ىلإ مههجوف ناولح ىلإ سراف دالب ءاجرأ نم هيلإ اولبقأ ًاريبك ًأشيج عمجو

 شيجلا غلبو - سرفلا ديب لازي ام ناك يذلا قارعلا قرش داوس زكرم يهو -
 نوؤيهتي ءمتسر وخأ ذازرخ ةدايقب فلأ ةئام نم برقي ام ءالولج يف يسرافلا

 بتكف «كلذب هربخي رمع ىلإ دعس بتكو» :ريثك نبا لاق «.نيملسملا ىلع فح
 ىلع أريمأ صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه ثعبيو نئادملاب وه ميقي نأ رمع هيلإ

 مهجلاعن نأ ىغبني :نوملسملا لاق» :يرذالبلا لاقو . ميدل هلي يدا نتسملا

 هيديغ: ني. ممالأه عم عش ةهجو ذل نيماستلا ىشيح ناكو" | «مهدادمإ رثكت نأ لبق

 حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع لوصو نكلو .أفلأ رشع ىنثأ نم لقأ
 ةقطنملا نم يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ماشلا يف اوناك نيذلا ةداقلا نم امهريغو
 نيح افلأ نيرشع لقي ال ناك نيملسملا ددع نأ ىلإ ريشي قارعلاب اهيف ناك يتلا

 .555ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(



 ا" ه مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ط5

 برك يدعم نب ورمعو «ةنميملا ىلع يدنكلا يدع نب رجحو ءمهوقلف»
 وخأ ذازرخ ٍدئموي مجاعألا ىلعو .لاجرلا ىلع دليوخ نب ةحيلطو «ليخلا ىلع

 ا مل يل سر ارم ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف ءمتسر

 نع مجاعألا اهب اوعلق ةدحاو ةلمح اولمح نيملسملا نإ مث «تنثنا ىتح فويسلاب

 اعيرذ القت بيهنولعقي مهقاتكأ قوملسملا بكرو رس وارق قرم كر يحسم

 - ة ولج ىلمعبلا هللا دبع نب ريرع هع نب كاع لعجو مهد مب مالظلا لاح ىتح

 لاقو ل ا تع كس خلا ىلا راج ردها يراك لح ف

 برك يدعم نب ورمعو .يدسألا ةحيلط ٍذئموي لاطبألا يف ناك» "نيك نبأ

 .برهم لك سرفلا تبرهو . .يدع نب رجحو «حوشكم نب سيقو «يديبزلا
 كلذ يف مهنم لتقف ءدصرم لك مهل اودعقو ءهجو لك نم نوملسملا مهذخأو

 .ءالولج تيمس كذلف ءىلتقلاب ضرألا هجو اوللج ىتح فلأ ةئام فقوملا

 . '”«ةرجهلل رشع ةتس ةنس نم ةدعقلا يذ يف ءالولج حتف

 دكك عم كاع
 تنوع هيك ١

 داوسو نيقناخ ةنيدم يلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا ءالولج ةعقوم دعبو
 حتف ورمع دهش امبزو ء«ه1١/ ةنس لئاوأ يف كلذو «ةلجد رهن قرش دتمملا قارعلا

 ةعقوم يف نيملسملا ليخ دئاق ناك مث ةيسداقلا دهش هنأل كلذ نوكي دقو .«قارعلا

 نأ اهمو دعا ةنوع كنواوت ةعقوم دهش مث -ه5١ ةدعقلا يذ يف  ءالولج

 اهدهش نم نوكي ىربكلا ةيسيئرلا حوتفلاو عقاوملا يه دنواهنو ءالولجو ةيسداقلا
 ديزت دنواهن ةعقوم لإ ءالولج ةعقوم نم ةرتفلا نكلو «قارعلا حوتف ةماع دهش لق

 ؟ةرتفلا كلت لالخ ورمع ناك نيأف «تاوئس ثالث نع

 ت4 تي تا

 ريثك نبا ركذ دقو «ةفوكلا ةنيدم طاطتخا مث .ةلجد داوسو ءالولج حتف دعب

 . (ةفوكلا ىلإ نئادملا نم صاقو يبأ نب دعس لقتنا ه١! ةنس نم مرحملا يف» هنإ

 متو «نئادملا ىلع اريمأ يدنكلا طمسلا نب ليبحرش نئادملاب دعس فلختسا دقو

 3 نص الح ترك نا ةياينلاو ةيادبلا 9



 126 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع فح
 ل للااللللللتتتبلييببب  ببيبيبيبب يييبيبيل ب يب جيبي يي سس بسب

 ناكو ءأراد اهب طتخاو ةفوكلاب اورقتسا نيذلا ةباحصلا نم برك يدعم نب ورمع
 . ةفوكلا يف - ةئيكس ةقطنم يأ - ةريبك ةطخ جحذمو ديبُز ينبل

 : لاق هيبأ نع لاهنملا نب هنييع لاهنملا وبأ هركذ ام ةفوكلا يف ورمع أبنأ ْنِمو
 :لاقف «هل سرف ىلع ةفوكلا ةسانكب فقاو برك يدعم نب ورمعو لجر ءاج»

 ورمع نطَفو «جرسلا نيبو هيقاس نيب هدي لخدأف ءروث يبأ ةوق نم ىقب ام نرظنال
 هدي عزني نأ ردقي ال سرفلا عم ودعي لجرلا لعجف «هسرف كرحو هيلع امهمضف
 هنع ىَلَحُف .كقاس تحت يدي :لاق ؟كلام يخأ نبا اي :لاق هنم غلب اذإ ىتح
 . (ةْيِقَبل كمع يف نأ يخأ نبا اي :لاقو

 ل رى : يناغألا باتك يف ةياور لوقتو

 ٌتذخحأف : يلجبلا هللا دبع نب ريرج لاق" «مالك امهنيب عقوف (ءيش يف اعزانت برك
 امئأكل هللاو :«لحلحت امف هتبذجف ورمع ديب تذخأ مث «عقوف هترثنف ثعشألا ديب

 .رصقلا ةدمعأ نم ًادومع ىنعي «رصقلا ةناوطسأ تكرح

 4 دمك
 اهل

 دقف «ةفوكلا طاطتخا دعب باطخلا نب رمع ىلع برك يدعم نب ورمع دْفَوَو
 ةفوكلا نم برك يدعم نب ورمع مَدَق ..» هنأ بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ

 ٌردو «قارعلا دعس حتتفا امل» ينالقسعلا رجح نبا لاقو 2؟)6باطخلا نب رمع ىلع
 هتعاجش هل ركذو «باطخلا نب رمع ىلإ برك يدعم نب ورمع دفوأ «جارخلا هل
 طاطتخا دعبو ةهج نم هلجد داوسو ءالولج حاتتفا دعب كلذ نوكيف .«هترزأومو
 نب رمع ىلع ةفوكلا نم ورمع مدقا يدوعسملا ركذ امك هنأل  ه١١/ ةنس  ةفوكلا
 .ه10١ ةنس طساوأ يف كلذ نمز نوكيف «باطخلا

 مدقف ةنيدملا ىلإ ورمع جرخ# هنإ يناهفصألل يناغألا باتك يف ةياور معزتو

 عم رمع هدعقأف «ةرشع ة ةرشعل نّفَج دقو سائلا يدغي وهو باطخلا نب رمع ىلع
 عم لكأ ىتح ةرشع ةلمكت هعم دعقأف ءورمع مقي ملو ءاوضهنو اولكأف ةرشع
 اهنم ينعنم ةيلهاجلا يف لكآم يل تناك هنإ نينمؤملا ريمأ اي لاقف عماق مث «نيثالث

 :رمع لاقف . هَدَسُف :ءاوق امتيدبب تاكرتو . قيتريص طي ىف كورص دقو, مالسإلا

 ماع يف نوح ةياوراا ةدهو رمح ب هيا هدسك# ةّرحلا ةراجح نم ةراجح كيلع

 نأ نكمي امنإو «ةيلهاجلا يف لكأم يل تناك :ورسع لوقي نأ نكمي الف ةدامرلا
 كلذ يف ةفورعم ةيداصتقا ةمزأ تعقو ثيح ةدامرلا ماع اهنم هعنم لكآم هل نوكت
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 : يناهفصألا لاق : حازملا ليبس ىلع ةياورلا يف ءاج ام رمع هل لاق امبرو «ماعلا

 نب رمع ىلع صاقو نب حلجألاو برك يدعم نب ورمع مدق :ةديبع وبأ لاق»

 «سيمخلا موي :الاق ؟امتمدق ىتم :لاقف .نزوي لام هيدي نيبو هايتأف .باطخلا

 انودغ مث ةعمجلا تناك مث انمدق موي لزنملاب انلغش :الاق ؟امكسبح امف :لاق

 لاقف ؟هيه :لاقف ءامهيلع لبقأ مث ُهاَحَن لاملا نزو نم غرف املف .مويلا كيلع

 كيشو ةرفلا ديعب ةّرِملا ديدش «صاقو نب حلجألا اذه نينمؤملا ريمأ اي :ورمع

 .تومي ال هنأكل هللاو ءاعورصمو ًاعراص لاجرلا نم هلثم ٌتيأر ام هللاو «ةّركلا

 «نوحلاص سانلا «نيئمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟هيه :صاقو نب حلجألل ٌرْمَع لاقف

 مهودع ٌنابَج «مهودع ىلع ءايرجأ «مهتابن بصخ «مهقازرأ ٌةٌراَد «مهلسن ٌريثك

 هللا عتمتسنف «كمَدَقَت ْنّم الإ كلثم انيأر ام هللاو ءمهمامإ حالصب نوحلاص «مهنع

 ينعنم :لاق ؟كيف لاق يذلا لثم كبحاص يف لوقت نإ كعَئّم ام :رمع لاقف . كب

 «تبصأ دق :رمع لاقف  ههجو يف بضغلا ىأر دق ناكو  كهجو ىف تيأر ام

 نانا[ يوقع فاديحرألا نأ ية رقع اهكعسمرأل كليف لاق يذلا نقم كلذ ول انآ
 با ذيآ هذه كلان تكل فسلم ول :ثوقول ةثلاو: .يكرتا يقسو «كلسفعلا كادت

 ُنمَز كيلع يتأيس هنأ امأ - [ضعب ىلع مهضعب نوملسملاو ةباحصلا ينثُي نأ ينعي]
 امف مكدعب نكي مل نإف «كل سيلو ٍذئموي هل تسلو كحبنيو هّرهتو كشهنيو هضعت

 ّتقو يتأيس هب دوصقملاف  حص اذإ - داوم محاكر ١[. :ج ”86ص] . (هنم مكبرقأ

 لكم. نسيلاو .ًاضعب مهضعب حبنيو رهيب ب وأ ءاضعب مهضعب نوملسملا شهنيو ضعي

 يف كلذ ثدح دقو .هنم مكبرقأ امف تقولا كلذ اوكردت مل نإف « ضعبل مهضعب

 يدعم نب ورمع كردي ملو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا نمز

 . ىلاعت هللا دمحب ةنتفلا نمز برك
 ىرج - ابلاغ - صاقو نب حلجألاو ورمع عم باطخلا نب رمع مالك دعبو

 نع برك يدعم نب ورمع نيبو هنيب ليوط ٌثيدح باطخلا نب رمع سلجم يف
 أبن بهذلا جورم يف يدوعسملا نسحلا وبأ ليلجلا خرؤملا َرْكَذ دقو «نميلا لئابق

 : هلأ مث «باطخلا نب رمع ىلإ ةفوكلا نم برك يدعم نب ورمع مودق
 "ا عدو « جحذم كموق نع ينربخأ :هل لاقف ءهموق هنع رْمُع هلأس»

 نب نالهك نب ديز نب بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم ونب مه ءجحذم ةليبق )١(
51 

 .أبس نب نالهك نب ديز نب بيرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ ع نب ءيط ونب مه «ءيط ةليبقو

 . ججلم نب :ءيط :لاقيو
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 000 ا ا يمل

 . '"”دْلَج نب َةَّلُغ نع ينربخأ :لاق ؟تئش مهيأ نع ينْلَس :لاق

 اننهتاو انقكع | ْمُهَو ءانضارمأ ةافشو ءانضارغأ ٌناسرف ْمُه : :ورمع لاقف

 لهأ :ىوريو] - .حامرلاو حامسلاو حالسلا لهأ ْمُهَو ابره انّلَقأو ًابلط انعرسأو
 :_ [حامرلاو حامسلاو حابصلا

 092 يعل دعما كيتا اين ؟سعلاك

 سر انو سوفت اناكساو ايم ايظعأ ا +ىرمع لاق
 ل تيقبأ امف : رمع لاق

 ًءايقتألا ْمُهو ءأراثآ اندعبأو ءاراج انريخو أراد انعسوأ ْمُه :ورمع لاقف
 .ةرْخفلا نوعاسلاو «ةرربلا

 '””؟ديبُر ينب نع ينربخأف :لاق
 «سأرلا ْمُه :اولاقل ء.مهنع سانلا تلأس ولو «نينض مهيلع انأ :لاقف

 . تائذألا ٌسانلاو

 . 7ك نيب كرحلا ىنب نع .يتربخاف لاق

 . مهحامر فارطأ ىلع ايانملا ىَقْلَت ,ةكسملا ةكسحلا مه :لاقف

 .ريثأ نبذ ءميظع مجح :لاقف "”؟سنع يف لوقت امف :لاق
 ”برعلا ةرْمَج ْمُهو ءدوجلاب اوصخ :لاقف .ئيط نع ينربخأف :لاق

 ءادصو ءعخنلاو « ةيلسم وتب :مهو ءجحذم نوطب نم ةريبك نوطب :جحذم دلج نب ةلع )١(

 . بعك نب ثرحلا ولنبو «بُنَجو ءاهرلاو

 هللا سوأو ١ ّيِفْحَجو دوأ : : مهو .جحذم نوطب نم ةريبك نوطي : 00 ةريشعلا دعس 03

 ٍ .ديبُز ونبو «ْمكَحَو
 . شيجلا :سيمخلاو .ًاشيج انمظعأ :دوصقملاف . انوهش انولضأ : ناو امدح انهلظعأ ؟وروو "015
 . مويلا ىتح ججحذم لئابق ْمَهْأَو ربكأ يهو ءجحذم نب دارم ةليبق :دارم (4)

 . برك يدعم نب ورمع ةريشع مهو «جحذم نب ة ةريشعلا دعس نب بعص نب ديبز ونب (0)
 نب نادملا دبع ونب مهنم ء.جحذم نب دْلَج نب ةلغ نب ورمع نب بعك نب ثرحلا ونب مه ()

 :رعاشلا لاق «نارجن ءاسؤر نايدلا

 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ؛تيبلاو
 ءرامذ ءاول يف سنع ةقطنمو .يسنعلا رسأي نب رامع مهنم حلم نب نضع هيك : يشع. 1/)

 . جحذم لئابق ربكأ ْنِم ْمُهو

 اجأ ّيلبج اودكسو ؛نميلاب فوجلا يف مهتقطنم نم اولقتلا «ةريبك ةينامي ةليبق :ءيط (8)
 . برعلا دوجأ : يئاطلا متاح مهنم «دجن يف ىملسو
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 (2١)جه ع هج داع 5 هلا

 .وفصلا اوبرشو «وفعلا اَوَعَر :برك يدعم نب ورمع لاقف
 :دؤارلا ىف اوركمت «داغلا | رساتم : لاقفا .""ءزتك ع يريحأت لاق

 ءراجلا نوعنمي «ليتلا لهأو «ليللا ءانبأ :لاقف '7ناَدْمَه نع ىنربخأف :لاق

 .رامذلاب نوفويو

 لاقم

010 

 هف

0 

000 

00 

 11 انلوأو 7 انرخأ ؛لاقف ني نع ىنربخأف * لاق

١ )83 
 لاعفو © .

 . '"”وهرصن مهلو .مهبسن انل كئلوأ * لاق ةعازخ نع ينربخأف : لاق

 . "”مالسإلا يف موجن «ةيلهاجلا يف بابرأ :لاق ؟ناسغ نع ينربخأف :لاق
 ”؟جررخلاو سوألا نع ينربخأف :لاق 000 : 5 ل ا

 ُهَّللا اناَفَك دقو ءارامذ انعنمأو «اراد انّرَعَأ ءراصنألا ُمُه :ورمع :لاقف

 ءريمح نب عسيمهلا ىلإ مهبسن عجري ريْمِح بلغأو «ريمح لئابق ْمُه :أابس نب ريمح
 ريمح كولم مث ءامدقلا ةعبابتلا نميلا كولم :ريمح ْنِمو ؛:ريمح نب كلام نب ةعاضقو

 نب ثراحلا :هيلإ اودفوو هلي هللا لوسر مهيلإ بتكو مالسإلا اوكردأ نيذلا ءاوذألا

 نب ةهربأو «عالكلا وذ عفيمسو ءنزي يذ نب فيس نب ةعرّزو «نيعُر يذ لالك دبع
 . مهريغو . حابصلا

 ْمُهو ءرجح وئبو نيمركألا ةيواعم وئب :ةدنك نوطب ْنِمو ءأبس نب نالهك لئابق نم :ةدنك
 نب ورمع نب ثراحلاو ءزاجحخلاو دجن مكح يذلا رارملا لكآ رجح مهنم :ةدنك كولم

 . سيق نب ثعشألاو ءءارعشلا ريمأ رجح نب سيقلا ؤرمأو ءدجنو ةرّيحلا كلم : رجح

 . مويلا ىتح نميلا يف أبس نب نالهك لئابق ربكأ «ليكبو دشاح لئابق مهو ءديز نب نأدمه

 نب ديز نب بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرُم نب ثرحلا نب يدع نب مخل ةليبق
 نارا نبا داو مهرخآ (قارعلاب ةريحلا ميلقإ كولم :ةرذانملا مهنم هاب نب نالهك
 ' :برك يدعم نب ورمع لاق هيفو <« سوباق

 ندرألا نم اهلوح امو َناَعَم اومكحو اونكس ؛ يدع نب مخل وخأ «يدع نب ماذج ةليبق

 . رصم ىلإ اورشتناو ء«ماشلا ضرأو
 نطب يف ةعازخ تنكسف «جرزخلاو سوألا عم برأم نم اولقتنا «دزألا لئابق نم :ةعازخ
 . برثي يف جرزخلاو سوأللاو . ةكم

 يف برعلا كولم ةنفج ونب مهنم «ماشلا اونكسو برأم نم اولقتنا ءدزألا لئابق نم ناسغ
 . يناسغلا مهيألا نب ةلّبج مهرخآ «مالسإلا لبق ماشلا



 030 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ا
 كيب( © بسسس با ااا يي حج يييييي - بببييبيبيبببس-[-ىيببسمسملل

 ةيآلا [4 :رشحلا] © َيَميِإْلاَو َراَّدلَأ وميت َنبِدلاَو # :لوقي ْذِإ مهحدم

 .- ىهتنا  «ميظعلا هللا قدص :دّمَع لاقف

 ةينيمرأ حوتف يف ورمع ةكراشم

 يف رفاولا هماهسإ ىلع هللا ليبس يف برك يدعم نب ورمع داهج رصتقي مل
 ناسرفلاو ةباحصلا نم ورمع ناك امنإو «قارعلا حوتفو ةيسداقلا يفو ماشلا حوتف

 نب ضايع ةدايقب زاقوقلا يف ةينيمرأ دالب ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح اوقلطنا نيذلا
 هيجوتب حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ بتك دق باطخلا نب رمع ناكو .يرعشألا منع

 ىلإ كلذب رمع بتك امك «ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم حتفل مْنَع نب ضايع عم شيج
 ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ماشلا ْنِم شيجلاب ضايع قلطناق «يرعشألا ِمْنَع نب ضايع
 رقد اميف . :كلذو ؛دادقملاو حوشكم نب سيق مهنم .ةداقلا ةباحصلا ْنِم ددع هعمو

 دنع الإ برك يدعم نب ورمع مهيف نأ ركذي ملو ءه١١/ ةنس لاوش يف  يدقاولا

 ىف كلذو «ةينيمرأ دالب ىلإ  اهحتف ىتلا  ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم نم قالطنالا

 (دمآ) ةقطنم حاتتفا ةريزجلا حوتف ا ناكو «ه1 ةنس لوألا ىدامج رخاوأ

 - ودبي اميف كلذ دنعو -ه18١ لوألا ىدامج ٠١ ىلإ  أموي نيرشع اهب اوثكمف
 قلطناو «ةفوكلا ْنِم وأ ةرونملا ةنيدملا نم أمداق برك يدعم نب ورمع مهيلإ مَضْلا

 . ةينيمرأ دالب حتفل مهعم

 يه ةينيمرأ دالب نم يمالسإلا يبرعلا شيجلا اهيلإ لخد ةقطنم لوأ تناك

 لحتراو ايلف ةرسممل سلا قرع ووحد «ضرفلا يذو «ناويسو «يدوجلا لبج))

 ىلع اولوعو ءاوملسُي نأ هلهأ ئّبأف «جاتهلا نصح مامأ اولزن ىتح نوملسملا
 عينم نصح اذه : لاقف كلذ ىلإ ضايع رظنف «قيناجملاو تاداعرلا اوبصنو «لاتقلا

 مهوق اذإو انوحلاص نيذلا دالبلا هذه لهأ ىلع اوراغأ هنع انيضمو هانكرت ىتمو
 نصح مامأ شيجلاب ضايع لزنف (هللا ءاش نإ هحتفن ىتح هنع ديحن الف ءرشلا.
 .رساي نب رامعو ءرمع نب دادقملا مهْنِم .ةباحصلا نم ددع هعمو ءجاتهلا

 «جوسكب نب سيقو «هبجن نب بيسملاو «برك يدعم نب ورمعو «ديز نب ديعسو
 ًاناطيش جاتهلا بحاص ناكو» :يدقاولا لاق . قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو

 تعب هنوريمم جرزت لم داكر «سويلك نب سناي ةهمساو ءادينع ارو ادي

 ةليح نيملسملا حلاصي نأ هيأر قفتاف . .ديدحلا نصحلا بحاص لولاك نب لوبري
 حوشكم نب سيق ناكو «4..ردغيو هدنع هتجوز لصحت ىتح ةعيدخو ًاركمو هنم

 يف أبكوم دجوف ءديدحلا نصحلا ةهج ىلإ ناسرفلا نم ةعامج سأر ىلع هجوت دق
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 اذإف «ضايع ىلإ مئانغلاو ىرسألاب سيق داعو ءاوملستساف «مهيلع راغأف «قيرطلا
 بتكوملا دلل 0 ا ل ل ا ىرسألا نيب

 يلق يبدون نلسعلا ىلط عع ب د بل وجر حف ب ب

 ءدادقملاو «دلاخ) ْمُهَو :يدقاولا لاق «لاطبألاو ةباحصلا نم ةرشع ضايع ثعبف

 نب سيقو «هبجن نب بيسملاو «برك يدعم نب ورمعو «ديز نب ديعسو «رامعو

 ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ء«روزألا نب رارضو «قورسم نب ةرسيمو ؛حوشكم
 .«فقاو سنايب اذإ ةعلقلا اوطسو املف «ةعلقلا اولخدف . .مهنع هللا يضر قيدصلا

 مجهف)  ةعلقلا لهأ مهيلع مجه ءهتحفاصملا !وبرتقاو مهنم برتقا املف
 - اليتق سناي طقسو  فيسلا مهيف اوعضوو ةعلقلا لهأ ىلع ةرشعلا ةباحصلا

 يف لوهلا ابأ مهفلخ ثعب دق ضايع ناكو  (ةباحصلا ىلع ودعلا رثاكتو

 يف فيسلا اوعضوو ةعلقلا اودصق حايصلا اوعمس املف «لاجرلا نم ةئامعبرأ

 اهذخأو جاتهلا ةعلق ىلع ةرطيسلا تمتف «شيجلا ةيقبو ضايع لبقأ مث ءودعلا

 نمابنع تكشف ب ةيرحم ١8 نابعغش يش: يلاوحح ىف«فللد ناك نسيلدت

 :يدقاولا لاق . سيلدب ىف ةرتف شيجلاو ةباحصلاو برك ىدعم نب ورمعو

 تلامف نهنسحو تائبلا ىلإ برعلا ةيدابو نميلا لهأ نم نوملسملا رظنو»

 رمأف «هيلع بعص كلذ ضايع ىأر املف ءرمخلا مهضعب برشو «نهيلإ مهسفنأ

 اديها هاما له رتكأ 00 ا ودا ءكلذ للف نيب هونأي نأ

0 

 .(انقوي) هل لاقُي ماشلا يف ملسأ مورلا ءاهجو نم لجر ضايع عم ناكر

 املف «كاذنآ ةينيمرأ ةمصاع يهو (طالخأ) حتفل ةركفب هريخأو ضايعب ائقوي عمتجاف

 دلاخ هيلع علطت نأ بجيف كلذك رمألا ناك اذإ :ضايع لاق» «ةركفلاب انقوي هربخأ

 ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو برك يدعم نب ورمعو بيسملاو سيقو ذاعمو
 ناك اذإ :اولاقف . .يأرلا نم نورت ام :مهل لاقو ثيدحلاب مِهْتَدَحَو ضايع مهاعدف

 )١( ؟ج  يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ص”٠١ و٠١8.
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 ديرب امدللا' ستر كافه اناس اذان هع نصتو "لوس اهقزرو ةيعراق: فالق مألا
 اوههاعف يملا ةقرب ىلع ا ورريست :: ضايع لاف :ىييقاخلا و ريك ان: قوي نضاحلاو

 نم نورشعو ةباحصلا عم نوثالثو ةسمخ اوناكو  طالخأ ىلإ سيلدب  اوراسو
 ىلإ انقوي عم اوراس نيذلا ةباحصلا ْنِم برك يدعم نب ورمع ناكف «انقوي باحصأ

 ءارمأ رفئتساو «بجتسي ملف مالسإلا ىلإ هوعدف ءطالخأ ةنيدم يف ةينيمرأ كلم

 - نويراط اهمساو  طالخأ كلم تنب تناكو «هيلإ اولبقأف برحلل قطانملا لهأو

 لاقُيو «دالبلا نم نيملسملا نيكمت لجأ نم لمعت تذخأف ءرسلا يف تملسأ دق
 :اهنبأ شيمع هه قيرف اهعاطان :رمآلا اهالو.دق اهيوبآ تاكو « ايبنأ تلق اهتأ

 يدعم نب ورمع مضناف «نيقيرفلا نيب برحلا تعلدناف «مهنم ريبك قيرف اهضراعو
 لصو لاتقلا ءانثأو «نويراط ىلإ مهعم نيذلاو انقويو حوشكم نب سيقو برك

 رافكلا مزهناف ةكرعملا رامغ اوضاخف «طالخأ ةنيدم ىلإ شيجلاب مْنَع نب ضايع
 ملسأ مث .ًابيرقت ةيرجه 49 ةنس لئاوأ يف كلذو «طالخأ ةنيدم نوملسملا حتفو

 «ضرألا كلت يلي امو (ساولس)و (ىوخ) ىلإ ضايع ثعبو «(نزرأ) ميلقإ كلم

 قطانمو نزرأ ىلإ الاجر نيملسملا نم ضايع ثعيو «ليلقلا الإ اهلهأ ملسأف

 ىلع ةريمأ نويراط ضايع ٌرقأو «مالسإلا عئارش سانلا نوملعي طالخأ نوصحو
 امب ارمأيو لدعلاب سانلا الماعي نأ دهعلا امهيلع ذخأو ءاهجوز عم ةينيمرأو طالخأ

 دالب نم اهريغو نزراو طالخأ حتف مت كلذبو «ةعيرشلا اميقيو هلوسرو هللا رمأ
 ةقطنم ىلإ شيجلاب عجرو نيملسملا برعلا نم تاعامج ضايع اهيف كرتو «ةينيمرأ

 نم امهريغو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هعمو ةيتارفلا ةريزجلا

 عم باظخلا نب رمع ىلإ مئانغلا سمخو حتفلا ابنب ضايع ثعبو «ةباحصلا
 هالو يذلا رساي نب رامع اهيلإ هجوت كلذكو ةنيدملا ىلإ هجوتف يدنكلا ليبحرش
 .ه19١ ةنس صاقو يبأ نب دعس نع ًالدب ةفوكلا ةيالو ىلع ًاريمأ باطخلا نب رمع

 ىلع باطخلا نب رمع لمعتسا امنيح ةينيمرأ يف برك يدعم نب ورمع ناكو
 باتك يف ءاجو .كلذ نمز تاناورلا نكت ملو . يلهابلا ةعيبر نب ناميلس شيجلا

 ىلإ رمع بتكا هنإ اهيف معز يملسلا صفح يبأ نع ةياور يناهفصألل يناغألا
 دليوخ نب ةحلطو برك يدعم نب ورمع كدنج يف نأ يلهابلا ةعيبر نب ناميلس
 اذإو: «عئالطلا ىف امهكعباو اههرواشو اههتدأق'تايرحلا ب ننانلا رت اذإف:ينسألا
 امهيلوي ال نأ كلذ لصأو  («امهسفنأ اعضو ثيح امهعضف اهرازوأ برحلا تعضو

 يبأ نب دعس ىلإ كلذب بتك باطخلا نب رمع نأ ةباصإلا باتك يف ءاج دقو «ًائيش
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 بتك هنأ يتأيسو - ه4١ ةنس رخاوأ يف  ةيسداقلا ىلإ ورمع هجوت امل صاقو

 يملسلا ةيأور معزتو ه5“ ٠ ةنس  دنواهن ةعقوم ىف نرقم نب نامعنلا ىلإ كلذب

 نب رمع نأ ودبيو «ةينيمرأ يف يلهابلا ةعيبر نب ناميلس ىلإ كلذي بتك هنإ

 يف برك يدعم نب ورمع :رواشمت مهرمأي ةداقلا ءارمألا ىلإ بتكي ناك باطخلا
 .مالسإلاو ةيلهاجلا يف برحلا رومأ يف ةريبكلا هتبرجتو هتربخل ًارظن برحلا رومأ

 ضعب نكلو «مكحخو ةرامإ لجر ال برح لجر هنإ ىلإ دوعيف هتيلوت مدع امأ
 لاق «برك يدعم نب ورمع ىلإ ةءاسإلل كلذ لالغتسا لواحت ىناهفصألا تاياور

 نب ناميلس ضرع :لاق ىملسلا صفح وبأ انثذحو» :ةديبع 5 « ىناهفصإلا

 نورت ترك يدعم نذر. وارمع هي كنا ءانتع الإ لبتي ل لمع ةيقيمزاب دنع ةعيبو
 دقو .«نيجهلا فرعي نيجهلا :ورمع لاقف «نيجه اذه :ناميلس لاقف «ظيلغ

 امأ :هيلإ بتكف» :ورمع لوق هغلب باطخلا نب رمع نأ يناهفصألا ةياور تفاضأ
 :نايمفملا :ةيميقا | دن هل دكستلا تغلي هلو: جلت اه كريما لتاقلا كنان هدف
 كدت دلير سس تأ ال كندا ويب حقو ننل ينعم ةكسا بليس ىدتعو

 ءةحصلا نع ةديعب تافاضإلا هذهو .''”(هنع هملح يف همولي ناميلس ىلإ بتكو

 يف يأ  تاونس رشع لبق ديعس نب دلاخل ةماصمصلا هفيس ورمع بهو دقن
 نفر دعس نب كلاخن ةاوستما: ءوه نادشس ضأن ةيواعم هذخأ مث -ه١٠ ةنس

 ذنم نايفس يبأ نب ةيواعم دنع ةماصمصلا فيسلا ناكف  ه85١ ةنس  ماشلا

 دكع نلوم معاة و11 نش تنسوا نفقا ووسع ةاوح ءاتتاو.تتقولا كلل

 ىتاهمصألا ةياور»تافانضإ اهيفء سلو ةديبغ ىبأ ةياور:ءاشم نبا ركذادقو .ورمع
 . تاقيفلتلاو تافاضإلا كلت ةحص مدع دكؤي امم

 ني رمع بتك :لاق ةديبع وبأ ينثذح» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 ليخلا باحصأ لضفي نأ هرمأي «ةَيِنيِمْرْأِب وهو يلهابلا ةعيبر نب َناَمْلَس ىلإ باطخلا
 اهوبأ يتلا :باَّرِعلا ليخلاو]  ءاطعلا يف فراْقَملا ليخلا باحصأ ىلع باّرِعلا
 :- [ةقيتع همأو ًائيجه هوبأ ناك ام وهو ء«فِرْفُم عمج :فراقملاو «ناقيتع اهمأو

 اذه كُسَرَف :َناَمْلَس هل لاقف ءبرك يدعم نب ورمع سرف هب ٌرمف «ليخلا ضرعف
 حوشكم نب سيق هيلإ بثوف .ِهلْثِم ًانئيِجَه َفَرَع ُنيِجَه :لاقف ورمع بضغف ءفرْقُم
 :ورمع لاقف ءٌَمَدَعَوَتْف

 نيازي رذرا ةشيسرشلاب نيف وت كاك ينتاعوبلا

 ."9؟ص 4١ج  يناهفصألل يناغألا (0)
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 لاق برك يدعم نب ورمع نأ نييبت فلس دقو ١72 تايبألا كلت رخآ ىلإ -
 ام ةعيبر نب ناملسل لاق امل ورمع نوكي نأ نكميو «ةيلهاجلا يف تايبألا كلت

 نب ناملسل سيق رذتعاو «كلذ ىلع همولي ورمع ىلإ حوشكم نب ٌسيِق َبْنَو «لاق
 ورمع قلطناو «برك يدعم نب ورمع تخأ نبا وه حوشكم نب سيق نأل «ةعيبر
 اهيلإ هجوت يتلا ةينيمرأ قطانم ىلإ ةعيبر نب ناملس عم شيجلا كلذ يف سيقو
 ميلقإ ريمأ يرعشألا مْنَع نب ضايع هيجوتب كلذ ناك امبرو «شيجلا كلذ اهحتفو
 ةريزجلا ةقطنم ىلإ سيقو برك يدعم نب ورمع داع مث (ةكيمزراو: ةيثارفلا ةريؤجتلا

 نم نتابع ىلإ لضووا :يدقاولا لاق ًابيرقت ه15 ةنس رخاوأ يف - ةيتارفلا

 ىلع ًاضايع دجنتسي صاقو يبأ نب دعس دنع نم ًالوسر هنيزم نب رماع قارعلا

 ريمأ نأ يدقاولا ةياور تضرتفا دقو 7[. ؟5١١/7ص] .ةةَدِجَن هل َدَمْنَأَف قروسك

 وا تةدجتلا بلظنإ ةوضصقحلاو ءصاقو يبأ نب دعس لازي ام ناك ةفوكلا ةيالو

 ىلإ تقلطنا ىتلا ةوقلا سأر ىلع سيقو ورمع ناكف :ةفوكلا ريمأ نم ناك  ددملا

 ىرسك اننددقسح فلا ةيسرانلا قولا ةهحاوم ىف ةكراشمللا قارملاب ةلوكلا»ةنالو
 . يسنعلا رساي نب رامع ٍذئموي ةفوكلا ريمأ ناكو ءدنواهن يف درجدزي

 : ناريإب دنواهن ةعقوم يف ورمع

 ىلإ قارعلا ىف ذ ناولخ ةئيدم نم بحسنا دق سرفلا كلم درجدزي ىرسك ناك

 تارلجب ةنسم يلَجَبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا امدنع ناريإ يف ناهبصأ ةنيدم

 قطانم رخآ نم يسرافلا دوجولا كلذب ىهتناف - ه١ ةنس اهل ةعباتلا قطانملاو

 لهأ رفنتسي :ذخأ مث «ناريإ يف ناهبصأ ةنيدم يف درجدزي ىرسك ماقأو «قارعلا
 امل» :يرذالبلا لاق .ه4١ ةنس ذنم قارعلا يف نيملسملا ةمجاهمل سراف دالب

 سموقو ّيرلا لهأو سرملا تبتاكت ةرشع عست ةنس يف ناولح نم درجدزي بره
 يف كلذو درجدزي ىلإ اوعمجتو  [ناريإ ميلاقأ يهو]  نيهاملاو َناَذَمَّهو ناهبصأو

 نيتس ذئموي نيكرشملا ةدع تناكو «بجاحلا اذ هاشنادرم مهيلع َرَّمأف «نيرشع ةنس

 ىلإ بتك رساي نب رامع ناك دقو  دنواهن يف اولؤنو  .فلأ ةئام لاقيو أفلأ

 مهاثلث ريسي نأ مهرمأي ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكف «مهربخب باطخلا نب رمع
 ىلإ بتكو . .اثعب ةرصبلا لهأ نِم َتَعَّبو ءمهرايدو مهدلب ظفحل مهثلث ىقبيو
 اهتيحانو ركسك ىلع الماع نامعنلا ناكو . . شيجلا هتيلوتب ينزملا نرقم نب نامعنلا

 .غ ١ ص ١ج ب ماشه يا ب ةيوشلا ةريسلا 20010



 فلن مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 35

 صْخَشُف «ةهفاشم شيجلا اذه رمأ رمع هالوف ةنيدملاب ناك لب :لاقيو  قارعلاب

 نب نامعنلا ثعب باطخلا نب رمع نأ بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو .'”«اهنم
 «ناميلا نب ةفيذحو .برك يدعم نب ورمعو «ماوعلا نب رد للا رف

 (سيق نب ثعشالاو

 زييمت يف ةباصإلا باتكب برك يدعم نب ورمع ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو
 نفر ا رمغ ىنأ نع دامك اق رص ىسور :اكز ادب : ةدرات نق قراخنلا اق: ةءاحصلا
 نب نامعنلا باطخلا نب رمع ثعب :لاق راسي نب لقعم نب هللا دبع نب ةمقلع
 7 يدعم نب ورمع هعم ثعبو دنواهن ىلإ نرقم

 باطخلا نب رمع ىلإ مَدَق برك يدعم نب ورمع نأ كلذ لمجم نم دافتسيو
 نب ورمع ةدوع دعب كلذو  امهنيب عباسلا ءاقللا وهو  دنواهن ةعقوم لبق هب ىَقَتَلاَو

 نأ ودبيو «ةفوكلا ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم نم حوشكم نب سيقو برك يدعم
 نأشب رواشتلل باطشلا نب رمغ ىلإ ةفوكلا نم اوهجوت ةداقلا ةباحضلا نم ًادذع
 ؛نرقم نب نامعنلاو ءبرك يدعم نب ورمع مهنم ناكو .دنواهن يف سرفلا ةيراحم

 هللا دبع نب ريرج ًاضيأ امبرو «يدنكلا سيق نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو

 يف شيجلا ةدايق باطخلا نب رمع دنسأ مث «دارملا حوشكم نب سيقو «يلجبلا
 ىلإ ريع نثكا ى فرذالابلا ركذ ايك وا بدل لاقو +نرقم نب :تامعتلا ىلإ .دتواهت

 بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذح ريمألاف تْبِصَأ ْنِإ :لاقو «شيجلا هتيلوتب نامعنلا
 بيصأ نإف «ةبعش نب ةريغملاف بيصأ نإف «يلجبلا هللا دبع نب ريرجف
 يسوم بأ ىلإ نيف نما : يقع نا ظناحلا لاتو "ا رنيبق نب ةكعتشأالا
 هلع كانه نم ريس نأ ةافعتلا ىلإ ينكر «ةرضللا هود ريس نأ ىرغشألا

 ىلع ريمألاو ؛هشيج ىلع ُريمأ لكف سانلا عمتجا اذإو «دنواهن ىلإ دونجلا نم
 نب ريرجف لتق نإف «ناميلا نب ةفيذحف لتق اذإف ءنرقم نب نامعنلا مهلك سانلا
 َدَع ىتح «نالف مث «نالفف سيق لتُق نإف ,.حوشكم نب سيقف لتق نإف «هللا دبع
 ةعبسلا ءارمألا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو ."*”8ةبعش نب ةريغملا مهدحأ «ةعبس
 نرقُم نب نامعنلا ْمُه دنواهن يف يمالسإلا شيجلا ةدايقل رمع مهيلع ّصَن نيذلا

 نب ريرجف بيصأ نإف «داوسلا لماع ناميلا نب ةفيذحف بيصأ ْنإف ءهركسك رماع

 .؟" ١٠ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
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 بيصأ ْنإف «يدارملا حوشكم نب سيقف بيصأ نإف «ناولح لماع يلجبلا هللا دبع
 وبأ ةعبسلا عباس ناكو «يدنكلا سيق نب ثعشألاف بيصأ ْنإف «ةبعش نب ةريغملاف

 .ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم

 نب ورمعو نرقم نب نامعنلا نإف يراخبلا نع ينالقسعلا هركذ امل ًاقفوو
 يدملاب ةاك فد رعييجلا هركذ اهل اةفوت كالدعو: 1 ةةيددجلاب ناك برك قدح
 نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو «نرقم نب نامعنلا
  نامعنلا عم يأ  هعم ثعب» باطخلا نب رمع نأ يدوعسملا لوق مدقت دقو .سيق

 نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو ؛ماوعلا نب ريبزلا
 نب نامعنلا باطخلا نب رمع ثعبا» :لاق يراخبلا نع ىنالقسعلا هركذ امو .(«سيق

 رك دلع نب ورمغ هعم ثعبو دنواهن ىلإ نرقم
 حام ماي دنع
 6 تن

 عم اودعتا ثيح ىلإ قارعلاو ةفوكلا ةيالو ءاجرأ ىتش ْنِم تاوقلا تهجوت مث
 نبا لاق ءءاقللا ناكمب اوعمتجاف «دنواهن ىلإ قالطنالل ءاقللا ىلع نرقم نب نامعنلا

 ةباحصلا تاداس نم ْمُهْنِمَف «ةلتاقُملا نم أفلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف» :ريثك

 ؟نيكرعلا ريمأ رمع نب هللا دبع ْمُهْنِم ءُريِفْغ ٌمَجو ٌريثك ٌقلخ برعلا سوؤرو
 .يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «ناميلا نب ةفيذحو .يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 .دنواهن وحن سانلا راسف .يدارملا حوشكم نب سيقو «يدسألا دليوخ نب ةحيلطو

 نب ورمعو «ةحيلط ْمُهَو «ةثالث هيدي نيب ةحيلط ريغألا نرقم نب نامعنلا ثعبو

 ْمُه امو - سرقلا يأ  موقلا ربخ هل اوفشكيل «ةملس يبأ نب ورمعو «برك يدعم
 ؟كعَجَر ام :هل ليقف «ةملس يبأ نب ورمع عجرف «ةليلو موي ةعيلطلا تراسف ؛هيلع
 هنأ ينعي)  اهُمِلاَع ًاضرأ لتقو اهُّلِهاج ضرأ ْتَلَتَقو مجعلا ضرأ يف تنك :لاقف

 يف مجعلا ضرأ لخاد ةليلو موي ةريسم ورمع لغوت امنيب ءمجعلا ضرأب لمهاج
 انيلع ذخؤي نأ ٌتفخو ًادحأ رن مل :لاقو برك يدعم نب ورمع عجر مث - (ناريإ

 موي ةريسم ودعلا شيج نم دحأ كانه سيل نأ ورمع مهربخأ دقف يلاتلابو] - قيرطلا

 راسف .«نوهركي ام دنواهن نيبو مهتيب سيل نأ مهربخأو ةحيلط عجر مث  [ةليلو

 شيجلا ركسعم مهمامأو «دنواهن ةقطنم يف اولزن ىتح نيملسملاب نرقم نب نامعنلا
 .ناريإ يف دنواهن ةقطنمب يسرافلا شيجلا ةهجاوم يف نوملسملا ركسعف «يسرافلا

 ١ ىلع دار
 تاي ساو مي

 )١( مج - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ص١9.
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 نإف نامعنلا ريمألا نأب نيملسملا شيج ةداق ىلع صن دق باطخلا نب رمع ناكو
 ريمألاف بيصأ ْنِإف هللا دبع نب ريرج ريمألاف تيعضأ نإف «ةفيذح ريمألاف ييصأ

 يف شيجلا لزن نأ امو «سيق نب ثعشألا مهم «ةعبس دع ْنأ ىلإ ء.حوشكم نب سبق

 نرقم نب نامعنلا ىلإ باتكب باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ نم لوسر لصو ىتح دنوابم
 ذاختا مدعو «برحلاب قلعتي ام لك يف ةحيلطو برك يدعم نب ورمع ةرواشمب هيف هرمأي
 نيتياورب كلذ ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو ءامهتروشمب الإ برحلا نأشب رارق يأ

 نع يدقاولا نع دعس نبا ركذ» :ىنالقسعلا رجح نبا لاق :ىلوألا ةياورلا

 كدنج يف نإ :هيلإ بتك «نرقم نب نامعنلا رمع ىّلو امل :هنأ نامثع نب ةعيبر

 .«برحلا يف امهرواشو امهرضحأف ءدليوخ نب ةحيلطو برك يدعم نب ورمع

 الو» دازو غلوألا وحن كلملا دبع نع ةبيش يبأ خوفا جرخأ دقوا : ينالقسعلا لاق

 يف يبطرقلا دروأ دقو . 2'”«هتعانصب ملعأ عناص لك نإف اعيش رمألا نم امهطعت

 ىلإ رمع بتك» :لاق ريمع نب كلملا دبع نع ةبيش ىبأ نبا ةياور باعيتسالا باتك

 «برك يدعم نب ورمعو ةحيلطب كبرح يف ْنعتساو رشتسا :نرقم نب نامعنلا
 راشأ يتلا ةدايزلا لثمتتو .«هتعانصب ملعأ عناص لك نإف «ًائيش رمألا نم امهلوتالو

 ريمأو باتك نإف يلاتلابو. .(اعيش رمألا نم اههلوت الو) ةرابع يف ينالقسعلا اهيلإ

 ةحيلطو برك يدعم نب ورمعب برحلا يف نعتساو رشتسا» :وه نامعنلا ىلإ رمع
 يبأ ةياور يفو «(برحلا يف امهرواشو امهرضحأف «هتعانصب ملعأ عناص لك نإف

 . 'رمألا يف امهرواشو برحلا امهرضحأف» : يناغألا باتكب ةديبع

 ةرابع ةدايزب ريمع نب كلملا دبع نع ةسش يبأ نبا ةياور يهو : ةيناثلا ةياورلا

 سانلا امهرِضُحْأف» : ىعمصألا نع يلامألا تناك يفد انش رمآلا نم: امهلوك لوا

 ينايقصالا] يتاغالا نافك ينو. اذلمع اهولرد الو «برعبلا ىف اهعتواشو
 ال» ةرابعف .«مالسلاو ءالمع امهلوت الو ءرمألا يف امهرواشو برحلا امهرضحأف»
 يف اهل دوجو ال ةيناثلا ةياورلا يف ةدايز يه «ًالضع امهلوُت ال» وأ ؛ًائيش امهلوت
 ملو لامعلا .ةيلوت نكت مل رمع ةلاسر ةبسانم نإ اهتحص دكؤي يتلا ىلوألا ةياورلا

 ناك ايناو اليم اهين رك الوز :رمع هل لوقي ىتح ميلقإ ىلع ايلاو نامعنلا نكي

 لبق رمع هيلإ بتكف «دنواهن يه ةدحاو ةيبرح ةعقوم يف شيجلل ًادئاق نامعنلا

 عناص لك نإف ةحيلطو برك يدعم نب ورمعب برحلا يف نغتساو رشتسا» ةكرعملا
 لاجر امهنأل كلذو .«برحلا رمأ يف امهرواشو امهورضحأف ءهتعانصب ملعأ

 15 نح ؟ج - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 2230
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 70000010 ا

 ديري ديوب برت يدعم نب درع 0 ,ءبرحلا يه ةلاسرلا ةبسائمو ءايارخا

 . ةيبوجو 00 ةعيمأ كا ا

 4 د دو

 تاسعا نجوم را لدا يجب ا ل وب ا ةلدكع

 نوكرشملا ناكو ا ْمُه اوهجاوتي ىتح مهرمأ نم نوكي فيك مهرواشو
 ُبضَأ هيلع ْمُه ام ىلع مُهءاقب نإ) :يأرلا لهأ دحأ لاقف  نوديزيو فلأ ةئام ءاهز
 و  ريبك مهشيج نأل مهتمجاهم مدع ينعي  (نيملسملا ىلع ىَقْبَأو .مهيلع
  (انل هللا دعوم زاجنإو ءاننيد راهظإ نم نيقي ىلعل انإ :اولاقو هيلع عيمجلا
 نب درع ملكت اري ريثك نبا لاق ؟ورمع اي كدنع ام :برك يدعم ني نامعنلا لاق

 :انلاقو هيلع اعيمجتا | وقوفا مُهَمَحَت الو مرتك ءْمُهدِهاَت :لاقف برك يدعم

 واو كلذ تك ديل مهل اوعأ ناودكملاو ؛ناردجلا انب حطانت

 مهشوانت ةّيِرَس ثعب متي نأب  ورمع يأرل ًاليصفت هرابتعا نكمي ام ةحيلط .فاضأف

 «مهفلخ ودعلا شيج جرخي فوسف «نورقهقتي .ودعلا مهيلإ زرب اذإف ءلاعقلاب

 اورقهقتف .سرفلا مهل زربو «ةيرسلا هيجوت متف «يمالسإلا شيجلا مهدهاني ذدئدنعو

 ًأيهتو .يمالسإلا شيجلا عم اوهجاوتف يسرافلا شيجلا جرخف نيملسملا ركسعم ىلإ
 ام :نامعنلا لاق» : ىعمضألا لاق ءهجول أاهجو ةكرعملل اوفطصاو لاتقلل ناقيرفلا

 م 2 هس

 وأ توين قع ة لة غاد مهدئاق يأ - موقلا شبك يئوُرأ ا

 ىلعو «سيق نب ثعشألا ةنميملا ىلع نامعنلا لعجو» : يرذالبلا لاق *' . . تومأ

 موي لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكف ءاولتتقاف «ةبعش نب ة 006 ةرديستلا
 نب ةفيذح ةدايقب ةكرعملا تلصاوتف . (ناميلا نب ةفيذح ةيارلا لحاف. .كتواهت

 ْنِم ّيِمَك ىلع برك يدعم نب ورمع ٌدَّسشَف» : ععصألا لاق «ةداقلا ةيئقبو ناِسَيْلا

 َلَئاَفو' :ينالقسعلا رجح نبا لاق .«ذئموي نرقُم نب نامعنلا َلِيُقو .هّلََقَف موقلا
 ةنس لنواهن حتفو راصتنا ناكو - . سلوك ري اج نورس
 ةئس رخاوأ يف امبرو فال« ةتسف توبضآلاو بيها 1١ هدي :ليفو ةديهأ#

 ان ةعقو دعب مجاعألل مقت ْمَلَو» :ريثك نبا لاق «ةيرجه؟٠
 كيف عد د 5-5 7
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 : ةريخألا . . برك يدعم نب ورمع تاوئس

 دهشتسي ملو «ةفوكلا ىلإ دنواهن حتف دعب برك يدعم نب ورمع داع دقل
 هنا اهيف ىدابعلالا عقو يتلا تاياورلا ىدحإ يف ءاج امك «دنواهن ةعقوم يف

 هنأ باوصلاو ءدنواهن ةعقوم يف تام هنأ ضعبلا نظف .دنواهن ةقطنم يف تام

 ةفالخ يف  ىتأيس امك  تامو «دنواهن ةعقوم دعب تاوئس ةدع شاع

 .نافع نب نامثع

 باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق «ةفوكلا ىلإ دنواهن حتف دعب ورمع داع دقف
 ءاورخافتف ٌبرعلا عمتجا» :هنأ  دنواهن ةعقوم أبن دعب - يعمصألا نع ىلامألا

 : كلذ يف برك يدعم نب ورمع لاقف ءةفوكلا ةسانك يف كلذو

 دبل ا

 اهتايآ ٌنِمَنْيَقِبَأ ام ٌنأكن

 اسيناك ماير ذا هةر واو

 ةسداييو هتف همت ارييطصح

 دراب درو ءامب ٌبيِش وحلا

 ِرْدُؤَج يّنّيعو الوقنضتن غو

 :فوظتتم ادفمالق هيلع ثنَت

 نايفعلا ةيتاضن نتتمف ا كاف

 نارستلا  يناكت نين الات

 يناميفكألابقمَكُيٌمُفَر
 ناولألا مِضاو ةقاذّملا َبْدَع

 ناوُخققلارْوَئُمِبوأجلقلاب
 ناععرلا نيبستتلا ولع ايت

 اي ياو

 (ناجْؤَمْلاو توقايلاو رْذَّشلاب

 نع تايبأ ةعيرأ ىلامألا باتك دروأ دقو «تاحوتفلا ىلإ ورمع لقتنا مث

 :ىهو «ةديصقلا هذه نم تاحوتفلا

 ا ّمَحاَر ثيح ٌةّيِسِداقلاو»

 مدح ٌضَيِنَأ لعب نيبراضلا
 اقروشم دوتجلاب عيبر ىضمو

 سرافو داوشلا:ىّوَف حابتسا ىتح

 ناظيف الا يم اهتمت

 ؟7(ناركت درا لابجألاو لْهَسلاو

 دئاقلا يباحصلا وه نمحرلا ةعاطو داهجلل ًاقرش ىَضَم يذلا عيبر دئاقلاو
 عم ةرصبلا دنج يف دنواهن ةعقوم دهش دق ناكو «يجحأملا

 لق ىرق حتتفاو حابتساف دونجلاب راس مث : : ةوبيعتلا رم يرعشألا  ىس وم 5

 ينراحلا دايز نب 2

 معان برشم نول : ءابظلا ىف ةمدألاو «ةمدأ عمج :نامزألا 2غ(

 111 نم ان ىلاثلا ىلع ىال تىلامألا :(8)
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 .ةيرجه 5١ ةنسو ه١ ةنس كلذو ناريإ بونج يف ناركم ميلقإو سراف

 .«تيزغ ام لوأ ّئَرلا ازغ برك يدعم نب ورمع ناكو» :يرذالبلا لاق

 بتك١ :ًالئاق  ناريإ لامش يف  ٌيرلا ميلقإل وزغ لوأ يرذالبلا ركذ دقو
 نم نيرهش دعب «ةفوكلا ىلع هلماع وهو رساي نب رامع ىلإ باطخلا نب رمع
 يف َبَتْسُدو ّيرلا ىلإ يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ثعبي نأ هرمأي «دنواهن ةعقو
 لهأ مهدمأو مليدلا هل تعمجف كانه ام ىلإ ةورع راسو . . لعفف «فالآ ةينامث

 شيجلا كلذ يف ّيرلا ميلقإ ازغ دقو .''"«مهيلع هللا هرهظأف «هولتاقف «ّيرلا
 باهش نب ريثكو «يراصنألا بزاع نب ءاربلاو ءبرك يدعم نب ورمع
 ىَبَتْسُدَو ّيرلا ميلقإ قطانم ضعب حتف متو ءةباحصلا نم مهريغو .يثراحلا

 ةنس «ةفوكلل رساي نب رامع ةيالوو ءرمع ةفالخ ىف كلذو ءاهلهأ ةحلاصمو

 باهش نب ريثك شيج يف ورمع راس مث .ةفوكلا ىلإ ورمع داعو .ةيرجه ١
 نب رمع لزع امل» هنأ كلذو . ه١؟ ةنس ّيرلا ميلقإ ازغو يجحذملا يثراحلا
 نب ريثك ٌةريغملا ىَلَو «ةبعش نب ةريغملا ةفوكلا ىلع ىّلوو ًارامع باطخلا
 ءاوضقن دق اهلهأ دجو ّيرلا ىلإ راص املف ءّبَتْسُدَو ّيرلا ي ىثراحلا باهش

 عقوأف مليدلا ازغو .ةيزججلاو جارخلاب اونعذأو ةعاطلا ىلإ اوعجر ىتح هلا

 نب رمع ىفوت مث عه ةنس ليقو ءهه“؟؟ ةنس رخاوأ يف' كلذ ناكو .' امهب

 نب نامثع ةفالخلا ىلوتو ءهاا“ ةجحلا يذ 5١ ىف هنع هللا ىضر باطخشلا

 00 .هنع هللا يضر نافع
 م ماع عع

 ه١

 ةفالخ لئاوأ ىف ةفوكلا ةنيدمب هنع هللا يضر برك يدعم نب ورمع ناكو
 : كلذ يفو «نافع نب نامثع

 قيرط نم ةبش نب ورمعو رايس نب دمحأ جرحا : ينالقسعلا رجح نبا لاق
 ًاخيش «ةيواعم ةيالو يف برك يدعم نب ورمع ُثيأر : لاق هيبأ نع لاله نب حيمر

 عيمجب َتْفَتلِإ َتَقَتلا اذإ :فوضلا .نكحا «لاجرلا نم نوكي ام مظعأ «ةقلخلا ميظع

 نآل نافع نب نامثع ةفالخو ماشلل ةيواعم ةيالو يف دوصقملاو - . . (ةهدسج

 دج اه ةفالخ يف ورمع ةافو ركذ ةبش نب ورمع

 يلذهلا ةيريوج نع هيبأ نع يرْضَبلا سايأ يبأ» قيرط نم يناهفص ألا ركذو

 )١( حوتف البلدان  البلاذري  ص١5".
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 للا ص سارع

 ههجَو نيح نامثع ةفالخ يف ةفوكلا دجسمب انأو برك يدعم نب ورمع تيأر :لاق

 ا . اؤنهم ُريعب هّنأك «ّيرلا ىلإ

 نع ىفعجلا ريرج نب ورمع نع رعسأ انثذحا : يبلكلا نب ماشه لاقو *

 يرلا ىلإ نامثع ةفالخ يف برك يدعم نب ورمع جرخ :لاق نطق نب دلاخ
 نب ورمع ةياور نع يناهفصألا ركذو .«ّيرلا ىلإ هقيرط يف ةذورب تامف ءنّبَتْسُدو

 نم بابش يف ورمع جرخف ءَبَتْسُدو ّيرلا كاذ ْذِإ برعلا يزاغم تناك» هنأ ةبش
 ماحلا ماق مث ءاومان مث موقلا ىدغتف ءهذور نود يذلا ناخلا لزن ىتح جحذم

 ا!هعضوم ىلإ اودصقف ؛ُمِهْبِحَي ملف ءروث ابأ اي هب اوحاصف .ورمع ءاطبأو «ليحرلل

 هتتبثأ» مث ءدنواهن ةعقوم يف حرجب بيصأ ناك هنأ ةباصإلا باتك يف ءاجو

 ءهعضوم هعم نيذلا دصق امدنع كلذ نوكيف .«ةذورلا ةيرقب تامف ؛«ةحارجلا

 نب نامثع ةفالخ يف يرلا ميلقإ وزغل رئاس وهو كلذ ناكو «يفوت ُدَق هودجوف
 ةفوكلا ريمأ اهازغف  ةبرطضم يأ - ةثاتلم تناك ّيرلا نأ يرذالبلا ركذ دقو «نافع

 ورمع راس يذلا داهجلاو وزغلا وه كلذ نوكيف ء«ه6١ ةنئس نامثع ةفالخ ىف

 لاقو .ٌّيرلا ىلإ هّجوتم وهو دنواهن ةقطنم نم ةذورلا ةيرقب تامف «هيف ةكراشملل

 ةذور قوف نفَدَق يفوت فرصنا املف ّيرلا برك يدعم نب ورمع ازغ» :يرذالبلا

 اقل ابرك كتل عيقومب ةلسالاو

 ْنِم هنع هللا يضر برك يدعم نب ورمع ناكو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 : هموق نم هاثر ْنَم ضعب لاقو . .نيديجملا ءارعشلا

 ارمغ الو ًانابج الاصخ شةذورب اولمحت ٌموي نابكرلا رّداغ ْدَقَل

 "رت نول هيرن ررقانا سرر اين ععتمل ليدلوب كاز
 : ثلاث تين هرشبلا لع

 اربص مكبقعي نمحرلا اوُلَس نكلو مكنع كلذ نْعُي الاوعزجت نإف
 ريع !دلا لازع امو ناك هديعبسلا خيرا كل امعا# 6: كيم وومع 3و ككاو

 .هاضرأو هنع هللا يضرف :ونوصعلاو ةتمزألا
 دلع د

 2 ٠ هروح
6 

 ١". 6ص ب يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 ١١5 ص الج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 يدنكلا برك يدعم نب فيفع

 - ةيلهاجلا يف َرْمَخلا مّرَح ْنَم لوأ -

 يباحصلا رعاشلا ريمألا وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييناميلا مالعأ ْنِم

 نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب ةلّبج نب ةيواعم نب برك يدعم نب فيفع
 . ةيلهاجلا يف رمخلا مرح ْنَم لوأ وهو يدنكلا

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق
 ليحارش همسا :ظحاجلا لاقو . بقل ففيفعو ؛ ليبح رش همسأ : يربطلا لاق»

 :هلرقل انتقكقلو

 ()ةئيملغًتامع ٌتُْفَفَع :ٌتلقف ىتانطتلا ىلإ مين تنانقو

 يف موسما ىلع ريخلا روح الاجر نأ باعيتسالا 0

 (90يدنكلا برك يدعم نب فيفع لاقيو ةيلهاجلا

 ةايتسلا نق يهسفلا ناحن ردا ةودرس نيالا نم ةبراتلا نب رضاع اك دقو

 نب ٌيِدَع نب ديوسو يدنكلا برك يدعم نب فيفع ناك امئيب .ةيلهاجلا ىف تامو

 يدعم نب فيفع اهمرح نم لوأ ناكو ةيلهاجلا يف مسفنأ ىلع رمخلا اومرح نيذلا
 ةيلهاجلا يف َرْمَخْلا كار مرح : ::يلامألا باتك ىف ىلاقلا يلع وبأ لاق..6«ترك

 «سيق نب ثعشألا مع برك يدعم نب فيفع مهنم . .مهسفنأل ةنايصو ًامّركت

 : كلذ ىف لاقو

 انيسلنك امه نة تنتقل .نفاضتخلا ىلإ كن كفاك
 انيعق فوم خذلان انيد ينارأدقو حاذِقلا ٌتْغْدَوَو

 . 487 ص ”ج  يدنكلا فيفع ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000

 .١٠”ص "ج - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)
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 ايت دوساو هرْعَقب نونا تح يلع رومخل هلا تيفو

 د ل ل

 نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق كلملا وخأ وه برك يدعم نب ةفيفعو

 ةنيمركألا ةيزاعم وتين ناكو ء«يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب 1

 ةيواعم نأ باعيتسالا باتك يف ءاج دقو .ةيلهاجلا يف تومرضح ءامعزو كولم

 نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثرحلا نب , رغصألا ثرحلا نبا : نيمركألا

 دلو مه ةدنكو «يدنكلا ديز نب دوأ نب ف رف يدع نب ريفع نب روث نب ةيواعم

 : هدنك امأو» :نودلخ نبا لاق .ةدنك وه ريمع نب رود ” نأ بوصألاو "ل (ريهع نب روث

 0 نال د دا كا

 لاق . «ربكألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب 000 ةلسب ةيواعم

 قرمأ اهركذ ىتلا نومد اهنمو «تومرضح يلي امم نميلا لابجب مهداليو» :نودلخ نبا

 3 1 1 0 5 ةرفإ ا 5
 رجح نب ورهجع نب ثراحلا نب رجح نب سيقلا ئرما لوق ينعي . (هرعش يف سيقلا

 : تومرضح يف برك يدعم همع دنع وهو يدنكلا راّرملا لكأ

 ا ل يووسو ديوس

 ىلهاجلا رعاشلا لاق ل ءامعزلا ا ةيواعم ىنب ىفو

 : سيف ىشعا

 , ممألا لاَوِط ءبابقلا ٌماظِع نيم كالا ةذيواسشبت نإفق

 يبل در بورَخلاءاقلِل ْمهْعْذَت ىَمَم

 نيدظشك | ٍناعٌمالحأف َيِشَعلاِباوُسَلَج ُعُهاماذإ

 نميلا ءامعز نم برك يدعم نب فيفع وخأ برك يدعم نب سيق ناكو

 رصع ءاهتنا دعب اهيلع اكولم اوحبصأو مهقطانم مكحب اولقتسا نيذلا نيروهشملا

 )١( الأمالى  50ص اج - ىلاقلا ىلع ىبأل 7١.
 06 نه ا[ يطوقلا تناسسالا 097
 111 نعم ةوللخ وبا ةيزات يق وهنلا 107
 .ةماقلا :ممألا (4)

 .هعم حمر ال ْنَم :مجأ دحاولا «مجلا .ليخلا ناسرف :ليخلاب دارأ (5)

 .اهيدل امب دوجت يتلا ءموضه دحاولا :مضهلا (0)
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 يف نيعر وذ لالك دبع نب ثراحلا مهنمو :يهقطانم مكحب ءاوذألا ءامعزلا لقتسا

 يف نزي يذ نب فيس نب ةعرُزو «رفاعملا يف لالك دبع نب دهفو ءنْيَعَر فيلاخم
 يف يدنكلا برك يدعم نب سيقو .هوبش ْنِم ىندألا مسقلاو نادبع يداو يفو نيبأ

 سيق ىشعأ لاق .نميلا قراشمب ةرهملا ىلإ تومرضح يفو ةوبش ْنِم ىلعألا مسقلا
 يف يدنكلا برك يدعم نب سيق ىلإ ةماميلاب هتقطنم نم دفو نيح يلهاجلا

 : ىلوألا ةرملل تومرضح
 ْنَمّيلا ٍلْمآَر يح اد دي دابا يلو ايسيئبت ةيسلو
 ا واس ذا ِداجتلا ليوط 510

 نَرَتمَلاورَبَخيَذلاالولو اوُرِبَخاِمَداَنْرُم كثْئِحَف

 : اهنم ةديصق ىشعألا لاقف . برك يدعم نب سيق همركأف
 "0ْنَمَبلا َناَقْهِد رعشلا يف َنْرُكذاو ٍهِرْيمع ضير يف اذه دمت
 رب ب يس هلاييف ةعئالىباع

 نب فيفع يخأ برك يدعم نب سيق ىلإ ةدافولا مئاد سيق ىشعأ حبصأ مث
 كلت ملاعم ْنِم ريثكلا اهيف ركذو دئاصقلا تارشع هيف لاقو .يدنكلا برك يدعم

 ىشعألا لاق دقف . تومرضحو ةوبش لمشي ناك سيق مكح نأ اهنم نيبتيف «ةرتفلا
 : ةوبش يف هدنع وهو

 لِفاَوَكلٌةَلُْش ِيَئتام ةوِبَشِب كلم ىَدَلاَتِإ
 لِجافولَروقردبلا لئِوِنْيفمكلابْلَحَكُم ايي

 نب سيق رقم وه تومرضح يداو ةقطنم يف رّيجُتلا نصح ناكو
 : ىشعألا لاق «برك يدعم

 ٍلاَعِفْلاٌسْيَفاذَبَحَو ريجتلا يداواذبخاب
 (يلاًّئملاَلئِمارِماَوَض رات ميلا يتسن ا دفاعا

 نم ًاحادقأ نوبرشي ىّماَدَنلا نم ولخي ال برك يدعم نب سيق سلجم ناكو
 . ءانغلاو برطلا تآلاب نبرضَيو َنْفْرْعَيَو ءانغلاب َنْحَدْضَي تايئغملا تايتفلاو «رمخلا
 00 ا : سيق ىشعأ لاق كلذ يفو

 ىفستلاةزووتش فايت دك اييقك ذانع ىف ءادخلجو +,

 . نميلا ميظع انه دوصقملاو . ميظع ميعز ىنعمب مدختسُنو نك حلاق هان ةيمز فكما ناقهد 002

 . اهب ىمري يتلا ماهسلا :يلاغملا (؟)
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 1 ا 8 ٍش يه مخ عر ها 1 سو ريب مهو م ا ؟ >

 قفوُدْبَمٍرَمْزِميِفْتْفَرَت ب زرَشلااَهجِيَهُي اذإ ءحوُدَصَو
 ءاتخلاب حدصت ىتلا ةأرملا :حودضلاو «ءانغلا تالآ نِم فودجملا ركوملاو

 ىلع بورضملا :فودنملاو «ىمادنلا مهو :رمخلا حادقأ نوبرشي نيذلا :برششلاو
 . برطلاو ءانغلا تاللآ نم هراتوأ

 نب سيق كلملا هيخأ سلجم رضحي برك يدعم نب فيفع ناكو
 ًامّركتو هسفنل ةنايص رمخلا برشو وهللا نع عفرتي ناك هنكلو «برك يدعم
 وهللاب هيرغث نأ حوُدَصلا ٌهاتفلا ثلواح دقو .قالخألا مراكمب هنم ًاّيلحتو
 ةردان هتايبأ كلذ ىف لاقو «فيفع ىّبأف «سيق كلملا هيخأ سلجم ىف برشلاو

 انسيلعت امنع ثةغ2ةثلقشا ىبانسشلا ىلإ لع ةلئاقو
 انيهرًأفوُعْشَم رهدلا يفاهب ينارأ دقو حادسقلا َتْعَدَوَو

 انيِفتدوُحخلَمرغقب نوكأ ىّتح يلع رومخلا تمّرحتو
 :اهنأ ترك يدعم نب فيفع لاقو)

 اةيباب يرق نارام ًابوَصو ىَقلأ ال لاو الف

 "تي مُهْرزِعب لاوخأو ءاريسك ابنا لاذ نججل ىججا
 ىلإ ريسي ناك يراجتلا هطاشن راطإ ىفو ءأرجات برك يدعم نب فيفع ناكو

 تاكو ارهاق شايعلا ةاقو ةيلطملا كيع ور. .نفاععلا نفح لوييق »4 ةيلهاجلا ىف كن
 لكآ رجح ينب ىلإ هسفن بسني نميلا وأ نيرحبلا وأ ماشلا ىلإ ةراجتلل راس اذإ
 بلطملا ديع نب سابعلا ناك#» : ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق . يدنكلا راّوملا

 اا و ال ب رعلا ربعي , يف اعاش اذإ اناكو «نيرجات ثرحلا نب ةعيبرو
 ةقالع كانه تناك دقو ' و اوناك مهنأل كلذ ناَزْرَعَتَي «رارملا لكأ يرو

 كلذلو «برك يدعم نب فيفع مهنمو ةدنك كولم ةرسأ نيبو سابعلا نيب ةقيثو
 هدنع وه امنيبو «بلطملا دبع نب سابعلا ٍلزنمب ٍلزني ةكم ىلإ راس اذإ فيفع ناك
 كلذ أبن فيفع ىور دقو .ليثم خيراتلا يف هل قبسي مل ةبعكلا دنع ًادهشم َدَهاَش

 بورضملا :فودنملاو .ءانغلا تالآ نم مهو .عوطقملا :فودجملا .ءولمملا :ركوملا ()
 . ءانغلا تاللآ نم هراتوأ ىلع

 .50١١ص ١ج - ىلاقلا يلع يبأل يلامألا ()
 ١. 0 0 ص ؛ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 0
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 كلذ نع فيفع ثيدح جرخأو . ميظع رمأ هنأب هفَصَو يذلا رمألا كلذو ديشسلا

 مجارت بتك هتركذو .مكاحلاو ِهَدْنم نباو يئاّسّنلاو ىَلْعَي وبأو يوغبلاو يراخبلا

 نم باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاج دقف قرط دع و هب ادويصملا
 تثمدقف ارجات أرما ٌُتنك» :لاق يدنكلا فيفع نع سايإ نب ١ ليعامسإ قيرط

 نم .لجر جرخ ْذِإ «ًاموي هدنعل ينإ هللاوف يلاطعلا ا و ل ا ءجحلا
 تجرخ مث «يلصي ماق تلاز سمشلا ىأر املف ءامسلا ىلإ رظنف «هنم بيرق ءابخ

 : سابعلل ٌتلقف . يلصت هفلخ تماقف لجرلا كلذ هنم :جرخ يذلا ءابخلا نم ٌةأرما

 «يخأ نبا «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم اذه ؛لاق ؟لضفلا ابأ اي اذه ْنَم

 قهار مالغ جرخ مث .هتجوز دليوخ تنب ةجيدخ :لاق ؟ةأرملا هذه ْنَم :ٌتلقف

 بلاط يبأ نب ىلع :لاق ؟اذه ْنَمو :تلقف ءهعم يلصُي ماقف ءابخلا كلذ نم ملحلا

 الإ هعمل ب أ سريرت ىلست لاق 4 عب يذلا اذه امد هكلت بطعن
 . ''”رصيقو ىرسك زونك هيلع حتفتس هنأ معزي وهو .ىتفلا اذه همع نباو هتأرما

 باعيتسالا باتك يف يبطرقلا اهركذ ةيناث ةياور يف ثيدحلا اذه لوأ ءاج دقو
 : لاق يدنكلا فيفع نع ىيحي يبأ نع ىلجبلا هللا دبع نب دلاخ قيرط نم

 انيبف «بلطملا دبع نب سابعلا ىلع تلزنف «ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف تئجا
 ضع ماش هاج ذ يكف او سمتسلا تقلا كقو ةسكلا ىلإ ىلا انآ .ةدعتعنانأ
 نع ماق ىتح ٌمالغ ءاج ذِإ ءاهلبقتسم ًامئاق بصتناو هسأر عفرف ةبعكلا ْنِم اند
 عكر مث ءامهفلخ نم تماقف ًةأرما تءاج ىتح ًاريسي الإ ثبلي مل مث هنيمي
 تتعفرو .مالغلا غفرو هسار باشلا عفر مث ؛ةأرملا تعكرو مالغلا عكرو باشلا

 كلذ دعب مث .2١ .ةأرملا تّرخو مالغلا ٌرخو .ًادجاس باشلا رْخ مث «ةأرملا

 .رمألا اذه نع سايعلا فيفع لأس

 زييمت يف ةباصإلا باتكب فيفع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا دروأ دقو
 ١ 00 : الئاق فيفع ثيدح ةباحصلا

 يبأ نع ةعداو نب دسأ قيرط نم . .يئاسنلاو ىَلْعَي وبأو يوغبلا ىّورا

 انأو ةكم ىلإ ةيلهاجلا ىف ٌتكج :لاق يدنكلا فيفع نع هيبأ نع فيفع نب ىيحي
 تلح نو ةيعكلا ىلإ رنا نيلاغ هدنع اذآق «ىنانعلا كينان .يلهأل عاتبأ نأ ديرأ
 ماقف مالغ ءاج ىتح ثبلأ مل مث ةبعكلا لبقتساف ٌباش ءاج ْذِإ «ءامسلا يف سمشلا

 زييمت يف ةباصإلاو - ١77 ص الج  باعيتسالا  يدنكلا برك يدعم نب فيفع ةمجرت )١(
 . :م8مثص "حج - ةباحصلا
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 مث «ةأرملاو مالغلا عكرف باشلا عكرف ءامهفلخ تماقف ةأرمأ ءاج مث هنيمي

 :لاق ؟اذه نه :تلق «لجأ :لاق ؟ميظع رمأ سابع اي :تلقف ءاودجس مث اوعفر

 ينربخأ دقو «ةجيدخ ةأرملا هذهو يخأ نب ّيلع اذهو «يخأ نب هللا دبع نب دمحم

 ىلع دحأ اهلك ضرآلا ىلع هللاو الو .نيدلا اذهب هرمأ ضرألاو تاومسلا بر نأ

 .«مهعبار نوكأ نأ تينمتف :فيفع لاق .ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه

 ىف يراخبلا اهجرخأ ىرخأ قيرط  ثيدحلا اذه يأ  هلو» :ىنالقسعلا لاق

 0 ردعبملا ف كاش نا ووو فودتم باو.« ةمدخت نبا قنار «يوقبلاو هةكفران

 : ىلاتلا بيترتلا تاياورلا كلت لمجم نم نيبتيو

 ةراجتلل جحلا مسوم يف ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف مدقف ءأرجات أرما فيفع ناك
 . سايعلا دنع لزنو .هلهأل ءايشأ عاتبيلو

 يف سمشلا تقلح دقو ةبعكلا ىلإ رظني سابعلا لزنم يف وه امنيبو
 فار اهلفا اهيسلا ىذا ' لق يكل نارغس ىلا ماج ارب ضاق «فيعتتراو ءامسلا
 ءاج مث «ةبعكلا البقتسم أامئاق بصتناو هسأر عفرف ةبعكلا ْنِم اَنَدذ ءتلاز سمشلا

 اعفرف هسأر عفر مث هدعب اعكرف لجرلا عكر مث ءهعم اماقف «مالغو ٌةأرما نانثا

 دهشملا كلذ غلاب مامتهاب بقاري فيفع ناكو  .هدعب ادجسف دَّجَّس مث امهسأر
 . ليثم هل قبسي مل يذلا

 نب دمحم اذه :لاق ؟لضفلا ابأ اياذه ْنَم :سابعلل فيفع لاق مث -

 لاق . يخأ نب يلع مالغلا اذهو ءهتجوز ةجيدخ ةأرملا هذهو «يخأ نبا ءهللا دبع

 فاضأ مث .ُيبن هنأ معزي وهف .يل :لاق ؟دمحم عنصي يذلا اذه امف :فيفع

 وب هير نأ ب [ اهتم لق ::باجيعينالا ةناورر نقول . فويحا نق: التاق ضايخلا

 دورللا دم رنا نقر لاو ة رسملا

 . لجأ :لاق . ميظع ٌرمأ سابع اي :فيفع لاق مث -

 هذه هتأرما الإ هنيد ىلع هعبتي مل :لاق «فيفع مامتها سابعلا ظحال املو -

 ىلع ام هللاو ال» :ًالئاق مسقأ يذلا وه سابعلا نأ ودبيو .مالغلا اذه همع نباو

 دف مسقلا كلذ كردتسا هنأ ودبيو .«ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه ىلع اهلك ضرألا
 نيدلا اذه ىلع ضرألا هجو ىلع ملعأ ام هللاو» :لاق هنأ باعيتسالا ةياور يف ءاج

 نم هعمس ام ىلع ًءاتب كلذو فيفع وه لئاقلا نوكي دقو «ةثالثلا ءالؤه ريغ

 زييمت ىف ةباصإلاو 17١ ١ ص ؟”ج ب باعيتسالا  يدنكلا ترك يدعم نب فيقع ةمجرت 000

 . 2غ 88ص ؟ج  ةباحصلا
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 : الئاق فاضأف «يدنكلا فيفع مامتها فرصي نأ دارأ سابعلا نأ ودبيو .سابعلا

 . 'رصيقو ىرسك زونك هيلع حتفُّتس هنأ معزي وهو»

 ال نأ هيلع رثؤي مل امك ءأيبلس ودب ال فيفع ىلع ةرابعلا كلت ريثأت نكلو
 نأ ُثينمت) :هلوق يف ريثأتلا مدع ىلجتيو «ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه ىلع نوكي

 يف ملسأ هنكلو ,كاذنآ ملسي ملو .هسفن يف كلذ فيفع ىنمُت دقو «(مهعبار نوكأ

 . ةكمب ةيوينلا ةئعبلا ةرتف تاونس نم ةقحاللا تاونسلا ىدحإ

 ةنسلا لئاوأ ىف سابعلا دنع وهو فيفع هدهاش يذلا دهشملا ناك دقل -

 اكل ةلاعلا ةنانع الا كلذ ف هانا رجلا يدش نق ماس نفاو 4 ةيريشلا ةقعلل لوألا
 .«ئلع عم ًايناث تنك ٍذئموي مالسإلا ينقزري هللا ناك ول دعب ملسأ دقو لوقي فيفع
 توبث ىلإ دوعي يراخبلا بيقعتو .«اذه يف ٌعَباَتُي ال» كلذ ىلع ًابيقعت يراخبلا لاقف
 ةجوز نميأ مأ تملسأو ةجيدخ تملسأو يبلكلا ةثراح نب ديز ملسأ دق ناك هنأ

 (ةرشابم هيلع يحولا لوزن دعب دمحم تيب يف ملسأ نم لوأ ْمُهَو) ةثراح نب ديز
 بلاط يبأ نب يلع ملسأو - شيرق نم ملسأ نم لوأ وهو - قيدصلا ركب وبأ ملسأو

 يعاضقلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا ملسأو  نايبصلا نم ملسأ نم لوأ وهو

 يسنعلا رساي ملسأو «مالسإلا رهظأ نم لوأ اوناك ةعبس عباس وهو يريمحلا
 ملعي فيفع نكي مل امنإو «نورخأو ءرامع مأ ةيمّسو يسنعلا رساي نب رامعو

 اذه ىلع همع نباو هذه هتأرما الإ هرمأ ىلع هعبتي مل) سابعلا لوقب قْثَو دقو «كلذ
 عم ايناث ٌتنك ٍذئموي تملسأ ول) :فيفع لوقب دوصقملا نوكي نأ نكميو «(مالغلا
 يبنلا عم ةبعكلا دنع ٍذئموي ةالصلا يف ينعي (مهعبار نوكأ نأ ٌثينمت) :هلوقو (َيلع

 سفن يف هريثأت مويلا كلذلو دهشملا كلذل ناك دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 يف - ءاج نيح مث «نميلاب هتقطنم ىلإ  يلاتلا مويلا يف داع نيح فيفع ريكفتو
 يهو نميلاب هتقطنم ىلإ داعو هوكي هللا لوسرب نمآو ملسأف ةنسلا كلتل ةقحال ةنس

 كلت يف مالسإلا نيد ىلإ ةوعدلا يف فيفع مهاس ثيح «تومرضحو ةدنك ةقطنم

 .ةحيسملا ةنايدلا اهدوست تناك يتلا ةقطنملا

 8 دلل داع

 يتلا نميلا قطانم نم تناك تومرضحو ةدنك ةقطنم نأ نييبت انه ديقملا نمو

 اهنمو «نميلا لئابقو قطانم نم ديدعلا يف ةدئاس ةينثولا ةنايدلا تناك دقل . ضعبلا

 لئابقو (قوَعَي) يسيئرلا اهدوبعم تاكو - ليكبو دشاح يهو  نادمه لئابقو قطانم
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 يه ةيحيسملا ةنايدلا تناك امنيب (نيفكلا يذ) منصلا دبعت سود ةليبقو (ةصلخلا

 ريمح قطانم يه نميلاب ةيسيئر قطانم ثالث يف ةدئاسلاو ةيسيئرلا ةنايدلا

 ةلودلا كلم نيعُر يذ بوثم نب لالك دبع كلملا نمز ذنم نارجنو تومرضحو

 ةيخيراتلا هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن خرؤملا ملاعلا هركذ دقو «ةيريمحلا

 : الئاق ةيريمحلا نميلا ةلود كولم نع

 حاسملا رهاطلا حيسملا نيد 2ىلع يضاملا لالُك دبع نيأ ْمأ

 بكاوكلاو رمقلاو سمشلاو ةهلآلا نم ديدعلا ةدابع نميلا دوست تناك دقو

 لاق . يداليملا عبارلا نرقلا طساوأ يف نميلا مكح لالك دبع كلملا ىلوت نيح

 نسب نميلا كْلُم بوثم نب لالك دبع ىلوتا :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا

 هللا ءاضق. ىلا اكو «نلرالا ةناريصتلا » ىلع تاكو «ةئنسح ةسايسو ةبرجتو

 ةينامي ةليبق ناسغ نأ نايبلا نع ينغو . ''!ماشلا ْنِم هيلع مَدَق ناسغ ْنِم ُلجر

 ةيبرعلا لئابقلا رئاس معزتت تحبصأو ماشلا ىلإ نميلا يف برأم ضرأ نم تلقتنا

 يف برعلل اعوام نويناسغلا ةنفج ونب ناكو «ةيحيسملا ةنايدلا تقئنتعاو ماشلا يف

 نب ثراحلا نإ ةينامورلا رداصملا ركذتو «ماشلاب ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةطلس راطإ
 .ةسينكلل أايماحو ماشلاب برعلا عيمج ىلع ًاريمأ» ناك يناسغلا ينفجلا رمش ىبأ

 ىلعأ وهو 2581181011 4775 24111615 سوكيرطبو كراليف بقل لمحيو

 كلجلا ىلإ فواستالا هتتناثا نب نايس نو الو ": ينامولا ووظاونفألا كعب يقل

 ناسغ قطانم اهيف ركذ ةديصق لاق «مالسإلا لبق يناسغلا ينفجلا مهيألا نب ةلّبَج
 : لاق مث ءماشلاب

 نامزألا فاقت ىعجو يه للا نفق ةهشخ لال ىقفتشلا
 ناجرًملةلكأأعيرس  َنْمْظْنَي ٌدئالولاف ٌحصفلا انددق
 نابهّرلاو سيسقلاءاعد ريذدلا كلذ يف حيسملا تاولص

 ناك ناسغ نم لجر ةيحيسملا ىلإ لاّلُك دبع كلملا اَعَد يذلا ناك دقو

 (سوليفويث بهارلا) هنأب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو (لفوف) همسا ءابهار ًاسيسق
 حجنف ءرّيْمِح كلم» ىلإ هّنعَب «نيطنطسق نب سويسنطسق» ينامورلا كلملا نأو

 رّيمج كلم  ماقو «ةيحيسملا ةنايدلا قانتعاب ريمح كلم عانقإ يف سوليفويث بهارلا
 - نادّبَع يهو  ندبع يف ةيناثلاو ءرافظ ةنيدم يف اهادحإ «سئانك ثالث ءانبب -

 .85ص ؟ج - يربطلا ريرج نبا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .5١ص  نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (؟)
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 كالي نيع) ىذ بوكو, نم لالخ ةيهروع كسلا كلذت "تع انم ىف ةنلاغلاو
 خيراتلا بتك اهتفصو يتلا يه اهقنتعا يتلا ةيحيسملا ةنايدلاو :ةيريمحلا ةلونلا
 يذ فالخمب رافظ ةنيدم يف ةسينك دييشتب ماقو (ىلوألا ةينارصنلا نيد) اهنأب ةيبرعلا
 يف ةسينكلا ركذ ءاج دقو «ةلودلا ةمصاع رافظ ثتاكونب ايلا نإ ءاولندج نيغو
 تناكو ءرافظ ةسينك يأ '"”(رافظ سيلق) ظفلب نارجن يف دنسملاب يريمح شقن
 يف ةثلاثلا ةسينكلاو «هوبش ةقطنمب ناَدْبَع يداو يف نادبع ةنيدم يف ةيناثلا ةسينكلا
 ةداردلا تيناكر حملا ثتروردسا نسرلا فلل لدموب هيوم يطع قرش ىف ناكأس
 لصتي اممو «مالسإلا لبق تومرضح ىيفو نارجن يفو رّيْمِح قطانم يف ةيسيئرلا
 ةيشوقنلا لئالدلا نم نإ : يكسفورتويب ليئاخيم لوقي «كلذ ىلع ةيرثألا دهاوشلاب
 يف شوقنو نابلص موسرو ٌةروقنم شودخ : نميلا يف ةيحيسملا ةنايدلا ددصب

 يف حيسملا دبع كلام نب قرب مساب شقنو . .تومرضح يفو نارجن يحاوض
 كاملا ةييع ننقوقت وسلا ةنائللاو قطقق كللذكو """( ىوولوملا نيصاخلا ةرقلا

 رئب عقوم يف ةرخص ىلع توحنملا شقنلا بحاص وهو (رميح كلم عوشا عفيمس)
 مسابا ةرابعب همتتخي دنسم شقن أضيأ هلو «تومرضح ىف انق ءانيم عقومب يلع
 يف اذه عفيمس كلملا مكح دقو '”«سدق سْفَن يرصانلا حيسملا هنباو نمحرلا
 دعب ّةِْكَي دمحم ىبنلاب رشب يذلا نزي يذ نب فيس دج وهو يداليملا سداسلا نرقلا

 اهرب ىعلا ةنحيمتعلا ةنايدلاب نيد مام دعو دبفتس ناكو لل نينلا كلوم نم ويعم
 برك يدعم نب سيقو مالسإلا اوكردأ نيذلا كولملا ريمح ءاوذأ نيدي ناك ًاضيأ
 . ةيحيسملاب نيدي ناك هنأب سيق ىشعأ دئاصق ىدحإ دكؤت يذلا تومرضحو ةدنك كلم

 - يدنكلا برك يدعم نب سيق يف دئاصقلا تارشع سيق ىشعأ لاق دقل

 يف برك يدعم نب نسا ىلإ ديف ىيناعألا ناك ذإ وترك يدعم نب فيفع يخأ
 هتافو لبق ام ىلإ كلذك لزي ملو «تارتف هدنع ثكميو ًابيرقت ةنس لك تومرضح
 وبأ ركذ دقو .مالسإلا دعبو ةيلهاجلا يف ةروهشم ىشعألا كئاضق تناك: :ءريسبن
 نب سيق نب ثعشألا نب دمحمل لاق نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ :دربملا سابعلا
 ا يلخو الاه ءاطعا لاقت ؟ فعالا: نطعأ يبت كالوس ناك اه ىدلنكلا ترك يدعم
 .؟”(ىَسْنُي ال ىشعألا مكاطعأ ام نكلو :ةيواعم لاقف : يعمل ءايشا و !عيقوو

 . غورتس وليفل - سئانكلا خيرات باتك نع  يكسفورتويب ليئاخيم - لماكلا دعسأ ةمحلم 010(
 . ماج ٠١78 نارجن .نزي يذ ليحارش شقن ()
 .514١ص  هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا ىف  زئاكر ١94"  ريمح كلم عوشأ عفيمس شقن (0)
 ,؟؟؟ص 7ج - دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا (5)
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 اهنمو «ىشعألا ناويد يف ةروكذم برك يدعم نب سيق يف ىشعألا دئاصقو

 :اهيف لاق ءأتيب 04 ْنِم ةديصق

 ىَصَحْلا ةيطو نم ريخب ٌتْلزن دقلو

 :برك يدعم نب سيقل هلوق اهنمو

 اَهَلاَجَس َرَرَرو ءَهِلِماَجِلْرِفْغعأ ءاهلزبضاف ًةَتاع َةَدْنُك َتْدوَع
 ان مكي هواتك دسك عيا ينل لولا ايي ايت و

 دئاصق رخآ نم ىهو (كولملا دانز ريخ كدانز) ةديصق ةصاخ ةيمهأ بستكتو

 دقف ءايتع ربكلا نم غلب دق امهنم لك ناكو ءبرك يدعم نب سيق ىف ىشعألا

 : هلوق اهنم تايبأب ةديصقلا لوأ ىف هسفن ىشعألا فصو

 اَهُلاَبِقواَهَّلْعن َتَبْلأَف ءِسْيَف

 ةدمسلتلا يذلا ا نإو ها

 تانك تع يستلا هب لأ

 تايراكلا تونا لن نق ا

 اًراقجلالخت ُهإاَنِيلايل

 اناريشمعا الميته ةةعاافو

 اراجدزا ٌياوه نع ًارِجَدْرُم

 : الئاق برك يدعم نب سيق اهيف فصوو حدم مث

 هةسيانزأ رستم كلم ىلإ
 هنأ نيعيرتتلا لبانسرولا

 كيلا ٍتاولص ني وا
 ٍباّسِحلا يف ىََّقَثت ُهْئِم عظفأب

 : ةديصقلا رخآ يف لوقي نأ ىلإ

 اَهممالغأ كئتَرأو ضرألا اذإ

 نامت روت لسع اتم نإو

 اراّبكلا َتاَعَهلا ٌقاَس ُُهَدلا اذإ

 0 ل 7 15929 كش اييدح

 ناس ل ريس

 انايتلا ةريضفت تاحشقلا ذإ

 اناطقتلا اهنضنغ ةيفازرتلا فكف

 دقف «ةيحيسملاب نيدي ناك برك يدعم نب سيق نأ ىلع ةديصقلا هذه لدتو
 وه ْيَلْبْيَألاو «(هيف َبْلَصو ٌهانب لكيه ىلع ّيَلَبْيأ) ْنِم ىَقْن

 بلص) :هلوقو . سوقانلا 5220 يتلا اصعلا يهو لبيألا لمحي يذلا بهارلا

 حوسملاو تاساردلا تلد دقو .دبعملا وهو لكيهلا يف بيلصلا لعج ىنعي (هيف
 شودخ :نميلا يف ةيحيسملا ةنايدلا ددصب ةيرثألا دهاوشلا نم» نأ ىلع ةيرثألا

 نأ دكؤي كلذ لكو «تومرضح يفو نارجن يحاوض يف نابلص موسرو ةروقنم

 نب ثعشألاو برك يدعم نب فيفع مهنم نيذلا هترسأو برك يدعم نب سيق
 ةيحيسملا ةنايدلاب نونيدي اوناك تومرضح يف ةدنك ةليبقو برك يدعم نب سيق

 هدأ ةنأب يش الا هعصو
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 مث «برك يدعم نب فيفع ملسأ نيح تومرضح يف ةيسيئرلا ةنايدلا تناك يتلا
 رشتني مالسإلا ذخأو «برك يدعم نب سيق كلملا هوخأ ملسأ ابلاغ هدي ىلع
 . تومرضح ةقطنمو ةدنك ةليبق يف

 ناكو .نميلاب وهو يدنكلا ثعشألا نب دمحم دج سيق كلملا ملسأ دقل
 برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق يأ - ةيلهاجلا يف كلذو ءًايتع ربكلا .ْنِم رار نك

 هنأل «ةنيدملا يف سيلو ةكم يف نكلو ِةْيلَي يبنلا ىلإ برك يدعم نب سيق دْفَوَو -

 . ةيلهاجلا يف تام هنأ لاقي كلذلو «ةيوبنلا ةرجهلا لبق تام

 لاق ثيح «ةباصإلا باتكب سيق ةمجرت يف ءاج ام كلذ كاردإ حيتي اممو

 00 ا اما ا :هصن يلي ام ينالقسعلا

 لَم يبنلا نع هدج نع هيبأ نع سيق نب ثعشألا نب دمحم نع ميمت نب دمحم
 0 ينالقسعلا ٍبَّشَع مث «يدنكلا هنظأ :ريثألا نبا لاق .ثيدحلا ركذي ملو ءاذك

 .'"'”ىهتنا «ةيلهاجلا يف تام هنأل ةياور الو ةبحص هل نكي مل كلذك ناك ول : : ٌتلق»

 ىور يذلا (ثعشألا نب دمحم دج سيق) نع ريثألا نبا لوق نأ عقاولاو

 الإ خيراتلا يف كانه سيلف ديكأ وه لب بئاص لوق وه (يدنكلا هنظأ) ثيدحلا
 انيق نار ند لينييعلا ىفارعقا نإف كتدقاو:.«ىدتكلا سيق: ندد ةيعشالا نو لستم
 تامر ن1 ل | هقف: دنيا: دنق روز الو :ةيطعتش هل نعل هع عشألا نير ةمحم لج ضرتكلا
 ةرجهلا دعب ةنيدملا يف ِةَِي يبنلا ىلإ دي مل وهف ميلس ضارتعا وهو (ةيلهاجلا يف
 كلذ نكلو «ةيلهاجلا يف اهنأب ةداع فصوت ةرتف يهو ةرجهلا لبق تام هنأل ةيوبنلا

 ثيدح يف مدقت دقو ةرجهلا لبق ةكمب للك يبنلا ىلإ دقو نكي نأ نم عنمي ال

 دقو «ةيوبنلا ةثعبلا دعب ناك هئيجم امنيب ؟ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف تئج» :هلوق فيفع
 يبنلاب ىقتلاو ةكم ىلإ مِدَق مث «ةرجهلا لبق نميلاب فيفع هيخأ دي ىلع سيق ملسأ
 ةقدص ةكم لهأو  ةبعكلا وهو هلل تيب لآ ىلع قدّصتو لب «ةكم ىف ِةِكَي دمحم

 :هصن يلي ام نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا ركذ دقف ءحْمَّشلا وهو ّرّبلا نم ةليزج
 : هل ٍةملك يف ةكم ُهَمَدْقَمو ّبِرَك يدعم نب سيق ركذي نيّيشرقلا ضعب لاق

 ةقدنادتع نتاسلاةلأاسيالا .نميلا قرط ثتعسألا وبأ نببف

 ندي نيالا لا جفا

 .154ص ”ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 1 رض ادع باظحلاكال] ويعلو نايبلا 169)
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 ةملكو (نميلا قيرطب) هل لاقُي ناك ًاسيق نأ ًاضيأ رعشلا اذه نم دافتسُيو
 ناكو (58/1810175 سوكيرطب) يه ةيحيسم ةينامور ةملك لصألا يف يه قيرطب

 رصيقلل باونو ةسينكلل ةامح مهتفصب بقللا اذه نولمحي ةنساسغلا ماشلا كولم

 ينيدلا بقللا لصأ يهو (قيرطب) ىلإ ةينامورلا ةملكلا فيفخت متو «ينامورلا
 ؛مويلا ىتح رصمو ماشلاب نويحيسملا برعلا هلمعتسي يذلا (كريرطب) يحيسملا
 ةيحيسملا ةينيدلا ةماعزلاو ةيسايسلا ةماعزلا عمجي بركيدعم نب سيق ناك دقو

 : هايإ ًافصاو سيق ىشعأ لاق امك ناك (نميلا قيرطب) هل ليقف نميلا يف هتقطنمب

 اراحفر ةييسنةيلجطوءابتب لجتت يبيع ايلا ايد
 اراوزي اراد اةوجسس ا روع (كيلسلا) ٍتاولَض ْنِم ٌحواَرم

 اَراَبْعلا َيِضَفَن ٌتاَمَسَتلااذإ باّسِحلا يف ىَقت ُهْبِم مظفغأب

 ىلإ همودقو مالسإلا نيدب هناميإب برك يدعم نب سيق ىوقت لمتكا دقو
 هللا لآ عبشأ) ثيح ةكمب سانلا ىلع اهب قدصت يتلا تاقدصلاو ةكم يف ِةِْلَك يبنلا

 ةيوبنلا ة ةرجهلا لبق يفوت نأ ثبل ام ثيح نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث «(ندع رب ْنِم

 . تومرضحو ةدنكل اكلم سيق نب ثعشألا هنبا حبصأف «برثي ىلإ

 ىلإ ةوعدلاب مهاسي - سيق نب ثعشألا مع - برك يدعم نب فيفع لزي ملو

 ىلإ ابرغ هوبش نم دتمي يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح ةقطنم يف مالسإلا
 نم ةعساشلا ةقطنملا كلت يف رشتني مالسإلا ذخأ ثيح ًاقرش نامع زوافمو ةرهملا

 .ةكم حْنَق لبق مالسإلا رون اهيف قرشأ يتلاو نميلا
 ني تي حل ا دنع ىخاع

 1 ملد ,ةرونملا ةنيدملاب ْيِكَي هللا لوسر ىلإ برك يدعم نب فيفع دْفَو مث

 لإ نيف بق نب ثعشألا ةماعزب ةدنك دفو مودق لبق نوكي دقف «كلذ نمز مجارتلا

 د نتبل رن ثعشألا عم نوكي دقو «ةعساتلا ةنسلا يف كو هللا لوسر

 نبا لاق .ِةِلَك هللا لوسر َبَحَّصو «ةنيدملاب نمزلا نم ةرتف فيفع ثكمو

 ىور .هبحص هل يدنكلا ًافيفع نأ  ءاملعلا يأ . نوفلتخي الو» :ىبطرقلا ربلا دبع

 ثيدح .مالسإلا لوأ يف سابعلا ىلع هلوزن اهنم ثيداحأ سايإو ىيحي هانبأ هنع
 :[تاعيفسالا نا /158 رض] 41 لف ب

 زييمت يف ةباصإلا باتكب فيفع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 باتك يف يزارلا نيسح نب دمحأ ةعرُز وبأو «يناربطلاو يوغبلا ىور» :ةباحصلا

 نع ةعرز يبأ ةياور يفو «ةورف نب ديعس نع يبلكلا ماشه قيرط نم «ءارعشلا
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 نحن اَنْيَب :لاق فيفع ةدج نع هيبأ نع برك يدعم نب فيفع نب ديعس نب ةورف
 هللا اًناّيَححَأ دقل هللا لوسر اي :اولاقف نميلا ْنِم ُدْفَو هيلإ لبقأ ذإ ِهِكَي هللا لوسر دنع

 يف روكذم لجر كاذ هيفو «ثيدحلاو ةصقلا ركذف «سيقلا ئرما رعش نم نيتيبب
 يف ةمايقلا موي ئجي .ةرخآلا يف لماخ ايندلا يف فيرش «ةرخآلا يف ُسْنَم ايندلا
 . [ةباصإلا  "”ج :88ص] .«ثيدحلا رخآ ىلإ .ءارعشلا ءاول هدي

 هع ا

 ناسرف ْنِم فيفع نب ديعسو فيفع نب سايإو فيفع نب ىيحي وبأ ناكو
 اودهشو يدنكلا سيق نب ثعشألا ةدايقب ةيسداقلا ىلإ اوقلطنا نيذلا ةدنك تالاجرو

 برك يدعم نب فيفع شاع دقو «ةفوكلاب اورقتساو ناجيبْرْذُأو سرافو قارعلا حتف
 «ةفوكلاب امإو نميلاب امإ رمع مايأ يف تامو «باطخلا نب رمع ةفالخ ىلإ يدنكلا

 .ايضرم ايضار هبر راوج ىلإ فيفع لقتنا ثيح
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 - ناَجبَبْرْدَأ ريمأو حتاف

 يدعم نب سيق نب ثعشألا ريمألا يباحصلا وه نيحتافلاو ءامعزلا مظعأ ْنِم

 نب ثعشألا ازغ ..» :يرذالبلا لاق .َناَجْيَيْرَْدُأ ميلقإ ريمأو حتاف يدنكلا برك

 .د لاقو "52. .ةريغملا حلص ىلع مهحلاصو «ناورجاب نصح حتفف ناجيبرذأ سيق

 اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا تمواق ام ناعرس ناجيبرذأ نأ الإ» : نسح ةفيلخ

 ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسا ثيح ءشيجب ةفوكلا ىَلاَو هدّمأف «سيق نب ثعشألا

 ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو برعلا نم أسان اهيف نكسأو «ىرخأ دعب ةقطنم
 نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأ ةيالو ريمأ سيق نب ثعشألا ناكو '””«مالسإلا
 ةيالول ةمصاع ليبدرأ ةنيدم ثعشألا لعجو «بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف مث

 ناويدلاو ءاظعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ ٌثتعشألا لزنأ »  :يرذالبلا لاق «ناجيبرذأ

 ثعشألا دهع ىفو 0000 ىَّنَبو  ةمصاع اهلعج يأ  اهّرّصّمو «برعلا ْنِم

 ريمأو حتاف) بشل نإف هلك كلانلوب !!"(نارقلا ار[ فز تاع سوذا لهأ شكا كيسأ»
 باقلأ نيب نم باتكلا اذه يف سيق نب ثعشألل هانرتخا يذلا بقللا وه (ناجيبرذأ

 .ريدج اهب وه ةريثك

 رابخأب نويعلا ةرق باتك شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاق

 اكيلمو ءًاحمس ًاميركو ءًاهيجو ًاديس سيق نب ثعشألا ناك» :نوميملا نميلا
 ةيقباسلا نمو« ةيناميلا ءاهظعو لايقآ دحاو ةددك كوله رشآ زهو :ءاعاطم

 ظ . " «مالسإلا ىلإ نيلوألا
 ةثداح ةبسانمب يرازفلا نصح نب هنييعل ينافطغلا عفاسم و ملاس لاقو

 ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا اهركذ اتايبأ مالسإلا دعب ةفوكلا يف تعقو

 .777و 7”5١ص يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)

 17١. ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0)

 .47 ص  عوكألا قيقحت - عيبرلا نبال  نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق ()
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 : يرازفلا نصح نب هنييعل ينافطغلا عفاسم نبا لوق اهنم ةباحصلا زييمت يف

 ُميِطَفوهوداس دق ٌمالغ «ج افلا همصشلا يجشالاو ترحل

 ُميَظع ُبّطَخ كولملا يف ُهُبَطَخ  ٌُسيقو ء«رارُملالكآ ُهَدَجَ
 '"ةيدقو ٌثداح ؛ناجات 95 أاللو «ءِك / هك 1 ل

 ىلع 5١ ع
2 

 مالسإلا لبق . .ةدنك كولمو . .ثعشألا

 خب ةلبخ نب: ةيواعم نب بترك يدعم نب نسف نب ةحشألا قه ثحفألا نأ

 ثرحلا نب ةيواعم نب رغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع
 .ىدنكلا نيكألا

 وهف (رارملا لكآ ةدج) ثعشألا نأ عفاسم نبا لاق يذلا رارُملا لكآ امأو
 نب رغصألا تءعلا ند ةيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكا رجخ كلملا

 . يدنكلا ربكألا ثرحلا نب ةيواعم

 نب رجخ :وه رارُملا لكأ رجخو» :نودلخ نبا لوق نم كلذ نيبتيو

 ىف ءاجو ا”انبكألا ثوجلا 2 ةيواغم نب رغصألا ثرحلا نب ةيواعم نب ورمع

 ثرحلا نب رغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم ..» نأ ىبطرقلل باعيتسالا

 رارُملا لكآ رجح نأ كاردإ حيتي امم '”2يدنكلا عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا
 يف ةدنك كولم نإف يلاتلابو ءرغصألا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نبأ وه
 سيق نب ثعشألا ىلإ رارملا لكآ رجح ذنم ةيلهاجلا ةرتفو ةيريمحلا ةلودلا زنصع
 اهب حدم ةديصق يف سيق ىشعأ مهركذ نيذلا نيمركألا ةيواعم ينب نم ًاعيمج اوناك

 (ك+مألالاوط «بابقلاٌماظِع (نيمّرفألاةَيواَعُم نانف

 ٠١. 8ص /”؟و ه١ ص ١/  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 ١176. ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ل

 .9١٠ص اج - يبطرقلل باعيتسالا ()
 .(مأ :دحاولا .مهئاسؤرو موقلا تاداس :ممألا) نأ ىشعألا ناويد شماه يف ءاج : مالا (8)

 نادير وذو أبس كلم رفعي ليبحرش» كلملا نأ دئسملاب يريمح شقن يف ءاج امئيب
 نيتس :هرقاشه ىلإ هلفسأ نم  مرعلا» برأم دس ناينب ديدجتب ماق «تناميو تومرضحو
 . (ةماقلا لاوط) ىشعألا رعش يف دوصقملاف ؛(هماق) ىنعمب سايق ةدحو (ممأ) نوكيف ؛ْمَمأ



 م
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 هس بوريس بي ل يا يي ل ب يبي بتاتا:

 0 ريَغْمُهْل كح 3 كتان ب وزحل اءاملل امهع 4 000 /

 نا :يرباوداغ جات .:نفعلاب اويشتخ ح ُمهاَماَذِإ

 ةقطنم امهادحإ تمكح نيتيكلم نيترسأ نيمركألا ةيواعم ينب نم تعرفت دقو

 ةلود راطإ يف كلذو «زاجحلاو دجن ةيناثلا تمكحاو نميلا يف تومرضحو ةدنك

 . يداليملا سداسلا نرقلا ىتح يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ ذنم ةعبابتلا رّيْمِح كولم

 كلملا :مهبيترتو «رارُملا لكآ ورمع نب رجح لآ مه زاجحلاو دجن اومكح نيذلاف

 نب روصقملا ورمع كلملا نب تراحلا كلملا نب رجح كلملا نب نكيقلا ٌفوَها

 . يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارُملا لكآ رجخ كلملا

 كلملا ٠ مهبيدرنو « ةعيبر نب يِدَع ونب ْمُه تومرضحو 0 اومكح يذلاو

 نب ةلَبج كلملا نب ةيواعم نب برك ىدعم كلملا نب سيق كلملا نب ثعشألا

 . يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع

 : يلي امك نيعرفلا ْنِم ةيسيئرلا
 يدنكلا ثرحلا نب نيمركألا ةيواعم

 ورمع ةعضر

 رارُملا لكآ ظ

 مقرألا ةلمج طمسلا

 نوما 0 ةارز دوسألا -ةيواعم 2 سيقلاؤرما

 1 ( ملل
 ورمع ثراخإ ةورف طمسلا برك ىدعم رجح رذنملا

 ٌنتايسح ةضرك يدعم سيف 0 ةملس ليج رش 1 ليحرش سيف ىناه 1

 | سيق يىدع نسيقلا

 ثامعنلا هةشبك

 .اهيدل امب دوجت يتلا  مضهلاو «ميدق مهملح نأ يأ :داع مالحأ (؟)
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 «سيق نب ثعشألا فالسأ نييدنكلا كولملا ءابنأ ةفرعم ديفملا نمو

 : يلي اميف زاجيإب مهب فيرعتلاو
 ةدنك ةليبق سيئر ناك يدنكلا ةيواعم نب ورمع نب رارُملا لكآ رجخ نإ -

 نميلا كولم نم ِكِلَم دهع يف ةيريمحلا نميلا ةلود راطإ يف تومرضح ةقطنمب
 يف ءاجف «(عَبُت نب ربكألا ناسح) مساو (عَبُت) بقلب ثارتلا بتك ةركذت ةعبابتلا
 اخأ ناك» :رارُملا لكآ ًارجح نأ يربطلل كولملاو ممألا خيراتو نودلخ نبا خيرات

 مهو ءزاجحلا يف راسو برعلا ةريزج ناسح ّحَوَد املف «همأل عْبُت نب ناسح

 كا ليهو اذه ورمع نب رش ماخا اهلك :ةاندع زو دعم ىلع لو «فارصنالاب

 مساب يريْمِح شقن يف ءاج دقو ''”«ةريس نسحأ مهيف راسو هل اوناذك نارملا

 ديو يرعاك فاما حا همس روبي اهم اا ارا اتت معلا

 يلاعأ ىتح يأ أ د ”(نانسف نظرآو زازث نقرأ :نيباجس رابآ ىتخ نازث ضرأو
 عبارلا نرقلا ناو يف كلذو «ةلمحلا كلت يف تكراش (ةدنك) نإو  زاجحلا
 ىلع اكلم رارملا لكآ ورمع نب رجُح هيف حبصأ يذلا نمزلا سفن وهو .يداليملا
 7 مايأ باتكو ريثألا نبال لماكلا باتك يف ءاجو ءزاجتلاودنجلا نطانمو لئابق

 اكف ؟”«نميلا كلم عّبُتِل زاجحلا ىلع ًايلاو رارُملا لكأ رجخ ناك» هنإ ماحللا

 0 ا ل ل للا ب ريشا سو ماير تر

 طسو يف نييدنكلا كولملا ةمصاعو رقم يه ةريزجلا طسو يف (لهك تاذ ةيرق)

 . هتافو ىتح رارُملا لكآ رجح مكح دقو «ةريزجلا لامشو

 رارملا لكأ رجح نب روصقملا ورمع كلملا زاجحلاو دجن مكح مث -
 هدعب ْنِم كْلَمو يا ,يدنكلا
 ناسح نب ورمع كلملا نأ) ةغمادلا حرش يف ينادمهلا لاقو .اروصقملا ورمع هنبا

 رّمشملا نصح ىف هبَتَرَو «ناثدع نب ْدَعَم ىلع روصقملا ورمع ىَلَو ءْعَبُت

 قاواذ م نب ورمع ناك» هنإ يبلكلا نباو يربطلاو نودلخ نبا ركذو ' يال

 تدلوف «ناسح هيشأ تنب هجْوّرُف ءرارملا نتا رجس ني يرمع موك نأ كارا ءلبتو

 دجن يف روصقملا ورمع مكح دقو (7١(رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا هل
 ةريحلا كلم رذنملا نب لوألا نامعنلا كلملا رصاعو ةليوط ةرتف ةريزجلا لامشو
 كلملاو  (م48- 571) ةرتفلا يف  (سراف كلم روج مارهب) رصاع يذلا

 .ءاملع ١75 ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 01

 قلاب ديوس نون ةيقعتت قربك هناناديع قداو د نانكلم نكت 9

 .75١ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (*)
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 ميريل تلال ا را را تت

 ةلودلا كلم ناكو (م5545 57 ؟) ةرتفلا يف ةريحلا كلم لوألا نامعنلا نب رذنملا

 ورمع جوزت هتنباب يذلا وهو ةرتفلا كلت كولم نم ورمع نب يناثلا ناسح ةيريمحلا
 نب نوجلا كلملا ًاضيأ روصقملا ورمع عم نيرحبلاو دجن يف مكح دقو :يوهتملا

 لاق .روصقملا ورمع دعب مكح نوجلا نوكي نأ نكميو .رارُملا لكآ رجح

 روصقملا كلملا وخأ رارملا لكآ رجُح نب ةيواعم وه نوجلاو» :يناجرجلا
1 ١ 
 ا رع 0

 رجح نب روصقملا ورمع نب ثراحلا زاجحلاو دجن يف مكحلا ىلوت مث

 ناسح نب يناثلا دعسأ عّبُت كلملا تخأ نبا وهو يدنكلا ورمع نب رارُملا لكآ

 سماخلا نرقلا طساوأ يف ةيريمحلا ةلودلا كلم (رمأ  ارذ) ورمع نب يناثلا

 هتباهو ريمح ىلع ناسح نب عّبُت َكْلَما : يبلكلا نباو نودلخ نبا لاق . يداليملا

 شيج يف يدنكلا رجح نب ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ثعبو «برعلاو ريمح
 دحتو دعم ىلع ورمع نب ةراعلا.ىلو املا هنإو4  .اهألاؤ انو دعم ىذا لاا

 ةيخيراتلا صوصنلا نم نيبتيو .«ةريحلا كولم عزانو ءهسأب مظعو «هتأطو تدتشا
 يف ةرذانملا كولملا همكحي يذلا قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف بارطضا ةلأح دوجو

 مهنم كولم ةثالث ةريحلا ميلقإب ناك دقف ةيسرافلا ةيروطاربمالل ءالولا راطإ

 نبأ لاق .مهنم ثلاث ريمأو ءءامسلا ءام نب رذنملاو «نامعنلا نب رذنملا نب نامعنلا

 دقو ةريحلاو دعم دالب ىلإ ريبك شيج ىف يدنكلا ورمع نب ثراحلا ءاجف» : يبلكلا

 اذ[وب ياكم ةزيهلاو ةامعتلا لكنت عهلئاتو نانسنلا هيلا واق فان نب 0
 :نودلخ نبا ركذ دقف «ةريحلا برع دييأتب كلذ نرتقا دقو ؟'”(ءامسلا ءام نب رذنملا

 اولتاقو «هوكلَمُف رارملا لكأ رجُح نب ورمع نب ثراحلاب اوؤاج» ةريحلا برع نأ

 نب رذنملا باحصأو نامعتلا باحصأ نم يأ  «برعلا ْنِم هلتاق ْنَم ىلع رهظو هعم

 ءاَمَسلا ءام نب ٌرذنملا دمّتّساو  ةريحلا ميلقإ يف ثلاثلا ريمألا باحصأو ءامسلا ءام

 رذنملا اعد ذابق نأ لاقيو .هّدمُي نأ ىَبأف ءافعضُم ذابق ناكو ءذابق ىسرافلا ٌكلملا

 يف يْنأ :ورمع نب ثراحلا ىلإ بتك» رذنملا نأ مث ءرذنملا ىّبأق ةيكدزملا نيد ىلإ

 ثراحلا هجَوزو «هيلإ لوحتف «كيلإ لوحتم انأو يِنَّمَض ْنَم ٌقَحَأ تنأو «يموق ريغ

 ذابق دهع نم (م589) ماعو (م557) ماع نيب ام ةرتفلا يف كلذ ناكو .«ادنه هتنب

 - 501 نيب ام ةرتفلا يف نميلا كلم يناثلا دعسأ عّبُت دهع كلذ لباقُيو «سراف كلم

 : ةرتفلا كلت لالخف :(م009 - )58٠١ ليبحرش كلملا دهع ىتحو ((4
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 مث ةيبرعلا ةريزجلا قرشو دجن لئابق ىلع اكلم يدنكلا ورمع نب ثراحلا ناك أ
 . قارعلاب ةريحلا ميلقإ همكح تحت ىوضنا

 زواجتي ال نأ ىلع» ةريحلا ىلع اكلم ورمع نب ثراحلاب ذابق فرتعا مث - ب
 يذلا ةريحلا ميلقإ نيب لصافلا وه تارملا ناكو  «تارفلا رهن برعلاب ثراحلا
 اعد) ذابق نأ لاقيو  تارفلا ءارو اميف سرفلا نيبو «قارعلا يف برعلا هنكسي
 اعد) هنإ حيحصلاو :(ةريحلا ىلع هكْلُمُف «هباجأف ةيكدزملا 7 ىلإ ثراحلا

 هكلَمُف «هباجأف «تارفلا برعلاب زواجتي ال نأ ىلع ةحلاصملا ىلإ ثراحلا
 نم ةيناثلا ةرتفلا لئاوأ يف امبر «(ةريحلاب ثراحلا لزنو - ًايمسر  ةريحلا ىلع
 ْ . م0717 - 485 نيب ام تناكو ذابق دهع

 ةريزجلا قرشو دجن لئابق ىلع ًاكولم هدالوأ قيرفتب ورمع نب ثراحلا ماقو - ج
 :مهو .ةرّيحلاو

 نا لاقيو. ««سلقتوب فاو: عن كت ناله اكلم: ىدقكلا ةيراحلا نين ةئلك

 ليبحرش ناك :لاقُيو .بابرلاو دعس ينب ىلع اكلم :ثراحلا نب ليبحرش

 . لئاو نب ركب ىلع
 وه : يناهفصألا لاقو .ةنانكو سيق ىلع اكلم :ثراحلا نب برك يدعم

 . سيق ىلع ناكو ثراحلا نب فلغ

 دسأ ينب ىلع :لاقُيو .دجن يف دسأ ينب ىلع اكلم :ثراحلا نب رجح

 . بابرلاو ميمت نب ورمع ينب نم فئاوطو
 . مهكلم وهف مهب لزن موق يأ ةرايس ناكو :قيدافتلا نيد نيك

 ةريزجلا قرشو دجن ىلع ًاكولم هدالوأو يدنكلا ورمع نب ثراحلا لزي ملو -
 كلم ساون يذ راسأ فسوي يريمحلا كلملا دهع ةياهن ىلإ قارعلاب ةريحلا ميلقإو
 ءاع يلاوح  سراف كلم ذابق دهع ةياهن ىلإو (م556 )515  ةرتفلا يف نميلا
 َكْلُم ٌدَرَق «ناورشونأ ىرسك هئبا ىلوت ذابق كلّه امل) :نودلخ نبا لاق م71
 نب ثراحلا دعب ناورشونأ ىَلَو» :يبلكلا نب ماشه لاقو .(رذنملا ىلإ ةريخبلا
 ناطلس ىوق املف .ةريحلا لزتو هوبأ لِتُق موي َتَلْقأ يذلا نامعنلا نب رذنملا ءورمع
 هيلي ناك امو ةريحلا هكْلَمَف رذنملا ىلإ َتَعَب هرمأ دتشاو ناورشونأ ىرسك
 ناكو ,م018 ماع يلاوح ناورشونأ ىرسك دهع أدب دقو .(ورمع نب ثراحلا
 نب ليبحرشو ثراحلا نب ةّمَّلَس ةريحلا مكحي ناكو ًازوجع ًاخيش تاب دق ثراحلا
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 م مادعإ منو دا يلق ىلع : : لعيسلال ا رذتحلا كو كيلسعب مان ناورتشولا

 نب رجح نب سيقلا ؤرمأ لاق مهيفو مريخ هوم يلعب ةرطيسلا موي ةدتك نم الجر

 ةقطنمب التثقاف ثراحلا نب ليبحرشو ثراحلا نب ةملس نيب رذنملا ىّرْغَأو

 .بالكلا موي ةعقوم يف ًاليتق ليبحرش تامو «ةفوكلاو ةرصبلا نيب ام بالكلا
 ميلقإ كالتما هل متف رذنملا ةعاط يف امهمكح تحت تناك يتلا لئابقلا تلخدف

 ْنِم مهولصوأو «مهريغو ليبحرش براقأ ةانم دايز نب دعس ونب عنمو «ةريحلا
 :لاقو دعس ىنب ىلع سيقلا ؤرما ىنثأف «نميلا ىلإ ةريحلا

 نارجنو تارفلا نيب مهب اوراسو هلهأ لْلَضَملا ّيح اوعَتَم اوُمُه

 ةليبق هتلتق نأ ىلإ ةماميلاو دجن ةقطنم ىلع اكلم ثراحلا نب رجح رمتساو
 يف ةدنك ةقطنم يف وهو رجح نب سيقلا ئرما هنبا ىلإ هلتقم أبن ىت أو ءدسأ ىنب

 00 ماع يلاوح كلذو . نميلاب تومرضح

 نب ةيواعم نب ترك يدعم) وه تومرضح ةقطنمب هدنك ىلع سيئرلا ناكو

 وه هدنتك ىلع ًاميعز ًاسيئر ناكو (نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب ةلَبَج
 : سيقلا ٌؤرما لاق هيف يذلا يدنكلا ةشبك نب ديزيو

 ناك: ععلع سس ةرفك هنأ لاخر
 نوُمَد يف وهو سيقلا ئرما هنبا ىلإ ثراحلا نب رجح لتقم أبن ىتأ دقو

 :لاق اميف لاقو «تومرضح يداوب

 زيي هلع نقزو. .ةوناسيوفعم ان[ نوم: نودع انيلع للا لواطت

 اقوم وتنمو شوقنلا رك در ءارذلا هبع دج ردك رخ ةعج كجم

 ةيندجلا كيرلا ب لا ا ا

 مرش مفيمش كلملا كيف اطإ يف كلذو تومرضت ىلإ دثمت يلا: ةيربمجلا
 دجن ىف رجخ كلملا لتقم عقو املف (م077 )075  ةرتفلا يف ريمح كلم

 .ةديعسلا ةيبرعلا يف 2 5٠79 مقر دنسملا شقنلا )١(
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 دئرم) ىلإ هدنك ْنِم ناسرف سأر ىلع هدنك ةقطنم نم سيقلا ؤرما قلطنا

 : سيقلا قرما لاق هيفو ء«ريمح ناسرف نم ةوقب دثرم هدّمأَف (ندج يذ نب نصحأ

 موقت ادنيصع وطتناال !ييناذإو ناوي ويكلا هت مودل نسبت ١و

 - لهك تاذ ةيرق يهو - دجن يف هيبأ مكح ةمصاع ىلإ سيقلا قرمأ راسو

 لهمأو رذنأو «ةعاطلاب دجن لئابق هيلإ تلبقأو «مكحلا ديلاقم سيقلا قرما ىلوتو

 نع اهاجد كل فشكني ًاديورف» مهسيئرل هلوق اهنم تاملكب دسأ ينب سيقلا ؤرما

 ٌؤرمأ مهعبتت مث «مهرايد نم لاحرلا دسأ ونب َدَّشف .«ريمح بئاتكو هدنك ناسرف

 اوراسو ءدسأ ونب لفجأف» نودلخ نبا لاق «بلغتو لئاو نب ركب وئب هعمو سيقلا

 يف راس مث ء«مهيف نخئأو ةنانك يف سيقلا ؤرما عقوأو «ةريحلا كلم رذنملا ىلإ

 ؛بلختو ركب هنع تعجرو - ةريحلا دالب اولخد مهنأل  ايعأ نأ ىلإ دسأ ينب عابتا
 هرصّتف ءأخيرص ريمح كولم نم ندج يذ نب ريخلا دئرم ىلإ سيقلا ؤرما راسف

 ًادصاق سيقلا ؤرما ىضم مث «مهاوس برعلا نم عمجبو ريمح نم لجر ةئامسمخب
 عمجوا نودلخ نبا لاق .دسأ ينب نم رأثلا ةيضق زواجت دق عارصلا ناكو «ةريحلا

 ؛ةرواسالا ثيع سيحتسن اووتشونا :ىزيمك ةدماوب هده نكو نسقلا ئرشأل ودنعلا

 امو «سيقلا ؤرما اجنو «هعم ناك نمو رّيمح تقرفتو «سيقْلا ؤرما مزهناف ءاوقتلاو

 يف ءيط ّىلبج ةقطنم ىلإ لقتنا دقو ''”(هبلط ىف رذنملاو «لئابقلا ىف لقنتي لاز

 تناك ةرواسألا نحو ردتملا نينو هيي راد يتلا ةقرسملا نأ ىلع ل امنه كحل

 ئرما مكح ءاهتنا نع ةكرعملا ترفسأو ءدجن قرش يف ةريحلا موخت نم برقلاب
 نم سيلو «نامزلا نم نينرق ءاهز دعب ءاهتاهجو دجن نم ةدنك مكح ءاهتناو سيقلا

 تدهش يتلا ةرتفلا كلت يف ىهتنا اهناهجو دجن يف ةدنك مكح نإ ةفداصملا باب

 مكحلا تحت نميلا قطانم ضعب عوقوو ىربكلا ةيريمحلا نميلا ةلود رصع ءاهتنا

 دجن يف سيقلا ئرما أبن ْنِم ناك دقو م67” ماع  نامورلا نم دونسملا يموسكألا

 هرصنتسي مورلا رصيق ىلإ راس نأ ىلإ خيراتلا بتك يف فورعم وه ام ءاميت يف مث
 نت هنن ناطلس رمق ايفو ""نرقلا نق نقلا ونا تانقد ىف رسكو ردعملا ةيراغت

 ضقل يف دك مكاس هنأب (يدنكلا ةشك نب ديزي) ركذ ءاجو «تومرضح ةقطنم

 شابحألاو ةهربأ دض نزي يذ عفيمس نب برك يدعم كلملا اهداق برح نع دنسم

 .١18ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 000

 ص دمحم ىبنلا دل 5 كلذ نوكيف م0155 ةئس تام هنأ سيقلا ءىرما ناويد ىف ءاج (؟)
 يبنلا دلوم لب 0 مك رس روكا يف
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 ةماعزب دعب اميف كلذ ققحت دقو ؟''ةهربأ مكح تحت تناك يتلا قطانملا ريرحتل

 ناكو «نيتنسب ِةِلَي يبنلا دلوم دعب كلذو - مها" ةنس  نزي يذ نب فيس

 . كولملا تومرضح ءامعز نم ةشبك نب ديزيو برك يدعم

 يدنكلا برك يدعم نب سيق كلملا تومرضح ةقطنمو ةدنك مكح ىلوت مث
 مأ) نأ يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاج دقو «سيق نب ثعشألا دلاو وهو
 شنو نارهلا لكا رسمت: ند: ووفع در ثلا دلو نع هيرو عتت هنيك ةةيغضألا

 همع نبأ) ءاميتو دجنب همايأ رخآ يف رجح نب سيقلا ئرما عم ناك هنأ ىلإ انه
 ىلإ راس امل سيقلا ءارمأ نأ ىناهفصألا نع نودلخ نبا لقنو (ثرحلا نب ديزي

 نب ديزي) انه بوصألاو .(ثرحلا نب ديزي همع نبا عم دنه هتنبا فلخ) ماشلا
 نب ديزي) همع نبا نوكيف سيقلا ئرما دج ثرحلا نأل (ثرحلا نب ليبحرش

 سيقلا ئرما تنب دنه هعمو نميلاب ةدنك ةقطنم ىلإ داع دقو (ثرحلا نب ليبحرش

 مأ» يهو ثرحلا نب ليبحرش نب ديزي ةنبا برك يدعم نب كلملا جوزتو
 دن نامعتلا ١ نأ ةناضإلا :تاثك ىف ءاعبو "1" ديزو هف ةسيق :يببق ند. تعحشالا
 10مل تلا ناو وتلا ور كسا لاكن بنين يجول قب كول

 هيبأ دهع ذنم مكحلا يف كراشو جاتلاب سيق نب ثعشألا بصعت دقو
 لوق كلذب لصتي اممو .ءتومرضحو ةدنك كلم برك يدعم نب سيق كلملا

 : ينافطغلا عفاسم نبا

 ُميِظطظَفوهوداس دق ُمالغج اتلاب بصعُملا ثعشألاك َتْنَل
 ُميظع ٌبطخخ كولملا يفهَبطخ  ٌسْيَفَو ءرارُملا لكأ ُهذََج

 . (ٌميَظع ُبْطَخ كولملا ُةُبَطَخ :سيق هوبأو) : ينعي

 ريبكلا يلهاجلا رعاشلل نيتديصق يف هيبأ مسا بناج ىلإ ثعشألا مسا قلأتيو 0
 ةماميلا نم ةدافولا مئاد ناكو «ةعيبر نم لئاو نب ركب ينب ْنِم وهو سيق ىشعا
 نب سيق كلملا ىلإ ةريحلا موختو ةريزجلا قرش يف لئاو نب ركب قطانمو
 : اسيق اهب حدم ىتلا هدتئاصق ىدحإ يف لاقف «تومرضح يف برك يدعم

 ْنَمَيلا َناقهدرعّشلا يف ْنَّرُكذاو ٍورْيَعغ ضيرق يفاذهذغ

 ْنَمّتلا سوفْئَمب َدمَحلا يِرَتْشَي 3 ك4 :اانباس

 . ميدقلا نميلا خيرات . شتا .يا . يس 04١ مقر دنسملا شقنلا )١(
 .5 57ص ”ج - ينالقسعلل  ةباصإلا ()

 ٠١56. ص ١ج ب ىبطرقلا  باعيتسالا (9)
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 : ةيناث ةديصق يف لاقو

 برحشل هقادعا تكنأ كتشألا ١ .لاعقتلا سنن امم

 نب رذنملا نب نامعنلا ْنِم ةلاسر برك يدعم نب سيق ىقلث ةرم تاذو

 ىرسك ءاقلل سيق نب ثعشألا مودق اهيف بلطي ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا

 ناسرف نم بكوم سأر ىلع سيق نب ثعشألا قلطناف «ةيسرافلا ةيروطاربمإلا كلم
 ءاسؤر نم ةعيرأ اضنأ هيلإ لصوت ىذلا ةريحلا كلف ندكملا ني ةامعتلا ىلإ ةالفك

 ىرسك لاق» هنأ تاياورلا لوقتف كلذ ببس امأو «ىرسك ءاقل ةيبرعلا لئابقلا

 يأب :لاق .ءمعن :لاق ؟ةليبق ىلع فرشت ةليبق برعلا يف نإ : رذنملا نب نامعنلل

 عبارلا لامكب كلذ لصتا مث ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةثالث هل تناك ْنَم :لاق ؟ءيش

 لا يف الإ هبصي ملف ؛«هبلطف .كلذ يل بلطاف :لاق :ةيف هةعايبف ان وخيبلاو

 هرب هيج اس لاو ةذهق في سس وي تعشألا لاو هناا نسق فين نون و ةفيدح

 وبأ لاق .«لئاو نب ركب ينب نم نابيش تيب نيدُجلا يذ لآو ءميمت تيب ةرارز

 ينعي  نميلا تيب بعك نب ثرحلا ينب نم نايدلا ينب تيبو) :ءالعلا نب ورمع
 دقلا سدير هع نا كدر وومفللاا توبا ءاسزرر نموت (ودملا حال كب

 نع ةباين جحذم لثمم هنأ ينعي امم يديبُرلا برك يدعم نب ورمع مهنم نإ ديرفلا
 ةنس تام هنأل ناورشونأ ىرسك سيلو  ىرسك ىلإ ءاسؤرلا لخدف .نايدلا ينب

 رذنملا نب نامعنلا نأل «ءناورشونأ نب زمره نب زيوربأ ىرسك وه  امنإو 000

 ءاقللا نمز نوكيف «م097 ةنس هدهع أدب يذلا زيوربأ مايأ يف ةريحلا كلم ناك اذه

 .ةماع ةفصب ةيوبنلا ةثعبلل ةقباسلا تاونس رشعلا لالخ وأ «م١6٠5 ةنس ىلاوح

 لجر لك ملكتيل :ءاسؤرلل لاقف) «نيمجرتُم روضحب ءاسؤرلاب زيوربأ ىرسك ىقتلاف

 موقلا ْنَسأ ناكو ردب نب ةفيذح ماقف ءَقَّدْضَيُف مهرعاش لّقيلو «مهلاعفو هموق رثآمب
 : يبلكلا نب ماشهو يناهفصألا لاق (. . ملكتف

 «رثكألا اهديدع ُلِتاَقُث انأ ٌُبرعلا ْتَمِلَع دقل :لاقف سيق نب ثعشألا ماق مثا
 انأل :لاق ؟ةدنك اخأ اي حمل :اولاقف .تابزللا ثايغ انِإو «ربكألا اهفحز ميدق انو

 ةحوبحيب انطسوتو مظعألا هبكنم اندلقتو ةتاففاد اقلاع عبلا» ,ةرععك قلاش وو

 : لاقف ةدنك رعاش ماق مث «مركألا

 هذان نق ىلع اهاقانل تذوب نفيس لاسرلا تايبأ ثيشق اذإ
- 

 اطيسل سمت نياسالبا طب انك 1 ومب يان زنان
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 ("”رباكألاهتثروأاميف ٌلضفلاهل انَيأ ٌُسانلا ُملعي اوَدُعَفاولاعت

 الإ مهنم سيل :لاق عيمجلا مالك ىرسك عمس املف) ءءاسؤرلا ةيقب ملكت مث
 ىلع ىرج مالكلا كلذ نأ لوقلا نكميو ''”(مهءابح ىنثأف ءههعضومل حلصي ديس
 حلاصملاو ةسايسلاب لصتي ءاقللا فده نإو ءاسؤرلا قاقلوأب ىرسك ءاقل لكما

 ةريحلا نيب امو نيرحبلا ةقطنمب ميمت كلذكو ةعيبر ةليبق تناك دقف «ةيراجتلا

 ةدنك تناك امنيب «يسرافلا ذوفنلا ريثأت تحت تناك قطانم يهو ةماميلاو

 زكارملا ضعبو ءاعنصب يسرافلا مكحلا نع ةلقتسم نميلا يف جحذمو تومرضحو
 داع مث ءءاقللا كلذ فادهأ نم ةيسرافلا ةيراجتلا لفاوقلا نيمأت ناكو «نميلا يف

 نب ورمع داعو ,تومرضح يف مكحلا رقم ريَجُتلا رصق ىلإ سيق نب ثعشألا
 نيكو ةدنك هيب دبع قلع تاكو ارش كملخت نيف ىلا[ برك :ىالحت
 . ةيناميلا محل ةليبق نم ةرذانملا هفالسأو نامعنلا ناكو ءرذنملا نب نامعنلا

 ءرذنملا نب نامعنلا نيبو زيوربأ ىرسك نيب فالخ عقو م07١5 ىلاوح يفو
 رذنملا نب نامعنلا ىلع ىرسك بضغ» :ًالئاق نيمأ دمحأ هزجوي ام ىلإ رمألا لآو
 ىلاوح كلذ ناكو تام ىتح هسبحف هيلإ ءاجل مث برهف سوباق وبأ وهو سماخلا
 نبا ركذو "72. .نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا ةموكحلا تغلا هتومبو م1607 ةنس
 ىرسك ىلإ نامعنلا راسو» :لاق نأ ىلإ زيوربأ ىرسكو نامعنلا نيب فالخلا نودلخ

 كله نأ ىلإ نجسلا هعدوأو هدّيَق ىرسك ىلإ غلب املف ردغلا َنّيَبتو  نئادملا يف -

 .«سرافو برعلا نيب راق يذ ةعقو ىلإ كلذ اعدو «هيف

 ينوكسلا راّمََح نب ديزي ةدايقب ةدنك ْنِم ةقرف راق يذ ةعقوم يف تمهاس دقو

 ةيبرعلا لئابقلا ضعب نم مهعم نيذلاو سرفلا نيب راق يذ ةعقوم تناكو «يدنكلا

 ةيدنكلا ةقرفلا كلذكو ةعيبر نم مهعم نيذلاو لئاو نب ركب ةليبق نيبو ةهج نم
 لاق» :راق يذ ةعقوم ءابنأ يف ةديبع وبأ لاق . ىرخأ ةهج نم ينوكسلا ديزي ةدايقب

 اونمكأو ينوعيطأ :- لئاو نب ركب سأر مهو - نابيش ينبل ينوكسلا رامح نب ديزي
 راق يذ نم ناكم يف اونكمف «مهسأر راَمَح نب ديزي اولعجو ءاولعفف انيكك مهل
 بخ نم ٌنيمكلا مهيلع جرخ» مهناوعأو سرُملا عم ةكرعملا ءانثأ مث ؟ىبخلا ىمسُي
 «شيجلا بلق ىلع اوَدَّشف ينوكسلا راَمَح نب ديزي مهيلعو مهئارو ْنِم راق يذ

 15 نص د ريفا دمحأ  مالسإلا رجف 00



 70 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع لكك

 . .لاتقلا دتشاو» :لاق نأ ىلإ ةكرعملا أبن نودلخ نبا ركذو 0)2سرفلا تمزهناف

 ىلع اودشف «مهمامأ ًائيمك ناك هموق يف ينوكسلا دامح نب ديزي مهضرتعاو
 اوزواجو سرفلا تمزهناو ةمزهنم دايإ تلوف برعلا نم هعم نمو ةصيبق نب سايإ
 . "”«ًأشطعو ًالتق نيعمجأ اوكلهف ظئاق موي يف ةريهظلا ٌرح يف راق يذ ءام

 لاقف لَو يبنلا ثعُب دق» ناك هنأ ةديبع وبأ لاقف راق يذ ةعقوم نمز امأ

 ةعقو موي وه اذإف مويلا كلذ ةظفحف (يب مَجَعلا نم ٌبَرَعلا ِتْفَصَتْلا مويلا) لي يبنلا
 , يذ

 ةعقوم ربخ ةمتاخ يف لوألا عضوملا «نيعضوم يف نمزلا نودلخ نبا ركذو
 الثُق نيعمجأ اوكلهف . .راق يذ ءام اوزواجو سرفلا تمزهناو) :هلوق دعب راق يذ

 ناجرمهلا هعمو نامعنلا ناكم ةريحلا ةيالو يف سايإ ماقأو) :لاق ثيح .(ًاشطعو

 نأ ينعي اذهو '”(ةيوبنلا ةثعبلا تناك اهنم ةيناثلا يفو «نينس عست سراف ةبزارم نم

 وهو م١5؟ ةنس ىلاوح ىف نينس نامثب ةثعبلا لبق راق يذ ةعقومو نامعنلا توم

 رخأ عضوم يف نودلخ نبا ركذ مث .فلاسلا صنلا يف نيمأ دمحأ هركذ يذلا نمزلا

 كلذ دعب ىرسك ىلع نامعنلا دفوو) : لاق مث ىرسك عم رذنملا نب نامعنلا فالخ

 لتقل اوبضغو برعلا ةعاط هل مقتست ملف ةصيبق نب سايإ ةريحلا ىلع ىلوو «هلتقف
 اذهو ؛'”«ةيوبنلا ةثعبلا نم ثالث ةنس راق يذ موي سرُفلا ىلع مهل ناكو نامعنلا
 . ةثعبلا نم نينس ثالثل كلذو م17١5 ةنس راق يذ ةعقومو نامعنلا لتقم نأ ينعي

 مجعلا ْنِم برعلا َفَضَتْلا مويلا :لاق ٍذئموي هِي هللا لوسر ناكو» :نودلخ نبا لاق

 : ينالقسعلا رجح نبا لاقو ؟'"«ةعقولا موي وه اذإف مويلا كلذ ظفحو .اورصُنو

 ناميلا نب ىيحي قيرط نم يوغبلاو هخيرات يف يراخبلاو طايخ نب ةفيلخ ىوراا
 هيبأ نع مرخألا نب هللا دبع نع هللا دبع همسا تاللا ميت ينب نم لجر نع ىلجعلا

 هيف تفصتنا موي لوأ اذه :راق يذ موي ِهْلَي هللا لوسر لاق :لاق «ةبحص هل تناكو

 . "”(مجسعلا نم برعلا

 فالخ وه تاونس نامثب ةثعبلا لبق ثدح ام نأ هلك كلذ نم ودبي دقو

 مث «ةريحلا موختب اهيلإ ءاجل يتلا لئابقلا ىلإ هؤجلو ىرسك عم رذنملا نب نامعنلا
 يف ةيربج ةماقإ يف هسبحو هب ردغف نئادملا يف ىرسك ىلإ راسو ةرتف دعب داع

 1١. ؟ص - يرصبلا ةديبع ىبأل - ضئاقنلا هناك 60

 -17١. 8١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 .59ص ١ج - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 :ًالوتقم تام لاقيو «طاباس يف ةيربجلا هتماقإو هنجس يف نامعنلا تام مث «طاباس
 نسرافةيدارعد م ناحرملا رمععياو :ةنذاقلا نسوخللا ةرافإ :ىرسك ىغلا دكدتعو
 ةعقوم تعلدناف «يلعفلا مكاحلا وه ناجرمهلا ناكو «يئاطلا ةصيبق نب سايإ هعمو
 ءمجعلا نم برعلا اهيف فصتناو ةدنك ناسرف نم ةقرف اهيف تكراش يتلا راق يذ
 : سيق ىشعأ لاق مويلا كلذ يفو

 ٌفرشلا ُمُهاَطَخَأام راق يذموي يف انكراش ناكٌدَعم لك نأ ول

 وأ ةدايقب برك يدعم نب سيق كلملا مايق سيق ىشعأ دئاصق تلجس دقو

 يف سرفلا ةفيلح  نادود  دسأ ينب ةليبق ىلع تومرضح نم ةيبرح تاوزغ هيجوت

 رئاشع ضعبو ةريحلا موختب مهريغ وأ ةانم دعس ينب نم سبع ينب ىلعو «دجن
 تناكو «ةيسرافلا لفاوقلا - سرحت يأ  رفخت يتلا يه ميمت تناكو ميمت ةليبق
 حدم ةديصق ة ةرتفلا كلت يف ىشعألا دئاصق نمف ناك د عفوت يف نيررحلا عم ويعم

 :اهيف لاقو ثعشضألا ابأ ًاسيق اهب

 5 ديعيجلا ذِإ يرحم 2

- 

 مهُئِهَدَيِعاَن ٌبْراَيِف

 تدل !يتنانووةيبكل الوتت

 اوبس نهرا ل بس
 نيد 7 مآ موي َنادوُدوًاسْبَم

 اًراّيد موق ضزأ ْنِم ٌتْيَّرْخأو

 51 اهيل نايل تا

 ارانب آلا مْوُئلاَةَْئِسْنِم 32

 لفاوق ىلع تاراغب , موقت ةيجحذملا بعك نب ثرحلا ينب ةليبق تناكو
 نول كلل 5 كانقع ابق تنذأ رد هدا ةنلطنم اهورس دنع ويمن ةليبق اهررفكف ةيسوأن
 يف بعك نب ثرحلا ينب ناسرف نم ةعومجم نيبو ميمت ةليبق نيب ةكرعم عوقو
 لاقف «ميمت ديب ًاريسأ يثراحلا ثوغي دبع عقوف «دجنو ة ةريجبلا نبي ةقطنخ
 :اهنئم ةديصق

 بيقاؤلتالا نأ لارض نيه ئافاتت .نةليف تضوعغ اف[ ايكارابن
 ايناميلا تْوَمّرْضَح ىلعأب ًاسْيَقو امهْيلِك نِيَمَهِنألاو برك ابأ

 نب سيق وه ًاسيقو :هلوق) يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاق

 يذلا ب برعلا تارمج. دارأ هلعل :!رايهلا) ىقعالا ناويدع كيلا اذه شماه ىف ه ماج 200

 . (ميمت نم ةبض ونبو سبع مهنمو - مهازغ
 .رخآلا ىلع امهدحأ قْفلُي نابوث :قافللا (0)
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 برك يدعم نب سيق ةديصقلا تغلب املو ؟'(سيق نب ثعشألا وبأ برك يدعم

 ميمت تعفدنأ دقو «نيمهيألاو برك يبأ دعب هركذ هنأل (ينترخأ ْنِإو كيبل) :لاق

 لئابق ناسرف مايق ىلإ ىدأ امم ءيجحذملا يثراحلا ثوغي دبع ريسألا دئاقلا تلتقف

 ىرخاأ ةهج نم تومرضحو ةدنك ناسرفو ةهج نم ةعاضقو سودو معئخحو جحذم

 لالخ سيق ىشعأ لاقو «مهريغو رماع ينب نم اهئافلحو ميمت ةليبق ىلع تاوزغب
 : هلوق اهنم «سيق نب ثعئشألا ابأ أسيق اهيف حدمي ةديصق ةرتفلا كلت

 ْمَجّرلاَواًمَصلا ينوُدَو ينْثنلأ تؤتمّرَضَخ ْنِم َكَتاَرْغ نِإو

 0 هشلاكيفء اة ايئاعتسجو. ودكلاىشرا :امكناب كئانقف

 "هِفق ليقع لاب تنأو رهماع ينبرايدمؤت..

 تهشلادعج ب ان طفلا ه0 اًهَناقثأ ٌبزَحلا ْمُهْتَقاَذَأ

 ل ادي اهني و ل ا 00

 هل ءثعشألا وبأ برك هدف فل نحر ءبرك يدعم

 : نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا لاق «برثي ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكمب
 :هل ةملك ىف ةكم هّمدقمو برك يدعم نب سيق ركذي نييشرقلا ضعب لاق»

 نم يانع اناس اييبال دبل ني فيقال نا دف
 نت رب نم هللا لآ عِّبْشسا

 «تومرضح ىلإ ةكم نم هتدوع دعب برك يدعم نب سيق تام نأ ثبل امو

 ةقطنمو ةدنكل ًادئاق اكلم ثعشألا لزي ملو «سيق نب ثعشألا كيلمت متو

 . ةرونملا ةنيدملاب ِةِْكََي هللا لوسر ىلإ ةدنك دفو سأر ىلع ِمَدَق نأ ىلإ تومرضح

 15 هللا لوسر بكوم يق سيق نب ثعشألا
 0-3 0 رولا ل ا ا ل ا

 . '2”(مالسإلا ىلإ نيلوألا

 0 ؟ج - يلاقلا يلع يبأل يلامألا 000(

 ار وف اد اجا سللا سلا نايبلا 55

 .47 نص - عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  عيبرلا نبال  نويعلا ةرق (:4)



 (ظ54 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 709

 لك وأ اهكلم وه يتلا ةدنك ةليبق لك مالسإ ينعي ال ثعشألا مالسإ نكلو

 د ىدأ امبر ثعشألا مالسإ نأ لب ءاهلايقأ ريبك وه يتلا تومرضح ةقطنم

 نم وهو «طمسلا نب ليبخرش هنباو يدنكلا دوسألا نب طمسلا لوح ةدنك نم قيرف

 نب برك يدعم نب سيق نبا وه ثعشألاف دك كدر تينود كمي ألا ةرسأ سل
 نب ليبحرش نب دوسألا نب طمسلا نبا وه ليبحرشو . .يدع نب ةلّبج نب ةيواعم
 ىف سيق نب ثعشألا ًايهاضم ناك» هنأ تاياورلا ىدحإ تركذ دقو . يدع نب ةلبج

 يدرددلا هةعيرعلل عفر اعم كلذ ننس ركبت نكيسف اع وسرت فاوزلا
 «عازنلا ىلإ لصي مل رمألا نكلو «هعم نيذلاو ثعشألا هانبتي يذلا يف يمالسإلا
 عانتقالاب ايجيردت رشتني مالسإلا ذخأو «؛ثعشألل عيمجلا ىلع ةسائرلا ترمتساف

 نيلإ هلك هللا لؤيسرو كغم دقو ..ةيوبنلا ةيضيلل ىلوألا كاوتسلا لذات ةوعدلاو

 تاياورلا ركذت ملو «نيترم وأ ةرم يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق تومرضح

 ىلإ ناس اامل ةسنقألا نآل وعر ةعشألا ىلا نتاي ناك ها نفالطلاو 7 تويم

 لامتكا :ةعيقالا ريستا قش كو (ةد انج ني هعمل دم ل رت دتكا نوي ىف ةنيدحلا

 . تومرضح عوبرو ةدنك نوطب يف مالسإلا نيد راشتنا
 فقع 0 ول
2 532 22 

 سيق نب ثعشألا قلطن :ا ةيرجه 3 ةنس ناضمر رهشو بجر رهش نيب اميفو
 ةنيدملاب هيو هللا لوسر ىلإ ةدنك نايعأو ءاهجو نم دفو سأر ىلع تومرضح نم

 مودق» :ناونع تحت مهمودق أبن ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو «ةرونملا

 : لاقف «ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألا

 نو نرخ لاذ ةدّْنك دفو يف سيق | نب ٌتعشألا هيو هللا لوسر ىلع مدق»

 ( هدححسم ديك ع هللا لوسر ىلع اولخدف هتك نماقار نتلاكت ىف هيعمل ىلا تاوح

 يرحل هر ذل « ةربخلا بيج ُبَيَج مهيلع ءاولّخكتو ءْمُهَمَمِح اواخر ف

 باتك يف ءاج امنيب .ًابكار نينامث اوناك ثعشألا عم اومدق نيذلا ةدنك دفو نإ
 دو ارب ناك ارت رو كار ا لوا لا ار ياعسل

 ثتعشالا عم نيذلا ددع يف فالتخا اهيف باعيتسالا ةياورف ' ”«ةرجهلا نم رشع ةنس

 .نساتلا فلس نيا تن رثألا توبع .(1)

 .550 4ص ةج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 0)

 .9١٠ص اج  يبطرقلل  باعيتسالا (9)



 ٠ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع ا//قإ/ 0

 مودق بيترت ءاج دقف .نيترم ثعشألا مودق كاردإ حيتي امم .مودقلا ةنس ىفو

 نب ورمعو يدارملا كْيَسُم نب ةوْرْف) مودق ركذب ةيوبنلا ةريسلا يف دوفولا

 مودق مث ةنيدملا ىلإ كوبت نم ْةَْو يبنلا فرصنم كلذو (يديبرلا برك يدعم

 لكك هللا لوسر ىلع ريْمِح كولم لوسر مودق) مث (ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألا)

 باتك يف أضيأ تباثلا بيترتلا وهو "”ةيرجه 4 ناضمر يف كلذو (كوبت ْنِم ِهَمَدْقَم
 نينامث يف ثعشألا مدق)ا هنأ اضيأ ريثك نبا صن يف ءاجو : ريثك 0 ةياهنلاو ةيادبلا

 نم ًابكار نينامث يف سيق نب فيسك مَدَق)ا رثألا لويع باتك يف كلذكو .. 'امكاد

 همولق امأ .ه4 ةنس ناضمر يف وه ثعشألل لوألا مودقلا كلذ نمزف ' 000

 . يناثلا مودقلا وهف ه١٠ ةنس

 يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ هعم نيذلا ًابكار نونامثلاو سيق نب ثعشألا لخد دقو
 (ةرّبَحْلا ٌبَبُج مهيلع) تناك دقف ع نب يحاول هي حام وح
 ل ةربخحلا) ةريسلا شماه يف ءاجو ءةبج عمج : ببجلاو

 يس قع لاق نيضلا نانا وبه رلع سكاس وع وعو "١ دوطخ

 ا / 5 م | أ 5 او" جو هيب رسلج تارممسعسدلا اذإ

 (الابسإ كيِدْرُب ْنِم مويلا لبْسَأو) نزي يذ نب فيسل تلصلا يبأ نب ةيمأ لاقو

 اوطشم يأ  «اولّسكتو ءْمُهَمَمْج اوُلجر دق» نينامثلا ةدنك تالاجر ناكو
 ( ةئكيه نسحأ يف ْمُهو اومدقتف ءةلّخكُم مهنويع تناكو ءاهوحّرسو مهسوؤر رعش

 .مهنولبقتسي ةنيدملا لهأ جرخ دقو «يوبنلا دجسملا ىلإ ةنيدملا عراوش نوقرتخي

 : ةباحصلا نم ةنيدملا لهأ دحأ لاق كلذ ىفو

 هل هفوشتخساف ء«ةدنك ذفو لّبقأ ذإ ع هللا لوؤسرو دحسشم مان ىلع اذكالل

 - لخد نم لوأ مهنم لخد ء«دجسملا اولخد املف .مهنم نسحأ تيأر امو «يساثلا

 :تاقق 1 ىمبك نباقستالا ؟ةاولاق ؟ ذه نحت: قلقح .هةنكتم هرعت كربشن طظسوتم
 117 ريك نودلا اذه يف كموقو كّلَخدأو هّيبن ٌرعأو هنيد رصن يذلا هلل دمحلا
 . منغ نِمو ةضفلا نم ًائيشو ًادبع ًامالغ يل بهوف - تمس فاح تيعشألا نواز

 ديل سانلا نويعطت د نويردسو اهنادا اوثكمو

 ١. 0 ؛ ص ةج - ماشه تبا تاةيوبتلا ةريسسلا 2230

 .”: 8ص ١7ج - سانلا ديس نبا  رثألا نويع 7؟ص هج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 . ةعابطلا



 اياب مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 771

 نبا نع «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب يدنكلا شيشفج ةمجرت يف ءاجو
 مهمودق أبن يأ  ةصقلا ركذف «سيق نب ثعشألا مهيف ةدنك دفو َمَدَق» :لاق سابع

 : يدنكلا دوسألا نب نادعم همسأو شيشفجلا لاق كلذ يفو :لاق

 داجَجْلأادعب ْنِماًنِيًاروغُروغت ِنَمَي يذ بارعأ ْنِم ٌسيعلا اَنَل ْتَداَج
 ©"7(يداهلا قداصلا نيمألا ٍلوسرلا ىلإ ِلْلَم ْنِم بضَهلا ٍبْنَجيِب َنُحّنَأ ىتح

 ىلإ سيق نب ثعشألاع م اومدق امل ةدنك دفو نوكي نأ نكميو
 دفو مودق أبن يف مدقت امك (لماز) يعامج لكشب رعشلا اذه اودشنأ ٍةْكَي هللا لوسر

 .هنع هللا يضر يبحرألا طمن نب كلام عم نادمه

 ده همنا هلك هللا لوسو: ىلإ ةدنك تالاجرو سيق نب فعبشألا لحذف

 ءاقللا يف ثيداحأ ةثالث ةباحصلا مجارتو ةةيوبنلا ةريسلا بفك تةروأ نقو :فوبلا

 : يوبنلا دجسملاب هَ هللا لوسر نيبو مهنيب

 :اولاق» فَي هللا لوسر ىلع اولخد امل هباحصأو ثعشألا نإ :لوألا ثيدحلا

 . «هلوسرو هللا دبع ٌُدمحم انأ ًاكلم تسل :مهل لاقف .نْعّللا َتَْبأ

 روصع ىف برعلاو نميلا كولم ةيحت يه (نعللا َتْيَبَأ) ةيحتلاو ةرابعلا هذهو

 لاق ,ءكولملل اضيأ ةعيابملاو يسايسلا طابترالاو ءالولا ينعتو «مالسإلا لبق ام

 : يريمحلا معنُي رساي كلملا ميدق مهرعاش

 رشحلا ىلإمودت نمعن يذةيحت  قراش ٌرْذام نعللا َتيبأ اًيحت

 : ةريحلا كلم رذنملا ني نامعنلل ىنايبذلا : ةغبانلا لاقو

 عنصأو اهنم ٌمتهأ يتلا كلتو ينتشل كنا يتلا تبعا يفانا

 شيرق دفو يف هيلإ مدق امل نزي يذ نب فيسل مشاه نب بلطملا دبع لاقو
 دالبلا هب بّصخت يذلا اهعيبرو «برعلا كِلَم «نعللا َتْيَبَأ «تنأف» :ءاعنص ىلإ

 1 داق هل ىلا برعلا فارو

 ٌبرلا كاَبَج) :ِهلَك هللا لوسر ىلإ مدق امل برك يدعم نب ورمع لاقو
 نلإ ارشد امل ةناحماو نسق ني قعشأالا لاق كلدقكو: :(نعتلا تينا كولا

 قانتعال نكت مل مهتدافو نأل (نعللا َتيبأ) :هنويبحُي يوبنلا دجسملاب دقي هللا لوسر

 5 2 ؟صض ؟ج - يدنكلا شيشفج ةمجرت  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 000

 ١ ١ ١. ص ؟اج ب ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)



 112 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع الاب

 لولدملاب هتاعيابمل مهمودق ناك امنإو «تاوئسب كلذ لبق اوملسأ دقف مالسإلا

 . «هلوسرو هللا دبع دمحم انأ ءاكلم ٌتسل» هلك هللا لوسر لاقف «ةعيابملل يسايسلا

 سانلا ديس نبال رثألا نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج : يناثلا ثيدحلا

 دقو «ةربَحلا ٌبَبَج ٌبَبْج مهيلع» ناك هباحصأو ثعشألا نأ ءريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو

 ئَلَب اولاق ؟اومِنت ملأ : مهل لاق دي هللا لوسر ىلع اولخد املف .ريرحلاب اهوففك

 ولا ايو هوقشُف ؟مُكِقانعأ يف ريرحلا اذه لاب ااه لاق هللا :لوسو: آن

 امك  نميلاب اوملسأ دق اوناك مهنأ دكؤي «اوملست ُملأ» :ِةَِك هللا لوسر لوقف

 يف ريرحلا اذه لاب امف» :مهل لاق املف «(هللا لوسر اي ىَلَي) :اولاق كلذلو  مدقت

 طئارش عزنب اوردابف «لاجرلا ىلع ريرحلا ميرحت مالسإلا ميلاعت نأب اوفرع «(«مكقانعأ
 . هلوسرو هللا ةاضرم ءاغتبا «ريرحلاب اوقلأف «ببّجلا يف قنعلا ةحتف نيزت يتلا ريرحلا

 : نعت ةنتعتتالا لاق» هنأ ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاج :ثلاثلا ثيدحلا

 كو هللا لوسر مسبَتَف .رارملا لكآ نبا تنأَو :ناقلا لك وتب نحت عملا لوجو. اي
 نبا لاق . ل ل

 برعلا ضعب ١ يف اعاش اذإ ناكو «نيرجات نيلَخر 5 ةعيبرو سابعلا ناكو١ ما

 اوناك مهنأ كلذو ءكلذب ناززعتي ءرارملا لكآ ونب نحن :الاق ءاَمُه ْنِمِم اُلِيسَف

 نب رضَنلا ونب نحن لب ءال :ةي هللا دوسو يب تاك بلا اعل لاق .«ًاكولم

 ا نم يفتن ال واكف اوُقْقَ ال «ةناَتك

 ونب نحن# :اولاق سيق نب ثعشألا عم نيذلا ضعب نأ رثألا نويع يف ءاجو
 نب رْضُنلا ونب نحنا :لاقو ِدَيِللَك هللا لوسر مّسبتف ؛ةرارُملا لكآ نبا تنأو رارملا لكآ

 : الئاق رثألا تنويع بحاص دا . «انابأ ْنِم يِفَنْمَن الو اَنّمأ اوفقن ال ةَناَنك

 ألا دارأ كلذف . ةّرَم 7 مالك مأ يه ةروكذم ةدنك نم ةدج ربِ يتلو

 ها لوهران نسف ني فعالا نلاقا : هنأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا لاقو

 اوبسان :لاقو كَ هللا لوسر مسبتف «رارملا لكآ نبا تنأو رارّملا لكآ وئب نحن

 ازعيل ةدنك ىلإ نابستتي ىتعي رارملا لكآ ونب نحن :الاق ؟امتنأ نمم الئّسف برعلا ىف

 سابع لوقل مهنم ًاشيرق نأ ةدنك تدقتعاف ءأكولم اوناك ةدنك ّنأل دالبلا كلت يف

 ١, ثا //ص ؛ج - ماشه خرا هاهي قيحلا ةريسلا 230

 را وا عى سانلا ترس قناة ترثألا ةويغ:



 باب مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 7/3

 رشعم اي هللاو :سيق نب ثعشألا مهل لاقف .انيبأ ْنِم يفتنن الو اَنَّمَأ اوفقن ال ةنانك

 .«نينامث هتبرض الإ اهلوقي الجر عمسأ ال ةدنك

 مامإلا لاقف ءرخآ هجو ْنِم ًالصتم ثيدحلا اذه ٌّيوُر دقو» :ريثك نبا لاق
 نع ةحلط نب ليقع ىنثدح «ةملس نب دامح انثذح :الاق نافعو زهب انثّدح :دمحأ

 «ةدنك دفو يف ِدب هلل لوسر ٌتيتأ :لاق هنأ سيق نب ثعشألا نع مضيه نب ملسم

 ءانِم مكنإ ّمع نبا اَنِإ هللا لوسر اي تلق :لاق - مهلضفأ ينوري ال :نافع لاق -
 . انيبأ نم يفتنن الو انَّمأ اوفقن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن : ِهيِكي هللا لوسر لاقف

 الإ ةنانك نب رظنلا ْنِم ًاشيرق يفني ًادحأ ٌعمسأ ال هللاوف :ثعشألا لاقو :لاق
 3 ل هلع نم هجاع نا ايقنا ءاور دقو ,ادتنلخ

 نب للدار شال

 بالك ْمأ يهو ءرارُملا لكآ رجح ينب نم ةدنك ْنِم ةدج شيرقو هلي يبنلل نأ

 دبع :ْمُه ءائبأ ةعبرأ يصق بجنأف «بالك نب َّيَّصق دلاو وه بالكو «َةَرُم نب
 تنب ىَبُح) يهو ةينامي ًاضيأ مهمأو .ىزُعلا دبعو رادلا دبعو سمش دبعو فانم
 اضيأ فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع مأ تناكو .(يعازخلا بعك نب ليلح

 دقو امل كلذل + (ىجررخلا ليبل ني كيبز .ني.قريمع تدب ىملس) ىهو' ةيتاحي
 «شيرق دفو يف نزي يذ نب فيس ىلإ فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع
 انأ :لاق ؟ملكتملا اهيأ تنأ مهّيأو» :فيس هل لاق ءهيدي نيب بطخو

 لاقف .معن :لاق ؟انتخأ نبا :فيس لاق .فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع

 . ''ةهنم برقلاب هسلجأو . .ينم ندا ”ننليس

 راجت نم امهريغو ثرحلا نب ةعيبرو مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا ناكو

 لكا ينب نم نحن) برعلا لئابق يف اوعاش اذإ نولوقي ةيلهاجلا يف شيرق تالاجرو
 دجن اوكلم نيذلا (ةدنك كولم رارملا لكآ ينب) نم مهنأب نوهابتيو نوززعتي (رارملا
 ديس نبا اهفصو دقو «رارملا لكأ ينب نم ايلعلا مهتدج نأل كلذو ءزاجحلاو
 :هلوقب (مهّمأ) اهنأب اهفصو دق ِةِك يبنلا نإ لب كو دمحم يبنلل ةدج» اهنأب نساحلا

 اضيا لدي, هكللذوب :ةئايآ ىلإ اهرلا بست نآل انآ ىلإ تمحت ال ىآ"(انمأ اوفقن“آ)
 باستنالابو «يدنكلا رارملا لكأ رجح ةنبا يه نييشرقلا بالك ينب رئاس مأ نأ ىلع

 سيق نب ثعشألا نب نمحرلا دبع لاق كلذلو .مالسإلا لبق نوززعتي اوناك اهيلإ

 .5 ١١ص ؟بج - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()



 ينيمُف ٠ . شيرُك يف رمألا اذه ناك ْنِإ» :ناورم نب كلملا دبع مايأ ةفالخلاب عيوب امل

 :14 نسق ند كيفيشألا هوبا انأف برعلا يف ناك ْنإو « شيرف ةضيب تئقف

 كبف مب 110
 هوذا «ثنء «وط

 اوبحصو ةرونملا ةنيدملاب ةرتف هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا ماقأ دقو

 : ىلي ام ةرتفلا كلت ءابنأ ْنِمو هولك هللا لوسر

 ركب ابأ نأ ةباصإلا ىف ءاج :يراصنألا ةدابع نب دعس لزنمب ثعشألا لوزن
 كلذو . (راصنألا فرغ نم ةفرغ يف وه اذإف ؟ثعشألا نيأ اورظنا) :لاق قيدصلا
 برك يدعم نب ورمع ةمجرت يف ءاج دقو «راصنألا ميعز ةدابع نب دعس لزنمب
 ذاع يد لس لع قره ل 111هئآ ةباصيعلا هنيجق نق ةناضالا باعك ىدوزلا

 ىلع يدارُملا كيسُم نب ةورف لزن» :نودلخ نبا لاقو .«دعس همركأف «ةنيدملاب
 برك يدعم نب ورمع ناكف .''”مالسإلا ضئارفو نآرقلا ملعتو «ةدابع نب دعس
 حوشكم تنب ةشبك هتخأو يدارملا حوشكم نب سيق امهعمو كيسم نب ةورفو
 ةنيدملا ىلإ هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا مودق دنع ةدابع نب دعس لزنمب نيلزان

 .ةعيدملا ل زانم تكا ناك امين قتلا ةدانغ قب دس لزب ةعشألا لزتكا «ةروتجلا

 . يصاعلا نب ديعس نب نابأ يباحصلاب حوشكم تنب ةشبك جاوز عم كلذ نمازت دقو
 سرافلا سيق تخأ «ةيدارملا حوشكم تنب ةشبكا :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ُةايإ اهَجَوَز «صاعلا نب ديعس نب نابأ اهجوزتف «لامجلاب ةفوصوم تناك .روهشملا
 . [ةباصإلا - :ج 9/ص] .«سيق اهوخأ

 كلت يف ةرونملا ةنيدملا تدهشو :قيدصلا ركب يبأ تخأب ثعشألا جاوز
 َفَّصّو دقو «قيدصلا ركب يبأ تخأ ةورف مأب يدنكلا سبق نب ثعشألا جاوز ةرتفلا
 ركب يبأ تخأب ثعشألا جاوز موي يراصنألا يجرزخلا سيق نب ةربو يباحصلا
 ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .«ىحضألا ديعب هّبش دق مويلا كلذ ناك» :ًالئاق

 : ةباحصلا زييمت يف

 لس «ءهتخأ هِجَوَرز نأ دعب ركب يبأ دنع نم جرخ امل سيق نب ثعشألا نإ)
 .اهرقع الإ روثو ةاشو ريعب نم عبرأ تاذ قوسلا يف قبي ملف - هباحصأو وه - هفيس

 يف وه اذإف ؟وه نيأ اورظنا :لاقف «(. .اذكو اذك لعف) ثعشألا ركن دل ليقف
 تنك ولو يتميلو هذه :لوقي وهو هيلإ نوعمتجم سانلاو ءراصنألا فرغ نم ةفرغ
 اذع اودغاو ءدجو امم دحاو لك ٌذْخَأَيْلُف .ىلثم ملوُي ام لثم ُتملوأل يدالبب
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 كلذ ناكف «محللا نم هلخدو الإ ةنيدملا رود ْنِم ٌراد قبي ملف .نامثألا نودجت

 ةنيدملا لهأ نم ةباحصلا دحأ ثيدح مدقت دقو .''"ىحضألا مويب هبش دق مويلا
 امالغ يل بهوف ٌتعشألا ينراز) :هلوق مث ةدنك دفوو سيق نب ثعشألا مودق نع

 ةبسانمف .«سانلا نومعطيو نورحني ًامايأ اوثكمو «مَّنَغ نمو ةضفلا نم ًائيشو ًادبع

 . قيدصلا ركب يبأ تخأب ثعشألا جاوز يه سانلا نومعطُيو نورحُنَي ًامايأ مهثوكم
 : يراصنألا يجرزخلا سيق نب ةربو يباحصلا لاق كلذ يفو

 مئارجلاليقثٍلاَمَحةميلو ٍهكالَم موي يدنكلاملوأدقل

 َمجامجلاو قالطلا يف اهنم برحلا ىدل ًادمغُم ناك ْذُم ناك ًافيس لس دقل

 ”هئاوقلاو اشحلا يف (روثو ةاشو) حباسو ركب لك يف هَدَّمْأف

 0" نادالرا دهم نقش اي تيس: . :ةفيكلااخإ ىدعكلا يعقل لغف

 اهجوزت ىتلا قيدصلا ركب ىبأ تخأ» :باعيتسالا باتك ىف ىبطرقلا لاق

 1 فيش الادقب دمحم ْمأ يهو ؛ةورف مأ يه ثعشألا

 يف دلو ثعشألا نب دمحم نأ :ةدنم نبأ ركذ» :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو

 . اوك يبنلا دهع
 عركألا ىلع نب, دمحم ىضاقلا قيقنعت ميينلا نيألا ةريغلا ةرق ةياقك نق داع

 .«دمحمب اومستو هلو هللا لوسر ةايح يف اودلُو ةعبرأ عبار ثعشألا نب دمحم» :نأ

 قيدصلا ركب يبأ تخأب سيق نب ثعشألا جاوز نأ ىلع كلذ لك لديو

 لاوش وأ ناضمر ىف ةرونملا ةنيدملاب ِْييي هللا لوسر ىلإ لوألا همودق دنع ناك

 دعبل ىلإ يددفلا رك نأ فيحا رز هعيو ةعتنأل | داع نوب ؛ وجع 5 ةنو
 ةايح يف ةيرجه ٠١ ةنس نابعش رهش يلاوح يف ثعشألا نب دمحم هل تبجنأف
 دعيج ىهلاا» هوس ةاسسرب ىف جنات ةرم هعبشألا هبل[ تلق يدنا: لل هللا كوس
 هيلع هللا لوسر مساب ًانُمَيَت ادمحم ُثعشألا هامس دقو «ثعشألا نب دمحم دلوم
 . مالسلاو ةالصلا

 ةدنك نايعأ نم ناكو  :يدنكلا نامعنلا تخأ ءامسأب هلك هللا لوسر جاوز

 نب نامعنلا) ةيرجه 4 ةنس ِيلَي هللا لوسر ىلإ سيق نب ثعشألا عم اوُمَدَق نيذلا
 سفن نم وهو  (يدنكلا ةيواعم نب رجح نب ليحارش نب دوسألا وهو «نوجلا يبأ

 أ وف كب نسق دج ريو ةمهحورت  ةباضألا (1)

 (روثو ةاشو) ةباصإلاب سيق نب ةربو ثيدح يف ءاج امنيب (لغبو ريعو) ةباصإلا يف ءاج (؟)

 - .بوصألا وهو
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 ميأ لمجأ) نامعنلا فدعا ءاهسا تتاكو تك ةددك كوله تين ةنمك نب ةكفشأالا ةوزمأ

 يك هللا لوسر جاوز أبن ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو «(برعلا يف
 كجوزأ «هللا لوسر اي :نوجلا ىبأ نب نامعنلا لاق» :هنأو «نامعتلا تخأ ءامسأب

 تحت ةانيسأ تناكو)» : مكاحلا ةياور يفو 12 هيف هنزحأ ديري «برعلا يف ميأ لمجأ

 هيَ هللا لوسر اهَجّوَرَتْف .كيلإ تبطخو كيف تّبغر دقو ءاهنع كلّه اهل مع نبا
 ا دي ا ل

 نامعنلا عم هلك هللا لوسر ثعبف «نميلاب تومرضح يف ءامسأ تناكو

 ةدوع دنع كلذ نأ رهاظلاو .اهراضحإل يراصنألا يدعاسلا ديسأ ايأ يباحصلا

 دنع اوناك مهنأ ءآلوأ انه ركذن كلذل «ةدنك نم هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا
 اولانو هلي هللا لوسر ثيداحأ اوعمسو ضئارفلاو نآرقلا اوملعت ةنيدملاب مهتماقإ

 :مهنم ناكو (..هتيححص فرش

 مدقت دقو . سيق نب ثعشألا مع .«يدنكلا برك يدعم نب فيفع يباحصلا ١

 . مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباسلا ْنِمو «ةيلهاجلا

 لاق . سيق نب ثعشألا وخأ «برك يدعم نب سيق نب فيس يباحصلا 5

 :لاق ا ىوريو ' .هموق يف نذؤي نأ هيَ يبنلا هرمأف» :ينالقسعلا

 نم ةنيقاحيتلا اذه فيس مأو :يبلكلا نبا لاق - تومرضح ىلإ مهتدوع

 7 ةففارعلا ىدحإ ىهو «.تومرضح

 نب ثعشألا عم مدق امل لئاقلا ءيدنكلا دوسألا نب نادعم شيشفجلا يباحصلا “"' 

 :هللك دفو ىف سيف

 ىداهلا قداصلا نيمألا لوسرلا ىلإ للم نم بضهلا بنجب نخنأ ىتح

 دق ناكو «يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب كتاعلا نب نابيش نب سيق نب ةانامأ - ؛

 : ىعختلا ءارب نب ةضوع لاق هيفو ءأرهد شاع

 :ةانيشودا سبق جباةاناماىسعك كلام ماي شوكع يتعجلالا

 ا نق نع نة ابصلا نييفت ىف ةبايضالا 0
 ١. 5 ص ”ج ب يدنكلا سيق نب فيس ةمجرت  ةباصإلا هر
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 نايشولوهك نياماثف نتفأو تنيعب سيل لق ىتخ:نئاغدقل
 نع ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج .يمرضحلا سيق نب نامعنلا ليبحرش وبأ

 2.1806 يبنلا دهع يف نآرقلا متخ» هنأ يراخبلا

 رجح نب ورمع نب سيقلا ئرما نب ليبحرش نب ديزي نب نامعنلا» يباحصلا 5
 هلآ بتويصالاو *'قوغلا |ذ:عتلث ناكر. :نسف نيد ةعشألا لا .ئدتكلا

 رارُملا لكأ رجُح نب ورمع نب ثرحلا نب ليبحرش نب ديزي نب نامعنلا
 مأو» :باعيتسالا ىف ىبطرقلا لاق . سيق نب ثعشألا لاخ وهو «يدنكلا

 عن ثرحلا دلو نم «ديزي تنب ةشبك :ثعشألا

 نب ةلّبَج نب - ليبحرش نب  دوسألا نب طمسلا نب ليبحرش) يباحصلا 1
 ٌثتيدح هل :ينالقسعلا لاق «(يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدع

 نع ةرم نب ريثك نع ةمقلع نب رصن نع ةزمح نب ىيحي نع هدنم نبا هجرخأ
 0 ا ديس لوبسر لاك لاق طمسلا نب لييحرف

 نليخ نت ها لل ا ا ل ا (قحلا ىلع

 م لا "”2صُمِح حتتفاو «ةيسداقلا دهشو « لي هللا لوسر

 : ةئادهلل اريما ناك اهك

 نب ةعيبر نب يدع نب ةلّبُج نب ةيواعم نب رجح نب ئىناه نب ٌيِدع) يباحصلا -
 يف ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا هركذ :ينالقسعلا لاق .نيمركألا ةيواعم

 . (ِكَو يبنلا ىلع دفو نّمِم يِدَع هوبأ ناكو .هنبا يدع نب ديلولا ةمجرت

 نب ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب رجح نب ةَّرم نب مامه نب يِدع) يباحصلا 4
 َدَقَو :نوحتف نباو غابدلا نبا لاق .دئاع ابأ ىنكي .نيمركألا ةيواعم نب ثرحلا

 . (355 يبنلا ىلع
 نب نامعنلا نب مقرألا نب ةرارز نب ةورف نب ةريمع نب يدع) يباحصلا - ٠

 هنأ هتمجرت ىف ىنالقسعلا لاق .(نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب ورمع
 نب يدع هنبا ناكو .(هريغو ملسم حيحص يف ثيداحأ هل .فورعم ُيباحص)
 ىلع أيلاو زيزعلا دبع نب رمع هلمعتسا «ءارمألاو ةداقلا نم ةريمع نب يدع
 نم ؛ناميإلا يف يراخبلا لوقب دارملا وهو» :ينالقسعلا لاق .ةينيمرأ

 : طمسلا نب ليبحرش) ناونعب باتكلا اذه يف صاخ ثحبم هلو - ١5 ص "ج ةباصإلا جر
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 نب ةملسم لاقو . .يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك : هحيحص
 نب يدع مهيف ركذف «ثيغلا مهب هللا لزني ةثالثل ةدنك يف نإ :كلملا دبع

 77 مش و دع

 نب طمسلا نب سيقلا ئرما نب رذنملا نب سباع نب سيقلا قرما» يباحصلا ١
 لاقو .هبحص هل :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق .نيمركألا ةيواعم نب ورمع
 نع دعيت قل ير اقبل ياك قر ضن اهي فوشبللا لاق و1 نقال تن نااقيسعلا
 ؤرما ناك# عماجلا باتك يفو 2. . سباع نب سيقلا ؤرما :ُهلك يبنلا نع ىور
 لاقو ««كومريلا موي ةدهاجملا ةيبرعلا قرفلا ىدحإل ًادتاق سباع نب سيقلا
 وك لع طوعلا موي سيقلا ؤرما ناك) : ينالقسعلا

 وهو :ينالقسعلا لاق . سيق نب ثعشألا وخأ .سيق نب ميهاربإ) يباحصلا - 75

 . (ةباسنلا جرعألا قاحسإ دلاو

 ىتلا نامعنتلا تنب ءامسأ ةديسلا وخأ وهو (نوجلا ىبأ نب نامعنلا) ىباحصلا ٠

 نم اهراضحإل يراصنألا يدعاسلا ديسأ ابأ عبو.« هلك هللا كر اهجوزت
 ةنيدملا نم هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا عم نامعنلا ةدوع دنع «تومرضح

 ةورف مأ هتجوز ثعشألا عم تناكو «ةيرجه4 ةنس رخاوأ يف تومرضح ىلإ
 «تومرضحب ريجُتلا نصحو ةنيدم اولصو املف .قيدصلا ركب يبأ تخأ

 . ةنيدملا ىلإ ِةِكلَت هللا لوسر ةجوز ءامسأ ةديسلا يدعاسلا ديسأ وبأ بحطصإ

 - جدوه يف ئأ كاةفخم ىف يعم ءاجتسا ةديسلا تليصتل) :دكشا ودا لاق

 ءاهب نيحرف ّىحلا ءاسناهيلع لخدف «ةدعاس ىنب ىف اهتلزنأف «ةنيدملا اهب تمدقف
 ني فلن اين كيلا قل هايل رس رخل: هيلع | سدق ءاملا لدعا نس كناكو
 هك فايععيب اف 25 هللا :لوسر دهع ىنطسع نأ نيتيوك تنك نإ «قوتنلا

 . [ةباصإلا 7” /0١65ص] .«ثيدحلا

 ءامسأ ةديسلا هتجوز ىلع لخد امل ِةَِكَك هللا لوسر نإ :تاياورلا لوقت مث

 - ىهتنا .«اهقلطو ءاهقرافو :ذاعمب ٌتْذُع دقل *لاقف . كتم هللاب ذوعأ ىنإ :تلاقا١

 نب يدع نب ىدع) :ناوئعب باتكلا اذه ىف صاخ ثحببم هلو - ١10 ص ”ج - ةباصإلا )١(

 :(ناقلبلاب الغ ريت بفاس: ةدمرأ ريبأ دةريغغ
 ١ج - ينالقسعلل ةباصإلاو 48ص - فرطمابل عماجلاو - 7١٠/ص - يبطرقلل باعيتسالا ()

 رعغاشلا . . سباع نب سيقلا ئرما) :ناوئعب تاتكلا اذه ىف صاخ ثحبم هلو 14 ص

 . (ِخيكَو هللا لوسر ىلع دفاولا يلهاجلا



 فخ مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 119

 هتدافو يف سيق نب ثعشألا مودق دنع دعب اميف اهقلط مث ءاهتقرافمب ىفتكا امبرو

 اهجوزتف «ه١٠١ ةنس نابعش يف ةرونملا ةنيدملاب ِةْيَي هللا لوسر ىلإ ةيناثلا

 . لهج يبأ نب ةمركع

 : دع هللا لوسر ىلإ ثعشآلل يناثلا مودقلا

 ىلإ يناثلا همودقو سيق نب ثعشألل لوألا مودقلا نيب تاياورلا زيمت مل

 ىلإ ثعشألل يناثلا مودقلاب لصتي اممو «ةرونملا ةنيدملاب وو هللا لوسر

 : ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك يف رومأ ةثالث ِةَِكَك هللا لوسر

 : هنأ دعس نبا نع ةباصإلا يف ءاج :هعم نيذلا ددعو ثعشألا مودق نم :ًالوأ
 ني فعشألا ناكؤب ند ةرعسلا نع نقف ةنمب لك :نفلا قع سك ني ةعشالا نفو١
 هنأ يبطرقلل باعيتسالا باتك يف ءاجو .«تومرضح عابرم بحاص وهو ةدنك كولم
 نب ثعشألا مَدَق» هنأو . (رشع ةنس ّةْيِكَك هللا لوسر ىلع سيق نب ثعشألا مدقا

 .''”«ةدنك نم ًابكار نيثالث يف سيق
 ءاج دقو «يناخلا مودعلا ره ةرجهلل رشع ةنس سيق نب ثعشألل مودقلا اذهف

 ةيادبلأو نينادلا لوس ننال ركل نويعو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف لوألا هولك ان

 مودقو «برك يدعم نب ورمعو كيسم نب ةورف مودق دنع هنأب ريثك نبال ةياهنلاو
 ىلإ كوبت نم هفرصنم دنع كلذو هللا لوسر ىلإ مهباتكب رّيْمِح كولم لوسر
 ابكار نونامث سيق نب ثعشألا عم ناكو ءه9 ةنس ناضمر رهش لوأ يف ةنيدملا
 وه ةدنك نم ًابكأر نيثالث ىف ةرجهلل رشع ةئس همودق نأ ىلع لدي امم «ةدنك نم
 رجه ١١ ةنس ناو نأ ةابعش ىف تاكو يناثلا مودقلا

 ةورف مأ جوزت دق سيق نب ثعشألا ناك :ثعشألا نب دمحم دلوم : ابنا

 لا ويعو أ ناضمر يف - ةروتمجلا“ ةئيديجلا ىلإ "لوألا همودق دنع قيدصلا ركب يبأ تخأ

 «تومرضح ىلإ ركب ىبأ تخأ هتجوز هعمو كاذنأ ثعشألا داعو - نه هني

 للك دل لرش ىلإ: نقانلا ةزييسمل ايت انديه فيعحالا نن.قمشم نبا هل يصلان
 ند + ةكيمدا احدت ركل ىلا رعب ناس ةرودسلا ةقفيدجلا ىلإ :فعتنألا لصوت املذ
 لرد ماقالو ديسك هاند ادلر هل فضلا ضبان كحل هو: نايوهربخا

 يهو «ةورف مأ يه ثعشألا اهجوزت يتلا ركب يبأ تخأ» نأ باعيتسالا يف يبطرقلا
 ةعبرأ عبار ثعشألا نب دمحم نإ) : :نويعلا ةرق يف ءاجو .«ثعشألا نب دمحم مأ

 يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو .ادمحمب اومّستو هيي هللا لوسر ةايح يف اودلو

 )١( 7ج - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلاو - 9١١؟ص ١ج  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ص١ 5.
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 . اك ىبنلا دهع ىف دِلَو ثعشألا نب دمحم نأ :ةدنم نبا ركذ» :ةباصإلا

 لَو يبنلا سيق نب ٌثعشألا ربخأ يذلا وه ثعشألا نب دمحم نوكي دقو

 .«سيق نب ثعشألا دْفَو امل» هنأ باعيتسالاو ةباصإلاب هتمجرت يف ءاج دقف هدلومب

 «كيلإ يجرخم دنع َدِلَو نبا يل :لاقف ؟دلولا نم كل له يك هللا لوسر هلأس

 ةّرقل مهنأو (ةلخبم ةنبجمل مهنإ دي هللا لوسر هل لاقف . ميم ىل ناد

 انثدح نامعنلا نب جيرس انثذح ءدمحأ مامإلا لاق» * دك نتا لاو. "اوتو

 ىلع تثمدق :لاق سيق نب ثعشألا انثذح يبعشلا نع دلاجم انأبنأ ميشه

 يف يل دلو ٌُمالغ :ّتلق ؟دلولا نم كل له : يل لاقف «ةدنك دفو يف ٍةِْكَي هللا لوسر

 عبس هناكم نأ ثددولو :ثعشألا لاق [دمح هنبا نم :جيرس لاق] كيلإ يجرخم

 رجأو «نيع ةّرق مهيف نإف كلذ نلوقت ال) لَك يبنلا لاقف  [موقلا عبش :وأ] - موقلا
 : ريثك نبا لاق .««ةنزحم ةنبجمل مهنإ «ةنزحم ةنبجمل مهنأ كاذ تلُق نئلو مث ءاوضبُ اذإ

 ."' ”(دانسإلا ديج «نسح ثيدح وهو تييحأ هب درفت)

 ىلإ دي هللا لوسر بحصو ةرونملا ةنيدملا يف سيق نب ثعشألا ثكم دقو

 ينوكسلا عود نب ةيواعم) كاذنأ َدَفَو نمم ناكو ه١٠ ةنس ةجحلا يذ رهش ىلاوح

 يبنلا تلأس دقو (سيق نب ثعشألا ةمع «برك العم تن ةشبك همأ عم «يدنكلا

 ثيدحلا . .ًاعبس يفوط دلك يبنلا اهل لاقف ءجحلاو فاوطلاب قلعتي رمأ نع هك
 لاقو «جيدخ نب ةيواعم يباحصلا ةمجرت يف ينالقسعلا هركذو «ينطقرادلا هجرخأ

 ند فعشألا هع ةاسرك ىدعم حني ةشكاا «تاياحصلا ءاسلا ةمحرت نك قةلقسلا
 ثيدح نم دافتسيو .ىهتنا «فورعملا يباحصلا جيدُح نب ةيواعُم ةدلاو يهو سيق
 جحلا ةضيرف تدأ اهنأ «تيبلاب فاوطلا نع ِةْكي هللا لوسر عم سيق نب ثعشألا ةمع

 كلتو ءه١٠١ ةجحلا يذ يف نميلا ىلإ ةدوعلا قيرط يف جيدخ نب ةيواعم اهدلو عم

 نم ريثك اهدهشو قلي هللا لوسر اهيف سانلاب جح يتلا عادولا ةجح يه ةجحلا
 نب ريرجو «نميلا ريمأ يراصنألا لبج نب ذاعم مهنم «نييناميلا ءاسؤرلاو ةباحصلا

 نيذلاو سيق نب ثعشألا اهدهش امبرو «يرعشألا ىسوم وبأو «يلجبلا هللا دبع
 . ةنيدملا ىلإ ةكم نم ٌةْكَ هللا لوسر عم اوراس نيذلا عم ثعشألا راس مث «هعم

 جوزت ةرتفلا كلت يفو . سيق نب ثعشألا تخأب لَك هللا لوسر جاوز :ًاثلاث
 نب ةعشألا»تحأ ىدتكلا ترك ىدعتم نح سيق تن ةليعق ةديسلا لك هللا لوس

 )١( ص ١ج  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ٠١9 - ؟ج  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلاو ص١ 6.
 .ل"ص ةهدج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 ق١ مالسإلا رجف ين نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 131

 ةدوعلل ثعشألا أيهت امدنعف «نميلاب يه تناكو «ثعشألا اهوخأ اهايإ ُهَجّوُز «سيق

 تخأ ةليتق ةديسلا ِكي هللا لوسر جوزت - ه١١ مرحم رهش ىلاوح يف - نميلا ىلإ
 يو هللا لوسر ثعب اميرو «هتدوع دنع ثعشألا اهثعبي نأ ىلع سيق نب ثعشألا

 . ةنيدملا ىلإ اهرضحُي ْنَم ثعشألا عم

 جاوزأ ركذ) باب (رثألا نويع) باتك يف سانلا ديس نبا اهربخ ركذ دقو
 :ثحض الا رفحا هيرك قاسم نيب سبق تقر اةلتتلا : نهنم نإ (ةْي هللا لوسر

 : ليف .اهآر الو هيلع تمدق نكت ملو .«ريسيب هتوم لبق دي هللا لوسر اهجوزت

 ىلع تمرُحو باجحلا اهيلع بِرُض تءاش نإف ريَخُت نأ ِِيكك يبنلا ىصوأو
 , 300تءاش توب تا ترابق نإ ةنيتفؤملا

 ب تيعقتلا ىلع لزب يتلا ب( لتزةهلك ىلع انظم دانا هيساوبا فايقآو

 نأ نودلخم منا نكد ققو <" ”(لهج يبأ نب ةمركع لعب اهجوزتف .حاكنلا تراتخاف»

 يدنكلا نوجلا يبأ نب نامعنلا تخأ ءامسأ يه لهج يبأ نب ةمركع اهجوزت يتلا

 . ةئيدملا ىلإ ثعشألا مودق دنع ةمركع اهجوزتف لي يبنلا اهقلط ىتلا

 (ريسيب هتوم لبق) كلذو هلك هللا لوسر اهجوزت دقف ثعشألا تخأ ةليتق امأ
 ةنس مرحم رهش ىلاوح يف - نميلا ىلإ ةدوعلل ثعشألا أيهت امدنع كلذ نوكيف

 لوسر ةافو أبن ىتأ «ةنيدملا ىلإ اهب ثعبي نأ لبقو «ثعشألا عجر املف_ ه١

 : يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما لوقي هلو . تومرضح ىلإ ِةكَي هللا

 يدتهملاّيبنلادمحأ يعنب لّيهج نلعأ موي اياعنلا ٌتعمس
 .( ةياضالا 1757ه

 «يددكلا ةابجلا تخأ ءابسأ يه او ىلا نب ةمركع اهسروت ىلا نأ اهيو
 اهيلع برضي نأ تراتخا امبير اهنأ كلذ ىدؤمو ءجوزتت مل ثعشألا تخأ ةليتق نإف

 ىلإ اهحور تعفترا نأ ىلإ كلذك لزت ملف «نينمؤملا ىلع تمرُحخو «باجحلا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةافو نم ةنس ءاهز دعب ءءامسلا

 دع دع د

 تومرضحب ةقانلا ةنتفو . . ركب ىبأ ةفالخ ىف ثعشألا

 عيبر يف  ةفالخلا قيدصلا ركب وبأ ىلوتو ِةَْي هللا لوسر يفوت دقل
 يف سانلا ناكو «تومرضح يف سيق نب ةفشالاو يدا ةعشم لوألا

 ناكو «مالسإلاو ناميإلا ىلع نيتباث نميلا ءاجرأ ةيقب رئاس يف امك تومرضح

 ."88ص ؟ج - سانلا ديس نيا  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(
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 مهريمأو «مهلامعأ يف نيتباث نميلا قطانمو فيلاخم ىلع دي هللا لوسر لامع

 . يراصنألا لبج نب ذاعم اعيمج

 وبأ مهنم «ةباحصلا نم ةعامج ىلع نميلا لمع ّمَسَق يك هللا لوسر ناكو

 نب ةورفو  ةماهت ةقطنم يهو  ْعَمَرَو نارجن نيب امو ديبَر ىلع :يرعشألا ىسوم
 يصاعلا نب ديعس نب دلاخ هعمو اهلك جحذمو ديبزو دارم ىلع يدارملا كيسُم

 هلاه يبأ نب رهاطلاو .نارجن ىلع يراصنألا مزح نب ورمعو .ةقدصلا ىلع ًالماع

 .يموزخملا ةعيبر يبأ نب هللا دبعو «يلظنحلا َةّيَنُم نب ىلْعَيو .برأم ىلع
 مهريمأو  ريمح قطانم يهو  دّئّجلا فيلاخم ىلع مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو
 تومرضح ةلامع قّرَقو . .نادمه ىلع يبحرألا كلام نب سيقو .لبج نب ذاعم

 ىلعو «يضايبلا ديبل نب دايز :تومرضح دالب ىلع) :نودلخ نبا لاق .ةثالث نيب
 هللا دبع :ةدنك نب ةيواعم ىلعو ءروث نب ةشاكع : :كساكسلاو نوكسلا

 يعل موتو ليحل نب دايز ناجل يحتمل رجاوملا ىكَتشاو د يبأ نب رجاهملا

 ا ل فرع وهطمو نيمملا اهلل ملعب بكن نب ذاع اكو
 ىلع ةحمو نوكسلاو كساكنسلا نلغ روث ني ةشاكعو كيبل نيا فايز 7: تومردضح
 ًالماع لبج نب ذاعم ناكو . .ةيمأ يبأ نب رجاهملا هللا دبع :ةدنك نب ةيواعم ينب
 نم هلمع ىف لقنتي ذاعم ناكف 2107 ىبللا نا ةارمرتحو ندب : نيدلبلا لهأل

 لبج نب ذاعمو هك هللا لوسر يفوت دقو .*'”(تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع
 لوسر َرَمأو» :ةرمس نبا لاق .نميلا ىلع يلاولاو «نميلا لامع ريمأ وهو ءاعنص يف
 باعلا نال ماو ا يتلا هاي يا دربد :ةيمأ يبأ نب رجاهملا ةدنك ىلع ديو هللا

 وبأ هّرقآف ءرجاهملا لمع يف موقيل ديبل نب دايز ىلإ َةَك يبنلا بتكف «تومرضح ىلإ
 . "7 نفي يبنلا لامع رئاسو ذاغم ءاقب عم . .كلذ ىلع قيدصلا ركب

 يف نميلا لاوحأو «مهلامعأ يف نميلا قطانمو فيلاخم لامعو ذاعم رمتساف

 ةعبرأ ءاهز نميلا قطانم ةيقب رئاسو تومرضح ىف ةبتتسُم رومألاو ءرارقتسالا ةياغ

 تينناو ةنودنلا ىلإ ليج. نب ذاعم مصر مت« قيدصلا ركب بأ ةفالح ني تكا
 ىف هنذأتسي ركب ىبأ ىلإ ذاعم بتك» :لوقت ةياورب ةرمس نبا درفناو «نميلل هتيالو
 هوك او رمت ناك ا وو ركب وبأ مهيلإ بتكف «لاّمعلا ةيقب كلذكو «كوفقلا
 ءاش نمو عهلمع ىلع فلختستيلو .عجريلف عجري نأ ءاش ْنَّمو .يقَب دي هللا لوسر

 1 2/8 صض اح نودلخ نبأ من خيرات يف نميلا 000
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 وهو يراصنألا لبج نب ذاعم :مهنم اوعجر نيذلا ناكف ''”اوعجرف هُمِقّيْلَق مقُي نأ

 لماع يصاعلا نب ديعس نب دلاخو «نميلا لامع عيمج ريمأ هنإ ْذِإ نميلا ىلع يلاولا
 نب رجاهملا نأ امبرو ؛كارجن لماع يراصنألا مزح نب ورمعو « جحذم تاقدص

 ءاج دقف «يضايبلا ديبل نب دايز هلمع ىلوتف كاذنآ عجرف تومرضحب ناك ةيمأ يبأ

 ىلع هلامعو ِةِِككي هللا لوسر تام» :هنأ يناربطلا خيراتو ةيسايسلا قئاثولا باتك يف

 ىلع نّصحِم نب ةشاكعو «تومرضح ىلع يضايبلا ديبل نب دايز :تومرضح
 1 دتايملا ىلإ اباتك ركن وبأ :تقكود..دةدنك ىلع رجاهملاو «قوكتسلاو كساكسلا
 ١١ ةنس يناثلا ىدامج رهش ىف لامعلا نم اوعجر نيذلاو ذاعم عوجر ناكو
 نلإ نمبلا ىف معين ناك مالا نآل ةيفزلاو :ءامسألا ةييبت كغ انيهرح دقو: :ةيرحف

 | . تقولا كلذ

 زوريف ىلع راثف «نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوتب ركب وبأ بتك مث
 نيذلاو برك يدعم نب ورمعو يدارملا حوشكم نب سيق ءاعنص ىف ءائبألاو

 يتلا ةقانلا ةنتف تومرضح يف تعقو امنيب «نميلا لئابق ناسرف نم سيقل اوباجتسا
 تدترا) هنأ تاياورلا كلت معزتف (مالسإلا نع ةدر) اهنأ تاياورلا ضعب معزت
 ناك ثدح امف «ةدرلا نم ءيش ثدح اميف نكي مل امنيب (تومرضح لهأو «ةدنك

 يلي اميفو ءأطخلا قيرط نع ةقدصلا مسيمب ديبل نب دايز اهمسو (ةقان) ببسب ةنتف
 : تومرضح ىف ةقانلا ةنتف نع نيقيلا أبنلا ليصفت

 رمأ يف يضايبلا ديبل نب دايز نيبو مهنيب عقو ..ةدنك نإ» :نودلخ نبا لاق

 اهيلع عقو نأ دعب ةيواعم نب ورمع ينب ضعب اهقلطأ «ةقدصلا ضئارف نم ةضيرف
 مدع كاردإل يفكت (ًأطلغ ةقدصلا مسيم اهيلع عقو) ةرابعف " "ًأطلغ ةقدصلا مسيم

 نب ورمع ينب نم الجر نأب تأدب يتلا ةنتفلا كلت يف ديبل نب دايز فقوم باوص
 راتخان باي لهي :ىقلا :نردلا ىلع ءاكر يأ ةتديض ةدجاو ةناثا هيلع تناك ةرراعم
 ءاهريغ ذخأي نأ نعترف .ةقدصلا مسيمب اهمسوو «لجرلا ىلع ةزيزع ةقان دايز
 ّرَصَأ امنيب  ميرت يف  ةقدصلا لبإو لاومأ نيب اهعضوو اهبحاص اضر نود اهذخأف

 ذخأ نأش ىف لبج نب ذاعمل لاق ِِكَي هللا لوسر نأل اهتداعتسا ىلع ورمع ونب
 يتلا ةقدصلا نع ديزت اهذخأ يتلا ةقانلا ةميق ّنألو ؛مهلاومأ مئاركو كايإو» ةقدصلا
 (أاطلغ ةقدصلا مسيم اهيلع عقو» ةقانلا نأ نودلخ نبا لاق كلذل «لجرلا ىلع

 .7 "و ”ه ص  يدعجلا ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقيط ()

 ١, © ص - هلأ ليمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا كيعلل] ةيسانسلا قئاثولا 00

 .؟ : 48ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ةرف
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 اهوداعأو ةقانلا اوعزتناف  ميرت يف  ةقانلا ثيح ىلإ ورمع ينب نم ةعامج هجوتف

 ينب ديؤي قيرف نيب ٌسانلا مسقناو «مهتبراحمل ديبل نب دايز أيهتف ءاهبحاص ىلإ
 .ديبل نب دايز ديؤي قيرف نيبو «ئطاخ لمع ديبل نب دايز هب ماق ام ربتعيو ورمع
 اهمَسَو ناك ةقان ديبل نب دايز نم ةذئك تعزتنا امل) :ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 ال ينإ «كولملا رشعم اي :لاقف يدنكلا ديزي نب هللا دبع مهيف ماق ؛ ةقدصلا مسيمب
 نأ محرلاو هللا مكدشانأ ينإو ؛ عامتسالا نع مكنم ٌدحأ مظعي الو لوقلا نع ُرْعْصَأ

 : لاق مث «لطاب اهعاجتراو قحب تّذِحَأ ةقان يف ثيداحأ اوريصت

 ممذلاو هللادهعيب نوردغتام مكمولح َتَلَص ةقان يف ناك ام

 (مدقلاو فكلادعبو ناسللادعب ةمسيم ٌيَحاهيلع دايز ىقلأ

 كمالك ىرأ : الئاق سيق نب ثعشألا هيلإ ثعبف ,فا ةياورلا هذه فيضتو

 مب ا كي ورنا ب رح كلل لج ال ايزو. دخت اه ىلإ كايرو اعقاب

 ماق» :هنأ قاحسإ نبا نع ينالقسعلا رجح نبا ركذ امنيب ''”«ةنيدملا ىلإ راسو

 ديزي نب هللا دبع ماقف «مهنيب نم هوجرخأف هويطع وك يددكلا مس ني مايلولا
 .«يبحاص يأر  هللاو - ييأر نإ ا :لاته ىدمعلا
 اقف .هودرطف همالك دتشاو

 قوح ةقان يف لباق ْنِم ُيحلاو ا
 (7(يقوُتلا يف مؤشلاب اوضم نيذلا لثم مهيقانب اوراص ٍةدنك ْنِم ٌيحلاو

 يأب ديزي نب هللا دبع ىلإ ثعب سيق نب ثعشألا نأ ةياورلا هذه يف تأي ملو
 نيذلا مهتريشع يف نصحم نب ديلولاو ديزي نب هللا دبع ةظعوم تناك امنإو ؛مالك
 يف ًافرط ثعشألا نكي ملو «ميرت يف ديبل نب دايز نم ةقانلا اوعجرتساو اوعزتنا
 نم ًابيرق ثعشألا يأر ناك امبرو ءريجُتلا نصحب هرقم يف ناك امنإو ثادحألا كلت

 نب ليبحرشو سباع نب سيقلا ئرماو نصحم نب ديلولاو ديزي نب هللا دبع يأر
 .ديبل نب دايز أطخ ْنِم مغرلاب ةقانلا اوعزتنا نيذلا دييأت مدع يف طمسلا

 ينب ىلع ةراغلاب ماق دقف ديبل نب دايز بناج نم فقوملل ديعصت عقو مث
 مهلتاقف» نودلخ نبا لاق «نونمآ ْمُهو تومرضح يداو يف مهتقطنم يف ورمع

 ّرمو «مئانغلاو ّيبسلاب دايز عجرو .نوقابلا برهو مهمزهو ديبل نب دايز
 راغأف «ثعشألاب ئبسلا ءاسن ثاغتساو «ةيواعم نب ثرحلا ينبو سيق نب ثعشألاب
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 كيفاكتسلا 0س هعاطأ نمو ةيواعم يب تييكألا عجل ناو 0 ثعضألا

 فيس ةياورل اقفو (اودترا) مهنأب ةملك انه نودلخ نبا لقت مث ل و لي تعو

 امك («ميرت ةتيدم ىف ديبل نب دايز اورصح» مهنأ وه هب اوماق يذلا امنيب . ىميمتلا

 . قيدصلا ركب يبأ باتك يف يتأيس

 ىلإ رقتفي أن اذابختلا تزاحنا كقف «(ةدر) ثدح ام تربتعا يتلا تاياورلا نإ

 «تومرضح ىلع ركب يبأ لماع هنأ درجمل ديبل نب دايز بناج ىلإ ةيعوضوملا
 ىتحو - ةيادبلا ذنم  ًأطلغ ناك ةقدصلا مسيمب ةقانلا مسوب ديبل نب دايز مايق امنيب

 ديرشتب همايق مث ةقانلا دادرتسال ورمع ينب ىلع ةراغلاب همايق نإف ءًاطلغ نكي مل اذإ

 هعوجر مث «(مئانغ) تاياورلا اهيمست يتلا لاومألا بهنو ءاسنلا ّيبسبو ورمع ينب

 معرب سحاب ثعشألا رقمو نصحب هرورمو ميرت هنيدم ًادصاق مئانغلاو ّيبسلاب

 ناك كيبل نب دايز نأ اميو «باوصلا ىلإ رقتفي ًالمعو افقوم ناك كلذ لق ءةدنك

 ناك سانلا ديرشتو ءاسكلا يبسو ةراغلاب همايق نأ لاقي نأ نكمي ام لقأف انافعرف

 . ةطلسلا ةبيه راهظإ كلذب ديري ناك اذإ ىتح ًائطاخ ًاداهتجا

 يباحصلا ميعزلا هب ماق ام نإف ءديبل نب دايز هب ماق ام لباقم يفو

 نب دايز رورم دنع الإ لخدتي مل وهف ءابتاص ًاداهتجاو المع ناك سيق نب ثعشألا

 امنيح» ديدحتلابو «سيق نب ثعشألا ةقطنمو نصح مامأ مئانغلاو ءاسنلاب ديبل

 ديبل نب دايزب قحلي ملو «مهذقنتساو ثعشألا راغأف «ثعشألاب يبسلا ءاسن ثاغتسا

 ةنيدم ىلإ “4 0 د 0 ا در يأ هعم يذلاو

 كر ا اا و عم لئابق ةيقبو كساكسلاو ةدنك نب ةيواعم

 ل مهنيبو - نينمؤملا دلبلا لهأ ةيبلاغ عامجإ لثمي كلذف «ءثعشألا دييأتو ءديبل

 نمأ وْنِح مدعو أطخ ىلعو ع« سيق نب قفئيشألا داهتجا باوص ىلع - يباحص ةئام نم

 نزواجتي ال نيذلا هباحصأ عم ميرت ةنيدم يف هورصاحف ءديبل نب دايز هب ماق ام
 .ميرت يف مهترصاحمب اوفتكا امنإو ءررض يأ مهب اوقحلُي ملو «تارشعلا

 تومرضحو ةدنك ميعز هنأل سيق نب ثعشألا يباحصلا ديب رومألا ديلاقم تحبصأو

 لوسر باحصأ نم ةعامج ثعشألا عم ناكو ( كيبل نب دايز عم فالخلا لبق ىتح

 للا ددع نأ كلذ 00000007 ةدنك ا تر لا

 .؟ :8ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(



 7036 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع فلا

 حوشكم نب سيق نايباحصلا مايق - ه١١ بجر يف  ةرتفلا كلت تدهش دقو

 نميلا لئابق ناسرف نم فالالا تارشعو يديبزلا برك يدعم نب ورمعو يدارملا
 اوملسُي مل يذلا ليحرتو «ءاعنص ةنيدمب سرُفلا ءانبألا عيمجتو لاقتعاب ةفييتفؤملا

 ندع ىلإ مهنم ةقرف ليحرت مت دقو ديو اري معلا د ييردلا ءاننألا نق
 0 «نامع لحاس ىلإ من ةترمرضج لخابم ىلإ بكارملاب مينيعحتو

 برأم قيرط نع - مهتالايع مهعمو فالآ ةعبرأ اوناكو - نسوختملا يىسرفلا نيف ةيئاغلا
 نم ةدنك ناسرفب نيبوحصم مث ( ميدع ناسره ريرجسب «توفيشعج ىلإ

 .قارعلاو سراف دالبب نيرحبلاو نامع نم اوقحلف ءابلاغ نيرحبلا ىلإ تومرضح
 لاق كلذ يفو .نامُع يف اوناك نيذلا سوجملا سرفلا ليحرت عم كلذ نمازت دقو
 يف  ٌبرعلا داق ديدجلا نيدلا يف لوخدلا سرفلا ضفر نيحا :رمع قوراف .د

 يتلا راحص يف ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح كلذكو قاتسرلا يف مهدض ةلمح  نامُع
 لحاسلا ىلإ مهلاومأو مهلئاوع عم سرفلا ءالجإ برعلا نمؤي نأ طرشب تملستسا
 نم سرفلا ءالجإ مت كلذبو ؛'""طرشلا كلذب برعلا لبقف ؛ جيلخلا نم يقرشلا
 ءاعنص ىف ةروثلا ىلإ تاياورلا تراشأ دقو «نيرحبلا يف كلذ لثم. ثدخو ءنامع

 ةراطتسا ريطتسي رمألا لجراا هنأو عودنخبول سمك ةدايقب سوملا عانبألا ىلغ

 الإ رمألا كلذ سيلو .«نيرحبلا لامعأ ىتحو تومرضحو ءاعنص نيب ام قيرحلا
 .ها١١ بجر يف مهدالب ىلإ سوجملا سرفلا ليحرت رمأ

 امك  هنأب «كلذ نمز نيبتيو «لئاسرلاو ثوعبلا قيدصلا ركب وبأ ثعب مث
 لهأ يف قيدصلا ركب وبأ بكر ةرخآلا ىدامج ىف١  ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاج
 ماقف  ؛ةّضّقلا يذ ىلإ ركب وبأ مهعبّئاف . .بارعألا نم ةنيدملا لوح نم ىلإ ةنيدملا
 يف كلذ نوكيف ءةصقلا يذ يف ركب وبأ لزنو - بارعألا قطانم يف رومألا طبضب

 ءارمألل ةمؤلالا دقعو :فتوعبلا رك وبا عطق» مث - ه١١ نابعشو بجر

 «نميلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا مهنمو . .ةصقلا يذ نم ءارمألا راسف . .نيثوعبملا

 ثعبو ؛ةماميلا ىلإ لهج يبأ نب ةمركعو «نيرحبلا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلاو
 ةربراةنر ب ىلإ ىيدصلاب ةنوكع وباور#ةماهبلا ىلإ هركأ نأ يلتكلا لنحت نب ليست
 ىلإ كلذ نم غرف اذإ هجوتيو هرهمو نامع ىلإ ةجفرعو يريمحلا نصحم
 لهج يبأ نب ةمركعو ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب نأ كاردإ كلذ حيتيو *' ”تومرضح
 .ه١١ ةنس ناضمر وأ نابعش يف ناك

 ١ ١. ص  رمع قوراف . د  ينامعلا خيراتلا رداصم 0030

 81 نص يحج كريثك نبا ةياهئلاو ةيادبلا .((0)
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 راغأ نيذلا ىلع تومرضح لماع ديبل نب دايز ةراغ أبن يدقاولا ركذ دقو

 ىقتلاف .ديبل نب دايز هلعف ام سيق نب ثعشألا غلبو» :لاق مث «ةدنك نم مهيلع

 دايز ىلع ةميزهلا تعقوو «ميرت اهل لاقي تومرضح ندم نم ةئيدم نم ًابيرق موقلا
 هباحصأو سيق نب ثعشألا لبقأو .ةئيدملا كلت اولخد ىتح اومزهناو  هباحصأو -

 - .ًاديدش ًاراصح هغم نمو ديبل نب دايز رصاحف ميرت ةئيدم ىلع لزن ىتح

 و :لاقو ..ثعشألا ىلع هدجنتسي ةيمأ يبأ نب رجاهملا ىلإ ديبل نب دايز
 يدي يو داو 17 ياسا رك يف ياا هيل -

 ينوب سيق نر تيعسألا ىلإ هاتكلا نمازو رك وب دهب ملا اج
 50 باتك مث سيق نب ثعشألا ىلإ نك با باتك يدقاولا ركذ مث

 ؛ةيمأ يبأ نب رجاهملا ىلإ بتك ركب ابأ نأ يربطلا ركذ امنيب «لهج يبأ نب نب ةمركع

 ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعب ركب ابأ نأ يربطلاو ةرمس نباو نودلخ نبا ركذو
 اا و ا رو و م

 :ىلي انك قئاثولاو قيقبلا اينلا نيدرت ةفيرافلا
 نع معتل نوبلا ىلإ نيم نأ ةيمآ وب رحايملا وفا 56 ابأ نإ)

 هعم راسف ءقئاظلاو ةكمس مو كلذل رجاهملا لصفف» نودلخ نبا ,لاق (هرمأ

 - يلجبلا هللا دبع نب ريرجب َرَّمو «يصاعلا يبأ نب نمحرلا دبعو «ديسأ نب دلاخ
 نب ةورف هيلإ مضناف نارجنب ٌرَم مث «هيلإ امهمضف «روث نب ةشاكعو  نارجن لماع
 احوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع هءاجو  (جحذم لماع)  كيسم

 ةيمأ يبأ نب رجاهملا ركب وبأ ثعب» :يربطلا خيراتب ةحيحص ةياور يف ءاج كلذكو
 ىتح ىضم مث «فئاطلاب ْرَمَو ءاقيرط ةكم رجاهملا ذختاف «تومرضحو ءاعنص ىلإ
 هيلإ مضناف نارجن لهأ ىلع مدق مث «هيلإ هَّمَّضَف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىذاح
 ىلع لخدو ًابيجتسم لبقأو ءأسيق برك يدعم نب ورمع قرافو «كيسم نب ةورف
 صاعلا نب نمحرلا دبع ةيمأ نب رجاهملا ا :ةرمس نبا لاقو 1 تناهملا

 . , كيسم نب هورف هيلإ مضناف «نارجنب رجاهملا ًأدبف : يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 (ءاعنص ةيمأ يبأ نب رجاهملا لخدف» :لاق نأ ىلإ «برك يدعم نب ورمع هءاجو
 نب سيقو برك يدعم نب ورمع راسو ءاعنص ىف رمألا حالصإ كلذ لالخ مت دقو

 «ثدح امع افعف «ركب يبأل ارذتعاو ءرومألا حيضوت متو ءركب يبأ ىلإ حوشكم

 )١( هدو ”07”ص  يدقاولا خيرات نع هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا "7,

 ) )0نبا خيراتو 5” ص ب ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبطو 8/ ص ةج - يربطلا خيرات

 خلدون  ص ؟ج ١6 .
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 نب سيق رهص  يصاعلا نب ديعس نب نابأ ءاعنص ةمصاعلاو نميلا ىلع لمعتساو

 نب نابأ ىلوتو «ةدنك ىلإ ريسي نأب رجاهملا ىلإ ركب وبأ بتكو  يدارملا حوشكم
 عم تومرضح ىلإ اهنم ريسملل برأم ىلإ رجاهملا هجوت امنيب «ءاعنص يف ديعس

 . لهج يبأ نب ةمركع

 امأ . لهج يبأ نب ةمركع ىلإ ركب وبأ بتك» :هنأ يدقاولا ةياور يف ءاجو
 باتك ىناتأ دقو «ةدنك لئابقو سيق نب ثعشألا رمأ نم ناك ام كغلب دقف :دعب

 مهورصح دقو «هباحصأ ىلعو هيلع اوعمتجا دق ةدنك لئابق نأ ركذي ءديبل نب دايز
 عيمج يف ديبل نب دايز ىلإ رسف اذه يباتك تأرق اذإف «تومرضحب ميرت ةنيدم يف
 الإ برعلا ءايحأ نم حب نّرمت ال :رظناو «ةكم لهأ ْنِم كباجأ ْنَّمو كباحصأ

 : . مالسلاو لباسم أو نيت كر ثعشألا ىلإ كعم مهتجرخأف .«كعم مهتضهنتسا

 راس مث «كلذ ىلإ هوباجأف ءاهلهأ ضهنتساف ءءاعنص ىلإ راص ىتح «ةمركع راسف
 يبأ نب رجاهملا وه ءاعنص ىلإ ىتأ يذلا نأ بوصألاو .؟'"«اهلزنف «برأم ىلإ
 ىلإ باتكلا سفنب بتك ركب وبأ لعلو «برأم ىلإ ءاعنص نم راس يذلا وهو «ةيمأ
 ىتأ يذلاف «سابتلالا عقو كلذلو «لهج يبأ نب ةمركع ىلإو ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 ةمركع نوكيف «برأمب لزنف ةيمأ يبأ نب رجاهملا وه برأم ىلإ راس مث ءاعنص ىلإ
 . تومرضح ىلإ ًايوس اريسيل رجاهملاب ىقتلاف «برأم ىلإ ةكم نم وأ نامُع نم ىتأ

 ىلإ دايز ةبتكو.:ةدنك ىلإ رجاهملا عم ةمركع راس مشل :نودلخ نبا لاق

 ةمركع فلختساف تومرضحو برأم نيب ةزافملاب باتكلا هيقلف هثحتسي رجاهملا
 رمع نب فيس ةياور يف ءاج ام نودلخ نبا ركذ مث "'”«دايز ىلإ لجعتو سانلا ىلع

 نب ثعشألا ىلإ ركب يبأ باتك يهو ةماه ةقيثوو ةقيقح انه تلهاجت يتلا يميمتلا
 «تومرضحو برأم نيب ةزافملاب وهو رجاهملا ىلإ باتكلا لصو دقو «سيق
 ركذ دقو «سانلا ىلع ةمركع فلختساو  باتكلاب راس يأ  باتكلاب لجعتف

 : يلي ام هيف ءاج سيق نب ثعشألا ىلإ ركب يبأ باتك نأ يدقاولا

 ىلإ هتمأ ىلع هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسبا
 .ةدنك لئابق نم هعم ْنَّمو سيق نب ثعشألا

 : مالسلا هيلع هّيبن ىلع لّرنملا هباتك يف لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف :دعب امأ

 ."0ههو "07ص  يدقاولا خيرات نع هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 نسا خيراتو - 550 ص - ةرمس هوبا تب نمنلا ءاهقف تاقبطو - /8ص ؛ج - يربطلا خيرات 030

 . 6١ص ؟هج .. نودلخ
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 5 0 -_ 2 رعب 0 ديم

 انأو ٠١7[. :نارمع لآ] # َنوُسَِسُم مُتنأو الإ نوَم الو وات ّقح هلأ وهنأ اوُنماَ نذل بيني

 الو . .هنيد نع اوعجرت نأو هدهع اوضقنت نأ مكاهنأو هدحو هللا ىوقتب مكرمآ

 يلماع مكب هلعف ام . .مكلمح امنإ ناك نإو . . هللا ٍليِبَس ْنَع مكلِضُيف ىوهلا اوُعبَتت

 ءاذه يباتك بحاص ٌثرمأ دقو .نوبحت ْنَم مكيلع يلوأو هلزعأ ينإف ءةليبل ضن فانز

 هللا انقفو .ّقحلا ىلإ اوعجارف 0 ًادايز رمأي نأ ءّقحلا متلبق متنأ نإ

 يلي ام كاردإ هلك كلذ حيتيو ."' ”«مالسلاو ٠ ىضر هيف ام لكل مكايإو

 يلاتلابو «ًابطاخ ًالمع ديبل نب دايز هب ماق ام َرّبَتْعَأ قيدصلا ركب ابأ نإ :ًالوأ

 تماقو (مالسإلا نع ةدر) ثدح ام تربتعا يتلا ءارألاو معازملل ةحص الف

 هب اوماق اممف «ثعشألاو تومرضحو ةدنك ةدر نع ةلطاب معازم جيورتو فالتخاب

 نب دايز تافرصت أطخ ببسب ةيبلاغلا نم داهتجا وه امنإو ةدرلا نم ءيش هيف سيل

 هلعق ام ؛ .متلعف ام ىلع مكلمح امنإ ناك نإ» قيدصلا ركب وبأ لاق كلذل ةيلدجل

 وبأ ربتعا دقف كلذبو . (نوّبحُت ْنَم مكيلع يلوأو هلزعأ ينإف ءديبل نب دايز يلماع

 داهتجا نأ ينعي امم .هلمع نع هلزع بجوتسي ءًائتطاخ ًالمع دايز هب ماق ام ركب

 نأ نم امهنت حو: ذق نينمالملا تومهرضتخ لهاو ةباحصلا نم هعف نيذلاو .فشعألا

 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب

 (دايز لزع) وه ةنتفلا كلت يف (قحلا) ربتعا دق قيدصلا ركب ابأ نأ :ًايناث

 ام وهو .ةعاطلا نع جورخلا ىلإ وأ هلتق ىلإ كلذ رمألا زواجتي ال نأ بجيو

 ادايز رمأي نأ قحلا مّتَلبق متنأ نإ ءاذه يباتك بحاص ٌُثرمأ دقو» : هلوق يف ىّلجتي

 وه هعم باتكلا ركب وبأ ثعب يذلا باتكلا بحاصو .؛مكنع فارصنالاب

 نب ثعشألا رهص  لهج يبأ نب ةمركعب ركب وبأ هفدرأ مث «ةيمأ يبأ نب رجاهملا
 ةمركع هب قحل مث «تومرضح ىلإ باتكلاب راسف رجاهملا لجعت دقو - سيق

 ريجُنلا نصح وهو هنصح ىف سيق نب ثعشألاو «ميرت يف دايزو رجاهملاو لصوف

 ةدنك لوبقب هيلع باجأف ثعشألا ىلإ ةمركع ىتأف «ءثعشألا باوج رظنتني رجاهملاو

 نصح نم ةمركع عم ثعشألا راسو «ركب يبأ باتك يف ءاج امب تومرضحو

 نع فارصنالاب ًادايز رجاهملا رمأو «ميرت يف ةيمأ يبأ نب رجاهملا ىلإ ريجنلا

 ةيمأ يبأ نب رجاهملا تومرضح ىلوتو «ةنيدملا ىلإ فرصناف «تومرضح

 وبأ هنم لبقف «قيدصلا ركب يبأ ىلإ سبق نب ثعشألا راسو « لهج يبأ نب ةمركعو

 ىلإ ثعشألا عجرف ؛(ًاريخ كنع ينغلبيل) :هل لاقو «ثدح امل هريسفت ركب
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 تاحوتفلاو داهجلل ةدنك ناسرفب قلطنا نأ ىلإ ًاعاطم ًاميعز لزي ملو تومرضح
 بك 175 ظلي

 تومرضحو ةدنك يف ثدح ام نع ةعئاشلا ثاياورلاو خيراتلا بتك نإ :أثلا
 مدع ىلإ هيبنتلا نم دب ال هئلاث ًامعازم تركذ دق (هدر) هنأب ثدح ام تفصو يتلاو

 يربطلا اهركذ ىتلا يميمتلا رمع نب فيس تاقيفلتو تاياور نم يهو ءاهتحص
 : يه معازملا كلتو ءرداصملا ةيقب يف تعاشو .يدقاولا اهضعب ركذو

 3 . قيدصلا ركب يبأ باتكب هيلإ لصو يذلا لوسرلا لتق سيق نب ثعشألا نإ -أ
 نب ةمركعو ةيمأ يبأ نب رجاهملا وه باتكلاب لصو يذلاف «ءكلذل ةحص
 قرش -ةرهملاو خلا ىلع الماع ةمركع ثكم دقف امهنم يأ لقي لو 0
 ناكفاا ءماشلا عبو داهجللل نمل لهأ ركب وبأ رفنتسا نأ ىلإ - تومرضح ةقطنم

 هعم نم هعمو لهج يبأ نب ةمركعو «ريمح هعمو عالكلا وذ نيرفنتسملا لئاوأ يف

 يف ماشلا ىلإ راس يذلا شيجلا يف ةمركع ناكف '. .نامعو ةرهمو رحشلا نم

 . باطخلا نب رمع ةفالخ ىلإ تومرضح يف ًالماع رجاهملا ثكمو ها رفص

 . (كومريلا ةعقوم يف لهج يبأ نب ةمركع دهشتساو) :نودلخ نبا لاق

 تومرضح لصو امل ةيمأ نب رجاهملا نأ ىميمتلا فيس تاياور تمعزو - ب
 ةيي كاناك دلو :نوكتسلاو هديك هو هعش نيذلاو: سن نين كمال بزاخ)
 عم اونصحتف ءدايزو رجاهملا مهمزهف «تومرضح ْنِم هعاطأ ْنَّمو  ةدنك

 فرمان يرحم ىتأو «رجاهملا مهرصاحف ءريجُتلا نصح يف ثعشألا
 ىلإ تعشألا نمأتساو ؛«همركعو رجاهملا مهبلغف «لاتقلل ةدنكو ثعشألا جرخف
 هّنَّمُأو رجاهملا هب ءاجو هيلإ جرخف عشت نامعتلا :تنن ءاهسا ةقتاك امر ةمركف
 نوملسملا همحتقاف .بابلا مهل حتفي نأ ىلع هموق نم ةعستو هلمأو هلهأ يف

 يميمتلا فيس ةياور تّضق كلذبو (. :تامتلاو ةيوذلا اوبسو ةلتاقملا اولتقو
 نرد ةلعجو - ةارفأ ةهشت ءانتعياب: ب ةدنك تالاحو كندابأف «ةدنك ةليبق ىلع

 الإ ةكرعم يأ عقت ملو ء«دحاو درف ةدنك نم لتقي مل امنيب . ايابس ةدنك ءاسنو

 ةدنك نم دحأ لتقم مدع يدفاولا ْرِرب دقو .يميمتلا فيس ماهوأو تاقيفلت يف

 سيق نب ثعشألا نأ :دعب امأ «تومرضح ىف هلماع ىلإ ركب وبأ بتكاا : هلوقب
 ًادحأ ّنلتقت الو ءامّركُم ّيلإ هلمحاف . ل ا لل
 يميمتلا تاقيفلت ةحص مدع دكؤي اممو ' '”(مالسلاو :اريبك الو اريك ةنكك عرف

 ١. 06و ”5؟ ص - يدقاولا خيرات نع - هللا كيمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 20
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 عم ىفانتي كلذ نأ «معز امك دارفأ ةعست ىوس مهنم قبي ملو ةدنك ةدابإ نع

 وانسأا هنأ ةيسداقلا ةعقوم نع يربطلا خيرات يف ءاج دقن «خيراتلا قئاقح

 ناك كومريلا ةعقوم يف هنأو «ةئامعبسو فلأ يف ةيسداقلا ىلإ سيق نب ثعشألا

 بةدنك نس لتاقع فلا بوسودنرتك ىلع ىددكلا نماع وم سيلا ةربفأ

 جيدخح نب ةيواعمو  ةدنك نم لتاقم فلأ - سودرك ىلع دوسألا نب طمسلاو

 دما لاق تطمع نم نودسلا نو لداقينلا ب ىنيوورك له وكلا
 ؟؟ص] .«ةيسداقلا ىلإ افلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعشألا راس» :نودلخ

 . نميلا لهأ نم مهريغو تومرضح رئاسو ةدنك نم ْمُهو .[1ج

 ةمركع ثعبا هنأ تاقيفلتلا نم اهعياش امو يميمتلا فيس ةياور تمعزو - حج

 كب لغفأ ام :ركب ؤبأ هل لاقف ءركب يبأ ىلإ ًافتكُم ًاريسأ سيق نب ثحشألا
 هجّوَّرو ركب وبأ هنع افعف « كتخأ ىنجوزتو ىنع وفعت : ثعشألا لاقف ؟كلتقأ

 جوزت ثعشألا نأل رداصم ةدع يف ةياورلا 7 تعاش دقو .«ةورف مأ هتخأ

 نأ حيحصلا امنيب . حيحص معزلا كلذ نأ ضعبلا نظف «لعفلاب ركب يبأ تخأ

 ةنس ةرونملا ةنيدملاب ِةْيِكَي هللا لوسر ىلإ ثعشألا مودق دنع ناك جاوزلا كلذ

 عارم نيبو ةقيقدبلا كلف ون قيقرعلا ةودلت قنا ةياوردكل راس دقو «بهق

 لاق» هنأ نودلخ نبا ةياور يف ءاجف «ةدرلا دعب جاوزلا عوقو نع يميمتلا ةياور

 ثعفالا ناك نق «يتجوز يلع درو «ينلقأو ىف بستحا ركب ابأ اي :ثعشألا

 نأ ىلإ اهرخأو نكي هللا لوسر ىلع مدق نيح ركب يبأ تخأ ةورف مأ جوزت
 كلذكو: د «ًاريخح كنع ينغُلَتي :لاقو «هتجوز هيلع َدّرو ركب وبأ هقلطأف . . عجري

 ناك دقو» : لاق مث ءركب.ىبأ ىلإ ثعشألاب تعب رجاهملا نأ :ةرمس: نبا لاق
 ملو «ةورف مأ هتخأ ركب يبأ نم جوزت يي هللا لوسر ىلإ هترجه موي ثعشألا

 .- هنع افع موي يأ  (ٍذئموي ةورف مأ هتجوز ركب وبأ هيلإ ملسف . .اهب لخدي
 .[ةرمس نبا تاقبط /""ص]

 نب ثعشألا نادكؤت اهنأل يميمتلا معازم يفنت ةرمس نباو نودلخ نبا ةياورف

 مدقت دقو «ةيرجه 4 ةنس ِهِكَي هللا لوسر ىلع مدق نيح ركب يبأ تخأب جوزت سيق
 تومرضح ىلإ كاذنأ داع ثعشألا نأ ىف لثمتت ةقيقحلا ةيقبو «كلذ نع نيقيلا أبنلا

 ىذ تاس لإ نب همجي هكا هل تيحلاد ءركب يبأ تخأ ةورف مأ هتجوز هعمو

 «ناضمر وأ نابعش يف - ِةقَي هللا لوسر ىلإ ثعشألا مدق املو - ه١٠ ةنس نابعش

 نأ هدنم نبا ركذ» ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو «دمحم دلومب مهربخأ -ه١٠ ةنس

 نب دمحم نأ) نويعلا ةرق يف ءاجو اِهْيْلَك يبنلا دهع يف دلو ثعشألا نب دمحم
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 نإف ىلاتلابو .(دمحمب اومستو خلي هللا لوسر ةايح يف اودلو ةعبرأ عبار ثعشألا
 راشأ يذلا غونلا نم يه مجارتلا باحصأو نيخرؤملا ضعب اهلقن يتلا يميمتلا معازم

 يف ُهبُّشو ُنعاطم اهيف رابخأ نيخرؤملا ضعن مالك يف دجوي» :الئاق نودلخ نبا هيلإ
 . 20(. .ءاوهألا لهأ نم اهرثكأ «نيعباتلاو ةباحصلا نم مهرايخو ةمألا رابك

 دادي: ةناحيصلا ناسو هلق. نودتسالا ناك ني نست نب فعتا]| ناك ةقلو
 ىور) : يبطرقلا لاقو ا ىلإ نيلوألا نيقباسلا نما هنأ نويعلا ةرق يف

 «لئاو وبأو . مزاح يبأ نب ١ سيق هنع ىورو لِي يبنلا نع ثيداحأ ىششألا

 جرخأ) ثعشألا ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو .«يىدع نب نمحرلا دبعو «يبعشلاو
 وهو حيرش يضاقلا نأ ديرفلا دقعلا يف ءاجو .«حيحصلا يف هثيدح ملسمو يراخبلا
 هيلإ لخد» :«نيعباتلا ءاملع رابك نمو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةفوكلا يضاق

 انخيشب ًالهأو ًابحرم :حيرش لاقف ءءاضقلا سلجم يف وهو سيق نب ثعشألا
 ءامعزلاو ةباحصلا رابك نم سيق نب ثعشألا ناكو .«هعم هسلجأو ءانديسو
 لفاحج ةلواصم يفو قارعلا حوتف يف ربكألا رودلا مهل ناك نيذلا نيدهاجملا
 مظعألا رودلا مث :تارزإ يف هنراهنا حتا يف مد قارعلا يف ةسراغلا ةيروطاريمإلا

 .ناجيبرذأ دالب حتف وهو ثعشألل

 قارعلا ىف تاحوتفلاو داهجلل ثعشألا قالطنا
 لئابقو ءاسؤر باطخلا نب رمع ةفيلخلا رفنتسا امدنع ثعشأللا قالطنا ناك

 ةيروطاربمإلا ءاجرأ نم ًاميظع ًاشيج قارعلا يف اودشح نيذلا سرفلا داهجل برعلا
 ةيعاسمل برع نشا رفع ءاهز قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف ناكو ةيبراقلا
 يف ةداقلاو ةباحصلا نم هعم نيذلاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا يباحصلا ةدايقب

 نادلبر سلاتا نعش نم اقيح سردلا عسا ه١ ةنس طساوأ ذنم  قارعلا

 ميلقإو طاباس ىلإ - ىرسك ةمصاع - نئادملا نم اوهجوتو ةيسرافلا ةيروطاربمإلا
 هللاو» : لاق باطخلا نب رمع كلذ غلب املف - نيملسملا برعلا ةبراحمل  ةريحلا
 اييطخ الو ةطسبو يأر اذ الو ًاسيئر عدي ملق «برحلا كولمي مجعلا كولم نيرمقأل
 ىلع هلامع ىلإ رمع بتك دقو . . سانلا هوجوب مهامرف «هب مهامر الإ ًارعاش الو

 «يأر وأ حالس وأ سرف وأ ةدجن هل تناك نم اورفنتسيو هيلإ اوثعبي د ةيرعلا
 . ””(ةنيدملا ىلإ مهجاوفأ تءاجف

 .188ص ؟دج  نودلخ نبا خيرات )١(
 .794ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 ب اداععو”ةدعغ:.ةنيدملا ىلإ اولصو: خيذلا ناسرفلاو هسانكلا رثكأ ناك دقلو

 سيق نب ثعشألا ةماعزب داهجلل اوقلطنا نيذلا تومرضحو ةدنك ناسرفو بئاتك مه

 «ةدنك ناسرف نم ةئامعيسو فلأ سأر ىلع سيق نب ثعشألا قلطنا دقف «يدنكلا

 :«ةوبش ىلاعأو نامع رافظو ةرهملاو تومرضح لئابق ةيقب رئاس نم فالآ ةدعو

 ةفيلخلاب ىقتلاو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ شيجلا كلذ سأر ىلع ثعشألا لصوف

 ههنا ذإ ءةتيدعلا ىلإ ةيرقفينلا

 يف هحرسو «قارعلا برح هالوو صاقو يبأ نب دعس باطخلا نب رمع نّيع)

 نب نامعنلا نب ةضيمح مهيف .نيرفنتسملا نم رمع دنع عمتجا نمم فالا ةعبرأ

 ىلغ جحذم نم ةئامثالثو فلأو  نميلاب ةارّسلا دزأ نم قرابو - قراب ىلع ةضيمح

 نس ديزيو , يفعجلا ةبيؤذ نب ةربس وبأو «برك يذعم نب ررمع :ءاسور ةثالث

 ينوكسلا جيد نب ةيواعم مهيلع ةدنك نم نوكسلا نم ةئامعبرأو .يئادّصلا ثرحلا

 . «ينوكسلا ريمن نب نيصحلاو

 ةثالثب»  قارعلا ىلإ دعس ريسم يأ  هجورخ دعب رمع هّذمأ مث :يربطلا لاق

 اوناك نميلا لهأ نم فالآ ةثالثلاف .«سانلا رئاس نم فلأو «نميلا لهأ نم فالآ

 . نميلا لئابق نم مهريغ نمو «تارجت نمو «ةعاضق نمو ء«معثخ نم

 ىقتلاف ءتومرضح بئاتكو ةدنك ناسرف يف سيق نب ثعشألا لصو مث

 ىلإ ةنيدملا نم شيجلاب قلطناو «ةئيدملا يف أمايأ ماقأو ءباطخلا نب رمع ةفيلخلاب

 فاريسب دعس ىلع ِمَدَق» : يربطلا لاق . فاريس يف صاقو يبأ نب دعس ثيح

 راس# :ثنودلخ نبا ناتو نجعل لهأ نم ةئامعبسو علا ىف نيف نب تعشألا

 ىف سيق ني ةعنقالا ةقحلو هركاششملا هبلإ ةتفيتحاو اهل نفا كازشش ىلإ كغ

 ْ نين 1 ا"”(ًافلأ نيثالت

 ناسرف نم سيق نب ثعشألا عم اوناك نيذلا تركذ يربطلا ةياور نأ ودبيو

 رئاس نم ثعشألا عم اوناك نيذلا نودلخ نبا ركذ امنيب «ةئامعبسو فلأ اوناكو ةدنك

 ىلإ ابرغ ةوبش يلاعأ نم دتمملا ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح لئابقو قطانم
 لوصو دنع نميلا لئابقو قطانم ةيقب نم اولصو نيذلا كلذكو ءأقرش نامُع رافظ

 مهنم ناك دقو «قارعلا ىلإ هشيجو ثعشألا عم اوهجوتف «ةنيدملا ىلإ ثعشألا

 ١. 45ص - نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 030



 74 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كك

 عخنلا نم ةئامتسو ءعجمض نب دادش مهيلع فدصلاو تومرضح نم ةئامتس)

 - ليكبو دشاح  نادمه لاجرو ناسرف مهنمو «(يعخنلا بعك نب ديرد مهيلع

 ينب ناسرفو «ينادمهلا ّيمَس نب ثراحلاو ينادمهلا سيق نب ديعس ةدايقب
 ةبيتك ًاضيأ مهنمو «يئراحلا باهش نب ريثكو دايز نب عيبرلا ةدايقب بعك نب ثرحلا
 ةدايقب ةدنك نم نوكسلا ةبيتكو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ةدايقب ةدنك نم

 نوملسملا عمتجا املف : سيق نب ثعشألا ةمع نبا وهو ينوكسلا جيد نب ةيواعم
 ةرسيملا ىلعو ءدمتعملا نب هللا دبع ةنميملا ىلع لعج) «فاريسب دعس ىلإ

 . .قيتعلاو قدنخلا نيب لزنف ةيسداقلا دعس ىتأو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش

 ىلعو أفلأ نيتس يف طاباسب متسر ركسع امنيب ..بيذعلاب هرصق دعس طتخاو
 شيجلاب  متسر راس مث . .افلأ نورشع هتقاسو أفلأ نيعبرأ يف سونلاجلا هتمدقم
 .''”(ةيسداقلاب هلوزنو همودق لبق كلذو . . يثوك يف لزنف - يسرافلا

 صاقو يبأ نب دعس ىلإ باطخلا نب رمع بتك «طاباس يف متسر ناك اميفو
 مهنيب «مالسإلا ىلإ هنوعدي سرفلا ميظع ىلإ ةداقلا ةباحصلا نم ةعامج ثعبي نأب
 نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو «برك يدعم نب ورمعو سيق نب ثعشألا

 ثعبف .سرفلا ميظع ىلإ ةعامج ثعبي نأ هرمأي دعس ىلإ رمع بتك» :هنأ يرذالبلل
 ” ناقل يسرع !رردفا عاج ديرك دعب نب يريح يع رب ثعشألا ٌدْعَس
 انَّدَعَو دق انيبن نإ :اولاق ىتح ريثك مالك مهنيب ىرجف .مككِلَم :اولاق ؟نوديرت نيأ
 . "”(هكضرأ ىلع بلغن نأ

 اهيف يتلا يه متسُر اهيف ناك يتلا (طاباس) نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ةريحلا كولم رخآ - سوباق ابأ رذنملا نب نامعنلا زمره نب زيوربأ ىرسك سبح
 ىلع ٌعِمجُت جحذم لئابق نأ ول كاذنآأ برك يدعم نب ورمع ىنمت دقو  ةرذانملا
 : ذائات رلدلا ني ةانحتلا ةريهاتمو ةاقنال اهب ويسف هتساكر

 يدفجت ةفيستت ىلع لجأ .ىشح سوبان انبأ اهس ثا

 (هيلع قيضُم يأ) قرزحم وهو طاباس نجس يف رذنملا نب نامعنلا تامو
 فتق ىنتعا لاذ كلذ يفو

 نروح رهو ان ينجس طاءاست هير هتوسلا ذه ئيشتا افوكاذذ

 :.؟5 5 4ص - نودلخ نبيا خيرات يف هلا 03

 ١. 57ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)
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 ايكلا مدقت يتلا راق يذ ةعقوم ىلإ رذنملا نب نامعنلا لتق وأ توم ىدأو

 سيق نب ثعشألا ىقتلا املو (م517) ةيوبنلا ةثعبلل ةثلاثلا ةنسلا يف تناكو ءاهنع

 ام هنيبو مهنيب ىرجو «طاباس يف متسرب امهعم نيذلاو برك يدعم نب ورمعو

 - تاذلاب امهل قبس يتلا «نئادملا يف درجدزي ىرسك ىلإ مهذفنأ «مالك نم ىرج
 نب نامعنلا مايأ زمره نب زيوربأ ىرسك ءاقلو اهيلإ مودقلا - ورمعو ثعشألا
 («نمزلا تللذ ف برعلا |اولثم ءاشور ةسمتع هد وع ورع ةفسكالا ناكو ع ودنجلا

 ندلعل اناك ح (417 )بلا 4: ةقم تنوعت وبك ىلإ اذه انههويسم ىف انف

 هوعدو  درجدزي ىرسك وهو  كلملا اوتأ مث» :يرذالبلا لاق ءامهعم ْنَّمو ُمالسإلا

 .مكتلتقل لسُر مكنأ الول :لاقو «فارصنالاب مهرمأو ءبضغف «مالسإلا ىلإ
 عم دفولا مالك نأ يربطلا ةياور يفو ''"هيلإ مهذافنإ ىلع هفنعُي متسر ىلإ بتكو

 بضغف «فيسلا امإو ةيزجلا امإو مالسإلا امإ رتخأ) :مهلوق ىلا ىنيهعنا: ضوشك

 كك هوملعاو «مكبحاص ىلإ اوعجرا . .مكتلتقل يلبق لسُرلا دحأ لتق ول» :لاقو

 راس ءاوعجر املو «مكدالب خودي مث ةيسداقلا يف نيعمجأ مكنفدي ىتح متسر لسرُم

 .نيملسملا ركسع ةهجاوم يف ةيسداقلاب قيتعلا ةقطنم لزنف يسارفلا شيجلاب متسر
 . ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا نأ ثبل ام مث

 ةيسداقلا يف سيق نب ثعشألا محالم

 امهيظع اذايعهو ارفاو اماهونإ هتدايتب ةدكك ناسزفلو نمنق ة نب ثعشألل ناك دقل

 ةعقو ةيسداقلا ةعقو تناك» :ريثك نبا ظفاحلا اهنع لاق يتلا ةيسداقلا ةعقوم يف

 َءاَسَّنلا قرع هباصأ دق صاقو يبأ نب دعس ناكو اهنم ٌبجعأ قارعلاب نكي مل ةميظع

 ل ا ا ل لا ل و ل ل
 ةرسيملا ىلعو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةنميملا ىلعو  يرذعلا  ةطفّرع
 7 ىفارعلا حوشكم رن نست

 ريمأ سيق نب ثعشألا ناكف ءاهتيارو اهريمأ شيجلا يف ةليبق لكل ناكو
 هيليو «تومرضحو ةدنك ناسرف نم ةئامعيسو فلأ هتدايق تحتف ةدنك ةيار بحاصو

 جيدخ نب ةيواعمو «ةدنك نم ةبيتك سأر ىلع طمسلا نب ليبحرش ةدنك ةداق نم

 سأر ىلع جعمض نب دادشو «ةدنك ْنِم نوكسلا ْنِم ةئامعبرأ سأر ىلع ينوكسلا

 .؟ 57ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(

 .47”ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0)
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 ةماعلا ةسائرلا :تناكو. ةدتك وخأ فدصلاو ب فدّصلاو  تومرضح نم ةئامعس
 ةعبرأ ءاهز ْمُّهو - كئلوأ ةدنك لاجرو ناسرفو ثعشألا نإ مث ؛ثعشألل مهيلع

 نيذلاو ةليجب ةليبق مضت تناك يتلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةنميم يف اوناك - فالآ

 نب ورمع ةدايقب جحذم نم ديبز ينب مضت امك  نيملسملا شيج عبُر مهو  اهعم

 . ةنميملا دئاق

 فده يمالسإلا شيجلا ةنميم تناك ةيسداقلا ةعقومل لوألا مويلا كراعم يفو

 سرفلا نأ :نودلخ نبا لاق كلذ ىفو «لايفألاو ةيسرافلا ةيبرحلا قرفلا تامجه

 نع ريثك نباو يربطلا ركذو «ةليجُي ىلع اهولامأف «نيملسملا ىلع ةليفلاب اولمح»

 يذلا بناجلا يف نيملسملا سأب نإ» اوملع سرفلا نأ : يلجبلا مزاح يبأ نب سيق
 «نيليف سانلا رئاس ىلإو «اليف رشع ةتس انيلإ اوهجوف «سانلا عبُر اًنكو «ةليجَب هيف
 رطملا هتأكف باّشئلاب اننوقشريو ءديدحلا كسح انلويخ لّجرأ تحت نوقلي اولعجو
 ىسرافلا انينإف ادوسأ اونوك لوقف انننزمي ترك دعم ني ورمع ناكو اكيلع

 كلذ ّقُث «روث ابأ اي :هل انلقف ءهِباَشُت هل طقست داكي ال مهنم راوسإ ناكو + سنت

 نس ورمع مطح مثال : ىردداعلا لاق . (هحبلذف هقئتعاف ورمع هيلع لمحف « ىسراملا

 نب ثعشألا قلطناف «كلذك نولعفي ديبُز ينب ناسرف عفدناف  اذكه اولعفا  :لاقو
 نبأ ركذو .ديبُز ينبو ةليجب عم ودعلا فوفصو لايفأ نوقرتخي ةدئك ناسرفب سيق

 اهولاعاف قيملعملا يلع ةليقلاب اليعتا سرفلا نأ :سيستلا كرس ةءاور وح نوفاك

 هعم اودهنو اوطاشتساف «دسأ ونب هلعفي امب ةدنك سيق نب ٌتعشألا رّيعف «ةليفلا

 مدد نك دوو سيق رد ثغشألا َنَيَتَف) : يربطلا لاقو .؟مهئازإب ةردركلا اولازأف

 نب ورمع ةماعزب ديبزو ثعشألا ةماعزب ةدنكل تناكف .«مهئازإب نيذلا اولازأف

 كلذ يف ًالساب ًارود هللا دبع مت ريرح ةدانقن نكيعتلا ةنميمو ةليجبو تترك يدعم

 تيباوت هيف تطقسو تعطقتو «ليللا ةأده تبهذ ىتح لاتقلا هيف رمتسا يذلا مويلا
 . ةحداف رئاسخ اودبكت نأ دعب مهركسعم ىلإ سرفلا رقهقتو «لايفألا قيدانصو

 مل ذبل ام
 تي اي 3

 ءحالسلا اهيف ذفني ال 00 مهيلع) سرفلا نم ةقرف تمدقت ىلاتلا مويلا يفو

 - ديدحلا يف لمعت ال فويسلا نأ اوأرف فويسلاب مهودلاجف نوملسملا مهل فلدزاف

 . مامإلا لاق «يربطلا كْرَت ةيسرافلا ةقرفلا كلت دئاق ناكو (اوعدتراف  عوردلا يأ
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 :يربطلا كْرُت مهئازإب ناكو ءةثامعبس الإ ةصاخ ةدنك نم اهدهش ام هللاو» نحل

 .مهلازأف ةتامعبس يف مهل فحزف «مهل اوفحزا موق اي :سيق نب ثعشألا لاقف

 : ةدنك زجار لاقف ءاكرت لَتَقَو

 'هرّهبألاٍنارهب ْنِمابضَتُحُم ْةَرَطْصَملا يف مهكَرُت انكرت نحن

 لصفناو ؛ءاسملا ىتح تلصاوت ةكرعم يف ناشيجلا محتلا ثلاثلا مويلا يفو

 ليللا فصتنم سرفلا ركسعم ىلع ةراغ برك يدعم نب. ورمع نش مث ؛ناشيجلا
 ناسرفلا نم ةوق يف يدارملا حوشكم نب سيق قلطنا ؛(ريرهلا ةليل) ةكرعم تعلدناف

 مث «سرفلا ركسعم لخاد لاتقلا يف هعم نيذلاو برك يدعم نب ورمع ىلإ مضناو
 ركسعملا ةمدقم يف لاتقلا ناكو «سرفلا ركسعم ىلإ نيملسملا شيج رئاس قلطنا
 نيشيجلا فوفص تمظتناف «ناكملا كلذ ىلإ يسرافلا شيجلا فدئان ءيسرافلا

 تاع ةلاعدلا هيف قيفت .«فوفص ةثالث نوملسملا ناكو ةفحازملل اؤّيهتو لاتقلل

 ان ورح ةاسرفلا يأ لويشلا هنا تصو ةيفارثلا هيق:ةنضو «فويسلاو حامرلا

 : لاقف يدارملا حوشكم نب سيق ماقف .ةرسيملا كلذكو ةنميملا كلذكو «ةلاجّرلا

 ةلاجّرلا هعم سيل ليخلا لمحت نأب سيل يأرلاو «ةفحازُملا الإ ىَبَأ دق مكودع نإ
 ملو مهب اورقع مهعم لاجر ال ليخلا ىلع مهوّدع مهدراطو اوفحز اذإ موقلا َنإف

 اند نسق دو فيعبقالا لات زب د افيفحسم ةلوسلا ووتر . مهيلع اومييقُي نأ اوقيطي

 ىخسأ الو توملا ىلع ءارجأ موقلا ءالؤه نوكي نأ يغبني ال هنإ برعلا رشعم

 . ءادهشلا ايانمو ماركلا ينامأ هنإف لتقلا نم اوعّرجَت الو اوسفانت ءايندلا نع ًاسفنأ
, 

 ءارو تمدقتو تلججرت ءودعلا فوفص ىلإ ًامدقتم ثعشألا لّجرت املف

 ءاسؤرلا رئاس مدقتو «برعلا ةامرلاو ةلاجّرلاو ناسرفلا نم فوفصلا تائم ثعشألا

 برحلا ىحر ترادو ,كراعملا دشأ نم ةكرعم يف ناشيجلا ءمهلاجرو مهناسرفب

 نولعألا ْمُمو مهركسعم ىلإ برعلا داع حبصلا هجو ناك اذإ ىتح) ءحابصلا ىتح
 01 يبلغ

 دية يل را سا ل ا
 نبا نع ئربطلا ركذ دقو .ةيسداقلا موي وهو عبارلا موي حابص يف ةمساحلا ةكرعملل

 دعس لعجف نوملسملا ىبعت# هنأ ريبزلا نب هللا دبع نع ناسيك نب بهو نع قاحسإ

 ١١( ؛ج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ص١١ و١9.
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 يلجبلا هللا دبع نب ريرج سانلا ةنميم ىلعو «ةطفرع نب دلاخ سانلا ةعامج ىلع
 «لاجر لئابقلا يف ماقو) :يربطلا لاق ''”يدارملا حوشكم نب سيق مهترسيم ىلعو

 يذ نباو «برك يدعم نب ورمعو «سيق نب ثعشألاو «.حوشكم نب سيق ماقف
 سراف لهأ ءالؤه ننوكي ال :اولاقف يلالهلا نيدرُبلا يذ نباو يمعثخلا نيمهسلا
 امم اولمحف .اهوسفانت ءايندلا نع ًاسفنأ ىَخْسأ الو ءمكنم توملا ىلع ءارجأ

 . '"”سرفلا نم مهئازإب نيذلا اوطلاخ ىتح مهيلي
 «ةيسداقلا يف ميظعلا يخيراتلا راصتنالاب مويلا كلذ يف ةكرعملا تجوتتو

 نب ورمع حمرو حوشكم نب سيق فيسب ًاعيرص سرفلا شيجلا ريمأ متسر طقسو
 ةباحصلا مالعأ ناكف «يسوجملا يسرافلا شيجلاب ةميزهلا تفصعو «برك يدعم
 «حوشكم نب سيق ةيسداقلا راصتنا ققحت مهتايقب نيذلا نييقيقحلا لاطيألاو

 «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «سيق نب ثعشألاو «برك يدعم نب ورمعو
 «يمعثخلا ةعيبر نب رشبو يثراحلاب باهش نب ريثكو «يرذعلا ةطفرع نب دلاخو
 : لئاقلا ينادمهلا يمس نب ثراحلاو

 ٌرَُّح ٌمجاعألاو .سيدُق بابب اندايجّركم ٌمُهَر ددهشولو
 ٌروزحلاُ يعفيألاهدمدعُيو وعقول ٌبيشيًاموي ثأرل أذإ
 : بسكر نرد اة: لايجو ادتاشأ :  ةييقك ءالح ةعاتعوفاعااذإ

 اوركركت نيح روثأملاب ٌتينثو اولبقأ نيح مهالوأ يف ثنعاطف

 رصنُي بيغلاب هلا نيدرصانو هريغ برال هللا بوث ءاجر

 مهعبتت سونيلاجلا ةدايقب ةيسداقلا نم مهل ولف تبحسناو سرفلا مزهنا املو
 متسر لِتُق املا !دفثأ يرصبلا ةديبع وبأ ركذ كلذ ىفو «نيملسملا نم ناسرفو ةداق

 ثرحلا نب كلامو حوشكم نب سيقو وه ةيسداقلا رهن برك يدعم نب ورمع رّبع
 اوربع نيذلا عم سرعلا اوعشتي نأ ناسرملاو ةداقلا نم ةعامج دعس رمأو (””عشألا

 دقو «ودعلا عابتاب ليبحرشو عاقعقلا دعس رمأ» :نودلخ نبا لاق .ةدنك ْنِم ةبيتك
 ُهَعَبْنَأ مث . .» :يربطلا لاق 2١ .سونيلاجلاب قحلف امهلبق ةويح نب ةرهز جرخ ناك
 لعجو ةبتع نب مشاه مهعّبتا مث طمسلا نب ليبحرش مث ٌمَتْعَملا نب هللا دبع دعس

 )١( ص ةج - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات :١ و١79.
 .178ص ةج - يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا (؟)
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 ناك بلطلا ليخ ىلع دئاقلا نأ يرذالبلا ركذو 2. .ةقاسلا ىلع ةطفزع نب دلاخ
 . يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو متعُملا نب هللا دبع هعمو يرذعلا ةطفْرَع نب دلاخ
 نم نولتقي اولعجف بلطلا ليخ ىلع ةطفرع نب ٌدلاخ دعس ثعب» :يرذالبلا لاق

 هربو همركأف ماطسب هل لاقي لجر ىلع دلاخ لزنو «سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل
 هيلع لمحف سونيلاج قحلف ةارصلاب دلاخ زاتجاو «ماطسب رهن كانه رهن يَّمسو
 ()72يدعسلا ةيوح نب ةرهز هلتق :لاقيو .هلتق لاقيو هنعطف ىثراحلا باهش نب ريثك

 ربخ يف يربطلا ركذ دقف ءسرُْفلا نم ًايناث ًادئاق لتق ةيوح نب ةرهز نأ باوصلاو
 املف ةرهز لحتراو «نوملسملاو طمسلا نب ليبحرشو هللا دبع لزن» هنأ (سْرب موي)

 عقوف يرِهَبَصُب ةرهز نعطف . .هوشوانف عمج يف يَرْهِبَصَب اهب هيقل سرب ىلإ ىهتنا
 ةرهز نم دقتعاف سرب ناقهد ماطسب لبقأف ءسْرُب موي يف هتنعط ْنِم تامف رهنلا يف

 ركذ يذلا وه اذه ماطْسبو ''”«لبابي اوعمتجا نيذلا ربخب هاتأو ءروسجلا هل دقعو
 لابي اوهيععا ةيذلا نيش اذلاخ ريحأت هدنف ةطفرع نب :دلاتع لووت قرذذانلا

 نب ريثك هيلع لمحف سونيلاج قحلف ةارصلاب دلاخ زاتجاف «نازريفلا ةدايقب
 نب هللا دبع) ةطْفرُع نب دلاخ ثعبو «هلتقو هنعطف يجحذملا يثراحلا باهش

 اولتتقاف نازريفلا ىلع اولؤنف «لباب ىلإ ًامشاهو طمسلا نب ليبحرشو متعملا

 حتف متو «زاوهألا وحن نازريفلا برهف «سرفلاو نازريفلا مزهناف «لبابب
 راصتنال حيحصلا نمزلا نأل ءه5١ ةنس رفصو مرحم يف كلذ ناكو 0
 يميمتلا فيس نع يربطلا ركذ دقو ءها6 ةنس مرحم رهش وه ةيسداقلا حتفو

 يف حيحصلا بيترتلا نييبت فلس دقو ءه6١ ةنس لاوش يف لبابو سرب حتف نأ
 . يلجبلا هللا دبع نب ريرجب صاخلا ثحبملا

 هام +“ 1
 ني نو 03

 ةفوكلا طاطتخاو . . ءالولجو نئادملا حتف يف ثعشألا

 نم قلطنا يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةداق نم سيق نب ثعشألا ناكو
 ةنس لاوش نم نيقب مايأل) لاوش رخاوأ يف نئادملا تاهج حتفل ةريحلا ةقطنم
 سيق نب فشلا كيشا هنا رثألا نويبع باعك نق نمانلا ديس نبا ركذ كنون(
 . ””«ءالولجو نئادملاو ةيسداقلا حتف

 .7 77و 759ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 .12 نه حو ١11١ ص دج - يربطلا خيرات 00
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 1 3 املا عل ريسلاب دعس نإ مم بت دن يا بلا

 يل دلل 2 ني كلك دس طدعر ا. هنأ قاس: نت ةمدمم نه قرصا

 نا ا ب يح ء صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه سانلا

 حتف نأ دعب دعس مودق ناكو رهَب ىلع ةلجد نود مهكردأ ىتح نيملسملا نم

 ل الا مشاهو هللا دبع نب ريرجو ةطْفرُع نب دلاخ

 ىتح دعس دري ملف «ةطفرُع نب ًادلاخ دعس هَّجَو» :يرذالبلا لاق ءطاباس ةنيدم

 ناكو ««طاباس نوملسملاو هللا دبع نب ريرج َحَتَق» :يربطلا لاقو ''”«طاباس ٌدلاخ
 (ريِسَرْهَب) ىلإ طاباس نم نوملسملا راس مث ه65١ ةنس ةدعقلا يذ يف طاباس حتف

 «نيملسملا نم هعم ىقب نمب دعس لصو ريسّرهُي راصح ءانثآو ءاهورصاحف

 درجدزي ىرسك بره  ةلجد نود يهو  ريسّرهَب نوملسملا حتف املف) :يرذالبلا

 نم فخ امو هلام تيب هعم لمحو هترواسأ هوجو هعمو ناولح ىلإ نئادملا َنِم

 رهن يف ةضاخم ْيأ  (اضوخ نوملسملا ربع مث «يرارذلاو ءاسنلاو هتنازخو هعاتم

 يف طمسلا نب ليبحرشو دالو ىنب ُمصَأ مهنم «نوتس -:كلذل -:تدتنئاف) : ىربطلا

 نب كلامو ليبحرشو رّرفم وبأو جلكلاو دالَو ينب ٌمصأ نيتسلا نم لصف ْنَّم لوأ

 مث . .نيتسلاب ةئامتسلا قحالتو ..بعك نب ثراحلا ينب نم مالغو ينادمهلا بعك

 (ةيرجه ١5 ةم رفيع ىف كللذو «نيحكأاف خئادسلا اولخدف ءدنجلا مظع قحالت

 نمذلا ةدنك ناسف نيرسك ةهضاع .ةرئادحلا اولكو هيذلا ةيحتافلا حيض ناكف

 لوخدلا وه كلذ ناكف ءطمسلا نب ليبحرش ةدايقب نيذلاو سيق نب ثعشألا ةماعزب

 لئابق ءاسؤر نم ةسمخ عم همودق دنع اهلخد دقف «نئادملا ىلإ ثعشألل ثلاثلا

 َمَدَق مث «رذنملا نب نامعنلا مايأ مالسإلا لبق زمره نب زيوربا ىرسك ىلإ برعلا

 ىلإ مهدعب نا صاقو ىلا نب دعس ىلإ رعخ عينك يذلا هنولا يف ةيبالانرم اهلا

 دعس ثلا : يرذالبلا لاق «ةيسداقلا ةعقوم لبق  درجدزي ىرسك - سرقلا ميظع

 دفولا كلذ يربطلا ركذ دقو «ةعامج يف برك يدعم نب ورمعو سيق نب ثعشألا

 .777و ؟759ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 : ١1 نف ةاحجو ١ص ؛ج - ىربطلا خيرات 00
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 نب دراطٌعف ءارآ ْمُهَْلَو ةباهم مهيلعو مهماسجأل رظنم مهل ْنَم امأ ..» :لاقو

 نب ورمعو «ورمع نب مصاعو ناسح نب ثراحلاو سيق نب ثعشألاو بجاح

 ىلإ ةاعذ دعس مهثعبف «ةثراح نب ىّنعملاو ةبعش نب ةريغملاو برك يدعم
 مالسإلا ىلإ هوعدو درجدزي ىرسك كلملاب اوقتلاو نئادملا ىلإ اوراسف .«كلملا

 يف مهنفديس هشيج نأب نيملسملا دعوتو درجدزي مهدّرَف «برحلا وأ ةيزجلا وأ
 ءه5١ ةئنس كلذو نئادملا ىلإ ثعشألل يناثلا مودقلا وه كلذ ناكف «ةيسداقلا

 رفص يف نيحتاف نئادملا ةنيدم مالسإلا ناسرفو ةباحصلا عم ثعشألا لخد مث

 حتف ثعشألا دهش) هنأ رثألا نويع يف ءاج ثيح (ةيداليم 57) ةيرجه ١5 ةنس

 .(ءالولجو نئادملاو ةيسداقلا

 نيملسملا نيب ءيفلا دعس َمَّسَق» :هنأ نئادملا حتف ءانب يف يربطلا ركذو
 لّفتو «لجار مهيف سيل ًأسراف ناك مهلكو ءآفلأ نيتس اوناكو ءُهَسْمْح ام دعب

 ىعدتساو «سانلا نيب لزانملا يف َّمَّسَقو «دالبلا لهأ يف سامخألا نم

 حتف مت ىتح نئادملاب اولازي ملو ءروّدلا مهلزنأف قيتعلا نم تالايعلا
 . «ةفوكلا طاطتخاو . .ءالولج

 اوناك) مهنأب نئادملا حتف دنع يمالسإلا يبرعلا شيجلا ددعل ديدحتلا اذهو

 ةييداقلا ىلإ ويمسلا لع نشل ىدض نع ةوتلكب نيا هوك انه دعت (انلا نيب
 دل ون يرق انيعلا هيلا «ةيفيمععاو اهل وعقد قاربس ىلا ليس دانس نوال 2 افاق
 اهيلإ دعم ريسم نليق قفارعلاب ناك ةقف 1. افلأ "نونالاث هعيو. سبق نيو كعتتالا

 ةعبرأ يف) ادعس رمُع ثعب مث «فالآ ةرشع وحن يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج
 هقحل مث . . سانلا رئاس نم فلأو نميلا لهأ نم فالآ ةثالثب هدّمأ مث . . فالآ
 :ماشلاو ةرصبلا نم تادادمإ تلصو مث (افلأ نوثالث هعمو سيق نب ثعشألا

 ةيسداقلا يف ءاوس «نميلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ ءافلأ نيتس ءاهز نوملسملا غلبف

 نود رهشأ ةتس ءاهز نئادملا يف نوملسملا رقتساو «نئادملا حتف يف وأ

 . سرفلا عم تاهجاوم

 2م دنع تاو

 دعب درجدزي ىرسك نأ كلذو «ءالولج ةعقوم سيق نب ثعشألا دهش مث

 سرُملا ْنِم ريبك شيج عُْمَجو رافنتساب ماق ناولح ىلإ نئادملا نم هباحسنا
 يهو ةلجد قرش قطانم ةمصاع وأ ةدعاق ءال ولحم تناك: تءالولخ ىلإ مههيجوتو

 ىف انيكك اشيش ”نرفلا نيكحت «سرملا كب لازي اه داوسلا ناكر ةلخف: هاوس

 نب نشع ىلإ دعبم حنس يلجتلا كا دبع نب ريرج راس كلذ ءانثأو «ءالولج
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 نب ريرج راس كلذ ءانثأو «ءالولجج يف يسرافلا دشحلاب رمع ملع املو «باطخلا

 دشحلاب رمع ملع املو «باطخلا نب رمع ىلإ دعس دنع نم يلجبلا هللا دبع
 ثعبي نأو «نئادملا يف ىقبي نأب دعس ىلإ رمع بتك :ءالولج يف يسرافلا

 دعس حرسفا :يرذالبلا لاق .ءالولج ىلإ شيج يف صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه
 اونصحت دق مجاعألا اودجوف ءأأفلأ رشع ينثا يف ءالولج ىلإ ةبتع نب مشاه
 ناولُخ نم مهيلع مدقت دادمألا تلعجو «نيقناخب مهلقثو مهلايع اولعجو اوقَدئْحو
 رثكت نأ لبق مهجلاعن نأ يغبني :نوملسملا لاقف ء؛ءالولج ىلإ لابجلاو
 شيج ناكو «ًافلأ نيرشعو ةئام ءاهز ىلإ عفترا دق سرُفلا ددع ناكو .«  . مهدادمأ
 تيت دع نا رفا ةرودسشلا| ةلقظتم< ىف قا رعلاب نطاق ةذغ ىف يتسم: ةيساسملا
 دادمإلا يف ءاجو# :يربطلا لاق «ءالولجب يمالسإلا شيجلا ىلإ مهنم تادادمإلا
 فحازت» هنأو ««يدنكلا يِدَع نب رجُحو برك يدعم نب ورمعو حوشكم نب سيق
 رخآ مهولتاق مث ءانههو انهه نم لصتم ُددملاو ءأموي نينامث سرفلاو نوملسملا
 سيق نب ثعشألا ناكم ناكو ه5١ ةدعقلا يذ ىف ءالولجج موي وهو .«  .مايألا
 نب رجح ناك» :يرذالبلا لاق  ءالولج موي يدنكلا يِدَع نب رجح ناكم سفن وه

 ناكو «ليخلا ىلع برك يدعم نب ورمعو «نيملسملا ةنميم ىلع يدنكلا يدع
 نيملسملا نإ مث . .ًاديدش ًالاتق اولتتقاف «(متسر وخأ ذازرخ) ذئموي مجاعألا ىلع

 بكرو نيبراه اولوف مهومزهو مهفقوم نع مجاعألا اهب اوعلق ةدحاو ةلمح اولمح
 ىلإ اوفرصنا مث مهنيب مالظلا لاح ىتح ًاعيرذ التق مهنولتقي مهفاتكأ نوملسملا

 . .ةفيثك ليخ يف ءالولجب هللا دبع نب ريرج ةبتع نب مشاه لعجو ؛«مهركسعم
 راصتنالا مت كلذبو  «مهلتقف مجاعألا نم ةيقب اهبو نيقناخ هللا دبع نب ريرج ىتأو
 :نودلخ نبا لاق يذلا ىيسرافلا شيجلا ىلع نيقناخو ءالولج يف يمالسإلا يبرعلا
 :قفرداليلا لاق .ةبنلا نام قيوم عيكس ليف دنإ لاقن مربلقلا الإ ينم كلم ملا

 ةدعقلا يذ يف» :ريثك نبا لاقو .(ه5 ةنس رخآ يف ءالولج ةعقو تناكوأل

 يدنكلا يدع نب رجُحو سيق نب ثعئشألا ةدايقب نيملسملا ةنميمل ناكف ..(ه57
 : يدنكلا رجُح نع رعاشلا لاقو «رصنلا كلذ يف ًارفاو ًاماهسإ

 ارّتْسَتو حوتفلادنواهن مويو ْملُيْملةعيقولا ًالولجج مويو

 داوس يحاونو ةدنم ةرحتلا ةريدسلا ىلطتا نيقئاخخو لول تن تااملف

 : يرذالبلا لاق «ةلجد رهن قرش يف قارعلا

 نب ثعشألا هعمو صاقو يبأ نب ةبتغ نب مشاه صاقو يبأ نب دعس هَجَو)
 حتفو «كلانه ام ىلع بلغف راجيناخو اقوقد ىتأو «تاناذارلاب َرَمَف يدنكلا سيق
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 ('*(روزرهش ٌدذح ىلإ كلملا جيزاوبو امراب نس وحن ىلإ ذفنو «يمرجاب ةروك عيمج
 يدنكلا سيق نب ثعشألاو ةبتغ نب مشاه نايباحصلا اهحتتفا اهعيمج قطانملا كلتف

 ءال ولج يف ٌتكَمو «داوسلا ْنِم ةعساو ءاجرأ ىلجبلا هللا دبع نب ريرج حتتفا امنيب
 . ةعساشلا قارعلا ذاوس  داوسلا ةقطنمل ًادئاق اريمأ

 جام جام خم
 جا هوك ع

 ةمصاع ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم طاطتخا ىلع يأرلا رقتسا ه17١ مرحم رهش يفو
  ىرسك ةمصاع  نئادملا ىلع صاقو يبأ نب دعس فلختساف «ةفوكلا عضوم يف

 لمعسا# : قرربطلا لاق قلل: ىنو «ىدتكلا طيسلا قب ليرتك ومالا قاعيلا دئاقلا

 لوقت فيفا ىدلا وهروب عاظتتللاا نبي لوم ذل لاقي زنك نيم عرب نئاتجلا ىلع ةعم
 : رغانكلا

 ل ل يف طمسلا نباو َءاَرْبَرو كلام نباّدعس َءْرَملاو ينتتلالا

 ,«يدتكلا ليبحرش نب دوسألا نب طْمّسلا نب ليبحرش دئاقلا ىباحصلا وهو

 باتكب هتمجرت يف ءاج دقف «باطخلا نب رمع رمأب نئادملا ىلع هتيلوت تناكو
 . (نئادملا ىلع رمع ٌهالو) طمسلا نب ليبحرش نأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 ةيبلاغو صاقو يبأ نب دعس ريمألا عم سيق نب ثعشألا ميعزلا راس امنيب
 الجر كلذ لبق دعس ثعب» :يربطلا لاق «ةفوكلا عضوم ىلإ نئادملا نم سانلا

 نب ورمع ىنبا فينح نب نامثع لب لاقيو «ةملس نب ثراحلا هل لاقي راصنألا نم

 اهيف طَحو اهدجسم ّطّخو سانلاب دعس اهلزنف «ةفوكلا عضوم مهل داتراف «فوع
 سيسأت ىف وكراش ةيذلا ءامعزلا ةباعبضلا نع تعشالا ناكو "70 سابلل ططخلا
 أ باةيدك ةططي كئاكور هةدنق قمت ان: اورقتسا نيدلا قيطوتوب ةلوقلا هنيالعب طاطتقناو
 ةدنك ةطخ طسوتيو «ةفوكلا نم يقرشلا يبونجلا مسقلا يف  ةينكسلا مهتقطنم

 دجسم) وهو سيق نب ثعشألا هانب يذلا عماجلا ناك هنم قرشلا ىلإو (ةدنك عماج)
 اوطتخا نيذلا شيجلا ددع.ناك دقو «(ثعشألا راد) ناك هنم برقلابو ««ثعشألا

 ءاسنلا نم مهتالايع نود كلذو أفلأ نيرشع اهسيسأت دنع اهونكسو ةفوكلاب
 فالآ ةينامثو نميلا لئابق ناسرف نم فلأ رشع انثا أفلأ نيرشعلا نم ناكو «دالوألاو

 سانلل دعس مهسأو «سانلا رئاسو نيرحبلاو برثيو دجن لهأو رازنو ةعيبر نم
 وهو رسيألا بناجلا نميلا لهأ مهس جرخف) :يرذالبلا لاق «نيمهسب نميلا لهألو

 .؟ 78ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 2200

 .57١"ص ةج - يربطلا  كولملا ممألا خيرات (؟)
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 3 ك4 ظ مامإلا لاق (. . يقرشلا بناجلا
 34 ا يهفركرسج ىأ ىاتكا .ىناةميلا ىعبكلا
 عر ا حا عر افلا ركض تلا تاومبلا لها

 يل يل ل نقردقلا ةيحابلاتا '
 قيرم ُط ٠ نادم رع 5 ةيقرشل 007 تيه جركر
 (ىجنلا فا نإ » 09554 ءاربحلا كي ا يل

 لهأ رثكأ اَنأ ىرت الأ. . :ىه
 3 جحدذمو ةلئك ىنعي  (ةفوكلا

 .->حهالش يراك ركب كه | - ئيطو داديحو ةليجبو دزألاو

 : .تركسلا 0 . 1 ّْ ١
 ريفا مصل تسي هلل اخ ١: لصتي اممو .ةروهشملا ةفوكلا

 ةفوكلا ةئيدمل ةطراخ ا يو يبين ىف ب ايفالا) باعك
 ثعشألا دجسمو ةدنك ةطخ اهنمو لئابقلا ططخو هنأ قاحسإ يبأ» نع (ةباحصلا

 ٌثعشألا مِدَق :اولاقف كلذ نع لأسف «لعنو ةلحو ٌسيك هيدي نيب َعِضّوُف «ةفوكلاب
 . (ةكم نم ةليللا

 : ناريإ ىف دنواهن ةعقوم ىف ثعشألا

 برغ - داوسلا ةقطنمو ءالولج حتف دعب سرفلا عم ةهجاوملا ءابنأ نم ناك

 مث) ه١ ةنس  داوسلا حتف ريرج متأف  مهريغو ةليجب نم ناسرف يأ - (ةفيثك
 مهب ضهني نأ هرماودس ةفوكلا فم نيسملعملا نم.فالا ةثالك هلا ةعب دعم نإ

 دعس ىلإ رمع باتك ىتأف ناولُح يف درجدزي ىرسك ناكو - (ناولُح ىلإ هعم نمبو
 : يرذالبلا لاق  فالآ ةثالثب هذمأو كلذب دعس هرمأف ناولح حتفل ريرج هجوتي نأب

 ريرج حتفف «ناهبصأ ةيحان ىلإ درجدزي بره ناولُح نم برقلاب ريرج تاب املفا

 مث «ةفوكلل دعس ةيالو يف ه4١ ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو  ؛اهيلع آيلاو ناولخ

 يرلاو سراف ميلاقأ يلاهأ  ناريإب ناهبصأ يف وهو  درجدزي ىرسك رفنتساو
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 اوعمجتفا :يرذالبلا لاق  ناريإ ميلاقأ يهو  نيهاملاو ناذَّمَهو ناهبصأو سموقو

  (بجاحلا اذ هاشنادرم) مهيلع رّمأف -ه9١ ةنس رخاوأ كلذ تةوحقتما ىلإ

 ناكو .فلأ ةئام لاقيو افلأ نيتس ذئموي نيكرشملا ةدع تناكو - دنواهن يف اولزنو
 ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتكف . . مهربخب باطخلا نب رمع ىلإ بتك رساي نب رامع

 ا ةرضبلا لهأ نم ثعبو .مهرايدو مهدلب ظفحل مهثلث ىقبيو مهاثلث ريسي نأ

 ةيالو شيجف «ةفوكلا ةئيدم سيلو ةفوكلا ةيالو شيج ةفوكلا لهأب دوصقملاو

 «ةفوكلا داوسو ءايسيقرقو «لصوملاو «لابجلاو ناولُح :ةعبرألا اهميلاقأب ةفوكلا
 ىسوم وبأ اهريمأ ناك ىتلأ ةرصبلا ةيالو شيج ريغ كلذو ءأفلأ نيتس ءاهز اوناك
 شيجلا ةدايقل ءارمألا ةباحصلا مالعأ نم ةعبس باطخلا نب رمع راتخاو  يرعشألا

 «يدنكلا سيق نب ثعشألا ناك ةعبسلا كئلوأ ْنِمو «دنواهن يف يمالسإلا يبرعلا
 «شيجلا هتيلوتب ينزملا نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع بتكو :يرئالبلا لاق كلذ يفو
 يلجبلا هللا دبع نب ريرجف 2 نإف نامنلا نب ةفيذح ريمألاف تيضأ نإ :لاقو

 ماع نادعتلا ناكرر + نت :ةيةعش الا يمض نان« غش دنا ةريقملال ةيبنضأ نإف
 :ةهفاشم شيجلا اذه رمأ رمع هالوف ةنيدملاب ناك لب :لاقيو ءاهتيحانو ركسك ىلع

 ءارمألا ةباحصلا نم ددع نيب ناك نرقه نب نامعتلا نأ رهاظلاو .؟'”(اهنم ّصْخَشَف
 ءدنواهن يف ةيسرافلا دوشحلا ةهجاوم لوح ثحابتلل رمع ىلإ قارعلا نم اوراس

 مث «برك يدعم نب ورمعو «ناميلا نب ةفيذحو «سيق نب ثعشألا مهنم ناكو
 7 ىلإ هجوتيس يذلا شيجلا ةدايق باطخلا نب رمع دنسأ
 رمع ثعبو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق ,ةنيدملا نم هثعبو نرقم نب نامعنلا

 نب ثعشألاو «ناميلا نب ةفيذحو «ءبرك يدعم نب ورمعو «ماوعلا نب ريبزلا هعم
 راتخاو «ةنيدملاب اوناك مهايإو سيق نب ثعشألا نأ ىلع لدي اذهف .'''6سيق
 : ريثك نبا لاق «كلذب اباتك اضيأ بتكو «ءارمألا ةداقلا ىَّمَّسَو باطشلا نب رمع

 نب نامعتلا ىلإ تتكو «ةرعبلا دم وسفن يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكا

 ا كنرايت ىلإ هونجلا نم[ ركسكا يف ةدتع] ةلاده نمي ريسي لرقم

 لِتُق اذإف نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا ىلع ريمألاو' ةدقيحت ىلع ريمأ كف
 نإف ءحوشكم نب سيقف لتف نإف هللا دبع نب ريرجف لق نإف داعين ري ةردحم

 مّدقت دقو 2(" ”(ةبعش نب ة ةريغملا مهدحأ «ةعبس َدَع ىتح نالف مث نالفف سيق لف

 7٠٠١. ص - يرذالبلا - نادلبلا حوتف )١(
 ,777 ص اج  يدوعسملا  بهذلا جورم (؟)
 1 هم نم احد نيك نياان ةياهتلاو ةيادبلا 9)
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 نب ريرجف بيصأ نإف .ةفيذح ريمألاف نامعنلا بيصأ نإ» :لاق هنأب يرذالبلا صن

 امب كلذ طبتريو .«سيق نب ثعشألاف بيصأ نإف «ةريغملاف بيصأ نإف ؛هّللا دبع

 نب رمع مهيلع صن نيذلا ةعبسلا ءارمألا ةباحصلاف «يربطلاو ريثك نبا هركذ
 لماع  ناميلا نب ةفيذحو  اهتيحانو ركسك رماع  نرقم نب نامعنلا :ْمُه باطخلا

 حوشكم نب سيقو  لابجلاو ناولح لماع  ىلجبلا هللا دبع نب ريرجو  داوسلا

 - ةاوسلا لافع نيه ةيعبت قي ةريقتلاو ب ةريزسلا لايهع خه ىدارخلا

 ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ةعبسلا عباس ناكو  ةدنك ميعز - سيق نب ةفقالاو

 .هشيج ىلع  ةعبسلا ءارمألا كئلوأ نم  ريمأ لكف ٌسانلا عمتجا اذإو» «ةرصبلا
 بيصأ نإف «ةفيذح ريمألاف بيصأ نإف نرقم نب نامعنلا مهلك سانلا ىلع ريمألاو

 ريمألاف بيصأ نإف «حوشكم نب سيق ريمألاف بيصأ نإف «هللا دبع نب ريرج ريمألاف
 ةعبس دع ىتح» :يربطلا لاق .«ةبعش نب ةريغملاف بيصأ نإف «سيق نب ثعشألا

 0 نب ةريغملا مهرخآ

 قافتالا مت ناكم ىلإ ةرصبلاو ةفوكلا يتيالو ءاجرأ نم تاوقلا تهجوت مث

 نبا لاق  ةليلو موي ةريسمب دنواهن ناكم ُلْبَق ناريإ موخت دنع - هيف ءاقتلالا ىلع

 تاداس نم ْمُهْئِمَف «ةلتاقُملا ْنِم ًافلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف» :ريثك

 ريمأ رمع نب هللا دبع مهنم «ريفغ ٌمَّجو ريثك ٌقلخ برعلا سوؤرو ةباحصلا

 يدعم نب ورمعو «ناميلا نب ةفيذحو .«يلجبلا هللا دبع نب ريرجو «نينمؤملا
 .ماوعلا نب ريبزلا) ًاضيأ مهنمو "”2(حوشكم نب سيقو «دليوخ نب ةحيلطو «برك

 يف اولزن ىتح نوملسملا راسف «مهريغو «ةبعش نب ةريغملاو «سيق نب ثعشألاو

 . يسرافلا شيجلا ةهجاوم يف اوركّسعو «دنواهن ةقطنم

 اوبرض نيذلا ناكو «دنواهن يف مهبابقو مهمايخ نيملسملا ةداق برضو

 يذو6 سينا نيب :تعبطألا مهغب «ضيحبلا نارغا نم رشع ةنيرآ ةميظع عيل ايابخ
 تبرضو ؛مهباَبِقو مهمايح سانلا برض» هنأ يربطلاو ريثك نبا ظفاحلا ركذ كلذ

 مهنم «شيجلا فارشأ نم رشع ةعبرأ اوبرض نيذلا ناكو «ةميظع ةميخ نامعنلل

 «يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو «ةبعش نب ةريغملاو ..ناميلا نب ةفيذح

 سيق نب ديعسو «يدنكلا سيق نب ثعشألاو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 .0”'2(يمرضحلا رجح نب لئاوو «ينادمهلا

 5-1 5ة*هو ١١ ؟ ص ؟ج - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات 000
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 ةنميم ىلع ناكو ب ءاعبرألا موي  دنواهن يف لاتقلل ناشيجلا هجاوت مث
 ناك هنأ ىلع لدي امم يدنكلا سيق نب ثعشألا يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 يف يرذالبلا ركذ كلذ يفو .نرقم نب نامعنلا دعب ةيناثلا ةيدايقلا ةيصخشلا

 ىلعو «سيق نب ثعشألا هتنميم ىلع لعج نرقم نب نامعنلا نأ» :نادلبلا حوتف
 يد ىو ةريكملا ةرسعلا

 مي كركم هلو ترتكب دافعت داكتال ءاوتناعتو سرفلاو ةريحسلا» تح د

 نامعنلا َيِمُر» ثيح ءاعبرألا موي ةكرعملا ةيادب دنع نامعنلا دهشتسا دقو ' "واول
 عمتجا» :نامعنلا لِتُق امدنع هنأ بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذف (0لعّقَق ةباَشُتب
 ره يسار لا ل د يك سيت ني فعالا ىلإ ساعلا
 سس رف كعشاألا ىلإ نسانلا عمتجاو «نامعتلا سمت تضاف هنأ راسي نب لّقعم

 نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو ءريبزلا , نباو ءرمع نب هللا دبع مهيفو

 دنواهن يف ةداقلاو ةباحصلا رئ ةه ةسقالا ةناكم ولع دكؤي كلذف 7 ناغبلا

  ثعشألا ىلإ اوعمتجا املف ا تو و يمس نيب كادر

 له :اولاقف «نامعنلا دلو مأ ىلإ اولسرأ» يربطلاو يدوعسملا ةياور يف ءاج امكو

 بيصأ اذإ :هيف اذإف ءهوذخأف ءباتك هيف طْفَس انهه : تلاقف ؟|دهع كيلإ َدَهَع

 حتفو ءاولتتماف «نالمف نالف 7-52 نإو «نالفف نالف 586 نإف :نالفَق نافعتلا

 0 ةناسلا ةفاققلا للوت نإ ذب 'ءايبلطع سنن نيملسملا ىلهالا
 تلك ةفيكللاو نييمكلا يمرر كردملا تاضاوق «ةيجيعلا هتان, قمنا نأكو
 ةس الو ؛ةيرجه ؟١ ةنس كلذو  ةعمجلا موي - دنواهن يف ميظعلا حتفلاو رصنلاب
 نروولبشلا نمي َس دقو ه١7 ةنس رخاوأ يف اهنأ حجرألاو ه١ ةنس ليقو ءهه4

 قافآو ميلاقأ ىلإ دنواهن دعب تقلطنا تاحوتفلا نأل (حوتفلا حتف) دنواهن ةعقوم
 :ةابيرنا ا اهمهأ نم ناك ىتلاو ةدتمُملا قرشلا

 : ناَحِئَيْرْذَأ ميلقإل سيق نب ثعشألا حف

 نم روهش دعب ناجيبرذأ ميلقإ قطانم ضعبل ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوزغلا تأدب
 اهمكاح ةحلاصمو قطانملا ضعب وزغ متي ناكف  ه١7 ةنس يف  دنواهن حتف
 ةقطنم وزغ زواجتي ال - كلذك رمألا لزي ملو «ضقتنت نأ ثبلي ام مث اهلهأو

 ٠:". ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
 .544و 0١71و 77ص ؟ج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0
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 نب ةريغملا ةيالوو رَّمُع ةفالخ يف سيق نب ثعشألا اهحتف نأ ىلإ  اهتحلاصمو
 وأ قطانملا ىدخإ وزغ تاياورلا ضعب تربتعا دقو ءه77 7” ةنس ةفوكلل ةبعش

 ةسالب اه انيلهأل .ةدبلاست وقدر لكيم فظل ودع وه امنس نانو ذل اعجتل اهدعبل اب
 ىف ةيبرعلا لئابقلا باتك ىف نسح ىجان روتكدلا لاق كلذلو ءضاقتنالاب ىهتني نأ

 هيك عساو هيلع ةفايضنالا ةينيك ىف«فالخلا) اناهيبرذأ عيلق] اغأ1 + قرقملا
 ةشرخ نب كامسو هللا دبع نب ريكب اهيلإ مدقت ءّيرلا دعب ْتَحِيْف اهنأ ركذي يربطلاف
 دي ىلع دنواهن دعب تحت اهنأ يرذالبلا ركذي امنيب «دقرف نب ةبتعو يراصنألا
 هكراشيو بهو نب ديز نع يربطلا ركذي كلذك . ةفوكلا دنج يف ناميلا نب ةفيذح

 نبا نع يربطلا ركذي امك «ةفوكلا لهأب دنواهت دعب ناك اهحتف نأب ينئادملا اذه يف

 ةديبع ونبأ ركذيو «ةبعنش خب ةريكتلا ةزافأب تأ دس وكس ناكسودأ نأ فاحتسا

 دقرف نب ةبتعو ةفيذح مهعمو ةفوكلا لهأو ةملْسَم نب بيبح عم ماشلا لهأ كارتشا

 نب ةريغملا نأ : يبلكلا نبا ىور» :يرذالبلا لاقو ."'”رمع ةفالخ يف اهحتف يف
 سيق نب ثعشألا اهازغف اورفك مهنإ مث اهحتفف نيرشع ةنس ناجيبرذأ ازغ ةبعش

 حلص ىضمو «ةريغملا حلص ىلع مهحلاصو ناورجاب نصح حتفف يدنكلا
 ."”«مويلا ىلإ ثعشألا

 نيقيلا أبنلا كاردإ اهبيترت حيتي ذإ «ضراعتو فالتخا تاياورلا كلت نيب سيلو

 : سيق نب ثعشألا دي ىلع ناجيبرذأ حتف ىلإ الوصو ثادحألا لسلست نع

 دعب ناك ناجيبرذأ حتف نأ يربطلا ركذ يتلا ءّيرلا حتف أبن يرذالبلا ركذ دقل

 ىلع هلماع وهو رساي نب رامع ىلإ باطخلا نب رمع بتك» :يرذالبلا لاق «يرلا
 يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ثعبي نأ هرمأي «دنواهن ةعقو نم نيرهش دعب «ةفوكلا
 ا تيل فلل دع ا ىلا رح ناس . لعفف «فالآ ةينامث يف ئَبَتْسُدو ّيرلا ىلإ

 ."”(مهحاتجاو ءمهلتقف ءمهيلع هللا رهظأف «هولتاقف يّرلا لهأ مهدمأو مليدلا
 كيد: نب ةورع ةدايقبو ةفوكلل رامع ةيالو يف ناك ّيرلا حتف نأ كلذ نم نيبتيو

 نيرشع ةنس رخاوأ يف  «دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعب كلذو ء؛يئاطلا ليخلا

 :ةدايقب اهنأ يربطلا ركذ يتلا ةوقلا ناجيبرذأ ىلإ تمدقت ّيرلا دعبو «ةيرجه
 ركذ يتلا ةوقلا كلذكو «دقرف نب ةبتعو ةشرخ نب كامسو هللا دبع نب ريكب
 ركز علا ةررقلا فانا نكو 4 ةاضعلا ني هنو دج ةدايقر نوازل نسن اهرمسم ضوذؤلالا
 ةنس ناجيبرذأ ازغ ةريغملا نأ) :هلوق يف ةريغملا ةدايقب اهنأ ىبلكلا نبا نع يرذالبلا

 ١. 1515و ١58 ص  نسحم ىجان : هت قرشملا نف ةيرغلا لئايقلا 000
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 دقرف نب ةبتعو ناميلا نب ةفيذح ىلإ بوسنملا ربخلا سفن وهو ؛«(اهحتفو نيرشع
 سأر ىلع مهنم لك ناكو .ءوزغلا كلذ يف اوكرتش :ا مهنأ كلذ عمجيو .مهباحصأو

 ىَلَو مث «ةفوكلل رساب نب رامع ةيالو يف كلذ أدب دقو «نيملسملا نم فالآ ةدع

 دوساف ترس اج وتب ناجع نه الايوبي اةنوكلا نام ةيضش ون عمملا باطقنلا نب رو

 ركذ كلذ يفو ه١ ةنس  ناميلا نب ةفيذح ىلإ ناجيبرذأ وزغ ةوق ةدايق ةريغملا
 هعمو باطخلا نب رمع لبق نم ًايلاو ةفوكلا مَّدَق ةبعش نب ةريغملا نأ» يرذالبلا
 ءاهبرقب وأ «دنوهنب وهو هيلإ هذفنأف «ناجيبرذأ وزغب ناميلا نب ةفيذح ىلإ باتك
 عمج دق نابزرملا ناكو ءاهنابزرم اهبو ناجيبرذأ ةنيدم يهو ليبدرأ ىتأ ىتح راسف
 اولتاقف مهريغو جنايملاو زيشلاو ةارسو ريرئلاو ذميمو ناورجاب لهأ نم ةلتاقملا هيلإ

 ىلع ةفيذح حلاص نابزرملا نأ) يرذالبلا ركذي انهو .20(. .ًاديدش ًالاتق نيملسملا
 دقرف نب ةبتع ناجيبرذأ رمع ىلو» :لوقت ةيناث ةياور ركذي مث (. .ناجيبرذأ لهأ

 دجو ليبدرأ لخد املف «روزرهش نم اهاتأ لب :لاقيو ءلصوملا نم اهاتأف ىملسلا

 ةثلاثلا ةياورلا ركذ مث .«منغو رفظف اهازغف يحاوت هيلع تضقتناو دهعلا ىلع اهلهأ
 ىتح نيرشعو نيتنثا ةنس ةفوكلا نم ناجيبرذأ ازغ ةبعش نب ةريغملا نإ) :لوقتو

 نب ةفيذح نأ تاياورلا كلت عمجيو 8 ارت ابيرغ عضوو ءاهحتفف اهيلإ ىهتنا

 هجوت ديد الات ملتدملا اولتاقف نيلتاقملا ناجيبرذأ نايزرم هل عمج امل ناميلا

 ةفوكلا نم ةبعش نب ةريغملا هجوتو «ناجيبرذأ وزغل لصوملا نم دقرف نب ةبتع
 حلصلا سفن وهو ءاهلهأو اهنابزرم َحلاّصو «جارخلا اهيلع عضوو ءاهازغف
 ناك ةبعش نب ةريغملا نكلو ًادئاق ةفيذح ناك دقف «ناميلا نب ةفيذح ىلإ بوسنملا

 قطانم ضعب ىلإ ىلوألا تاوزغلا تهتنا حلصلا كلذبو «ةفوكلا ةيالو ريمأ وه
 ةيماح ءانثتساب ةفوكلا ةيالوو لصوملا ىلإ ةيمالسإلا تاوقلا كلت تداعو ناجيبرذأ

 .ها١ ةنس كلذ ناكو «سيق نب ثعشألا ةدايقب ناجيبرذأ ىف تطبار ةيركسع
 :نسح يجان .د لاق كلذ يفو

 ام ضعي ناجيبرذأ هبجومب تعفد «ناجيبرذأ لهأ عم ًاحلص ةفيذح َدَفَع»

 اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا تمواق ام ناعرس اهنأ الإ «تادهعت ْنِم اهيلع َعِضْو

 7 فرتكلا' نيف نيبافعشألا

 - ه1 ةنس  ةبعش نب ةريغملاو ةفيذح هدقع يذلا حلصلل ًاضقن كلذ ناكو

 نب ثعشألا اهازغف ءأورفك مهنإ مث 0 : يلي ام يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج ثيح
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 حلص ىضمو «ةريغملا حلص ىلع مهحلاصو «ناورجاب نصح حتفف يدنكلا سيق
 . ''”0مويلا ىلإ ثعشألا

 : ةثذاث وومأ "كلذ نه نييقتو

 انهن تلا ناويينرذأ ةقطتم ىف ادئاق اريمآ ناك تعيشآلا نآ لوألا رمأآلا
 بتافحتا ند ره ةنالخع ىف بدلا# يآ ةنس لدم كلذو +ناوروجاب نصح

 دوقعملا حلصلا ةقطنملا كلت لهأو نابزرم ضقن املف ؛ةفوكلل ةريغملا ةيالوو

 لهأو نابزرملا نعذأف  ةونع  ناورجاب نصح حتفف ثعشألا مهازغ «مهعم
 ةقطنملا كلت لمشتو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا ةحلاصمل ةقطنملا كلت

 (ليبدرأ) تاهجو (جنايملا)و (زيشلا)و (ريرنلا) و (ةارس)و (ذميم)و (ناورجاب)
 . ناجيبرذأ ميلقإ لك سيلو -

 مل يذلا  ةفيذحو ةريغملا حلص ىلع مهحلاص ثعشألا نأ :يناثلا رمألا
 حوتف يف ءاج امك  هنإ ذإ ثعشألا حلصب مازتلالا مت امنيب  ىهتناف هذيفنتب اومزتلي

 «ةريغملاو ةفيذح حلص سفن وهو .«مويلا ىلإ ثعشألا حلص ىضم»  نادلبلا
 ةيونس ةيزج  مهرد فلأ ةئامنامث» :ناجيبرذأ لهأو نابزرملا يدؤي نأ ىلع صنيو

 نم رعتم ءران تيب مهل مدهي الو ب الودع يدم لفت ل ناو

 ْنِم ةصاخ زيشلا لهأ عنمُي الو «نادورتاسو ناجسالبلاو نالبس ارك نوولسعلا

 . (هنورهظي اوناك ام راهظإو مهدايعأ يف نفزلا

 ةيمالسإ ةيبرع ةوقل ًازكرمو ًالقعم حبصأ ناورجاب نصح نإ :ثلاثلا رمألا
 ةحس كلف ناجيبرذا ىف فغشألا ةزامإو ةيالو تادب كلذيو + سيق ني تغشألا ةدايقب

 رمل ةرتاعلا كنان وب يما يليق هكالذو 1: تالطخلا نري ريع ةةكاش ف نها حالا
 مت يتلا ةقطنملا نأ امك ءاهحتف مت دق نكي مل ناجيبرذأ بلغأ نأل ةيمالسإلا
 «حلصلا كلذل ًاقفو هيلع ناك ام ىلع اهيف ينيدلاو يناكسلا عقاولا رمتسا اهتحلاصم
 نب ثعشألا اهالوت ىتلا ةوقلاو ةيماحلا كلت ىف لثمتي ىمالسإلا دوجولا ناكف
 ه1 ةجحلا يذ رخآ يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفيلخلا يفوت دقو «سيق
 -اها54 ةنس مرحم يف  هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخلا ىلوتو
 يف ةيركسعلا ةيماحلل ًادئاق ًاريمأ ناجيبرذأ يف هنع هللا يضر سيق نب فيعشألاو

 . ناورجاب نصح

 اومواقو ناجيبرذأ نم ةقطنملا كلت لهأو نابزرم ضقتنا ه؟5 ةنس ىفو

 .؟71و 7171و ”؟؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 يف هتاوق زكرم تيبثتب ثعشألا ماقف ءاهريمأ سيق نب ثعشألا ناك يتلا ةيماحلا

 : نسح يجان .د لاق «ةبقع نب ديلولا ةفوكلا ريمأ نم دمتساو «ناورجاب نصح
 ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسا ثيح «ةفونكلا نم شيجب ةفوكلا يلاو هدمأف»

 وهو «مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو برعلا نم ًاسان اهيف نكسأو «ىرخأ دعب
 . '!”(ناجيبرذأ ميلقإب برعلل ناطيتسا لوأ

 تو تي 03

 ناَجبَيَْدأ ميلقإل ثعشألا ةيالو دهع
 ناكف «ناجيبرذأ ميلقإل أيلاو ًاريمأ سيق نب ثعشألا حبصأ ه176 ةنس ذنم

 ةرتف تناك ةقباسلا ةرتفلا نأل «مالسإلا يف دلبلا كلذل ةالولا ماكحلا لوأ ثعشألا
 اهالوت ةيركسع ةيماح مث ناجيبرذأ قطانم ضعب ىلإ ةداقلا نم ددع اهداق تاوزغ

 يف ناجيبرذأ ةيالو دهعف ءرارقتساو ماكحو ةالو ةرتف نكت ملو سيق نب ثعشألا

 ةفالخ ىف ناجيبرذأ ىلع ثعشألا ةيلوتب أدب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود راطإ

 ةناواش نايك ىعس اهبلع ايلاز ا فستال| ريكا كيس نانو هني نانتع نب نا مكف
 سيق نب ثعشألا ناك) يدوعسملا لاق كلذ ىفو هاله ةجحلا يذ ىف  نامثع

 ةفالخ يف اهيلع أيلاو ثعشالا وفيما 00و داير ع الماع

 بلاط ىنأ نم خلع ىلوروف) ةىزذالبلا لاق كلذ ينو, ةيلاط' نأ ني.ىلغ
 سيق نب ثعشألا ىَلَّوو» :ةينيمرأ ءابنأ ىف يرذالبلا لاقو (ناجيبرذأ ثعشألا

 ةيالو تماد دقف كلذبو "”(ناجيبرذأو ةينيمرأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل
 ةتدايقل ةادكماك ةيرفعه ةدنس ىثحو ه6 ةئس. لدم ناجييرذأ ميلقإل ثعشألا

 ريمأ وه سيق نب ثعشألا ناكف «باطخلا نب رمع ةفالخ رخاوأ يف ةيركسعلا

 . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل نيدشارلا ءافلخلا رصع يف ناجيبرذأ

 : سيق نب ثعشألا ةيالو دهع ملاعم زربأ نم ناكو

 : ناجيبرذأ ميلقإل حتف لامكتسا :ًالوأ

 ةحلاصم مت يتلا ةقطنملاب ناورجاب نصح يف ًاطبارم ثعشألا ناك دقل
 ام ناعرس . .»  نسح ىجان .د ركذ امك  مهنإ مث «ناجيبرذأ نم اهلهأو اهمكاح

 ةفوكلا يلاو هْدّمأف ّيدنكلا سيق نب ثعشألا اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا اومواق
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 ثعشألا نأ ودبيو «يومألا ةبقُع نب ديلولا كاذنآ ةفوكلا يلاو ناك دقو 2 «شيجب

 نب ديلولا عم رواشتف ةفوكلا ىلإ لبقأ مث ناورجاب نصح ىلع هتوق ةدايس تيبثتب ماق
 ةفيلخلا تاهيجوت ىلع ءانبو رمألاب نافع نب نامثع ةفيلخلا غالبإ متو ةبقع
 نم ندم سار ىلع نسف نب ةفتكالا هع ةبقع نب كيلولا ناس" نانغ ب :ناوتع
 يلجبلا هللا دبع نب ريرج َناذَمَه ميلقإ ريمأ شيج نم ةوق مهيلإ تمضنلاو ةفوكلا

 نع يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو «يلجبلا لبش نب هللا دبع ةدايقب

 هتمدقم ىلعو نيرشعو سمخ ةنس ناجيبرذأ ةبقع نب ديلولا ازغ» هنأ ينئادملا
 ورم نب نيسحلا ىتاحو# «يرذولبلا لاق د نلطسلا ىسمخألا ليش نم هلأ زيف
 ةبقع نب ديلولا مدق : هنأ ناجيبرذأ لهأ نم خياشم نع يدزألا حلصم نب دمحأو

 ىلع راغأ» :هنأ ىنئادملا ةياور ةمتت ىف. ءاجو 2«. . سيق نب ثعشألا هعمو ناجيبرذأ

 ىلع مهحلاصف حلصلا ناجيبرذأ ناروك لهأ بلطو «ناسليطلاو رببلاو ناقوم لهأ

 «ناجيبرذأ ىلع ٌتعشألا ىَلَو ٌديلولا فرصنا املف» :يرذالبلا لاق .«ةفيذح حلص
 عبتتف ,ةفوكلا لهأ نم ميظع شيجب هذمأن ودمع فعشألا هلإ تكف تيضقتناف

 لهأ مالك يف رئاحلا :ناحلاو  اهحتتفاف اناح اناح ناجيبرذأ سيق نب ثعنشألا

 :٠هسح ىجان . د ركذ امك هنإ ْذِإ  ةظفاحملا وأ ةقطنملا دوصقملاو  ؛- ناجيبرذأ

 0-5 ةنس حتفلا كلذ ناكو .«ىرخأ دعب ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا عاطتسالا

 .اهيف يمالسإلا رصعلا خيسرتو سيسأت متو ناريإ يف ايلاح عقت يتلا ناجيبرذأ قطانمل

 «ةينيمرألا ةيزاقوقلا ناجيبرذأ قطانم ىلإ مدقتلا مت ةيرجه ١١ ةنس يفو

 نع الدب ةفوكلا ىلوت يذلا يصاعلا نب ديعس حتفلاو مدقتلا كلذ يف كرتشاو

 يف ناذَمَه ميلقإ ريمأ يلجبلا هللا دبع نب ريرجو ه٠ ةنس  ةبقع نب ديلولا
 ءماشلا نم ةوق كلذ يف تكرتشا امك «ناجيبرذأ ريمأ سيق 0 ثعشألاو نارا

 ناقوم لهأ يصاعلا نب ديعس ازغ» هنأ نم يرذالبلا هركذ ام كلذب لصتي اممو

 هَجَوَف «ناجيبرذأ لهأو نمرألا نم قلخ حركناولبو مرأ ةيحانب هل عمجتو «ناليجو

 .«ناورجاب ةعلق ىلع هبلصف مهسيئر ذخأو مهمزهف يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهيلإ
 قطانملا كلت حتف جردنيو «ناجيبرذأ ريمأ نب ثعشألا ةكراشمب مدقتلا كلذ ناكو

 دقو .«اهحتفف اناح ًاناح ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا عبتت» هنأب ماعلا صنلا يف
 تلمشف ءاها“٠ ةنس  اهيمسقب يأ  ميدقلا عساولا اهلولدمب ناجيبرذأ حتف لمتكا

 ناك) ةيخيراتلا رداصملا لوقب دوصقملا وهو اهعيمج ناجيبرذأ دالب ثعشألا ةيالو

 كلذ يف امب ناجيبرذأ ىلع يأ  (ةينيمرأو ناجيبرذأ ىلع نامثعل ًالماع ثعشألا

 . ناجيبرذأ ميلقإ نم ينيمرألا يزاقوقلا مسقلا
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 : ناجيبرذأ ىف ىبرعلا رارقتسالا : ايناث

 قطانم يف ةيبرعلا لئابقلا نم تاعامج نيطوتب ثعشألا ماق ه75 ماع ذنم

 يف نسح يجان. د لاق كلذ يفو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع اوسسأف ناجيبرذأ

 دعب ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا عدلا :قرشملا يف ةيبرعلا لئايقلا بناتك

 لوأ وهو «مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو برعلا نم ًاأسان ايمكساو «ىرخأ

 . (ناجيبرذأ ميلقإب برعلل ناطيتسا

 اناج ناجح ناهيسرأا نيت نب ةعفألا عبتت» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 سائلا ءاعدي مهرمأو ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم برعلا نم ًاسان اهنكسأو ءاهحتفف

 . «(مالسإلا ىلإ

 نكسأو ناجيبرذأ ةيالول ةمصاع ليبدرأ ةنيدم ثعشألا لعج هال ٠ ماع دعبو

 ناجيبرذأل ثعشألا ةيالو قايس يف كلذ يرذالبلا ركذو «برعلا نم ةعامج اهيف
 ةحشألا بلاط بأ نيب ىلع ىآو ىف :الئاق بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف

 «برعلا نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ ٌتعشألا لزنأف . .ناجيبرذأ

 .ااهدجسم ْنَّئَبو  ةمصاع ةنيدم اهلعج يأ  اًهَّرَّضَمو

 ةنيدم يفو ناجيبرذأ قطانم يف ثعشألا مهنطوأ نيذلا برعلا بلغأ ناكو

 اورقتسا نيذلا يمالسإلا يبرعلا حتفلا شويج يف ةينميلا لئابقلا لاجر نم ليبدرأ

 دجو دقو ؛ماشلا يف كلذكو - ةرصبلا ةيالوو ةفوكلا ةيالو يف يأ - ةيرصقلا يف

 «ناجيبرذأ لهأ نم ًابيحرت مالسإلا رشنب اوماقو ناجيبرذأ يف ثعشألا مهنطوأ يذلا

 عاج كلذ يفو ؛ماشلابو ةرصبلاو ةفوكلا يتي الوب تناك يتلا مهرئاشع مهب تقحلف

 : يرذالبلل نادلبلا حوتف باتكو قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف

 ةفوكلا  نيرضملا نم اهرئاشع اهيلإ تعزن ناجيبرذأ تلزن امل برعلا نإ)

 مجعلا نم مهضعب عاتباو مهنكمأ ام ىلع موق لك بلغو «ماشلاو  ةرصبلاو
 .(مهل نيعرازم اهلهأ راصف «ءةرافخلل ىرقلا مهيلإ تأجلو «نيضرألا

 : برعلا اهيف رقتسا يتلا ناجيبرذأ قطانمو ندم مهأ نم ناكو

 نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ ٌثعشألا ٌلزنأ) هنإ ذإ :ليبدرأ ةنيدم ١

 . (اهدجسم قّئَبو ءاهَرّصَمو «برعلا

 نب ءانجولا اهب نّنَب مث ءزيربتب يدزألا داورلا لزن) :يرذالبلا لاق :زيربت ةنيدم  ؟

 . (هعم سانلا اهلزنف ءروسب اهتّصَحو َءاَنَب هتوخإو داورلا
 ندم نقاب هني ادنمبلا لزاججتت انانخي جنايملا امأو) :اثابلخو جنايملا “" 
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 دوصقملاو - ةنيدم اهلعج يأ  (جنايملاب هتلحم ينادمهلا رفعج نب هللا دبع

 . ليكبو دشاح رئاشع نيينادمهلا لزانمب

 نإ سوجملا معزي ةميدق ةنيدمف ةيمرأ امأو) :يرذالبلا لاق :ةيمرأ ةنيدم - ؛

 (ًاروصق

 ءدوألا نم لجرل ةزرب ةروك ةبصقو .دوألا اهتلزنف ةررب ةروك امأو) : ةزرب ةقطنم -

 . جحذم لئابق نم دوألاو - (انصح اهب ئَتَبو اهيلإ سانلا عمج

 ورمع نب ّنُم اهلزنف ءثعشتُم ميدق رصق اهل ةيرق تناكف زيرن امأو) :زيرن ةنيدم - 5
 قوس ونبو اهونَدّمو ًاروصق اهب اونب مهنإ مث «هدلو اهنكسأو اهب ىنّبف يئاطلا

 ينربخأ ةدنك نم ةعامج اهيف نإف ةارس امأو) :يرذالبلا لاق :ةارس ةنيدم 7
 لوقو  ىهتنا  «يدنكلا سيق نب ثعشألا عم ناك ْنَم دلو ْنِم هنأ مهضعب
 يفوت يرذالبلا نأل ,يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ينعي (مهضعب ينربخأ) يرذالبلا
 . ةيرجه ه١ 51/ ةنس

 : ناَجيَبْرْدَأ لهأ مالسإ : ًاثلاث

 لهأ نيب دارا ميك يفشل نيكألا همامتها سيق نب فيقحألا ىطعأ دقل

 اير عتتدمت ءرانلا نودبعي ةيسوجملا تاملظ يف اوناك نيذلا ناجيبرذأ

 ندمو قطانم يف برعلا نم ًاسان ثعشألا نكسأ ه؟ ةنس اهيلع ثعشألا ةيالوو
 لامكتسا دعب كلذ قاطن عستا دقو 'ماينلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو) ناعيسرذأ
 ةيالول ةمصاع ليبدرأ ةنيدم ذاختاب ثعشألا مايقو - ها" ةديشاد ناجيبرذأ حتف

 ةفيلخلا يفوت نأ ىلإ كانه ثعشألا ثكم دقو «عساولا اهلولدمب ناجيبرذأ ميلقإو
 ىلع هل ًابئان ثعشألا فلختساف بلاط يبأ نب يلع ةفالخلا ىَلَوَتَو نافع نب نامثع
 يأ نب ىلع ىلو ونا : يرذالبلا لاق ها بجر يف ةفوكلا ىلإ داعو ناجيبرذأ

 اوملسأ دق اهلهأ رثكأ َدَجَو ل انقذ ملقا ةادييوردا كيعبفال ا زيبلاط

 . «(نآرقلا اوءارقو

 نب ثعشألا يباحصلا ميعزلا اهلذب يتلا ةقداصلا دوهجلل ًاجيوتت كلذ ناكف
 «مالسإلا رون ىلإ تاملظلا نم هدهع يف ناجيبرذأ لهأ جرخف ءهعم نيذلاو سيق
 .دبألا ىلإو . .مويلا ىتحو ثعشألا دهع ذنم كلذ يف مالسإلا مئاعد تخسرتو
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 : ىربكلا ةنتفلا ىف ثعشأللا نع نيقيلا أبنلا
 ةنتفلا) ئّمَسُملا هباتك يف نيسح هط ذختا عيشتلا ءايعدأ ضعب ءارو ًاقايسنا

 ناك): د نيسح هةظالاق اهيك نهنأل سيق نب فعبتاألل ايذاعم انقوم (قفريتكلا
 لوبق :ىلإ ءاعدللا ىف هلاطىأ ني لع. ىلع ننادلا دشأ ئدنكلا سيف نب ةكعشألا
 نم ادب دري ملف «لاعقلا ففك ىلع ًاّيلع هعاطأ نمو ٌثعشألا هركتساو . . ميكحتلا
 نأ الئاق ةرماؤم ريبدتب ثعشألا ماهتا ىلإ نيسح هط عفدنا مث «. .اودارأ امل ناعذإلا
 فقو يه ةموعزملا ةرماؤملاو (مهتيهادو قارعلا لهأ ركام وه سيق نب ثعشألا)

 فقول ثعشألا دييأت امنيب «ميكحتلا لوبقو نيفص يف نيمِلسُملا نيب لاتتقالا

 أبنلا هنع ىتأي فوس «ميظعو ليبن لمع وه مالسلا قيقحت يف هتمهاسمو لاتتقالا

 نودبو ملع نودب سيق نب ثعشألا نع مالكلا أدب نيسح هط نأ عقاولاو ::ةييقبلا

 نب رمع مايأ يف لَمْح» سيق نب ثعشألا نأ لاقف «ةيملعلا ةنامألا ىلع صرح

 نأ يلع ّمه املف «سراف يف هلامعأ ضعب هل ىلوتف نامثع مايأ يف رهظو «باطخلا

 ىلع لدي نيسح هط نم مالكلا اذه لثمف . ''”(هتيالو نع هلزع ماشلا نولإ نموت

 . (ىربكلا ةنتفلا) باتك يف خيراتلاب ملعلا بايغ

 ءامعزلاو ةباحصلا رابك نم ثعشألا ناك رمع ةفالخل ىلوألا ةنسلا ذئمف «نيسح

 هجوت امنيب فالآ ةعبرأ يف ةيسداقلا ىلإ صاقو يبأ نب دعس هجوت دقف «نيحتافلاو
 نم قالا دعو ةلثك ةاسرف نم ةنامحسر اغلا مهن اقلأ جينالثا ىف فعتنألا

 ىلإ هنوعدي ىرسك ىلإ اوراس نيذلا ةباحصلا دحأ ثعشألا ناك مث ءتومرضح

 رابك نم ثعشألا ناك ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا املو «برحلا وأ ةيزجلا وأ مالسإلا

 ءالولجو نئادملا اوحتتفاو ةيسداقلا يف ودعلا شيج اونفد نيذلا لاطبألا ةداقلا
 شيج اودوقي نأب رمع ّصَّن هباحص ةعبس عباس ثعشألا ناك مث «ةفوكلا اوسسأو

 ثعشألا ناك مث يباحص فلأ نم رثكأ شيجلا يف ناكو دنواهن ةعقوم يف مالسإلا
 يمالسإلا يبرعلا حتفلا دئاق مث دنواهن يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةنميم دئاق وه
 سراف يف هلامعأ ضعب ىلوتيو نامثع مايأ ثعشألا رهظي ملو .ناجيبرذأ ميلقإل
 ىبرعلا رصعلا سسأف «نافع نب نامثع ةفالخ ىف ناجيبرذأ ةيالو ريمأ ناك امنإو

 ةنئفلا تعلدنا املو «ةدتمملا هقافآ يف مالسإلا رشنو ناجيبرذأ ميلقإ يف يمالسإلا
 ةرونملا ةنيدملاب بلاط يبأ نب ىلع ةعيابمو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقمب ىربكلا

 )١( ض - نيسح هط  ىربكلا ةنتفلا 8١.
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 ءاهيلع ًايلاو ًاريمأ ناجيبرذأ ىف سيق نب ثعشألا ناك ه5 ةجحلا يذ 760 ىف
 .(ةديمراو ناتيررتا ع ةاننل ةايام تيعشألا ناك] قووعمملا ركذ امكو

 : بلاط يبأ نب يلعل ثعشألا ةعيابم

 قرف ثالث ىلإ  ءاسؤرلاو ةالولاو ةباحصلا اهتعيلط ىفو  ةمألا تمسقنا دقل
 ةقرفو ءاّيلع تعياب ةقرف «ةرونملا ةنيدملا يف ةفالخلاب يلع ةعيابمو نامثع لتقم دعب
 . تلزتعا ةقرفو :هتبراحمل تايهتو هتضراع

 هودّيأو ةفالخلاب ًاّيلع اوعياب نيذلا ءارمألا ةباحصلا نم سيق نب ثعشألا ناكف
 لتقم ةادغ ءارمألاو ةالولا نم اوناك نيذلا بلغأ نأ نايبلا نغ ىنغو ءهورصانو
 ريمأ رماع نب هللا دبع مضنا داعم اضراعم انوي اودعلا نع ةعاسب نامثع
 ةحلطو نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ نميلا ريمأ يلظنحلا ةّيِنُم نب لْعَيو «سرافو ةرصبلا
 ىدامج يف  لمجلا موي ةكرعم ةعقو ثيح ةرصبلاب اوعمتجاف مهعم نيذلاو ريبزلاو

 ةرشع نيقيرفلا نم لمجلا موي لِي نم عومجم ناكو) نيقك نبا لاق تنده يناثلا

 ماشلا ةيالول ةعباتلا قطانملا لامعو نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ريمأ امأو «فالأ

 فقوم اوذختا نيذلا ةالولا فقوم مهذاختا نإف ةيتارفلا ةريزجلاو رصم بلغأو

 هللا دبع نب ريرجو سيق نب ثعشألا مهو بلاط يبأ نب يلعل دييأتلاو ةعيابملا
 :اضر دمحم لاق «ةفوكلا ريمأ ىسوم وبأ ناك ثيح «يرعشألا ىسوم وبأو يلجبلا
 يذلل مهنم هراكلا نيبو .مهتعيابمو ةفوكلا لهأ ةعاطب ّيلع ىلإ ىسوم وبأ بتكا

 ىلإ ةرصبلا ْنِم يلع ىتأ دقو .«كلذ نيب ْنَمو ءناك دق يذلاب ىضارلاو ءناك

 نب يروح نإ ةرلع تحبك :ريثك نبأ ظفاحلا لاق 316 بجر ١١ يف  ةفوكلا

 وهو سيق نب ثعشألا ىلإو «نامثع نامز ْنِم ناذَمَه ىلع ناكو ىلجبلا هللا دبع
 ك اياعرلا نم كلانع ْنَم ىلع ةعيبلا اذحاي نأ «نامثعنامز ني ناجيبرذأ ةباين'ىلغ
 .200كلذ العفف «هيلإ البق

 سيق نب ثعشألا ىلإ ثوعبملا مسا تاياورلا ركذت ملو يجحذملا يفعجلا سيق
 ذخأف ءيعازخلا ةيراس نب ثراحلا هعمو يفعُجلا سيق نب رحز هسفن وه نوكي دقو
 :ريرج لاق كلذ يفو ءَناْذَمَه ميلقإ يف ّيلعل ةعيبلا

 مجعلا ضرأب باتكلادُرَن ةيلدف يلب تاعك ايناستا

 )١( ؛ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 75.
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 يف ناكو «ناجيبرذأ ميلقإ يف ّىلعل ةعيبلا سيق نب ثعشألا دخأ كلذكو

 ناجيبرذأ ىلع ثعشألا فلختساف «(ةفوكلاب هيلإ البْفُي) نأ امهيلإ ىلع ساتك
 يبأ نب يلع هثعب يذلا يعازخلا ةروانم نب هليعس معرب ىادتكلا قيلكملا نب حيرش

 ةيراس نب ديعس ناجيبرذأ ىَلَو اّيلع نأ يبلكلا نبا نع يرذالبلا ركذ دقف بلاط
 ءددكملا نب حيرش ناجيبرذأ ىلع فلختسا ثعشألا نأ يربطلا ركذو «يعازخلا
 نب رجح نب ةّرم نب ةملس نب ةّرُم نب حيرش» :لاقف ينالقسعلا رجح نبا هركذ دقو
 ليق : يبلكلا نبا لاق ءددكملا نب حيرش وهو «يدنكلا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدع

 :وهو هلاق تيبب ددكملا هل

 مهر سر رهف هاي ند ياهل
 نب ثعشألا فلخساو :يربطلا لاق  ِهلَك يبنلا ىلع  ةدافو حيرشلو :لاق

 . '70ناجيبرذأ ىلع سيق
 يف اباون يعازخلا ةيراس نب ثراحلاو يدنكلا ددكملا نب حيرش ناكف

 ىلإ داع نأ ىلإ  ها"5 بجر يف  ةفوكلا ىلإ ثعشألا مودق ذنم ناجيبرذأ

 ةياور يف ءاج ثيح  هالا/ل ةنس يف  ريسي دمأب نيفص ةعقوم دعب ناجيبرذأ
 ةيراس نب ديعس ناجيبرذأ بلاط يبأ نب يلع ىَلَو» هنأ يبلكلا نبا نع يرذالبلا
 يلْوَو» + فيقوأ ةالو أبن يف يرذالبلا ناقر (قددكلا نسق وب ثعشألا مث يعازخلا

 '”«ناجيبرذأو ةينيمرأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يىلعل سيق نب تعشألا

 ثعشألا لزع نع نيسح هط اهلقن يتلا معازملا ةحص مدع كلذ نم نيبتيو

 ناجيبرذأ ىلع هل ًابئان ثعشألا فلختسا دقف ءنونظو تاقيفلت نم كلذب لصتي امو
 .ها"5 لاوش يف نيفص ىلإ هعم راس مث ةفوكلا يف ىلع مامإلا ىلإ لبقأو

 : نيفصب ةعيرشلا موي يف ثعشألا ةمحلم
 نيْمِص ىلإ ةفوكلا نم يلع ريس ناك١ :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 رماع نب ةبقع دوعسم ابأ ةفوكلا ىلع فلختساو ه7" ةنس لاوش نم نولخ سمخل

 رسج كلانه هل َدِقْعف «ةقرلا لزن ىتح راسو نئادملاب هريسم ىف زاتجاف «يراصنألا

 تاكو ةماشلا نما ةيواعم راسو اغلا .نوعست يلع عم ناكو .  ءاشلا ناجح ىلإ نعت

 َحَيِفأ لهس عضوم يف ركسعو ءَنيمِص ىلإ يلع قبسف «(ًافلأ نونامثو سمخ) هعم
 دراولل اهنم لهسأ تارفلا ىلع نكي مل ةعيرش ىلع كلذو «ّىلع مودق لبق هراتخا

 ١. 27ص 7ج - ينالقسعلل  باحصلا زييمت يف ةباصإلا 22320
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 5771 املا بقاونو اناا قارقلا اهادعامو اسلا ىلا

 ينيب ليم ل اةااخ ىيلا كيب اع فايل ءافلأ نيعبرأ عم ةعيرشلاب يملسلا
 . 7 ”ةياملا نلإ ةووولا نوف

 وه ًاشطع تومي ال ًاّيلع نأ) :ةيواعمل لاق صاعلا نب ورمع نأ ىورّيو
 وأ هللاو ال :ةيواعم لاقف «برشنو نوبرشي مُهْعَد نكلو نيملسملا نم أفلأ نوعستو
 نر اع لا

 نم انلا نوعيرأ ركنا نقف نمألا ناك ياو «ءاملا نم ةقيحو ابلغ ارعبش قيذلا نم
 ربلا يف هشيجو ّيلع تاب امنيب ءاملا دروم يهو ةعيرشلا ةقطنم يف ماشلا شيج

 : نيبو نم لج راق نتطملا مهب قيما اهلفا:ًاشاطغ

 فجَحسلااَئيِفَو ٌلامرلااَئيِفَو ٍتارفلا َءام ُمْوّقلا انعنميأ
 فجعءاشمويلاانلابامو نيرعلاّدْسَأ سمأ انلاب امف ...

 : لوقي الئاق عمسف ليللاب هركسع يف رودي يلع جرخو
 ئدييلاانبفز «ئلضاتيفر تارفلاءام ٌموقلاانعنميأ

 لئجدلا تحت نوجبانملاانيفو مايصلاانيفو «ةالصلاانيفو
 مدقتي نأ نكمي ْنَّم كانه نكي ملف ةداقلاو ءارمألا رابك نوثحتسي سانلا ذخأو

 يف نيملسملا ةنميم دئاق سيق نب ثعشألا ناك اذإ الإ ةعيرشلا ىلإ عيمجلا دوقيو
 .ناجيبرذأ حتافو دنواهن ةعقوم

 سيق نب فيفشأللا طاطسف يف تْيَقلأو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 : «اهيف ةعقر

 ُتَْلَُمَت سوُفُئلِلاَهيِفٍتوَّملاَنِم َةَبرُك ٌمويلا ُتَعْشألا َلِجُي ْمّل ْنْهَل
 يرق اوناك ىتاسانا انتين. ةقنتي تارعلا وان نو تويشتف

 : يربطلل كولملاو ممألا خي يرات يف نيتيبلا دعبو

 ُةلَّذَملااًئيلَعاهيِف يتلااوُضْنَتَو انَّرْمأ ٌَمويلا َعَمجْجَت هَل نإ كّنِإَف
 كتلكتا ينل اديه هو كاز -ةييسان ةحاتخلا نرتتت يذلا |ذ ْنْمَه

 ٌتبنينيح هلصأ ْنِمئرما لُكو ٍةيِنَمَيٍةبْصُع نِم ؤرما َتنأو
 ار ايه ناب ةعم نيذلاو ةددك ةناسرف: ربا تانبألا نسق ني فعهش الا ارك اعلف

 اميف «نينمؤملا ريمأ اي» :هل لاقف بلاط يبأ نب يلع ىلإ راسو «فالأآ ةعبرأ اوناكو
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 عجرن ال هللاوف «ءيل نذئا» :لاق مث «. .انيديأب انفويسو تارفلا ءام موقلا انعنمي
 جرخا)  يدوعسملا يور اسف ب ةيعتأالل لاقو : ئلع قفاوف .4؛تومن وأ هّدِرن ىتح

 .(كءارو ةلاجرو ليخ ىف ٌرّئشالا ٌريِسَم انأو .مكرخآ نع اوتومت را اهناعضأل يقتستو برشتف ةيواعم ركسع طسو مجهت ىتح ليخلا نم فالآ ةعبرأ يف
 22 5 7 7 عع

 يف ىدانو «فالأ ةعبرألا هناسرف ةئيهت لمكتساف هطاطسف ىلإ ثعشألا داعو

 انأف ءاذك عضوم هداعيمف ءاملا ديري ناك ْنَم» - شيجلا ةيقب يف يأ  سانلا
 : الئاق زجتري وهو ليخلا نم فالآ ةعبرأ يف ثعشألا راسو . . ضهان

 «تامداست وأ يضاردلا ين“ امربتملا ايل ةةررال

 زيزعتل ماشلا شيج نم تاوق تعفدنا «ةعيرشلا مامأ ىلإ ثعشألا مدقت املف

 هادانف صاعلا نب ورمع مهيف ناكو افلأ نيعبرأ اوغلب ثيحب ةعيرشلا يف نيزكرمتملا

 هللارف ءاملا نييوب انين لس + نضاعلا قنا: اي كفييو# : الئاق ب هيلإ كعب وأ ب فعشألا
 هنع ىلختن ال هللاو :صاعلا نب ورمع لاقف .فويسلا مكايإو انذخأتل لعفت مل نئل

 . ؛ربصأ انّيأ انّبر ٌملعيف «مكايإو فويسلا انذخأت ىتح

 رتشألاو قارعلا لهأ شيج نم أفلأ نيرشع ءاهز ثعشألا ىلإ مضنا دق ناكو
 يف ةعيرشلا موي ةكرعم دوقي هناسرفب ثعشألا قلطناف ء.هعم لصو نمو يعخنلا

 «يملسلا روعألا يبأو صاعلا نب ورمع ةدايقب ماشلا شيج نم افلأ ني نيعبرأ ةهجاوم

 «ةيواعم ركسع ىلع مجه ىتح ذدحأ ُهّهْجَو ْدَر امف ثعشألا ىضَم» :يدوعسملا لاق

 ناكو .تارفلا هليخ دروأو ءاليخو أرشب مهنم ٌقّرَغَو ؛ةعيرشلا نع روعألا ابأ لازأف

 ,حمرلا اذه رادقم مهومحزا :لوقيف هباحصأ تحي مث هحمر ٌمدقُي ٌتعشألا

 ةعيرشلا ىلع اورطيسو هعم نيذلاو ثعشألا رصتناف .«ناكملا كلذ نم مهنوليزيف

 يف رصنلا لطبو دئاق وه ثعشألا ناكف «عضوملا كاذ نم ةيواعم ركسع رقهقتو

 : قارعلا لهأ نم لجر لاق كلذ يفو» . ةعيرشلا موي

 انايتيع ترويع ابارك اةتعع يع ا[

 انمتئاسحنسل قتييسلم ةرببل اقالط تراطام دعسب

 ن1 مل كلا 2277 ا ابتتيج دنع نيجعلا ةعلبب

 يبأ نب يلع َمَّمَسو هه" ةدعقلا يذ ١/8 يف ةعيرشلا ةعقوم موي ناكو

 0 ص ١ ج د ةباحصلا زييمت 3 يف ةباصإلا 000
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 5 تارفلا تام نم ءاقتسالاب ةيواعم باحصأ ماشلا لهأل هباحصأو بلاط

 ْذِإ « قامتالاو مالسلا نإ يعسلا لماوع ْنِم ةعيرشلا موي راصتنا تناكف مرعم

 داحتا ىلإ هوعدي ةيواعم ىلإ يلع ثعب ةجحلا يذ نم موي لوا ناك املا < ةئأ

 ىلإ ةعداوملا ىلع اوقفت ها لو .ةعامجلا يف لوخدلاو ةملكلا

 .هالا/ رفص لوأ يف نيفِص برح تعلدنا مث ,ا(ه107 ةنس نم مرحملا رخآ

 عام د2 دع
 منا للا <>

 : ميكحتلاو مالسلا قافتا يف ليلجلا رودلا

 نم موي لوأ يف  ةملكلا داحتا ىلإ هعم نيذلاو ةيواعم ةوعدب ىلع ةردابم نإ

 مل اهنأ نم مغرلاب كلذ كعب ةفيرفلا قف ؛ تلاط يتلا ةلسارملاو ه5 ةجحلا يذ

 ىلع لدت اهنإف ,«ه" مرحملا رخآ ىلإ ةعداوملا ىوس قافتا ىلإ لصوتلا نع رفست
 ةمألا رابكو ةباحصلا ةصاخ ةفصبو «قافتالا ىلع نيقيرفلا نم ريبك ددع صرح

 دوهجلا كلت نكلو ءاضعب مهضعب اهيف لتقي برح نم اوبيهت نيذلا نيعباتلا مالعأو
  هالا/ رفص نم لوألا  ءاعبرألا موي نيفص ىف برحلا تعلدناف «ءتقفخأ

 موي وهو عساتلا مويلا يف لماشلا لاتقلا ناكو ,مايأ ةعست برحلا تلصاوتو

 لهس ءالتما ىتح ليللا ةليطو مويلا ةليط اولتاقت دقف ءابيهر الاتق رفص 4 سيمخلا
 ةمألا مالعأو ةباحصلا نم ليلق ريغ ددع مهنيب ىَلْتَقلا ْنِم فالآلا تارشعب نيفص

 دهشملا كلذ نودهاشي مهو رجفلا دنع لاتتقالا نع ناقيرفلا فقوتو «نيحتافلاو

 سوفنلا هنم تعاتراو نادبألا هل ترعشقا يذلا بيهرلا

 «ميكحتلاو مالسلا عادت عمترا رهص٠ ةعمجلا موي وهو  يلاتلا مويلا يفو

 ةلوليحلاو ةمألا ءامد نقحو مالسلا قيقحت يف اليلج ارود سيق نب ثعشألل ناكف

 . مالسإلاو برعلا ةكوش لاوز نود

 ءاملعو خياشم ةأاداتم فيتصت تاساردلاو تاياورلا ضعب يف عاش دل

 : هنأ يف لثمتتو بهذلا جورم يف يدوعسملا اهركذ يتلا ةحيحصلا

 يف هللا هللا .برعلا رشعم اي :ماشلا لهأ ةخيشم تدان ةعمجلا موي يف)

 ؟قارعلا روغثل ْنَّم ؟ماشلا لهأ دعب ماشلا روغثل ْنَم «مكديبو اننيب هللا باتك :اودانو

 قارعلا لهأ ْنِم ٌريثك ىأر املف . .؟رافكلل ْنَّمو ؟كرّثلا داهجل ْنَم ؟مورلا داهجل ْنَم

 . «بينُتو هللا باتك ىلإ ٌبيجُت :اولاق كلذ
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 يشاجنلا وهو ًاقداص ًافصو ثدح ام ىلع باحصأ ْنِم ٌرعاش فصو دقو
 ٌْ ::لاق ثيح, ىثراحلا

 نارث ريغوللا تاج اهتلع  .اكقلا اوكفر ذف ءاشنا لها عبط
 ٍنالَقِفلاَكْلِهَيْنأيِمْئتامأ دمحم معئب اي :اًّيلع اودانو

 امنيب «كلذ يف قارعلا لهأ ضعبو يميمتلا ةورعو يعخنلا رتشألا بغري ملف
 سيق نب ثعشألا لاقو «بينّنو هللا باتك ىلإ ٌبيِجُت :اولاق قارعلا 0

 : ّيلعل ليق» : هنأ تاياورلا ىدحإ لوقتو . «هللا باتك ىلإ ةحابإلاب قحأ ع نحن «معناا

 كلذ يف مهدشأ ناكو «هنم لّبئاف هللا باتك ىلإ كاعدو قحلا ةيواعم كاطعأ دق

 ىدحإ معزتو «برحلا ةلصاوم ىلإ ًأيعاد رتشألا ملكت امنيب «سيق نب ثعشألا
 نكلو ماشلا شيج ىلع موجه يف راصتنالا كشو ىلع ناك رتشألا نأ تاياورلا
 رجفلا دنع ناشيجلا لصفناو ليللا يفو قباسلا مويلا يف تناك برحلا نأ حيحصلا

 ةشورفملا ةكرعملا ةحاس نيشيجلا نيب لصفت تناكو «لاتق كلذ دعب نكي ملو
 هركذ اميف  نيقيرفلا نم لِتَق) : ريثك نبا لاق  ىلتقلا نم فالآلا تارشع ثثجب
 افلأ نورشعو ةسمخو ماشلا لهأ نم ًافلأ نوعبرأو ةسمخ ءفلأ نوعبس  دحاو ريغ
 نم أفلأ نورشع .ًافلأ نوتس نيقيرفلا نم لِتُق هنأ يقهيبلا ىورو . .قارعلا لهأ نم

 ةلصاوم لبق ىلتقلا نفد نم دب ال ناكو  (قارعلا لهأ نم أفلأ نوعبرأو ماشلا لهأ

 ميكحت ىلإ ماشلا لهأ ىدان كلذل «نيقيرفلا كاله ىلإو ةيسكع ةجيتن ىلإ برحلا
 نب يلع ملكت دقو . هللا باتك ىلإ بيجت : قارعلا لهأ نم ريثك لاقو هللا باتك

 ةباجتسالا نوديري نيذلا نعو هللا باتك يف موقلا ةيقادصم مدع نع بلاط ىبأ

 اريمأ سمألاب تنك يِْنِإ) :لاق اميف لاقو هعم نيذلاو قارعلا لهأ نم مهل
 هيلع انك ام ىلع مويلا كل اَنإ :ثعشألا لاق» امنيب «ًارومأم مويلا تحبصأف

 ُنَظأو . اد فوكو اهب ردت اهبل ءرئاصبلا تلكو ءديدحلا لف هللاو دقو ءسمأ

 ا ا لا يلا

 تئش نإ ِهِتأف كيلإ كلذ :ّىلع لاقف

 1313 ينس ضمنا متاالو «ييش ولا ةيراسيع 1 : لاو تسنفألا زاب

 ىرجف (هباتك يف هب هللا رمأ ام ىلإو هللا باتك ىلإ متنأو نحن عجرن : ةيواعم

 ىنبتي ناك ةيواعم نأ دب ال نيذلا ماشلا ءاملع ةكراشمب كلذ ةيفيك نع ٌثيدح

 هنوراتختو هنوضرت الجر مكنم نوثعبت»  ثعشألل ًالئاق فاضأ ثيح مهيأر
 الو هللا باتك ىف امب المعي نأ قاثيملاو دهعلا امهيلع ذخأنو «لجرب ثعبنو
 كعشألا بارك ..لا كح نيميلع ا ةفتاةانه ىلإ احيمج داق و هدع كوشي
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 . ؟9«انلبَقو انيضر : سانلا رثكأ لاقف . كلذ هربخأف «ىلع ىلإ فرصناو «هلوق
 تبسلا موي  ربخلا كلذب ّيلع ىلإ هتدوعو ةيواعم ىلإ ثعشألا ريسم ناكو

 رثكأ لاق) ثيح كلذب ىمظعلا ةيبلاغلا لوبق يلاتلا مويلا يف حضتاو  رفص ١١
 0 للا 000

 هم يذلا لكو هب نيثلا ةيبلاق داضرو ربت ىآر اذلم نأ حيحصلاف ٠ (اودارأ

 لَّبَقَف «قافتالاو ءامدلا نقح ىلع مهنم ًاصرح لقأ ّيلع نكي ملو ؛«كلذب ةيواعم
 رايخو ةباحصلا عامجإ كلذب دقعناف ىمظعلا ةيبلاغلا هب تضرو تَلبَق امب ىَضَرو

 0 امأ ءهللا باتك 00 ا ل وا دا ةمألا

 وشل ميعزلاو و لا كالتنكوا تعالو

  ميكحدلا ةفيحص ةباتكو نيمكحلا رايتخا

 يبأ نب يلع مامإلا عمتجا ميكحتلاو مالسلاب لوبقلا ىلع عامجإلا داقعنا دعب
 رايتخاو مهلثمُيس يذلا مكحلا رايتخال مهيلإ ْنَّمو قارعلا لهأ رابكو بلاط
 ىربكلا ةئتفلا باتك يف نيسح هط معزي انهو «ميكحتلا ةفيحص ةباتكل نيضوفُملا
 نأ دعبف .(  .لاتقلا فك ىلع اًئلع هعاطأ نمو ٌتعشألا هركتسا) :هلوقل ًايلات ًامعز
 ءانفو نيقيرفلا كاله ىتح لاتتقالا مدع امنيب  (ةرماؤم) كلذ نيسح هط ربتعا

 ا م و و اا واوا
 ءًارطخ هنم دشأ وه ام ىلإ زواجت امنإو دحلا اذه دنع فقت مل ةرماؤملا نإ..
 راتخي نأ يف ةيناميلا نِم هعبت ْنَمو ٌثعشألا حلأ ام رمألف ابو
 نئمطيو هب قثي مّكح رايتخا يف ةيرحلا هل اوقلطي ملو «ٌيرعشألا ىسوم ابأ يلع

 دحأ رايتخا ىلع ًاهركمو ميكحتلا لوبق ىلع ًاهّركم آذإ يلع ناك دقف .. كيلا
 ثعشألا ىلإ ةءاسإلا اهب دارُي يتلا نونظلاو معازملا كلت نأ عقاولاو *' «نيمكحلا
 عم نيذلا ءامعزلاو ةباحصلا عيمج نيب مظعألا هنأ ينعتو ثعشألا ةمظع دكؤت امنإ
 .قرشملاو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا لهأ نم ىلع مامإلا

 ماشلا لهأ رابكو ةيواعم نأ يف لثمتي نيمكحلا رايتخا ةلأسم يف ثدح ام نإ

 .47ص - نويعلا ةرق 4 *”ص ؟ج  بهذلا جورم (0)
 .177و 87ص - نيسح هط  ىربكلا ةنتفلا (")
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 صاعلا نب ورمع رايتخا ىلع اوقفتا ةيبرعلا ةريزجلاو رصم تالاجر َّنِم مهعم ْنّمو
 نب ةبتع اوراتخي ملف ٠ :ميكحتلا ةفيحص ةباتكل مهنع نيضوفُملا رايتخاو - أمكح -

 نم ةيصخش زربأ اوراتخا امنإو «نامثعو ةيواعم براقأ نم هريغ الو نايفس يبأ
 ةدأق نم ناك يذلا صاعلا نب ورمع وهو مهعم نيذلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا

 مث «نامثع ةفالخ لئاوأو رمع ةفالخ يف رصم ريمأو رصم حتف دئاقو ماشلا حتف
 اوراتخا دقف «تالالدلا سفن هيف ًارايتخا ميكحتلا ةفيحص ةباتكل نيضوفملا اوراتخا

 مورلا روغث حتف دئاق  يرهفلا ملسم نب بيبح :مهنولثمي نيذلا نيضوفملا نيب ْنِم
 نب نمحرلا دبعو  ةيقيرفإ حتف دئاق - ينوكسلا جيدح نب ةيواعُمو  ةينيمرأو
 ريم ني هللا نجح قنادملا ةرعضبلا ريما ب رهاع قيما ةيعو ةةيلولا هو .دلاك

 . مهلاثمأو «نايفس يبأ نب ةبتعو «يريمحلا عالكلا يذ نباو «ينادمهلا

 ةريزجلا تالاجر نِم مهعم نيذلاو قارعلا لهأ رابكو ّيلع مامإلا عمتجاو

 ا ا ا ا ل ابلاغ مل

 ثعشألا لاقف ؛كلذ هيو سابع نب هلا دبع اذه نكل ءينع سانلا لذخ هنأ لاقو

 ا رتشألا الإ رمألا اذه َجاَه لهو :اولاق : ىعخنلا رتشألاف : ىلع

 رايتخا ىلع مامإلا ارق ءمكحلا رايتخا يف اورواشت مهنإ كلذ نم دافتسيو

 انيف مكحي ال هللاو) :اولاق مهنأ ةياورلا لوقتف هيلع اوضرتعاف سابع نب هللا دبع

 نويناطحق ىلع باحصأ نم نيملكتملا رثكأ ناك) هنأب ا شماه
 ل ا را دي ا

 دوصقملا نوكيف (يرضم) هنأب هوفصوو تاذلاب سابع نب هللا دبع ىلع اوضرتعا

 نأ ودبيو (يرضم) ىلإ اهولاق ىتلا ةملكلا تفحصت امنإو رضم ةليبق نم هنأ سيل

 ظهابو مسد ماعط يهو (ةريضم) اهمسا ةروهشم ةلكأ ىلإ ةبسن (يريضم) اهلصأ

  كمع نباو كلماع نإ ..» :ًالئاق ّيلع مامإلا ىلإ ةرم تاذ يلؤدلا دوسألا
 نبا ىلإ يلع مامإلا بتكف «كملع ريغب هدي تحت ام لكأ دق «سابع نب هللا دبع

 تبرخأو كبر تطخسأ دقف هتلعف ٌتنك نإ رمأ كنع ينغلب دقف ءدعب امأ» سابع
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 انىكلكأو: نضرألا تدوع كذآ فل :ةيملسملا ىنحو:كمانإ تيضعو كتئامآ
 ناكو «سانلا باسح نم دشأ هللا باسح نأ ملعاو كباسح ىلإ عفراف «كيدي ٌتحت

 كغلب يذلا نإ :ّيلع مامإلا ىلإ بتكف ةرصبلا ىلع ًالماع سابع نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع ناك دقلو ؟”(هللا كمحر «ءائظألا يلع قدصت الق . . لطاب

 لزوقروب د( ريض ةنلك سقت كاتادقلا و كاناوتالا كلت لق دزيجو..نكلو: اقدانف
 ىَبأ) نيمكحلا دحأ سابع نبا نوكي نأ ىلع سانلا ضارتعا ببس ىف نيسح هط
 ريشُي دقو ؟١”(هنم برقلا ديدش هنأل سابع نبا راتخي نأ مهمامإ ىلع ّىلع ٌباحصأ
 امنإو ةيواعم براقأ دحأ اوراتخي مل ماشلا لهأ نأ اوظحال مهنأ ىلإ ليلعتلا اذه

 نايفس يبأ نب ةبتع اولعجو رابكلا نيحتافلا ءارمألا نم مهعم ةيصخش زربأ اوراتخا
 دهشي مل ْنَم مهلثمي نأ مهعم نيذلاو قارعلا لهأ بغري ملف «نيضوفملا نم أدحاو

 مهنكلو باطخلا نب رمعو ركب يبأو ِةيَو هللا لوسر دهع يف ًالمع ىلوت الو أحتف
 ةفيحص ةباتك يف نيضوفملا نم ادحاو سابع نب هللا دبع نوكي نأ ىلع اوضرتعي مل
 .ناك كلذكو ميكحتتا

 نيسح هط لوقيف (يعخنلا رتشألاف) يلع مامإلا لوق ىلع مهضارتعا امأو

 اميظع ناك برحلا ىف هداهتجا نأل رتشألا راتخي نأ هيلع اْؤَيَأ» ىلع باحصأ نأ

 : يلوا نيم كلذ: نيم هلك مدعم دقو ©1061 دوو ناك ينادلا ىلع هضرصو
 نيسح هط هيلإ بهذ ام كلذب دوصقملا سيلو («رتشألا الإ رمألا اذه جاه لهو»

 نب ريرج يباحصلا ةدوع ريخ ىف اضر دمحمل ىلع مامإلا باتك يف ءاج دقف

 : رتشألل لاق هللا دبع نب ريرج نأ نيمِص برح لبق ماشلا نم يلجبلا هللا دبع
 مهمهتي ةثالث ثلاث رتشألا ناك دقف ''”«نامثع ةلتق ْنِم كنإ ماشلا لهأ ركذ دقلا

 ذنم مهلتقب نوبلاطيو نافع نب نامثع ةفيلخلا لتق ةرشابمب ةنيدملاو ماشلا لهأ

 دق هيلع ضارتعالا نإف هتءارب ْنِم اقثاو ناك رتشألا نأ نم مغرلابف «ةنتفلا ةيادب

 نأ لمتحملا نم ناك دقف رتشألا ةايح ىلع فوخ ىلإو ةيوق ةجح ىلإ دنتسا
 تي فشلا رايتخا متي ملو «هنولتقيف نامثع مد ءايلوأو ماشلا لهأ ضعب عفدني

 . هتايح ىلع ًاصرح نيضوفملا نم دحاوك

 ىسوم يبأ رايتخاب سيق نب ثعشألا ىأر قرشملاو قارعلا لهأرابك ديأ دقو
 دينو ةعتكالا لأ ام رمأل ..» :نيسح هط لوق ىلع ةباجإلا نكميو «يرعشألا
 اوديأ نيذلا نأ عقاولاف :«يرعشألا ىسوم ابأ يلع راتخي نأ يف ةيناميلا نم هعبت

 )١( 77و م" ص - نيسح هط  ىريكلا ةنعفلا ١1.

  (00ص - اضر دمحمل ىلع مامولا ؟١107.
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 طقف ةيناميلا نم اوسيل يرعشألا ىسوم ابأ ىلع راتخي نأ يف هعم اوناكو ثعشألا
 0 ورا و وك يا اولا راو
 رشي يح يدالاو ةندفلا ويترك يدا ع 0 ل يا

 ا نيب ايلا ترجل دلل يلا انوا !... هفرجلا ىف

 مث دو هللا لوسر دهع يف زاجحلاب ساطوأ ةوزغ يف ةباحصلا دئاقو ريمأ ناك دقف

 بأ ناك» ينالقسعلا لاق «نميلا نم عساو مسق ىلع هيو هللا لوسر لماع ناك

 نم تاك ثلا يلج ا ومو دبل نم ريع وندعو ديبز ىلع ٌةيَو يبنلا لماع ىسوم
 ةيالو ريمأ وه ناكف ةرصبلا ةيالو ىلع باطخلا نب رمع هالو «تاحوتفلا ةداق رابك

 لاذ سرق ولأ رمتساو ه1 ماع ةياهن يف رمع ةافو ىتح ه١ ماع ذنم ة ةرصبلا

 دالب ءاجرأ بلغأ رمع ةفالخ يف ىسوم وبأ حتتفاو «نامثع ةفالخ لئاوأ يف ةرصبلل

 موحتو تامرك جياد ىلإ ايو يبرعلا جيلخلاو ةرصبلا نم هتيالو تدتماو سراف
 يف ةفوكلل ًايلاو ناكو ةدتمملا قافآلا كلت يف يمالسإلا رصعلا سسأو ءاقرش دنهلا
 باتك يف يبطرقلا لاق . بلاط يبأ نب ىلع ةفالخ لئاوأو نامثع ةفالخ رخاوأ

 :لاقف ملعلا يف ىسوم يبأ عضوم نع بلاط يبأ نب يلع لُس١ باعيتسالا
 يرصبلا نسحلا نع يراخبلا جرخأ)» : ينالقسعلا لاقي + !اقيبع مدجعلا يف غبص

 ىيقملا نبا لانو يسوم ىلا قه اهلهأل ريع كارت ةريصبلا ىتا اه لاق

 لهأ نيب نكي ملو ' 77 (تيال ني كيزز يسون ندأو ىلعو مع ةعرزأ ةمآلا ةاضق

 كلذلو يرعشألا ىسوم ىيبأ ةناكم هتناكم يهاضت ايباحص مهيلإ ْنَّمو قارعلا

 قرشملاو قارعلا لهأ رابكو ةباحصلا نم هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا ّحلأ

 يلع مامإلا نأ دب الو ءيرعشألا ىسوم ابأ ٌيلع راتخي نأ ىلع ةريزجلاو
 اهب قطنت ةديكأ ةعانق نع لب  ضعبلا معز امك ًاهركم سيل  كلذل باجتسا
 . ميكحتلا ةفيحص

 ناكف ميكحتلا ةفيحص ةباتكو روضحل ةرشعلا نيضوفملا يلع مامإلا راتخا مث

 ريمأ سابع نب هللا دبغو  ةينيمرأو ناجيبرذإ ريمأو حتاف - رو هيام

 . مهلاثمأو «يراصنألا رمع نب رشب وبأو «ينادمهلا سيق نب ديعسو - ةرصبلا

 اوبتكف نيقيرفلا نم نوضوفملا عمتجا  رفص ١ ءاعبرألا  يلاتلا مويلا يفو

 امهل ةمألا نأو نيمكحلا رايتخاو برحلا عضو ىلع قافتالا اهيف اولجس ةفيحص

 الو ةمألا نيب احلصُي نأ هقاثيمو هللا دهع امهيلع نأو هب نايضقي ام ىلع راصنأ

 .15١؟ ص اضر دمحمل - ىلع مامإلا 000(

 ."”0«ص ؟ج  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)
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 رهش  مكحلل نيمكحلا ءاقتلا يأ  ةيضقلا لجأ ّنأو ,برح الو ةقرف ىلإ اهادري
 . ميكحتلا ةفيحص هيلع تصن امم كلذ ريغو «؛ناضمر

 ةفيحصلاب سيق نب فعتأالا ؟(نو) سهلا جورم يف يدوعسملا لاق

 يف  ميمت ينبل سلجم ىلإ ىهتنا ىتح ءارورسم احرف سانلا ىلع اهؤرقي
 ٌةَيَذأ نب ةورع مهنم ء«ميمت ءاسؤر نم ةعامج هيف  قارعلا لهأ ركسعم
 نيو ةقعبشالا ةيب فرحت .مهيلع اهأرقف .يجراخلا لالب وخأ وهو يميمتلا

 لاتق نم مهل عناملاو رمألا اذه ءدب ناك ثعشألا نأو «ليوط مالك مهنم سانأ

 مكح ال «لاجرلا هيهنو هرمأو هللا نيد يف نومكحُتأ :ةورع هل لاقو .مهودع

 :نيضعلا عواكت فعشألا ىلع سم ورع دقو... اهلاق نم لوا تاكنا نشل

 . عقت نأ

 ٌلجر لاق - ثعشألا ىلع هفيس رهشأ امل  ثعشألاب ةيدأ نب ةورع لعف يفو

 مس يوم
 نع نوكم بوت ندلال وق عكست لك ورع اودع وؤتخ
 هِّيَرُْع َتيتأام ٌبِغنرذحأف اهيف ٌبطخلا مظعيو ىَمْنَت مث

 هْيدأ نب ايحالسلا تْلَمَخج اتلاب ٍبَصَعُّملا ٌتعشألا ىلعأ
 ةِيصعلاو.اصعلاةورعايأ لجعلايذةنتفكةنتفاهنإ

 (ةيربلاّريخ كلذف هعبتأو ٌيلعلوقياممويلارظناف

 عم اونوكي مل نيذلا نأ (ٌيلع لوقي ام مويلا رظناف) :رعاشلا لوق نم نيبتيو

 نب ثعشألاو ىلع مامإلا ناك امنيب «ّيلع مامإلل نيفلاخم اوناك ميكحتلاو مالسلا
 فرصناو «ةمألا ةيبلاغ ةدارإ تّضَمَُف ءميكحتلاو مالسلا عم ةمألا ةييلاغو نيك

 عيبر رهش يف  نادلبلا نم امهريغو قارعلا ىلإو ماشلا ىلإ نيَّمِص نم نوملسملا
 .هآا أل ةئسش

 مهريفكتو مهجورخ نم فورعم وه ام كلذ دعب جراوخلا رمأ نم ناك دقو
 ىلإ ىدأ امم هعم نيذلاو ّىلع مامإلا مهبراح مث (هلل الإ مكح ال) راعش تحت ةمآلل

 . مهكاله

 ناضمر رهش وه نيمكحلا ءاقلل هيلع قفتملا دعوملا ناكف ميكحتلا ةجيتن امأو

 يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلاب صاخلا ثحبملا يف كلذ نع نيقيلا أبنلا يتأيسو
 2 .ناجيبرذأ ىلإ داع دق ناك ثيح كلذب ثعشألا ةقالع مدعل

 4 ه3 اذ

 نك 232 25
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 ةينيمرأو ناَجِتِبَرْدَأ ىلع ًايلاو ثعشألا ةدوع

 نم هعم نيذلاو بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم سيق نب ثعشألا داع دقل
 داع مث .ةفوكلا يف ةرتف ثعشألا ثكمف - ه7 عيبر رهش يف ةفوكلا ىلإ نيفص

 ناكف يعازخلا ةيراس نب ديعس اهيلإ ثعب دق يلع مامإلا ناك يتلا ناسينودا :قلإ

 مث «ناجيبرذأب ثعشألا ةفيلخ يدنكلا هدحملا درب حيرش ةعمو ةناثلا اهيلغ ابلاو

 يرذالبلا ركذ كلذ يفو ٠ .ها"ا/ ةنس طساوأ يف ناجيبرذأ ىلع ًايلاو ثعشألا داع

 يعازخلا ةيراس نب ديغس ناجيبرذأ بلاط ا ىلع ىَلَو» ا يبلكلا نبأ نع

 َىَلْو» : هنأ ةينيمرأ ةالوو ءابنأ يف يرذالبلا ركذو .«يدنكلا سيق نب ثعشألا مث

 - 7؟”ص] ؛ناجيبرذأو ةيئيمرأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل سيق نب ثعشألا
 . [نادلبلا حوتف

 هاا ةنس طساوأ ىف ناجيبرذأ ىلإ ةفوكلا نم سيق نب ثعشألا هجوتف

 يرذالبلا ركذ دقو ء«ه٠4 ةنس ناضمر يف ىلع مامإلا ةافو ىلإ اهيلع ًايلاو ثكمف
 َدَجَو اهمّدَق املف ناجيبرذأ ثعشألا بلاط يبأ نب ىلع َيَلَو» :الئاق ةرتفلا كلت أبن
 ليبدرأ يف  نطوأ يأ  ٌثتعضشألا َلّرنأف .نآرقلا اوأرقو اوملسأ دق اهلهأ رثكأ
 ٠١8 ص] .«اهدجسم ىنّبو ءاهَرَصَمو «برعلا نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج

 .[نادلبلا حوتف -

 دعب  اوجمدناو ةيبرعلا رئاشعلا نم ريثكلا رارقتسا ناجيبرذأ ميلقإ دهشو
 دالبلا كلت يف مهتلالس لازت امو ناجيبرذأ لهأ يف  يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 . مويلا ىتحو سيق نب ثعشألا دهع ذنم ةيمالسإلا

 ةريخألا ثعشألا تاونس

 نم اهيلإ داع ىتلا ةفوكلا ةنيدمب ةريخألا هتاوئنس سيق نب ثعشألا شاع دقو
 ناضمر يف بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةافو دعب يئاهن لكشب اهيف رقتساو ناجيبرذأ
 .كه 2 ؟ ةنس كعي ةئاقو>تناكو حمه < * هس

 ميعن يبأو ةفيلخ نع يبطرقلل باعيتسالاو ينالقسعلل ةباصإلا يف ءاجو
 يا و ا تاما 0 نامثع نب نسحلاو

 .6بلاط يبأ

 ثعشألا نأل سيق نب ثعشألا وخأ وه ه٠4 ةنس تام يذلا نأ رهاظلاو
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 ةنس تام لب : ليقو» :ينالقسعلا لاق كلذ يىفو ه4 ةنس ةايحلا ديق ىلع ناك

 نإف كلذ نع رخأت هنأ ىلع لدي ام قاحسإ يبأ نع يناربطلا يفو .نيعبرأو نيتنثا

 لجر ىلع ناك هنأ  يناربطلا يف  ركذ دقو ءّىلع دهع ىلع ًاريغص ناك قاحسإ ابأ
 ةلحو ٌسيك هيدي نيب عضْوَف ءرجفلا ىَلصف مهدجسم لخد هنأو نيد ةدنك نم
 . ةكم نم ةليللا ثعشألا مدق :اولاقف كلذ نع لأسف «لعنو

 ةفوكلاب ةيواعم ىلع ثعشألا نذأتسا :رخآ هجو نم ًاضيأ ىناربطلا ىفو

 ةفوكلا ىلإ ةيواعم مودق ناكو .2”«هتصق ركذف سابع نباو يلع نب نسحلا هدنعو
 ه١14 ةنس كلذو ةفالخلاب ةيواعم عيابو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا لزانت امل

 نب سيقو ثعشألاو سابع نباو يلع نب نسحلاب ىقتلاو ةفوكلا ىلإ ةيواعم ىتأف

 ةفالخلا رمأ عمتجاو ءاهقراشمو قارعلا لهأ هوجو نم مهريغو ةدابع نب دعس

 . نايفس يبأ نب ةيواعمل

 ةفالخ ذنم ةفوكلا اونكس نيذلا ةباحصلا لضافأو رابك نم ثعشألا ناكو
 ىلع سيق نب ثعشألا لخد) :ديرفلا دقعلا يف هبر دبع نبا لاق . باطخلا نب رمع
 هيلا ءانديسو انخيشي الفأ :عييض نلف ”اضملا سسلجا ىف ركز ماعلا جرح

 لأسف ملسُي نأ دارأ ًابهار الجر نأ :يناهفصألل يناغألا باتك يف ءاجو .(هبناجب

 ةفوكلا لهأ لضفأ :هل اولاقف .هدي ىلع ملسُي يكل (ةفوكلا لهأ لضفأ) نع

 . يدنكلا سيق نب ثعشألاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 «ثعشألا نب دمحم  مهنمو هئانبأ ىّصوأ توملا ىضرف ثعشألا نضرع ا ملو

 نب دمحم نب نمحرلا دبعو «ثعشألا نب مساقلاو :ةفيغشألا ني قاححسإفو

 : اهصن يلي اميفو ديرفلا دقعلا باتك اهركذ «ةيخيرات ةيصوب مهاصوأ - ثعشألا

 يف اوعدخناو ءمكضارعأ يف :ارلرت ال :هينبل سيق نب ُثعشألا لاق

 ئرمأ لكل نإف ءمهئامد نم منكر وبهظو «سانلا لاومأ نم مكنوطب فجَتْلو . مكلاومأ
 بكين

 . بيع ْنِم ىحتسيو بنذ نم رذتعي امنإف «ىحتسُي وأ هنم ٌرذتعُي امو مكايأو

 ةلاسفلا مرع ةعئاحلا دف [ىفكو» ..:ناهزلا ىئكتو :ناطلسلا ونجل :لاملا ا وحلصأ
 .ًاردق قزرلا قفاوي ىتح بلطلا يف اولمجأو ءَأعْنَم درلاب ىفك هنإف

 فرشتيو «ميركلا مكب ىسأتي تيب لهأ مكنإف ؛ءافكألا ريغ نم ءاسنلا اوعنماو
 يعل نك

 )١( ص ١ج - ةباحصلا زييمت : ىف ةباصإلا 67.
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 اوقحلاف لبحلا برطضا اذإف « لبحلا برطضي مل ام سانلا ماوع يف اونوكو
 . ”«بكرئاشعب

 د

 ةيبرعلا دالبلا نم ديدعلا ىف سيق نب ثعشألا ةافو ىلع نزحلا داسو

 يف هنفد متو «ةفوكلا لهأو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا هيلع ىلصو «ةيمالسإلا
 هركذ لزي ملو ه4 ةنس وأ - ه47 ةنس كلذو «ةفوكلاب ثعشألا دجسم ةحاس

 هيلعف «نيدلاخلا ةمألا ءامظع نم سيق نب ثعشألا ناك دقف لايجألا ربع ًادلاخ

 .نيملاعلا بر ناوضرو ةمحر

 ثعشألا دعب . . ءامظعلا ثعشألا ءانبأ

 قارعلا نم اهريغو ةفوكلاب ةدنك ميعز سيق نب ثعشألا نب دمحم ناك مث

 ناكو «قيدصلا ركب يبأ تخأ ةورف مأ يه ثعشألا نب دمحم مأو ءاهقراشمو

 :«نمزلا نم ةرتف لصوملا ةرامإ ىلوتو ةيدايقلا تايصخشلا نم ثعشألا نب دمحم

 نب ناورمو اهيلإ امو ةكم يف ريبزلا نب هللا دبع عيوبو ةفالخلا رمأ مسقنا املو
 لهأ باجتسا  ه50و 55 ماع  رصمو ماشلا يف ناورم نب كلملا دبع مث مكحلا

 قارعلل اريمأ ريبزلا نب بعصم هاخأ ثعب يذلا ريبزلا نب هللا دبع ةغيابمل قارعلا
 نب دمحمو ىدزألا رفع حا ف بلهملا مهز وبأ ناكو ةداقلاو ءامعزلا هعيابف

 ةرفص يبأ نب بلهملاو لصوملا ثعشألا نب دمحم ىلوتو يدنكلا ثعشألا
 ةفوكلا ىلع رطيس يذلا باذكلا يفقثلا راتخملا ةنتف ةفوكلاب تعقو مث «زاوهألا
 ه1 ماع  هلاتقل راسف ءضرألا يف دسفأو هيلع لزني ّيحولا نأ ىعدأو اهيحاونو

 ةرصبلا لهأو ريبزلا نب بعصم عم ةرفص يبأ نب بلهملاو ثعشألا نب دمحم

 نب دمحم مهلتاقف ةفوكلاب هعابتأو يفقثلا راتخملا عم ةريبك ةكرعم تعقوف «ةفوكلاو

 بلهملا لاقف» ءهقحاس ةميزه هعابتأو راتخملا مزهنأو ءدهشتسا ىتح ثعشألا

 لاقف ُلِتُف ثعشألا نب دمحم نكي مل ول هأنهأ ام ًاحتف هل اي :ريبزلا نب بعصمل
 . "”«ًادمحم ُهَللا محرف ٌتقدص :بعصم

 يدشاحلا ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع وهو  نادمه ىشعأ لاقو
 : اهنم ةديصق ثعشألا نب دمحم يثري  ينادمهلا

 )١( نه ؟ج - هبر دبع نبال  ديرفلا دقعلا :2109

  0خص الج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١5.
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 نيهرايقزةكنيشتتةاعوب ةةلقئازفق كاش تاس تلات

 اساوجس ةيزئاي دبات يان يس ااةبع اكو
 اهرزاطقترتقئالنأ جحجشألانباىلعنويعلاٌّقحف

 هزاقبتا معمتلاب لشتيلو' مل ىينكتح لاوبالاو

 ”ةاياسس تب يفي ٠ تيزدا ايبا ريع كابو

 :ريثك نب ظفاحلا لاق ءثعشألا نب نمحرلا دبع ةماعزلا ىلوت مث

 لوقي نم مهنمو «يدنكلا سيق نب قعشألا قد دمحم وبأ وه اذه نمحرلا دبعواا

 دواذن نبأ هل فروو دقو .يدنكلا سيق نب ففشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ةعلتبلاو تاقيابتنلا «فلتحا اذإ) :ةيدش دوعست نبا نع هده هع ةيبآ نع نئاسثلاو

 01 نييدعلا ىبأ هنغ قورو, هاك راكم وأ عئابلا لاق اه كرقلاك ةففان

 نب دمحعم ةافو دعب  َةداَقلا ءارمألا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع ناكو

 داع مث ةرونملا ةئيدملا ىلوت مث ةفوكلا يف ةدايقلا نمحرلا دبع ىلوت دقف  ثعشألا

 نيذلا جراوخلا ةبراحم يف بلهملا عم كرتشاو - ه54 ماع ةياهن  ةفوكلا ىلإ

 ناورم نب كلملا دبع ىتأ املف «دالبلا مكحو رارقتسالا قيقحت نم فعضأ ريبزلا

 سس نمحرلا دبع ىتأو .هوعيابو سانلا هيلإ لام  .هال١ ماع  قارعلا | ماشلا نم

 نا تللسلا ديح نكماو «هوعيابف ناورم نب كلملا دبع ىلإ بلهملاو ةعشضألا

 وه زاوهألا يف جراوخلا ةبراحمل ةفوكلا لهأ شيج ةدايق ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ثعشألا نب ةيمجحرلا دبع جرخللا دريفلا سابعلا وبأ لاق .ةرصبلا لهأ لئاق بلهملاو

 :ةليوظ ةملك ف ناديه ىقعأ هل .لاقف .. انس هالي. نلئأف زاوهالا نلا

 دبل رك ذل .٠ ةلا 59 1 1 : 7. ال كرا وْهَأ ٌمويو

 ملقإ ىلوت مث هال1 ا” ماع ناريإ يف ّيرلا ميلقإ نمحرلا دبع ىلوت مث
 نب جاجحلا قارعلا ىلع ىَلَو دق ناورم نب كلملا دبع ناكو «هال4 ماع نامرك

 ثعيبف - هال ةئنس - ناتسجس ميلقإ اوذخأو ليبتر مهكلمو ودعلا هيراجعف ةركب ىبأ

 )١( ص الج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١5.

 8ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟) ©0.

 )*( .؟5؛ص ؟دج ب دربملا سايعلا ىبأل . بدألاو ةغللا يف لماكلا
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 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةدايقب ًأشيج  ناورم نب كلملا دبع رمأب  جاجحلا
 كراعم دعب اهريرحت هل متو ناتسجس ىلإ نمحرلا دبع راسف «ناتسجس ىلع هالوو

 راسا :نودلخ نبا لاق .ناتسجس ىلي ام ىلإ نمحرلا دبع مدقت مث ءهلساب

 ةدالب لخدو «هنم لبقي ملف جارخلا ليبتر لذبو «ليبتر دالب ىلإ نمحرلا دبع
 ىلع داصرألاو «يحاونلاب حلاسملا عضوو ءاهيلع هلامع ثعبو ءأائيشف ًائيش اهاَوَحَف
 ْنَم ثعشألا نب نمحرلا دبع براحف» :يدوعسملا لاق ''باعشلاو باقعلا
 ْنَم براحو .جيلخلاو زوغلا مهل لاقي كرتلا نم عاونأ مهو .كرتلا ممأ ْنِم كلانه

 عقصلا كلذ يلي كلم لك ناكو «هريغو ليبتر لثم دنهلا كولم نم دالبلا كلت يلي
 ضرأ نم ةحتألا مننا راخ اهلو# : قربطلا» لاق ؟*ريفريدل لاقي دههلا هال قف

 امب يفتكن :لاقو كرتلا دالب يف لوغولا نع سانلا سبح «ةميظع ًاضرأ كرتلا
 ماعلا يف ىطاعتن مث ءاهقرط ىلع نوملسملا ئرتجيو اهفرعن ىتح مهدالب ْنِم هانبصأ
 مهلتاقن ىتح مهضرأ نم ةفئاط ماع لك يف مهصقتنن لزن مل مث ءاهءارو ام لبقملا
 م مهكلهي ىتح مهدالب ليازن ال م :مهنوصحو مهدالب ىصقأ يف كلذ رخآ

 ضرأ نم ريثكلا حتف يف مث ناتسجس ريرحت يف ثعشألا نبا حاجن ناكو

 -اهم١و 8 ماع  ةزيجو ةرتف يف مت دق  دنهلاو ناتسناغفأو ناتسكاب يف  ودعلا

 دققعو ءاهحتف يتلا دالبلا يف ةيركسعلا تايماحلا يهو حلاسملا ثعشألا هربا نسكتو

 هتطخب نيملسملا ربخأو لبقملا ماعلا يف ودعلا دالب نم كلذ يلي ام حتف يف مزعلا

 دالب نم هيلع هللا حتف امب جاجحلا ىلإ نمحرلا دبع بتكو . . كلذ اوبوصتساف
 نم لبقتسي اميف نيملسملل هآر يذلا يأرلا اذهبو نيملسملل هللا عنص امبو ودعلا
 . .جاجحلا دسحو دقح عم كلذ باوصو ةمظعب جاجحلا ةعانق تجزتماو . همأيأ

 نيملسملا نم كلَبِق ْنِم رُْمَف «دعب امأ» ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ بتك دقف
 ام مث («_ ودعلا دالب ىصقأ  مهيلع هللا حتفي ىتح «مهراد اهنإف اوميقيلو اوثرحيلف
 دالب يف لغوتلا ليجعتب ثعشألا نبا هيف رمأي اناث ًاباتك جاجحلا بتك نأ ثبل
 قاحسإ كوخأف الإو ءودعلا دالب ىف تلغوتو سانلاب َتِّيِضَم نإ) :لاقو «ودعلا
 نم هعم نيذلاو ثعشألا نب نمحرلا دبع لغوتي نأ ديري جاجحلا ناكو ؛سانلا ريمأ
 عمجف ..اهيف اوكلهيف دنهلاو كرتلا دالب يصاقأ يف ةرصبلاو ةفوكلا لهأ دنج

 ضرأ يف مهب لوغولا ليجعتب جاجحلا باتك صنب مهربخأو سانلا نمحرلا دبع
 ءاهجو ماقف .(متيبأ اذإ ىَبأو «متيضمأ اذإ يضمأ مكنم لجر انأ امنإ) :لاقو:ةودعلا

 .8- 5ص هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو "84ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 01(
 .١ا5١و ١١ 86ص ؟ج  يدوعسملا  بهذلا ما )030
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 ودع ىلع ىَبأن :اولاقف نمحرلا دبع ىلإ سانلا راثف» «جاجحلا اياون اوفشكو سانلا

 .«عيطن الو هل عمسن الو جاجحلا هللا

 بابسأ اهل ناك يتلاو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروثل ًارشابم أببس كلذ ناكف
 ةدشارلا ةفالخنلا جهنا نع اةيمآ يتب فارحتا ىلع طخسلا اهنيب نم ةقياس تامكارتو
 نمو ةيمأ ينب ضعب نم فسعتلاو نايغطلاو داديتسالاو ملظلا نم ءايتسالاو

 امل» هنأ ْذِإ ءثعشألا نب نمحرلا دبع ةماعزب ةلداع ةلود مايق يف لمألاو «جاجحلا
 اوعلخا :ينانكلا ةلثاو نب رماع لاق «عيطُت الو جاجحلل عمسن ال اولاقو سانلا راث

 انلغف :بناج لك نم سانلا ىدانتف ؛نمحرلا دبع ريمألا اوعيابو جاجحلا هللا ودع
 علخ ىلع نوعيابت :مهل لاقف . .هوعيابف نمحرلا دبع ىلإ سانلا بثوو ..انلعف
 :اولاق . قارعلا ضرأ نم هللا هيفني ىتح يعم هداهجو يل ةرصنلا ىلعو جاجحلا

 لوقيو ''"ءيشب كاذ ْدذِإ ناورم نب كلملا دبع علخ ركذي ملو «سانلا هعيابف «معن
 نبا ةروث تناك»  دادغب ةعماجب يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ دمحم يجان روتكدلا

 ةيبرعلا لئابقلا مظعم نأو اميس ءرَّضُم ةرطيس نم صلختلل ةيدج ةلواحم ثعشألا

 مظع امنيح ثعشألا نب نمحرلا دبع نإف اذهلو . .ةيناطحق تناك قارعلا يف ةيوقلا

 . ''”«نينمؤملا رصان هسفن ىمسو ناورم نب كلملا دبع علخ هعمج
 ينادمهلا يدشاحلا ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع  نادمه ىشعأ ناكو

 ناك» :يدوعسملا لاق «نينمؤملا رصان ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث رعاش وه

 ثعشألا نبا يدي نيب جاجحلاو كلملا دبع علخ نم لوأ نادمه ىشعأ

 : هل تايبأ يف لاقو . . ناتسجسب

 2 0 ءةدنك عيرق ءجشألائنب اي...

 اييعق سافبلا تادغأ تيناو:. ..نييئرللا نم: سيترلا ثيتا

 اة بسرلاكيونطم كتل تينش فض فناك

 لعشأ ىتلا ثعشألا نبا ةروث تناك امل» :ةفيلخ فسوي روتكدلا لوقيو
 نادي شما ناك يق ارعلا ىلع هفلاوو. نازوعم جم كللملا نيهان سل جف اهناوين
 ةينميلا ةيبصعلا يف نادمه ىشعأ دجو دقف . .عزانم نودب ةروثلا هذه رعاش وه

 كولم ليلس ثعشألا نب نمحرلا دبع هيحانج دَّشَف هركول ًاماقم حلصت ةيتاع ةرخص
 اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرا ةعزن اهيلع رطيست ىشعألا سفن تناك دقل . .ءامدقلا نميلا

 1 ١١ 8ص ؟ج - يىدوعسملا  بهذلا ج ورم 2320

 ١. 27ص - نسحم ىجأن هنن قرشفملا ىف ةيبرعلا لئابقلا 9

 دم هس دوو وع
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 لمعي هنأبو ءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأبو ميدقلا نميلا دجمب هروعش هيف

 ثعشألا نبا ةروث لثمتي نكي مل ىشعألا نأ نظلا ٌبلغأف . .دجملا كلذ ةداعإل

 يف وهو «ميدقلا مهكلم ةيناميلا دادرتسال ةلواحم اهلثمتي ناك ام ردقب ةيسايس ةروث

 اوناكف ةيوازلا هذه نم ةروثلا ىلإ اورظن نيذلا ةيناميلا روعشل ًالثم الإ نكي مل اذه
 نإ) :نزوهلف روتكدلا لوقيو '''""ثعشألا نبال ةباجتسا فئاوطلا عرسأ اذهل

 ثعشألا نبا ىلإ اورظن مهنأل ًامخض االيثمت ةروثلا هذه يف نيِلْثَمُم اوناك نيينميلا

 . ''”'"صاخلا مُهْلجَر هنأ ىلع

 هتعيابمب يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ةروث تأدب دقل
 يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناكو . ه١4 ماع لئاوأ يف  ناتسجس يف جاجحلا عْلَخو

 ؛ةفوكلا لهأ نم مهفصنو ةرصبلا لهأ نم مهفصن ءًافلأ نيعبرأ ءاهز ناتسجس يف

 لئابق نم مهريغو ميمت ْنِمو ةعيبر ْنِم مهنيب ناك امنإو ةيناميلا نم مهلك نكي ملو
 :ثيعشألا ةبا اوغيابو جاجحلا مهعيمج علخ دقو «ليلق ريغ ددع ةيناندعلا رْضُم

 امو ناتسجس قرش قطانمو تسب ةنيدم ىلع لمعتساو «ناتسجس رومأ طبضب ماقف

  ةعيبر نم لئاو نب ركب ةليبق نم  يسودسلا ناميه نب ضايع ريمألا اهيلي
 .يميمتلا رماع نب هللا دبع ناتسجس ةيالو ةمصاع جنرز ةنيدم ىلع لمعتساو

 عقي يتلاو  نامركو ناركم يتيالو ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع مدقت مث

 ءاول تحت :نامركو ناركم توضئاف-- ناريإ ىف اهتم هوجو: دتسلا دالي ىف اهنا عوج

 ةعبرأ نامركب ناك» :يناربطلا لاق . .هعابتاو جاجحلا لماع مازهنا دعب ثعشألا نبا
 لاق  هيلإ اومضنا يأ  ؛هعم اولفجنا ثعشألا نبا مهب َرَّم املف سراف فالآ

 نامرك دالب ىلإ راصو ناتسجسب جاجحلا ةعاط ثعشألا نبا علخ» :يدوعسملا
 . .لابجلاو يرلا لهأ هتعاط ىلإ داقناو . .ناورم نب كلملا دبع علخب ىَتَتَف

 : رعاشلا لوقي ثعشألا نب نمحرلا دبع يفو . .امهريغو

 (ماوقألا ٌريعارعو ىرغعلا رجش هئاول تحت راسو كولملا علخ

 يميمتلا ورمع نب ةشرخ نامركو ناركم ةيالو ىلع نمحرلا دبع لمعتساو
 ىلإ  نامرك نم  بتكلا َتَعَبو «ينادمهلا يدشاحلا يعيبسلا قاحسإ وبأو
 ةفوكلا يلي امم اهريغو ناسارخو لابجلاو ٌيرلاو سراف تايالوو ميلاقأ
 ىلإ ثعشألا نبا مدقتو «سراف ميلقإ ىلإ تاوقلاب جاجحلا ثعبو ؛«ةرصبلاو

 ءاهمزه الإ اليخ ىقلي ال ثعشألا نبا لعجف ..» يربطلا لاق «سراف دالب

 ,86و م١٠ ص  ةقفيلخ فسوي .د  ةفوكلا يف رعشلا ةأيح 001
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 سس سب مسلم 1_ق1ل1 هيي س٠سبب ل_ بيحب بسسس جس سس

 : ثعشألا نبال ىشعألا لوق كلذف «يربنعلا ورمع نب ةيطع هتمدقم ىلع ناكو

 انردئايزت يتيهيح سواك تورز «تلييصحجاذإت

 اًبكهيلعَنّهّبكي لويخلايفةيطع ثعباف
 نب كلملا دبع اوعلخف . .نمحرلا دبع ىلإ سانلا عمتجا سراف لخد املف

 - يباحصلا  ناورم نب كلملا دبع علخ سانلا لوأ ناكو ..هوعيابو :ناورم

 تناكؤ - ةفالخلاب  هوعيابف ثعشألا نبا ىلإ سانلا عم بثوو . .رجبأ نب ناحيت
 «نيلحُملا داهجو ةلالضلا ةمئأ علخ ىلعو هيبن ةنسو هللا باتك ىلع نوعيابت :هتعيب
 ةداقلا نم نمحرلا دبع ناك» :يواجبلا خرؤملا لاقو .«عياب ءمعن :اولاق اذإف

 ةفالخلاب عيوب املف ''”«ناتسجسو نامركو سراف كلم هل مت دقو «ةاهدلا ناعجشلا
 ناكو ؟”«نينمؤملا'رصان هسفن ثعشألا نبا ىَمَس ١ - نسحم ىجان .د ركذ امكو
 رصان ةطلسو ةعاط يف سراف ميلقإ ىوضناف هه/١ بجر رهش ىلاوح يف كلذ
 رحب ىلإ دتمملا  لابجلاو يرلا ميلقإ نلعأ مث «ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا
 ميلقإ ىلع لمعتساف «ةفالخلاب هوعيابو ثعشألا نبا ءاول تحت ءاوضنالا  نيوزق

 ثعشألا نبا ىلإ نوقفدتي سانلا لعجو «ينابيشلا ةلقصم نب ماطسب لابجلاو ٌيرلا
 . قرشملا ءاجرأ نم

 يفقثلا جاجحلا ىلإ ماشلا نم تادادمإلا ثعبي ناورم نب كلملا دبع ذخأو
 «ثعشألا نبا ىقليل زهجتو ةرصبلاب جاجحلا ماقأو» :يربطلا لاق .ةرصبلاب هشيجو
 .«ناورم نب كلملا دبع لّبِق نم موي لك يف جاجحلا ىلإ نوطقسي ماشلا لهأ ناسرفو
 راس هنأ ليق ىتح «بناج لك نم ثعشألا نبا ىلع نوفتلي سانلا لعجو) ريثك نبا لاق
 نبا لاقو ."”«لجار فلأ نورشعو ةئامو سراف فلأ نوثالثو ةثالث  ةرصبلا ىلإ  هعم
 زجترت هيدي نيب نادمه ىشعأو «هعومجب قارعلا ىلإ ثعشألا نبا راسا :نودلخ
 :ريسملا كلذ يف نادمه ىشعأ هلاق امم ناكف «جاجحلا مذو هحدمب

 ٌنمحرلا دبع فيرطغلاديسلاب ٌناَتَملاروفكللانوَمَساَنِإ
 ناندعُنباءهاجَدَعَم نمو .ناطحق نم ىبدلاك عمي راس

 ٌَناَدْمَهَو جحْذَم عمجل ثبشي ناطيشلا يلو جاجحل ْلَُقَف
 ناورم نسبا ىَرُقب ُءوُقِحلُمو ناقيلكلا ىراتع هنا عبوتإف

 )١( ص  يواجبلا  مالسإلا يف برعلا مايأ 4/0.

  (0نسحم يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا - ص١47.

 )*( ."/ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا
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 نينمؤملا رصان دهعو ةروث نم كلذ تلت يتلا ةرتفلا ثادحأو ملاعم نم ناكو

 : ةيلاتلا ملاعملا يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع

 (رتسث) يف امُهادحإ نيتكرعم يف جاجحلا شيجو ثعشألا نبا شيج ىقتلا

 ةرصبلا يحاوض يف ةيناثلا ةكرعملاو «ةرصبلا ىلإ بحسناو جاجحلا مزهناف زاوهألاب

 اهلخدف «ةرصبلا نم هشيج لولف عم بورهلا ْنِم نكمتو «هشيجو جاجحلا مزهناف

 لاق . ا ا و ا

 اهئارق نم اهلهأ ٌعيمج هعياب ةرصبلا نمحرلا دبع لخد امل . ١ :يربطلا

 رئاسو اهلهأ هعيابف ةرصبلا , نمحرلا دبع لخد» :ةردلح نا لافزد# .اهلوهكو

 زاوهألا ىلإ قارعلا نم ةعساو قطانم لمشت ةرصبلا ةيالو يحاون تناكو .«اهيحاون

 نيرحبلا ىلإو - ًابرغ  ةيبرعلا ةريزجلا لامش قرشو ةوامسلا ةيداب ىلإو - ًاقرش -
 ًابونج - نامُع موخت ىلإ يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب

 عيابو ىتأق رقاخلا دبع نب ةيقغ يباحصلا مضاهجلا نم نام دزأ نم ناكولا

 نبا لاق «ةفالخلاب هوعيابف نميلاو ةكمو ةئيدملا نم لاجر ىتأ امك «(نمحرلا دبع
 00 ا ا اس حا

 هّيقل «ةفوكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع لصو امل» نودلخ نبا لاقو *'' (مشاه

 نب رطم هعئمف  ةرامإلا رصق  رصقلا ىلإ ءاجو :نادهها هن كقكو .ةفوكلا لهأ

 لاقو .«ةفوكلا كلم نمحرلا دبع هسبحف ءهوذخأو رصقلا 0

 ام دعب ه هولبقتساف لبقأ نيح ثعشألا نبا نولبقتسيو ةفوكلا لهأ جرخ .. ” : يربطلا

 هيلإ َناَدْمَه تقبسو مهلك ةفوكلا لهأ هيلإ لام ةفوكلا لخد املف . رايز ةرطقف راكب

 مالا هيلإ تضوقتو يك و زاد قل ىلع ةيلإ .نساتلا ناس ية كفشف

 اا دول نبا لاقو رخل تاو ووغتو علاس نحمد (روغتلاو

 أ عقارلا ىلع ٌقرْخلا عستأو ٠. ثعشألا نبا اوعباتم رثكو . .اهلهأ هعيابف ةفوكلا

 ةيالو روغثو حلاسم هيلإ تضوقت :مث ه7 لوألا عيبر يف ةفوكلا هلوخد ناكو

 دالبلا فصن ءاهز نأل كلذو «عقارلا ىلع قرُخلا عستاو . .هوعباتم رثكو «ةفوكلا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ءاول تحت توضنا ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 تايصخشلاو ةداقلا ريهاشمو نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا ةيقب ةفالخلاب هعيابو يدنكلا

 نيرحبلاو ةرصبلاو ةفوكلا ىتحو ًاقرش  ناتسكاب  دنسلا دالب روغثو ناتسجس نم

 لاق نيذلا نييناميلاو ةرونملا ةنيدملاو ةكم يف تايصخشلا مالعأ نم ريثكلاو «ًابرغ

 1 نم :ةه تقك مبا داةيايتلاو ةناذبلا (1)
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 مهنأل ًامخض اليثمت ة ةروثلا هذه يف نيلثمُم اوناك نيينميلا نأ» :نزوهلف روتكدلا
 كلذ ىلع نوسرادلا لدتسا دقو .؟صاخلا مِهلُجَر هنأ ىلع ثعشألا نبا ىلإ اورظن

 روعشل ًالثمم الإ نكي مل» هنأ ةفيلخ فسوي . .د لاق يذلا نادمه ىشعأ دئاصقب
 هيف اهراثأ ةقيمع ةعزن اهيلع رطيست تناك نادمه ىشعأ سفن نأ) : لاقو ؟ . . ةيناميلا

 لمعي هنأو ءءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأبو ء«ميدقلا نميلا دجمب هروعش
 ثعشألا نب نمحرلا دبع يدي نيب نادمه ىشعأ فقو دقف «. .دجملا كلذ ةداعول
 :.لاقو  ةفوككلاب ةيالولا رصق يف  يدنكلا

 ءلمَحم نيد زرعو ةلإلا ىَبأي

 مهُفوُرُع َنيِمَمَدُمَك اوبسنت نأ

 العلا يرْذ لانت نأ كب ُترَصَق ام
 ا يووم وو

 ا

 ل ا
 اولمججَأ ةدنك لآ ىف اعد اذإو

 مِهُفويس نا ةةسسا تانيمشو

 ٍدوُمَتلالِبَق كلم ٌروذجو

 هبي قورَع اوَبِسُت 0

 دودج ثذإو مرتب ابا

 1 ايدي 7

 1 00 ا

 ديلتو ٍفراط ءدْجَم قارعأ

 5 دوقعملا هئاول تحت ٌنادمه
 هي راز ٌيعمس ءايدألا ُدسمَأ

 هوما ولكي قب ل ووكب
 دوعر قوربةمحلم لك يف

 ناورم ينبل نيلاوملا مايق باقعأ يف كلت نادمه ىشعأ ةديصق تءاج دقو
 امنيب شيرق نم ناورم ىنب نأو شيرق يف نوكي نأ بجي ةفالخلا رمأ نأ ةلوقم رشنب
 ىشعأ لاقف ةقيلعب ن ركر نأ نوحي الف ندبلا نم ىدنك كعبشألا نب نمحرلا دبع
 نأو «لوقلا كلذ ىبأي ديلي دمحم نيدو لجو ّنع هللا نأ نييك ةدييصقلا هذه نادمه

 هاولم ناك دقف دومت نمز لبق ام ذنم اوكلم نيذلا أبس نب نالهك ليلس ثعشألا نبا

 نأ ىلع تيبلا زجع لديو (مهقورع نيعمذمك انا نأ) يناغألا باتك يف تيبلا ردص ءاج 000

 نب ةزعو) لوألا تيبلا ردص يف ءاج كلذكو (مهقورع نيممذمك اوبسنت نأ) بوصألا
 . مالسإلا نيد يأ (دمحم نيد زعو) باوصلاو (ذمحم

 .ًاعينه ًائينه يأ :(خب خب) :هلوقو .ثعشألا بقل :حجشألا (0)
 ا ب م ير نر ب رم ناب ىدعأ ناكر . ليكبو دشاح :نادمه (9)

 ١ . (دشاح- نب مشج نب كلام
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 ةالغما ىلع برغل يرجي مبا نر مك اسري ةاليقرت اي قي يعم ايب
 نومكحي نييدنكلا كولملا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع فالسأ ناكو نينسلا فالآ

 نيب ْمُمْدَم بسن ناورم ينب بسن امنيب مالسإلا لبق نينسلا تائم زاجحلاو دجن

 ثعشألا نبا يف زوجت الو مهيف ةفالخلا زوجت فيكف «ديبع قورع مهقورعو سانلا
 . (ديدنص «ٍلوقم «حلبأ نيبجب هجات دقعي ناك) :هدادجأو هئابآ نم ريثكلا يذلا

 ل ا ل ل لا

 ينب نأ الأ :نمحرلا دبع لاق  ةفوكلا يف  مجامجلا ريدب اوعمتجا امل سانلا
 يأ نا ا .هنم حصأ بسن مهل ام هللاو ءاقرؤلاب نورّيعي ناورم

 كلذكو 01 قسيف ون ثعشألا نبا انأف برعلا يف ناك نإو « شيرق ةضيب تئقف ينعف

 ةيناميلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ ناك ةيذلا ماشلا دنج ةلامتسا نادمه ىشعأ دارأ دقف

 دوعيس ةدنكو أبس كولم ليلس ثعشألا نبا نأبو ميدقلا نميلا دجمب مهروعش ةراثإب

 ةينامي بصعت ةعزن نادمه ىشعأ دئاصق يف نكي ملف «دجملا كلذ هتعيابمب

 : ثعشألا نب نمحرلا دبع نأ هلوق كلذ دكؤيو «ةيناطحق

 ناندع نباعجدَعمْنِمو ناطحق ْنِم ىّبدلاك عمجب راس

 نب نمحرلا دبع نيب مجامجلا ريد ةعقوم تعلدنا ه87 ةنس رخاوأ يفو

 ناورم نب كلملا دبع شيج نيبو  ةهج نم  ناندعو ناطحق نم هشيجو ثعشألا

 ترفسأو - ىرخأ ةهج نم  رصمو ماشلا ةينامي نم ىمظعلا هتيبلاغ تناك يذلا
 «ةميظع محالم دعب ثعشألا نبا شيج مازهناو ماشلا شيج راصتنا نع ةكرعملا

 ناسارخو نامركو سراف دالب مث ة ةرصبلا مث : ةفوكلا يف كلذ دعب كراعملا تلصاوتو

 كلتو هجامجلا ريد عئاقو  فشكتو  تفشك دقو ؛.ه/م7 ةنس ةليط ناتسجسو

 لصو دق ناك هشيج نأو ةفالخلاب ثعشألا نبا اوعياب نيذلا ددع ةماخض كراعملا

 ةفوكلا نيب مجامجلا ريد ّنِم ًالساب ًالاتق اولتاق مهنأو لتاقم فلأ ىتن ءاهز ىلإ

 ملو  دنهلا ين يف ناي سدبسو بنانساالنأ يف نانبارخ حو بواخر

 نب نيسحلا ةكرح يف الو نيفص ةعقومو لمجلا ةغقوم مايأ يف ال كلذ لثم ثدحي
 ةعقوم يف هلتقم ىلإ تدأو ةيواعم نب ديزي دض اهداق يتلا بلاط يبأ نب يلع
 هدهع ىلع ءاضقلا مت يذلا ريبزلا نب هللا دبع مايأ يف الو - ه717 ةنس  ءالبرك
 ةفالخلاب هعياب ثعشألا نب :نمحرلا دبع امئيب  هالا“ ةنس  ةكم ىف ةطيسب ةكرعمب

 :ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا فصن ءاهز دادتما ىلع فالآلا تائم هئاول تحت لتاقو
 - ماشلا شيج دي ىلع تهتناو يئاهنلا اهفده ىلإ لصت مل هتروث نأ نم مغرلابو
 ه/65 ةئس اهب تامو ليبتُر دالب نم ناتسجس ىلي ام ىلإ ثعشألا نبا أاجلف ه7
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 ًارمأ - فشكتو - تفشك دق ثعشألا نبا دهعو ةروث ةياهنو كراعملا كلت عئاقو نإف
 ةدمع ْمُه نيذلا نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا ةيقب نأ وهو ةيمهألا غلاب
 ةرامإب ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب ركفلاو مولعلا ةمئآو ةيوبنلا ةنسلاو هقفلا
 وه اذه نمحرلا دبعو» :لاقف ريثك نبا ظفاحلا هابتنا كلذ راثأ دقو «نينمؤملا
 ةوعياب نيذلا ءالؤه نهم جملا لك بجعلاو .. سيق :نب ةعشألا نب دمسم قنأ

 موي ةباحصلا عمتجا دقو .. نميلا نم يدنك وه امنإو شيرق نم سيلو ةرامولاب

 ثيدحلاب قيدصلا مهيلع جتحاو شيرق يف الإ نوكت ال ةرامإلا نأ ىلع ةفيقسلا

 نم نيملسملا ىلع ةرامإلاب هل عيوب دق ةفيلخ ىلإ نودمعي فيكف . كلل ف

 اهيلع قفتي مل ةعيب يدنك لجرل نوعيابيو شيرق ةيبلص نم وهو هنولزعيف نينس

 ابي لحلا لهأ

 ةفئاط الإ ريبزلا نب هللا 0 ع ءافلخلا عبارو رم
 لحلا لهأ هعيابي ملو رصمو ماشلاب عيوب ناورم نب كلملا دبع نأ لب «سانلا نم

 يف اولخدي ملو ءاهقراشمو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلاو ةكمو ةنيدملا يف دقعلاو

 نم سيلو نينمؤملا ةرامإب هوعياب نيذلا نع امنإو ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعيابي
 رك .يبأ ةعيابم نأ ىلع ةماهلا لئالدلا نم .كلذف :«نميلا نم يدنك وه امنإو شيرف
 يولعلا هيلا اهيف طرتشي د ال ةفالخلا نا ؛ ةباحصلا نيب هتناكمل ناك امثإ قيدصلا

 نيذلا ةفرعم اهززعيو ةروثاع لاوقأو ةكيالاجا كلذ ىف تدرو دقو ىشرقلا وأ

 نيذلا ةباحصلا نم ريثك نبا ركذ دقف عةفالخلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب

 ركذو '"'”يراصنألا كلام نب سنأ ريبكلا يباحصلا ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب
 هعياب نمم نأو ءرجبأ نب ناحيت يباحصلا ثعشألا نبا عياب نم لوأ نأ يربطلا
 ءانبأ نم ريثك نبا ظفاحلا ركذو .ةبحص هل ناكو يدزألا رفاغلا دبع نب ةبقع
 رابك نم اوناكو ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب نيذلا نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا
 . سايعلا نب نمحرلا دبعو ..صاقو يبأ نب دعس نب دمحم» :هباحصأو هتداق

 نب ةديبع وبأو . .مشاه نب بلطملا دبع نب ةعيبر يبأ نب شايع نب نمحرلا دبعو

 .5ا١و 68و ه١” ص وج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 2030
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 . .يفعجلا رحز نب ةلبجو . .يعخشنلا دايز نب ليمكو ..دوعسم نب هللا دبع

 دلاخ نب هللا دبعو . .حاشو نب ةبقعو ..يلجعلا ةنارم وبأو . .راسي نب ملسمو

 يبأ دلاو نارمعو ؛كلام نب سنأ نب رظنلاو «يعبرلا ءازوجلا وبأو ءيمضهجلا

 نب ةرمو «رانيد نب كلامو ؛يحايرلا ةمالس نب رايس لاهنملا وبأو «يعبضلا ةزمح

 نأ نب ديعسو ءيدزألا يئانهلا جيبس وبأو « يمضهجلا نيحنت ىبأو «يدادهلا بابذ

 نب هللا دبعو «ءيعبضلا ماصع نب نارمعو «يرصبلا نسحلا هوخأو «نسحلا

 نب نمحرلا دبعو «ريبج نب ديعسو «ينابيشلا سايإ نب دعسو «لفون نب ثراحلا

 نب ةحلطو ءديوس نب رورعملاو «يبعشلا مامإلاو «دادش نب هللا دبعو لا

 مهريغو . .بئاسلا نب ءاطعو «ثراحلا نب ديبزو «يئاطلا يرتخبلا وبأو «فرصم

 .7'2[راربألا ءاملعلاو رايخألا تاداسلا نم

 جحّرلا دالب يف يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان تام دقو

 /5 لاوش يف ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا تام نأ ثبل امو ه45 ماع ناتسجسب

 . ىلاعت هللا ةمحر ًاعيمج مهيلعف . .ةيرجه
 1 وف

 نمل تاي تح

 .١5و هو 07 ص ةج د ريثك نيا  ةياهنلاو ةيادبلا 21
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 يرعشالا ىسوم وبأ . .سراوفلا دبس
 - سراف دالب حتافو ةرصبلا ةيالو ريمأ

 ءامظعو ءارمألا مالعأو ةباحصلا رابكو مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ ْنِم

 نب برح نب راضح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ وه نيحتافلا
 نب رهامج نب ةيجان نب لئاو نب بذع نب رماع نب ركب نب منع نب رماع
 دان حتافو يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسؤمو ةرصبلا ريما" ”فرهشالا رعشألا

 . سراف

 509 سوه وبأ 6 نفراوفلا ديس كلك هللا لوسو:ةكع لاق

 وبأ ناك» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 ىلإ ملعلا ىهتنا :ّىبعشلا لاقو  نآرقلا  مهأرقأو ةرصبلا لهأ قف يذلا وه ىسوم

 .ءاملعلا ظفلب يبعشلا قيرط نم يراخبلا هركذو «يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةتس

 نب ديزو «ىسوم وبأو «ٌىلعو «رمع :ةعبرأ ةمألا ةاضق :ينيدملا نبا لاقو

 9 :لاق يرصبلا نسحلا نع حايتلا ف قيرط نم يراخبلا جرخأو
 02 0 لإ هس ف شم هَ

 1 0000 يبأ نم اهلهأل ٌريخ بكار ةرصبلا

 يداو ىف رعاشألا ةليبق ةقطنم يف يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ دِلَو دقل

 ىسوم يبأ دلاو ناكو يد ةيرشع وعش ةيونحلا ةرجتولا لبق كلذو :ةماهت ةقطنمب ديبز

 ةدلاو امأ ,رعاشألا ةليبق ءاهجوو نايعأ نم  يرعشألا راضح نب ميلس نب سيف وهو

 .759ص ؟ج - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلاو - 59ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 ./45ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (؟)

 .”50و "54ص اج  ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (*)
 54 ةنس تام هنأب باعيتسالاو ةباصإلا يف ءاج ام ىلإ ًادانتسا ىسوم يبأ دلوم نمز انردق (4)

 . ةئس 1١ نبأ وهو ةيرجه
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 كعو رعاشألا اتليبق تناكو ''”كع ةليبق نم بهو تنب ةيبظ ةديسلا يهف ىسوم يبأ
 .ةيريمجلا ةلودلاو ايماقل رو نوصب دام نسا ةيايت قلم انكم

 دج نوح خم كمز نم ةذأ نم نهشألا نبت هوه ئانشألا ةليبق دفع ةفشألاو

 دوه ّيبنلا نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع
 نب ِرّيْمِح يخأ أبس نب رعشألا دلو نم وه ليقو» :يبطرقلا لاقو .“"”مالسلا هيلع
 ِبِقَلو «ددأ نب َتَْن همسا رعشألا نأ :ينادمهلل ليلكإلا باتك ىف ءاج دقو "”أبس
 شوقن نكلو .'**هسجلا رعشأ دلو ُهنأل :ليقو '"”رعش هلكو دِلُو هنأل رعشألاب
 ريمحو أبس ةلود روصع ىف نميلا لايقأو ءامعز نأ اهنم نيبتي ةميدقلا ةينميلا دنسملا
 مءارعش) كلملا مسا كلذ لاثمو ءتعنو مسا نم نوكتت ءامسأ نولمحي اوناك
 رمش) يريمحلا كلملا مساو (نميأ مراي نب اع تللم ناني وايام نو وقرا

 تناكو :رعاشألا ةليق دج (رغشألا كنز ارش ملا راع رد نب 5006

 . رعاشألا ةليبق هتلالس نم تلسانتف ءأبس ةلود روصع يف ءامعزلا لايقألا نم

 ةكوشلا ةيوق ةينمي ةليبق رعاشألا :عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاق

 (رمحألا رحبلا لحاس يأ) رحبلا فيس نيب ام اهلزانمو «بناجلا ةبوهرم ةميكشلاو
 ةيققلا تيب ىلإ ابوتمع ( يقم ةيحاش) ريهشا خيب اميقو» :«اقرتك لابكملا قارح ل ًابرغ
 .ةخوخلاو ةقفالغ :مهيناومو .هيقفلا تيبو سيحو ديبُز : :مهندم ْنِمو ٠ . لاهنت

 لعل **(قيفارزلاو) «ةيقارقلاو:: ةيزاعنملاو «يكذالاو. .رهامجلا : هيلكانكو
 :ُمُه رعاشألا ةليبق ٠ تاج ناوي .ةةشش ذا هوزالا رس قينارزلا 01 :ثيوعضأللا

 شرق فا تكولا) مسا ءاج دقو .ةيشارقلاو «ةبزاغملاو ءبكّرلاو «رهامجلا

 لحاس نم برقلاب ةماهت ةقطنم يف ةمصاع ةنيدم مسا (بكرلا) ْنأب ةيريمحلا دنسملا
 ةمصاع (بكرلا) ةئيدم تناكف (رعاشألا) ةليبق اهنكست ةقطنملا نأو رمحألا رحبلا

 امأو (رعاشألا نب بُكَرلا) مساب تيمُّس اهنأ ىلع لدي امم '””رعاشألا ةليبق ةقطنم

 نم بهو تنب ةيبظ) :لاق مث (كع نب بهو تنب ةيفط) ىسوم يبأ مأ نأ ةباصإلا يف ءاج )١(
 .باوصلا وهو (كع ىينب

 ١". ص ١٠ج - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (0)
 77/7 ص ؟ج - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()

 . عوكألا ةيحم ىضاقلا قرتشت ب حبلا ةزامع نيدلا متل تليزورءادعس نابحأ نق ديقعلا (5)
 ف 2 ىف

 ليقلل ماج ٠١78 مقر يريمحلا دئسملا شقنلا يف (رعاشألا) ةليبقو (بكرلا) ركذ ءاج (©)

 خرؤم (قبني بعش) عقومب يريمحلا عوشأ عفيمس كلملل شقن يفو - نزي يذ نب ليئحرش
 . ةنس ةئامب ةيوبنلا ةثعبلا لبق كلذو م١٠01 ماعل قفاوملاب
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 دن نسل ريةللا كيب : هنأل يرعشألا ىسوم يبأ طهر مُهَف (رعاشألا نب , رهامج)

 نب بذع نب رماع نب ركب نب مْنُع نب رماع نب برح نب راضح نب ميلس
 ْنِم مُهَف - ىسوم يبأ لاوخأ - كع ةليبق امأو .يرعشألا رهامج نب ةيجان نب لئاو
 نمو: ءامرتك لابجلا ىلإ ابرغ رمحألا رهيبلا نيب ام) : كع لزاته تناكو: ةدزألا
 «ةرهزلاو «ةيديزلاو «لجابو «ةعوارملا :ًاثيدحو .ءاردكلاو مجهملا يل مهندم

 «ةيماللاو «.ناسعلو «لاشفو «لاّؤذ :ُكع ةليبق نوطبو رئاشع ْنِمو .ةّيحللاو

 ةظفاحم يف يه كعو رعاشألا قطانمف (!١ ةفاغو «ليلصو «تاظعاولاو «ةرحقلاو

 نب سيح ةليبق ةماهت يف رعاشألا ةليبق طلاخت تناكو ءايلاح نميلا ةماهتب ةديدحلا

 ليلكؤلا يف ينادمهلا لاق (نيعر يذ ميري نب سيح ونب) مهو ةيريمحلا نيعر يذ
 ءنوطقألا . ا ا تاعي كلراف “6 نارك و: نايت: يم هناواك)

 نوطب .ةرذعو ءًابهوو ءًاسرح :ناربك دلوأو .اهلك نوطب .ناديغو «ناديعو
 تناك كلذكو «ةماهتب سيح ةقطنم تيمس نيعر يذ نب سيح مسابو يل
 ةليبق يهو نيعّر يذ نم هونك ةليبقا ايلاعب وت ةزكذ يحب رداعيلا دراي يف نكت

 كري ويشمل كرر هيكل ماس ل واسوا ليثكب نب مود نب ناحبُذ) وهو «ناحبُ

 ناحبذ مسابو (نيعُر يذ ميري نب ثراحلا نب ليبحرش نب ةتعان نب ديز نب لواق
 همالقا تاس د ةليقو سمع يق فتاك هئاعملا دالي ىف ناذيذ ةتطخ يحب
 نم ءاوذألا كولملا ناطلس طاسبنا كلذ حاتأ دقو  باءاولب  نيعُر يذ فالخم
 نب دهف نب نامعنلا نب دهف) ناكف .ةماهتو رفاعملا دالب ىلع نيعر يذ لآ

 لاق « .ةيلهاجلا يف ةماهتو رفاعملا مكحي ًاليق ًاميعز (نيعر يذ لالك دبع

 ("؟(ةربربو عليز :شبحلا دلب نم يبجي ناكو «رفاعملاب ًاليق دهف ناك» :ينادمهلا
 ردها رحاس نلإ ةفاهتو ضاشملا امك ناك نيعو ىذ ني ةيف ناطلسانا كلذ

 باب ةلابق ةشبحلا لحاس يف ةربرب ةريزجو عليز ىلإ أرحب دتميو «رمحألا
 : ىلهاجلا سيق ىشعأ لاق هيفو «بدنملا

 دعاوملا ُهْبِشَن : اك ل امو هيفي ىفاحجملاب ادنهف تيففاتو

 اياب رس ؛ئنليعر هِتاَدَمَح ْنِم نامعنلا هدلاوو

 كولملا ناطلسب ةلومشم تناك رعاشألا ةليبقو ةماهت ةقطنم نأ ىلع كلذ لديو

 ىلع كلملا ليقلا وه نيعر يذ نب دهف ناكو «نيعُر يذ لآ نم نييريمحلا ءاوذألا

 )١( دمخم يضاقلا قيقحت  ينميلا ةرامع نيدلا مجنل  ديبزو ءاعنص رابخأ يف ديفملا الأكوع 
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 ةربرب ىلإ دتمت هتطلس تناكو «مالسإلا روهظ ىتحو ةيلهاجلا يف ةماهتو رفاعملا
  ميِلَّس نب سيق  يرعشألا ىسوم يبأ دلاو ناك دقو «ةشبحلا لحاس يف عليزو

 تناكو «رحبلا قيرط نع ةكم ىلإو ةشبحلا لحاس ىلإ يراجتلا هطاشن دتمي ارجات
 كلذ ناك امبرو «رمحألا رحبلل ىشبحلاو ىبرعلا نيلحاسلا بوجت ةريبك ةئيفس هل

 .ريسي دمأب ةيوبنلا'ةفعبلا:قعب ةكم ىلإ ىسوم.يبأ رسم بس ئراجتنلا ظاشنلا

 هلك هللا لوسر بكوم يف ىسوم وبأ
 ذاتسألا لاق «مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ نم يرعشألا ىسوم وبأ ناك دقل

 ب :دلاخ دمحم دلاخ

 كانه رهظ لوسري هعامس َرْوُق ةكم ىلإ هنطوو ةدلب نميلا ىسوم وبأ رداغ#

 . قالخألا مراكمب ُرمأيو «ةريصب ىلع هللا ىلإ وعديو ءديحوتلاب فتهي

 .نيقيلاو ىدُهلا هنع ىَقَلَتو هللا لوسر يدي نيب سلج ءةكم يفو
 .'7(هللا ةملك لمحي هدالب ىلإ داعو

 1كم دلع هللا كسر ىلإ موت ينيرمادا نأ ةناحصلا جا د 3 اهد نحب
 ركذ دقف ؛ةيوبنلا ةثعبلل ةنماثلا ةئسلاو ةعبارلا ةنسلا نيب ام كلذو «تارم ثالث وحن
 نأ نأ* : نلبي ام: بتاحصضألا ةفرعت قف :تافيتسالا تاتك نف ىطرقلا يلا دبع قنا

 522007 «ةحيحأ ابأ 50 يصاعلا 0 هس د ةكم مدق ىسوم

 ةفئاط تلاقو . .ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو ملسأف نييرعشألا نم ةعامج يف هتوخأ
 ىلإ فرصنا صاعلا نب ديعس فلاحو ةكم مدق امل ىسوم ابأ نأ :ملعلا لهأ نم

 مدق امل ىسوم ابأ نأ :قاحسإ نبا لاقو . .ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهي ملو هموق دالب
 ىلإ سمش دبع ينب ءافلح نم رجاه نميف هركذو «ةعيبر نب ةبتع لآ فلاح ةكم
 ةكم همودق دعب عجر ىسوم ابأ نأ حيحصلاو :رمع وبأ لاق .ةشبحلا ضرأ
 .“”«هموق دالب ىلإ سمش دبع ينب نم فلاح ْنَم هتفلاحمو

 - :تارم ثالث وحن ةكم ىلإ همودق ىلإ دوعي تاياورلا نيب فالتخالا اذهف
 ةيوبنلا ةثعبلا نم ةعبارلا ةنسلا وحن يف - ىسوم يبأ مودق ناك :ىلوألا ةرملا

 ةكم ىلإ ريسي ناك يذلا يرعشألا ميلس نب ديبغ رماع وبأ وهو همع عم كلذو -

 وه ءهقّدَصو هتلاسرب نمآو ملسأف هِي هللا لوسرب ىسوم وبأ ىقتلاف «أبلاغ ةراجتلل

 .ال : ص ب دلاخ دمحم دلاخل  لوسرلا لوح لاجر )١(

 ."ا/١ ص - ىبطرقلا - باحصأللا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)
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 ميقُي ْنَم ناك دقو «ةنس ةرشع سمخ نبا  كاذنآ ىسوم وبأ ناكو ءرماع وبأ همعو

 كلذب هل رفوتتل ةريبكلا ةكم تويبو تايصخش دحأ فلاحي اهريغ وأ ةراجتلل ةكمب

 . نميلاب هتقطنم ىلإ

 يف - مهر وبأو ةدرب وبأ  هيوخأ عم ةكم ىلإ ىسوم وبأ مدق مث :ةيناثلا ةرملا

 تيب ناكو «ةكمب ةرتف ثكمو ىصاعلا نب ديعس فلاحف :«نييرعشألا نم ةعامج

 . ىسوم يبأ مع ميلَس نب ديبع رماع وبأ
 مهيلع راشأف .ةكم يف اوملسأ نيذلل شيرق ءاذيإ دادتشا عم كلذ نمازت دقو

 رار م ا ا ملال ةرجهلاب و هللا لوسر

 بلاط يبأ نب رفعج مهنم ناكو «ةيوبنلا ةثعبلل ةسماخلا ةنسلا نم بجر يف كلذو

 هتأرماو يصاعلا نب ديعس نب دلاخو ةيناميلا ةيمعثتخلا سيمع تنب ءامسأ هتأرماو

 يد تالا رو يس عي :ةيناميلا ةيعازخلا فلخ تنب ةنيمأ

 نب دعسو ؛ يعازخلا فوع نب بُئعُمو . يسودلا ةمطاف يبأ نب بيقيعند .يدنكل

 نبأ هركذ يرعشألا رماعا يبأ ةمجرت يف ينالقسعلا لاق :ىرغألا ىسوم وبأو

 53 :كقفا ىعسوم وبا افأ وز أ '«ملسأف أميدق مدق ُهّنْأَكَف «ةشبحلا ىلإ رجاه نميف ةبيتق
 نبأ هركذ كلذكو (ةشبحلا نو ىلإ رجاه ..) هنإ يدقاولا مامإلا نع يبطرقلا

 نولقني ةنيفس مهل تناك هتوخأو ىسوم ابأ نأل ناك امبر ةشبحلا ىلإ مهعم ىسوم
 يتأتسو هي كي او واع را ا

 نميلا رف دييز لحاسي هتقطنم ىلإ داع امنإو 0 كنب 2

 0١ ١. ص ١ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 200

 .1١؟ 4ص ؛ج - يرعشألا رماع ىبأ ةمجرت  ةباصإلا (؟)
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 داعو كي هللا لوسرب ىقتلاو ؛ةكم ىلإ ىسوم وبأ راس مث :ةثلاثلا ةرملا

 ةليبق يف فينحلا ديحوتلا نيد ىلإ ًايعادو هللا ةملك ًالماح نميلاب ةتقطنم ىلإ ةرشابم
 ةيريمحلا قطانملا رئاس ىفو رعاشألا ىف ةدئاسلاو ةيسيئرلا ةنايدلا تناكو ءرعاشألا

 ةيحيسملا ةنايدلا ىه نيعُر يذ نب لالك دبع لآ نم ءاوذألا كولملا اهمكحي ىتلاو

 يريمحلا نيعُر يذ لالك دبع كلملا دهع ذنم ريمح قطانمو لئابق يف ترشتنا ىتلا
 : الئاق ةيريمحلا ةلودلا كولم نع هتديصق ىف يريمحلا ديعس نب ناوشن هركذ يذلا

 حاّسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالك دبع نيآ ما

 ةارّسلا ةقطنمو نميلا ةماهت ىلاعأو سود ةليبق ىف رشتني ناك امك يرعشألا رماع

 دي ىلع جحذم يفو ,«يسودلا ةريره يبأو يسودلا ورمع نب ليفطلا دي ىلع

 نب كلامو: ىبحرألا كلان ني .نييق دي ىلع نادمه ىفو «يدارملا كيسم نب ةورف

 ةنيدملا  برثي ىلإ هترجه ذنم ِةَيلي هللا لوسر ءابنأ نوعباتُي اوناكو «ىبحرألا طمن

 يف نيملسملا نم هعم نيذلاو هللا لوسر نيب عارصلاو برحلا راسمو  ةرونملا

 نزاوه ةليبقو شيرق تناك دقو «ةكم يف رافكلا نم مهيلإ ْنَمو شيرق نيبو ةنيدملا
 نيذلا نوبهني وأ نولتقيف قيرطلا نوعطقي ةكمو فئاطلا نيب ام نكست يتلا فيقثو

 كتللذل ا بفئاطلا قيرط ربع ةنيدملا 50 ا نما 0

 واو بيسو تلا ايما ع ا اوم

 ىفو «ةنيدملاب قي هللا لوسر ىلإ ةرجهلا ىلع مزعلا اودقع ةنداهملاو ةيبيدحلا حلص

 ببس نع يرابلا حتف يف ينالقسعلا رجح نبا ملكت» :هنأ هّير وبأ دومحم لاق كلذ

 نم هيف نوملسملا ناك ام اوملع : مهنأب كك يبنلا ىلإ مودقلا يف نييرعشألا رخأت
 دوصقملاو 0١2(هيلإ لوصولا اوبلطو اونِمأ «ةنداهملا مهتغلب املف رافكلا عم ةبراحملا
 هللا لوسرب.قاحللا ديرُي ْنَمِل قرطلا نيمأت ىلإ ىدأ يذلا ةيبيدحلا حلص ةنداهملاب

 دروب نيكل يم د كلاب ريا كارا داكتلاو «نيملسملا نم ةنيدملا ىف كي

 تاكو .مهريغو بْلَكو سودو نويرعشألا مهنمو «نينمؤملا نميلا لهأ نم ةرجهلا

 ىلإ ةيبيدحلا نم هتدوع دعبف «ةبيدحلا حلص دعب مهبكاوم مودق عقوتي ْةْككَي هللا لوسر

 د تلا ل ل يي ه1 ةجحلا يذ يف - ةئيدملا

 رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ  ضرألا لهأ ريخ ْمُه باحسلا مهنأك نميلا لهأ
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 ةيشملا ىلإ يلا قيرط نع مبا نمافرتضو روع وم كقلطكاف الع رتازبطلاو

 نع رعاشألا ةليبق نم هعم نورجاهملاو يرعشألا ىسوم وبأ قلطنا امنيب ةرونملا
 ىلإ مث ةشبحلا ىلإ نميلا لحاس نم هتوخأو ىسوم يبأ ةنيفس يف رحبلا قيرط
 .ةيوتلا ةنيدملا

 ضرأ يف نيميقملا نيرجاهملا رمأب ملعي يرعشألا ىسوم وبأ ناك دقل
 ملعو «ةيبيدحلا حلص عقو املف «مهب لاصتا ىلع ناك امبرو «ةشبحلاب يشاجنلا

 ةرونملا ةنيدملاب هلك يبنلا ىلإ ةرجهلا ىلع مزعلا دقع ةنداهملاو حلصلاب ىسوم وبأ
 هتدلاو ةرجهلا يف ْتَبْعَرَف ء.ةرجهلا يف ٌبغري ْنّم مهنم ناك اذإ هتليبقو هترسأ ربخأو

 تالاجر نم نوسمخو ةثالثو مهر وبأو ةدرب وبأ هتوخأو ةيكعلا بهو تنب ةيبظ

 ضرأ ىلإ اوراسو هللا مساب  ةنيفسلا ىلع اوبكر مث «كلذل اوأيهتف ءرعاشألا

 ءزج نب ةئمحم مهيفو هعم نيذلاو بلاط يبأ نب , رفعج ناك ثيح ةشبحلاب يشاجنلا

 وبأ مهنم ناك امبرو ةشبحلاب نيرجاهملا نم مهريغو يدنكلا ليبحرشو يديبزلا

 يبأ ةنيفسب ًاعيمج اوضم مث «هعم نيذلاو ىسوم وبأ مهب ىقتلاف ءيرعشألا رماع
 :ةرونملا ةنيدولا نلإ ةنييرعكالاو نوم

 : هنإ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب ىسوم يبأ ةمجرت يف ءاج كلذ يفو

  :لاق ىسوم ابأ نأ يراخبلا ىور

 يف «مهرغصأ انأ يل ناوخأو انأ ِِلَي يبنلا ىلإ نيرجاهم نميلا نم انجرخ»

 يفو] - ةشبحلاب يشاجنلا ىلإ انتقلأف ةنيفس انبكرف «يموق نم الجر نيسمخو ةّث

 يبأ نيا رفعج انقفاوق - ”ةشيحلاب ىفاجتلا ىلإ ةنيقسلا انقغلبف ةرمس نبا تاقبط
 . (ربيخ حتتفا دقو 85 يبنلا انقفاوف ءًاعيمج انئمدق ىتح هعم انمقأف «بلاط

 نب هللا دبع نب ديزي قيرط نع يرعشألا سيق نب ةدرب يبأ ةمجرت يف ءاجو
 : لاق ىسوم يبأ هدج نع هيبأ نع ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ

 وبأ - ةوخأ ةثالث نحنو ءانموق نم ًالجر نيسمخو عضب يف نميلا نم انجرخ» |
 لا . يشاجنلا ىلإ انتنيفس انتجرخأف مهر وبأو ةّدرُب وبأو ىسوم

 ىسوم يبأ نع رخآ قيرط نم باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ءاجو
 ١ 1 :لاق يرعشألا

 نيسمخو نينثا لاق امإ  انموق نم الجر نيسمخو عضب يف نميلا نم انجرخا

 . 8١ص ؛ج - يرعشألا ةدرب ىبأ ةمجرت  ةباصإلا ()
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 انتجرخأف ءمُهُر وبأو ةّدرُب وبأو ىسوم وبأ :ةوخأ ةثالث نحنو  نيسمخو ةئالثو
 انتلبقأف ءهباحصأو بلاط يبأ نب رفعج هدنعو ةشبحلا ضرأب يشاجنلا ىلإ انتنيفس

 . "”(ربيخ حتتفا نيح هلي يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج

 نييرعشألا عم ىسوم وبأ مدق» :هنإ باعيتسالا باتكب ةريخأ ةياور يف ءاجو
 رفعج جورخ اوقفاوف «ةشبحلا ضرأب يشاجنلا ىلإ حيرلا مُهْنَمْلأَف «ةنيفس يف
 رفعج ةنيفسو نييرعشألا ةئيفس ؛ًاعم ناتئيفسلا تمدقو ؛ .مهعم اوتأف ءاهنم هباحصأو

 . ''"«ربيخ حتتفا نيح هيك يبنلا ىلع هباحصأو
 نع ةشبحلا لحاسب يشاجنلا ضرأ ىلإ ىسوم ىيبأ ةنيفس ريسم نكي ملو

 (ةنيفسلا انتغلبأف) هلوق كلذ ىلع لديو ءادوصقم كلذ ناك امنإو ةفداصملا قيرط

 نولازي ام مهو هباحصأو بلاط يبأ نب رفعجب اوقتلاف (انتنيفس انتجرخأف) :هلوقو
 انقفاوف» ظفلب ىسوم ىبأ ثيدحل يراخبلا ةياور كلذ ىلع لدتو «ىشاجنلا ضرأب

 ىتادلا فيدعلا كلذكو هاهي اسد يتعب ةعفاانبكأك بلاط, بأ ني نتعحج
 بلاط يبأ نب رفعج هدنعو ةشبحلاب يشاجنلا ضرأ ىلإ انتنيفس انتجرخأف»
 هعم نيذلاو ارفعج اوغلبأ هعم نيذلاو ىسوم ابأ نأ كاردإ حيتي كلذف ء؛هياحصأو

 ىلإ اعيمج اوقلطنا مث ء«رفسلل اوأيهت نأ ىلإ مهعم اوماقأو ةنداهملاو ةيبيدحلا حلصب

 لينا هلك ىف داني امك ترخأر سرع ىلا ةنيلسم انإ يردملا ةيدخلا لاب

 ةريخألا ةياورلا يف ءاج امك نيتنيفس ىف وأ اِهِيَي ىبنلا ىلإ انتنيفس ىف ًاعيمج
 . هباحصأو رفعج ةنيفسو نييرعشألا ةنيفس ءاعم ناتئيفسلا تمدق» هنإ باعيتسالاب
 يبنلا نأ اوملعف ةنيدملا ىلإ اوهجوت مث ةنيدملا لحاس ىلإ ناك مهلوصو نأ دب الو

 كلذو - ربيخ حتف موي اولصوف ربيخ ىلإ اوهجوتف «ربيخ يف دوهيلا وزغل راس ٌْيكَي

 لثم هك يبنلا مهربتعاف ءهعم نيذلاو ِْكَي يبنلاب اوقتلاف هال ةنس مرحم رهش يف
 (ربيخ- مئانغ نم ٌهْيقَك يبنلا انل مسّقْف) ىسوم وبأ لاق «ربيخ حتف ةعقوم اودهش نيذلا
 ضعب يفو) :يدعجلا ةرمس نبا لاق  ربيخ حتف ةعقوم اودهش نيذلاب ةوسأ ينعي -
 نأ  رفعج كلذ لمشيو ”(ربيخ حتف اودهش هباحصأو ىسوم ابأ نأ : تاياورلا

 يف لب ءدحاو تقو يف هباحصأو ىسوم يبأ عم مهمودق ناك دقو «هباحصأو بلاط
 يف سيلو نييرعشألا ةنيفس يه ىتلا هتوخأو ىسوم يبأ ةنيفس يه ةدحاو ةنيفس

 انقفاوف للك يبنلا ىلإ انتنيفس يف ًاعيمج انلبقأف» ىسوم يبأ لوق ليلدب «نيتنيفس
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 .١؟١7ص ؛ج ةباصإلا ىفو
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 ءامسأ هتأرماو بلاط يبأ نب رفعج نأ كلذ دكؤي اممو .«ربيخ حئتفا نيح ِةْلَي يبنلا

 . نييرعشألا ةنئيفس ىه ىتلا ىسوم ىبأ ةنيفس ىف اناك ةيمعثخلا سيمع تنب

 سان ناكو :يرعشألا ىسوم وبأ لاق» :نميلا ءاهقف تاقبط يف ةرمس نبا لاق

 «سيّمع تنب ءامسأ تلخدف «ةرجهلاب مكانقبس «ةنيفسلا لهأ ىنعي ءانل نولوقي

 تناك دقو «ةرئاز ِةلَو يبنلا جوز رمع تنب ةصفح ىلإ ءانعم مِدَق نمم يهو

 ءامسأ و + ةضصفخ ىلإ باطخلا نب رمع لخدف ءرجاه نميف يشاجنلا ىلإ ترجاه

 ءمكنم هللا لوسرب قحأ نحنف ةرجهلاب مكانقبس :ءامسأل رمع لاقف ..اهدنع

 ظعيو ءمكعئاط مظعي هوقو هللا لوسر عم متنك «هللاو الك :تلاقو تبَضَعُف

 لاق  (مكلهاج طعيو ,مكعئاج معطي) :ملسم حيحص يفو  («ثيدحلا .مكلهاج

 تركذف) ىوريو  «ناترجه ةنيفسلا لهأ متنأ مكلو :ةدحاو ةرجه هباحصألو هلو

 .ناترجه ةنيفسلا لهأ متنأ مكلو» :هلوق ىلإ  ثيدحلا - (ِلَك يبنلل كلذ ءامسأ

 نم امف «ثيدحلا اذه نع اهنولأسي ءالاسرإ ءامسأ نوتأي ةنيفسلا لهأ ناك دقلو

 . ”١ هللا لوسر مهل لاق امم مهسفن يف مظعأ الو حرفأ هب مه ءيش ايندلا

 تأدب كو هللا لوسر بكوم يف يرعشألا ىسوم يبأ ةريس نأ نايبلا نع ينغو

 يأ «ةيوبنلا ةثعبلل ةعبارلا ةنسلا وحن ىف  ةكمب لَ هللا لوسر ىلإ لوألا همودق ذنم

 ىسوم ىيبأ مودق نكي ملو  تاونس تس وحنب ةنيدملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق

 هال ةنس مرحم يف  ةرونملا ةنيدملاب لَك هللا لوسر ىلإ نييرعشألا نم هعم نيذلاو

 ِمُهَف «هلوسرو هللا ىلإ نيرجاهم مهمودق ناك امنإو ةرايزلا وأ ةدافولا ليبس ىلع ب

 كلذب لصتي اممو ءرهشأ ةعستو ةنسب ةكم حتف لبق اورجاه مهنأل نيرجاهملا نم

 نميلا نم انجرخ» ظفلب يراخبلا هدروأ دقو ىسوم ىبأ ثيدح نيرجاهملا ظفلبو

 ةرمس نبا درفأ دقو «الجر نيسمخو عضب يف يل ناّوحأو انأ ِةْلَك يبنلا ىلإ نيرجاهم

 لهأ نمف» :لاق مث اَْكَك هللا لوسر ىلإ نميلا نم نيرجاهملا ةيمست» ناونعب اباب
 وبأو ةّدرب وبأ هاوخأو .يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ :ديبَّزَو عّمِر يداو

 تنب ةيبظ) يركسعلا نباو ىبلكلا نبا نع ةباصإلا ىف اهمسا ءاج دقو 2"( ,هيكعلا
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 بكوم يف هتريس نم ةديدج ةحفص تأدب هال مرحم يف  ةرونملا ةنيدملاب
 لَك هللا لوسر ىلإ نميلا نم ىسوم يبأ مودق دلاخ دمحم دلاخ ركذ دقو «لوسرلا

 ىلإ همودق ركذ مث هللا ةملك ًالماح هدالب ىلإ داع هنإو ىلوألا ةرملا يف ةكمب
 - :هصن يلي ام لاقف هال مرحم يف - ربيخ حتف ةادغ ةرونملا ةنيدملا

 نوسمخو ةغضب هعم ءاج لب «هدحو ىسوم وبأ تأي مل ةرملا هذه يفو ..»

 وبأو ءِمْهُر وبأ :امه .هل ناقيقش ناّوَحأ «مالسإلا مُهَنَقَل نيذلا نميلا لهأ نم الجر

 ١ ةدكأ نئانلا قرأ مهنأب لوسرلا مهتعنو . .ةّدرب

 نيملسملا نيب يلاعلاو مئادلا هناكم ىسوم وبأ ذخأ مويلا كلذ ْنِمو

 اونوكي نأو «هتذمالتو هللا لوسر باحصأ اونوكي نأ مهل رْدُق نيذلا «نينمؤملاو
 .''"«اهروهدو اهروصع لك يف ايندلا ىلإ مالسإلا ةلمح

 لنم ةرونملا ةنيدملاب يي هللا لوسر ًابحاصم يرعشألا ىسوم وبأ ثكم دقو

 «ةباحصلا نيب ةيلاع ةبترم ىسوم وبأ غلبو «ةيرجه ا/ ةنس مرحم رهش يف هترجه
 ةرونملا ةنيدملاو ِةْي هللا لوسر بكوم يف ىسوم يبأ ءابنأو ةريس ملاعم نم ناكف

 - :ةيلاتلا ءابنألاو ملاعملا

 : يلئاعلا ديعصلا ىلع :الوأ

 ابيرقت ةنس نيرشعو ةعبس نبا يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ ناك دقل
 جوزتف - ها/ مرحم يف  هعم اورجاه نيذلا عم اهيف رقتساو ةنيدملا ىلإ رجاه نيح

 هل تبجنأف «مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ىسوم وبأ
 رجح نبا لاق - ه4 ةنس لئاوأ ذنم  (ىسوم وبأ) ىنكُي حبصأف «ىسوم ُهاْمَس أنبا
 يف ةتباث سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ىسوم يبأ جيوزت ةصقو» :ينالقسعلا

 نأ هيون فوداعا ةقاللل نجت وقوب 001 وع ال عندك ووو الشمس هدا تناقيط
 كيداح الا هكللق ركذ قايسو بشرا ةنس نت كلذو نسوف:ادإ هيفكت ناكل ىلا
 فلا نين: ناك :يتاعلا ني لينا كعب موقلك ءايعجا زؤزالا ىلسدفلا :لديود
 نب ضايع «ىسوم يبأ باحصأ نم ًاضيأ ةنيدملاب جوزت نممو  ىسوم مأ اهنأل

 ًارقاع الو ًازوجع َنَجَوَرَت ال .ضايع ايا :ِةْلي هللا لوسر هل لاق ءيرعشألا مْئَع

 .ل غ6 ص ب دلاخ دمحيم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر 0

 .457ص 4ج - سابعلا نب لضفلا تنب موثلك مأ ةمجرت  ةباصإلا (؟)
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 نم ةأرما ضايع جوزتف '”(مكاحلاو عناق نبا هجرخأ :ثيدحلا .مكب رئاكم ينإف
 . ةرونملا ةنيدملا يف رهف ينب

 بهو تنب ةيبظ) ةيباحصلا هتدلاو ةنيدملا يف ىسوم يبأ عم ناك دقو

 يبأ عم ترجاهواا :ةرمس نونا لاق (( بهو تنب هيفط) اهمسا ىوري لقو  (هيكعلا

 نبا نع ةباصإلاب اهتمجرت يف ءاجو .(«ةنيدملاب تناَفوو «ةيكعلا هيفط هّمأ ىسوم

 لاق كلغ نس نه بهو تنيءةبل) اهمسا نأ ىركسعلا»:دمحأ ىناو نبلكلا

 اهركذو (ترجاهو تملسأ) :اهنأ ةبيتق نبا نع يرفغتسملا ركذ :ينالقسعلا

 ردم كفو قع ننمبلاب اهفالعإ تاك دقو, . *"" (ةنيدجتا ثقات: لانو ياويطلا
 .ه/ ةنس ةنيدملاب تتامو هال مرحم يف  هيوخأو ىسوم يبأ عم ترجاهو

 هللا ةمحر هنلغ

 لع هللا لوسر عم داهجللا ديعص ىلع :ايناث

 يف دجنو زاجحلا يلاعأ ىلإ اهتعبي ٌدِْكَي هللا لوسر ناك يتلا ايارسلا عمو كو هللا

 نيل ن ةاكملا نه ةناصصأ تلغاو يشوف: ودأ ناكو « ةرجهلل ةنماثلاو ةعباسلا نيشتسلا

 3 وبأ فصو دقو  رحبلا قيرط نع اومدق مهنأل : لبإ الو لويخ مهيدل

 ْتَبَقُن ءةازَغ يف هللا لوسر عم انجرخ» :الئاق ةيداهجلا تاوزغلا ىدحإ يف مهربص
 . ؛«قرخلاب انمادقأ اَنْفَمَل ىتح ءيرافظأ ثطّقاستو «يامدق ُْتَبَقنو ءانمادقأ اهيف

 لوقيف «هباحصأل ىلعألا لثملا نييرعنشألاب برضي كي هللا لوسر ناكو
 :مهلعو مهيف

 ام اوعمج .ماعطلا مهيديأ يف َلَّق وأ ءوْرَغ يف اوُلَمْرَأ اذإ نييِرَعشألا نإ»
 . ""(مُهْنِم انأو «يتم ْمُهَف ءةّيِوّسلاب هومستقا مث ءدحاو بوث يف مهدنع

 ناك كلذكو «(دفرألا ةيهادلا) رماع ىبأل لاقي ناكو «ىسوم يبأ مع يرعشألا
 ناك هنأل ءبكارلا داز ضايع) هل لاقُي ناكو ءاذف ًادهاجم يرعشألا مْنَع نب ضايع
 قلخلا وه كلذو ,(هدازب مهرثآ ارفاسم ناك اذإو ؟هدذنع ناك ام هتقفر معطب

 .5 ٠١ص اج - يرعشألا منغ نب ضايع ةمجرت  ةباصإلا ()
 مأ - بهو تنب ةيبظ ةمجرت - ةباصإلاو - 8ص - يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط )00

 ١. 2 6 ص ةج - ىسوم يبأ

 .ل5 5ص - لوسرلا لوح لاجر ةره
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 دقف يرعشألا ىسوم بأ امأو « لثملا هب برضي مبكي هّللأ لوسر ناك يذلا قفرعشألا

 ناك  ءارشلاب وأ مئانغلا نم  لويخلا ترفوت املو ةاشملا نيدهاجملا زربأ نم ناك

 ؛(سراوفلا كنس : دي هللا لوسر هأمسو هفصو لقو «تاسرفلا سراف ,ىس وم وبأ

 لضانمو ء«روسج َلِتاَقُم» يرعشألا ىسوم ابأ نأ دمحم دلاخ ذاتسألا لاق كلذ ىفو

 ديجم لاسبتسإ يف هتايلوؤسم لمحي ىسوم وبأ ناك داهجلا نطاوم يفو . .بْلَُص
 78 يسوم وبا 6 نمراوقلا دينسال ": هقعنل وقر هلك كلا لوسر لعج امم

 نم قلطنا يذلا لي هللا لوسر شيج يف  نيسمخلاو ةثالثلا نييرعشألا

 نييناميلا نيرجاهملا مالعأ نم شيجلا يف ناك دقو «ةمركملا ةكم حتفل ةنيدملا

 ناك» :ىنالقسعلا لاق «ىبلكلا هللا دبع نب بلاغو «ةليجي ناسرف ىف ىلجبلا

 سوألا رئاسو ؛«ةعازخ ناسرف نم تائملاو ةعاضقو بلك ناسرف نم تائملا

 لْلَع هللا لوسر عم نيحتاف ةكم اولخدف ِةَِي هللا لوسر راصنأ نييناميلا جرزخلاو

 .ه/ ةنس ناضمر ٠" ىف

 يف تراد ىتلا ساطْؤأ ةعقوم يف راصتنالا دئاقو لطب وه ىسوم وبأ ناك دقلو

 لوسر راس ةكم حتف دعب هنإ ذإ - ه8 لاوش يف  فئاطلاو ةكم نيب . نزاوه يداو

 نأ نوملسملا داكف نينُح يف فيقثو نزاوه يتليبق لاتقل ةكم نم نيملسملاب ِكي هللا
 نزاوه تمزهناف نينح ةوزغ يف نيملسملا ُهَّللا رصن مث نينح ةوزغ يف اورسنكني
 ساطؤأ ةقطنم ىلإ نزاوه عومج ترقهقتف - ه4 لاوش لئاوأ يف - فيقثو

 يرعشألا رماع يبأ ةدايقب ساطوأ ىلإ ًاأشيج هلي هللا لوسر ثعبف ءاهيف اوركسعو
 نق فاوب د سار 13 ىومحلا تكرار لاك« ىرستالا ىشوموبا نقعلا نناناكر

 «نزاوه يداو لوأ ىف نينح تناك دقو ؟")

 يف كو هللا لوسر ثعبف» :ماشه نبا لاق «تزاوه يداو لفسأب (ساطوأ) تناكو
 ببس ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو ''”2يرعشألا رماع ابأ ساطوأ لَّبِق هَجَوَت نم راثآ
 اوركسعف مهنم ةقرف تراس نين موي  تمزهنا امل نزاوه نأ ساطوأ ةوزغ

 رماع وبأ مهيلع هباحصأ نم ةيِرَس ِهلَك هللا لوسر مهيلإ ثعبف ساطؤأ هل لاقُي ناكمب

 (نينخح ةعقو هيف تناك نزاوه رايد

 ./4 ص - لوسرلا لوح لاجو (1)
 ./8!/ ص ؛ج - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 68
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 يرعشألا رماع ابأ ثعب نين نم ِهِكَي هللا لوسر غرف امل :يراخبلا لاق ..يرعشألا

 . ")(هباحصأ ُهّللا مزهو ديرد لتُقَف ءهّمصلا نب ديرد ىقلف «ساطْؤأ ىلإ شيج ىلع
 وبأ هلتقو ءرماع ابأ لتق ةمصلا نب ديرد نأ ربخلا اذه يف ليق دقو» :ىيبطرقلا لاق

 نبا ناك امنإو طلغ كلذو» :ًالئاق يصخشلا هيأر يبطرقلا فاضأ مث «يرعشألا ىسوم
 ينعي امنإ اذهو ''”(عضوملا اذه ريغ يف نينح موي ديرد لتاق انركذ دقف ديرد ال ديرد

 «نينح موي ناك ديرد لتقم نأ :امهدحأ «ةمصلا نب ديرد لتقم يف نيلوق دوجو
 ام وهو ”نرسالرأ ىف اووكصو اريعشلا نزل يداك مضار ٠ كمرق: نأ : يناثلاو

 يرعشألا رماع ابأ ثعب نينُح نم كي هللا لوسر غرف امل) :يراخبلا لوق هيلع لدي
 . (هباحصأ هللا مزهو ديرد لتّقَف «ةّمصلا نب ديرُد ىَقْلَف ءساطوأ ىلإ شيج ىلع

 ىسوم وبأ وه اديرد لتق يذلا نأب يبطرقلا هيلإ راشأ يذلا ربخلاب كلذ لصتيو
 رافكلا نأ كلذ ىضتقمف (ديرد ال ديرد نبا ناك امنإو) :يبطرقلا لوق امأ .يرعشألا
 يذلا ربخلا كلذ ديؤيو «يرعشألا ىسوم وبأ هلتقف ةّمصلا نب ديرد نبا ةدايقب اوناك

 نبا ىلع ىسوم وبأ َدَش) هنأ هرخآ يف ءاج دقو ملسم نب ديلولا نع يبطرقلا هركذ

 ديرد باحصأ مزهنا امنإو كاذموي لَمْقُي مل رماع ابأ نكلو *'”.(هلتقف ةّمصلا نب ديرد

 يف ةيناثلا ةكرعملا تعقوف «ساطؤأ يف رخآ ناكم ىلإ اوعجارتو  نزاوه ْمُهو -

 ابأ نأ) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا اهركذ دقو «ساطوأ

 ءةعست لتق ىتح مهزرابف «نيكرشملا نم ةوخأ ةرشع ساطؤأ موي ىقل يرعشألا رماع

 : لجرلا لاقف «هيلع دهشا مهللا :لوقيو مالسإلا ىلإ هوعدي وهو رشاعلا ىلع لمحف
 ابأ بيصأف «ةثلاثلا ةلوجلا تعقو مث «(دعب اميف ملسأف .«تلفأف «ّىلع دهشت ال مهللا

 ْنَم مع اي :لاقف ىسوم وبأ هيلإ لبقأف «0نيمهسب ليقو «هتبكر يف مومسم مهسب رماع
 هآر املف «ىسوم وبأ هل دصقف «ينامر يذلا كاذ :لاقو هديب رماع وبأ راشأف ؟كامر

 أ :لوقي وهو ىسوم وبأ هب قحلف ىَلَو - يمشجلا ثراحلا نب ءالعلا وهو  لجرلا
 مث «ىسوم وبأ هلتقف نيتبرض افلتخاف فيسلاب امحتلاف ,فكف «تبثت الأ «يحتست

 وبأ هعزنف «مهسلا اذه عزتناف :لاق ءكودع هللا لتق :هل لاقو رماع يبأ ىلإ عجر

 لقو مالسلا هيلع هلل لوسر ئرقا يخأ نبا اي :رماع وبأ لاقف «ءاملا َهْنِم اَرَتَق ىسوم

 لو «نياع وبأ تامو «شيجلا ىلع ىسوم ابأ رماع وبأ فلختساو «يل رفغتسا :هل
 : ةيوجتلا 5 ةريسلا يف ماشه نبا لاق « ىسوم ايأ نوملسملا

 )١( 86ص د ريثك نباح ةيايدلاو ةيادبلا ١ ١.

 نص ةاعج تركك نأ اد ةياهنلاو ةيادبلاو - ١؟5ص ؛ج ب ىبيطرقلا  باعيتسالا رف 1 ١ ١.
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 هيدي ىلع هللا حتفف ءرافكلا لتاقف ءيرعشألا ىسوم وبأ ةيارلا ذخأف»
0000 

 ىلإ هتدايقب شيجلا عجر «ىسوم يبأ ةدايقب ساطوأ حتفو راصتنا دعبو

 عفرف «هللا لوسر اي معن :ُتلق ؟رماع وبأ ليف ىسوم ابأ :لاق ءءاوللا لمحأ

 نيرثكألا قوف هلعجاو رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا :لوقي رماع يبأل وعدي هيدي
 1 : ر

 كلذ دتاق ِةِْلكك هللا لوسر حنمو «ه4 لاوش يف ساطوأ حتفو راصتنا ناكو

 «سراوفلا ديم مالسلاو ةالصلا هيلع لاّمف (سراوفلا ديس) بقل حتفلاو رصنلا

 . (ىسوم وبا

 يذ علطم يف  ةرمعلا اودأف .ةكم ىلإ هعم نيذلاو خيي هللا لوسر داع مث

 نيعجار اوهجوت مث .ءةنارعجلا نم يي هللا لوسر فرصتم كلذو ه4 ٌةدَعَمْلا

 نم هعم نيذلاو ىس وص 0 ماقأف «ةرونملا ةدنالسلا ىلإ تكي هللا لوسر عم

 «كوبت ىلإ ريسملل سانلا ِهيِلَي هللا لوسر رفنتسا نأ ىلإ ةنيدملا يف نييرعشألا

 ةنس بجر يف كوبت ىلإ ٍةَِي هللا لوسر شيج يف هعم نيذلاو ىسوم وبأ قلطناف

 يف نييناميلا نيرجاهملا نم مهلاثمأو مْنَع نب ضايعو هللا دبع نب بلاغو
 هنع لاق يذلا ريسملا كلذ يف راصنألا مهناوخأ عم ىلوألا فوفصلا

 ارالا هتاباز تورت ىبلإ ًابستحم هللا لوسر راس مويو

 لَبقلاولافقألا وهل َدذَب ىتح  مُهَل ْتَّدَب ًابرح نإ برحلا ةساسو

 ىلع الامع ٍةِكَي هللا لوسر مهثعبو مهراتخا ةسمخ سماخ ىسوم وبأ ناك مث

 ىتلا ةيلاعلا ةيملعلا ةناكملا ركذ دعب ىتأيس امك ه4 ناضمر ىف  نميلا فيلاخم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بكوم يف ىسوم وبأ اهغلب

 : ١١/. ص ؛ج  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا 21
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 يف سلج ذنم ٍةكَب هللا لوسر بكوم يف ةيملعلا ىسوم يبأ ةريسم تأدب دقل
 ةدعب ةيوبنلا ةرجهلا لبق نيقيلاو ىدهلا هنع ىقلتي ِةِْلَي هللا لوسر يدي نيب ةكم
 يف ةيملعلا هتناكم تأدب مث ؛هللا ةملك لمحي نميلاب هتقطنم ىلإ داع مث تاونس
 هناكم ذخأ ثيح هال ةنس مرحم يف ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم دوعصلاو روهظلا

 افراع ميركلا نآرقلل ًاظفاح ًائراق ناكف «ةباحصلا ءاملع زربأ نيب يلاعلا يملعلا
 وبأ غلب دقو «مولعلا نم كلذ ريغو ماكحألاو هقفلاو ءاضقلاب ًاملاع «ةيوبنلا ةنسلاب
 ىهتنا : يِبعّشلا لاق) : ينالقسعلا رجح نبا تلاق ءاميظع ًاغلبم هلك كلذ يف ىسوم

 ظفلب يبعشلا قيرط نم يراخبلا هركذو .يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةتس ىلإ ملعلا
 «يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةباحصلا نم ةتس ىلإ ىهتنا ملعلا نأ يأ 2 ١”(ءاملعلا
 ربلا دبع نبا لاقو  يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةتس ةباحصلا نم ءاملعلا نأو

 نم ىسوم يبأ عضوم نع بلاط يبأ نب يلع لئُس» باعيتسالا باتك يف يبطرقلا
 ظ 1 ملعلا يف يف غبص : :لاقف ملعلا

 هيف لاق «نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ نم ىسوم وبأ ناكو» :ىبطرقلا لاق
 تاقبط يف ءاجو 2١7 (دواد لآ ريمازم نم ًارامزم سيو سا قو دف : دلع هللا لوسر

 وهو هتوص عمس نيح ىسوم يبأ يف لاق كي يبنلا نأ» :ةرمس نبال نميلا ءاهقف
 لرسو ايسومد وبا لاقت «دواودلا وسارع هرم ارامدم اذه ىطعأ هقل :نارقلا اوه

 يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجو "”«ًاريبحت هترّجحل ينعمست كنأ ٌتملع ول هللا
 : عوفرملا حيحصلا يفو .نآرقلاب توصلا نسح ىسوم وبأ ناكال : ةباحصلا زييمت

 تعمس ام :يدهنلا نامثع وبأ لاقو .دواد لآ ريمازم نم ًارامزم نومتو قنأ يتوأ دقل

 نب رمع ناكو .نآرقلاب ىسوم يبأ توص نم نسحأ يان الو طبرب الو جنص توص
 أنآ اي اكبر ىلإ اًنْقوَش :ةياور يفو ءىسوم ابأ اي اَنَبَر اَنّرِكَذ :لاق هآر اذإ باطخلا

 ةرصبلا ىلوت امدنعف .نآرقلا ماكحأب املاع ىسوم وبأ ناكو 70'2هدنع أرقيف «ىسوم
 مكمِلعأ «مكيلإ ينثعب رمع نينمؤملا ريمأ نأ» :ةرصبلا لهأل لاق رمع ةفالخ ىف
 ."70هككيين هنو مكبر باتك

 فيداخألاو ننسلا بتك يف هلو «ةيوبنلا ةنسلاب عساو ملع ىسوم يبأل ناكو

 ./١ص - يبطرقلل باعيتسالاو 75١ ص ؟ج - ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 .١٠ص - ةرمس نبا  نميلا ءاهقف تاقبط (؟)
 .7" ١0ص - يرذالبلا  نادليلا حوتف 0
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 ىمهو 1 نوتسو ةئامثالت وأ 0 لوسمخو ةسمخو ةثامثالث) ةيويتلا

 .7 :ينالقسعلا رجح نبا لاق «ىسوم وبأ اهاورو اهعمس يتلا ةيوبنلا ثيداحألا

 مأ : هتارماو ءركب وباو ةدرب وبأو ميهاربإو ىسوم :هدالوا « ىسوم يبا نع ىورو

 . باهش نب قراطو «كلام نب سنأو «يردخلا ديعس وبأ :ةباحصلا ْنِمو هللا دبع

 :ةييسفلا ني :كتغيفو :ةوسالا أو ,يلجبلا مزاح يبأ نب سيقو « ريمع نب ديبعو

 نب ةليبع وبأو .غئاصلا عفار وبأو «يدهنلا نامثع وباو « شيبح نب ٌرزو

 :«لكاو وبأو «يشاقرلا ناطحو «شارخ نب يعبرو ءهدوعسم نب هللا دبع

 .(نورخآو « ررححم نب ناومعصو

 نبا لاق» :ىنالقسعلا لاق ء.ءاتفإلاو هقفلاو ءاضقلاب ًاملاع ىسوم وبأ ناكو
 لاقو . «تباث نب ديزوا  ىسوم وبأو ءيلعو .«رممص :٠ :ةعيرأ ةمألا ةاضق : ينيدملا

 ىلإ همهف بيوصت ديجي د 4 ُىكذ يضخ «ةيقفا" ىسوم ابأ نأ :دلاخ دمحم دلاخ

 : ةعبرأ ةنثلا هذه ةاضق : لبق نكح «ءاضقلاو ءاعفالا ىف .قلاقيو .رومألا قيلاغم

0 50 ' 
 1 («تباث نب ديزو «ىسوم وباو ( يلعو ءرمع

 ىسونف ىبأل ةريبكلاو ةيلاعلا ةناكملاو :بقانسلا كلت نك تناك كقلو

 لَم هللا لوسر دهع يف ندعو ةماهتل ىسوم يبأ ةيالو :اعبار

 لاق .يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأو يراصنألا لبج نب ذاعم مهسأر ىلع
 يدون ابأ 0 ور ا را لاق» : نميلا ءاهف 0 نبا

 هاهو ارسل لوا دعو ا را و بيا

 .[ 7١ص] .«هلمع ىلإ امهنئم دحاو لك قلطناف

 ىبأ ثعب باب :يراخبلا لاق» :ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نب ظفاحلا لاقو

 انثذح ةناوع وبأ انثذح ىسوم انثذح «عادولا ةجح لبق نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم

 . نميلا ىلإ لبج نب ذاعمو ىسوم ابأ ِةْْكَي ىبنلا ثعب :لاق ةدرب ىبأ نع كلملا دبع

 ١. 5” ص - فرطماب دمحم  عماجلا 000

 ./5"4ص - لوسرلا لوح لاجر ()
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 :امهل لاقو .نافالخم نميلاو :لاق .فالخم ىلع امهنم دحاو لك ثعبو :لاق

 لك قلطناو .افلتخت الو اعواطتو :ةياور يفو .ارفتت الو ارشبو ءارسعُت الو ارسي
 1 هو ةةيرصا "0 تلمع ىلإ امهم دحباو

 نمبلاو) حش (نانةلخم. :ميلاو) ةزابع كاياورلا كلت تلمعتما دقو
 ةماهت ىنعمو .لابجلاو ةماهت : نيمسق ىلع نميلا» :نودلخ نبا لاق .(نامسق

 ندع لامعأ رخآ ىلإ نيّرسلا ْنِم رحبلا لحاس عم نميلا دالب نم ضفخنا ام

 ءاهقف تاقبطو يراخبلا ةياور يف ءاج امب دوصقملاف !7«يدنهلا رحبلا ةرود
 :ةدحاسلا :نطابملا يق امعو (ناميل نعبلا): نا وع ةنايعلاو ةنادنلاو قمنلا
 انآ اذاني 15 هللا ةلريسر :فيعبف «ةلعل ا: ةطاتعلا مسقو  ةيماهتلا  ةضفخنملا

 الماع ىسوم وبأ ناكف ءمسق ىلع امهنم دحاو لك ثعبو «نميلا ىلإ ىسوم
 نودلخ نبا هركذ يذلا عساولا لولدملاب ةيماهتلا ةيلحاسلا قطانملا مسق ىلع
 مث رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبرغلا ةماهت قطانم كلذ لمشيو ةماهت حلطصمل
 ةرود ندع لامعأ رخآ ىلإ ندع نم مث ندع ىلإ ةفطعنملا ةيلحاسلا قطانملا
 . يدنهلا طيحملا يأ : يدنهلا رحبلا

 ىلع هلك يبنلا لماع ىسوم وبأ ناك» :ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو

 ىسوم يبأ ةمجرت يف يبطرقلا لاقو .«اهلحاوسو نميلا نم امهريغو ندعو ديبز

 .«لحاسلا ىلإ اهتاوذو ديبز :نميلا فيلاخم كي هللا لوسر هالو» : باعيتسالاب
 ندعو ديبزك نميلا ضعب ىلع هو يبنلا هلمعتسا» : ةباصإلاب هتمجرت يف ءاجو
 عمرو ديبز ىلع يرعشألا ىسوم ابأ كَ يبنلا ىَلَو» :يرذالبلا لاقو«امهلامعأو
 7: [|حاسلاو ندعو

 يلحاسلا مسقلا لمشت تناك ىسوم يبأ ةيالو نأ كاردإ صوصنلا كلت حيتتو

 هركذ ام عم قفتي يذلاو «نودلخ نبا هركذ يذلا عساولا لولدملا كلذب يماهتلا

 ةيبونج ندع» :ىلي ام الئاق (ةيماهتلا نميلا ندم) ناونعب ينادمهلا دمحأ نب نسحلا

 قاقشلاو عزومو ..رفنخ ةنيدم اهبو نيبأو ..حباصألا اهبو جحلو ..ةيماهت
 . ةمحقلاو . . سيح :ديبز يداوب ىرقو . .ديبز ةيرق يهو بيصخلاو . . بدنملاو

 ةيرق رجهلا مث . .دعاسلا مث . .رومو . .ددرس ةنيدم يىهو مجهملا مث . . ءاردكلاو

 مأو . .رثع هلحاسو شيب مث ءايبصو «فراخملاو . .(نازيج) نازاجو دمض

 .15 5ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 00

 8١. ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف رف
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 رخآ :نيْرّسلا» :نودلخ نبا لاقو '”2نميلا ٌدَح يهو ءرحبلا ىلع ةيرق :مدحج
 صن يف مدحج مأ يه نيّرّسلا ةيرقو ''”ارحبلا ىلع يهو «نميلا ةماهت لامعأ
 نأ كلذ نم نيبتيو .ةماهت لحاس ىلاعأب ثيللا ةقطنم يف عقت تناكو ينادمهلا

 .نميلا نم ًاعساو أامسق لمشت تناك ىسوم يبأ ةيالو

 كلذ طبتريو «لبج نب ذاعم ةيلوت نمز سفن وهف ىسوم يبأ ةيلوت نمز امأ
 ءاوذأو كولم باتكو ثوعبم لوصو ىهو ةيخيراتلا رداصملا رئاس يف ةتباث ةعقاوب

 لئاوأ يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت نم همودق دنع لي هللا لوسر ىلإ رّيْمِح قطانم
 كولم باتك ِدلَي هللا لوسر ىلع مدق» :ريثك نبا لاق كلذ يفو «ةيرجه 4 ناضمر
 املف .«عست ةنس ناضمر يف كلذ ناكو كوبت نم همدقُم مهمالسإب مهلوسرو ريمح
 «نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلا) مهو ريمح ءاوذأو كولم ثوعبمو باتك لصو

 ةيقب رئاسو ءنزي يذ نب فيس نب هعرزو «رفاعملا ليق لالك دبع نب نامعنلاو

 لماشلاو يمسرلا ءاوضنإلاب لثمتت كلذل ةيسيئرلا ةيمهألا تناك (ريمح قطانم ءاوذأ

 يف أضيأ كلذ َدَسَجَت دق لي هللا لوسر ةماعزب ةيمالسإلا ةلودلا راطإ يف مهقطانمل

 مودق ناكو هلك هللا لوسر ىلإ تومرضحو نادمهو جحذم ءامعز دوفو مودق

 لوسر ثعبو راتخاف «كلذل ًاقباس ناك مالسإلا راشتنا نأل ةيسايسلا ةعيابملل مهبلغأ

 امهعمو «سيق نب هللا دبع ىسوم ابأو «لبج نب ذاعم :نميلا ىلع هلامع هِي هللا

 باتك ىف ءاج دقف ءه9 ةنس ناضمر رهش ىف كلذو «ةقدصلا لامع نم ددع

 انب عقو دق هنإف ءدعب امأ» :ِةْكَي هللا لوسر لوق ريمح ءاوذأ ىلإ ِةقَي هللا لوسر
 نأ ىلإ «. .مكلَبِق ام رّبخو هب متلسرأ ام ْعَلَبَق «ةنيدملاب اَنَيِقْلَف ءكوبت نم انبلقنتم مكلوسر

 يلهأ يحلاص نم مكيلإ ٌتلسرأ دق ينأو . 0 باتكلا سفن يف ُهْكَ هللا لوسر لاق

 .ةدابع نب كلامو « . . .نب هللا دبعو .لبج نب ذاعم :مهملع ىلوأو مهنيد ىلوأو

 يناثلا مسالا ءاج دقو "01. ليج نب ذاعم مهريمأ نأو ٠٠ مهباحصأو ءرمن نب ةبقعو

 : ريثألا نبا لاق  (ةحاور نب هللا دبع) هنأيب تاياورلا ضعب ب يف باتكلا يف ذاعم دعب

 نب هللا ديعو «عست ةنس نميلاب سانلا بتاك ّةِكَك هللا لوسر نإف ءرظن اذه يفواا

 دقو (ديز نب هللا دبع) تاياورلا ضعب يف ءاجو ."”نامث ةنس هتؤمب لتق ةحاور

 وهو (سيق نب هللا دبع) هنإ ضرتفملا نم يناثلا مسالا نكلو ؛لامعلا دحأ نوكي

 ./”ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(

 .554 4ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا هه
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 حيحص يف تباث وه امك لبج نب ذاعم عم هثعب ِةلَك يبنلا نأل ىسوم يبأ مسا

 . ةيخيراتلا رداصملاو ةياحصلا مجارتو يراخبلا

 يرعشألا ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ قيرط نم ةرمس نبا تاقبط يف ءاج دقو
 .[ها]. «ثيدحلا .نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ ِةَيَِي هللا لوسر ينثعب» :لاق

 باتكب ةلاه يبأ نب رهاطلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ثيدحلا اذه ركذ دقو

 :«نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ َِِكَي ىبنلا ىنثعب : ىسوم وبأ لاق» هنإ ةباصإلا

 انثعيف .روث نب ةشاكعو ءديعس نب دلاخو «؛ةلاه نأ نوب رهاطلاو «ذاعمو ءانأ

 . ؛هانعواط ذاعم مدق اذإ نأو ءرفنث الو رشبُتو ءرسعُت الو رسيئ نأو «نيدناستم
 ىلإ هباتك يف ِةْكَي هللا لوسر لوق عم قفتت «هانعواط ذاعم مدق اذإ نأ» ةرابعو .[ها]

 أوناك لامعلا ةيقب نأل «ناتيسيئرلا ناتيصخشلا امه ىسوم وبأو ذاعم ناك دقلو

 تيلاخي ىلع ابلاو افا سوف وبا ناك اهتم ةدديعلا :ةريفتك النير .وأ لامع
 ةماعلا ةيالولا راطإ يف كلذ ناكو .هلمكأب نميلا نم يماهتلا يلحاسلا مسقلا

 ابأ لَكَ يبنلا ىَلَو» :يرذالبلا لاق .نميلا لامع عيمج ريمأ هنأل لبج نب ذاعمل

 ىلوو «تومرضح ديبل نب دايز ىلوو «لحاسلاو ندعو عمرو ديبز ّيرعشألا ىسوم

 ىف امكاحو ءايضاق ذاعم ناك» :ريثك نبا لاقو .«نميلاب تاقدصلا عيمج ضبقو

 لبج نب ذاعم نأك» :ةرمس نبا لاقو .«تاقدصلا عفدت هيلإ ًاقدصُمو «بورحلا

 هلامغ يف لقنتي ذاعم ناكف يلي هللا لوسر هّرَِّمأ ءتومرضحو نميلا لهأل ًالماع

 .[ها] .«تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع نم
 جحذم قطانم يف ةرات نوكيو دّئجلا ةنيدم يف ةرتف ثكمي ذاعم ناكف

 مسقلا يف ىسوم يبأ دنع ةراتو تومرضح يف ةراتو ءاعنص قطانم يف ةراتو

 ىف ءاج :كلذي .لصتي اههو «ديبز يدأو ىف هزكرم ناك يذلا ىماهتلا ىلحاسلا

 ًابيرق هضرأ يف لبج نب ذاعم راسا :هنأ يراخبلا نع ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 سلاج وه اذإف «هيلإ ىهتنا ىتح هتلغب ىلع ريسي ءاجف «ىسوم يبأ هبحاص نم
 اي د لاقف 4١ هقنع نا هأدب وول هذنئع لجر اذإو الا عمتجا دقو

 لزنا ال :ذاعم لاق ؛«همالسإ دعب رفك لجر اذه :لاق ؟اذه ميأ سيق نب هللا دبع

 قمع ل زنا اه لاق ل زتاف كلذل هيدر اهنا: ىسوف وبا لاقت « لتقي ىتح

 . «لزن مث «لتقف هب رمأف «لتقي

 ؟نآرقلا أرقت فيك دبع اي :ىسوم ىيبأل ذاعم لاق» هنأ يراخبلا نع ريثك نبا لقنو
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 تيضق دقو موقأف ليللا لوأ مانأ : لاق ؟ذاعم اي تنأ أرقت فيكف ًاقوفت هقوفتأ :لاق

 .2''”يتموق بستحأ امك يتمون بستحاف يل هللا بتك ام ئرقأف مونلا نم يئزج

 ينك هللا لوسر فرصنم دنع ىسوم ىبأو لبج نب ذاعم ةيلوتو ثعب ناك دقلو
 تاي + عراعلا لاق كلذلو: هذ: ناعمو ىف ةرونجلا ةديدتلا ىلإ كريق ةوزك نم
 ذنم نميلاب اثكم امهنأل كلذو .«عادولا ةجح لبق نميلأ ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب
 يف دي هللا لوسر ىلع امدق مث ؛ رمل يع د كاوا كتاارجو ركب
 سيعمل لاق «كلذب لصتي اممو -ه١٠ ةنس ةجحلا يذ ىف ب ماوولا هج

 :لاقف .حطبألاب خينُم هو هللا لوسرو تئج .. : هنع هللا يضر يرعشألا
 كيبل ُتلُق :لاق ؟تلق فيك :لاق . هللا لوسر اي معن :تلق ؟سيق نب هللا دبع اي
 :لاق .قّسأ مل :ٌتلق ؟ًايذَه كعم تقُس لهف :لاق . هللا لوسر لالهإك ًالالهإ
 اذهبو» :ةرمس نبا لاق (تلعفف . لج مث «ةورملاو افصلا نيب عساو .تيبلاب فطَق

 '7(ةرمع عقي همارحإف الإو ءىْدَّهلا قاس نم جح الإ حصي الف «ةفينح وبأ ذخأ

 نب ثعشألاو يلجبلا هللا دبع نب ريرجو لبج نب ذاعمو ىسوم وبأ هجوت دقو
 هعم اوناكف ٌةَي هللا لوسر عم ةرونملا ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح دعب يدنكلا سيق
 - :هنإ كلذب لصتي اممو ء«ه١٠ ةنس ةجحلا يذ رخاوأ يف ةنيدملاب

 ُدجسن الفأ ضعبل مهضعب دجسي نميلاب ًالاجر ُتيأر هللا لوسر اي: :ذاعم لاق»
 ايوا ةيصيقاثأ ةأربخلا »ترم نشل كح نأ ارشد ارما تنك ىل لاقف ؟اكلل

 ام :لاقف «نميلاب عَن ْعَنْصُت ةبرشأ نع َهِْكَي هللا لوسر ُتلأس : ىسوم وبأ لاقوا

 وبأ لاق» ةيناث ةياور يفو . ) مارح ركسم لك :لاقف ررولاو خلا : ٌتلُق ؟يه

 عتبلا لسعلا نم بارشو «رْزِملا ريعشلا نم بارش اهب انضرأ نإ «هللا بن اي : ىسوم
 ملسمو يراخبلا ةياور يف ءاجو .«مارح ركسُم لك : : ك5 يبنلا لاقف عتبملا وأ -
 ناس دولاب . لسعلا ذيبن : عتبلا» :ثيدحلا اذهل

 نميلا يف مهلمع ىلإ ةيدملا نم ةدوعلل ىسوم وبأو لبج نب ذاعم أيه مث

 هللا لوسر لاق مث ةنيدملا فراشم ىلإ هعم نيذلاو ًاذاعم عدوي يك 5 هللا لوسر جرخلو

 ل ا ا ا وللا ا : ولي

 ءاكبلل ءذاعم اي كبت ال : هل لاقف ٌدكك دك هللا لوسر قارفل ًاعّشْ ذاعم ىكبف . ىربقو

 .4١7و ١8 - ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط  ١١٠ص هج  ةياهنلاو ةيادبلا 000
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 يب سانلا ىّلوأ ْنِإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث .ناطيشلا نم ءاكبلا «ناوأ

 *”و راك فيعبو اوناك نع نرقتفلا

 - معلا ل اوقلطناو ديك 2 هللا لوسر امهعم نيذلاو ىس وم وبأو ذاعم عدوف

 مث :ةيتازآف نفل : امس لرب ذاعم عم ىسوم وبأ رايسق ب ةسع1 مرحم رهش لئاوأ يف

 نارجن قيرط نم ىسوم وبأ هجوت امئيب تومرضح ىلإ برام نم ذاعم هجوت

 ديبز ىلع ِةْيَو هللا لوسرل الماع ىسوم وبأ رمتسا ثيح ديبز يداو ىلإ نازيجو

 لقنتي نميلا لامع عيمج ىلع ًاريمأ لبج نب داعمو « لحاوسلاو ندعو ةماهتو

 -ه١1 ةنس لوألا عيبر ١؟ يف  ةرونملا ةنيدملاب هلي هللا لوسر ىفوت ءاعنص

 لامع ةيقبو ىسوم ابأو ًاذاعم ركب وبأ نقأف «قيدصلا ركب وبأ ةفالخلا ىلوتو

 لحاوسلاو ندعو ةماهت ةقطنم ىلع اريمأ ىسوم وبأ ثكمف :مهلامعأ ىلع نميلا

 نيذلا نميلا ءانبأ عم تاحوتفلاو داهجلا ىلإ قلطنا نأ ىلإ ركب يبأ ةفالخ يف

 . ةدتمملا قافالا ىلإ مالسإلا ةلاسر اولمح
 تو 23 معلم جا لبر

 (ةيرجه )١5 ١١5 ماشلاو قارعلا حوتف يف ىسوم يبأ داهج

 ندعو ديبز ىلع دي يبنلا لماع ىسوم وبأ ناك» : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 حوتف دهشو «ةنيدملا َمِدَق دلي يبنلا تام املو ءاهلحاوسو نميلا نم امهريغو

 وهو «ةريغملا لزع نأ دعب ة هرصملا هرتز يلع وم ةلديقساو ليج يبا ةانوو ماغلا

 ”ناييصأ و قاوغألا حتتفا يذلا

 نميلا ْنِم مدق ىسوم ابأ نأ ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام ءاصقتسا نم نيبتيو

 لوأ يف كلذو ؛هللا ليبس يف داهجلل مهريغو رعاشألا ةليبق ءانبأ نم ةقرف سأر ىلع
 ةقرف سأر ىلع هجوت دق يرعشألا ِمْنَع نب ضايع ناكو «باطخلا نب رمع ةفالخ

 ه1 يناثلا ىدامج رخآ يف  كومريلا ةعقوم دهشو ماشلا ىلإ رعاشألا نم

 ىلإ هعم نيذلاو ىسوم وبأ هجوت امئيب - ه4١ مرحم يف  رفّصلا جرم ةعقومو
 ناكو  ةرصبلا ةقطنم ىلإ ناوزغ نب ةبتع باطخلا نب رمع ثعب امل ةرصبلا ةقطنم

 - ةلبألا ةقطنم نوملسملا لخدف - ه.15١ ةئنس لئاوأ يف كلذو - (ةلألا) : اينما

 ةرصبلا روحم يف سرفلا عم ةكرعم لوأ تعقوو «ناوزغ نب ةبتع ةدايقب  ةرصبلا

 .5١و ١8 ب ةرمس دال دع ةمنلا ءاهمشف تاقبط ٠١١ ص هج ب ةياهنلاو ةيادبلا 000

 ."١17ص ؟دج  ىسوم ىبأ ةمجرت  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (0)
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 سيف نب فنجأللاو ع«ةرضبلا شيج سأر ىلع ىرعشألا ىسوم وبأ ناك : ويك رع

 هدا ةيقلع .نلإ ويه ل ا :ةديملا باو ىلع
 نم ىلوألا ةعومجملا ةداق نم ىسوم وبأ ناك" 0 نا زمرهلا ةبتع حلاصق - ناوزع

 اوطتخاو اهيف اوطبارو - ةلبألا  ةرصبلا ةقطنم ىلإ اولخد نيذلا نيملسملا برعلا

 نكاسملا اوتب» ثيح -ه4١ ةنس  ناوزغ نب ةبتع دئاقلا مهريمأ عم ةرصبلا
 أوعجري ىتح هوعضوو هومزحز بصقلا كلذ اوعزن اوزغ اذإ اوناكف .. : هيضقلاب

 , ”«ىيضصقلا كلذب ءاثبلا اوداعأ اوعجو اذإف :«وزغلا 'نم

 نم هقرصتم تامقاء دق ا ةكمدع ججلا ةضيرت هادا ناوزع ني فهو اسو
 50 نس ةريسو ؛ «يفقثلا ةبعش نب ة ةريتملاو.فرعتتا ل يسوم وبا ةرصبلاب ناكو ءجحلا

 لعب ه ةرصبلا ىلع ةريغملا ىَلَو ًارمع نأ لاقيو :ةريغملا فلختسا ةبتع نأ لاقيف ءمَهَز

 وه ناوزغ نب ةبتع دعب ةرصبلا ىلع رمع هالو يذلا نأ بوصألاو «ناوزغ نب ةبتع
 ( : يرذالبلا لاق كلذ يفر ةيسداقلا دعب ةريغملا رمع ىَلَو مث يرعشألا ىسوم قبأ

 هنإ كلذ دكؤي اممو .«اهتيالوب ٌرمُع هيلإ بتكف ةرصبلاب ناك ىسوم ابأ نأ موق ىور
 صاقو ىيبأ نب دعس دادمإب هرمأي ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك ةيسداقلا موي رضح امل»

 ةيلوت انعأ .(«ةئامعبرأ ىف لاقيو .ةثامنامث ىف ةبعش نب ةريغملاب ىسوم وبأ ها

 لاق .ةيتارفلا ةريزجلا حتفل ىسوم وبأ هجوت نيح ةيسداقلا ةعقوم دعب تناكف ةريغملا

 لاي يبدا نحول نعي ةيفبلا ىلو امن[ ةريقملا نأ لوف كفوا ©: قرذالبلا
 («نينمؤملا ريمأب ربئملا يف رمعل بطخو ركذ نَم لوأ ىس وم وبأ ناكو» : يطويسلا هةر 3 1 / 2 ِع 537 1

 بيقلت نأل  ةريغملا لبقو ناوزغ نب ةبتع دعب  ةرصبلل ىلوألا هتيالو يف كلذ نوكيف

 يسوق نأ داق ةيسواقلا ىف ادعس ديو ناب نسعتدبلا بنك رويدا ةقفرحاوا ىف
 ريمألا ناك ىسوم ابأ نأ دكؤي كلذف «نيملسملا نم ةئامعبرأ يف ةبعش نب ةريغملاب

 . ةيسداقلا ةعقوم لبقو ةبتع دعب ةرصبلا ىلع

 ةرصبلا نم مهريغو نييرعشألا ناسرفلا نِم ةثامنامث يف ىسوم وبأ قلطنا مث

 .87”ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 ."5 ٠١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)

 . باطخلا نب رمع ةفالخ  يطويسلل  ءافلخلا خيرات ()
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 00 لا ع

 ادتأ بجاوجلا هر اهنلق ب ىيسزانلا شيجلا ركسعم تلق ىأ + ٌبلقلا َدَّصَت يرعشألا

 ىلإ لوسر انأ :لاق ؟ديرت يذلا ام يبرع اي :هل لاقف ءمهعم نامجرتلاو هيلإ

 كيتأن ىتح دير امع انل حصفأ نكلو هيلإ لوصو َكَّل اَم :اولاقف « تاو

 نإف ةيزجلا اودأف متيبأ نإف مالسإلا ىلإ مكوعدن هل لق : ىسوم وبأ لاقف «هباوجب

 نس تاك ع ا يلام دز كك 0

 ا ا

 ةباحصلا رابك نم ىسوم وبأ ناكف «ةيسداقلا ةعقوم تعلدنا مايأ دعبو

 هللا دبع نب ريرج مهنم ناك نيذلاو ةيسداقلا ةعقوم اودهش نيذلا نييناميلا ءامعزلاو
 دئاق يدارملا حوشكم نب سيقو يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةنميم دئاق يلجبلا

 ؛«يدنكلا سيق نب تيعيشألاو :فالديرلا برك يدعم نب ورمعو «ةرسيملا

 جيد نب ةيواعمو «يمعثخلا ةعيبر نب رشبو «يدنكلا طمسلا خزف ليبحر شو

 وبا ةرصبلا ريمأو يرعشألا مْنَع نب ضايعو «يثراحلا تاهبش: هر نيككو «ينوكسلا

 قدضأ فيسلاب ." متسُر مهريمألو سرُفلل لاق دق ناك يذلا .يرعشألا ىسوم

 كلذكو . «نينمؤملا رصن انيلع أقح ناكو : هباتك يف ىلاعت هللا لاق دقو « دهاش

 فيس اهيونف مّتسر طقسو راصتنا مظعأ ةيسداقلا يف نونمؤملا رصتناف ناك

 متسر بئان نازريفلا طقس امك ءبرك يدعم نب ورمع حمُرو حوشكم نب سيق

 رصنلاو حتفلاب ةيسداقلا ةعقوم تجوتتو ؛«يثراحلا باهش نب ريثك فيسب ًاليتق

 .ةيرجه ١5 ةنس مرحم رهش رخاوأ يف كلذو . نيبملا

 شيج سأر ىلع يرعشألا ىسوم وبأ قلطنا ةيسداقلا ةعقوم نم نيرهش دعبو
 قارعلا لامش يف  ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ ىلإ  ةيسداقلا نم وأ ةرصبلا نم -

 حتتفا دق ناك ماشلاب يمالسإلا ىبرعلا شيجلا نأ كلذ ببس ناكو  ةيروس بونجو

 مث  ه5١ ةنس رخاوأ يف - اهريغو صمح حتتفا مث  ه4١ بجر يف  قشمد

 ةعقوم يف اوكراشو قارعلا يف ةيسداقلا ىلإ ماشلا شيجو ةداق نم مسق ىتأ

 لهأو تنفر لهأو مورلا زامتتسان 0 7 كلذ ءانثأو «ةيسداقلا

 وبأ ىأرف «صمح ىلإ مههيجوتب ماقف ميظع شيج هيلإ | عمتجاف ةيتارفلا ةريزجلا

 )١( 7ص ؟ج - يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف ١١.
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 اوبتكو «قشمد يف عمجتلاو صمح نم باحسنالا نوملسملاو حارجلا نب ةديبع
 مهيلإ ثعبي نأو «ةريبكلا ةيمورلا دوشحلا ربخبو كلذب باطخلا نب رمع ىلإ
 كومريلا رهن ىلإ صمح نم هشويج ترشتنا يذلا ودعلا ةهجاومل تادادمإ
 اودهش نيذلا شيجلاو ةداقلاو ةباحصلاو صاقو يبأ نب دعس ناكو «نيدانجأو
 حتفل مدقتلاب مهل نذأآلاب باطخلا نب رمع باوج راظتناب ةيسداقلاب نيميقم ةيسداقلا

 اهيلإ امو ةيسداقلا يف نيرهش ءاهز اوماقأف «قارعلاب ةلجد رهن برغو نئادملا

 ةيسداقلا يف ميقي نأب هرمأي دعس ىلإ رمع باتك ىنأ مث ءرمع نذأو باتك نورظتني

 نب رمع بتك١ :ًالئاق ريثك نبا هركذ امب هرمأيو «قارعلا ضرأ نم اهيلإ امو
 هنإف ةديبع يبأ ة ةدجنل صمح ىلإ نالف عم سانلا بدني نأ دعس ىلإ باطخلا
 ىلع مورلا اوألام نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ ًاشيج زهجي نأ هيلإ بتكو نر ويضفحمو
 ضايع اهيلإ راسف «يرعشألا مْنَع نب ضايع شيجلا ريمأ نوكيو ةديبع يبأ راصح
 : يبهذلا ظفاحلا انخيش لاقو» :ريثك نبا لاق .'“06يرعشألا ىسوم وبأ هتبحص يفو
 .©20:يرعشألا ىسوم وبأ اهب قفاوف ةريزجلا ىلإ ِمْنَغ نب ضايع ةديبع وبأ هْجَو

 ةداقلا نم منغ نب ضايع ناك دقف بوصألا وه يبهذلا ظفاحلا هركذ امو

 يف نيملسملاو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ ةيسداقلا نم مهناسرفب اوقلطنا نيللا
 مهيف ناكو ه١١ يناثلا عيبر يف - كومريلا رهن ىلإ قشمد نم هعم اوراس مث قشمد

 ءطمسلا نب ليبحرشو «ةريره وبأو .ءبرك يدعم نب ورمعو «حوشكم نب سيف
 يف  كومريلا رهن ةعقوم يف مورلا ىلع رصنلا متف تف «ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو
 يضعب عشب ًدبو ةيتارفلا ةيزجلا ميلقإ ىلإ راس دن ىسوم وبأ ناك امثيب ه4 بجر

 راسف ؛ةريزجلا ميلقإ ىلإ مْنَع نب ضايع ةدايقب أشيج ةديبع وبأ هََجَو مث ءاهقطانم

 ةريزجلا ميلقإب اهرلا يف هشيجو ىسوم يبأب ىقتلاف اهرلا ةقطنم ىلإ هشيجو ضايع
 .ه6١ ةنس لاوش رهش يلاوح يف كلذو - ةيروس قرش بونج يف - ةيتارفلا

 وبأ هتبحص يفو مْنُع نب ضايع راس» ريثك نبا لاق :طاسيمسو اهرلا حتف
 يف يبهذلا ظفاحلا انخيش لاقو .ةيزجلا ىلع اهلهأ هحلاصف اهرلا لزنف ىسوم
 وك اهل اكوفد 7س طابسجقو:اعولا يرعشألا ىسوم وبأ حتتفإ :هخيرات
 « ضايع مودق لبق - ةوقلاب يأ  ةونع اهرلا حتتفا ىسوم ابأ نإف يبهذلا ظفاحلا

 اهحتف نإو ءاهرلا حتف يف اكرتشا ضايعو ىسوم ابأ نإف ىلوألا ةياورلل أقفو امئيب
 دق ناك ىسوم ابأ نأ كاردإ كلذ حيتيو ءةونع سيلو ةيزجلا ءادأ ىلع ًاحلص ناك

 ..ال8ص ؛ج ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ىلع ىسوم وبأ امنيب ضايع ىتأف  اهرلا ةنيدم سيلو  ةونع اهرلا ةقطنم يحاون حتتفا

 باتك يف ءاجو ءاهراصح يف ضايع كرتشاف ءاهايإ أرصاحم اهرلا ةنيدم فراشم

 اودؤت نأ ىلع ةئيدملا باب متحتف نإ :اهرلا فقسأ ىلإ» بَتَت مَع نب ضايع نأ قئاثولا
 .مكعبت ْنَّمو مكلاومأو مكسفنأ ىلع نونمآ متنأف «حمق ْيَّدُمو ًارانيد لجر لك نع

 0 نيهادملا ةدييضتوقرطلاو نوتيلا حالصإو لاضلا داشرإ مكيلعو

 ةنيدم حتف متف  ىراصنلا برعلا نم ناكو  اهرلا لهأو فقسأ باجتساف

 «يرعشألا ىسوم يبأو ضايع ةدايقب نوملسملا اهلخدو «حلصلا كلذ ىلع اهرلا

 .اهرلا ةقطنم حتف كلذب لمتكاف

 ىسوم ابأ نإ لاقو (طاسمش) ظفلب ىبهذلا اهركذ يتلا (طاسيمس) ةقطنم امأو

 ةقطنم نم نوصحو ىرق حاتتفا ىلإ ريشي ام يرذالبلا ركذ دقف «ةونع اهحتتفا
 نم وق كرت :يموس انا نإف ءاهرلا ةنيدم حتف لبقو ضايع مودق لبق طاسيمس

 ضايع اهنم هجوت اهرلا ةنيدم حتف مت املف ءنوصحلاو ىرقلا كلت يف نيملسملا
 راس» :يرذالبلا لاق كلذ يفو .احلص اهحتف لمتكاف ىسوم وبأ هتبحص يفو

 ةملسم نب بيبحو لطعملا نب ناوفص دجوف «طاسيمس ىلإ اهرلا نم ضايع

 ىلع اهلهأ هحلاصف ءاهنوصحو اهارق ْنِم نوصحو ىرق ىلع ابلغ دقو اهيلع نيميقم

 .ه8١١ ةنس نم ةدعقلا يذ رهش يلاوح يف كلذو .2)اهرلا لهأ حلص لثم

 ءناَرَح ةنيدمو ةقطنم ىلإ ضايعو ىسوم وبأ هجوت مث :نيبيِصنو ناّرَح َحْنَن
 مهلصأو ءميدق نمز ذنم ةيروس نوئكسي ءامدق برع مهو نوينايرسلا اهنكسي ناكو

 ةنيدم ىسوم وبأو ضايع رصاحف «ماشلاب نييحيسملا لئاوأ نم اوناكو «نميلا نم

 اهحتف متف ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ اوباجتسا مث ءاهباوبأ اهلهأ قلغأو «نارح

 احتتفاف : ىسوم وبأو ضايع راس» :يبهذلا مامإلا لاق ءاهرلا حلص لثم ىلع ًاحلص

 يف نارح حتف ناكو .؟'”ًأحلص ليقو «ٌةونع ةريزجلا نم ةفئاطو «نيبيصنو «نارح

 - ه5١ مرحم رهش يلاوح يف  نيّبيصَن حتف كلذ ىلت مث ةجحلا يذ رهش يلاوح
 . '' ”«اهحتتفاف نيبيصن ىلإ ىسوم ابأ ضايع ثعب مث» :ريثك نبا لاق كلذ يفو

 ىسوم وبأ ىضم نيبيِصُن حتف دعب :ةريزجلا دالب نم ةفئاطو ةدرولا نيع وزغ
 تاهجلا كلت ازغف («ةدرولا نيع) ةقطنم اهنيب نم ةريزجلا ميلقإ قطانم نم ةفئاط ىلإ
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 .8 5 ص

 .ل ١ص ةج ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 نب رمع ثعب» :لاق يدع نب مثيهلا نع يرذالبلا ركذ دقو .اهل 5 ةنس لئاوأ يف

 ةافو دعب ةريزجلا دنجب اهازغف ةدرولا نيع ىلإ يرعشألا ىسوم ابأ باطخلا
 دعب ةدرولا نيع حتف يذلا نأل يدع نب مئيهلا ةياور يرذالبلا دقتنا مث .«ضايع

 عقو دقف «باوصلا وهو «يراصنألا دعس نب ريمع وه ه١ ةئنس ضايع ةافو

 ىسوم ابأ نأ بوصألا امنيب ««ضايع ةافو دعب» يدع نب مثيهلا لوق يف سابتلا
 ضايعو ىسوم ابأ نأ يبهذلا مامإلا ركذ ثيح نيبيصن حتف دعب ةدرولا نيع ىلإ ازغ
 وزغ كلذ نم ناكو ءا؛أاحلص ليقو «ةونع ةريزجلا نم ةفئاط» نيبيصن دعب احتتفا

 يف ةريزجلا ميلقإ تاوزغو حوتف رخأ كلذ ناكو ءه57١ ةنس لئاوأ يف ةدرولا نيع

 ةقطنم ىلإ كلذ دعب منغ نب ضايعو ىسوم وبأ هجوت دقف «ةلحرملا كلت
 نب رمع نينمؤملا ريمأ لابقتسال ءارمألاو ةباحصلا عمتجا ثيح قشمد يف ةيباجلا

 كلذ ناكو) - سدقملا تيب  سدقلا مالتسال ةرونملا ةنيدملا نم مدق امل باطخلا
 يف - ةريزجلا ميلقإ ىلع رمع هالوو منغ نب ضايع عجر دقو (ه57١ ةنس لئاوأ يف

 مث ه١ ةنس يفوت نأ ىلإ اهالوتو اهحتف لمكتساو اهيلإ راسف  ه1١ ٍنابعش
 حوتف دعب ةريزجلا ميلقإ ىلإ ىسوم وبأ عجري ملو «يراصنألا دعس نب ريمع اهالوت
 .ه57١ ةنس لئاوأ يف سدقملا تيب فانكأ ىلإ اهدعب ِهِجَوَت يتلا ىلوألا ةلحرملا

 نيذلا ةباحصلا نم ىسوم وبأ ناك دقل : سدقملا تيب فانكأ ىف ىسوم وبأ

 هب ىقتلاف ةرونملا ةنيدملا نم باطخلا نب رمع ىتأ امل سدقملا تيب حتف اودهش
 َحّنَفَو مالتسا اودهشو سدقملا تيب ىلإ هعم اوراس مث ةيباجلا يف ءارمألاو ةباحصلا

 حوتف ىسوم وبأ دهشا :ينالقسعلا لاق كلذلو «يرعشألا ىسوم وبأ مهيفو سدقلا

 لاق «ساومع نوعاط يف مث سدقملا تيب يفو ةيباجلا يف ناك هنأل كلذو .«ماشلا

 مث :رشعم وبأ لاقو «ةرشع تس ةنس سدقملا تيبو ةيباجلا حتف ناك» : ريثك نبا

 . «ةرشع تس ةنس يف ساومع ناك

 - ًايلاح سدقلا ةظفاحمب - سدقملا تيب فانكأ يف ةدلب مسا ساومعو
 .سدقملا تيب حتف دعب أرقمو ًايدايق ًازكرم نوملسملاو حارجلا نب ةديبع وبأ اهذختا

 رمع ملتسا امنيح نيملسملا نم ريسي ددع ىوس سدقملا تيب يف رقتسي مل هنإ ذإ

 نم هعم نيذلاو حارجلا نب ةديبع وبأ لزنف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ داعو سدقملا تيب

 يبأ عم ىسوم وبأ ناكو :«سدقملا تيب فانكأب ساومع ةنيدم يف شيجلاو ةباحصلا

 نوعاط مساب رهتشا يذلا نوعاطلا ءابو ساومع يف رهظف «ساومع يف ةديبع

 مث :يرعشألا ىسوم وبأ لاق» :ريثك نبا لاق «سانلا نم ريثك هيف بيصأو ساومع
 ةقيمع ًاضرأ سانلا تلدلإ كنإف ءدعب امأ 2. كيلع م الاس : ةديبع ص لإ رمع كك
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 ابأ اي :لاقف ةديبع وبأ يناعد رمع باتك هاتأ املف «ةهزن ةعفترم ضرأ ىلإ مهعفرأن

 نرخ ارم نسال هيرإنا رخام «ىرت امب ينءاج دق نينمؤملا ريمأ باتك نإ ىسوم

 ينعي تبيصأ دق يتبحاص ٌتدجوف «لحترأل يلزنم ىلإ ثعجرف .مهب كعبتأ

 :لاقف «ثدح ىلهأ يف ناك دقل هللاو : ٌتلقو ةديبع يبأ ىلإ تعجرف - نوعاطلاب

 يزدالجب يقر املك كل لعو رحم رمالاا . معن 00 ١

 نع عفرو «ةيباجلا لزن ىتح سانلاب راس مث «تبصأ دقل هللاو : لاف ويط
 . 9” (ءابولا س

 وه ىسوم وبأ هنع ثدحت يذلا ساومع نوعاط نأ تاياورلا ضعب يف عاش دقو

 : ينالقسعلا لاق كلذلو ه١ ةنس حارجلا نب ةديبع وبأ هيف تام يذلا ساومع نوعاط

 ثيدح هيلع لدي يذلاو باوصلا امنيب «(ةديبع يبأ ةافوو ماشلا حوتف ىسوم وبأ دهش)

 نع عفُرو «ةيباجلا لزن ىتح ساومع نم سانلاب راس) ةديبع ابأ نأ وه ىسوم يبأ
 نع وه ىسوم يبأ ثيدح نأو ةديبع ىبأ ةافو مدع كاردإ كلذ حيتيو ««ءابولا سانلا

 ساومع ناك" رشعم ىبأ لوقب دوصقملا وهو - ه١ ةنس يف لوألا ساومع نوعاط

 ساومع نوعاط ناك) هنأ رمع نب هللا دبع نع ريثك نبا ركذ دقو ءاةرشع تس ةنس يف
 وبأ ناكو ه7١ ةئس لوألا ساومع نوعاط نع وه ىسوم يبأ ثيدحف .'”(نيترم عقو

 دقو ««ءابولا سانلا نع عفُّرو «ةيباجلا لزن ىتح سانلاب راس# امل ةديبع يبأ عم ىسوم

 شيجلاب ةديبع وبأ راس امنيب «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيباجلا نم كلذ دعب ىسوم وبأ هجوت

 نب ةدابع اهلامعأو نيرسنقو صمح ىلع لمعتساف نيرسنقو صمح ىلإ مث ةيربط ىلإ
 نيذلاو ةديبع وبأ ىضمو هه ةنس نم يناثلا فصنلا يف كلذو .«يراصنألا تماصلا

 عالكلا وذو حوشكم نب سيقو برك يدعم نب ورمع مهيفو ةباحصلا نم هعم

 عجرو ه1 ةنس ءاجرألا كلت حتف متف «ةيكاطنأ ىلإ مث اهيحاونو بلح ىلإ يريمحلا

 حتف لامكتسال منغ نب ضايع ةيلوتو ثعبب رمع باتك هاتأف «ةيربط ىلإ ةديبع وبأ اهنم

 نابعش يف - ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ ىلإ ةيربط نم ضايع ىضمف ؛ ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ

 ءاشلا نم همودق ذنم ةرصبلا ةيالول ًاريمأ حبصأ دق ىسوم وبأ ناك امنيي - "7 ةيرجه ١
 كلذب تأدب ثيح ه1 ةنس عيبر رهش يف ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب ريمع ىلا

 . مالسإلا رجف يف ةرصبلا ةيالو خيراتو يرعشألا ىسوم يبأ خيرات نم ةديجم ةلحرم

 دك د

 .ل4و 5”ص الج ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 "2ك تابعش ىف) صوصنلا ضعب ىفو - ه 4 ص ”ج - يدقاولل  ماشلا موتف هه
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 (ةيرجه ؟9١-5١) هدهع ملاعمو ةرضَبلا ميلقإل ىسوم يبأ ةيالو

 عيبر يف ةرصبلل اريمأ يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ ةيلوت تناك دقل
 وبأ ثكم يتلا ةرصبلا ةيالو خيرات يف ةميظعو ةماه لوحت ةطقن ه١ ةنس لوألا

 ةنس ةجحلا يذ يف  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةافو ىتح اهيلع آيلاو ىسوم
 ىتح ه5 4 ةنس مرحم نم نافع نب نامثع ةفالخ ىف اهيلع ايلاو رمتساو ه7

 وه ناكو ءاماع ١ ةرصبلا ميلقإل ىسوم ىبأ ةيالو تماد دقف - ه 79 ةنس

 بونج نم هدهع يف تدتما يتلا ةرصبلا ةيالو يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سسؤم
 نامرك ميلقإ ىتخ سراف دالب ميلاقأ ءاجرأ ىلإ ًابرغ يبرعلا جيلخلاو قارعلا برغ
 . اقرش  ناتسكاب  دنسلا دالب موختو

 اورقتسا نيذلا نيملسملا برعلا نم ىلوألا ةقرفلا ةداق نم ىسوم وبأ ناك دقل

 ةبتع ناكف - ه4١ ةنس لئاوأ يف  ناوزغ نب ةبتع ريمألا ةدايقب ةرصبلا ةقطنم يف

 ةنس جحلا نم هفرصنم  ناوزغ نب ةبتع تام املف «ةرصبلا يف نيملسملل ريمأ لوأ

 رمع هيلإ بتكف ةرصبلاب ىسوم وبأ ناك» هنإ ذإ ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت ه4
 وبأ هدّمأَف ةيسداقلا يف دعس دادمإب هرمأي ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك١ مث ؛اهتيالوب
 وبأ قلطنا املو .«نيملسملا نم ةئامعبرأ وأ ةئامنامث يف ةبعش نب ةريغملاب ىسوم

 نب ُرِمُع ىَلَو - ه١١ ةنس عيبر رهش يف  ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ حتفل ىسوم
 ىلع ةنس ءاهز ىوس ضمت ملو «ةرصبلا ىلع يفقثلا ةبعش نب ةريغملا باطخلا

 اومهتا نيذلا عم ةنيدملا ىلإ مودقلاب هرمأو رمع هلزع ىتح ةرصبلل ةريغملا ةرامإ
 اهيلإ َمِدَق يتلا ةرونملا ةئيدملا يف ىسوم وبأ ناكو ءانزلا ةشحاف باكتراب ةريغملا

 : يرذالبلا لاق «ةرصبلا ىلع أيلاو رمع هراتخاف - ه5١ ةئس ظساوأ يف  ماشلا ْنِم

 يلا ناستاس داق: دباج ىلإ فادح !انا كيرا ىذا موف أل عع لاكا
 ةمبلا ,نايسنالا د دعم يت عاق يسرع وأ اقف هدة علا ينمو بقاظيعلا
 :نيعارخلا تايعتتا بأ نيم نيد نا رفيع راض ١ كاناع نب كاملا دعم
 ةرصبلا ىسوم يبأ ةيالو تناكو ..ةرصبلا ُهاَلَوَو ؛يعازخلا بهو نب فوعو
 ةرمضبلا نلو ىسرم انآ: نأ تتلاو  ةريشف عيبم ني لاقلو : ةرشغ عم ةئم ىف

-- 9 0 03 6920 
 .٠ (ةرشع تكس ةئس

 صخشُي نأ هرمأو «ةرصيلا يرعشألا ىسوم ابأ رمع ىلو» هنأ ريثك نبا ركذو

 اباتك ةريغملا لوانف ةرصبلا ىس وم قنا مدقو ء(شهاآا 5 كا عيبر يف ةريغملا هيلإ

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف  714١و١/ا".
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 ىسوم ابأ تثعبف ميظع أبن ينغلب هنإف دعب امأ» هيف «باتك زجوأ وه رمع نم
 .'7(لجعلاو .«كيدي يف ام ملسُف ا

 عيبر يف  اهيلع أيلاو ة ةرصصبلا ىلإ ةئيدملا نم يسوم يبأ مودق موي ناكر
 ةعست مضي بكوم ىف ة ةريضتلا ىلإ لصوت: ةقفو ادوهشم انوي ها" ةكف لوألا

 يف ًاريمأ ىسوم ابأ رمع ثعبا» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو ءةباحصلا نم نيرشعو

 «نيصخلا نب. نارمعو.:كلام نب سنا وهي «ةباصضلا نم نيرشعو ةعست
 .يراصنألا كلاي ءاريلا) مهنم نأ يرذالبلا ركذو '”(رماع نب , ماشهو

 مودق نأ الإ .(يعازخلا بهو نب فوعو عر دع ا صحا نود ردو

 "”هعم سيلو ىسوم يبأ دعب ناك نيصحلا نب نارمع

 هانب يذلا ةرامألا راد ىلإ هّجَوَت «ةرصبلا هعم نيذلاو ىسوم وبأ لخد املف
 ءدعب امأ) :هيف لاق يذلا رمع باتك ةريغملا ةلوانمب ماقو «بصقلاب ناوزغ نب ةبتع

 ملسف .(لّجعلاو .كيدي يف ام ملسف ءاريمأ ىسوم ابأ تئعبف «ميظع أبن ينغلب هنإف

 ةنيدملا يف رمع ىلإ ريسملاب ةريغملا لَجَعَت نأ ثبل امو .ىسوم ىيبأل رمألا ةزيغملا

 .انزلا ةشحافب هومهتا نيذلا ةعبرألا دوهشلا عم

 عماجلا دجسملا ىلإ اهلهأ عمتجا ةرصبلا ىلإ ىسوم يبأ مودق موي تاذ يفو

 راد نم برقلاب ةجرلا يف ناوزغ نب ةبتع هانب بصقلا ْنِم دجسم وهو ؛«ةرصبلا يف
 يذلا ديدجلا مهريمأ ىلإ عامتسالل دجسملا ىلإ ةرصبلا لهأ عمتجاف «ةرامألا
 ربنملا ىلإ ىسوم وبأ دعص مث «ةعماج ةالصلا سانلا ىلصف «عامتجالا ىلإ مهاعد
 : كلذ ركذي دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا لاق «سانلا تلهذأ ةبطخ بطخف

 ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هثعب امدنع يرعشألا ىسوم ابأ نإ)
 ريمأ نإ) :لاقف ًابيطخ مهيف ماقو اهلهأ عمج - ءاهيلاوو اهريمأ نوكيل ؛ةرصبلا
 مكل ٌفظنأو :مكيبن ةنسو ؛مكبر باتك مكمّلعأ «مكيلإ ينثعب رمع نينمؤملا
 فيك نومهفيل مهنإف مُهَيِشَغ ام بجعلاو ةشهدلا نم ّسانلا َيِشْغَو .(مكقرط
 نوكي نأ ايم ءريمألاو مكاحلا تابجاو نم مهنيد يف مههيقفتو سانلا فيقثت نوكي

 .'*”[بيجعو ريثم لب مهيلع ٌديدج ءيش كاذف «مهتاقرط فيظنت هتابجاو نم

 1 نص كم ريتك تمار ةياهتلاو ةيادجلا 0

 ١"7. ص - جرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)

 .؟47و 55١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (9)

 ./ ؛ 5ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (4)
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 .هتيلوتب ةرصبلا لهأ ىلإ رمع باتك ةءارق «كلت ىسوم يبأ ةملك قبس دقو
 باتكلا صن ءاج دقو :«يراصنألا كلام نب سنأ امإو ىسوم وبأ امإ باتكلا أرقو

 ةديسارلا ةنذاشلاو ىوتقلا كينلل ةياسلا ق قئاثولاو يربطلل كولملاو ممألا خ خيرات يف

 امأ» :وهو «يرعشألا ىسوم يبأ ريمأت يف ةرصبلا لهأ ىلإ رمع باتكا :ناونعب
 لِتاَقُيِلَو ,مكيرق ْنِم مكفيِعضِل ذخأيل «مكيلع ًاريمأ ىسوم ابأ ٌتثعب تشعب دق ينإف ءدعب

 . ''"«مكنيب ِهمّسّقْيِل مث مكيف مكل يصحُيِلو ؛مكتمذ نع عِفذّيِلو ؛مكُردع مكب
 يف ينالقسعلا رجح نبأ لاق يذلا ىسوم ىبأ ةيالو تأدب مويلا كلذ يفو

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك
 ًةرصبلا ىتأ ام :لاق يرصبلا نسحلا نع حايتلا يبأ قيرط نم يراخبلا جرخأ)ا

 . «ىسوم يبأ ْنِم اهلهأل ٌريخ ٌبكار
 : ةميظعلا هتازجنمو ىسوم يبأ دهع ملاعم زربأ نم ناكو

 : ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلا ليوحت :ًالوأ
 ةنس  نوملسملا اهنكسو ةرصبلا عموم تاورعاوب ةبتع طتخا امل هنأ كلذو

 ةبتع ئكب كلذكو بصق نم ًادجسم ةبتع ئئيو «بصقلاب نكاسملا اَوُنَبا بدها
 اذإ اوناكف «ناويدلاو نجسلا اهيفو - بصقلاب  ةبحرلا يف دجسملا نود ةرامإلا راد

 اوعجر اذإف ءوزغلا نم اوعجري ىتح وعضو هومزحو بصقلا كلذ اوعزن اوزغ
 رادو دجسملا يرعشألا ىسوم وبا نب ىَنَب مث «كلذك لاحلا لزت ملف .هءانب اوداعأ

 . "”«لزانملا ونبو ةرصبلا يف ٌسانلا طتخاو .دجسملا يف دازو ؛نيطو نبلب ةرامإلا

 ريسملا قع اهنكانمم حزنا نر ةيبعتلاب كل كوم نم هرصنلا كرست كلاب
 مبلل جفا نم ودير ير ةاوص رادو كايت ريم اجو هدرا ةنياتج ىلإ «تاوزغلل

 نبللاب ةريضيلا ىف و عماجلا دجسملا ءانيب ىسوم د ماق ثيح ءهاا/ ةدس راوهألا

 للا دما و ناويدلا و ةنراتنألا قاد ةام ماقو ءدجسملا ةحاسم يف دازو «نيطلاو
 رجحلابو نيطلاو نبللاب ةرصبلا يف رودلاو لزانملا سانلا طتخاو ؛«نيطلاو
 يبأ دهع يف تلوحتو ةرصبلا يف روصقلاو رودلاو لزانملا تعفتراف «نيطاسألاو

 ىسوم وبأ وه ةمصاعو ةنيدمك ةرصبلا سسؤم ناكف «ةقيقح ةنيدم ىلإ ىسوم
 ا : عب نبا راد ١ ةرصبلا يف ىلوألا روصقلاو رودلا نم ناكو « «يرعشألا

 جوزتف فئاطلا لهأ نم نومد ناكو :نومد رادو .يريمحلا عّبت نب نمحرلا دبع

 )١( ص هللا ديمح دمحم  ةديشرلا ةفالخلاو يوبتلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 474.
 يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟) - ص5١" - 47".
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 . . يراصنألا كلام نب سنأ رصقو وسوم ىنأ ع درب ايأ هل تدلوف هتنبا 000

 ريثك نبا ركذو 6”2يراصنألا ةيطع ىلإ َبِسُن . .ةيطع رصقو . .يئاطلا سوأ رصقو
 . "”«ةرصبلاب راد مظعأ تناك يعازخللا فلخ- نب هللا دبع راد نأ

 رودلا دييشتو اهراهدزاو ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلل لوحتلا كلذ نرتقا دقو
 ه1 ماع سراف دالب ءاجرأ ىلإ ىسوم وبأ اهداق ىتلا تاحوتفلاب ءاهيف روصقلاو

 ماع  اهركذ يتأيس يتلا ةريبكلا ةيسرافلا مصاوعلاو ندملا حاتتفاو ه9١ ماعو

 نم ريثكل ةرصبلا باصقتساو «ةهج نم برعلا اهمنغ يتلا ةريفولا مئانغلاو ه٠
 حوتف يف ةكراشملل ةماميلاو نيرحبلاو نامعو نميلا نم تلبقأ يتلا ةيبرعلا رئاشعلا
 ةرصبلا رهن قشو رفحب ىسوم يبأ مايق دعب ةصاخو ةرصبلاب ترقتساو سراف دالب
 . ىرخأ ةهج نم عساو يعارزو ينارمع راهدزا لإ نينا يذلا

 : ةرصبلا رهنل ىسوم يبأ قشو رفح :ايناث

 بتجي ] ةلاني ةكيسا اهرأآ بوق ةيدشحالا ايننهو امك ب ةرضنلا فناك

 برغملا لبق نمو :«حخاجألا رحبلا قرشملا لبق اهتيحان ءاهاعرم تبني الو اهادن

 كلذل ةأرملا جرختو «نيخسرف نم ءاملا ٌبذعتسيف فيعضلا لجرلا جرخيو «ةالفلا

 :ةديبع ودا لاق (. . عْبَسلا لكأو ودعلا ةرداب فاخي زنعلا قبري امك اهدلو قبرتف

 ةلبألا قوف ةلجد يف هتهوف سوواق ريد هل لاقُي ناكم نم سانلا برش ناكو. .
 ملو  ؛«هنفدت حايرلا تناكو «هتافاح ىلع ةرامع ال خابس يف يرجي خسارف ةعبرأب

 امل وأ «ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت املف عرض الو عرز ةرصبلا يف نيملسملل نكي

 رفح ىلع مزعلا دقع ه7١ ةنس سراف دالب نم اهريغو زاوهألا ةقطنم حتف نم عجر
 ذيفنتلا ناك ءدوهجو ةيلام ةفلكت نم كلذ همزلتسي امل ًارظنو «ةرصبلا يف رهن قشو
 نم ةعامجو سبيق نب فنحألا راسف «باطخلا نب رمع ةفيلخلا رمأو ةقفاوم مزلتسي

 ركذلا ةفلاس ةلاحلا هل اوحرشو نوملسملا هيناعي امب هوربخأف ءرمع ىلإ ةرصبلا لهأ

 ةرصبلا لهأل رفحي نأ هرمأي ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف» :يرذالبلا لاق «ةرصبلل
 - :هنأ ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو .ةًأرهن

 «ةرصبلا لهأل رهن رفحب هرمأي امهنع هللا يضر ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكا
 ."' (ةلبألا رهنب فورعملا رهنلا مهل رفحف

 ." 57 - 71١ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
 .7 45ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .5 67 -١370ص - يرذالبلل نادلبلا حوتفو 277 ص - هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا ()
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 باتك هيلإ لصو املف ءىسوم يبأ ريكفت يف ًالماكتم رهنلا عورشم ناكو

 لهأ نم ةعامج نع يرذالبلا ركذف ءرهنلا قشو رفح ذيفنتب ىسوم وبأ أدب ءرمع
 مل ءاملل قيرط روخلاو ءروخ ةرصبلا ةلجد يهو ءاروعلا ةلجدل ناك» :هنأ ملعلا

 يف بضنيو ملا دنع هيف اهؤام عجارتيو اهيلإ راطمألا ءام هيف يرجي دحأ هرفحي
 ىمست ةعساو ةروغ ةرصبلا يلي امم هَّدَحِل ناكو «خسرف ردق هلوط ناكو ءرزجلا

 00 لا ذي خسارف ةثالث رادقم ىلع وهو ةناجألا

 ناك» :ًالئاق ةدعبع ةنأ ةركذ يذلا وه يرذالبلا هركذ يذلا ةلجد روخ ةياديف

 خسارف ةعبرأب ةلبألا قوف ةلجد يف هتهوف سوواق ريد هل لاقي ناكم نم سانلا برش
 نأ كلذ نم: نيبتيو .؟هنفدت حايرلا تناكو «هتافاح ىلع ةرامع ال خابس يف يرجي

 عضوم ىلإ ءاروعلا ةلجد ةهوف نم روخلا كلذ حالصإو رفحب أدب ىسوم ابأ
 نم [رتم فلأ رشع ينثا يلاوح يأ] خسرف وحن روخلا كلذ لوط ناكو «ةناجألا
 :- يرذالبلا ركذ امك مث «ةناجألا ىلإ ةلجد ةهوف

 هب غلب ىتح خسارف ةثالث رهنلا داقو «ةناجألا نم رفحلا ىسوم وبأ أدتبا

 وبأ اهقشو اهرفح يتلا ةحاسملاف  خسارف ةعبرأ ةلبألا رهن لوط راصف «ةرصبلا
 ةتس يلاوح كلذو) خسارف ةثالث ةرصبلا ىلإ ةناجألا نم اهيف رهنلا داقو ىسوم

 : ةديبع وبأ لاق كلذ يفو - لوألا خسرفلا ريغ كلذو  (رتم فلأ نيثالثو

 . ''"(ةرصبلا ىلإ ةناجألا عضوم نم ةلبألا رهن يرعشألا ىسوم وبأ داق»

 ءاروعلا ةلجد ةهوف نم ىسوم وبأ هقشو هرفح يذلا رهنلا لوط غلب كلذبو

 - (رتم فلأ نيعبرأو ةينامث يلاوح كلذو)  خسارف ةعبرأ ةرصبلا ةنيدم لخاد ىلإ

 يضارألا نم ةلئاه تاحاسم حالصتسا متو ءًاميظع ًاراهدزا ةرصبلا ترهدزاف

 رهن رفحب ىسوم وبأ ماق امك «ةريثك عورفو تاونق رهنلا نم تعرفتو ءاهتعارزو
 ضمي ملو «ةيعرفلا راهنألاو تاونقلا ترشتناو ءراسي نب لقعم دي ىلع يعرف
 اهناكس ددع عفتراو «ضرأ بصخأ ةرصبلا ضرأ تحبصأ ىتح ريصق تقو ىوس

 اوناك ميذلا نيقباسلا ناكسلا بتاج. ىلإ كلذو:«يبرعلا نم فلا ةثام:ءاهز' ىلإ

 ةرصبلاب ىسوم وبأ مهنطوأ نيذلا مث «يمالسإلا يبرعلا حتفلا لبق ةرصبلا يحاونب

 يبأ دهع ْذنم تحبصأ ةرصبلا نإ ْذِإ  مهركذ يتأيس نيذلا  طزلاو ةرواسألا نم
 . ىربكلا ةيمالسإلا ةيبرعلا مصاوعلاو ندملا ىدحإ ىسوم

 - "١6ص - يرذالبلل نادلبلا حوتفو - 257ص - هللا ديمح دمحم  ةيسايسلا قئاثولا )01(
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 : يلاملاو يجارخلا ميظنتلا :اثلا

 ةيداصتقالا رومألا ةرادإو ميظنتب ةعساو ةياردو ةقرعم  ىس وم ني ناك دقلو

 نميلا نم عساو مسقل يلاو اهيف ناك ىتلا ةرتفلا ذنم «ةيقيثوتلاو ةيرادإلاو ةيلاملاو
 لالخ نميلا يف هتيالو نإ ْذِإ ءقيدصلا ركب يبأ ةفالخو ٌِلَكي هللا لوسر دهع يف
 تناكو «ةزاتمم ةربخ باستكا هل تحاتأ (ه7١ ةنسو ه9 ةنس نيب ام) ةرتفلا كلت

 ءاوذألا كولملا مكح تحت تناك يتلا قطانملا نم نميلا يف اهالوت يتلا قطانملا

 :هئم ةدافتسالا

 قطانملل لماش حسمب ه١ - 1١7 ةنس يف ماق «ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت املو

 يف زاوهألا موخت ىلإ دتمت يتلا ةلجد روك قطانم اهمهأ ناك يتلاو ةرصبلل ةعباتلا

 : ىرذالبلا لاق كلذ يفو ؛اهيلع قحتسملا جارخلا ميظنتو ديدحتو « سراف دالب

 يف أبوتكمو ًاددحم ًافورعم جارخلا نم ةيالولل يلاملا داريإلا حبصأ كلذبو
 ةحلاصملا غلابمو «سوؤرلا ىلع ةيزجلل ةبسنلاب لاحلا وه امك «لاملا تيب ناويد

 ميظنتو ءاهتحلاصم - متيو - مت يتلا قطانملاو زاوهألا يلاهأو ماكح اهيدؤي يتلا

 نم كلذ ريغو نيملسملا برعلا يلاهألاو شيجلل هفرص متي يذلا ءاطعلا نيودتو

 عيراشم ذيفنت تحاتأ يتلا لماوعلا نم ىلاملا ميظنتلا كلذ ناكف «ةيلاملا رومألا

 نم كلذ ريغو ةرامألا رادو عماجلا دجسملا عيسوتو ءانبو ةرصبلا رهن قش لثم ةريبك

 .ةماعلا قفارملا

 تروتتا نقلا: ةفاحملاو طفلا ةمنأ زاهكلا ب ةووتملا ةكدحلا هكدنيت انملو

 ةرشع عبس ةنس رخآ يف ةدامرلا ماع ناكو» :ريثك نبا لاق «(ةدامرلا ماع) مساب

 اي :نأ ةرصبلاب ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك . .ةرشع ينامث ةنس لوأو

 رئاسو ّربلا لمحت ةميظع ةلفاقب ىسوم وبأ هيلإ ثعبف لمس ةيأل هاثوغ

000 5 
 الاطعمات(  .

 : ءاضقلاو . . يرادإلا ميظنتلا : ًاعبار

 باطخلا نب رمع هل لاق ذنم ىسوم يبأ ريكفت يف ًالثام يرادإلا ميظنتلا ناك

 .ة١و 5١ ص الج ب ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 نبأ كاف ت(ةرصبلا ىلع قايلرأ نآ دهرا ىتإ)نأا ب (ةرضبلا ىلإ كدسبا نأ ديرأ قار
 ركذ اميف  هعم ثعبو ةرصبلل ًاريمأ رمع هالوف ,(راصنألا نم ةدعب ىنِعَأف) : ىسوم

 ناك دقف راصنألا نم ًاعيمج اونوكي ملو .ةباحصلا نم نورشعو ةعست  نودلخ نبا

 نم ًاعيمج اوناك امنإو «مهريغو شيرق نمو دزألا نمو جحذم نمو ةعازخ نم مهنيب

 عيزوتو ميظنتب أدب ءريسي دمأب ةرصبلا ىسوم وبأ ىلوت نأ دعبو «ةباحصلا
 ريغ رمأ وهو «ةيالولل ًايرادإ ًايميظنت الكيه هبشي اميف تاصاصتخالاو تايلوؤسملا
 ىلوتي ريمألا ناك دقف ءاهريغو ماشلا يف الو ةفوكلا يف الو ةرصبلا يف ال قوبسم

 يبأ ةيلوتب ةرصبلا لهأ ىلإ رمع باتك ًاضيأ هب قطني ام وهو «تايلوؤسملا لك
 نم مكفيعضل ذخأيل «مكيلع ًاريمأ ىسوم ابأ ٌتثعب دق ينإ) :لاق ثيح ىسوم

 همسقيل مث مكئيف مكل يصحُيلو ءمكتمذ نع عفديلو ءمكودع مكب لتاقُيلو «مكيوق
 ينثعب نينمؤملا ريمأ نإ» :ًالئاق ىسوم وبأ هركذ ام ىلإ ةفاضإلاب كلذو .«مكنيب
 .«مكقرط مكل فظنأو «مكيبن ةنسو «مكبر باتك مكملعأ ءمكيلإ

 يف راس اذإ هتفيلخو ريمألا بئان بصنم ىسوم وبأ ثدحتسا نأ ثبل ام مث

 ىلإ  نآرقلاو هقفلا سانلا ميلعت ىلإ ةفاضإلاب - بصنملا كلذ دنسأو «تاوزغلا

 ىلإ ىسوم وبأ ثعب وأ بتك امبرو «يناميلا يعازخلا نيصحلا نب نارمع يباحصلا
 كلذ يفو «نيصحلا نب نارمع ىلإ كلذ دانسإب رمع بتك ىتأف «كلذ حرتقي رمع
 ءادايز بتكتساو ةرصبلا ىسوم وبأ مِدَق» هنأ يدقاولاو فنخم يبأ نع يرذالبلا ركذ

 سانلا ميلعت ىلع هرّيصو «يعازخلا نيصحلا نب نارمعب باطخلا نب رمع هعّبْنأو

 بصنملا كلذل نكي ملو .«ةرصبلا نع صْخَش اذإ ىسوم يبأ ةفالخو نآرقلاو هقفلا

 . هتدارإ ىلع ًءانب ىسوم يبأ دهع يفو ةرصبلا يف مت امنإو «تايالولا ةيقب يف ليثم

 يحاونلا ةباينو جارخلاو نيواودلا تايلوؤسمو لامعألا دانسإب ىسوم وبأ ماقو
 «ةذفلا تايصخشلاو ةباحصلا نم ةأفكلا يوذ ىلإ رواحملاو قطانملل ةيركسعلا ةدايقلاو

 نب عيبرلاو «يراصنألا كلام نب ءاربلاو «يراصنألا كلام نب سنأ :مهزربأ نم ناكو

 ءاقرو نب ليدب نب هللا دبعو «يرازفلا بدنج نب ةرمسو «يجحذملا يثراحلا دايز

 .ذاذفآلا ةباحصلا نم مهلاثمأو «يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو «يعازخلا

 بصنملا كلذ ىلوتو «ةرصبلا يضاق بصنم ثادحتسا مت ه١! ماع يفو

 هنأب نينمؤملا مأ ةشئاع هتفصو دقو «يدزألا يسودلا راوس نب بعك يضاقلا

 رمع هالو دقو '''«نميلا لهأ ديسو «ةرصبلا لهأ خيشو «باطخلا نب رمع يضاقا)

 )١( ص الج - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلاو - 48ص - اضر دمحمل ىلع مامإلا 47.
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 رمع ىضقتسا ه48١ ةنس ىف» :ريثك نبا لاقو «ه١ا/ ةنس ةرصبلا ىف ءاضقلا

 راطإ يف وأ «ىسوم يبأ يأرل ةباجتسا كلذ ناكو ,''"(ةرصبلا ىلع راوس نب بعك
 نعل عيكول ةاضقلا نايا باتك يف ءاج دقو .ءاضقلا نع ىسوم نأ ةيلوؤسم

 : ىسوم ىبأ ىلإ باطخلا نب رمع باتك ىف ثأرق :لاق هيبأ نع نايفس نب ناطقلا
 اذو::«نساكلا لاوماأ ىف بغرب آل لام اذ نإف :بسح: ذو لاه اذ آلا نكضتكيت ال

 يسودلا راوس نب بعك ةرصبلا ءاضق ىلوت مث .«سانلا نيب بقاوعلا ىشخي بسح

 . ىسوم يبأ ةيالو يف ةرصبلا يضاق

 ةاضقا ىنيدملا نبا لوق كلذ دكؤي «ةمألا ةاضق رابك نم ىسوم وبأ ناك دقلو

 دارأ ىس وم ابأ نأ ودبيو . 1 تباث كون ديرو ©« ىسوم وبأو « ىلعو (« رمع : عا ةمآلا

 هيلإ بتكف .ءاضقلا جهنو ةسايس يف بوتكم عيرشت ةباثمب نوكت ةقيثو دوجو

 يبأ ىلإ رمع باتك» ناونعب رداصملا تارشع هتركذ يذلا باتكلا باطخلا نب رمع

 0 ءاضقلا نح ساتكي روهشملا دياي هدي هللا :كيتخ نسوي

 نيب ساو . ا ا او و و واب

 تفيعيض نسا الو ل ل ا ل ل ا ا

 ' نيب زئاج حلصلاو ءركنأ نم ىلع نيميلاو «ىعّدا نم ىلع ةنيبلا نإو ءكلدع نم

 سمألاب هتيَّضَق ٌءاضق كعنمي الو .ًالالح مرح مأ ًامارح لحأ ًاحلص الإ «سانلا
 ىيش هلطبي ال ٌقحلا نإف ٌّقحلا ىلإ عجرت نأ كدشُرل تيدُهو كسفن هيف ٌتعجارف

 يف جلجلتي اميف مهفلا مهفلاو . لطابلا يف يدامتلا نم ريخ ٌقحلا ةعجارم نأ ملعاو

 دعب رومألا سق مث ؛لاثمألاو هابشألا فرعاو :ةكس الو نارق ةيق:نسبل امم: كرذدِض

 امح ىعّدا نمل ٌلعجأو . ىرت اميف قحلاب اههبشأو هللا ىلإ اهّبحأل دمعأ مث «كلذ

 .ءاضقلا هيلع تللحتسا الإو هلي لشأ ةنيييوضحا نإف .هيلإ يهتني ًادمأ ًابتاغ

 وأ ءروُز ةداهش هيلع ًابّرِجُم وأ ٍدح يف ًادولجم الإ ةداهشلا يف لودع نوملسملاو

 قحلا نطاوم يف موصخلاب يذأتلاو رجضلاو قلقلاو كايإو . .ةبارق وأ ٍءالو يف ًانينظ
 نيبو هنيب اميف هتريرس ٌثحلص نم هنإف ءرخذلا نسحّيو رجألا اهب هللا بجوُي يتلا

 . "هلو ةمحرو كيلع مالسلاو . . سانلا ةيبودةنيف اهلا حلصأ ءهللا

 .57ص الج - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلاو - 41ص - اضر دمحمل ىلع مامإلا 21

 ه 5705 - 5590 ص هللا ديمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 00

 . ةرتاوتملا رداصملا تارشع نع باتكلا صن دروأ دقو
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 : يمالسإلا يرجيهلا ميوقتلا عضوو ثادحتسا : نفاخ

 خيراتلا عضوو ثادحتسا يف يساسألا رودلا يرعشألا ىسوم يبأل ناك دقو
 لوألا عيبر يف ةرصبلا ىلوت امل ىسوم ابأ نأ كلذو «يمالسإلا يرجهلا ميوقتلا وأ

 اهل سيل باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نم بتك هيلإ يتأت تذخأ ءه7١ ةنس
 هب خرؤت نيملسملل يونس خيرات ذاختا ةرورضب رمع ىلع ىسوم وبأ راشأف ء خيرات

 ىسوم يبأ ةركف لوح ةباحصلا نم ةنيدملاب نيذلا عم رمع رواشتف «قئاثولاو بتكلا
 نوكتف ةرونملا ةنيدملا ىلإ ِةْي هللا لوسر ةرجه نم خيراتلا أدبي نأ ىلع اوقفتاف
 خيراتلا يف ىلوألا ةنسلا يه ةنيدملا ىلإ ِهِْلَك هللا لوسر ةرجه نم ىلوألا ةنسلا

 : نويعلا ةرق باتك يف ءاج كلذ ىفو . يمالسإلا

 خيراوت عضوب باطخلا نب رمع ىلع راشأ يذلا وه ىبسوم ابأ نإ»
 . "”«مالسإلل

 1201131 ةفالخلاو يوبتلا دهعلل ةسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو

 . خيرات اهل سيل ٌبتك كنم انيتأت هنأ :رمع ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ بتكا
 ةئنس ىف كلذ ناكو «ةنيدملا ةرجهل خيراتلا اوعضوف «ةروشملل سانلا رمع عمجف

 را

 ىسوم ىبأ ىلإ باطخلا نب رمع نم باتك «ةخرؤملا بتكلا لئاوأ نم ناكو

 نم لجر ىنتقا دقف «لويخلا ةيبرتل ضرأ ءالتفا نأشب - ةرشع عبس ةئس رفص يف -
 ءةرصبلاب اليخ «هللا دبع وبأ ةدلك نب ثراحلا نب عفان هل لاقي «ةرصبلا لهأ
 هعطقي نأ ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف) ء.هلويخ ءالتفال ًاضرأ هحنم متي نأ بلطو
 ئطاش ىلع ًاضرأ ىسوم وبأ هعطقأف ءدهاعم الو ملسم ٌقح اهيف سيل ةبرجأ ةرشع
 متو .(ةرصبلا يف ليخلا ىلتفا نم لوأ عفان ناكف :ةليخل اسفق اهيف لكيلا 2ةلج

 نم دحأي رضت الو «جارخلا ضرأ نم تسيل) ضرأ حنمب أدبملا كلذ قيبطت

 مكلفا كيري نمل (ةيوهع ءام انيدلإ فرغت اضرآ الو ةيزخ نهرا قوكت الو :ةييلسملا
 يف ماه رود لويخلل ناكو «لويخلا ةيبرتو ءانتقا راشتنا يف كلذ مهاسف «لويخلا
 ىبأ هيجوتو ةدايقب اهريغو سراف دالب ءاجرأ ىلإ ةرصبلا نم تقلطنا ىتلا تاحوتفلا

 ْ .نامثع ةفالخ يف مث رمع ةفالخ يف ىسوم
 ك5 ملك + ماكو ماو عنو
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 يف رمع عم ةبتاكم» اهنأب هللا ديمح .د اهفصي ةبتاكم ةماهلا بتكلا نمو
 : باطخلا نب رمع ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ بتك١ هنإ ذإ «لودلا نيب م كرامج
 بتكف .رشغعلا مهنم نوذخأيف برحلا ضرأ نوتأي نيملسملا نم انلبِق نم ًاراجت نأ

 للا لمأ نم دخو «نيملسملا راجت نم نولخأم امك مهتم تنأ لع ١ : رمع هيلإ

 نود اميف نسيلو .انهرد :ًافيهرف4 نيخبرا لك نع ةيملسملا نكي .رشعلا فصن

 .(هباسحيف داز امو يقرا ةيعخ اهيفف نيتثام تناك اذإف «ءيش ةيتتاوجلا

 .| ةيساسسلا قئاثولا 8١5/ ضر

 روشع يف هعون نم لوألا ناك يذلا ماظنلا كلذ قيبطتب ىسوم وبأ ماقف

 حتف دعب كلذ ناكو  مالسإلا يف لودلا نيب ةراجتلا كرامج وأ  ةيجراخلا ةراجتلا

 .ه1١1/ ةنس اهيلي امو زاوهألا

 سوجملا نيب اوقّرف : نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكا» ه7 ةنس يفو

 : ةيناث ةياور يفو .«نهاكو رحاس لك اولتقاو «باتكلا لهأب مهقحلن اميك مهمرحو
 ىتح ةمزامزلا اوبرضا :نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ باطخلا نب رمع بتك»

 يفو ؛«ةرحسلا اولتقاو «هتمرح نيبو سوجملا نم لجر لك نيب اوقرفو ءاوملكتي
 «ةمزمزلا نع مهوهناو «سوجملا نم مرحم يذ لك نيب اوقّرف :لبنح نبا ةياور»
 حاكن اوعدي نأ سوجملا ْنِم مكلّبِق ْنَم ىلع اوضرعأ :هيوجنز نبا ةياور» يفو

 نيب اوقرف» ىسوم يبأل رمع لوق ريسفت كلذف «. .مهتاوخأو مهتانبو مهتاهمأ
 دالب بلغأ ناك ثيح .«ةنسب رم ةافو لبق» كلذ ناكو «. .مهمرحو سوجملا

 . يرعشألا ىسوم يبأ سراوفلا ديس هيجوتو ةدايقب اهحتف مت دق سوجملاو سراف
 «)6 سوط ميك م لاو ثا 0 ,

 سراف دالبل سراوفلا ديس حوتف

 » :ِةَط هللا لوسر هنع لاق يذلا يرالعشألا ىسوم وبأ ناك دقل

 ندم رهاقو سراف دالب حتاف وهف «نيحتافلا ءامظع مظعأ نم «ىسوم وبأ «سراوفلا

 لقت ال ىسوم يبأ تاحوتفف «ةديتعلا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا لقاعمو مصاوعو
 حوتف نم اهريغو ةيسداقلا قوفت اهتيمهأ نإ لب «ماشلاو قارعلا حوتف نع اهتيمهأ
 مالسإلا ءاول تحت اهريرحت متف سرُفلا اهلتحي ةيبرع ضرأ لخاد تراد يتلا قارعلا
 ناهبصأ ىلإ ه١“ رفص يف  قارعلاب نئادملا نم درجدزي ىرسك جرخو مزهناو

 ىلإ اوداعو .-ه5١1 ةدعقلا يذ ىف هي رار بخ ا يم

 سيل - اهيفو «ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ضرأ يه يتلا (ناريإ) سراف دالب يهو مهدالب
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 ةديتعلا لقاعملاو ندملاو مصاوعلا تناكو ىربكلا تاهجاوملا تناك  قارعلا ىف

 «مورلا ةيروطاربمإل ةبسنلاب امورو ةينيطنطسقلا يهاضت ىتلاو ةيسرافلا ةيروطاربمإلل
 تناك يتلا مهدالب ىلإ ةيبرعلا ماشلا ضرأ نم لقره مهكلمو مورلا بحسنا دقف

 ةنس يتئام ءاهز دادتما ىلع اهحتفل شويجلا نوملسملا قاسو «مورلا ضرأب فرعت
 قارغلا: نفرأ نم راكب ربما يحمر رتل ايحسلا دبر تلو ياا رحدك مف

 «نينس عبس يف يرعشألا ىسوم وبأ سراوفلا ديس اهحتتفاف سراف دالب ىلإ ةيبرعلا
 ةيميداكألاو ةيميلعتلا جهانملا لهاجتتو ميظعلا هرودب بيرُم ليهجت دوسي كلذ عمو

 يبرعلا خيراتلا يف نيحتافلا ءامظع مظعأ نم ناك هنأ نم كيهان نيحتافلا نم هنأ

 :.نيقيلا ابنلا كلذ: قع ىلي اديفو «نمالافالا

 : يريت رهنو زاوهألا حتف :ًالوأ

 يبرعلا هشيجب يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأ قلطنا ه١ ةنس لئاوأ يف

 ةقطنملا ىلإ انه ريشنو .ناريإ يف زاوهألا ميلقإ ىلإ ةرصبلا نم يمالسإلا

 اهمكحي ناك زاوهألا ميلقإ موخت ىلإ ةرصبلا يف ةلجد رهن قرش نيب ام ةعقاولا
 نب ةبتع ناك نيح ةقطنملا كلت حتف ةادغ زاوهألا ملل ريما يسراملا نازمرهلا

 كلت حتف ةداق نم ىسوم وبأ ناكو ه4١ ةنس ةرصبلا يف : :يلسعلل انما ةاوزع

 ناوزغ نب ةبتعو :ريصنلا نع .ىسوف وكأ ههنا ريثك نبا ركذ هن .ةقطنملا

 ىلإ ةلجد نيب ام هنم اوذخأو «هيلع هللا مهرصنف «نازمرهلا لاتقل نيشيج

 ةيقب نع مهتحلاصم بلطو مهعئناّص مث ءاودارأ ام هشيج نم اومنغو «ليجد

 نأل ه4١ ةنس كلذ ناكو .«هحلاصف «ناوزغ نب ةبتع كلذ ىف اورواشف «هدالب

 ةبغش نب ةريغملا ىلوت املو .ه54١ ةنس جحلا نم هفرصنم تام ناوزغ نب ةبتع
 : يرذالبلا لاق كلذ يفو «زاوهألا ىلإ ةراغ هيجوتب ماق ه6١ ةنس ةرصبلا ةرامإ

 ىلع هحلاص مث ءاهناقهد زاوريبلا هلتاقف زاوهألا قوس ةبعش نب ةريغملا ازغا

 يف ًاتباث سرفلا ناطلس ناكف «ةراغلا كلت رثأ ىهتنا كلذبو .«ثكن مث ءلام
 دشتحا يذلا يسرافلا شيجلا يف زاوهألا مكاح دونج مهاس دقف زاوهألا ميلقإ

 ىلإ اوداعو اومزهناف ه5١ ةدعقلا يذ ىف ةفوكلا ةيالول ةعباتلا ءالولج يف

 مهكلمب نيطبترم سراف دالب ميلاقأ نم هريغو زاوهألا ميلقإ مكاح ناكو ءناريإ
 . ناهبصأ ةنيدم يف درجدزي ىرسك

 شيج لوأ سأر ىلع يرعشألا ىسوم وبأ ناك ه١ ةنس لئاوأ يفو

 ارغ١ :يرذالبلا لاق «ناريإ يف زاوهألا ضرأ ىلإ قارعلا زاتجي يمالسإ يبرع
 قوس حتتفاف «ةرصبلا باطخلا نب رمع هالو نيح يرعشألا ىسوم وبأ زاوهألا
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 : «ةرشع عبس ةنس يف هسفنب كلذ ىلوتو ريع يري نيد محلو .ةونع راوهألا

 ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» هنأ يدقاولاو فنخم يبأ نع يرذالبلا ركذو
 . '!”(هيدي نيب نم برهت ٌمجاعألاو ءرهن ًارهنو اناس اهعسترب لور ملقا هزارعألا

 تزاوعألا قوس ةنيدم يف ًأشيج دشح دق زاوهألا ميلقإ مكاح نازمرهلا ناكو

 كلذو (ةرواسألاو طزلا نم) ةفئاطب نازمرهلا ناعتسا ثيح - ميلقإلا ةمصاع يهو

 ةنيده ىلا ىسوم ىبأ ةدايقب نوملسملا مدقت املف) زاوهألا لهأ نم هدونج بناج ىلإ

 :اهلوقب ةياهنلاو ةيادبلا يف ةياور هيلإ ريشت (نازمرهلا عم لاتق عقو زاوهألا قوس

 :ًاريثك انو هاريفع امج هفيح تنهاولتتو «ةيلغ اورضّنُق :نوملسملا هيلإ زربف)

 ءاهب نصحتو ءرتست الإ نادلبلاو ميلاقألا نم هديب ام هنم اوبلتساو :ًاميظع اعمجو

 ايباحص ناكو «كلذ يف يجحذملا عيرس نب دوسألا لاقو «كالذب رمع ىلإ اوثعبو

 ؛ هنع هللا يضر

 اوعيطي نميفاوظفاح نكلو انيبأونب عاضأ ام كّرمعل
 عيضينميفهّرمأا,وعاضأ موي ةاصعو مهبراوعاظأ

 ةرييتابيق ةيكاوفالبخ تاضق يهوي ] يوم
 ٌعيمجلاهُثفثيدشلاعيرس ٍداوج ىلع ٌنازمرسهلا ىلوو
 (عيبرلا مجن ذإ رسجلا ًةادغ انفرتك زاودهألا رجس تاكو

 مجه امدنع تمت هشيجو نازمرهلا ةميزه نأ نيريخألا نيتيبلا نم دافتسيو

 شيج ةداق رابك نم عيبرلا ناكو «زاوهألا قوس رسج موي يثراحلا دايز نب عيبرلا

 ىلإ عيرس داوج ىلع نازمرهلا برهو مزهنا عيبرلا مجه املف «يرعشألا ىسوم يبأ
 يحاون نم اهريغو زاوهألا قوس ةنيدم نوملسملاو ىسوم وبأ لخدف رتست ةنيدم

 زاوهألا انيتأ) :- ىسوم يبأ دنج نم ناكو  يودعلا شيوش لاقو .نيحتاف زاوهألا

 اريثك ًايبس انبصأف ءمهب انرفظف ءًاديدش ًالاتق مهانلتاقف ةرواسألاو طزلا نم سان انبو
 مكيديأ يف ام اولخف ضرألا ةرامعب مكل ةقاط ال هنأ  رمع انيلإ بتكف , مهانمستقا

 ةيأور يف ءاجو .ا(مهكلمن ملو يبسلا انددرف ءجارخلا مهيلع اولعجاو يبسلا نم

 يدعسلا ريهز نب صوقرح نإ يميمتلا رمع نب فيس معازم نع يربطلا خيراتب
 دق ناك ةبتع امنيب «ناوزغ نب ةبتع ىلإ بتكو اهب ماقأو زاوهألا قوس حتتفا يميمتلا
 , ىسوم ىبأ دونج نم يدعسلا صوقرح نوكي نأ نكمين «تاوئس ثالث لبق تام

 نب ةرمس ةدايقب حتفلا دعب زاوهألا قوس يف تطبار يتلا ةوقلا عم ىسوم وبأ هكرتف

 ١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 817١.
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 بدنج نب ةرمس زاوهألا قوس ىسوم وبأ ىَلَو» هنأ يرذالبلا ركذ دقف «بدنج
 وبأو يدقاولا لاق ءرذانم ىلإ ىسوم وبأ هجوت مث ««راصنألا هي اللا
 اقاتسر ًاقاتسر اهحتفي لزي ملف ءزاوهألا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» فنخم
 رذانم الإ اهضرأ عيمج ىلع بلغف «هيدي نيب برهت مجاعألاو ءآرهن ًارهنو
 . «سوسلاو زمرهمارو رتستو

 : ىرغصلاو ىربكلا رذانم حتف :ًايناث

 رذانمو ىربكلا رذانم ناتنيدم يهو رذانم ىلإ زاوهألا نم ىسوم وبأ قلطنا
 الاتق اولتاقف سرفلا نم شيج اهيف ةنيصح ةئيدم ىربكلا رذانم تناكو «ىرغصلا
 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «ةنيدملاب اونصحتو !ديدش

 ناكف «مهلاتق دتشاف ءاهلهأ رصاحف رذانم ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ راسا
 يرشي نأ دارأف شيجلا يف نايدلا نب دايز نب عيبرلا وخأ يثراحلا دايز نب رجاهملا

 ىلإ جرخي ال وأ رطفي نأ مئاص لك ىلع ٌتمزع :ىسوم وبأ لاقف «مئاص وهو هسفن
 اهتيرش ام هللاو يريمأ ةمزع ترربأ دق :لاقو «ءام ةيرش رجاهملا برشف «لاتقلا

 هوبصنو هسأر رذانم لهأ ذخأف .دهشتسا ىتح لتاقف حالسلا يف حار مث «شطع نم

 : لئاقلا لوقي هلو «نيتفرش نيب مهل رصق ىلع

 لامجأب لح يف ٌروجاهُملاحار مهعْمَج شاج امل رذانم يفو

 يلاغلا رهوجلا لشم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ُثيبلاو
 راسو ؛رذانم  راصح ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختساو

 رذانم تراصو «ةيرذلا ىَّبَسو ةلتاقملا لتقف «ًةونع رذانم عيبرلا حتفف «سوسلا ىلإ

 ىلإ بتك باطخلا نب رمع نإ :ٌموق لاقو . .نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا

 فلخف «سوسلا ىلإ ريسي اهيلع فلخي نأ هرمأي رذانم ٌرصاحُم وهو ىسوم يبأ
 .[هأ] (يثراحلا دايز نب عيبرلا

 دال نايفمر: ىف رعايملا ةايشتنلاو رذاعم ةنيدمل يسوم ىأ ناصع ناكز

 باتكب دايز نب عيبرلا ةمجرت يف ءاجو ءدايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختساف
 ةرشع عبس ةنس ىسوم وبأ هفلختسا» هنأ يبطرقلل (باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا)

 نب رجاهملا هوخأ ذتموي لتقو ءْىَّبَّسو لتقو «ةونع اهحتتفاف رذانم لاتق ىلع
 رذانم تراص» يرذالبلا ركذ امكو  رذانم ةنيدم دايز نب عيبرلا حتف نلف كا

 نب سيق نبأ ًامصاع ىسوم وبأ امهالوف «نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا

 )١( ص ١ج - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا 0١.
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 نأ ةباصإلا باتكب دايز نب عيبرلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو «تلصلا
 .0)2ةرونع اهحتتفاف «ةرشع عست ةلئس رذانم برح ىلع ىسوم وبأ هفلختسا» عيبرلا

 ردانم مساأب نيتنيدم دوجو ىلإ دوعي لق ه4 ةنس يف رذانم حتف نمزل ديدحتلا اذهف

 يتالا  رتست ةعقوم دعب الإ ةيناثلا حتفو وزغ متي ملو ه١ا/ ةنس اهادحإ حتف مت

 وبأ لمعتساو «نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا رذانم تحبصأف  اهركذ

 . تلصلا نب سيق نب مصاع اهيلع ىسوم

 : ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع سيلوبيسربو سوسلا حتف :اثلاث

 ىسوم وبأ سراوفلا ديس قلطنا (ةيداليم 717) ةيرجه ١ا/ ةنس لاوش ىف

 دا لاق 43 ديلا ةيسواقلا نوط ريمالا ةمضصاخ 81056 ىسوسلا ةنيدج نلإ ىرسكألا
 لوأ هنإ لاقي «ضرألا يف ةرامعلا ميدق دلب سوسلاو» : سوسلا حتف ربخ يف ريثك
 لايناد ربق اودجو مهنأ ريرج نبا ركذو ءملعأ هللاو «ضرألا هجو ىلع عضو دلب

 هيلإ بتكف .هرمأ يف باطخلا نب رمع ىلإ بتك يرعشألا ىسوم ابأ نأو سوسلاب
 ."70لعففف .هربق عضوم سانلا نع بيغُي نأو هنفدي نأ

 يف ةرامعلا ةميدق ةنيدم تناك امنإو ضرألا يف ةنيدم مدقأ سوسلا نكت ملو

 مدقألا اهسسؤم دهع ذنم ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع تناكو ةيسرافلا ضرألا

 دقو (.م.ق )6559  67١ داليملا لبق سداسلا نرقلا يف (0158175) شروك كلملا

 ةيبنجألا رداصملا يفو (سوس) اهمساو (نشوش) مساب ةاروتلا يف اهركذ ءاج
 دهع ذنم ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع تناكو «(ةسوس) تامجرتلا يفو (51750)

 ىضقو - قارعلا - لباب دالب ازغ يذلا وهو (.م.ق١07 )509  شروك كلملا
 ناكر ابك لع يشأ (ريصن لحوبت) يصسحقي كلملا ناك ىفلا ةيلبانلا ةلودلا ىلع

 ىلإ ةفزنونلا :ىنيمر دروسا ةايكلاو ةضربعلا ةيفارألا مايقلا كلانس ا رغخدت نصحت

 ةلودلا ىلع ىضقو لباب دالب شروك كلملا ازغ مث «لايناد يبنلا مهعم ناكو لباب
 077 لوألا سويراد) اراد كلملا هنبا ماقو «ةيسرافلا ةيروطاربمإلا سسأو ةيلبابلا
 رصق» ؛هنأب تاساردلا هفصت «سوسلا ةنيدم يف ميظع رصق دييشتب (.م. 0
 ةرهم هدييشتل مدختساو 517150 ةسوس ةنيدم يف سويراد هئانبب ماق فينم مخف
 رصقلل فصو ةراوتلا يف ءاجو .©”6سرافو ايديلو رصمو قيرغإلا دالب نم عانّصلا

 .50 ص ١ج - ينالقسعلا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .88ص الج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 ١7. 5ص - ميسكدارت  ةفرعملا باتك (6)
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 هنأو (.م.ق 5470 )5485  ماع سرفلا كلم 70515055 سيكرزكأ كلملا دهع يف

 راد يف مايأ ةعبس ةميلو رصقلا نشوش يف نيدوجوملا بعشلا عيمجل كلملا لمع)

 روباس كلملا دهع ىلإ سرفلل ةمصاع سوسلا ترمتسا دقو ''7«كلملا رصق ءةنج
 يف (نئادملا) ةنيدم سسأو يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ يف قارعلا لتحاو ازغ يذلا

 :ريساك الا :نسرفلا كولمتا رقمو ةهضاع ةرتادكلا ةيكحبصأت قازعلاب ةلعتد ريق قرف

 ةرتفلا تاذ ىف ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةمصاع ايكرت ىف ةينيطنطسقلا تحبصأ امك

 فاعل ههنامو زيك ةناكيدكات انين سوعلا كلذعر اورو كلوب «افورب نع الد
 (61518©2) ةميدقلا سراف نم اهيلإ امو سوسلا مكحي يذلا نابزرملا رقم سوسلا

 يف يمالسإلا يبرعلا هشيجب يرعشألا ىسوم وبأ ريمألا يباحصلا اهيلإ مدقت نيح
 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «(م5707) ه١١/ لاوش

 نم مهدنع ام ذفن ىتح مهرصاح مث اهلهأ لتاقف سوسلا ىلإ ىسوم وبأ راس»
 حتفي نأ ىلع مهنم نونامث نِّمْوُي نأ مهنايزرم لأسو «نامألا ىلإ اوعرضف ماعطلا
 .[ها] «. .اهملسيو ةنيدملا باب

 حلصلا وأ مالسإلا ةيادبلا ذنم نابزرملا ىلع ضرع دق ىسوم وبأ ناكو
 ىسوم وبأ اهرصاحف ةئيدملاب نصحتو برحلا نابزرملا راتخاف «برحلا وأ ةيزجلاو

 لاق» :يرذالبلا لاق ءسرُملا ةيامرو ماهسب نيملسملا نم ريثك بيصأ راصحلا ءانثأو
 وبأ انريمأو اهتنيدم انرصاح «سوسلا يف تبيصأ هنيع تناكو «ينزملا ديز نب دلاخ

 نم ةئام هل نمؤُيو ةنيدملا هل حتفي نأ ىلع اهناقهد هحلاص مث ءادهج انيقلف «ىسوم
 ناقهدلل ىسوم وبأ لاق  ةنيدملا هدونجو ىسوم وبأ لخد املف  لعفف ءهلهأ
 نابزرملا لعجف  نامألا مهل بلط نيذلا ةئاملا وأ نينامثلا يأ - مهلزعإ :نايزرحلا
 لزعف «هسفن ىلع هللا هبلغي نأ وجرأل 9ع :ةباحضأل لوقي ىسوم وبآو ؛«مهلزعي

 : "لا كيطعأ كديوز * يداتف ءلتقُي نأ ىسوم وبأ هي رمأف ءهللا ودع يقبو ةئاملا

 «نينامثلل ىسوم وبأ ضّرعَي ملو» :يرذالبلا لاق .«هقنع تبرضف «ّبأف ءأريثك
 لاومأل لش وعد يملمسلا ندع نت اولعت :قيذلا ]ع ةلتاقملا نم مهاوس نم قو
 ةدعملا يذ يف وأ لاوش يف سوسلا ةنيدمل ىسوم وبأ حتف ناكو .[هاز] يبشلاو

 ةئيدم يف ةرساكألاو ءامدقلا سرفلا كولم زونك نم نوملسملا 0 ؛ةيرجه ١1٠ ةنس

 . ةليتعلا سرفلا ةمصاع يف (ربكأ هللا ) ءادن عفتراو «ةميظع مئانغ سوسلا

 ةسوس ىلوألا ةنيدملا مسا نأ وأ .سوسلا اهمسا ةيناث ةنيدم كانه تناكو

 :ارعس ارث. ةاووغلا :(5)



 نيب تاياورلا زيمت ملو 0( سل ريعسربب) ةشيدم يهو نس وضعا ةيتاثلاو 5053

 يف ناك رتست نم نازمرهلا رييستو زمرهمارو سوسلا حتف نأ :مهضعب لاق» : هنأ

 حتتفا امل ىسوم وبأ اهل ضرعتي ملف ةقهاش لابج نيب نكلو ىلوألا ةنيدملا
 كلت نع ةفرعملا باتك ىف ءاج دقو «ه١ا/ ةئس (ةسوس) ىلوألا سوسلا ةنيدم
 اننا ةتاغلا ةفيدجلا

 (سيلوبيسرب) ىه ةماخفلاو ةلظعلاب ةسوس ةتيدم قع لفحأ غىرخأ ةنيدم)

 دقو «ةقهاشلا لابجلا هيمحت ًابصخ ًايداو اهعقوم ناكو (لوألا سويراد) اهسسأ يتلا

 هقوطو «يداولا فرط دنع ةيرخص ةمق قوف حطسم دييشت ىلع سويراد لمع
 .'”(ةخماش ةعلق تديش حطسملا كلذ قوفو .هتاذ لبجلا نم راوسألاب

 نويل ةنيدم حتتفا امل ةخماشلا ةعلقلاو ةنيدملا كلتل ىسوم وبأ ضرعتي ملف

 (زمرهمار) لهأو (رتست) نازمره بلط دقو  ها11/ ةدعقلا يذ يف  (ةسوس)
 «مهيلع هضرف مت ام ءادأ ىلع ىسوم وبأ مهحلاصف «ةحلاصملا (روباس دنج)و

 (رتست) يف ًاميظع ًأشيج سرفلا دشح مث .ةرصبلا ىلإ عجرو ءهحتف مت امب ىفتكاو
 يتلا  رتست ةعقوم يف ىسوم ىيبأ ةدايقب نوملسملا مهمزهو مهبراحف -ه19 ةنس

 ةنيدم ىلإ رتسُت نم ىسوم وبأ هجوت ءرتسُت حتفو راصتنا مت املف  اهركذ يتأيس
 ةياور نع ةياهنلاو ةيادبلاو يربطلا خيرات يف ءاج كلذ يفو «ةخماشلا سوسلا ةعلقو

 ىسوم وبأ هعمو شيجلا نم ةفئاط يف ةربس وبأ راس١ هنأ يميمتلا رمع نب فيس
 وبأ بتكو ءاهب اوطاحأف «سوسلا ىلع اولزن ىتح نرقم نب نامعنلاو يرعشألا
 تفلملا نمو  «ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ عجري نأب باتكلا ءاجف رمع ىلإ ةربس
 ىلإ بتك يذلا وه («ةربس وبأ) يدنجلا نأ هذه يميمتلا فيس ةياور يف هابتنالل
 امئيب (يرعشألا ىسوم وبأ هعمو شيجلا نم ةفئاط ىف راس ةربس ابأ) نأ لب ءرمع
 ةقيلخلا ىلإ بتكي يدنجلا نأو يدنجلا عم ريسي ريمألا نأ خيراتلا يف ثدحي مل
 فيس ناقيفلتو محازم نكلو «ةرصبلا ىلإ ريمألا ةدوعب يدنجلا ىلإ باوجلا يتأيو
 نم ةقرف يف راس ىسوم ابأ نأ حيحصلاف «خيراتلا قئاقح بلق أمئاد لواحت يميمتلا

 رايرهش) اهريمأ نصحتف ءاهرصاحف (سيلوبيسرب) سوسلا ةعلقو ةنيدم ىلإ شيجلا
 . تقولا ضعب راصحلا رمتساو ؛ةخماشلا مهتعلقو مهتنيدمب هدونجو (نازمرهلا وخأ

 )١( 5ص - ميسكدارت  ةفرعملا باتك ؟١.



 ةمدقم ىلع ناك يراوسألا هايس نأ :ملعلا لهأ نم ةعامج ينثدح» :يرذالبلا لاق

  زاوهألا ىلإ هب ثعب هنأ مث  درجدزي ىرسك شيج ةمدقم ىلع يأ - درجدزي

 ٌرصاحمم ىسوم وبأو ةينابلكلا يراوسألا هايس لزنف (رخطصا ىلإ :بوصألاو)

 ةئامثالث يف رخطصا ىلإ يراوسألا هايس درجدزي هَجو» :ينئادملا لاقو .«سوسلا

 لك ةلتاقمو لهأ ْنِم بحأ ْنَم بختني نأ هرمأو «مهئامظع نم ًالجر نوعبس مهيف
 هايس لزنف ءاهل ٌرصاحُم ىسوم وبأو سوسلا ىلإ ههجو رخطصاب راص املف ءدلب
 لإ ىسوم وبأ هجّو «ةينابلكلا ةرواسألاو هايس لزن امل» :يرذالبلا لاق «ةينابلكلا
 اوفلاحُي نأو ءاوملسُي نأ ىلع اونمأتسا مهنأ مث «مهلتاقف «يئراحلا دايز نب عيبرلا

 ...ءاطعلا هتف ريشي وقتك نأ يلعو تانادلبلا ىف اويخا فيم اول كيو. وؤاشا قف
 وبأ بتكف .ىضرن ال :اولاق ءانيلع ام مكيلعو انل ام مكل لب :ىسوم وبأ لاقف

 طبتريو .''"«اولأس ام عيمج مهطعأ نأ :رمع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ كلذب ىسوم
 عجري نأب رمع باتك ءاج» :هنأ سوسلا ةرصاحم ربخ يف ريثك نبا هركذ امب كلذ
 كئلوأ ببسي ناك ةرصبلا ىلإ هعوجر نأ كاردإ حيتي امم «ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ

 «سرمفلا ةداقلا نم ةتس مهنيبو يسرافلا شيجلا ةبخن نم اوناكو ةرواسألا سرفلا

 ىلع ةقفاوملا يأ  اولأس ام عيمج مهيطعي نأب ىسوم يبأ ىلإ رمع باتك ءاج املف
 يف مهل ضرفُي نأو ءاوبحأ ثيحب اونكسي نأ اهنيب نمو  اهوطرتشا يتلا رومألا

 وبأ عجرف «ةرصبلا يف اونكسيو اولزني نأ اوبحأف  تابترملا يأ  ءاطعلا فرش

 اوراسف «مهعاضوأ بيترتب موقيو اهب مهنكسُي يكل ةرصبلا ىلإ سوسلا نم ىسوم
 ناكو «سوسلا ةعلقو ةنيدم ةرصاحم يف ىسوم يبأ شيج رمتساو «ةرصبلا ىلإ هعم

 با لاق دايز نب عيبرلا دئاقلاو «نرقم نب نامعنلاو ءمهر ىف ةربس وبأ مهيف

 هناكم ىسوم وبأ رّمأو «ةرصبلا ىلإ عوجرلاب ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك) نودلخ
 يربطلا هركذ ام ىلإ نييبتلا اذه دعب دوعنو (يباحص وهو كلام نب ةعيبر نب دوسألا
 «سوسلا راصح يف شيجلاو ءارمألا نم هغم نيذلاو ةربس ابأ نإ) :ريثك نباو
 اي :اولاقف اهلهأ ءاملع مهيلع فرشأف «ريثك ُقلخ نيقيرفلا نم لِتُقو «ًانيح اهولّزاَن
 خم انئامدق عع ةيورت اميف رثأث انإف.دلبلا |اذه.زاضحخ ىف ءاوعضت ال نيملسفلا رشعم

 قفئاوب .:لاجدلا ميسملا بهعم عوق وأ لاجالا حيسملا الإ هستقي آل هنأ دليلا اذه لهأ

 نميف ىسوم وبأ هلسرأف ء«دايص نب فاص يرعشألا ىسوم يبأ شيج يف ناك هنأ
 كريسك و4 يالا تساوت دف اوب تلك د كتابلاا لإ ءاهيق سرعلا نسا
 نامألاب اودان ىتح اودجو ْنَم  اولتاق وأ  اولتقف دلبلا نوملسملا لخدو «قالغألا

 )١( 3125”5ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف - 715 7.
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 ىلإ ةرصبلا نم عجر دق ىسوم وبأ ناكو '' كلذ ىلإ مهوباجأف حلصلا ىلإ اوعدو

 لوأ نوملسملا لخدف «قالغألاو لسالسلا كلت هب طبترت بابلا دنع عضوم
 نع يرذالبلا ركذ دقف ,ةحلاصملاو نامألا سوسلا لهأ بلط ٍذئدنعو ؛ةنيدملا
 . "”(مهحلاصف ءحلصلا ىسوم ابأ اولأس سوسلا لهأ نأ» ينئادملا

 هل ليقف «هنع لأسف هرْئِس هيلعو أتيب مهتعلق يف ىسوم وبأ ىأرو» :يرذالبلا لاق
  ًاميدق طحقلا مهباصأ يأ  اوطحق اوناك مهنإف «مالسلا هيلع لايناد يبنلا ةثج هيف نأ

 لباب هب ىتأو لايناد ىَبَس رصنتخب ناكو ءاولعفف هب اوقستسيل مهيلإ هعفد لباب لهأ اولأسف

 0-0 ةقداو هننك نأ + نمعديلا تكف ءرهغ. ىلإ كلذي .ىموم بأ بعكف .اهن تامق

 . "”«هيلع ءاملا ىرجأ مث ( هلقد . عطقنا اذإ ىتح ًارهن ىسوم وبأ

 يه كلت سوسلا ةنيدم نإ «ًاتيب مهتعلق يف ىسوم وبأ ىأرو» ةرابع نم نيبتيو
 ةمقلا قوف حطسم دييشتب ماق سويراد كلملا نأ ركذ مّدقَت يتلا (سيلوبيسرب) ةنيدم
 حطسملا كلذ قوفو هتاذ لبجلا نم راوسألاب هقّوطو يداولا فرط دنع ةيرخصلا

 كددنلا مز دم ايون ودكم ةويملا نب ةعايحس ايمح ناك قلت سوسلا :ةظلحما

 ع ا عب : - شرو كنب لوألا ريويرا» يسيزاخلا

 : ىلي ام ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو - يداليملا
 يف لايناد اودجو «يرعشألا ىسوم وبأ مهيلعو «سوسلا نوملسملا حتف املا

 ىلإ هنم ضرقتساف ىتأ ءاش نم» :هيف باتكو ءعوضوم لام هبنج ىلإ اذإو «ناريإ
 لاقؤ + ةلئقو + نموه ىبأ ةهرتلاك 6 ضوعاللاو رجلا كلذ ىلإ هينا نإف لجأ
 يفك نأ رمع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ هنأش يف بتك مث ٠ (ةبعكلا برو لايناد)

 هلام رظناو «مهيلع هللا تاولص ءايبنألا تنِفُد امك هنفدأ مث «هيلع لصو ءهطّتجو

 يطابق يف ىسوم وبأ هنمكف نيه لاماعيب يل ةلفجا» اع يدلادلاعلل

 ١7 ةنس سوسلا حتف نأ ق قئاثولا باتك يف ءاجو ' 7 ةيفؤو ةنيلغ ىلضو « نضيب

 دقف (سيلوبيسرب) سوسلا ةعلقو ةنيدم امأ (ةسوس) ىلوألا سوسلا يهو ا
 . ةيرجه ١9 ةلس يف رتسُت ةعقوم تناكو ءرتسُت ةعقوم دعب ىسوم وبأ اهحتتفا
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 ىربكلا ةيخيراتلا رتْسَت ةعقوم : عبار
 : دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا لاق

 ىسوم يبأل ناك سرقلا ةيروطاربمإ دض نوملسملا اهضاخ يتلا كراعملا يفا
 «تاذلاب رتُّسَت ةعقوم يفو . .ميركلا هداهجو ميظعلا هؤالب هنع هللا يضر يرعشألا

 وبأ ناك «ةلئاه ًأشويج اهيف عمجو ءاهب نّصحتو اهيلإ هشيجب زمْرُهلا بحسنا ثيح
 طفوا هاله لظي نشوم

 امل رتْست ةعلقو ةنيدم ىلإ بحسنا دق زاوهألا ميلقإ مكاح نازمْرُهلا ناكو

 ه1 ةنس - يريت رهنو زاوهألا ميلقإ قيتاسرو زاوهألا قوس ةنيدم ىسوم وبأ حتتفا
 ةنس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف  (ةسوس) ىلوألا سوسلا ةنيدمو (رذانم) حتتفا مث

 «ةحلاصملا ىلإ (قرس)و (روباس يدنج)و (زمرهمار) لهأ باجتساو ه7

 ىسوم وبأ لمعتساو «لام نم مهيلع ٌهَضَرَف ام ءادأ ىلع ىسوم وبأ مهحلاصف

 نب مصاعو «زاوهألا قيتاسرو زاوهألا قوس ةنيدم ىلع بدنج نب ةرمس يباحصلا

 ىلإ ىسوم وبأ دنسأ امك «(زمرهمار) ىلإ يفنحلا ميرم ابأ ثعبو «رذانم ىلع سيق

 ىلإ ثعب كلذ نازمرُهلا ىأر املف «ةيزجلاو مناغملا ضبق يلجبلا دبعم نب لبش
 بتكف «ةرصبلا ىلإ عجر دق ىسوم وبأ ناكو «ةحلاصملا بلطي زاوهألا قوس بتئان

 يف  كلذل ةباجتسالا تمتف «ةحلاصملا يف نازمرهلا ةبغرب زاوهألا قوس بئان هيلإ

 ءرتشت يف هشيجو نازمرُهلا ءاقب ىلإ نانئمطالا نم عون عقوف - ه4١ ةنس لئاوأ
 «هتمصاع تحبصأ ىتلا ناهبصأ ةنيدم يف ًاميقم سرفلا كلم درجدزي ىرسك ناكو

 دنجو رذانمو زمرهمارو سوسلاو زاوهألل يمالسإلا يبرعلا حتفلا كلذ هلاهف

 نبا ركذ ثيح .رتست ةعقوم تقبس يتلا تاكرحتلاب درجدزي ىرسك ماقف «روباسي
 نشا لهأ ينفركي ناك درحد دن كلذ يس ناك :الئاك عش ةنقان نس مق

 بتكف «مهنوصح يف مهايإ مهدصقو «مهدالب برعلا كلَمب مهبنؤيو تقو لك يف
 برح ىلع اودقاعتو اودهاعتو اوكرحتف «سّراف لهأو زاوهألا لهأ ىلإ درجدزي

 ارعس لإ نا رسولا ةرجسري هج قئادملا لاق ا ةريضبلا اوووعتن ةأو.ةيفلجملا

 كلذ ىف: ةلرشلاو ناهيصأ ىف درج ب ىرسك ىلإ ناس نا مرفلا نأ نله كلذ لضم

 ةنيدم ىلإ عجرو نيملسملا بارح ىلع يسوجملا يسرافلا دقاعتلاو دهاعتلاو كرحتلا

 ىلإ تهجوت يتلاو درجدزي ىرسك اهرفنتسا يتلا سرفلا لفاحج هيلإ تقفدتف رتسُت
 ْمُهَو ؛ةلئاه ًاشويج اهيف عّمَج» نازمرُهلا نأ دلاخ دمحم دلاخ لاق ثيحب ءرتْسُت
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 نأو نيملسملا برح ىلع اودقاعتو اودهاعتو اوكرحت» مهنأ ريثك نبا ركذ نيذلا
 (ةرصبلا اودصقي

 كرحتلا كلذ بقارّيو عباتي ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ناكو
 نأ لبق  رتسُن يف ودعلا ىلع موجسهلاو ريسملاب ةردابملا ررقف «يسرافلا دشحلاو

 وبأ راسو :يرذالبلا لاق .ةرصبلا ةيالو شيج ىسوم وبأ رفنتساف - مهشيج مظاعتي

 ءهدمتسي باطخلا نب رمع ىلإ بتكف «مهّدَحو ودعلا ةكوش اهبو ءرتْسَت ىلإ ىسوم
 «ةفوكلا لهأ يف هيلإ ريسملاب هرمأي  ةفوكلا ريمأ  رساي نب رامع ىلإ رمع بتكف
 ْ . ؛يلجبلا هللا دبع نب ريرج رامع مدقف

 ةرفإ لون رساب ني نامع نال كفا 5 ةنع وه سشت ةعفوم حفز نأ كلذ لك ذو

 داوسلاو ناولح ةقطنمل ًاريمأ ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو ه94١ ةنس ةفوكلا ةيالو
 ناقاب ةنرعتالا عباعلا فارسا لاش :قرتشو ةقوكلا ةيال ريب لف كرك ناو د
 هّمِلَعَي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىلإ بتكف «ةفوكلا رساي نب رامع مدق» :يرذالبلا
 يلف د ره ياق تاك يرعشألا ىسوم ابأ هب دمُي نأ هرمأ باطخلا نب رمع نأ

 06 «ةرشع عست ةنس يف «ىسوم ابأ ىتأ ىتح راسو «يلجبلا سيق نب ةرزع ناولح

 يف هشيجو يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هدودجو هللا دبع نب ريرج مضناف
 يبأل ًاددم ةفوكلا شيج يف رساي نب رامع مهيلإ لصو نأ ثبل امو ءرتست فراشم
 .رتست ةعقوم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلل ماعلا دئاقلاو ةرصبلا ريمأ ىسوم

 رمع نب فيس نع يربطلا اهركذ ةياور ىلإ هيبنتلا انه ديفملا نم نوكي دقو

 دا يصاب اسد نباو ريثك نبا يربطلا نع اهلقنف يميمتلا

 نأ معز مث ء.ها9١ةنس حيحصلاو ءأطخ وهو ه١ ةنس رتست ةعقوم نأ ةياورلا

 وبأ عيمجلا ىلعو ًاعيمج اهورصاحف ةفوكلا لهأ مهقحلو رتست اورصاح نيملسملا

 يف رمع ىلإ اوبتكو «ًاريفغ امجو ءأريثك ًاقلخ اهب دشح دق نازمرهلا اودجوف «ةربس
 تاكو ةهيهبلا ناشف يهبل يسب نأ نسوق يأ ىلإ يكف هديعانأ وولاسو كلذ
 عضوم يف معز مث عيمجلا ىلع ةرمإلا ىلع ةربس وبأ رمتساو ؛ةرصبلا لهأ ريمأ
 ني دعس عم انينك دج ةيمس ذا يردشالا يسوم با ىلإ ربع تتك» :هنأ رخآ

 ةمثره نب .ةجفرعو روث نب ةءازجمو كلام نب ءاربلا مهيف نوكيو ليهس يخأ يدع
 ًادنج ثعبي نأ دعس ىلإ رمع بتكو .مهر يبأ نب ةربس وبأ دنجلا ىلعو .عهريعو

 - ةفوكلاو ةرصبلا دنج  نيدنجلا ىلعو «نرقم نب نامعنلا مهيلعو ةفوكلا نم افيثك
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 ىسوم ىيبأب رمع مهّدمأ» نودلخ نبا ركذ ناك مث ء(رتستب اوعمتجاف ةةردس' ودا

 ل ل ا ل ب ةرصبلا لهأ ىلع هلعجو

 اوبتك - ةربس وبأ سيلو «بدنج نب ةرمس يباحصلا مهريمأ ناكو ءزاوهألا 3

 يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ريمأ وهو مهريمأ ىلإ رتست يف ةيسرافلا دوشحلا ربخب
 يف يرذالبلا ركذ امك مث «ةرشابم رمع ىلإ اوبتكي نأ نكمي الو «هدونج 4
 رمع ىلإ بتكف «ودعلا ةكوش اهبو .ركسلا ىلإ يمرس وبا راسا نادل عرف

 نو مج ع عملا يح سورتاد ًالوأ - ثعب ىسوم وبأ نوكي دقو .4هدمتسي
 ةربس وبأو ةمثره نب ةجفرعو روث نب ةءازجمو كلام نب ءاربلا مهيفو يدع

 نب ةرمس ةدايقب زاوهألا قوس ةنيدم يف ةيمالسإلا ةوقلا ىلإ اومضناف «يميمتلا
 ريمأ ىلإ ىسوم وبأ بتكو «زاوهألا قوس ةنيدم ىلع ىسوم يبأ لماع بدنج
 نقلا امير ركل ' ف اريك انلطب [وويفس نق رتل نأب هيناطغتلا نب رهع نتفؤملا
 سيح هذمي ذأ :كقرلا تاذ: قنا ةلاصيو: ب وهدرفع كاع ذأ لبق بيلاقتل ريمملا

 شيج ةيقبب راسف ءمهيلإ ريسي نأب ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف «ةفوكلا ةيالو نم
 قلطناف «كانه ةدوجوملا ةوقلا هيلإ تمضناف زاوهألا قوس ىلإ ةرصبلا ةيالو لهأو

 ةيالو دنج نم هعم نمو يلجبلا هللا دبع نب ريرج هيلإ مضناو رتل ىلإ عيمجلاب
  ةفوكلا ريمأ  رساي نب رامع بتك» :هنإ ْذِإ «ءناولح ةقطنم ىف اوناك نيذلا ةفوكلا

 ناسف يسرع انا مي نأ هرمأ نيفؤملا نيمأ رمق نأ ههلعز هللا كيعرون روح ىلا
 نب رامع ىلإ رمع بتك» يرذالبلا ركذ امك وأ «رتست يف ىسوم ابأ ىتأ ىتح ريرج
 راس مث .يلجبلا هللا دبع نب ًاريرج ٌرامع ِمّدَقَف .ىسوم يبأ ىلإ ريسملاب هرمأي رساي

 ىلإ دلاخ دمحم دلاخ ةاتسألا تفتلي ملو .«رتسُن ىلإ - ةفوكلا ش شيجسب  رامع

 يميمتلا ةربس ابأ ُدَمْأ باطخلا نب رمع نأب يميمتلا فيس ةياور معازمو تاقيفلت

 ًأريمأ دونجلا دحأ نوكي نأ خيراتلا يف ثدحي ملف «ةفوكلاو ةرصبلا ءارمأو دنجب

 رداصملا ىلع دلاخ دمحم دلاخ دمتعا دقو «ةالولاو ءارمألاو ةباحصلا ىلع ًادئاقو

 : هصن ىلي ام التاق ةقوثوملا

 يبأل ناك سرفلا ةيروطاربمإ دض نوملسملا اهضاخ يتلا كراعملا يف»
 رتْسَت ةعقوم يفو . .ميركلا هداهجو ميظعلا هؤالب هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 اشويج اهيف عمجو ءاهب نّصحتو اهيلإ هشيجب نازَمْرُهْلا بحسنا ثيح «تاذلاب
 لئموي رمع نينمؤملا ريمأ هذمأ دقو «ةعقوملا هذه لطب ىسوم وبا ناك «ةلئاه

 .كلام نب ءاربلاو ءرساي نب رامع مهسأر ىلع «نيملسملا نم ةلئاه دادعأب

 شيج «ء.ناشيجلا ىقتلاو . . ءاجر نب ةملسو «يركبلا ةأَّرْجَّمو «كلام نب سنأو
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 دشأ ْنِم ةكرعم يف ءناَرُمْرُهلا ةدايقب سرفلا شيجو ءىسوم يبأ ةدايقب نيملسملا
 او ةوارض كراعملا

 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق

 كلام نب ءاّربلا - رتست ةكرعم يف  يرعشألا ىسوم يبأ ةنميم ىلع ناكو»

 نب سنأ ليخلا ىلعو «يسودسلا روث نب ةأزُجَم هتريسم ىلعو «كلام نب سنأ وخأ
 هترسيم ىلعو «يراصنألا بزاع نب ءاربلا :رساي نب رامع ةنميم ىلعو .كلام

 نب نامعنلا هتلاجر ىلعو «يراصنألا بعك نب ةظرق ةليخ ىلعو «ناميلا نب ةفيذح
 . "”0ينزملا نرقم

 ريمأ ىسوم ىيبأ ةدايقب ةرصبلا ةيالو دنجل يدايقلا ليكشتلا وه كلذ ناكف

 وبأ ناكو «ةفوكلا ريمأ يسنعلا رساي نب رامع ةدايقب ةفوكلا ةيالو دنجو ةرصبلا

 ىقتلا» نو ا ل ل ل نئاقلاو ويطاالا وق: بوم

 ىف نازمرهلا ةدايقب سرفلا شيجو «ىسوم لأ ةدايقب نيملسملا شيج «ناشيجلا

 1 «ًاديدش الاتق اولتاقتا : يرذالبلا لاق 5 ةوارض كراعملا دشأ نم ةكرعم

 ةنيدم فراشمب دتمملا لهسلا ىف  نيشيجلا ءاقتلا ناكم ىف ةزرابملاب ةكرعملا تأدب

 دئاقو «يراصنألا كلام نب ها ىلا همس دقات : املا ىنرت وبأ جرخأف - رتست

 «ةبتع وبأو «ةمامي وبأو ءروث نب بعكو «يسودسلا روث نب ةارخم ةرسيملا

 سرفلا ةداقو ناسرف نم ةئام نازمرهلا جرخأو «ةرصبلا ناسرف نم مهريغو

 ناسرفلا كئلوأ عيمج طقسف .هعم نيذلاو كلام نب ءاربلا مهزرابف «ةزرابملل

 شيجلا يف مهفوفص ىلإ مهايإو ءاربلا عجرو «هباحصأو كلام نب ءاربلا فويسب

 ملإ ىسوم وبأ جرخأف ةزرابملل ناسرفلا نم ةئام نازمرُهلا جرخأ مث «يمالسإلا
 اوطقسف .ودعلا ناسرف اوزرابف «ةفوكلا دنج ناسرف نم ددعو كلام نب ءاربلا

 مرهم ىوبس لراس ةكام ذغهوي «كلاه نم ةاريلا لثقا : نيثك ريثك نبا لاق كلذ يفو .ًاعيمج

 مهريغو «ةمامي وبأو «روث نب ةأزجمو ءروث نب بعك لعف كلذكو .كلذ ريغ لتق
 نب بيبحك ؛«ةزرابم ًةئام ٌةعامج مهنم لَتَق ةفوكلا لهأ كلذكو .ةرصبلا لهأ نم

 . ؛دوسألا دبع نب رماعو ءرماع نب يعبرو «ةرق
 اوهحازت دقو «نيقيرفلا نم لتقلا رثكو» :ريثك نبا لاق «ناشيجلا محتلا مث

 ناك ون كلان ع ءازملل ةوفلسملا لاق تنسو: ركا ناك اذإ نقم ..ةدومعم افانأ
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 انل مهمزها مهللا :لاقف .انل مُهْئَمِرْهَيَل كبر ىلع مِسْفَأ ءارب اي :- ةوعدلا باجم
 اجلو ء مهيلع اهومحتقاو مهقدانخ مهولخدأ ىتح نوملسملا مهمزهف «يندهشتساو

 . [هأ] «هب اونصحتف دلبلا ىلإ نوكرشملا

 مُهْنَمِزْهَيَل كبر ىلع ميقأ ءارب اي :كلام نب ءاربلل لاق ىسوم ابأ نأ ودبيو

 يف رتست :ةنيدم فراشم لهس يف ةهجاوملا كلت مسح ىون دق ناك ىسوم ابأ نأل
 يبأ ةدايقب نوملسملا قلطناف يديفساو انل مهمزها مهللا :ءاربلا لاقف «كلذ

 اولخدو اورقهقت ىتح سرغلا شيج - اومزهف كلام نب ءاربلا هتنميم ىلعو ىسوم
 اد: ىلا: ةييكسمو ةنيراش سرُثلا رقهقتف ءقدانخلا نوملسملا محتقاف «مهقدانخ

 ءرتست باب اوغلب ىتح ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهأ لمحو» يرذالبلا لاق .رتست ةنيدم
 هباحصأو نازمرهلا لخدو ءدهشتسا ىتح بابلا ىلع كلام نب ءاربلا مهيراضف

 يسوم ونبأ ىييهاسلا نا ةئايحس" ساو «ةئامعست مهنم لِتق دقو م ل

 ها ةنيدم

 «ةنصحملا رتست ةنيدم لخاد ىلإ سرفلا بحسنا» دلاخ دمحم دلاخ لاق
 يتئام لسرأو ؛هتليحو هلقع ىسوم وبأ َلَّمْغُأ ىتح ةليوط ًامايأ نوملسملا اهرصاحو

 باب حتفي ىتح لاتحي نأب ىسوم وبأ ُةارغأ «يسراف ليمع عم نيملسُملا نم سراف
 :ايمعلا كلذ مض ريق مبا لاقو توما هذيل اهزادخا يتلا ةعيلطلا مامأ ةنيدملا

 لدي ثعبف ؛َُنمْأَف ىسوم يبأ نم نامألا دلبلا لهأ نم لجر بلط» يسرافلا

 بدتناف ءاهيلإ ءاملا لخدم ْنِم وهو «دلبلا ىلإ هنم نولخدي ناكم ىلع نيملسملا

 ىلإ - طبلاك ءاملا عم اولخدف اوءاجو «لاطبألاو ناعجشلا نم لاجر كلذ ىلإ

 يف كلذو «باوبألا اوحتفو مهومانأف نيباوبلا ىلإ اوءاجو «ليللا ىف كلذو «دلبلا

 ةعيلطلا دونجو (حتفت باوبألا دكت ملو» : دلاخ دمحم دلاخ لاق فلا تقو

 ىلع ىلوتساو «ًامِدْمدُم ًاضاقنا هشيجب ىسوم وبأ ٌضقنأ ىتح نضجلا نومحتقي
 . [ها] «تاعاس يف ريطخلا لقعملا

 نبا لاق .نوربكُي ْمُهو ةنيصحلا رتست ةنيدم هشيجو ىسوم وبأ لوخد ناكو

 الإ ٍدئموي حبصلا اولصي ملو «راهنلا ىلاعت ىتح رجفلا تقو يف كلذو ..» :ريثك
 ءرتست حتف ثدهش :لاق كلام نب سنأ نع يراخبلا هاكح امك سمشلا عولط دعب
 عولط دعب الإ حبصلا اولص امف حتفلاب ٌُسانلا لغتشاف ءرجفلا ةالص دنع كلذو

 لوحكمل يراخبلا كلذب جتحا .معنلا رمخ ةالصلا كلتب يل نأ ٌبحأ امف . سمشلا

 .«لاتقلا رذعل ةالصلا ريخأت زاوج ىلإ امهباهذ يف يعازوألاو

 وبأ هدقاعف) مجاعألا نم لجر نيملسملا ىلإ نمأتسا يذلا نأ يرذالبلا ركذو
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 لجر يتئام مهعبتاو ء«روث نب ةأزجم عم الجر نيعبرأ ىسوم وبأ بدن مث . . ىسوم
 ىلع اوربكو سرحلا اولتقف «ةنيدملا مهلخدأف مهمدقي ُنمأتسملاو ليللا يف كلذو

 ريثك نبا لاق (هلاومأو هتنازخ عضوم تناكو هتعلق ىلإ بره ريبكتلا نازمرهلا عمس

 ىتح ينونمؤت :لاق ؟ديرت اذام :هل اولاق . .ةعلقلا نم هناكم يف هورصح املف)

 ىلع لزنف ءرمع مكح ىلع الإ كلذ هيطعي نأ ىسوم وبأ ىبأو «نامألا نازمرهلا

 ىسوم وبأ مهب ثعب ثيح سرفلا ةداق ملستساو) : دلاخ دمحم دلاخ لاقو (كلذ

 سمخو نازمرهلاب .ىسوم وبأ ثعب دقو .«هيأر مهيف نينمؤملا ريمأ ىريل ةنيدملا ىلإ

 ةدايقب رتست يف ميظعلا حتفلاب هربخأف رمع ىلإ يراصنألا كلام نب سنأ عم مئانغلا

 يف ةداعلا يه امك حتفلاب ىسوم يبأ نم اباتك هلوان امبرو  يرعشالا ىسوم ىبا

 يوبنلا دجسملا ىلإ ًاعيمج اوهجوتو ءحتفلاب ةنيدملا لهأ جهتباو - ىربكلا حوتفلا

 دمحلا :لاق مث . هللاب ٌنيعتسأو رانلا نم هللاب ذوعأ :لاقف «ئلأللاو توقايلاب للكملا

 اودتهاو نيدلا اذهب اوكسمت نيملسملا رشعم اي «هعايشأو اذه مالسإلاب لذأ يذلا هلل

 زاوهألا كلم اذه :دفولا هل لاقف .ةرارغ اهنإف ايندلا مكنرغت الو «مكيبن يدهب

 ابوث هوسبلأو كلذ اولعفف ءءىش هتيلح نم هيلع ىقبي ال ىتح ال :لاقف ءهملكف

 سبالم رييغت تقو يف ءيش لكب رمع ربخأ كلام نب سنأ نأ ودبيو - (ًاقيغص

 هل لاق» :ريثك نبا ركذ امكو  رمع يدي نيب لّثَمو اقيفص ابوث هوسبلا املف نازمرُهلا
 مكايإو اّنأ :نازمرُهلا لاقف ؟هللا رمأ ةبقاعو ردغلا لابو تيأر فيك نازمرُه اي :رمع

 املف مكعم الو انعم نكي مل ذإ مكانبلغف مكتيبو اننيب ىَلَح دق ُهَّللا ناك ةيلهاجلا يف

 مث .انقُرْمَتو مكعامتجاب ةيلهاجلا يف انوتبلغ امنإ :رمع لاقف ءانومتبلغ مكعم ناك

 .كربخأ نأ لبق ىنلتقت نأ فاخأ :لاقف . . كضاقتنا ىف كتجح امو كرذع ام :لاق

 هذخأ املف «حدق يف ءاملاب يتأف «ًءام نازمرهلا ىقستساف . كلذ فخت ال :لاق

 .هبرشت ىتح كيلع سأب ال :رمع لاقف «برشأ انأو لتقأ نأ فاخأ ىنإ :لاق

 .كّلِتاق ينإ :رمع هل لاقف ءهب ٌسنأتسأ نأ ٌثدرأ امنإ ءاملا يف يل ةجاح ال :لاقف
 ريمأ اي َقَدَص لب :كلام نب سنأ لاقف :تيبذك ريع لات +« ىعنما فنإ :لاقف

 «كلام نب ءاربلاو ةأْرَْجَم لتق ْنَم ْنِمْوَأ انأ سنأ اي كحيو :رمع لاقف .نينمؤملا

 ىلع ريهع اليقأف كلذ لقف ةلوص نعل لاقو ..هبرنكت نقع كبلع ساب ال هل
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 هل ضرفف نابزرملا ملسأف .ملسُت نأ الإ عدخنأ ال هللاو ينتعدخ :لاقف نازمرهلا
 باطخلا نب رمع ةياورلا هذه لُّمأت نم ودبيو .[ها] «ةنيدملا هلزنأو نيفلأ يف رمع

 كلملا كلذ قنتعي نأ يف نابغري كلام نب سنأو رمع ناك امنإو نازمرهلا هعدخي مل

 ءاهيلي امو زاوهألا دالب يف يباجيإ ريثأت هل نوكيس كلذ نأل «مالسإلا نيد يسرافلا

 ءاطعلا يف مهرد نيفلأ رمع «هل ضرفو «ةياورلا يف روكذملا لكشلا همالسإ ذختاف

 يبأ سراوقلا ديس مهريمأ ىلإ هعم نيذلاو كلام نب سنأ داعو ءةنيدملا هنكسأو

 سراف دالب حتفو حايتجا يف ىَضَم يذلا يرعشألا ىسوم

 (ةيناثلا رذانم)و (قرُس)و (زمرهمار) حتف :ًاسماخ

 حتتفا امل (قرود) يهو (قرّس)و (زمرهمار) لهأ حلاص دق ىسوم وبأ ناك

 ىرسكل اوباجتساو اوثكن مهنأ مث ءه١ا ةنس ءزاوهألا قيتاسرو زاوهآلا قوس

 عومج ىلع ىسوم وبأ رصتنا املف ء«رتسُت ةعقوم يف ودعلا عم اودشحو درجدزي

 (قرُس)و (زمرهمار) مث رتست ةنيدم ةوقلاب ىسوم وبأ حتتفا ءرتست ةعقوم يف سرفلا
 سوسلاو رتست ىسوم وبأ حتف» :يرذالبلا لاق كلذ يفو  ه9١ ةنس  (قرود) وأ

 هجوف مهتنده تضقنأ مث ءزمرهمار لهأ ىسوم وبأ نداه» ناكو .«ةونع قرودو
 .ها1١1 ةنس كلذو .«مهرد فلأ ةئامنامث ىلع مهحلاصف يفنحلا ميرم ابأ مهيلإ

 يبأ نب بوقعي ينثدح :لاق «نمؤملا دبع نب حور ينثدح» :يرذالبلا لاق
 لهأ 02 حلاص :لاق ءاهبراق 5 ةئاملا غلب دق ناكو «يزمرهمارلا مصاع

 رع دعس ءاوردغ مهنأ مث ةهنلا ةناهعست هافلا اا

 ٠ «ىسوم وبأ اهحتف .

 ءاوردغ مهنإ مث ءهزمرهمار حلص لثم ىلع قرُس ىسوم وبأ حتف» كلذكو
 راع اهخبتفا متق ةينرتك سايح يف يتادحلا رد: نب ةثراح ىسوم وبأ اهيلإ هجوف

 سوسلا حتف نإ مهضعب لاق» :ريثك نبا لاقو .زمرهمار حتفو رتسُن ةعقوم دعب
 يف بوصألاو «(ةرجهلل نيرشع ةنس يف رمع ىلإ رتست نم نازمرهلا زمرهمارو
 ٠ .تهظ 15 ةلبس نكاوأ

 ةنيدم رصاح (سيلوبيسرب) ةيناثلا سوسلا ةنيدم حتف ىلإ ىسوم وبأ راس املو
 : ينالقسعلا لاق «يثراحلا دايز نب عيبرلا اهراصح ىلع فلختسا مث ةيناثلا رذانم

 اهحتتفاف «ةرشع عست ةنس رذانم برح ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختسا)

 ىلإ راسو رذانم ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختسا» :يرذالبلا لاقو (ةونع
 قدبإ يف ىرغصلاو ىربكلا رذانم تراصو «ةونع رذانم عيبرلا حتفف ءسوسلا
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 دايز نب عيبرلا راسو .«تلصلا نب سيق نب مصاع ىسوم وبأ امهالوف «نيملسملا

 يف (سيلوبيسرب) ةيناثلا سوسلا ةنيدم راصح يف ىسوم يبأ عم كرتشاو سوسلا ىلإ

 .ةيرجه ٠7١ ةنس لئاوأ

 ةجبايسلاو طزلاو ةرواسألا مالسإو ةينابلكلا حتتف : اييذانس

 دئاقلا هجوت «(سيلوبيسرب) سوسلا ةنيدمل يرعشألا ىسوم يبأ راصح ءانثأ
 اولزنف - سرّملا ناسرُف مهو  ةرواسألا نم شيج يف (يراوسألا هايس) يسرافلا
 ناك :اولاق ءملعلا لهأ نم ةعامج ينثذح» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةينابلكلا

 وبأو ةينابلكلا لزنف زاوهألا ىلإ هب ثعب هنإ مث ءدرجدزي ةمدقم ىلع يراوسألا هايس
 هايس اعد ناهبصأ ىلإ درجدزي هجوت امل» : ينئادملا لاقو .(«سوسلا رصاحم ىسوم

 هرمأو مهئامظع نم الجر نوعبس مهيف ةئامثالث يف رخطصا ىلإ ههجوف يراوسألا

 رخطصاب راص املف درجدزي هعبتا مث .بحأ نم هتَلتاَقُمو دلب لك لهأ نم بختني نأ
 سوسلا لهأ غلبو «ةينابلكلا هايس لزنف ءاهل رصاحُم ىسوم وبأو سوسلا ىلإ ههجو
 . (ةينابلكلاب هايسو .مهحلاصف ءحلصلا يسوغ ابا اولأسف هبرهو درجدزي رمأ

 ىسوم وبأ َهَجَو «ةينابلكلا ىلإ اوزاحنا امل ةرواسألا نأ) :يرذالبلا لاقو

 اوملسُي نأ ىلع اونمأتسا مهنإ مث ءمهلتاقف «يثراحلا دايز نب عيبرلا مهيلإ

 عيبرلا لسرايا. اربصأ فيس اولد اووانش نع اقلاع قلعلا اويرانشيب

 . ىسوم يبأ ىلإ كلذب

 لزن »٠.. هنإ ملعلا لهأ نم ةعامج نع يرذالبلل ىلوألا ةياورلا يف ءاجو

 مالسإلا روهظ هايس ىأر املف «سوسلا رصاحم ىسوم وبأو ةينابلكلا يراوسألا هايس
 دل لسا ١ يسر نبأ ىلإ عب اتسم دادطإلا ب ةكجح دق نيرسلا دارددتخا دعو
 عقو نأ هنأ ىلعو «مكودع لتاقن نأ ىلع مكنيد يف لوخدلا انببحأ دق اَنِإ :ًالئاق

 مهنم انومتعنم برعلا انلتاق نإ هنإ ىلعو «ضعب عم مكضعب لتاقن مل فالتخا مكنيب
 ءمكنم انتش نميف نوكنو «نادلبلا نم انئش ثيحب لزنن نأ ىلعو «مهيلع انومتنعأو
 ءانيلَع ام مكيلعو اَنَل ام مكل لب : ىسوم وبأ لاقف . .ءاطعلا فرشب قحْلُت نأ ىلعو

 . «كلذب رمع ىلإ ىسوم وبأ بتكف .ىضرن ال :اولاق

 ىتح ةينابلكلاب ًاميقم يراوسألا هايس لزي مل» :ينئادملا نسحلا وبأ لاق امنيب

 ءرامع مدق ىتح ءرتستو زمرهمار نيب لزنف هايس لوحتف ءرتست ىلإ ىسوم وبأ راس
 انك امب متملع دق :لاقف «ءناهبصأ نم هعم اوجرخ نيذلا ءاسؤرلا هايس عمجف

 ام ىلع روهظ يف مهُرمأو ةكلمملا هذه ىلع نوبلغيس موقلا ءالؤه نأ نم هب ثدحتن
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 يف هيوريش هَجّوَف «كلذ ىلإ هوباجأف «مهنيد يف اولخداو مكسفنأل اورظناف نورت
 . «اوملسأو طرشلا نم انفصو ام ىلع أقاثيم اوذخأف يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ ةرشع

 دف ابرق هباحصأ تفارتشأ نم ةفئاط:كرص دق ةرجدزي ناك < ريثك نبا :لاقز
 دلب نم - نولئتني وأ  نورفي اوناكف .هايس هل لاقُي لجر مهيلع ءامظعلا نم ةئامثالث

 دق ءالؤه نإ :هباحصأل هايس لاقف «رخطصاو رتست نوملسملا حتف ىتح دلب ىلإ

 «لطاب نع اذه امو ء«هورسك الإ ًادنج نوقلي الو نيمدقألا كولملا نكامأ اوكلم

 رساي نب رامع ثعُبو .كل ٌعِبَت نحن :هل اولاقف «هتمظعو مالسإلا هبلق يف لخدو

 . مهمالسإب يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ اولسرأف ءهللا ىلإ مهوعدي كلذ نوضغ يف
 ةتسل ضرفو «نيفلأو نيفلأ يف مهل ضرفي نأ هرمأف «كلذ يف رمع ىلإ مهيف بتكو
 .!مهمالسإ نسحو ءةئامسمخو نيفلأ يف مهنم

 «ةينابلكلا ىلإ سوسلا نم دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ ثعب نأ دعب كلذ ناكو
 ىلإ مهاعدف رساي نب رامع مهيلإ ىتأ كلذ نوضغ يفو ءمهرصاحو «مهلتاقف
 كلذ دايز نب عيبرلا ذفنأف ءىسوم ضا ىلإ مهنم ادفو اولسرأو ءاورواشتف «مالسإلا

 مهتابلطب هوغلبأف  (سيلوبيسرب) سوسلا ةنيدم يف  ىسوم يبأ ىلإ دفولا
 : يرذالبلا لاق . مهمالسإ ىلع ًاصيرح ىسوم وبأ ناكو ءاوملسي يكل مهطورشو
 ءاولأس ام عيمج مههطعأ نأ :رمع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ كلذب ىسوم وبأ بتكقفا
 رهظي ملف (؟) رتست راصح ىسوم يبأ عم اودهشو نيملسملاب اوقحل ىتح اوجرخف
 :هايس لاقف . نظن انك امك كباحصأو تنأ ام :هايسل ىسوم وبأ لاقف «ةياكن مهنم

 امنإو «لتاقنو اهيلع فاخن مرح مكيف انل الو «مكرئاصبك انرئاصب تسيل هنإ كربخأ

 ضرف مث .ًاريثك ًاريخ قزر دق هللا ناك نإو ًاذوعت انرمأ ءدب يف نيدلا اذه يف انلخد
 .[نادلبلا حوتف - ”57ص] .«ءاطعلا فرش يف ىسوم وبأ مهل

 ام ىلع قفاويو اولأس ام مهيطعي نأب رمع باتك هيلإ ىتأ امل ىسوم وبأ ناكو
 اوذخأف) ينئادملا لوق نم دافتسي ام وهو «كلذب ةقيثو ىسوم وبأ مهل بتك ءاوبلط
 ىسوم وبأ مهعم راسو ء(اوملسأو ءطرشلا نم انفصو ام ىلع ًاقاثيم ىسوم يبأ نم
 مهل ددحو ,ءمهعاضوأ بيترتب ماقف ءاهونكسي نأ اوراتخا يتلا ةرصبلا ىلإ

 ناسرف نم ةئامثالث اوناكو  تابترملا يأ  ءاطعلا فرش يف مهل ضرفو «مهنكاسم
 ةتسل ضرفو «ءاطعلا يف مهرد َّيفلا مهنم دحاو لكل ضرفف «ةرواسألا سرفلا

 (سيلوبيسرب) سوسلا ةنيدم ىلإ ىسوم وبأ عجر مث «ةئامسمخو نيفلا يف مهنم
 . اهحتف أبن مدقت دقو ءاهحتتفاف

 راصح) ىسوم يبأ عم اودهش ةرواسألا نأ ةريخألا يرذالبلا ةياور يف ءاجو
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 امبرف «رتست حتفو ةعقوم دعب ناك مهمالسإ نأل «سابتلا كلذ نأ ودبيو .(رتشت
 يبأ عم اومهاس مث «(روباسيدنج حتفو راصح) وأ (دنواهن ةعقوم) هعم اودهش
 ةياكن  ةرواسألل يأ مهل ناكو» :ريثك نبا لاق «(«رخطصا) حتف يف ىسوم
 «مهيلع عنتماف انصح اورصاح مهنإ مهرمأ نم غلب ىتح مهموق لاتق يف ةميظع

 املف «مدب هبايث خمضو نصحلا باب ىلع ليللا يف هسفنب ىمرف مهدحأ ءاجف
 باوبلا ىلإ راثف هووأيل نصحلا باب هل اوحتفف «مهنم هنإ اوبسح هيلإ اورظن
 . «سوجملا نِم هيف ْنَم اولتقو «نصحلا كلذ اوحتفف هباحصأ ةيقب ءاجو ءهلتقف
 .[ةياهنلاو ةيادبلا 7/84 ص]

 بغري ىتح ايازم نم هولان امو ةرواسألا مالسإ ربخ رشنب ىسوم وبأ رمأو
 لاق ءايازملا كلتب مالسإلا نولخديف ةرواسألا ىلإ نومضنيو سرُفلا دنج نم نورخآ
 : ينئادملا

 طزلا كلذكو «لحاوسلاب مالسإلا لبق اوناكو ةجبابسلا ةرواسألا ىلإ مضنافا

 . (ءالكلا نوعبتتي فوفطلاب اوناكو

 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 اوقحلف مهل ضرأ ال نمم سرفلا ةلتاقم نم موق ةرواسألا ءالؤه ىلإ زاحناو»

 اولخد ىتح مهعم اوراصف «يحاونلا يف اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعب مهب

 .(مالسإلا

 هوبس نمم سرفلا دنج يف اوناك مهنإف راغدنالاو طزلاو ةجبايسلا امأو»
 ىسوم ابأ اوتأو اوملسأ «ةرواسألا رمأب اوعمس املف «دنسلا لهأ نم هل اوضرفو

 . ''”«ةرواسألا لزنأ امك ةرصبلا مهلزنأف

 (سيلوبيسرب) سوسلا دعب (روباسيدنج) حتف :ًاعباس
 - ةرواسألا عضو بيترتل  ةرصبلا ىلإ سوسلا نم عجر امل ىسوم وبأ ناك

 ىمسُي يىباحص وهو كلام نب ةعيبر نب دوسألا :سوسلا راصح ىلع فلختسا)

 نبا لاق (مهريغو «دايز نب عيبرلاو ءمهر يبأ نب ةربس وبأ هعمو «برتقُملا
 لأسف «ةرصبلا دنج يف ةعيبر نب برتقملا هعمو سوسلاب ةربس وبأ طاحأف» :نودلخ
 مهحلاصو مهرصاحف ىسوم يبأ ةعقو تناك مث .مهوباجأف حلّصلا سوسلا لهأ

 . ازمرهمار ىلإ راسو ؛ةيزجلا ىلع

 لاقيو ؛«نوعنرأ مهنأ لاقي ءةرصبلا لام تيبب نيلكوم ةجبايسلا ةعامج تناكو» يرذالبلا لاق ()

 . «ةئامعبرأ
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 سوسلا ةنيدم ىلإ ةرصبلا نم عجر ىسوم ابأ نأ نييبت فلس دقو
 «لايناد يبنلا نامثج نفدو «ةيزجلا ءادأ ىلع اهلهأ حلاصو ءاهحتتفاف (سيلوبيسرب)

 نبا لاق .زمرهمار حاتتفا داعأ مث «سوسلا ةنيدم ىف ةيماح ىسوم وبأ عضوو

 ىلع هللا دبع نب َرَذ ىلإ - سوسلا نم  ةعيبر نب برتقملا راسو» :نودلخ
 ىلإ سوسلا نم راس ىذلا نإ نوكك قنا لاقو «ةلم اهورصاحف «روباسيدنج

 - اعيمج اوناك مهنإ كلذ عمجيو .اهرصاحف (مهُر 5 ةدرمس ىدأ ) وق نوب اسود كج

 ةنيدم ىلإ ىسوم وبأ اههجو يتلا ةوقلا يف  ةربس وبأو هللا دبع نب رذو برتقملا
 يتلا (زمرهمار) نم ىسوم وبأ لصو نأ ثبل ام مث ءاهورصاحف «روباسيدنج
 . هدونج اهرصاحي يتلا (روباسيدنج) ىلإ اهحتتفا

 ىلإ ةعيبر نب برتقملا راس» هنإ نودلخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاجو
 درا يساند اج يملا ور ل قال اهورساعلل رد بيتم سلا عروب ىذ
 ءمهنم هلصأ كلذ لعف دبع اذإف «نوملسملا مهركانف «ءكلذل اوجرخف «ةيزجلا ىلع
 روباسيدنج حتتفاو دبعلا كلذ نامأ ىضمأ يذلا نأ بوصألاو . ؛هنامأ رمع ىضمأف

 دقف ءاهنورصاحي هدونجو اهيلإ لصو ثيح يرعشألا ىسوم وبأ وه اهلهأ حلاصو
 : هنإ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج

 لتقي ال نأ ىلع مهحلاصف ءنامألا اوبلطف «روباسيدنج ىلإ ىسوم وبأ راسا
 . ؟حالسلا ىوس مهلاومأل نيف رعت ل وب( ةيعن و أدحأ مهنم

 يبأ حوتف رخآ كلذ ناكو «ىسوم يبأ دي ىلع روباسيدنج حتف مت كلذبو
 ءزمرهمارو «رذانمو ءرتسُنو «زاوهألا ةيقب تلمش ىتلاو «ةيرجه ٠١ ةنس ىسوم

 مالسإو «روباسيدنجو «ةينابلكلاو «(سيلوبيسرب) سوسلاو «قرود يهو قرسو
 نم ىسوم وبأ عجرو «هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع مهريغو ةرواسألا
 ةيالول ةمصاعو ةريبك ةنيدم ىلإ هدي ىلع تلوحت ىتلا ةرصبلا ةنيدم ىلإ حوتفلا كلت
 . ةديلتلا سرُفلا ةمصاع سيلوبيسرب ىلإ اهقاطن دتمي ةعساو

 (حوتفلا حتفا) دنواهن ةعقوم : ًانماث

 ةنس  ىرعشألا ىسوم ىبأ ةدايقب تمت ىتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا تاحوتفلا تناك

 هلق هاربا سدو ظيمو قربك ىف نمراف ميلكا نارهألا ميلف[ ىف دفلالا ت13
 - هتمصاع يف يذلا ناهبصأ ميلقإو ناريإ لامش قرش قطانمل نوملسملا ضرعتي
 فناكو: ؛ ةيسزافلا ةيووطاربمألا كلم درجت ىرتبك كلدلا رقه ناك ب نايبضأ ةتيدم
 ةفوكلا ةيالو قطانم ةهجاوم يف عقت  ناهبصأ ميلقإل ةعباتلا  دنواهن ةقطنم
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 امل» :نودلخ نبا لاق .دنواهن يف ًاريبك ًأشيج درجدزي ىرسك دشحف «قارعلاب
 ناسارخو دنسلاو اناجلا قبب امك وامل لة د كح :ةاوهالا :ةيعت

 ةئام يف نازريفلا سرُفلا ىلعو دنواهن ىلإ اوعمتجاو هوباجأف «مهدمتسي
 ضرأب جف لك نم سراف لهأ عمتجا» :ريثك نبا لاقو .«لتاقم فلأ نيسمخو

 ءرادنب لاقيو «نازريفلا مهيلعو ءافلأ نوسمخو ةئام مهنم عمتجا ىتح «دنواهن

 نم اوعمتجا نيذلا نأ :يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاجو «. . بجاحلا وذ لاقيو

 درجدزي ىلإ اوعمتجاف «نيهاملاو ناذمهو ناهبصأو سموقو ٌّىرلا لهأ» سرفلا
 تناكو «بجاحلا أذ هاشنادرم مهيلع َرّمأف «:ةرجهلل نيرشع ةنس يف كلذو

 ىلإ بتك دق رساي نب رامع ناكو «فلأ ةئام لاقيو ًافلأ نيتس ٍذئموي مهتّدع

 رساي نب رامع نأل كلذو .[نادلبلا حوتف "١٠ص ]1 .«مهربخب باطخلا نب رمع

 .ه9١1 ةنس ذنم ةفوكلا ةيالو ريمأ ناك

 ريمأ عم ثلثلا ءاقبو .دواهن ىلإ ةفوكلا ةيالو شيج يثلث ريسمب رمع رمأف
 لاق «نرقم نب نامعنلا ىلإ ةفوكلا شيج ةدايق رمع دنسأو «دلبلا ةيامحل ةفوكلا

 بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذخ ريمألاف تبصأ نإ :نامعنلل رمع لاقو» :يرذالبلا

 . (سيق نب فعتالاو تي نإف «ةريغملاف بيصأ نإف , ىلجيبلا هللا ديع نب ريرجف

 1 : ريثك نبا ظفاحللا لاق

 «دنواهن ىلإ ةرصبلا لهأ دنجب ريسي نأ يرعشألا ىسوم فا ىلإ رمع بتكوا

 نب نامعنلا سانلا عيمج ىلع ريمألاو . هشيج ىلع ُريمأ لكف سانلا عمتجا اذإو

 نب سيقف لتق نإف هللا دبع نب ريرجف لتق نإف «ناميلا نب ةفيذحف لتق اذإف ءنرقم

 .«ةبعش نب ةريغملا مهنيب ةعبس دع ىتح نالف مث نالفف لتق نإف «يدارملا حوشكم

 لوأ نإو .(ةيغشا خرب ةزيغملا مهرخآ ةعبس ذع ىتح) :لاقو يربطلا ركذ كلذكو

 مث « يلجبلا هللا دبع نب ريرج مث هةامعا كم ةفيذح مث ءترقم نب نامعنلا :ةعبسلا

 كئلوأف .(سيق نب ثعشألا) مهنم يذالبلا ركذ دقو . يدارملا حوشكم نب سيق

 نوكي دقف «ةبعش نب ةريغملاف عباسلا امأ «سداسلا تاياورلا ركذت ملو ءةسمخ

 ناك امنيب «ةفوكلا ةيالو شيجب «ءصاخ ديدحتلا كلذ نأ وأ ءىسوم وبأ سداسلا

 لوق ىضتقم وهو «ءدنواهن ةعقوم يف ةرصبلا ةيالو شيجل ًادئاق ًاريمأ ىسوم وبأ
 هباتك يف دلاخ دمحم دلاخ لاقو .«هشيج ىلع ريمأ لكف سانلا عمتجا اذإ) 00

 نوملسملا عمتجا اذإ : لوقي هباتك نيلتاقملا ىلإ رمع لسرأ» :(لوسولا لوح لاجر)

 ادإف «ءنرقم نب نامعنلا اعيمج شويجلا ريمأ نكيلو «هشيج ىلع ريمأ لك نكيلف
 ريمأ نقم |ذكهو, هللا :كيع نت يرجح ديشعسا اذإف .: ةنيدع ةيارلا لهاتف دينا
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 نبا لاقو .[؟ ه”ص] .(ةعبس مهنم ىّمست ىتح ةكرعملا داوق ديدحت يف نينمؤملا

 دنج ىلع ناكو ينزملا د يملا برحلا ىلع رمع ىلو» :نودلخ

 ئارق اهلف افلا ننال نضل يقوم دنواهت ىلإ  نامعنلا لحرف . .ةفوكلا

 طاطسف ىلإ ةفوكلا فارشأ ردابتو :لاقثألا برعلا تطحو نوملسملا ربك «ناعمجلا

 ,«بتاكلا ةلظنحو «هللا دبع نب ريرجو ..ناميلا نب ةفيذح مهيفو نامعنلا

 سيق نب ديعسو ءرجخ نب لئاوو «سيق نب ثعشألاو «ةيصاصخلا نب ريشبو
 يف نييناميلا ةداقلاو ءارمالاو ةناحشلا زابك كتوانيت يف عمتجا دقف 6 (ىنادمهلا

 يذ ٌريخ يلجبلا هللا دبع نب ريرج لاثمأ قارعلا ْنِم + اهويغو ةقركلا ةرآل و ةطاق

 - يمرضحلا رجخ نب لئاوو ؛لابجلاو ناولخ ميلقإ ريمأ ٍدئموي ريرج ناكو .نمي
 لاق هيفو «ينادمهلا يدشاحلا سيق نب ديعسو  نودلخ نبال ىلعألا دجلا وهو

 : (سرافي قرَس ةقطنم ىلإ هثعب ىسوم وبأ ناك يذلا وهو) ينادُعلا ردب نب نب ةنراج

 نادمه مرِق سيق نبا ديعس ينعأ كيئاث ويشلا ةيعس ىوسم هللا

 : ىرخأ ةديصق يف ينادٌّعلا ردب نب ةثراح لاقو

 روكذم تاريخلا ىدل دانزلا يراو هبهاوم لزج كلم مهدوقي ..

 رومطم وهو ىحضي رهدلا هبانج هب ٌمامّعلا ىقستسُي جلبأ ّرغأ
 ""روبحم ناطلسلا ىدل دامعلا يماس نمي يذ ريخ سيق نب ديعس ينعأ

 ندراف قدتسرلا هبتوك ىدعف ند وروغ دنواهن يف ةداقلا ةباحصلا نم ناكو

 نب ثعشألاو «مالسإلا رجف يف نميلا لطب يدارملا حوشكم نب سيقو «برعلا
 دئاق يرعشألا ىسوم وبأ ناك امنيب «دنواهن ىف نيملسملا ةنميم دئاق يدنكلا سيق

 :ءاعبرألا موي دنواهن ةعقوم تعلدناف «دنواهن ةعقوم يف ةرصبلا ةيالو شيج ريمأو
 يربطلا لاق .«دنواهن موي لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكف» :يرذالبلا لاق

 ةدايقلا ةيار ذخأ مث ء1'يدنكلا سيق نب ثعشألا ىلإ سانلا عمتجاف» :يدوعسملاو
 ودا ةريضتلا نتوحع ىلفو نسق نم ةفشالا ةتمنملا لع ناكو «ناميلا نب ةفيذدح

 موي وهو  دنواهن ةعقومل ثلاثلا مويلا يف رصنلاو حتفلا متف «يرعشألا ىسوم
 دئواهت حتف برعلا ْنِمَسُو :(ًاريظن اهل ذجن داكن آل ةميزه) سرفلا مزهناو - ةعمجلا
 :يدنكلا يِدَع نب رجُح يف رعاشلا لاق .(حوتفلا حتف) مساب

 ارتشّتو حوتفلادنواهنمويو ْملّيملةعيقولا ًالؤّلَج مويو

 .778و 7”77ص  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا )١(
 .10 ص ١٠ج - يناهفصألا جرف نبال  يناغألا (؟)
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 «ةرصبلا لهأ ىلع دنواهن رضح دق يرعشألا ىسوم وبأ ناك» : نودلخ نبا لاق
 . "'”ةيزجلا ىلع هوحلاص مث مايأ ةسمخ اهرصاحف رونيدلاب ٌرَم فرصنا املف

 هسفنب راس ناك دقو دنواهن نم يرعشألا رس نأ فرصنا» :يرذالبلا لاقو

 ىلإ ىسوم وبأ اهنم فرصنا دنواهن حتف مت املف]  ةرصبلا لهأ ثعب ىلع اهيلإ
 مث ءادحاو ًاموي اهنم لتوق «مايأ ةسمخ رونيدلا ًارصاحم ىسوم وبأ ماقأف  [رونيدلا
 .مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نامألا اولأسو جارخلاو ةيزجلاب اورق اهلهأ نأ

 . "”(ليخ يف هلماع اهب َفّلَخَو «كلذ ىلإ ىسوم وبأ مهباجأف

 حوتف نم دنواهن تناك» :لاق يفوكلا ديعس نب كرابملا نع يرذالبلا ركذو

 رثك املف  [ىسوم وبأ اهحتف]  ةرصبلا لهأ حوتف نم رونيدلاو ؛ةفوكلا لهأ
 .مهيف اموسقم اهجارخ ناك يتلا يحاونلا يف اودازُي نأ اوجاتحا ةفوكلاب نوملسملا

 امنيب "”ناهبصأ ميلقإ نم اهنأل دنواهن ةرصبلا لهأ ضوُعو «رونيدلا مهل تريّصف
 لمكتسا دقو ءُناَذَمَه ميلقإ نم تناك يرعشألا ىسوم وبأ اهحتف يتلا رول د
 ميلقإ ةيقب عم رونيدلا ةقطنم تحبصأف ا يحب ير را
 .ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا ناذمه ! ىلوتو ةفوكلا ةيالول ةعبات ُناَذَمَه

 ن1 رشا يوم ىلا اهريما از فيعمل بحار مبان كر ايز ةقطتس حبل امتي

 أممو .دنواهن ىلإ رونيدلا يف ىسوم يبأ لماع لقتناف ناهبصأ ميلقإ نم دنواهن

 .رونيدلا يف ًارصق ىَنَب يثراحلا باهش نب ريثك ينميلا دئاقلا نأ رونيدلاب لصتي

 (ناوريس)و (ناذبسام) حْنَق :ًارشاع

 ىلإ روئيدلا نم ىسوم وبأ ىضم مث» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق
 ناذبسام حتف ىسوم ابأ نأ :نولوقي موقو - ريد اعد هلهأ هلتاقي ملف . ناذبسام
 ميلقإ نم امهنأل رونيدلا دعب ناذبسام حتف نأ بوصألاو .«دنواهن ةعقوم لبق

 ناذبسامب لصتي اممو .دنواهن دعب ناك ناذبسامو رونيدلا حتف نإف يلاتلابو َناْذَمَه

 تاهش نر ريخك ني نيمق نه ووصتم ني تواجلا زب ةرهزا نأ ةقحال اةرتف ىف
 2 ناذيسامب دخحتا يثراحل

 .778و 77”7ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 وبأ اهيلإ راس دقو نادلبلا حوتف يف (ناوريسلا) يه نودلخ نبأ خيرات يف ناوريشو

 يرذالبلا لاق «ناذبسامو رونيدلا حتف دعب ىسوم

 اودؤي نأ ىلعو ةنرتلللا لص لكي ىلع نا ررعملا لها سرر حلاَصو)ا
 :””يشرأ أ ىلع َبَْلَغَُف مهيف ايارسلا ثبو «جارخلاو ةيزجلا

 (فذدقناجرهم)و (ةرميصلا) حتف : رشع يداح

 اهحتفف ةرميصلا ىلإ عرقألا نب بئاسلا ىسوم وبأ ثعبو» :نودلخ نبا لاق

 لاق  ناَّذَمَه ميلقإب - فذقناجرهم ةقطنم ةنيدمو ةمصاع يه ةرميصلاو ."'”«ًاحلص
 | : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا

 هتنبا ىلع هرهص وهو يفقثلا عرقألا نب بئاسلا يرعشألا ىسوم وبأ ثعبا

 داع يا يعل ب ا يل ديلا ىلإ ةبنابلا ني هيج يهو

 يدوم يي يو ص نع حفصلاو ءابسلا كرتو ءامدلا نقح

 «فذقناجرهم روك عيمج حّئْفو . ضرألا
 ةقطنم ةرمإ دعب اميف يجحذملا يثراحلا باهش نب ريثك ىلوت دقو

 ريثك رصقب فورعملا هرصق ََتَبْف» : يرذالبلا لاق .نيهاملاو فذقناجرهمو ناذيسام

 دختا باهش نب ريثك نب سيق نب روصنم نب ثراحلا نب ةرهز نإ مث «ناذبسام يف
 . (ناذبسامب اعايض

 اعساو ًامسق دنواهن ةعقوم دعب حتتفا يرعشألا ىسوم ابأ نأ كلذ نم نيبتيو

 روك عيمجو ةرميصلاو ناوريسو ناذبسامو «رونيدلا قطانم لمشي ناَدَمَه ميلقإ نم
 ,دنواهن ةعقوم دعب نيرهش لالخ قطانملا كلت ىسوم وبأ حتف دقو «فذقناجرهم

 . ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ داع مث «ةيرجه 7٠١ ةنس رخاوأ يف كلذو

 يّرلا ميلقإ حتف يف ةكراشملاو . .زاوهألا حسم : رشع يناث

 راس دنواهن نم يرعشألا ىسوم وبأ فرصنا امل» هنإ نادلبلا حوتف يف ءاج
 ةرميصلاو ناذيسامو رونيدلا حتفب همايق دعب كلذ نوكيف .«اهأرقتساف زاوهألا ىلإ

 ندمو قطانم ىرقتساف «زاوهألا ميلقإ ىلإ عجر مث  ناذمه ميلقإب - فذقناجرهمو
 ءاهلامتحا ردق ىلع اهيلع جارخلا عضوو .اهتحاسمب رمأ هنأ دوصقملاو ءزاوهألا

 . ةرصبلا ىلإ داع مث

 7١. ؛ ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0010(

 .77/8و 7”؟07ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا هه
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 ةداقلاو ءارمألا ىلإ باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ نذإو باتك ىتأ نأ ثبل امو

 رمع رمأ» :نودلخ نبا لاق «مجاعألا دالب يف باحسنالاب ةرصبلاو ةفوكلا يتيالو يف

 ىسوم ىبأب مهذمأو «ةفوكلا ىلع رساي نب رامع ىَلَوَُو . .مجاعألا دالب يف حايسنالاب
 :يرذالبلا لاق كلذ يفو «يرلا ميلقإ حتف يف ناك كلذ نأ رهاظلاو 2٠ يرعشألا

 نب ةورع ثعبي نأ هرمأي دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعب رساي نب رامع ىلإ رمع بتكا
 كانه ام ىلإ ةورع راسو «لعفف .«فالآ ةينامث ىف ىبتْسُدو يّرلا ىلإ ىئاطلا ليخلا ديز

 . «مهحاتجاو مهلتقف مهيلع هللا هرهظأو :هولتاقف يرلا لهأ مهّدمأو مليدلا هل تعمجف
 «متسر وخأ رايدنفساو يرلا لهأو مليدلا جورخب ربخلا ءاج» هنأ نودلخ نبا ركذو

 ء«ينادمهلا سيق نب ديزيو «كرقم نب ميعن مهنيب ةداقلا نم ًاددع رمع َهَجو ٍئدنعو

 ام تقو وه كلذ نأ ودبيف «يرلا دصقب ًاميعن رمع رمأو . .يلجبلا هللا دبع نب ريرجو
 لوق كلذ ىلع لدي اممو «ىسوم يبأب رمع مهّدمأو» :ًالئاق نودلخ نبا هيلإ راشأ
 . [نادلبلا حوتف - 7١0 ص] .«هسفنب يرلا ازغ ىسوم وبأ ناك دقو» يرذالبلا

 - كاذنآ يرلا ميلقإ نم هحتف مت يذلا مسقلا حتفو وزغ يف ىسوم وبأ مهاسف

 نب رامع دعب ةفوكلا ىلع ةبعش نب ةريغملا باطخلا نب رمع ىلو مث ه١ ةنس

 ديلق] لص يقر الا باريش نب ريتك :ريغملا ىلوقا حلالا يبي رخئاوأ يقاس سناب
 رببلا ازغو دالبلا هل تنعذأو مهب عقوأف مليدلا باهش نب ريثك ازغ» ٍدئدنعو «يرلا
 ناقلاطو يرلا لامعأ ةيقب ىسوم وبأ حتتفا» مث ءه؟7 - 57١7 ةنس كلذو «ناسليطلاو
 .'"”(نامثع ةفالخ يف «دنوامدو

 (قانرلا يذ)و (نابيثلا)و (ذوريب) حتف : رشع ثلاث

 ةنس اهوزغ مت يتلا يرلا ميلقإ قطانم حتف يف ىسوم وبأ مهاس نأ دعب

  زاوهألا نم رذانم نيبو يريت رهن نيب ةعقاولا  طوريب ةقطنم ىلإ هجوت ء«هل١
 ةقطنم يف اوعمجت داركألا مهمظعأو مجاعألا نم ةريبك ًاعومج نأب أبنلا هاتأ ثيح

 : (ذوريب حتفو داركألا ربخ» :نودلخ نبا لاق «نيملسملا وزغل ذوريب

 مجاعألا نم عومج زاوهألا نم رذانمو يريت رهن نيب ذوريبب عمتجا»

 ءارمألل ًاءدر ريسي نأ ىسوم يبأ ىلإ دهع دق رمع ناكو ءداركألا مهمظعأ
 نهو مث «ءًاديدش ًالاتق عومجلا كلت لتاقو ذوريب ىلإ ىسوم وبأ راسف «نيحاسنملا
 نب عيبرلا مهيلع ىسوم وبأ فلختساف ءةلذو ةلق يف هنم اونصحتف نيكرشملا ُهّللا

 نادليلا حوتفو  57١”ص ةبيتق نبال فراعملاو  5١ا/ص تح يسدقملل خيراتلاو قدبلا 2560

 7١. 5ص - يرذالبلل
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 '"«اهيف ام منغو ءذوريب دايز نب عيبرلا حتفف . . ناهبصأ ىلإ راسو دايز

 ذوريب حتف دعب هجوتي نأ ثراحلا دايز نب عيبرلا ىلإ دهع دق ىسوم وبأ ناكو

 «ناك كلذكو «قانرلا يذ ةعلق حتفل ةيريمحلا ةرج يذ نبا هجوتي نأو نابيثلا ىلإ

 . ءاجر يبأ نع يرذالبلا لاق

 . ةونع ىسوم يبأ لبق نم نابيثلا دايز نب عيبرلا حتفا١

 '""«قانرلا يذ ةعلق يريمحلا ةرج يذ نب تاث حتفو :ينئادملا لاق

 ( يريت رهن) نأ ودبيو «ناريإ يف ةعينملا داركألا لقاعمو ندم حتف مت كلذبو

 . (دركرهش) يه ذوريبو «ًايلاح (ةدنر رهن) وه

 (ناشاق)و (ْمَف) حتف :رشع عبار
 قطانملاو ندملا يه (ناهبصأ)و (ةيدوهيلا)و (ّيج)و (ناشاق)و (ْمُق) ناك

 دق (ذوريب) ىلإ ةرصبلا شيجب راس امل ىسوم وبأ ناكو ؛«ناهبصأ ميلقإ يف ةيسيئرلا

 يبأ ةفيلخ نارمع ناك) هنأل يعازخلا نيصح نب نارمع ةرصبلا ىلع فلختسا

 ةرصبلا ىلوت) هنإ نودلخ نبا اهركذ ةياور يف ءاجو «(ةرّضبلا نه صخش |ذإ ىموم

 (ذوريب) يف داركألاو مجاعألاب ةميزهلا ىسوم وبأ قحلأ املف (ةقارس نب ورمع

 «ةرصبلا شيج نم ةوق يف (ذوريب) راصح ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا فلختسا
 (ّيج) ةقطنم حتفل يعازخلا ليدب نب هللا دبع ةدايقب ةوق ىسوم وبأ ثعبو

 (ناشاق) ةقطنمو (مُق) ةنيدم حتفل ةوق سأر ىلع ىسوم وبأ ىضم امنيب (ةيدوهيلا)و

 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو ءامهحتتفاف

 . ''”(ناشاقو ْمُك ىسوم وبأ حتتفا)

 :تنادلبلا جوتف يف يرذالبلا لاقو

 . «اهحتتفاف ًامايأ اهيلع ماقأو مق ةنيدم ىسوم وبأ ىتأ»

 ًازكرم يرعشألا ىسوم وبأ سراوفلا ديس اهحتف يتلا مث ةنيدم تحبصأ دقو

 يف اماه ًاييلعزو ايد ارك لاو امو «داريإ يف ةيمالسإلا ةيملعلاو ةينيدلا ةماعزلل

 . مويلا ىتح ناريإ
 نب فنحألا ىسوم وبأ َهََجَو» :لوقت ةياور يرذالبلا ركذ دقف (ناشاق) امأو

 :يرذالبلا لاق مث «_- ناهبصأ ىلإ يأ هب قحل مث «ةونغ ا

 نبا هركذ ام عم كلذ قفتيو .«ناشاقو مك حّتُف ىسوم ابأ نأ :رابخألا حصأو ..

 ب سرا 0 هنأب 0

 )١( ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتفو 7 ؟9ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 117/5.
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 : (ةرجهلل نيرشعو ىدحإ ةنس) ثادحأ يف ريثك نبا لاقو
 . "”(ناشاقو ْمُق يرعشألا ىسوم وبأ حتتفا اهيفوا

 ناهبصأ ميلقإو ةمصاع حتف :رشع سماخ
 ةمصاعو رقم «ناهبصأ ميلقإ يف (ّيج) ةنيدم وأ .(ناهفصأ) ناهبصأ ةنيدم تناك

 ىف (ناولح)و (نئادملا) نم هباحسنا ذنم ةيسرافلا ةيروطاربمألا كلم درجدزي ىرسك
 هيجوتو رافنتساب درجدزي ماق ناهبصأ ةنيدم نمو ه١ ةنس  ناريإ ىلإ قارعلا
 زمرهمارو رتسُ حتتفاو يرعشألا ىسوم وبأ اهمزهف ه6 ةنس  رتْسُت ىلإ شويجلا
 لامش قطانم نم اهرفنتسا يتلا شويجلا درجدزي ثعب مث -ه١١ 15 ةنس  امهريغو

 ىسوم وبأ حتتفا ريسي دمأب دنواهن يف هشيج مازهنا دعيو - ه١ ٠ ةنس  دنواهن ىلإ ناريإ
 ثدح ٍذئئيحو ه1 1١ ةنس  ناهبصأ ميلقإ ىلإ مدقتي ذخأ مث ,ناذمه ميلقإ قرش قطانم
 ىلإ ناهبصأ نم درجدزي بره دنواهن نم نوملسملا غرف امل» :ًالئاق يرذالبلا هركذ ام
 ىرسك بورهو باحسنا نأ عئاقولا طبر نم نيبتيو ««نامرك ىلإ بره» مث ؛رخطصا
 سراوفلا ديس ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا اهيلإ مدقت نيح ناك ناهبصأ نم درجدزي
 ثالث ىلإ هشيج ميسقتب ىسوم وبأ ماق دقف ؛ةرصبلا ةبالو. ريما ئرعتشالا نسوم:ىبا
 - اهنم يتلا  داركألا ةقطنمب (ذوريب) يف يثراحلا دايز نب عيبرلا ةدايقب ةقرف .«قرف
 ةدايقب ةقرفو «ناهبصأ ميلقإ بونج يف (هدرك رهن) يريت رهن ىلإ  ًايلاح (دركرهش)
 يف (ّئجو ةيدوهيلا) ناهبصأ ىلإ قلطنا يذلا "”يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع

 .117ص الج  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
 يف يبطرقلا لاق (يعازخلا ءاقرو نب لُيَدَب نب هللا دبع) يناميلا ميعزلاو يباحصلا وه عه

 هل ناكو «ةعازخ ديس ناك) هتمجرت

 ,هوجو نم ناكو ءهلالجو ردف
 عماجلا باتك يف ءاجو (ةباحصلا

 ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل
 : ليدُب نب هللا دبع نأ فرطمابل نميلا
 ,ءاحصفلا ةاعدلا نم ناك ٠ ىباحصال

 نع دك ىف ةفاوتسنا] بنل ثيهنتتا
 ةمجلا نم ةليبق ةعارخو [ 89 رض]
 نب ورمع نسب ةعازخ) ونب مهو
 نب سيقلا ئرما نب ةثراح نب رماع
 ( ني دزألا نب نزام نب ةبلعث
 ةيرجحه 51 - 5١ ةنس .(أابس نب نالهك يرعشألا ىسوم يبأ حوتف طخ نب ديز نب كلام نب تبن نب ثروغلا
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 يتيم

 (مق) حتتفاف هشيج نم ةثلاثلا ةقرفلا سأر ىلع ىسوم وبأ هيف قلطنا يذلا تقولا تاذ

 نب هللا دبع اهدوقي يتلا ةقرفلاب ىقتليل ًابونج هجوت مث ناهبصأ ميلقإ لامش يف (ناشاق)و

 نب هللا دبع هيجوت تاياورلا ضعب تبسن دقو . (ةيدوهملا)و (يج) يف يعازخلا ليدب

 ناهبصأ حتف نع نودلخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا يف : ءاجو «باطخلا نب رمع ىلإ ليدب

 نم ناكو «ناهبصأ ىلإ نابتع نب هللا دبع نب هللا كييخ تت لكلملا ني ريق قع هلا

 نب رمع هَجَو) : هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج امنيب «راصنألا هوجو ْنِم ةباحصلا

 ىلإ رمع بتك لب :لاقّيو .ناهبصأ ىلإ يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع باطخلا

 لاقو . اهَهَجَوَف ناهبصأ ىلإ شيج يف ليدُب نب هللا دبع هيجوتب يرعشألا ىسوم يبأ

 ابأ ىفاَوَف شيج ىف ليدب نب هللا دبع هجو باطخلا نب رمع نأ ّيَوُر دقوا : يردالبلا

 نب فنحألا ىسوم ىيبأ ةمدقم ىلعو ؛ناهبصأ ًاعيمج اوزغف ناشاقو ْمُق حتف دقو ىسوم

 م . يج ليدب نبا حتف مث ءًاعيمج ةيدوهيلا احتفف سيق

 نم ةقرف هجَو يذلا هنأ كاردإ نكمي ةرصبلا ةيالو ريمأ وه ىسوم ابأ نأ امبو

 نب هللا دبع نب هللا دبع هعمو «يعازخلا ليدب نب هللا دبع ةدايقب ةرصبلا شيج

 وبأ هجوت امئيب  نيئمؤملا ريمأ رمع ةقفاومو رمأ نع كلذ ناكو :«يراصنأآلا نابتع

 هيف مدقت يذلا تقولا تاذ يف «ناشاقو ْمُق حتتفاف ناهبصأ ميلقإ لامش ىلإ ىسوم

 يف .(ةيدوهيلا) اهنم يتلا ناهبصأ ميلقإ نم ةيبونجلا ةقطنملا ىلإ ليدب نب هللا دبع

 ةيدوهيلا نأ ودبيو (ناهبصأ قاتسر) مساب نودلخ نبا اهركذ امنيب - يرذالبلا ةياور

 ةنيدمو (ناهفصأ) ةنيدم هيف يذلا لوألا  (ناهبصأ قاتسر) ىف ةيسيئر ةنيدم تناك

 نبا لاق قاتسرلا كلذ حتف يفو .(ناديبسإلا) قاتسرلا كلذ ريمأ ناكو (ناتسدرأ)
 ىلعو ناديبسإلا اهدنج ىلع ناكو «ناهبصأ وحن هعم نمب هللا دبع راسف» :نودلخ

 زرابو ءاولتتقاف .ناهبصأ قاتسرب ميظع عمج يف هيوداج نب رايرهش هتمدقم

 مهحلاصو - قاتسرلا كلذب  ناهبصأ لهأ مزهناو «هلتقف رايرهش ءاقرو نب هللا دبع

 ةنيدملا اهتفصب ةيدوهيلا ةنيدم يرذالبلا ركذ دقو .«قاتسرلا كلذ ىلع ناديبسالا

 نأ ودبيو (ناديبسإلا قاتسر) هنأب هزييمت نكمي يذلا قاتسرلا كلذ ىف ةيسيئرلا

 َهَجو» :لوقت ةياور يرذالبلا ركذف .ًايلاح (ناتسدرأ) ةقطنم يف عقت (ةيدوهيلا)

 هحلاصف ةيدوهيلا ىلإ هشيج يف ناكو سيق نب فنحألا ليدب نب هللا دبع

 - ةثلاث ةياور يفو «ةيدوهيلا ها هللا دبع نأ :ةيئاث ةياور يفو .؛. .اهلهأ

 مق حتف دقو ىسوم ابأ ىفاوف «شيج يف ليدُب نب هللا دبع هَجو) هنإ - حجرألا يهو

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١8 7.
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 سس سس يي يبي يبي بي يب ب يب يصب يب سبب!(

 احتفف «ءسيق نب فئنحألا ىسوم يبأ ةمدقم ىلعو «ناهبصأ ًاعيمج اوزغف ناشاقو
 مر يحل ناش رع ايو اس ع ل !ايمحح ةسويحلا

 دنع عيمجلا ءاقتلاو ءبونجلا يف ناهفصأ قاتسر نم هشيجو ليدب نب هللا دبع
 ل تل لا اا ل تاو ًايلاح ناتسدرأ ةقطنم يف - ةيدوهيلا

 نب هللا دبعو ىسوم وبأ لخدو .دحاو تقو ىف بونجلاو لامشلا نم قاتسرلا

 اميق كلذ هيعو «قاحسرلا كلذ ىلخ ةاديبسإلا ةحلاصم عتود#ةيدوهبلا ةييتم ليش
 يف اهب ًاميقم ناك يتلا  ّيج ةنيدم نم درجدزي ىرسك بحنسا وأ بره ودبي
 .نامرك ىلإو ارخطصا ىلإ  ناهيصأ

 ءيص ريفرجب ىلع
 تان مناخ ف

 ّيج ةنيدم قاتسر ىلإ  ناتسدرأ نم  يمالسإلا يبرعلا شيجلا مدقت مث
 - (ناهبصأ ةنيدم يه ّيج ةنيدمو) : ريثك نبا لاق «ناهبصأ قرش يف (ايلاح كدنيج)

 ا يمالسإلا يبرعلا ةيخعلا مدقت دقو - ناهبصأ ميلقإ ةمصاع تناك اهنأ يأ

 دم ةقرف سمار ىلغ ليدت نب هللا دبع راس ثيح « نيهاجتا نم ىج ةنيدمو قاتسر

 كاح ناكو نيج ةنيدمو قاتسر ىلإ شيجنلا نم ةقرف سأر ىلع ىسوم يبأو شيجلا
 نب رمع هَجَو) هنإ تاياورلا ركذت انهو .(نافس ذوفلا) :هل لاقي ناهبصأو ّيج ميلقإ

 لصتيو .(نافسذافلا ىمسُي اهنابزرم ناكو ناهبصأ ىلإ ليدب نب هللا دبع باطخلا
 نب هللا دبع هيجوتب ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك لب :لاقيو» :يرذالبلا لوق كلذب
 ىسوم يبأ نم ناك هيجوتلا نأ كش الو .ههّهَجّوَف ,ناهبصأ ىلإ شيج يف ليدب
 :نودلخ نبا لاق .(ناتسدرأ) ةيدوهيلاو ناديبسإلا قاتسر حتف دعب ةصاخو «ةرشابم

 ىلإ  (هشيجو ليدب نب هللا دبعو نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع ينعي) اوراس مث)
 نيب رايخلاو «ةيزجلا ىلع مهحلاصف .«نافسوذافلا اهكلمو ّيج ىمسُتو ناهبصأ
 هللا دبع ىلع ىسوم وبأ مدقو . بهذ نم ضرأ مكلو :لاقو «باهذلاو ماقملا

 نابزرم ناك» هنإ قاحسإ نب دمحم ةياور نع يرذالبلا ركذو .«ناهبصأ هعم لخدف
 ةنيدملا لهأ َبّتاَكو «ليدب نب هللا دبع هرصاحف «نافسوذافلا مست ناهيضأ

 ةامرلا نم ًالجر نيثالث راتخا هيلع سانلا ثايتلإ نابزرملا ىأر املف «هنع مهلذخف
 قحليو درجدزي عبتيل نامرك ديري ًابراه ةنيدملا نم جرخ مث ٠ «مهتعاطو مهسأبب قثي َث

 نايزرملا هيلإ تفتلاف .هفيثك ليخ يف هعبتاف ليدب نب هللا ليه ىلإ ةرخ نيحاحاو هب

 ىرت َنّمِل طقسي سيلف كسفن ىلع هللا قتا :لاقف - ًاعفترم الت يأ  ًافرش الع دقو
 . ليدب نب هللا دبع هزرابف . كانزراب انزرابت نأ تئش نإو كانيمر تلمح نإف مهس
 عجرأ نأ يف كل لهف ًاعاجش ًالقاع كارأ ينإف كلتق ٌبحأ ام اذه اي :هل لاق مث
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 بره ْنَمو ؛ةمذ ناك  دلبلا لهأ نم ماقأ ْنَمَف «ةيزجلا ءادأ ىلع كحلاصأف كعم

 ,””ةاطخأ اهي نفود ( يج حتفف ءهعم ليدب نب هللا دبع عجرف .هل ضرعتأ مل

 راس امدنع (ّيج) ناهبصأ ةنيدم ىلإ لصو دق يرعشألا ىسوم وبأ ناكو
 ةنيدملا ىسوم وبأ رصاحف «.هعم نيذلاو نافسوذافلا ةدراطمل ليدب نب هللا دبع

 تمتف «ىسوم يبأ ىلإ نافسوذافلاب عجر ليدُب نب هللا دبع نأ وأ ءاهحتتفاو

 (يج) ناهبصأ ةنيدم ىسوم يبأ عم ليدب نب هللا دبع لخدو «نافسوذافلا ةحلاصم

 نب هللا دبعل ناكو «ناهبصأ ميلقإو (نِج) ناهبصأ ةنيدم حتاف وه ىسوم وبأ ناكف
 نأل ىسوم يبأ شيج يف ةعيلطو ًادئاق هتفصب نكلو «كلذ يف رفاولا هماهسا ليدُب
 ينالقسعلل اةاحملا يتق ل املا باتك يف تبث دقو ريحا نيف: ىساوم انآ

 حلصلا يتاتك“ كلذ 0 "ا حتتفا يذلا وهال يرعشألا تمام ايا نأ

 لهأ نأ نودلخ نبا اهركذ ىتلا ةياورلا ىف ءاج دقف «ناهبصأ لهأو نافسوذافلل

 نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع مهحلاص» نافسوذافلا اهكلمو نِج ىمسُتو ناهبصأ
 ىدحإ ةنس) ثادحأ يف ريثك نبا لاقو «باهذلاو ماقملا نيب رايخلاو ةيزجلا ىلع

 دعب ناهبصأ ةنيدم يهو ْئج ةنيدم نوملسملا حتتفا ةنسلا هذه يفو» هنإ (نيرشعو

 باتك هللا دبع نب هللا دبع مهل بتكو «نيملسملا اوحلاصف «ةليوط رومأو ريثك لاتق

 .(ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع) قاحسإ نباو يرذالبلا ةياور يفو . «نامأو حلص

 ناهبصأ حتف يذلا نإو حلصلا باتك يف ًادهاش ناك ليدب نب هللا دبع نأ حيحصلاو

 ىسوم وبأ سراوفلا ديس وه ناهبصأ لهأو نافسوذافلل حلصلا باتك بتكو

 ةيسايسلا قئاثولا باتك يفو يربطلا خيرات يف ءاج دقف «يرعشألا سيق نب هللا دبع
 بتك» هنإ (ناهفصأ ةدهاعم باتك) صن ةياهن يف ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل

 يلي اميفو 2. .ةمصعو .ءاقرَو نب ليدب نب هللا دبعو . سيق نب هللا دبع دهشو
 : (ناهبصأ لهأل يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ دهع باتك) صن

 لهأو نافسوذاقلل سيق نب هللا دبع نم باتك .ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا
 :اهيلاوحو ناهبصأ

 يلي يذلا ىلإ اهنوُدؤت «ةنس لك يف مكتقاط ردقب ةيزجلا متيذأ ام نونمآ مكنإ

 ةأرِقو «هقيرط حالصإو «ملسملا ةلالد مكيلعو .ملاح لك نع «مكدالب [ىلوتي]

 نيملسُمللو .ملسم ىلع اوطلسُت ال «ةلحرم ىلإ لجارلا نالمُحو «ةليلو موي

 5١". ص ؟ج - يرعشألا ىسوم يبأ ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
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 رّيغم هرّيغ وأ أئيش مترْيَغ اذإف .متلعف ام نامألا مكلو . مكيلع ام ءادأو مكحصُن
 . مكل نامأ الف .هوملست ملو مكنم

 نب ةمصعو «ءءاقرو نب ليدي نب هللا دبعو «سيق نب هللا دبع دهشو بتك
 ' 0 ني

 ناهبصأ ميلقإو ةمصاع ىلع يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ لمعتساو

 رهص يفقثلا عرقألا نب بئاسلا هعمو «يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع ريمألا

 وبأ عجرو «ليدب نب هللا دبعل ابئانو ناهبصأ قاتسر ضعب ىلع الماع ىسوم يبا
 ناهبصأ يحاون يف ليدُب نب هللا دبع راسو» :يرذالبلا لاق .ةرصبلا ىلإ ىسوم

 .زاوهألا لهأ هيلع لموع ام وحن جارخلا يف مهُلَماَعَو ءاهيلع بلغُف اهلبجو اهلهس

 ىربكلا ةرميثلا قاتسر نم دابرفجب لقاعم ناهبصأ لهأ نم فارشألل تناكو

 اودؤي نأ ىلع ةعاطلا ىف اولخد ّىئج تحتف املف «نيبرام ةلعقيو ناسرواجهبب

 .«اوملسأف ةيزجلا نم اوفناو جارخلا

 رمع عم ةبتاكملاو ةرصبلا ىلإ ناهبصأ نم ىسوم يبأ ةدوع

 «ةرصبلا ىلإ ناهبصأ ميلقإ حتف نم يرعشألا ىسوم يبأ سراوفلا ديس داع
 ىلإ عجر تحتف املف . .ناهبصأ ىلإ ىسوم وبأ راس» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو

 اوثعبو «ةرصبلاب هب قحلو اهيف ام مّنَعَو ذوريب يثراحلا دايز نب عيبرلا حتفو «ةرصبلا
 ملف دفولا يف نوكي نأ يزنعلا نصحم نب هبض دارأو . سامخألاو حتفلاب رمع ىلإ

 .(. . ىسوم وبأ هبجي

 نب سنأ مهيف «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ًادفو ىسوم وبأ ثعب دقف
 مهعم ثعبو «سيق نب فنحألاو «يئثراحلا دايز نب عيبرلاو ,«يراصنألا كلام

 «قانر يذو نابيثلاو ذوريبو ناهبصأ ميلقإو ةنيدمو ناشاقو ْمَق حتف نع باتكب

 « بيهم بكوم ىف ةنيدملا ىلإ دفولا لصوف ءّيبسلاو فحتلاو لاملا نم اريثك ائيش

 ده ١ ةئس رهاوأ امير يده # ١ ةننف ةكلذو «تاظخلا نين رمح ةيكمؤملا ريماب اوقتلاز

 درجدزي ىرسك باحسنا وأ بورهب نينمؤملا ريمأ غالبإ دفولا ةمهم تلمش دقو -

 الا هنأ نينمؤملا ريمأ ىلإ سيق نب فنحألا لقنو ءرخطصا ىلإ وأ نامرك ميلقإ ىلإ
 ولف ءمهكلم كلهي ىتح وأ «مهيف مهكلم ماد ام نوضقتنيو نولتاقي سراف لهأ لازي

 . كلذب رمع نذأف .امهؤاجر عطقنا مهكلم انلزأف ءمهدالب ةيقب يف حايسنالاب تنذأ

 )١( 7ص هللا ديمح دمحم  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 5.
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 كس و ب سا

 ىلإ دفولا كلذ ىف ىسوم وبأ هثعبي نأ دارأ يزئعلا نصحم نب ةبض ناكو
 ىلإ اكان اولطلا و مق ببعقق» : نوولقت نتا لات: ىسوم وبا هيجل نلت ومع
 فلأب ةئيطحلا زاجأ هنإو «هسفنل نيقاهدلا ءانبأ نم نيتس ىسوم ىيبأ ءاقتناب ءهرمع

 «ىسؤوم وبأ رذتعاو . ةرصبلا زوما :نايفس يبأ نب دايز ىلوو  رائيد فلأ وأ
0 

 هل راص دق هنإ ىسوم يبأب - يدجنلا  يزنعلا نصحم نب ةبض ةياشو تلمش دقو
 ءانبأ نم نيتس ىقتنا هنإو ءاهلثم سانلل سيل هبكومو هبكرمو هسابل يف ةئيه هتيب لهألو
 وأ  مهرد فلأ ةئيطحلا رعاشلا ىطعأ هنإو هل يلاوم يأ  هسفنل سراف دالب نيقاهد

 نيِبَت دقو .ةرصبلا رومأ نايفس يبأ نب دايز ىلو هنأب معزلا ىلإ ةفاضإلاب - رانيد فلأ
 ناكو اتاك للا نوب علا ىلا ناس ا دايز ىلوي مل ىسوم ابأ نأ رمعل

 ذم تارفعأ تاكو ةاذان) ئسوم ردا نعكشساو ل : يرذالبلا لاق . اهييصق اهيا فانك

 ةنإ امأ و. : 1ةرضبلا نع صْخَش اذإ ىسوم يبأ ةفيلخ وه هنع هللا يضر يعازخلا نيصح

 هاننإوب ةيلادلا هنري سوقا لل هلا نإ بياع بألا لا ءوه هوا اعلا لنا
 لب ىسوم يبأ ريمألا مهس ناك دقو ؛مئانغلاو تاحوتفلا يف هموهس ْنِم صاخلا هلام
 ًائيش ناهبصأ حتف ىتحو زاوهألا حوتف نم ءادتبا تاحوتفلا كلت نم سانلا رئاس موهسو
 نب رمع بتك دقو «مهريغو نيقاهدلا ءانبأ نم يبسلا كلذ يف لخديو ًٌاميظع

 يف ماه باتك وهو  تاذلاب ةرتفلا كلت ىلإ دوعي دق - ًاباتك ىسوم يبأ ىلإ باطخلا
 : هيف لاق «رابخألا نويع يف ةبيتق نبا هركذ «مكحلا ةسايس

 ءايمع كايإو ينكردت نأ هللاب ذوعأف ؛مهناطلس نع ةرفن سانلل ّنِإف «دعب امأ»
 نارمأ تل يقر اذار ءراهن نم ةعاس ولو دودحلا مقأ .ةلومحم نئاغضو ةلوهجم

 . ىقبت ةرخ رخآلاو ذفنت ايندلا نإف هللا نم كبيصن رثآف ءايندلل رخآلاو هلل امهدحأ

 دهشاو ؛نيملسملا ىضرم دعو . الجر الجرو أدي أدي مهولعجاو قاسفلا اوفيخأو

 ْنَأ ريغ ؛ مهنم لجر تنأ امئإف .كسفنب مهرومأ رشابو و ميا نار ل

 .المح مهلقثأ كلعج هللا

 كبكرمو كمعطمو كسابل يف ةئيه كتيب لهألو كل اَشَف دق هنإ ينغلب دقو
 تيصتا ريدت مةمييبلا هل ريب نوكت نأ هللا دع اي كايإف ةاهلكت ةيملسملل نبل
 تغاز غاز اذإ لماعلا نأ ملعاو .نمسلا يف اهفتح امنإو نمسلا الإ ْمَه اهل نكي ملف
 .©7(مالسلاو .هب سانلا ىقش نم سانلا ىقشأو . هتيعر

 ."”7ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
 .١١ص ا١ج - ةبيتق نبال  رابخألا نويع (؟)
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 ىلع هأرقو لب «ريبك حايتراب باطخلا نب رمع باتك ىسوم وبأ ىقلت دقو
 هتيالو ذنم ىسوم يبأ جهنو ةسايس لثمي رمع باتك يف ءاج ام ناكو «سانلا

 كلذب هلامعو هسفن ىسوم وبأ مزلأ دقو ء«ريكذتلل رمع باتك ناكف «ةرصبلل
 .ديشرلا جهنلا

 ميلقإ حتف أبنب باطخلا نب رمع ىلإ ىسوم وبأ هثعب يذلا دفولا داع دقو
 داع ءرخطصا ىلإ ناهبصأ نم درجدزي ىرسك  باحسنا وأ - بورهو ناهبصأ
 لمعلاو سراف دالب ةيقب ىلإ حايسنألاب رمع نينمؤملا ريمأ نم رمألاو نذألاب دفولا
 ها ةنس ب ةرصبلا نم يرعشألا ىسوم وبأ سراوفلا ديس قلطناف ءاهحاتتفا ىلع

 سراف دالب يف سراوفلا ديس تاحوتف نم ناكف «تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ

 : يلي ام ناهبصأ ميلقإ دعب

 روباس حتفو رخطصا ىلإ مدقتلا :رشع سداس

 - ناريإ لامش يف  ناهبصأ نم - بحسنا وأ - بره دق درجدزي ىرسك ناك

 نب هللا دبع مدقتف  ناريإ بونج  سرافو رخطصا ميلقإ يف رخطصا ةئيدم ىلإ

 نأ ىلع لدي امم ءرخطصا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأو ناهبصأ نم يعازخلا ليدُب
 ناهبصأ نم هدونجب مدقتي نأب ناهبصأ لماع ليدب نب هللا دبع ىلإ بتك ىسوم ابأ
 حتفو درجدزي ةبراحمل نايقتليف «:ةرصبلا نم ىسوم وبأ اهيلإ مدقتي امنيب رخطصا ىلإ
 مدقتو «ناهبصأ ىلع عرقألا نب بئاسلا ليدب نب هللا دبع فلختساف ءرخطصا

 : هنإ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج كلذ يفو . رخطصا ىلإ هعم يذلا دونجلاب

 ءرخطصا ىلإ ناهبصأ نم درجدزي بره دنواهن رمأ نم نوملسملا غرف امل»
 ىفاوو «هيلع ردقي ملف «هعابتإل ناهبصأ حتف دعب ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع هجوتف

 . ''"(رخطصا ىسوم وبأ
 ىسوم وبأ قالطناو ءرخطصا ًادصاق ليدب نب هللا دبع مُدَقَت دنع هنأ ودبيو

 رخطصا ةرداغمب ردابف «مدقتلا كلذ فدهو ةطخب درجدزي فرع «ةرصبلا نم اهيلإ

 نب هللا دبع ةدوع روطتلا كلذ مزلتساو - ناريإ قرش ىصقأ يف  نامرك ميلقإ ىلإ

 رخطصا ميلقإ حتفل ىسوم وبأ ىقب امنيب «(ئج) ناهبصأ ةئيدم ىلإ هدونجب ليد
 . يبرعلا جيلخلا ىلع لطملا اهقرش يفو ناريإ بونج يف عقاولا سرافو

: 
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 شيج اهيف ناكو (روباس ةئيدم) دوصقملاو '"روباسيدنج حتتفاو ءرخطصا ىلإ
 ةيماح (جوت) يف ناكو «(سراف نابزرم كارهش وخأ) اهريمأ ناكو فيثك يسراف

 َِرْمِإ ىلوت يذلا صاعلا يبأ نب ديعس نب نامثع نيرحبلا لماع اهثعب ةيمالسإ ةيبرع
 يف مكحلا هاخأ نامثع ثعب) ثيح  ه١11 ةنس  يسودلا ةريره ىبأ دعب نيرحبلا
 مهبراحف (بلهملا دلاو ةرفص وبأو ءدوراجلا هتبنجم ىلعو جوت ىلإ لجر نيفلأ

 رخطصا ميلقإ ىلإ ةرصبيلا نه ىسوم وبأ مدقت يذلا تقولا يف كلذو « روباس وْيَيفأ

 روباس ىلإ ريسملاب نيرحبلا لماع ديعس نب نامثع ىلإ رمع بتكف ءروباس ةنيدمو

 نب نامثع فتاكي نأ ةرصبلاب وهو ىسوم يبأ ىلإ بتكو  روباس ىلإ  ريسملاب
 ةفلاسلا عئاقولاو صوصنلا نكلو .«ةرصبلا نم  روباس  ىسوم وبأ ازغف «ديعس
 كلذ ناكو ءرخطصا ميلقإ ىلإ ةرصبلا نم راس يذلا وه ىسوم ابأ نأ ىلع لدت

 نم ددملاب ديعس نب نامثع لصو مث «روباس راصح وأ ةهجاوم يف (جوت) ةيماح

 :نودلخ نبا لاق ءروباس ةنيدم راصح يف ىسوم يبأ عم كرتشاف «نيرحبلا

 نايزرم كارهش وخأ) وه اهكلمو 00007 حلاص ىتح روباس ةئيدم اورصاحو)»

 لخد برعلا نم ًالجر ْنأك همانم يف كارهش وخأ ىأرو» :يرذالبلا لاق .(سراف
 «نامألاو حاصلا ريلط مد ًاليلق تو ءهبلق 5 بخنف «هصيمق هبلسف هيلع

 ؛ةمذ هل نوكت نأ ىلعو هيبسي الو ادحأ لتقي ال نأ ىلع ديعس نب نامكع هحلاضصف
 ةونع يرعشألا ىسوم وبأ اهحتفف ءاوردغو اوضقن روباس لهأ نأ مث .الام لجعُيو

 .[ها] « ه7 ةنس - صاعلا يبأ نب ديعس نب نامثع هتمدقم ىلعو

 ه7 ةنس ىلوألا ةرملا يف  روباس ريمأ حلاص يذلا وه ىسوم وبأ ناك دقو

 كلتو ةرصبلا ةيالو ريمأ وه ىسوم ابأ نأل كلذو «ديعس نب نامثع هعم ناكو

 ةيالوب طبترت تحبصأ اهلماعو نيرحبلا ةقطنم نأ لب «ةرصبلا ةيالو عبتت قطانملا

 يرادإلا ميظنتلاو سانلاو دونجلل ءاطعلاب طبترت رومأل كلذو ءاهريمأو ةرصبلا

 نم امهريغو ءاهلماعو ناهبصأو ءاهلماعو زاوهألل ةبسنلاب لاحلا وه امك ىلاملاو
 نيذلا روباس لهأ نأ كلذ ىلع لدي اممو «ةرصبلا ةيالول ةعباتلا ميلاقألاو قطانملا
 دعب اميف اوردغو اوضقن ءرمع ةفالخ يف ه1 ةئس  مدقت ام ىلع مهتحلاصم مت

 ١. 11ص  نسحم ىجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 0

 ١١., ١ص ب نودلخح نبا خيرات يف نميلا 00
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 حبب بلل ل ضشضسبب يي  جيي  جيب بس بيبي ببب(بببجبساا:_

 هتمدقم ىلعو  ةوقلاب  ةونع يرعشألا ىسوم وبأ اهحتفف»  نامثع ةفالخ يف -

 لامع نيا كانت هنزل عسا رخل عسل دونا ضاعلا نا: نيب يعش ود نافع
 . ةرصبلل هتيالو ةرتف يف ىسوم يبأ ةداقو

 (زينيس)و (زاريش)و (ناجّرأ) حتف :نسنع عباس

 ىلإ - ه17 ةنس يف  روباس لهأ ةحلاصم دعب يرعشألا ىسوم وبأ مدقت دقو
 قطانم ةيقبو (زينيس)و (زاريش)و (ناجرأ) حتتفاف «يبونجلا سراف ميلقإ نم اهيلي ام

 .نامرك ميلقإ موخت ىلإ سراف ميلقإ
 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ يفو

 ىلع ًاحلص ناجرأ احتتفاف ءديعس نب نامثعو يرعشألا ىسوم وبأ عمتجا»

 . جارخلاو ةيزجلا

 نودؤي ةمذ اونوكي نأ ىلع (ةرخ ريشدرأ) ضرأ نم يهو زاريش احتفو
 .اودبعتسُي الو اولتقُي الو ءءالجلا مهنم بحأ ْنَم الإ جارخلا

 . "290(ضرألل ًارامع اهلهأ كرتو «ةرخريشدرأ ضرأ نم زينيس احتفو

 يدبعلا دوراجلا هجوُي نأ رمأ باطخلا نب رمع نأ) :ىنثملا نب رمعم لاق
 هنع فلخت رازيشو ةرج نيب دوراجلا ناك املف ,«ه17؟ ةنس «سراف عالق ىلإ
 ةبقعلا كلت تيمّسف هولتقف ودعلا نم ةعامج هب تطاحأف :«كانه ةبقع يف هباحصأ
 وبأ  يدزألا ةرفص وبأو «يدبعلا رذنملا نب دوراجلا ناك دقو .(دوراجلا ةبقع

 نب مره لمعتساو «حتفلا كلذ يف ىسوم يبأ عم يدبعلا نايح نب مرهو  بلهملا
 نم ىسوم يبأ عم ناك امك ؛(ةرخريشدرأ) ةنيدم يهو (ةرج) ىلع يدبعلا نايح
 : برك يدعم نب ورمع لاق هيفو «يثراحلا دايز نب عيبرلا ةداقلا رابك

 نمحرلاةعاطو داهجلا يوني ًاقّروّشُمدونجلاب ٌعيبر ئَّضَمو
 ناركم نم لابجألاو لهسلاو سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح

 يبأ سراوفلا ديس عم (سراف ىرق) دايز نب عيبرلا حايتجاو ةحابتسا تناكو

 نامرك ميلقإ موخت ىلإ زينيسو زاريشو «ناجرأ مث روباس اهنمو «يرعشألا ىسوم
 .درجدزي ىرسك بره دق ناك هيلإ يذلا

 رازيش ةنيدم احتتفاف يصاعلا يبأ نب نامثعب يرعشألا ىسوم وبأ قحل» :نودلخ نبا لاقو ()
 «نورزاكو .ءرخطصاو ءروج :لمش حتفلا نإو [؟"7” ص)] . ؟جارخلاو ةيزجلا ىلع ناجرأو

 .ناجرأو «رازيشو «ناجدنبونلاو
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 نامرك ميلقإ حتف :رشع نماث
 يرعشألا ىسوم وبأ ماق (سراف ميلقإ) ىمسُي ناك ام حتف لامكتسا دعب

 نب هللا دبع ةدايقب ةوقو يدع نب ليهس ةدايقب ةوقو دايز نب عيبرلا ةدايقب ةوق هيجوتب
 ةثالثلا ةداقلا اهيلإ هجوتف ه7؟ ةنس رخاوأ يف نامرك ميلقإ حتفل يعازخلا ليدُب

 ليدُب نب هللا دبعو زاوهألا ميلقإ نم يدع نب ليهس «تاهاجتا ةثالث نم مهدونجب

 يبأ هيجوتو طيطختب كلذ ناكو «سراف ميلقإ نم دايز نب عيبرلاو ناهبصأ ميلقإ نم
 :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ يفو «يرعشألا ىسوم

 ىتأف ًايزاغ يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ َهَجَو»
1 

 ناهبصأب هعم ناكو «ناهبصأ ميلقإ لماع يعازخلا ليدُي نب هللا دبع ناك دقو

 ىسوم يبأ رهص  عرقألا نب بئاسلاو يراصنألا نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع

 «نامرك ىلإ هدونج ريسي نأب ليدب نب هللا دبع ىلإ ىسوم وبأ بتكف  يرعشألا
 دم انو كف عيبرلا هجوت امك «زاوهألا نم اهيلإ هجوت دق يدع نب ليهس نأو

 امنإو «طبرلا اذه تاياورلا ركذت ملو «ثالثلا تاهجلا نم نامرك نوحتتفيف «سراف

 نم يدع نب لهس دصق» :هنأ نودلخ نباو يربطلا اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاج

 ىلإ ريسي نأ نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع ىلإ رمع بتكف «نامرك حايسنالا ءارمأ
 قحلو «عرقألا نب بئاسلا ناهبصأ ىلع فلختساف «نامرك لاتقل يدع نب ليهس

 . «نامرك لصي نأ لبق ليهسب

 عم نامركل نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع حتف نع ًاربخ نودلخ نبا ركذ مث
 نب ليدب نب هللا دبع نامرك حتف يذلا نأ ليقو» ًالئاق كردتسا مث «يدع نب ليهس

 نب هللا دبع نامرك حتف» هنأ ينئادملا نع يربطلا ركذ كلذكو «يعازخلا ءاقرو

 لماع نأل يرذالبلا هركذ ام عم كلذ قفتيو .«رمع ةفالخ يف ءاقرو نب ليدب

 ىسوم وبأ وه نامرك ىلإ ريسملاب هيلإ بتك يذلاو ليدب نب هللا دبع ناك ناهبصأ

 يدع نب لهس دئاقلا ىسوم وبأ هّجَو دقف  رمع سيلو  رمع ةفالخ يف يرعشألا
 - يرذالبلا ركذ امكو  تقولا تاذ يفو «نامرك ىلإ زاوهألا ميلقإ نم ةوق يف

 فلختسا ىلاتلابو «نامرك ًايزاغ ليدب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ هّجَو»

 تنمو امرك ىلإ راسو ناتيفا ىلع عرقألا نيديتاسلا ليتك نقيه دبع
 ىسوم وبأ ِهَجَو)» :هنأ نادلبلا حوتف يف ءاج كلذكو «نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع

 .7717ص - نوؤدلخ نبا خيرات يف نميلا 54و 78و "94ص - نادلبلا حوتف )١(
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 - 2. .نامرك ةنيدم يهو ناجريشلا لوح ام ىلإ يثراحلا دايز نب عيبرلا يرعشألا
 .- نامرك ميلقإ ةمصاع يأ

 نب هللا دبعو | ماودي عرف هللا دبعو] يدع نب ليهس دصقو) :نودلخ نبا لاق

 نيملسملا اولتاقو صفقلاب اوناعتساو «نامرك لهأ دشحو «نامرك نابتع نب هللا دبع
 «قرطلا لب قيرطلا مهيلع اوذحأو هللا نذإب نوملسملا مهمزهف .مهضرأ ىندأ يف

 لخدو «نامرك نابزرم هقيرط يف لتقو تفريج ىلإ يلجعلا ورمع نب ريسنلا لخدو
 حتف يذلا نإ :ليقو . .اودارأ ام اوباصأو ءدازريس ةزافم هللا دبع نب هللا دبع
 نب هللا .تينع خي هللا .ديعو رمح نب رمستلا ناك دقو "'"«ليدن ننءهللا دبع نافرك
 مسقلا كلذ حتف يذلا وه ناكف ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع دنج ةداق نم نابتع

 ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع حتف» :ينئادملا لاق كلذ يفو ءنامرك ميلقإ نم ىلعألا
 .(رمع ةفالخ يف نامرك

 لاق كلذ يفو «راغدنالاو مبو ناجريشلا يثراحلا دايز نب عيبرلا حتف امنيب
 : يرذالبلا

 ناجريشلا لوح ام حتفف يثراحلا دايز نب عيبرلا يرعشألا ىسوم وبأ هَجَو»
 .''”«راغدنالاو مب لهأ حلاصو «نامرك ةنيدم يهو

 تاهج يف  ناتسجس دالب ىلإ درجدزي ىرسك بره نامرك ميلقإ حتف مت املف
 نإ ذِإ ءراغدنالاو طزلاو ةجبايسلا مالسإ «حتفلا كلذب لصتي اممو  دنسلا
 :يرذالبلا لاق ءاحلص اهحتف يأ (راغدنالاو مب لهأ حلاص) دايز نب عيبرلا

 نيذلا ةرواسألا مالسإ أبن مدقت دقو .«ناتسجس يلي امم نامرك ةيحان نم راغدنالاو

 مالسإلا لبق اوناكف ةجبايسلا امأو» :ينئادملا لاق .ةرصبلا ىسوم وبأ مهنكسأ
 طزلاو ةجبايسلا امأ» :يرذالبلا لاقو «فوفطلاب اوناكو طزلا كلذكو لحاوسلاب
 املف «دنسلا لهأ نم هل اوضرفو هوبس نمم سرفلا دنج يف اوناك مهنإف راغدنالاو
 كلذو .«ةرصبلا مهلزنأف ىسوم ابأ اوتأو اوملسأ ةرواسألا رمأ نم ناك امب اوعمس
 .ها7 77 ةنس «نامرك حتف دنع

 : ناركم ميلقإ حتف : رشع عسات

 نم مهعم نيذلاو ءاقرو نب هللا دبعو دايز نب عيبرلل ىسوم يبأ هيجوت ناك
 نامرك سبونج ناركم نإ ذإ ناركم ميلقإ حتف لمشي نامرك ميلقإ حتفل دونجلاو ةداقلا

 ىلإ مدقت ناجريشلا لوح امو نامرك حتف مت املف .يدنهلا طيحملا لحاس ىلع

 .7377ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا "79و 7487و "94ص  نادلبلا حوتف (0)
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 نبا لاق يدع نب لهسو نابتع نب هللا دبع نب هللا دبعو دايز نب عيبرلا ناركم

 ناركم ىلإ اوعجرو  دنسلا رهن وهو  رهنلا اوغلبو ناركم اوحتتفاف» :نودلخ

 دايز نب عيبرلا غولب يف برك يدعم نب ورمع هنو .[١ج ١١5 ص]1.؛4اهب اوماقأف
 : حوتفلا كلت يف ناركم ىلإ يثراحلا

 ناركم نم لابجلاو لهسلاو سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح

 . يرعشألا ىسوم يبأل نامركو ناركم يف ًادئاق الماع دايز نب عيبرلا ثكمو

 (ناسارخ اباب) . . نيسبطلا حتف :نورشع

 ًايزاغ ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ هّجَو» :يرذالبلا لاق

 (سبط) امهدحأل لاقي نانصح امهو نيسبطلا غلب ىتح اهنم ىَضَمو «نامرك ىتأف
 امهحتتفاف .«ناسارخ اباب امهو «لخن امهيف مرج امهو .(نيرك) رخآللو

 مهرد فلأ نيتس ءادأ ىلع نيسبطلا لهأ ةحلاصم متو ًاحلص ليدب نب هللا دبع

 ًاريمأ الماع ليدب نب هللا دبع ثكمو ءها ةنس طساوأ يف كلذ ناكو اور

 ؛ةرصبلا ةيالول يرعشألا ىسوم يبأ سراوفلا ديس ةيالو راطإ يف ناهبصأ ميلقإل
 - الامش  ناسارخ يباب ىلإو  ًاقرش  ناتجسجس موخت ىلإ ناركمو نامرك حتفبف

 تامف ءرصم بونجو ديعص ىلإ صاعلا نب ورمع اهريمأ ل
 .ةيرجه 71 ةجحلا يذ 77 يف ايضرم ايضار باطخلا نب رمع

 ابأ ّرَقَأ ها 5 ةنئم مرحم رهش علطم يف - ةنذلخلا نان نب نامكع نلوق امن

 رمع بتك :ىيبعشلا لاق) : ريثك نبا لاق ةةردضلا ةيالو ىلع. ريمأ ئرعشألا ىسوم

 هّرقأ مث نينس عبرأ َرَقْيْلُف ىسوم ابأ الإ ةنس نم رثكأ لماع يل ْرقُي ال نأ هتيصو يف

 ماد دققف كلذبو ه1 ةنس ىتح ة ةنيمنلا ةرالاو» نامت ريقأ نشوف نأ ضتساف ( نيتنس

 ةرشع ثاللث ءاهز كلذو ه5؟9 ةنس ىتحو ه5 لوألا عيبر ذنم ىسوم يبأ دهع

 تار ل فلا ا اولا ار يالا
 نارمعلا يف ًاريبك ًاوأش ةرصبلا ةنيدم اهيف تغلبو «ميدقلا عساولا اهلولدمب ةرصبلا
 . ةعساو دالب ىلع مالسإلا عاعشإ اهنم قرشأو ءاخرلاو ملعلاو هقفلاو

 ةفالخ ذنم يرعشألا ىسوم ىبأ باونو رامع انه ركذن نأ ديفملا نمو
 ميلعت ىلع يعازخلا ةيضخلا ند ١ رف ملا ناك :دقف «باطخلا نب رمع

 نب بعك ناكو .ةرصبلا نم صش اذإ ىسوم يأ ةفالخو .ناآرقلاو هقفلا سانلا

 ةرصبلا ضرأ ىلع يملسلا دوسألا نب عشاجمو .ةرصبلا يضاق يدزألا راوس
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 تيب ىلع ةركب يبأ وخأو .مناغملا ضبق ىلع يلجبلا دبعم نب لبشو .مهتاقدصو
 لامع نم ناكو ىسوم ىبأ بتاك نايفس يبأ نب دايز ناكو .ةلُبألا روشعو لاملا

 . تارفلا ىلع كيتع نب جاجحلا :ةرصبلا ةيالو ميلاقأو قطانم ىلع ىسوم ىبأ

 ىلإ ىسوم وبأ ثعب امك «قرس ىلع الماع سيق نب فنحألا مع ةيواعم نب ءزجو

 ءروباسي دنج ىلع الماع زفتحملا نبا رشب ناكو .ىنادُغلا ردب نب ةثراح قرس

 نب يدع نب نامعنلاو .زاوهألا قوس ىلع الماع راصنألا فيلح يرازفلا بدنج

 ىلع ًالماع يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبعو .ةلجد روك ىلع ًالماع ةلضن

 نب هللا دبع ناهبصأ قيتاسر ىلع ليدب نب هللا دبع باون نمو .«ناهبصأ ميلقإ

 ينامهدلا ثرحلا نب دلاخو .عرقألا نب بئاسلاو «يراصنألا نابتع نب هللا دبع
 «ناركمو نامرك يف يثراحلا دايز نب عيبرلا ناك امنيب ,ءناهبصأ لام تيب ىلع

 . سرافو رخطصا ميلقإ قطانم ىلع الماع يصاعلا يبأ نب ديعس نب نامثعو

 تضم نأ ىلإ اهيلع لماعلا ليدُب نب هللا دبع ناك) ناهبصأ نأ يرذالبلا ركذو

 عجرف ان ئسوم# يا رهصب عرفألا خي هيتاسلا اهالو مث «ةنس نامثع ةفالخ نم

 . ةرصبلاب ةداقلاو ةباحصلا هوجو نم ناكو ةرصبلا ىلإ ليدب نب هللا دبع

 وبأ جرخ نافع نب نامثع ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا يفو» :نودلخ نبا لاق
 مهنأ يأ 2. .اورفك امل داركألاو دمآ لهأ ىلإ ًايزاغ ةرصبلا نم يرعشألا ىسوم

 اوضقن روبياس لهأ نإ : يرذالبلا نكدو .ةولئع ىسوم وبأ اهحتفف  حلصلا اوضقن

 ١8١[. صر (صاعلا

 ماقأ دق  رمعم نب هللا ديبع ناك» هنأب نودلخ نبا هركذ ام كلذب لصتيو

 نب هللا ديبع تباصأو ءرصحأ مث هب ردغلا روباس كلم دارأو ءرخطصا ةنيدم ًارصاحم

 . 'مهنم ًاريثك أرشب اهب اولتقف ةئيدملا نوملسملا حتف مث ءاهب تامف قينجنم ةراجح رمعم

 ندملا نم ناكو ءه17 ةنس تثدح ةعساو ةيسوجم درمت ةكرح نأ كلذ نم ودبيو

 سراوفلا ديس قلطناف «داركألاو دمآ لهأو رخطصا ةئيدمو روباس اهتلمش ىتلا قطانملاو

 رخطصا ةنيدم ءانثتساب ءاهيلع ةلودلا ةدايس طسب داعأف سراف دالب نم قطانملا كلت ىلإ

 روم ايف احمل لع أ كفو ءًائيعم ًائصح تناك ىتلا

 لتاقف ءرخطصا ىلإ رماع نب هللا دبع راس) ه؟4 ةئس رماع نب هللا دبع ةرصبلا ىلوت امل )١(
 حتفف «يعازخلا نيصح نب نارمع ليخلا ىلعو «ةزرب وبأ هتنميم ىلعو ءرخطصا لهأ

 .[نادلبلا حوتف - 78؟ص] . (رخطصا
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 نم ديدعلا نامثع عطقأ «نامثع ةفالخ نم ةسماخلاو ةعبارلا نيتنسلا يفو

 مهعطقأ هنأ كلذ ريربت يف ليق دقو «ةلجد ذاوس يف ىرقو يضارأ تايصخشلا

 رداصملا ضعب ركذت مل امنيب «نميلا وأ ةكم وأ ةنيدملاب مهل يضارأ نع ًاضوع
 نأ امي .مهتناكمو مهداهجو مهرودل ًاريدقت مهعطقأ هنأ رهاظلاو «ريربتلا كلذ

 داوس يف كلذكو ةرصبلا ةيالو داوس يف  جارخلا ضرأ نم تناك يضارألا كلت

 ضعب ىلع طسبلاب رئاشعلا وأ صاخشألا ضعب مايق ىلإ ىدأ كلذ نأ ودبي  ةفوكلا
 يبأ ريمألا ىدصتي نأ دب ال ناكو ءاهيلع طسبلل ًاديهمت اهيف يعرلاو جارخلا يضارأ
 ةماعلا دراوملا نم يه ىتلا يضارألا ىلع طسبلا عنميو ةرهاظلا كلتل ىسوم

 ةفيلخلا نأ ةعيرذب طسبلاب نوموقي نيذلا كرت نكمملا نم نكي ملف «نيملسملل
 نولواحي نم ءايتسا طسبلا تالواحم عنم راثأ دقو «تايصخشلا ضعب عطقأ نامثع

 ةرصبلاب رماع ونب تعر» :لاق يدع نب مثيهلا نع يبطرقلا ركذ دقف .«كلذب مايقلا

 جرخف ءرماع لآ اي اوخراصتف «مهبلط يف يرعشألا ىسوم وبأ ثعبف عرزلا يف

 : لاق ؟كجرخأ ام :هل لاقف ءىسوم وبأ هب يتأف «هل ةبصع هعمو يدعجلا ةغبانلا

 : كلذ يف يدعجلا ةغبانلا لاقف ءاطاوسأ هبرضف «يموق ةيعاد تعمس

 ايييريعيفألا ريكي هازأ تينأو. .ةومتش يتم ريكي دكا ثسبأر
 31 ءاغيحللا رجلا كاب ايي ولك انتسأ نافع ةيسال كلك نإنف

 وهف رمع هالوو هثعب امنإو نامثع سيل ىسوم ابأ ىلوو ثعب يذلا نأ ينعي
 . يمتني دهعلا كلذ ىلإ

 ىسوم يبأ ىلع نافع نب نامثع بيلأت يف حلاصملا باحصأ ذخأو
 جرخ ١ هنأ (ةرجهلل نيرشعو عست ةنس) ثادحأ يف يربطلا ركذف «يرعشألا

 هولوُتف هوًّبشتستف ريغص مكل امأ :لاقف نافع نب نامثع ىلإ يّبُضلا ةشّرْخ نب ناليغ

 تس رمع توم دعب اهيلو ناكو .ىسوم ابأ ينعي خيشلا اذه يلي ىتم ىتح ةرصبلا
 لاخ نبا وهو زيرك نب رماع نب هللا دبع ثعبو ءاهنع نامثع هلزعف «نينس
 . '"0(ه79 ةئس كلذو ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو ةرصبلا مدقف نافع نب نامثع

 ناك امل» هنأ اهيف معز يميمتلا رمع نب فيس قيرط نع ةياور يربطلا دروأو
 يف ىسوم وبأ ىدانف داركألاو جّذيِإ لهأ رفك «نامثع ةفالخ نم ةئلاثلا ةنسلا يف
 لجاّرلا داهج لضف يأ  ةلُجّرلا يف داهجلا لضف نم ركذو مهبدنو مهضحو سانلا

 .285ص ٠/ - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )١(
 .6 ؛ص هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)
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 لاقو «ًالاجُر اوجرخي نأ ىلع اوعمجأو مهباود ىلع رفن لمح ىتح - بكارلا ريغ
 امك انلعف هلعف هلوق هبشأ نإف هعينص ام رظنن ىتح ءيشب لجعن ال هللاو ال :نورخآ

 نيعبرأ ىلع هرصق نم هلَقُث جرخأ  ىسوم وبأ - جرخ موي ناك املف ءانباحصأ لعف

 اميف ةلجّرلا نم بغراو لوضفلا هذه ضعب ىلع انلمحا :اولاقو هنانعب اوقلعتف ءالغب
 - داركألاو جّديِإ داهجل يأ  (ئَضَمو «هتّباد اوكرت ىتح موقلا عْنَّقَف «هيف انتبُغر
 يبأ نم هوفعتساف نامثع اوتأ»  ةرصبلا لهأ نم رفنلا كئلوأ نأ يميمتلا فيس معزف

 ل فرع علا لك يل يبطلا سوك نب تذاع ناقل ةويحت نم ةلاتث ىسون
 عيناك ىردشا نم كنت الف اني ةنلماسلا وأ ايعاو حمرا نكأ دن يذلا اذه

 ضَوِع هيف ناك ًاريغص انيلع َترَّمَأ اذإو ةرصبلا كلم ُرخِصتسيو نيرعشألا ىلع هكلم

 هنأب ةثلاث ةياور يربطلا دروأ مث . «ةرصبلا ىلع هرَّمأو رماع نب هللا دبع اعدف ..هنم

 اّمَأ :هوعفرتف سيسخ- مكن ان : نافع نب نامثعل يبضلا ةشرخ نب ناليغ لاق)

 هذه ٌيرعشألا خيشلا اذه لكأي ىتم ىتح «شيرق رشعم اي هوربجتف ريقف مكنم
 فيس ةياور يف عقو دقو ''"رماع نب هللا دبع اهالوف خيشلا اهل هبتناف «دالبلا
 يبأ ًءافعإ نإ معزف هتداع يه امك قيفلتلاو فيرحتلاو بذكلا نم ءيش يميمتلا

 ركذ امك نامثع ةفالخ نم ةسداسلا ةنسلا يف حيحصلاو ةئلاثلا ةنسلا يف ىسوم

 ةيلهاجلا رمأ ايحأو انضرأ لكأ» ةرابع نإ مث «ىلوألا ةياورلا يف امكو هسفن يربطلا

 فيرحتو قالتخا يه (دالبلا هذه يرعشألا خيشلا اذه لكأي ىتم ىتح) ةرابعو «انيف

 اذه يلي ىتم ىتح) دنسلا ةحيحصلا ىلوألا ةياورلا يف امك وه ناليغ هلاق يذلاف

 وحن كلذكو (نينس تس رمع توم دعب اهيلَو ناكو «ىسوم ابأ ينعي ةرصبلا خيشلا
 لجاّرلا داهج لضف نع ىسوم يبأ ثيدح امأو «رمع ةفالخ يف نينس نامث

 ىسوم ابأ نأب يميمتلا معز امأو ءبوكرم الو ليخ هل سيل نم كلذب دوصقملاف

 ىلا يضرم يبا رسب نأ لواسسلا نم نيل داني قيعيرأ اع هريعق نو هلع جحا
 اميرف ءالغب نيعبرأ ىلع حالسو داتع نم يصخشلا  هلقث : هعم لمحيو ةكرعملا

 رصنلاب اوعجرف ودعلا داهجل هعم اوجرخ نيذلا شيجلل ةنؤمو حالس وه لقثلا نوكي
 ىسوم يبأ لزع هل اونيزف نامثع ىلإ هلاثمأو يبضلا ناليغ راس امنيب ءرفظلاو

 ْنِم ديري نم ة ةرصبلا ىلع يلوي نأو «سراف دالب حتافو هك هللا لوسر بحاص

 اهيلع ىَّلَّوَو رصم ةيالو نع صاعلا نب ورمع لزع دق نامثع ناكو «هبراقأ
 عست ةنس يفو» يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق هه ةنس  حرسلا يبأ نب هلل دبع

 )١( 5ص هج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ©6.
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 نع صاعلا يبأ نب نامثعو ةرصبلا نع يرعشألا ىسوم ابأ نامثع لزع نيرشعو

 . '17(ةنس نيرشعو عبرأ نبا وهو زيرك نب رماع نب هللا دبعل هلك كلذ عمجو سراف

 ةيالول سراف ةيعبت دكؤي سراف ةقطنم اهيف امي ةرصبلا ىلع رماع نب هللا دبع ةيلوتو
 هريغك سراف ميلقإ ىلع ىسوم ىبأل ًالماع ناك صاعلا يبأ نب نامثع نأو ةرصبلا
 ىسوم ابأ نافع نب نامثع  ىفعأ وأ  لزع املف «ةرصبلا ةيالو ميلاقأ لامع نم

 دقو «سراف ميلقإ نع صاعلا يبأ نب نامثع تقولا تاذ يف لزع ةرصبلا ةيالو نع

 يرصبلا نسحلا نع يربطلا ركذ دقف اضرلاب رماع نب هللا دبع ةيلوت ىسوم وبأ ىقلت
 تاّدجلا ميرك «جالو ٌجارخ ٌمالغ مكيتأي  ةرصبلا لهأل  ىسوم وبأ لاق» هنأ
 يبأ دنجج هل عمجف رماع نب هلل دبع مدقف «تادنجلا هل عمجُي «تامعلاو تالاخلاو

 . ''”(يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع دنججو ىسوم

 يبأ نب نامثع ىلإ رماع نب هللا دبع عم ًاباتك نافع نب نامثع بتك دقو

 ةرصبلا نم ةّلبألا ىلإ بهذ نمل طشلا كتيطعأ ينإ) :هيف لاق يفقثلا صاعلا
 ناك ام كتيطعأو ءاهيف لمع يرعشألا ناك يتلا ةيرقلاو «ةلبألا ةيرقل ةلباقملاو
 نين انيق ةخيسوب ةمجا «طضلا كلذ: عاري كاعيطعاو كلذ نم مخ ىرسكالا
 ناكو .؟7«. .ةّلبألل نيلباقملا طشلا ىلع نيذللا نيربقلا ىلإ ليباج ريد ىلإ ةرارخلا
 تأدب يتلا ةعساولا تاعاطقإلل ًائيشدت صاعلا يبأ نب نامثعل عساولا عاطقإلا كلذ
 نامثلا» باتكلا كلذ ناكو ءرماع نب هللا دبع ةيلوتو ةرصبلل ىسوم يبأ ةيالو ءاهتناب

 ىسوم ابأ نأ كلذ نم نيبتيو ")2نيرشعو عست ةئس ةرخآلا ىدامج نم نيقب
 ةنس لوألا عيبر يف باطخلا نب رمع اهايإ هالو ذنم ةرصبلل ًايلاو ثكم يرعشألا
 ىلغ رماع نب هللا دبع ةيلوت موي ه4 ةنس يناثلا ىدامج ١١ ىتحو ه5

 : ينالقسعلا لاق «دوهعلا ريخ هدهع ناك يذلا ىسوم يبأ ةيالو تهتناف «ةرصبلا

 يراخبلا جرخأو ..نآرقلا مهأرقأو ةرصبلا لهأ َهَقَف يذلا وه ىسوم وبأ ناك)
 نم اهلهأل ريخ بكار ةرصبلا ىتأ ام :لاق يرصبلا نسحلا نع حايتلا يبأ قيرط نم
 1 سوم ىحأ

 لاق ءةفوكلا ةيدم ىلإ اهنم لقتنا ةرصبلل ىسوم ىبأ ةيالو تهتنااملف

 .””ص ؟ج - يبطرقلا - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(

 .0 ص هدج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (0)
 توقايل نادلبلا مجعم نع 57ص  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (*)

 .(طش) ةدام - ١5١0 ص اج - ىومحلا

 77١0. ص ؟ج - ينالقسعلا رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (4)
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 مهيلع نامثع هلمعتسا ىتح اهلهأ هب هقفتو ةفوكلا ىسوم وبأ نكسف» :ينالقسعلا
 . '*””(يصاعلا نب ديعس لزع دعب

 ةفوكلل ًايلاو ىسوم يبأل يبعشلا رايتخالا

 ةفوكلا نع يومألا ىصاعلا نب ديعس لزعب نافع نب نامثع ةفيلخلا لوبق ناك

 ةدادؤلاو: حشا ناكل ةبافيعنلا قمت فاك ةبنويرحشألا قسوم نأ ةنلوتو
 هات ل ريق نيا ركذ هكون رججل 1#: ينانا# اديس ىف هنأ كللذو ةةييعشلا
 هنم اوبلطو لوقلا يف هل اوظلغأو «هئابرقأ نم ةيمأ ينب نم ةعامج ةيلوتو ةباحصلا
 ًاذخ هيلع كلذ: ىقق ةباحضلا نم نيقاسلا نم سريع لدبعسو هلامع لوعنأ
 ةفوكلا ريمأ يصاعلا نب ديعس هيلإ عمتجاف ءمهرضحأف ءارمألا ىلإ ثعبو
 صاعلا نب ورمعو ماشلا ريمأ نامفس بأ نب ةيواعمو ةرضبلا ما رضاك و هللا دبعو

 ناكو]  حرسلا يبأ نب هللا دبعو  [طقف ةالصلا ىلع ًاريمأ ورمع ناك]  رصم ريمأ
 قارتفاو رمألا نم ثدح اميف نامثع مهراشتساف  [برحلاو جارخلا ىلع رصم ريمأ

 َّمَه نوكي الف هيف ْمُهاَمَعو وزغلاب مهلغشي نأب رماع نب هللا دبع راشأف .ةملكلا
 عطقيو نيدسفُملا ةفاش لصأتسي نأب يصاعلا نب ديعس راشأو . .هسفن الإ مهدحأ

 امو ءالؤه ىلإ تفتلي ال هنأو ميلاقألا ىلع هلامع دري نأب ةيواعم راشأو «مهرباد

 اضرو ماشلا نع ثدحت ةيواعم نأ لاقيو]  ءًادنج فعضأو لقأ مهنإف هيلع اوبلأت
 نب هللا دبع راشأو  [حيحصلا وهو ماشلاب ةمقن يأ دوجو مدعو ماشلاب هنع سانلا

 مهتلئاغ نمأيو مهرش هب فكي ام هنم مهيطعيف لاملاب مهفلأتي نأب حرسلا يبأ
 كنإف نامثع اي دعب امأ :لاقف ماقف صاعلا نب ورمع امأو .هيلإ مهبولق هب فطعيو

 لِزْنْتَف َّمَدَقَت نأ امإو نوهركي ام مهنع لزعت نأ امأف نوهركي ام سانلا تبكر دق
 رذتعا مث) ةياورلا لوقت انهو . .«ةظلغ هيف ًامالك هل لاقو «هيلع مه ام ىلع كلامُع

 مهيلإ سانلا نم ًارضاح ناك نم هنع ْغلبُيل اذه لاق امنإ هنأب رسلا يف هيلإ ورمع
 نب ورمع لزع نأ ثبل ام نامثع نأل رظن هيف لوقلا اذهو  (اذهب نامثع نم اوضريل
 ةيلاتلا ةنسلا يف حرسلا يبأ نبال رصم ةلامع عمجو رصمب ةالصلا ةرمإ نع صاعلا

 نع تناك هتحيصنو ءاقللا كلذ ىف صاعلا نب ورمع تاداقتنا نأ ىلع لدي امم

 نامثع عمس دقف رواشتلاو ءاقللا كلذ يف امأ دعب اميف هلزع مت كلذلو ةعانق
 ام ىلع هلامع نامثع  ّرقأ يأ  ررق كلذ دنعف» ريثك نبا ركذ امك مث ءارمألا ةروشم

 عنتما «مهميلاقأ ىلإ لامعلا عجر املو . .لاملاب كئلوأ بولق فلأتو هيلع اوناك

 ٠١ ١. ص ؟ج - ىنالقسعلا رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000
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 نأ اوفلحو «حالسلا اوسبلو يصاعلا نب ديعس مهيلع لخدي نأ نم ةفوكلا لهأ

 . «يرعشألا ىسوم ابأ مهيلع يلوُيو نامثع هلزعي ىتح لوخدلا نم هونكمي ال
 (ةعرجلا هل لاقي ناكمب  ةفوكلا لهأ يأ  مهعامتجا ناكول :: ريقك ضنا اةلإف

 ناكم :ةعرجلا) نأل ةفوكلا ةنيدم سيلو ةفوكلا ةيالو فراشم ىلع كلذ نوكيف

 ىلع ةفوكلا لهأو ةداقو نيعباتلاو ةباحصلا عمجأ دقف .(ةيسداقلا برق فرشم

 لوخد نم صاعلا نب ديعس اوعنمي نأو ةفوكلل ًايلاو يرعشألا ىسوم يبأ رايتخا

 بحاص يرعشألا ىسوم ابأ مهيلع ىلوُيو نامثع هلزعي ىتح ةفوكلا ةيالو ضرأ
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 انلمح ام . ديعس - انيلع اهلخدي ال هللاو : ىعشتلا رتشألا ذغموي لاق دقو)»

 مث ؛هعنم ىلع اوممصو مهلاتق نع ديعس مجحأف «ةعرجلاب سانلا فقاوتو ءانفويس
 ىلإ اوبتكو ةفوكلا لهأ كلذ بجعأف «ةنيدملا ىلإ ًاعجار رك يصاعلا نب ديعس نإ
 ابأ ىلَّوو ءاولأس اه ىلإ نامثع مهباجأف «يرعشألا ىسوم ابأ مهيلع يلوي نأ نامثع
 4 يرجع“ 6 ةيرم كالذو: ةفاوكلا لع يسوم

 ظ ةفوكلل ىسوم يبأ ةيالو دهع
 نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ةدارإ عم ةفوكلا ةيالو لهأ ةدارإ تقفاوت دقل

 ةيالو ىلع ًاريمأ يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ سراوفلا ديس ةيلوت يف
 5 ةدسرح ةبقحس ةذنه ةنوكلا ىلاوثوت ةداوألا كلعلا تشوه ونا ياحهم ات« ةفاوكلا

 ميلا يفو قارعلاب ةفوكلا ةيالو ميلاقأ يف هدهع يف رومألا تبتتس تل خاف توها 6 ةكسف

 ا ديمأ يلجبلا هللا ا ير يادي رعبا نيس ةفرخلا نالوا ةعباتلا ناريإ

 ناريإ يف - ناجيبرذأ دالبل ًاريمأ يدنكلا سيق نب ثعشألاو ناريإ يف ناذَّمَه ميلقإل

 ناك قت ارنا لامش يف - ىَبْسُدو ْيَرلا ميلقإ يف ًابرطضم رمألا ناك امنيب - زاقوقلاو

 نب رامع هو ثيح ةفوكلل يسنعلا رساي نب , رامع ةيالو يف أدب دق يرلا ميلقإ حتف

 ةورع حتتفاف ءدهاجم فالآ ةينامث يف يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ّيرلا ىلإ رساي
 دئاقلا ثعب ةبعش نب ةريغملا ةفوكلا ىلوت املو - ه١7 ةنس  يرلا ميلقإ نم أمسق

 ريثك راص املف) يرلا ميلقإ ىلع ًاريمأ يجحذملا يثراحلا باهش نب ريثك يناميلا
 جارخلاب اونعذأو ةعاطلا ىلإ اوعجر ىتح مهلتاقف اوضقن دق اهلهأ دجو يرلا ىلإ
 مث .(ناسليطلاو رببلا ازغو مهب عقوأف مليدلا باهش نب ريثك ازغو «ةيزجلاو

 ةنس  نامثع ةفالخ ىف ةفوكلل ةيناثلا صاقو ىبأ نب دعس ةيالو ىف يرلا تضقتنا

 يدضاعلا نب: ليعتس ةيالوب ىف: عيعتتلا تااعرمأ نعني ملصأق دس ااهارقناد الاف
 تحت داهجلل سانلا باجتسا  ها"4 ةنس  ةفوكلا ىسوم وبأ ىلوت املف ةفوكلل
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 هسفنب يّرلا ىسوم وبأ ازغ» :يرذالبلا لاق «يرلا ميلقإ ىلإ مهب قلطناف هتيار
 نب ركب ينثّدح١ :يرذالبلا لاقو «لوألا اهرمأ ىلع اهحتفن اهلهأ ضقن دقو

 ىتح حتفتو ضقتنت يرلا لزت مل :لاق يّرلا يضاق سيرض نب ىيحي نع مئيهلا
 يرعشألا ىسوم ىبأ ةيالو يف يراصنألا بعك نب ةظرق اهحتف نم رخآ ناك
 يرلا ىسوم وبأ ازغ» امدنع كلذو '''6تماقتساف «نافع نب نامثعل ةفوكلا
 تناكو ىسوم ىيبأ ةداق نم يراصنألا بعك نب ةظرق ناك ثيح «اهحتفف هسفنب

 ىسوم وبأ اهازغف ءاهحتفو اهوزغ نيملسملل قبسي مل يرلا ميلقإ فارطأ
 قنا حتتفا ١ ءاهتنالاو ءدبلا باتك يف يسدقملا لاق نيورتا رحب عي تخايستو

 : ”(نامثع ةفالخ يف دنوامدو ناقلاطو يّرلا لامعأ ةيقب يرعشألا ىسوم
 تماقتساف ْيَرلا ميلقإ ىلع ًاريمأ يراصنألا بعك نب ةظرق ىسوم وبأ لمعتسا

 ىسوم وبأ سراوفلا ديس داعو «مالسإلا اهيف رشتناو تاهجلا كلتو يّرلا
 ةفالخ تهتنا ىتح ةفوكلل ًايلاو لزي ملو ءرفظلاو رصنلاب ةفوكلا ىلإ يرعشألا
 . ةيرجه١'2 ةنس ةجحلا يذ يف هلتقمب نافع نب نامثع

 ىربكلا ةنتفلا يف ىسوم يبأ نع نيقيلا أبنلا
 يذ ىف  ةفالخلاب بلاط ىبأ نب ٌىلع ةعيابمو نافع نب نامتع ةفيلخلا لتقمب

 ىسوم يبأ فقوم ضرَحُت يتلا ىربكلا ةنتفلا تأدب «ةرونملا ةنيدملاب هه ةجحلا
 يبأ نع نيقيلا أبنلا لثمتي امئيب ءءارتفالاو هيوشتلا نم ريبك ردقل اهيف يرعشألا
 : يلي اميف ميكحتلا ةيضقو ىربكلا ةنتفلا يف هفقاومو هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 ةفالخلاب ًاّيلع ىسوم يبأ ةعيابم
 ةباحصلا مسقنا ةروئملا ةنيدملا يف ةفالخلاب يلع عيوبو نامثع لتق امل

 ةقرف ؛ءادعلا فقوم هنم تذختاو ًاّيلع تضراع ناتقرف اهنم «قرِف عبرأ ىلإ سانلاو
 ماشلا ريمأ ةماعزب ةقرفو «ةكم يف اهل اوباجتسا نيذلاو نينمؤملا مأ ةشئاع ةماعزب

 راعش اوعفر نم مهريغو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأ هعمو نايفس يبأ نب ةيواعم

 لاق ءاّيلع اوعيابي ملو لازتعالا فقوم ةباحصلا نم ةقرف تذختا امنيب .نامثعل رأثلا

 نب هللا دبعو «صاقو يبا زي دعس :ّيلع ةعيب نع دعق نَمِم ناك) : يدوعسملا

 نم يرعشألا ىسوم وبأ نكي ملو '' (سانلا نم نيرخآ يف ةبعش نب ةريغملاو ءرمع

 ١60". ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتنف 230

 1517 نيم ب هيت ندا فراعملاو  97١/ص هج - ىسدقملل - ءاهتنالاو ءديلا 00

 .5 ١ 5ص ”ج ب. يدوعسملا  بهذلا كلو ةرف
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 ( يلع ةعيب نع تدعقو ت تلزتعا يتلا ةقرفلا نم الو ابلغ اعضراع نيتللا نيتقرفلا

 سوت بأ كا لع ءةفالخلاب اًيلع اوعياب نيذلا ةباحصلا ةقرف نم ىسوم وبأ ناك امئإو

 هل لخأو «هتعيابمل ةفوكلا ةيالو لهأ اعد امنإو ّيلعل ةيصخشلا هتعيابم دنع فقي مل

 ةعاطب هل بتكو «ةرونملا ةنيدملاب لازي ام ٌىلعو ءاهميلاقأو ةفوكلا لهأ نم ةعيبلا
 : ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو .ةفوكلا لهأ ةعيابمو

 .«مهنم ليلقلا الإ مهتعيابمو ةفوكلا لهأ ةعاطب يلع ىلإ ىسوم وبأ بتك»
 ابأ لزع ةنيدملا يف عيوب امل ًاّيلع نأ معزت ةياور خيراثلا بتك يف تعاش دقو

 ءوض ىلعو «باهش نب ةرامع هل لاقُي ايلاو اهيلإ ثعبو ةفوكلا ةيالو نع ىسوم
 هَدَصَف ةفوكلا ىلع أريمأ ثوعبملا باهش نب ةرامغع امأ) : ريثك نبا لاق ةياورلا كلت
 كلت ىلع ًادامتعاو . (هربخأف يلع ىلإ عجرف «نامثعل ابضغ دليوخ نب ةحيلط اهنع
 قيرطب يهو  ةلابُر غلب املف باهش نب ةرامُع امأ» :اضر دمحم لاق ًاضيأ ةياورلا
 عجرا :ةرامعل لاقو . .نامثع رأثب بلطي دليوخ نب ةحيلط هيقل - ةفوكلا نم ةكم
 نامثع لماع ناكو - كقنع ٌتُبَرَض َتْيَبَأ نإف الدي يهريمأب قوةيريأل موقلا نإف

 | . ربخلاب يلع ىلإ ةرامُع عجرف  ىسوم ابأ ةفوكلا ىلع

 - هريغ وأ يميمتلا رمع نب فيس اهقيفلتب ماق ًءاوس  ةياورلا هذه نأ عقاولاو
 نأل «قيفلتلاو بذكلا ةراهم نم ىتح ولخت امنإو بسحف ةحصلا نم ولخت ال اهنإف
 يف تباث كلذو «ةيرجه 7١ ةنس دنواهن ةعقوم يف ًاديهش تام دليوخ نب ةحيلط
 ةيناثلا ةيصخشلا امأ « خيراتلا بتكو ةباحصلا مجارت يفو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
 وول نوبل مت رجم ريح يابحر ةرامع) وهو ةقفلملا ةياورلا كلت يف

 ًاركذ هل دجن مل باهش نب ةرامع» :ًالئاق كلذ ىلإ اضر دمحم ذاتسألا راشأ دقو

 ةفالخ يف تام دليوخ نب ةحيلط نأب هانركذ ام كلذ ىلإ فاضُيو ''”«ةباحصلا نيب

 ةرشع عبرأب يلع ةعيابمو نامثع لتقم لبق كلذو ه١ ةنس دنواهن ةعقومب رمع

 ابأ ُيلع لزع امف «ةحصلا ىلإ رقتفت اهلاثمأو ةياورلا كلت نأ كلذ نم نيبتيو «ةنس
 نب ةرامع دليوخ نب ةحيلط دَص الو ”تايبك ند ةرامع هناك ىلو الو. ىنرد

 يبأ نب يلع دض ناك ىسوم ابأ نأب معزلل قيفلتو ءارتفا ضحم كلذ امنإو «باهش

 ؛ةفالخلاب عيوب امل ةفوكلا نع هلزع هنأل نيمكحلا رايتخاو ميكحتلا ةيضق يف بلاط

 ام وهو اهميلاقأو ةفوكلا يف ةعيبلا هل ذخأو ّيلع عم ناك ىسوم ابأ نأ حيحصلا امنيب
 نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو  ه756 ةنس مرحم يف - كلذب هيلإ بتكو ةنيدملاب لازي

 .57؟7صو ا,/4ص -اضر دمحمل  نيدشارلا ءافلخلا عبار بلاط يبأ نب يلع مامإلا )١(
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 لاقو «مهنم ليلقلا الإ مهتعيابمو ةفوكلا لهأ ةعاطب يلع ىلإ ىسوم وبأ بتكا :ريثك
 :اضر دمحم ذاتسألا

 «مهتعيبو ةفوكلا لهأ ةعاطب  هنع هللا يضر - ىلع ىلإ ىسوم وبأ بتكا

 + ال3 ساكو .ناك دق يذلاب يضارلاو «ناك يذلل مهنم هراكلا نّيَبو

 ةباجتسا يف هريثأت ةفالخلاب يلع ةعيابم ىلإ هتوعدو ىسوم يبأ فقومل ناكو

 ناجيبرذأ ريمأ يدنكلا سيق نب ثعشألا ذخأف ءاهميلاقأو ةفوكلاب سانلاو ءارمألا

 ناَدَمَه ميلقإ ريمأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ذخأو ناجيبرذأ ميلقإ يف ْئلعل ةعيبلا

 ميلقإو ناذمه ميلقإ يف ّيلعل ةعيبلا ءْيّرلا ميلقإ ريمأ يراصنألا بعك نب ةظرقو
 ةعقوم دعب ةفوكلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع مدق نأ ىلإ مهلامعأ يف اوثكمو ءْيَرلا
 ناكو ءهيلإ اومدقف «ةفوكلا ىلإ مودقلاب مهيلإ بتكف ه7” بجر يف  لمجلا

 ىتحو هاه ةجحلا يذ يف  ّيلع ةعيابم ذئم ةفوكلا ةيالو ريمأ وه ىسوم وبأ
 وه ناك ىسوم ابأ نأ كاردإ حيتي امم هال“ بجر يف  ةفوكلا ىلإ ّيلع مودق

 . ةفوكلا همودق ىتح مث لمجلا ةعقوم ىتح ةفوكلا ىلع بلاط يبأ نب يلع لماع

 لاتقلا لازتعاب هتحيصنو نيملسملاو ةباحصلا لاتتقال ىسوم يبأ ةضراعم

 ةشكاع فيناكأ د . اريطخ ًاروطت ماسقنالا ةنتف تدهش ه75 يناثلا عيبر رهش يف

 نم امهو - ريبزلاو ةحلط اهعمو ةرصبلا ىلإ ةكم نم تلصو دق نينمؤملا مأ

 ةفالخ يف نميلا ريمأ يلظنحلا ةّينم نب ىلْعيو - ةنجلاب نيرشبملا رشعلا ةباحصلا
 مهلوخد لبقو .مهعم نيذلاو «ةرصبلا ريمأ رماع نب هللا دبعو «نامثعو رمع

 ؟ةرصبلا لاجر ْنَّم :رماع نب هللا دبعل ريبزلا لاق) ءاهيلإ مهريسم لبق وأ ةرصبلا
 ةعيبر نب رذنملاو «نميلا يف يدزألا راوس نب بعك ءعاطم ديس مهلك ةثالث :لاق

 ةحلط بتكف - ةرصبلاب ميمت يف وأ - ةرصبلا يف سيق نب فنحألاو «ةعيبر يف

 . (مامضنالا ىلإ مهوعدت بتك ةثالث «ةئالثلا ءاسؤرلا ىلإ - ةشئاع مهعمو - ويش ولاو

 نتا ةيالور نا ةرصبلا يضاق ناك يذلا يدزألا راوس نب بعك ىلإ مهباتك اهنم

 باطخلا نب رمع يضاق كنإف «دعب امأ» :هيلإ اويتك ثيح ةرصبلل يرعشألا ىسوم

 بضغاف ىذألا نم نامثعل تبضغ تنك دقو نميلا لهأ ديسو ة ةرصبلا لهأ خيشو
 انِإف ءدعب امأ» ريبزلاو ةحلط ىلإ راوس نب بعك بتكف «مالسلاو .لتقلا نم هل

 راوس نب بعك دقتنا مث «فيسلاب هيف ريغلا رمأ ءاجف «ىذألا نم نامثعل انبضغ

 ىلع وهف هدهش نم ىلع لكشأ دق نامثع رمأ ناك نإو» :لاق نأ ىلإ ريبزلاو ةحلط
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 يبل ل ل ل يس ييجي ل لل

 «ةرصبلا اوغلب ىتح ةشئاع شيج لحتراو» :اضر دمحم لاق . (لكشأ هنع باغ نم
 غلب املو ٠ ؛ريفحلاب باوجلا رظتنت تثكمو ةرصبلا لهأ نم لاجر ىلإ ةشئاع تبتكف
 دوسأللا ابأو يعازخلا نيصح نب ناعم ديني نيب انامتما اهو رمل اا كل

 ناك راصنألا نم ٌيباحص فينح نب نامثعو ''”«اهريسم نع ةشئاع الأسيل يلؤدلا
 بلاط يبأ نب يلع هلمعتسا مث ىسوم يبأ ةيالوو رمع ةفالخ يف قارعلا لامع نم

 هتيالو ةرتف يف ىسوم يبأ بئان ناكف يعازخلا نيصح نب نارمع امأ ا
 . .ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ىلإ دوسألا وبأو نيصح نب نارمع راسف .. » ةرصبلل

 :لاقف ؟كمدقأ ام :هل الاقو ةحلط ايتأ مث :تلاق ام اهل تلاقف ةشئاع عم املكتف
 لاقو « يقنع يف فيسلاو ءىَلَب :لاقف ؟اًيلع عيابُت ملأ :الاقف «ءنامثع مدب بلطلا
 فيئح نب نامثع ىلإ دوسألا وبأو نيصح نب نارمع داعو :ثللد لق نوسرلا
 لهأ رثكأ ذخأو ''”«مهنع هللا يضر ريبزلاو ةحلطو كاك نم اعمس اهيسسنارخأو
 اودانتو سانلا مسقناو «ةرصبلا اولخدف ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ىلإ نومضني ةرصبلا
 نب بعك اوثعبي نأ ىلع - ريسي لاتق دعب  اوقفتاف دبرملا يف اوعمتجا مث لاتتقالل
 25 نهتم عرس عملا ىلع اهرقأ ريبرلاو ةحلط ناك نإف ةنيدملا ىلإ راوس
 داوم قد معك انيك اهل ريب لاو ةحيلط حرت اهيركا انوكيت ول ذإو :ةريضملا ف
 :ةروتملا ةضدملا ادِضاق

 نم راس دق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناك ةرتفلا كلت يفو
 يلع مامإلا نأ :ريثك نبا ظفاحلا ركذو «ةفوكلاو ةرصبلا ًادصاق ةرونملا ةنيدملا
 عد يتبأ اي : لاقف يلع نب نسحلا هئبا هيلإ ءاج» :ةديدملا نم ريسسلا ايهكامل
 املف .'اهنم لبقي ملف .مهنيب فالتخالا عوقوو نيملسملا ءامد كفس هيف نإف اذه
 ةنيدملا لهأ نم هعم اوراسو هوباجأ نيذلا لك ناك ةنيدملا نم ّيلع مامولا جرخ
 نبا لاق «قيرطلا ىلإ يلع نب نسحلا هب قحلو ءطقف لجر ةئامعست زاجحلاو
 :هل لاقف قيرطلا يف يلع نب نسحلا يلع مامإلا ىلإ يأ - هيلإ ءاج» :ريثك
 كنإ :ّىلع مامإلا هل لاقف . كل رصان ال ةعيضمب ًادغ لتقت «ينتيصعف كئيهن دقل
 لاق نأ ىلإ . (كتيصعف هنع ىنتيهن يذلا امو ةيراجلا نينح ىلع نحت لازت ال
 ةرصبلا ًادصاق يلع مامإلا ىضمو ءنسحلا هنع فكف . (ينُب اي ينع فكف» :هل
 نم لجر ءاجو» . فالآ ةعضب هعمو ةفوكلا ةيالو فراشمب لزن ىتح ءةفوكلاو
 هل لاقف «بلاط يبأ نب يلع ىلإ ينابيشلا رطم نب رماع هل لاقُي ةفوكلا لهأ
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 وبأف حلصلا تدرأ نإ :رماع لاقف . ىسوم ىيبأ نع هلأسو كءارو ام : : يلع مامإلا

 الا ديرأ اه شارو : يلع لاقف . يتحد سيات واعجلا تدراطترو ء«هبحاص ىسوم

 7 انيلع ذركت نما حاسما

 نم رذحيو حلصلا ىلإ وعدي ناك ىسوم ابأ نأ ىلإ ينابيشلا رماع مالك ريشيو

 ةحلطو ةشئاع أبن هاتأ لنم ًاضعب مهضعب نوملسملاو ةباحصلا لتقي نأو ءامدلا كفس

 مث ةرصبلاب سانلا مسقناف مهل اوباجتسا ةرصبلا لهأ نم ريثكلا نأو ةرصبلاب ريبزلاو

 ةعيبلا ىلع اهركأ ريبزلاو ةحلط ناك اذإ امع لأسيل ةئيدملا ىلإ راوس نب بعك اوثعب
 قارعلا لهأ حصنيو ةحلاصملا ىلإ اوعدي ىسوم وبأ ذخأ لئدتعو . .ًاعوط اعياب مأ

 ريبزلاو ةحلطل ةباجتسالا يف اوعفدنا نيذلا ةرصبلا لهأ كلذ يف امب لاتتقالا لازتعاب

 ىسوم ىبأ فقوم ةفرعمل نوعلطتي ةرصبلا ةيالو لهأ نم ريثكلا ناكو . .ةشئاعو

 ىلإ ريخلا دبع ىتأ» دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةنسو هللا باتك مهملع يذلا

 ةحلطو .ةفوكلا رهاظ يف هعم نمب يلع «قرف عبرأ سانلا :هل لاقو ىسوم ىبأ

 وبأ لاقف . اهب ءانع الو لتاقت ال زاجحلاب ةقرفو .ماشلاب ةيواعمو ءةرصبلاب ريبزلاو

 . «ةنتف هذهو «قرفلا ريخح كئلوأ : ىسوم

 نيذلا ةباحصلا مه (قرفلا ريخ كئلوأ) مهنع ىسوم وبأ لاق يتلا ةقرفلاو

 «بلاط يبأ نب ؛ يلعل الو ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل اوبيجتسي ملف ةنتفلا اولزتعا

 (ةبعش نب ةريخملاو «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو «صاقو يبأ نب دعس) مهنمو

 ركذو .(سانلا نم نيرخآ ىف يف «ّيلع ةعيب نع اودعق) مهنأ يدوعسملا لاق نيذلا

 ءراصنألا نم آَيلع اوعيابي مل نيذلا نأب نسحلا نب هللا دبع ثيدح اضر دمحم

 د " ىزاضتالا فنان ني ةفكو «يراصنألا تباث نب ناسح) مهنم

 «يراصنألا كلام نب بعكو ؛ريشب نب نامعنلاو ةمَّلْسَم نب دمحمو ءيردخلا

 ءةرجع نب بعكو لسع وذ ةلاضفو «جيدخ نب عفارو ؛دّلَخُم نبا ةمّلْسَمو

 لها نم ا رعت ةيديدلا ىلإ ىورألا ناوشروب هيبعك لضو هلو" 00

 لوسر ينإ ةنيدملا لهأ اي :راوس نب بعك لاق» ريبزلاو ةحلط رمأ ةفرعمل ةرصبلا

 اهايتأ مأ يلع ةعيب ىلع ريبزلاو ةحلط موقلا ءالؤه هركأأ ءمكيلإ ةرصبلا لهأ

 :لاقو.ى 235 هللا لوسر تبع وهو تا ةثراخ ند ديزي ةماسأ ماقف . .؟نيعئاط

 .ل55ص  دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر (0)

 وهو «ةنيدملا ىلع هفلختسي رمع ناك «ءاملعلا ةباحصلا رابك نم :يراصنألا تباث نب ديز (0)

 . (ثيباث نيا ليزو: : ىشسومت أو «ىلعو «رمع) ةعبرألا ةمألا ةاضقو ءاملع دحأ
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 نب بيهص راثو «سانلا ضعب هبثاوف .ناهراك امهو الإ اعيابي مل امهنإ مهللا

 ذحأو :ةفاسا نع نناقلا أوعلمو .دادهتالا رم ةلع ىف لنز قب ةفوقأ تاو ناتس

 ؟توكسلا نم انعسو ام كعسو امأ (لاقو «هلزنم هلخدأف هجرخأ ىتح هديب بيهص

 نب بعك عجرو . تيار امدىلإا نهارك. رمآلا نأ قرا تنك اههتناوال :ةفانسا لاقف

 .*'” «ناك امب مهربخأو ةرصبلا لهأ ىلإ راوس

 مل نمم هلوسرو هللاب ملعأ هوبحص نيذلا ِةِيَنَي دمحم باحصأ نإ سانلا اهيأ :لاقف»

 ريخ اهيف ٌمئانلا ةنتف هذه نإ الأ : ةحيصن مكيلإ دؤم انأو أقح انيلع مكل نإو ( هيححصي

 نم ٌريخ مئاقلاو ء مئاقلا نم ريخ لدعاقلاو «دعاقلا نم ٌريخ ناظقيلاو . «ناظقيلا نم

 اووأو «راتوألا اوعطقاو «ةنسألا اودمغاف ؛«ىعاسلا نم ريخ بكارلاو «بكارلا

 . (ةنتفلا هذه ىلجلتو رمألا اذه مئتلي ىتح مولظملاو دهطضملا

 ريثأت اهل ناكو «ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ لمشت ىسوم يبأ ةحيصن تناكو

 ةدوع ةصاخ «ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل ةباجتسالا يف تعفدنا يتلا ةرصبلا يف يباجيإ

 نأ ةثراح نب ديز نب ةماسأ ةداهشب ةرصبلا لهأ ةفرعمو ةنيدملا نم راوس نب بعك

 يبأ ةحيصن ةحيصنو فقوم ريثأت ناد ١ ور يا رحل

 نبا لاق «ةرصبلا يف ريبك ريثأت هلو ةباحصلا رايخ نم نارمع ناكو .«اهيف لتاقي ملو

 نكي ملو «ةركب وبأو نيصح نب نارمع ةباحصلا نم ةرصبلاب لزن نم لضفأ» نيريس
 نم راوس نب بعك عجر املو . «ةرصبلا يف ةباحصلا نم دحأ نارمع ىلع مدَقُي دقي

 نعل ةشئاعو رماع نب هللا ديعو ريبزلاو ةحلطل نيديؤملا ةرصبلا لهأ تعبر ةيدسلا

 «ّىلع نم هاتأ باتكب جتحاف «ةرصبلا نم جرخي وأ مهيلإ مضني نأ فينح نب نامثع

 هلزنم يف لزتعاف يدزألا راوس نب بعك امأو .هلزنم يف هوسبحو سانلا هيلع بثوف

 ةركأ :لاقو اهل باجتساف «هلزنم يف راوس نب بعك ىلإ نينمؤملا مأ ةشئاع تنأف
 ةينداع ىلإ ة يضنلا ةيالو لهأ نم ريثكلاو راوس وس نب بعك مضناف ,(ىمأ تيك | الأ
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 ٌتعياب :ةحلط لاق» :لاق هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب دمحم قيرط نم يربطلا ركذو 000

 الإ ال مأ هسأر ىلع فيسلاو يردأ ال :صاقو يبأ نب دعس لاقف . يسأر قوف فيسلاو

 . يربطلا خيرات - ١954 ص هدج  «اهراك عياب هنأ ملعأ يننأ
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 كلذ نأ كش الو ءًاضيأ ًاريثك ًاددع ناك اولزتعا نيذلا ددع نكلو ءريبزلاو ةحلطو
 يف ًاأطبارم ناك يذلا ّيلع مامإلا حلاصل ناك ىسوم يبأ ريثأتب مت يذلا لازتعالا

 . ةفوكلا لهأ نم بغري نم هيلإ مضنا دقو  ةفوكلا فراشمب - ةذبرلا
 ءامع ريتجس داع
 مندور ينو جحد

 لهأ رافنتسال سابع نب هللا دبعو يعخنلا رتشألا ثعب ىلع مامإلا نأ ىورُيو

 يلع لاق» : هنأ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاجف ةرصبلا لهأ ةبراحمل ةفوكلا

 سابع نباو تنأ بهذاف ءيش لك يف ضرعملاو ىسوم يبأ بحاص تنأ :رتشألل

 .ةفوكلا نم رفنب هيلع اناعتساو ىسوم وبأ املكو ةفوكلا امدقف ءتدسفأ ام حلصأف

 هوبحص يذلا ٌَْو دمحم باحصأ نإ سانلا اهيأ :لاقف سانلا يف ىسوم وبأ ماقف

 الأ «ةحيصن مكيلإ دؤم انأو ًاقح انيلع مكل نإو .هبحصي مل نمم هلوسرو هللاب ملعأ
 نم ريخ دعاقلاو .ءدعاقلا نم ريخ ناظقيلاو «ناظقيلا نم ريخ اهيف مئانلا ةنتف هذه نإ

 «ةنسألا اودمغأف «يعاسلا نم ريخ ٌبكارلاو «بكارلا نم ريخ مئاقلاو «مئاقلا

 هذه يلجنتو رمألا اذه مئتلي ىتح مولظملاو دهطضملا اووآو ءراتوألا اوعطقاو

 . «ربخلاب هاربخأف ّيلع ىلإ رتشألاو سابع نبا عجرف ء«ةنتفلا

 ريمأ هثعبي نأ رتشألا نذأتسا» هنأ اضر دمحم اهركذ ةيناث ةياور معزت امنيب

 .مهب قحلإ :ّيلع هل لاقف «ءمهنم دحأ هفلاخي ال نأ وجري هنأل ةفوكلا ىلإ نينمؤملا
 نم ةعامج يف رصقلا ىلإ رتشألا ىهتناف ءرتشألا لبق نسحلا هنبا لسرأ يلع ناكو

 لزتعا :لوقي نسحلاو «مهطبثيو مهبطخي دجسملا يف ىسوم وبأو هلخدف سانلا
 رصقلا نم ىسوم يبأ ناملغ رتشألا جرخأف . هعزاني رامعو «انربنم نع حنتو انلمع

 لزنف ءانجرخأو انبرضف رصقلا رتشألا لخد دق ىسوم ابأ اي نودانيو نودعي اوجرخف
 :لاقف ,كسفن هللا جرخا . .جرخا :رتشألا هب حاصف ءرصقلا لخدف ىسوم وبأ

 مهعنمف ىسوم يبأ عاتم نوبهني سانلا لخدو «كل يه :لاقف «ةيشعلا هذه ينّلجأ
 نم ةيراع ةيناثلا ةياورلا هذهو .[ها] ؛هنع اوفكف «راج هل انأ :لاقو رتضألا

 ةياورلا امئيب «يربطلا اهركذ يتلا يميمتلا رمع نب فيس تاقيفلت نم يهو «ةحصلا
 ثعب امنإو ءارتفالا كلذ نم ءيش اهيف سيل ريثك نبا ظفاحلا اهركذ يتلا ىلوألا
 .ةنتفلا لازتعا ىلع سانلا ثحي ىسوم ابأ اعمسف سابع نباو رتشألا ىلع مامإلا

 كلت ركذ دقو «ربخلا هاربخأف يلع ىلإ رتشألاو سابع نبا عجرف» :ريثك نبا لاق
 ىسوم يبأ يف انيحاص تنأ رتشأ اي :ئلع لاق» هنأو ًاضيأ يربطلا ةياورلا

 سابع نبا جرخف . . سابع نب هللا دبعو تنأ بهذا ء.ءيش لك يف ضرتعملاو

 اي :لاقو مهبطخف سانلا ىسوم وبأ عمجف . .ىسوم ابأ املكو ةفوكلا اَمِدَقَف رتشألاو
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 لجو ّرع هللاب ملعأ نطاوملا يف هوبحص نيذلا هللا لوسر باحصأ نإ سانلا اهيأ
 ةنتف اهنإ ٠ . مكيلإ هيِدْؤُم انأف أقح انيلع مكل نإو ؛هبحصي مل نمم ِكَو هلوسربو

 سرعلا ميئارج نم ةموثرج اونوكفا : لاق نأ ىلإ «ناظقيلا نم ريخ اهيف مك ءانلا ءامص

 .ةئعفلا هذه ىلجنتو رمألا اذه ميلي ىتح . .ةئييألا اولصناو ها

 . '"7(ريخلاب يلع ىلإ سابع نبا عجرو

 : هنأ هيف ءاجو يربطلا ًاضيأ اهركذ ةياور ريثك نبا ركذ مث
 نب نسحلا اعد «ربخلاب ىلع ىلإ  رتشألا عم سابع نب هللا دبع عجر املا

 ىتح البقأف «تدسفأ ام حلصأف قلطنا :هل لاقو رساي نب رامع عم هلسرأف يلع
 ابأ اي :نسحلا لاقف . .هيلإ همضف نّسَحلا يقلف ىسوم وبأ جرخف ..دجسملا الخد
 ُفاحُي نينمؤملا ريمأ لثم الو «حالصإلا الإ اندرأ ام هللاوف اَنَع سانلا طّبتُت َمِل ىسوم
 «نمتؤم راشتسملا نكلو يمأو تنأ يبأب تقدص :ىسوم وبأ لاقف .ءيش ىلع
 مئاقلاو مئاقلا نم ُريِخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس اهنإ :لوقي ْةكي هللا لوسر ثعمس
 اي :لاقف ماقف هءاسو رامع بضغف . .بكارلا نم ُريخ يشاملاو يشاملا نم ريخ
 هل لاق امنإ :وأ  ًامئاق كنم ريخ ًادعاق اهيف تنأ ةّصاخ هل لاق امنإ سانلا اهيأ
 . "7(ًامئاق كنم ًاريخ ًادعاق اهيف تنأ هدحو هللا لوسر

 تافاضإ يميمتلا رمع نب فيس قيرط نع ةياورلا هذه يف يربطلا ركذو
 لزتعا ىسوم ىيبأل لاق نسحلا نأ اهنمو «ةتباثلا قئاقحل اعم ضراعتت تاقيفلتو
 ةعست امهعم جرخف «نيمتلا ىلا نداجلا ةتاوعدب نيبجدلار نايم ماك اتم

 ةفوكلا لهأ طبثي ىسوم ابأ نأ اّيلع غلب املا : هنأ ىرخأ ةياور يف ءاج امنيب . فالآ

 بعك نب ةظرق يلع ىلوو ..انلمع لزتعا :ىسوم يبأ ىلإ بتك لاتقلا نع
 عيبر رهش رخآ يف» ناك كلذ نأ ىلع تاياورلا قفتتو ('7ةفوكلا ىلع يراصنألا
 بلاط يبأ نب ّيلعل ةفوكلا ريمأ ناك ىسوم ابأ نأ كلذ دكؤيو . اه 5 ةنس يناثلا

 ئراضنالا بعك نب ةظرق ةيلوت امأ لقألا ىلع - ها"5 يناثلا عيبر رهش رخآ ىلإ

 - لمجلا ةعقوم دعب يلع اهيلإ مدق امل ةفوكلا ىلإ ىتأو «يرلا يبلع يتاناف هنت

 نب نسحلا امأو . كلذ لبق سيلو كلذ دعب هتيلوت نكميف - ها" بجر يف يأ

 ةنيدملا نم راس امل يلع مامإلا عم همالكو هفقوم رداصملا رئاس تركذ دقف يلع
 ىلع مامإلا هثعب يذلاف . .ًابلاغ ةنيدملاب ثكمو ًايئاهن لاتقلا عم نسحلا نكي ملف

 امج - ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو - 188ص ةج  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 ٠١. 50ص اضر دمحمل ىلع مامإلاو 7١ 1ص



 مدع ىلإ هتوعدو ىسوم يبأ ىأر سانلا عمسف ءرساي نب رامع وه ةفوكلا ىلإ
 مئاقلاو ءمئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكتس) :لاق ٍَِي هللا لوسر نأو لاتقلا

 لاق امنإ «سانلا اهيأ) :رامع لاقف .(بكارلا نم ريخ يشاملاو «يشاملا نم ريخ
 يف اوبغر نيذلا راسف .(. .امئاق كنم ُريخ ًادعاق اهيف تنأ «هدحو ِجدَنَع هللا لوسر هل

 يلع مامإلا عم نيذلا ددع غلبف ءرساي نب رامع عم ىلع مامإلا ىلإ لاتقلل ريسملا
 نيذلاو ةنيدملا نم هعم اوءاج نيذلا ريغ لجر فلأ رشع ىنثا ءاهز ةفوكلا لهأ نم

 07 واللا بيع يايفيساو : ريثك نبا ظفاحلا لاق 0

 :اضر دمحم لاقو «ءالؤه نم فالآ ةسمخو :ءالؤه نم فالآ ةسمخ :فالآ ةرشع

 نم مهفصنو ّيلع باحصأ نم مهفصن فالآ ةرشع ةرصبلا لهأ نم ىلتقلا ناكأل

 سوو فالآ ةتس ل لمقد - را ل رو . ةشئاع باحصأ

 هيي يااا د اا وع و ا

 مهرظن يف فقوملا كلذ ناك نأ دعب رخآلا َمَد لك لحتسي نيبراحم ضعب ءازإب

 . «ًابيهم ًاميظع

 راو 5 ةرصبا نم لع ماا دق ها ما يفو

 0 ارو و هل ارقمو ةمصاع اهذختاو

 امنيح ةفوكلا ىلع يراصنألا بعك نب ةظرق يلع مامإلا فلختسا امنإو ءاهيلع دحأ

 .ه175 لاوش 5 يف نيْمِص ىلإ ةفوكلا نم راس
 ىلإ نيملسملاو ةباحصلا ماسقنا يف ه٠” بجر رهش ذنم فقوملا ىلجنا دقل

 : قرف ثالث
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 لاتتقالا ىلع هضارتعاو ةيادبلا ذنم ًاّيلع اوعياب نيذلا نم هنأل يرعشألا ىسوم
 الو ءءامدلا كفسو لاتتقالا لازتعا يه امنإ لازتعالاب هتحيصنو ةرصبلا لهأ عم

 ةباحصلا مهأ نم ىسوم وبأ ناك دقف «ةفالخلاب يلع مامإلا هتعيابم كلذ سمي
 ءارمألاو ةباحصلا مالعأ نم ناك دقف .هعم اورمتسأو يلع مامإلا اوعياب نيذلا

 نب ثعشألاو ءرساي نب رامعو ؛يرعشألا ىسوم وبأ :ّيلع مامإلا عم نيذلا
 .«قيدصلا ركب يبأ نب دمحمو .«يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبعو «سيق

 ةدابع نب دعس نب سيقو «ينادمهلا سيق نب ديعسو «سابع نب هللا دبعو

 نب ةظرقو «صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاهو «فينح نب لهسو «يراصنألا
 نب ثراحلاو ,«يعازخلا دّرص نب ناميلسو « يعخنلا ركش لاو «يراصنألا بعك

 نب رجُحو «يدزألا ريهز نب بدنجو «سيق نب فنحألاو «يعبرلا يدبعلا ةرم
 . مهلاثمأو ءيدنكلا ىدع

 ةباحصلا مالعأ نم ناكو .ماشلا ريمأ نايفس ىبآ نب ةيواعم عم :ةيناثلا ةقرفلا

 .«باطخلا نب رمع ني هللا ديبعو «صاعلا نب ورمع :هعم نيذلا ءارمألاو

 نب نمحرلا دبعو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو «زيرك نب رماع نب هللا دبعو
 «ينوكسلا جيدُح نب ةيواعمو «يراصنألا ريشب نب نامعنلاو :ديلولا نب كلا

 ميلظ وذ بشوحو «يبلكلا لدحب نب ناسحو «ينادمهلا ةرمح نب كلانجز

 نب ديلولاو «ينهجلا رماع نب ةبقعو .«يرهفلا ةملسم نب بيبحو «يريمحلا
 . مهلاثمأو ء«طيعم يبأ نب ةبقع

 اولزتعا نيذلا ةباحصلا مالعأ نم ناكو «نيقيرفلا اولزتعا نيذلا :ةثلاثلا ةقرفلا

 نب ريرجو «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو «صاقو يبأ نب دعس :نيقيرفلا
 ,«يثراحلا دايز نب عيبرلاو ؛«يعازخلا نيصح - نيب نارمعو ؛«يلجبلا هللا دبع

 «يراصنألا تياك نب .ديزو «ةئواح مرد د ةفاسأرو ع ةبعش نوب 6 :يقسلاو

 نم دمحم ناعما ني تامر «ىراضتألا كلام زير ويفكر « وعلم ني ةفاذكو

 . مهلاثمأو «يصاعلا نب ديعسو .يراصنألا ةمّلْسَم

 5 نيفص ىلإ نيلتاقملا نم ًافلأ نيعست يف ةفوكلا نم يلع مامإلا راس املو
 . .افلأ نينامثو ةسمخ يف ماشلا نم نايفس يبأ ن نب ةيواعم هيلإ راس ه7" لاوش ه5

 مرحم رخآ ىلإ اوعداوتو - ةجحلا يذ لوأ يف - ةعداوملاو ةنداهملا ىلع اوقفتا مث

 يف - نيمَص برح تعلدناف «فلأ ةثامثالث الث ءاهز ىلإ نيقيرفلا ددع عفتراو مها

 نب عباعلا مويلا يف ثدح ام ناكو «مايأ ةعست لاتقلا م ه7 رفص علطم

 ىَلَْق نم فالآلا تارشع ثثجب نيفص لهس ًالتما دقف ؛«لقع هقدصي داكي ال لاتقلا
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 لت هنأ ىقهيبلا ىورو . .أفلأ نوعبس نيقيرفلا نم لتُق) :ريثك نبا لاق .نيقيرفلا

 0 ابل ا اا ا
 : يلع باحصأ نم وهو يثراحلا يشاجنلا

 ٍنارْفٌريخ هللاباتكاهيلع اَنَقْلا اوعفر دق ماشلا لهأ حبصأو

 نالقعتا كليم نأ ىهيتتاعأ .ديحم وص نبااي : يلع اوقانو

 ضعب يف عاش ام هيف سيل ًاقداص أافصو ثدح ام يشاجنلا تايبأ تفصو دقو
 ةكرعم ترفسأ دقف «ةعدخ ناك هللا باتك ميكحت ىلإ ةوعدلا نأب ةرخأتملا تاياورلا
 هير يرتفع نيرحورج مويلا كلذ ةليط ترمتسا ىتلا عساتلا مويلا

 نسحلا وبأ لاق . .افلأ نيعبس ءاهز نيقيرفلا نم ىلتقلا ددع غولب نع ليللا

 هللا هللا ءينرعلا رشعم اي: : ماشلا لهأ ةخيشم تدان ةعمجلا موي يفواا : يدوعسملا

 فحصم ةئامسمخ وحن ةيواعم ركسع يف عفتراو . .تانئبلاو ءاسنلاو تامرخلا يف

 0 ا ا («مكنيبو انئيب هللا باتك :اودانو

 :اولاق كلذ قارعلا لهأ ْنِم ٌريثك ىأر املف . . ؟رافكلل ْنَم ؟كرّثلا داهجل ْنَم ؟مورلا

 0 "عيشتو هلأ باتك 9 25

 ميكحتلا ةفيحص صنو . . نيمكحلا رايتخا

 يذلا فالخلا يف هللا باتك ميكحتو مالسلا ىلع نيقيرفلا قافتا داقعنا دعب

 باتك يف امب امكحيل «هب نوضري الجر نيقيرفلا نم لك راتخي نأو مهنيب عقو
 قرشملاو ةيبرعلا ةريزجلا لهأ نم مهعم نيذلاو ماشلا لهأو ةيواعم عمتجا . .هللا

 روضحل نيضوفملا اوراتخا كلذكو «صاعلا نب ورمع رايتخا ىلع اوقفتاو ءرصمو
 . ميكحتلا ةفيحص ةباتك

 نم مهعم نيذلاو قارعلا لهأو ّيلع مامإلا عمتجا لباقُملا بناجلا يفو ..

 كلذكو «يرعشألا ىسوم يبأ رايتخا ىلع اوقفتاو قرشملاو ةيبرعلا ةريزجلا لهأ
 . ميكحتلا ةفيحص ةباتك روضحل مهنع نيضوفملا اوراتخا

 نأ يدوعسملا ركذ دقف هرايتخا تقو ًارضاح نكي مل ىسوم ابأ نأ ودبيو
 : مهعم نيذلاو قارعلا لهأ ْمُهو يلع مامإلا باحصأ

 دق سانلا نأ :ىسوم يبأل ليقو «ةيضقلا هل اوبتكو ىسوم يبأ ىلإ اوثعب»
 هيلإ انإو هلل انِإ :لاق ءًامكح كولعج دقو :ليق .هلل دمحلا :لاقف ءاوحلطصا
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 : يلي امكو يربطلا ةياور نع ةريسي ةفاضإب ربخلا اذه اضر دمحم ركذ دقو

 نإ :لاقف .هل ىلوم هاتأف لاتقلا لزتعا دقو ىسوم يبأ ىلإ سانلا ثعب»
 لاق « ايكنم كل امعح لق 5:لاق“ . قيمل اعلا تو هلل: محلا لاق رحيلها: كق'ىتانلا
 راو دير انررسار

 عم يأ  مهعم نيذلاو قارعلا لهأ عم عمتجا امل يلع مامإلا نأ ىورّيو

 نب ثعشألا لاق» مهلثمي يذلا مكحلا رايتخال نيفصب هعم نيذلا هوجوو رابك

 ىرأ ال ينإ :َّىلع لاقف . يرعشألا ىسوم يبأب انيضر :هعم نيذلاو يدنكلا سيق
 امك  ينع سانلا لذخ هنإو ىسوم وبأ اهلعف ءايشأ ركذو .ىسوم ابأ يلوأ نأ

 ثعشألا لاقف . كلذ هيلوث سابع نبا اذه نكلو :ئلع لاقو  ةياورلا تمعز

 لاقو «ىسوم يبأب الإ ىضرن ال :يكدف نب رّعْسِمو يئاطلا نيصح نب ديزو
 لعجأ ينإف : يلع لاقف  يريضُم وأ  يرضُم انيف مكحي ال هللاو :ةسقألا

 : ىرخأ ةياور يفو  رتشألا ريغ ضرألا رعس لهو :ثعشألا لاقف ءرتشألا

 ؟ىسوم ابأ الإ متيبأ دقف :ّئلع لاق ..رتشألا ريغ رمألا اذه جاه لهو :اولاق

 .«متدرأ ام اوعنصاف :لاق .معن :اولاق

 ىلع مامإلا نوكي نأ ةياورلا كلت ةحص لوح كشلا نم ًالالظ ىقلُي امم لعلو
 ةباحصلا نم ىلع مامإلا باحصأ نإف كلذ حص اذإف «يعخنلا رتشألا مسا حرط دق

 لهأ نأ اهنيب نم نأ ىفكي ةهيجو بابسأل رتشألاب اولبقي مل قارعلا لهأ هوجوو
 ذنم نوركذي نافع نب نامثع براقأو رصمو ةنيدملا لهأ نم مهعم نيذلاو ماشلا

 ىلع مامإلا نوبلاطي نيذلا نامثع ةلتق نم ركب يبأ نب نيس عكاالا نإ :ةنكفلا ةناذن

 ةباتك روضحل نيضوفملا نيب ىتح رتشألا رايتخا متي مل كلذلو ءمهلتقو مهميلستب
 نأ اضر دمحم اهركذ ةياور يف ءاج دقف سابع نب هللا دبع امأو .ميكحتلا ةفيحص

 كنم وه الجر الإ ديرن ال :اولاق . كلذ هيلون سابع نبا اذه) :لاق امل يلع مامإلا

 يذلا نِم وه الجر الإ ديرن ال) وه ةياورلا هذه لصأ لعلو (. .ءاوس ةيواعم نمو
 لهأ هوجوو ةباحصلا بغري ملف (ةناكملا يف ءاوس ماشلا لهأو ةيواعم هراتخا

 كلذو ءماشلا لهأ لثمم نم ىندأ مهلثمم نوكي نأ يلع مامإلا عم نيذلا قارعلا

 نب هللا دبع ناك امديب ِةِكَي هللا لوسر لامع نم ناكو يباحص صاعلا نب ورمع نأل

 دق سابع نب هللا دبع نكي ملو هَدِيَي هللا لوسر ىفوت امنيح ةرشاعلا يف ًالفط سابع
 نب ورمع نأ مث «ماشلا يف حوتفلا ةدايق صاعلا نب ورمع ىلوت نيح ملحلا نس غلب
 امنيب نامثع ةفالخ ىتحو رمع ةفالخ يف رصم ريمأو رصم حتف دئاق وه صاعلا
 راتخاف .ةقباسلاو ةناكملا كلت لثم هل تسيلو احتف دهشي مل سابع نب هللا دبع
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 نم هنأل يرعشألا ىسوم ابأ قرشملاو ةريزجلاو قارعلا لهأ هوجوو ةباحصلا
 نب ورمع ملسي نأ لبق ةباحصلا ءاملغو رابك نمو مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا
 نم ناكو «نامثعو ركب يبأو ِةْكَي هللا لوسر لامع نم ىسوم وبأ 'ناكدقو «صاعلا

 ملو ؛ةفوكلاو ةرصبلا ةيالو ريمأو سراف دالب حتاف وهو قارعلاو ماشلا حوتف ةداق

 يسوم( أ ةناكم هتقباسو هتناكم يهاضت ًايباحص مهيلإ نمو قارعلا لهأ نيب نكي

 امك مرايا عنتقا ىسوم يبأ رايتخا ىلع سانلا ةامججإ يلع ماعألا ارامل

 : ليق .نيملاعلا بر هلل دمحلا :.لاقف .اوحلطصا دق سانلا نأ» هوربخأو هيلإ اوثعبف

 .1نوعجلا رةيلإ انو: هلت اذإ لاق: امكح »2 لع دقو

 هيلع تصن ام يلع مامإلا ذخأو يلع مامإلا ىلإ رضح ىسوم ابأ نأ ّدب الو
 نيضوفملا هعم نيذلاو يلع مامإلا راتخاو «هقاثيمو هللا دهع نم ميكحتلا ةفيحص

 . ميكحتلا ةفيحص ةباتكو روضحل

 امك وأ  لاتتقالا فقول عبارلا مويلا وهو ه7 رفص ١ ءاعبرألا موي يفو

 عبس ةنس رفص نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ءاعبرألا موي) :يربطلا خيرات يف ءاج

 . ميكحتلا ةفيحص اوبتكف نيمكحلا روضحب نيقيرفلا نم نوضوفملا قتلا ؛ (نينالثو

 ميكحتلا ىلع قافتالا ْنِم مهأ وه ميكحتلا ةفيحص يف هنيودت مت ام نأ يف كش الو

 ةكراشمو روضحب ميكحتلا ةفيحص يف هنيودت مت ام نأل نيمكحلا رايتخا ْنِم مهأو
 نم ةداقلاو ءارمألاو ةباحصلا نم نوعبرأ ْمُهَو  نيقيرفلا نم دوهشلا نيضوفملا

 . ةريبك ةيخيرات ةيمهأ بستكي - نيقيرفلا

 : (ىربكلا ةنتفلا) هباتك يف نيسح هط .د لوقي

 هيلع قفتا ام اهيف اولجس ةفيحص اوبتكف نيقيرفلا نم نوضوفملا عمتجا)»

 نامزلا ديدحتو نيمكحلا رايتشخاو ةموكحلا راثيإو برحلا عضو نم نامصخلا

 ءامهمكش نكي امهم امهلاومأو امهسفنأ ىلع امهنيمأتو ءامهعامتجال ناكملاو
 .«ةفيحصلا هذه يف اًمع فلاخ نم ىلع اهلك ةمألا راصنتساو

 ادحاو ًائيش نكلو ءاقيقد ًاديدحت اذه لك اوددح» :ًالئاق نيسح هط فيضي مث

 بجي يتلا ةيضقلا عوضوم وهو ءًاديعب وأ ًابيرق ًاديدحت هوّددحي ملو ًاقالطا هوقلطأ

 نأ ضورفملاف ءرظن هيف اذه نيسح هط ىأر نكلو '"نامكحلا اهيف لصفي نأ
 . نامكحلا اهيف لصفي نأ بجي ىتلا ةيضقلا تددح ةفيحصلا

 .87 ص /؟ - نيسح هط  ىربكلا ةنتفلا ()



 مهالا/ رفص ١7 ءاعبرألا موي اهتباتك مت يتلا ميكحتلا ةفيحص صن اذهو
 : ةيداليم 501/ ويلوي 7١ قفاوملا

 تلاط.ىبأ ني .نلع ةياغ ىضاقت اهاذه نويحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 دن وعمق نراك نت ودنارعلا لق ىلع دع ىفاث' ةتايدس ىلإ نيب دماغي
 نم مهتعيش نِم ناك ْنّمو ماشلا لهأ ىلع ةيواعم ىضاقو «نيملسملاو نينمؤملا
 : نيملسملاو نينمؤملا

 ىلإ هتحتاف نم هيف انفلتخا اميف هللا باتك اتنيبو هللا مكح دنع لزنن اَنِ
 امهنإف هللا باتك ىف نامكحلا دجو امف .تامأ ام تيمثو ايحأ ام ىيحُت «هتمتاخ

 ةعماجلا ةنسلا هيف ايضمأ ءأصن هللا باتك يف هيف انفلتخا امم هادجي مل امو «هانعبتت
 . ةقرفُملا ريغ ةلداعلا

 هللا دهع امهيلع انذخأو «صاعلا نب ورمعو سيق نب هللا دبع نامكحلاو
 ؛ىّمسُم هللا باتك يف هادجي مل امف أصن هللا باتك يف ادجو امب نامكحيل هقاثيمو

 , ؟؟”ةقرفملا ريغ ةعماجلا ةنسلاب هيف ًالمع

 سانلا نم هيلع ارْمأت نممو امهيلك دنج نمو ةيواعمو يلع نم نامكحلا ذخأو

 دييغلا نماةنن انا فوم ىذلا اميسشال اذه از. "هيلع هن اينقف ام ناقل هايف
 امهل ةمألا نأو ءامهلاومأو امهيلهأو امهسفنأ ىلع نانمآ امهنأ سانلا نم ةقثلاو

 نيب احلصُي نأ هقاثيمو هللا دهع صاعلا نب ورمعو سيق نب هللا دبع ىلع نأو
 2022 د صاع اع ريال ةمكل

 برح الو ةقرف ىلإ مهَدّرَي الو ةمالا
 ؛الجع كلذ نود اهالجعُي نأ اًيحأ نإف . ناضمر رهش ىلإ ةيضقلا لجأ ْنأو

 .اهارخأ امهنم ليم ريغ نع اهاّرحْؤي نأ اًبحأ نإو

 ذخأ دقو «صاعلا نب ورمعو يرعشألا سيق نب هللا دبع نامكحلاو» : ظحاجلا ةياور يف ()

 ؛. . هللا باتك ىف ادجو امب نامكحيل هللا دهع امهيلع ةيواعمو ىلع
 نضانعلا نين قريهعو: نيف قي هللا :ديضةحاو» ةيضايسلا و قئاثولاب هريغو يرونيدلا ةياور يف 0

 اة هيبن ةنسو هللا باتك يف امم هب امكح امب اضرلاب هقاثيمو هللا دهع ةيواعمو ىلع ىلع

 قاثيملاو :ةوهنلا نم نايضري يذلا ةيراعبو ىلع نم تامكسلا دكا هقر# ظيتاجلا ةياوو ينو

 . ارْمأ نم ريمأتو اعلخ. نم علخ نم امهيف هنايضقي امب نايضريل
 نايضقيل هقاثيمو هللا دهع صاعلا نب ورمعو سيق نب هللا دبع ىلعو» : ظحاجلا ةياور يف ()

 «. .برحلاو ةقرفتلا يف مهارذي الو ةمألا نيب
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 نوراتخي هتعيشو ةعيش لك ريمأ نإف ءاضقلا لبق نيمكحلا دحأ تام نإو

 . طاسقإلاو ةحيصنلاو ةلدعملا لهأ نع نولأي ال ءالجر هناكم

 ماشلاو ةفوكلا نيب لدع ناكم هيف اهنايضقي ىتلا امهتيضق ناكم نوكي نأو

 نأ اًبحأ ثيحف هريغ ًاناكم ايضر نإف ءادارأ ْنَم الإ هيف امهرضحي ال ءزاجحلاو

 ' . . :ةوهشلا نم ءاش قم دحاو لك نع نامكخلا لخأي نآو ءايغقي

 . املظ وأ ًاداحلإ اهيف دارأو ةفيحصلا هذه يف ام كرت نم ىلع كرصنتسن مهللا
 «سيق نب ثعئشألاو .«سابع نب هللا دبع :مهعم ْنَّمو قارعلا لهأ نم دهش

 «ليفط نب هللا دبعو يلجبلا ىَمَس نب ءاقروو يتادجولا سنك نب ديعسر

 «يمرضحلا دايز نب ةبقعو «يركبلا لجح نب هللا دبعو «يدنكلا يدع نب رجحو

 يبحرألا بعك نب كلامو .يميمتلا ةّيجُح نب ديزيو

 ءيمّلُسلا نايفس نب ورمعو «يرهفلا ةملسم نب بيبح :ماشلا لهأ نمو

 ورمع نب لُمَّزو .يديبزلا ثراحلا نب قراخملاو «يدنكلا جيدح نب هيراغمو

 ءديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبعو ؛ينادمهلا كلام نب ةرمحخو «يرذعلا
 «نايفس يبأ نب ةبتغو «يمرضحلا ديزي نب ةمقلعو «يمرضحلا ديزي نب عيّبّسو

 . «يسبعلا ٌرخلا نب ديزيو
 نب هللا دبع :ًاضيأ مهعم نيذلاو ماشلا لهأ نم نأ قئاثولا باتك يف ءاجو

 ءيكعلا ةلبج نب قورسمو .يكسكسلا ورمع نب ملسمو ةيرعلا رماع
 ةأطرأ نب رسبو ءيبلكلا نضوخأالا هي زامغو ء«يريمحلا ةمهلج نب حابصلاو

 نب ةمقلعو «ميلظ يذ بشوح نب ةمامثو «عالكلا يذ نب نمحرلا دبعو «يشرقلا
 . يريمحلا ديزي نب رسبو «ميكح

 وبأو «بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع :ًاضيأ مهعم نمو قارعلا لهأ نمو
 :ترألا نب بابخ نب هللا دبعو :؛فينح نب لهسو «يراصنألا ةعيبر نب .ديعس .

 نب ديزيو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب ليفطلاو «يعازخلا قمحلا نب ورمعو
 نب فوعو «يراصنألا رمع نب رشب وبأو «ليبحرش نب ةعيبرو «يملسألا هللا دبع
 57 يلاطوولا١ دبع نع ةكراجللا

 وهو  ميكحتلا ةفيحص صن (ىربكلا ةنتفلا) هباتك يف نيسح هط دروأ دقو
 الإ ءيش لك امهتفيحص ىف ادذح دق نيقيرفلا نأ» :لاق مث  فلاسلا صنلا سفن

 لاوطلا رابخألا نع 54١ - 8”57ص  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(

 .587 7/١ يرذالبلل فارشألا باسنأو - 9١”ص يرونيدلل
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 نافلتخي اناك ميفف .قامكحلا هيف يضقي نأ بجي يذلاو هيف التخا يذلا عوضوملا

 ةفيلخلا ةلتق يلع هيلإ ملسي نأ ديريو نامثع مدب بلطي ةيواعم ناك ؟لعفلاب
 ةيواعم ىلإ ملسُي نأ ىلع ردقي الو هنيعب التاق نامثعل فرعي ال يلع ناكو .مولظملا

 يف الصفي نأ نيمكحلا نم ناديري ناقيرفلا ناكفأ . لتق ىتح نامثعب اوراث نم عيمج
 ةفيحصلا يف هتلتقو نامثع اركذي مل لب اهيلع اًصني مل امهلاب امف أذإو ؟ةيضقلا هذه
 «ريبزلاو ةحلط لتقم دعب ىري ةيواعم ناكو» :ًالئاق نيسح هط يضمي مث .«الصأ

 . نيملسملا نيب ىروش ةفالخلا رمأ نوكي نأ هسأب دتشاو هرمأ دصحتسا نأ دعبو

 نأ الإ ةيواعمل قبي ملو .. هلبق نم ءافلخلا عيوب امك عيوب دق هنإ ىري ّيلع ناكو

 لاب امف ًاذإو . .ماشلا لهأ نم هباحصأ هعم لخديو «سانلا هيف لخد اميف لخدي

 يف ىروشلا الو ةفالخلا اركذي مل لب ءامهتفيحص يف كلذ ىلع اًصني مل نيقيرفلا
 تضرأ دق نوخرؤملا اهاور يتلا ةفيحصلا هذه نأ بيرغلاو .ًالصأ ةفيحصلا
 نم اهنأ عم ءاماهبإ الو امومع الو ًاضومغ اهيف اركني مل «نيمصتخملا نيقيرفلا

 يذلا ةيضقلا عوضومب لصتتي اميف ًاماهبإو ًامومعو ًاضومغ نوملسملا بتك ام دشأ
 :اىربخلا ةعفلا تزكق نص ] .: هيف: نمل أل اديدحت ةدحب نأ تحي ناك

 :ةماه تالوأستو تاظحالم ىه نيسح هط اهيلإ راشأ ىتلا تاظحالملا :هذهو
 اًيلع نأب ماهبإ الو اهيف ضومغ ال ةحضاو تارابعب ميكحتلا ةفيحص تصن دقف
 يف امكحيل صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم ابأ اوراتخا امهعم نيذلاو ةيواعمو

 ددحت ملو .هب نايضقي ام ىلع راصنأ امهل ةمألا نأو نيقيرفلا نيب فالتخالا ةيضق

 صنلا مدع نإ ديد نوذ ربضوملا ةلرك وذ ايدكلو هيععلا ضرما ةنيحصلا

 دعي مل نامثع لتقم عوضوم نأ ىلع لدي نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم ةلأسم ىلع

 ظ .:نيتس نم رثكأو لمجلا ةعقوم يف ليتق فالآ ةرشع نم رثكأ طقس دقف « ةيسيئر ةيضق

 ظ ححلار هيالحلا ره ترا! يمرر رس رحاب «نيفص ةعقوم يف ليتق فلأ

 اذهف .«برح الو ةقرف ىلإ اهادري الو ةمألا نيب احلصُي نأ» :نيمكحلا ىلع نأو

 ىسوم ىبأ ىلإ ةمألا تدنسأ يتلا ةيضقلا وه ميكحتلا ةفيحص يف ماهلا صنلا

 .اهيف امكخي نأ صاعلا نب ورمعو يرعشألا

 0 عا
3 

 ميكحتلا ءاقل يف ىسوم يبأ فقوم
 يف هنع هللا يضر يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ فقوم ىلإ نآلا يتأن

 يبأ ةايح فقاوم رثكأ» :هنإ ًالئاق دلاخ دمحم دلاخ ذاتسألا هفصو دقو ؛ميكحتلا ءاقل
 ىدلا كقويلا اذه «ةيواعمو نلغ نافإلا نيب ويكسمتلا يف :ةلقكويعومو:و ةرهتكا يموم
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 .هعادخ هيف لهسي ّدح ىلإ ةبيطلا يف ىسوم يبأ طارفإ ىلع ًادهاشو ةيآ ٌذْحْوُي ام ًاريثك

 فشكي امنإ ءأطخ وأ عُرسُت نم هيف نوكي نأ ىسع ام مغرو هارئس امك فقوملا نأ ديب

 . "'"6سانلابو «قحلاب هناميإ ةمظعو ءهسفن ةمظع «ليلجلا يباحصلا اذه ةمظع نع

 ءاقل يف ثدح ام ةقيقح نعو ىسوم يبأ فقوم نع نيقيلا أبنلا نإ
 «ةميلسلا ةيخيراتلا ةفرعملا يف ةريبك ةيمهأ بستكت قئاقح ةدعب طبتري ميكحتلا

 هالا/ رفص يف - ميكحتلاو مالسلا ىلع سانلا قافتاب ني برح تهتنا دقف
 ناكو «ميلاقألا نم امهريغو ماشلاو قارعلا ىلإ نيفِص نم ناقيرفلا لحتراو

 لقتناف تاير رول رق وول كلل متل فاح مل دع كل تس ع ع رقما

 يف نكسو ةسدقملا باحرلا يف ثكمف ةمركملا ةكم ىلإ ةفوكلا نم ىسوم وبأ

 ياو رب لاب م

 را "ةةةاعبلا: :ىرشتتأالا 'سمرع نبأل كفاك :ةكمب ىسوم يبأ رئب» :الئاق

 000 تال با و
 سدقملا تيب فانكأب ورمعو ةكمب ىسوم وبأ لزي ملف «سدقملا تيب فانكأ نم
 . ةيضقلا يف مكحلاو رظانتلل ءاقللا دعومو ناكم اددح نأ ىلإ

 رهش ىلإ ةيضقلا لجأ نأ» :اهلوقب دعوملا ىلع ميكحتلا ةفيحص تصن دقل

 ليم ريغ نع اهاّرْخْوي نأ اًبحأ نإو .ًالجع كلذ نود اهالجعي نأ اًبحأ نإف ءناضمر

 نع رداصملا ةيقب تركذ مث يربطلا ركذ ثيح دعوملل عقو دقو .«اهارخأ امهنم

 امئيب «ه18 ةنس نابعش يف ناك نيمكحلا عامتجا نأ يدقاولا معز» :هنإ يربطلا

 ناك» :اضر دمحم لاقو ,(ها'ا/ ةنس يف) يربطلا خيراتب فنخم يبأ ةياور يف

 خرؤملا لاقو . «يدقاولا معز يف ةرجهلا نم ١/8 ةئنس نابعش يف نيمكحلا عامتجا

 ةنس نم ناضمر يف نيمكحلا ءاقتلا ناك» بهذلا جورم يف يدوعسملا نسحلا وبأ

 نابعش يف ناك نيمكحلا ءاقتلا نأ نيبتيو يدقاولا ةياور ززعتت كلذبو «نيثالثو نامث

 يف حلصُي لجو ّزع هللا لعل) لجألا ليوطت ببس نع ليق دقو ها"8 ةنس ناضمرو
 ايس لا عوقو ليجأتلا ببس نوكي نأ نكميو .(ةمألا هذه ةندهلا هذه

 ىسوم وبأ هداج "كاتو رومألا ترقعسا املق :قاوعلا قطانم ضعب يف جراوخلا

 .ها8 ناضمر يفو نابعش رخاوأ يف ميكحتلا ءاقل متي نأ ورمعو

 ./54ص ب دلاخ دمحم دلاخ  لوسرلا لوح لاجر )١(

 .17؟ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتقفق (0)

 رفص يف) ناورهنلا يف يلع مامإلا مهبراحو هالا/ ةنس طساوأ ذنم جراوخلا لكاشم تأدب (9)

 ء(ه18 بجر) نيجيدنبلاو (ه178 يناثلا عيبر) رابنألا يفو (مه
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 نأ) ىلع ميكحتلا ةفيحص تصن دقف ءاقللا نورضحي نيذلاو ءاقللا ناكم امأو

 الو . زاجحلاو ماشلاو ةفوكلا نيب لدع ناكم هيف اهنايضقي يتلا امهتيضق ناكم نوكي

 نيب ًالدع ًاناكم ءاقللا ناكم نوكي نأب ديدحتلا اذهف . (ادارأ نم الإ هيف امهرضحي

 زمرت امنيبف «قرف ثالث نيب ًالدع ًاناكم نوكي نأ ينعي زاجحلاو ماشلاو ةفوكلا

 لمجلا ةعقوم لبق ام ذنم ليق ثيح «نيقيرفلا اولزتعا نيذلا ىلإ زمرت زاجحلا
  ىسوم ويأ ددح دقو .«قرفلا ريخ كئلوأ ءاهب ءانع الو لتاقُث ال زاجحلاب ةقرفو»

 ديدحت مت امك  ماشلا ينادأو زاجحلا ىلاعأب  (لدنجلا ةمود) وهو ءاقللا ناكم

 ةيثع تصن ام هبجومب نيمكحلا ةيحالص نم كلذ نأل ءاقللا نورضحي نيذلا

 ءاقللا رضحي نأ ديدحت متف .«ادارأ نم الإ هيف امهرضحي الو» :اهلوقب ةفيحصلا

 هجوت ثيح لدنجلا ةمود ىلإ اعيمج اولبقأف «عيمجلا غالبإ متو «نيقيرفلا اولزتعا

 كو ررللا لبقأو سدقلا نم صاعلا نب ورمعو ةكم نم ىسوم وبأ اهيلإ
 . زاجحلاو قشمدو

 ةئامعبرأ يف ينادمهلا ئناه نب حيرشو سابعلا نب هللا دبعب ىلع ثعبو . .لدنجلا

 نب ليبحرش هعمو صاعلا نب ورمعب ةيواعم ثعبو .يرعشألا ىسوم وبأ مهيف لجر
 ,7ةنامعيرأ نق ظفمنلا

 : رظنلا نب دايز نع يبعشلا نع ديعس نب دلاجملا قيرط نم يربطلا ركذو
 مهعم ثعبو «يثراحلا ئناه نب حيرش مهيلع لجر ةئامعبرأ ثعب اًيلع نأ» :يئراحلا
 ةيواعم ثعبو .مهعم يرعشألا ىسوم وبأو . .مهب يلصي وهو سابع .نب هللا دبع

 "'(حْرْذَأب لدنجلا ةمودب اوّقاوت ىتح ماشلا لهأ نم ةئامعبرأ يف صاعلا نب ورمع

 يف مهمودقل لدنجلا ةمود ىلإ اومدق نيذلا نيب تاياورلا هذه تجمد دقو

 ىسوم ابأ نأ وه نئارقلا هيلع لدت يذلا رهاظلاف «ددحملا ناكملا ىلإ تقولا تاذ

 يفو سدقلا نم صاعلا نب ورمع اهيلإ لصو امك لدنجلا ةمود ىلإ ةكم نم لصو

 يثراحلا ئناه نب حيرش ةدايقب دونجلا نم ةئامعبرأ ةفوكلا نم لصو تقولا تاذ

 «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ةدايقب دونجلا نم ةثامعبرأ قشمد نم لصوو ينادمهلا

 .2 ١ ١ص ؟ج  يدوعسملا  بهذلا م 2000
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 ةرمإ تحت : اونوكيل ةيواعم ريمألاو يلع مامإلا نم كئلوأو ءالؤه ثعب مت دقو
 نيَفِص نم اوقرتفا اوناك دقو) : يربطلا لاق «ةيواعمو ّىلعل نيلثمم اوسيلو نيمكحلا
 نيمكحلا ناقيرفلا دمي نأ دوصقملاو . (ةئامعبرأ ةئامعبرأ يف نامكحلا ٍمِدَقَي نأ ىلع

 نايقتلي امدنع نيمكحلا ةرمإ تحت ةئامنامثلا ناسرفلا نوكيف ةئامعبرأ ةئامعبرأي
 ميكحتلا ةفيحص نأل ناسرفلا نم ددعلا كلذ نامكحلا بلطي نأ نكميو ءمكحلل

 اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاج دقو «قحلا كلذ امهل حيتي ام امهصوصن يف دجوي
 ةفاضإلا نكلو «يثراحلا ئناه نب حيرش مهيلع لجر ةئامعبرأ ثعب اًًيلع نأ يربطلا
 اهيف جزت تافاضإ يأو «. . مهب يلصي سابع نب هللا دبع مهعم ثعبو» :لوقت يتلا
 عم مدق هنإو ميكحتلا ءاقل ثداحأ يف سابع نب هللا دبع مسا تاياورلا ضعب

 ةريبك ةبترم يهو ةرصبلا ريمأ سابع نب هللا دبع ناك دقف حصت نأ نكمي ال دونجلا

 نب حيرش مهدئاق دونجلا نم ةعومجمب يلصي يقتِفارُم درجم ىلإ هب طوبهلا نكمي الو
 ال نأ» نيمكحلا ءاقل نع لوقي ميكحتلا ةفيحص يف عطاق صن دجويو .ئناه
 نم ةناطعيرأ يف ياعرب نرخ روضحل الإ ةحص الف .«ادارأ نم الإ هيف امهرضحي
 مت نيذلاو + قس قشمد ناسرف نم ةئامعبرأ يف طمسلا نب ليبحرشو ةفوكلا ناسرف

 :يدوعسملا لاق كلذ يفو :«نيقيرفلا اولزتعا نيذلا ةباحصلا نم روضحلل مهتوعد

 ءرمع نب هللا دبعو : ضانو: ىبا نو دسم لدنجلا ةمودب  مهافاوو)

 ءالؤهو «مهريغو يفقثلا ةبعش نب ةريغملاو «يرهزلا ثوغي دبع نب نمحرلا دبعو
 . *'”(سانلا نم نيرخآ يف «ّيلع ةعيب نع دعق نمم

 نب رمع نب هللا دبع  نيمكحلا ءاقل يأ  مهتعامج دهشو» :يربطلا لاقو

 يورتسلا راقي نب تراملا ني بحرا ةيعو ةيينولا فيلا دعو ةياطخلا
 نب ةريغملاو ,يودعلا ةفيذح نب مهج وبأو .يرهزلا ثوغي دبع نب نمحرلا دبعو

 ةمود ىلإ ًاعيمج اوراس» مهنإ اضر دمحم اهركذ ةياور يف ءاجو "”(يفقثلا ةبعش

 اميقم ناكو ةبعش نب ةريغملا راسو «صاقو يبأ نب دعس مهعم رضحو «لدنجلا
 . «لدنجلا ةمود ىتأ ىتح «بورحلا كلت نم ائيش دهشي علو « فئاطلاب

 هنبا عم رضحف ةيدابلاب ميلس ينبل ءام دنع ًالزتعم صاقو يبأ نب دعس ناكو
 نم هيباتك ةوعد ىلع ًءانب ًاعيمج مهروضح ناك دقو «صاقو يبأ نب دعس نب رمع

 ملو برحلا متلزتعا دق متنك نإ انيلع اومدقا» نأ صاعلا نب ورمعو ىسوم نبأ
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 هذه ركذت ملو .«مالسلاو .انم نوكي ام اودهشتل «سانلا هيف لخد اميف اولخدت

 ةنيدملا لهأ نم ةماع ةفصب ْمُهو نيلزتعملا نم اورضح نيذلا ةيقب ءامسأ تاياورلا

 .''”سانلا نم نيرخآ يف راصنألا

 ءاقل دقعناو «نابعش رخاوأ يف لدنجلا ةمود ىلإ عيمجلا روضح لمتكا دقو

 نيبتيو «ناضمر رهش لئاوأ ىف لدنجلا ةمود دجسم ىف ةعامجلا روضحب نيمكحلا

 ضعت اهععاشا يتلا ةجفاسلا ةروضلاب نكي مل ميكحتلا ءاقل نأ مدقت ام لمجم نم
 لوسر باحصأب ضفاورلا عينشت» نم اهنأب يدقاولا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا تاياورلا
 ًءامسأ يه ميكحتلا ءاقل اورضح نيذلا ءارمألاو ةباحصلا ءامسأ نأ . . دي هللا

 «ميظنتلاو ةقدلا غلاب لكشب ءاقللا مت دقو ءاهبراغمو ضرألا قراشم اهل تزتها

 دحين .ناسرفلا نم ةئامنامث مهيليو ةباحصلا نم نيسمخ وحن روضحبو

 .ةرادصلا يف امهناكم صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم وبأ نامكحلا نايباحصلا
 يدوعسملا لاق . مكحلاو يضاقتلا ةفيحص نيودتل بتاكلا سلج امهتهجاوم يفو

 : بهذلا جورم يف

 نإف وثكأ : ةعامحللا ةرفشح.وومعاةل لاقت «ورمعل انالغ بقاكلا: ناكوا

 اذإف «هيف رخآلا رمأتست ىتح اندحأ هب كرمأي ًائيش بتكت الو ءانيلع دهاش كباتك
 . «انرمأ عمتجي ىتح «وهتْناف كاَهَن اذإو «بتكاف كرمأ

 ةيضقلا يف رظانتلا ةيادب
 يربطلا لوقي انهو .«هللا دبع اي ًاريخ لقو ملكت : ىسوم يبأل ورمع لاق» مث

 ورمع ذخأ لدنجلا ةمودب ايقتلا ثيح ىسوم ابأو ًارمع نأ» ىبلكلا بانج ىبأ نع
 ملكتف ينم نسأ تنأو ِقِكَي هللا لوسر بحاص كنأ لوقيو مالكلا يف ىسوم ابأ مدقي

 ىسوم يبأل ليجبتلا رهظُي ذخأ صاعلا نب ورمع نإ) :اضر دمحم لاقو .«ملكأو

 ربكأ تنأو ىلبق ِهكي هللا لوسر تبحص :هل لوقيو هرقويو مالكلا يف همدقيو ةاخو

 نيذلا معزي وأ مهوتي امك ةعيدخلا لجأ نم نكي مل كلذ نأ عقاولاو .«ينم أنس
 لبق ميكحتلا ةفيحص يف سيق نب هللا دبع ىسوم ىبأ ميدقت ناك دقف «نوملعي ال

 نم ىسوم ايأ نأل نيترم ةفيحصلاب امهتركذ يتلا صوصنلا يف صاعلا نب ورمع

 كلاب ذي بعك :ئىراضتالا تنبات ني ليز: نيلزععملا ناستالا ةنينملاا لفأ نم -(1)
 تباث نب ناسح ؛يردخلا ديعس وبأ ؛يبلكلا ةئراح نب ديز نب ةماسأ «يراصنألا

 نب دمحم ؛ ةرجسع نب بعغك دمع قب ةلاضف «يراصنألا دْلَخُم نب ةيلبف ,«يراصنألا

 .(جيدخ نب عفارو ؛ةملسم
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 ةناكمو ًاحوتف مظعأو « ةيحصو ةرجه ورمع نم مدقأو نيلوألا نيقباسلا ةباحصلا

 يبأ ةيمدقأو لضفو ةناكم نوفرعي ةباحصلا ةفاكو صاعلا نب ورمع ناك دقو .املعو

 ملكت : ىسوم يب ال قورمع لاق» :ةيهللا جورم يف ءاج امكو  كلذلو « ىسوم

 لعفأ تنك ام :ورمع لاقف «ورمع اي تنأ ملكت لب :لاقف «هللا دبع اي ًاريخ لقو
 . .ةك هللا لوسر كتبحصو كنسل ةبجاو اهلك قوقح كلو «كلبق يسفن مدقأو

 .اةرجه مدقأو ًالضف ينم رثكأ تنأو

 هالساإلاب لج يذلا تدحلا نكذو: «ةيلع تثار. ىسوم بأ ةللا دمحتت
 َمليو ةفلألا هب هللا عمجي رمأ ىلإ - ورمع اي ّمْلَهَف :لاق مث هلهأب عقاولا فالخلاو

 ًابطخ مالكلا انعزانت ىتمو ءأرخآو ًالوأ مالكلل نإ :لاقو ًاريخ ورمع هازجف
 ريصي باتك ىف اننيب مالك نم نوكي ام . . لعجاف .هلوأ ىسنن ىتح هرخآ غلبن مل

 . «انرمأ هيلإ

 مكحلا ةفيحص باتك

 : يلي ام بتكف بتاكلا ىسوم وبأو ورمع رمأف

 نب ورمعو سيق نب هللا دبع هيلع ىضاقت ام اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسب)
 هدبع ادمحم نأو هدحو هللا الإ هلإ ال نأ نادهشي امهنأ ىلع ايضاقت :صاعلا

 .«نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ ؛هلوسرو

 هللا باتكلاب لمع نكي هللا لوسر ةفيلخ ركب ابأ نأ دهشنو :ورمع لاق مث
 مث :ينككا 1 وسو قا لاك هيلع يذلا قحلا ىدأ دقو هللا هضبق ىتح هلوسر ةنسو

 . بتكا :لاقف . كلذ لثم نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع يف لاق

 نيملسملا نم عامجإ ىلع رمع دعب رمألا اذه يلو نامثع نإ :ورمع لاق مث

 . ًامولظم ليو ًانمؤم ناك هنأو مهنم اضرو َهْكَ هللا لوسر باحصأ نم ىروشو

 .هل اندعق امم اذه سيل :ىسوم وبأ لاقف

 .ًارفاك وأ انمؤم نوكي نأ نم دب ال هللاو :ورمع لاق
 .ائمؤم ناك : ىسوم وبأ لاقف

 . بتكي هرمف :ورمع لاق
 بق ا يسون ول لاق
 . ًامولظم هلتُق لب :ىسوم وبأ لاق ؟ًامولظم وأ نامثع ّلِتَق ًاملاظف :ورمع لاق

 .؟كلذ بتكف بتاكلا ىسوم وبأ رمأف . بتكي هرمف :ورمع لاق
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 ناكو «ةفيحصلا يف هابتكي ملف هيلع اقفتي مل راوحو ثيدح امهنيب ىرج مث

 لاق) :ًامولظم لتق نافع نب نامثع نأب ٌرقأ امل ىسوم ابأ نأ يدوعسملا لاق
 معن :ىسوم وبأ لاق ؟همدب بلطي ًاناطلس مولظملا يلول هللا لعج دق سيلفأ :ورمع

 يرونيدلا ةياور يف ءاجو (. .همدب بلاطلاو مولظملا ةفيلخلا نامثع ىَلو ةيواعم نإ)

 ىسوم وبأ ىفنف  نامثع ةلتق ملسُي مل وأ نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع نأو كلذ وحن

 نب ورمع هئبا هنم ىلوأف ءنامثع ىلو ةيواعم نأ كلوق امأ» :ورمعل لاقو كلذ

 : الئاق عوضوملا كلذ ىسوم وبأ مسح مث «نامثع

 .4هريخل انعمتجا امئإو ءمالسإلا ىف ثدح دق رمأ اذه)

 ءاقللا ةيادب يف هنأب (لاوطلا رابخألا) باتك ىف يروئيدلا هركذ ام (لوسرلا لوح

 : ثيح «ركذلا فلاس مالكلا دعب هبيترت نأ ىلع قايسلا لديو ءراوحلاو

 لاق ؟هللا اضرو ةمألا حالص هيف اميف كل له ورمع اي :ىسوم وبأ لاق"

 لخدي مل هنإف باطخلا نب رمع نب هللا دبع ىلوُث : موه ىبآ لاق ؟ وه امو .:قورمع

 .(بورحلا هذه نم ءىش ىف هسفن

 . «لعف كلذ ىلع ٌسانلا هّلّمَح اذإ معن :ىسوم وبأ

 نب ورمع لاق» هنأ رمع نب هللا دبع ىلوم عفان قيرط نع يربطلا ركذو
 .معطُيو لكأي سْرِض هل لجر الإ هحلصُي ال رمألا اذه نأ :ىسوم يبأل صاعلا

 لاقف «هيتناف ْنْطفا :ريبزلا نب هللا دبع هل لاقف ةلفغ رمع نب هللا دبع ىف تناكو
 مالكلا اذه راد دقو .[1/59ص] .؛ًادبأ اهيلع وشرأ ال هللاو ال :رمع نب هللا دبع

 ءاقل اورضح نيذلا نم اناك امهنأل رمع نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا دبع نيب

 نم مهركذ فلس نم عيمج روضحب نيمكحلا نيب ثيدحلا ناكو «نيمكحلا

 ةيلوتب ىسوم يبأ يأر عم صاعلا نب ورمع بواجتي ملف «نيرضاحلاو ةباحصلا
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 ام :ىسوم وبأ لاق ؟ةيواعم نم تنأ نيأف :ورمع لاق) هنأ يرونيدلا ركذ مث
 .(اهقحتسي الو اهل اعضوم ةيواعم

 ىف هّئيبو ىسوم ابأ اي ةيواعم نم كعنمي ام :ورمع لاق» هنأ يربطلا ركذو

 ىَلَوَو . .هبحص دقو لكي يبنلا ةجوز ةبيبح مأ وخأ وهو «تملع دق امك شيرق

 فرش نم ٌتركذ ام امأف ءلجو زع هللا قتا ورمع اي :ىسوم وبأ لاقف
 ناكل فرشلا ىلع ناك ولو ؛هلهأ ُهالوُي فرشلا ىلع سيل رمألا اذه نإف ةيواعم
 ُتنك ول ينأ عم «لضفلاو نيدلا لهأل وه امنإ «حاّبّصلا نب ةهربأ لآل رمألا اذه

 نم تركذ ام امأ ءورمع اي هللا قتإ :ىسوم وبأ لاق» :هنأ اضر دمحمل َىلع
 نب ةهربأ اهب سانلا قحأ ناكل فرشلاب قحتسُت ةفالخلا تناك ولف ةيواعم فرش
 :.. اهيوقو نضرألا قرش: ا وكلم نيدلا ةعباتتلا نمملا كولم ءانبآ قف هنإف خايعفلا
 ام ىلع ًاقيلعت نيسح هط لوقيو . .«بلاط يبأ نب يلع عم ةيواعمل فرش يأ مث

 نووري نيذلاف ءيش نم نكي امهمو .ةيواعم حشر دق ورمع نوكي نأ دعبتسملا

 . (ِةَو ئبنلا نم هناكمو هئالبو

 ملهف ءأدبأ ًاّيلع نوبحي ال ماشلا لهأ نأو ءادبأ ةيواعم نوبحي ال قارعلا لهأ نأ

 باطخلا نب رمع ةنس انييحأ ينتعواط نإ نكلو) :لاق ىسوم ابأ نأ يرونيدلا

 ظ . (ريحلا هللا دبع هنبا انتيلوتب هَرْكِذو

 ضوهنلا ىلع ةوق الو شطب الو سأب بحاص نكي مل رمع نب هللادبع نأل حارتقالا

 ره كي هللا دبع ىقل ًارمع نأ نومعزيف قارعلا لهأ نم ةاورلا ديزتيو . .رمألا اذهب

 اوضغبأ نيذلا هيلإ عفذ ّولغ اذه نأ الإ ىرأ امو .هنيد يف ةيندلا يطعيو ةوشرلاب
 نيسح هط اهيلإ راشأ يتلا ةياورلا نأ عقاولاو .[199ص] «قارعلا لهأ نم أرمع
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 ناك امنإو نالفب نالف ولخيل لاجم هيف نكي مل ميكحتلا ءاقل نأل ةحصلا نم ةيراع

 ءاهز مهفلخو ةباحصلا نم نيعبرأ ءاهز امهلوحو ًانلع رودي نيمكحلا نيب ثيدحلا
 صاعلا نب ورمع هَجاَو دقو «لدنجلا ةمود عماج لخاد كلذو دونجلا نم ةئامنامث

 نب هللا دبع ةيلوت وه ضراعم حارتقاب رمع نب هللا دبع ةيلوتب ىسوم يبأ حارتقا
 امل ىسوم ابأ نأ يبلكلا بانج يبأ قيرط نم يربطلا ركذ دقف «صاعلا نب ورمع
 نإ ورفع هلاكاق» هنا ةيعدتيا هيلع نسمع ناةقم لأ د مسلا اقيبحا كش نإ :لآف
 فرعت تنأو  ورمع نب هللا دبع - ينبا نم كعنمي امف رمع نبا ةعيب ٌبحت تنك

 هذه ىف هتسمغ دق كنكلو قدص لجر كنبا نإ : ىسوم وبأ لاقف .هحالصو هلضف

 0000 ورمعل ىسوم وبأ لاق» هنأو يرونيدلا باتك يف ءاج كلذكو .«ةنتفلا
 بيطلل اهلعجن ّملّهَف . .بورحلا هذه يف هتسمغ دق كنكلو قْدِص لجر كنبا نإ

 دعي ارُمأ انيلإ اودنسأ دق نيملسملا نإ . .باطخلا نب رمع نب هللا دبع بيطلا نبا

 . «ةنتف ىلإ مهدرن الف حامرلاب اوكاشتو فويسلاب اوعراقت نأ

 :ىسوم وبأ لاق» رمع نب هللا دبع ىلوم عفان نع يربطلا خيرات يف ءاجو
 تزجانتو فويسلاب تعراقت امدعب اهرمأ انيلإ تدنسأ برعلا نإ صاعلا نبا اي

 . ؛ةنتف يف مهنّدُرت الف حامرلاب

 ميكحتلا ءاقل ءاهتنا

 رمع نب هللا دبع ةيلوتب ىسوم يبأ يأر عم صاعلا نب ورمع بواجت مدع نإ

 ذخؤي نأ يف بغري مل ًارمع نأ ودبيو «دودسم قيرط ىلإ لوصولا ىلإ ىدأ دق
 لاق» هنأ بهذلا جورم يف ءاج دقف  ةمآلا ربج  رمع نبا'ةيلوت ةضراعم هيلع

 لمأ لتاقثأ ماشلا لهأ هابأو رمع نب هللا دبعب قارعلا لهأ نئنضر نإ تيأرأ :ورمع .

 قارعلا لهأ ئّبأو ماشلا لهأ ئضر نإف :ورمع لاق .ال :ىسوم وبأ لاقف ؟ماشلا

 جورم يف ةرقفلا كلت لبق ءاج دقو .«ال :ىسوم وبأ لاق ؟قارعلا لهأ لّتاقثأ

 كلذبو .[ها] «اعيمج اهامتخ نأ دعب اهاوطو ةفيحصلا ورمع ذخأل هنأ بهذلا

 ىسوم وبأ فرصناو ميكحتلا ءاقل ىهتناو ةقيقحلا اهتياهن ىلإ ميكحتلا ةيضق تلصو

 .اهنم اوؤاج يتلا قطانملا ىلإ ءاقللا اورضح نيذلا عيمجو ورمعو

 ةياور تعاش دقف ؛ءاقللا ةياهن نع تاياور ةثالث خيراتلا بتك تركذ دقو
 رمألا نوكي نأو ةيواعمو ىلع علخ ىلع اقفتاو  أرس  ارواشت نيمكحلا نأ لوقت

 «سانلل كلذ انلعي نأ ىلع اقفتاو «نيملسملل ةفيلخ ءاشت نم ةمألا راتخت ىروش

 نيب ىروش رمألا درو ةيواعمو ّيلع علخ ىلع اقفتا دق امهنأ نلعأف ىسوم وبأ ماقف
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 انأو هبحاص علخ دق اذه نإ :لاقف ورمع ماق مث ءنوضري نم نوراتخي نيملسملا

 ىلع ًاريثك ًاعينشتو مالك ةياورلا كلت تعاشأ دقو .يبحاص ُتّبَنَأ ينكلو هلثم هعلخأ
 داك دقو ءًارجاف ًارداغ احلا تلعجو ًالفغم ًابيط لوألا تلعجف ورمعو ىسوم فا

 ردغ دقف ًاذإ) :(ىربكلا ةنتفلا) هباتك يف لاقف ةياورلا كلت قدصُي نأ نيسح هط
 يبأ عم قفتا .هيلع اوعمجُي نأ نوخرؤملا ناك ام حص نإ ؛«ةركنم ةردغ ورمع

 يذلا دهعلا ىلع ًاذإ راج .ًادحاو الإ امهنم علخي مل مث نيلجرلا علخ ىلع ىسوم
 هط لاقو .أضيأ هبحاص مكح طقسو همكح طقسف «ةفيحصلا يف هسفن ىلع هاطعأ

 ةيالول رمُع هراتخا امل ًالفغم ناك ولو . .ًالفغم ىسوم ابأ نكي ملو. .» :نيسح
 اًيقت الجر ناك هنكلو «نامثع مايأ مهرصم ةيالول ةفوكلا لهأ هراتخا املو اللا

 ىبنلا اوبحص .نيذلا اميس الو نيملسنلا نأ نظي قلخلا يضر سفنلا حمس اعزو
 ايلا دغلا ىلإ اولزني نأ نم مهنيد يفو مهسفنأ يف ةناكم عفرأ 0

 اوعمجُي نأ نوخرؤملا داك ام حص نإ :هلوق يف نيسح هط طاتحا دقو

 رصعلا يف نيصاصقلا ةاورلا ضعب نع كلذ اولقن نيخرؤملا نأ عقاولاو .(هيلع

 ةياحصلاب ضفاورلاو ةيبوعشلا ةاور ضعب عينشت هيف رشتنا يذلا رخأتملا يسابعلا
 ردغي مث أًرس ناقفتيو نارواشتي نيلجر ءاقل نكي مل نيمكحلا ءاقلف «نيحتافلاو
 ةئامنامثو ةباحصلا نم نيعبرأ روضحب امهنيب ثيدحلاو ءاقللا ناك امنإو ءامهدحأ

 صاعلا نب ورمع نإ لب «ةفيحصلا يف هيلع ناقفتي ام لك ةباتك متيو دونجلا نم

 امم اذه سيل :ىسوم وبأ لاق :«ًامولظم لتقو ائمؤم ناك نامثع نإ" :لاق نيح
 :ىسوم وبأ لاقف .ًارفاك وأ ًانمؤم نوكي نأ دب ال هللاو» :ورمع لاقف ؛هل انعمتجا
 يف ةقدلا هذهف .«بتكا :ىسوم وبأ لاق .بتكي هرْمَف :ورمع لاق .ًانمؤم ناك
 هتلاق ام عوقو ةلاحتساب نيقيلا انيطعي «ءاقللا يف عمجلا كلذو «ةملك لك نيودت
 نيذلا ءاوهألا يوذ معازم ْنِم مظعأ ورمعو ىسوم وبأ ناك دقلو .ةياورلا كلت
 . بيذاكأ نم ةياورلا كلت يف ءاج ام قيفلتب اوماق

 مل ًارمع نأ معز نم نيخرؤملا نمو» :نيسح هط اهنع لوقيف ةيناثلا ةياورلا امأ
 «ىسوم وبأ امهعلخ ام نيلجرلا علخب ىفتكا امنإو ءردغلا نم ةلزنملا هذه هديكب غلبي

 لاق امك ورم لاك كك ولن ميتتست و ةياوزلا هده وخلو .ةيواعمو ىلع نيب ىّوسف

 ىلع نيِمّلسُم ٌُماشلا لهأ داع امل :ًاعيمج نيلجرلا علخ ىلع اقفتا امهنأ و

 نامكحلا هعلخ نأ دعب ّىلع ةرمإ قارعلا لهأ نم ريثك لبق اًمّلو . .ةفالخلاب ةيواعم

 )١( ضن نيسح هظ ا يربكلا ةنتملا ١1١١.
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 يعيبطلا نم ناكلو ءامهمكح اذفني نأب هسفن ىلع دهعلا امهاطعأو امهاضترا ناذللا
 مهسفنأ ىلع اوطعأ موق ءالؤهف «ةنيدملاو ةكم يف بارطضالا دشأ رمألا برطضي نأ
 اهلك ةمألا مهتت اهنأ الإ ىنعم ةياورلا هذهل سيلو . . ”ريمكحل أمكحل ّنعمسيل ًادهع

 :لاق ثيح لجو زع هللا رمأ نع ةفلاخملاو ىوهلا عابتاو ةصاخلا ةعفنملا راثيإب
 اخ ل هر سرع كن رص رع صاحت ريع يزل عسر لب سرع زل * اا مرس هلع ىف رس نب ءضص م

 اليم مكس هلا مسَعَج َدَهَو اهديك َدْحَب سلا أوضقَن الو ْرُثدَهع اد هلأ دعب أوو »
 اهلك ةمألا عمتجت نأ لوقعملا نم سيلو 14١[. : لحنلا] * توْلَعْنَت اَمٌَرَلَصَي هَللأَنإ

 .''”«ءافولا ىلع ردغلاو ىدهلا ىلع ةلالضلا راثيإو دهعلا ضقن ىلع

 : هصن يلي ام لوقتو بهذلا جورم يف يدوعسملا اهركذ دقف ةثلاثلا ةياورلا امأ

 لتق نامثع نأب ىسوم يبأ رارقإو ةفيحصلا يف هابتك ام ريغ نيمكحلا نيب نكي مل»
 ةحيحصلا ةياورلا يه هذهو .''”(ابطخي مل امهنإو .انملدق امم كلذ ريغو امولظم

 نمحرلا هللا مسب» :هصن يليام وهو ةفيحصلا يف هابتك ام ىلع الإ اقفتي ملف

 ةلسرأ ةلوسرو,ةةبغ ادمكم ناونفلا قيرش هل ةيكو هللا الإ هلإ ال نادهشي امهنأ

 ةفيلخ ركب ابأ نإو .نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب
 قحلا ىدأ دقو هيلإ هللا هضبق ىتح هلوسر ةنسو هللا باتكب لمع هلك هللا لوسر

 ةدسور هللا تانكي لمع ةيدموفلا ودما تاطخلا وم رمغ او هيل فذلا

 اذنه ىلو نافع نإو. هيلع ىذلا قبلا ىدأ دق ةيلإ فلا همت نع هك كلا :لوسو

 درع هللا كيف موق وبا متخا» دقو .«امولظم لّتقو ءانمؤم ناك هنإو ءمهنم اضرو

 . «اهذخأو ةفيحصلا ورمع ىوطو .امهمتخب ةفيحصلا ىلع صاعلا نب ورمعو سيف

 ئناه نب حيرشو «ةمركملا ةكم ىلإ ىسوم وبأو سدقملا تيب ىلإ ورمع فرصناو

 وه ميكحتلل ةيعقاولا ةجيتنلا تناكف ءاهيف اوناك ىتلا مهقطانم ىلإ نولزتعملا

 . عقاولا رمألا رارمتسا

 هلوق ىلإ دوعي ةيواعمو ًايلع علخ ىسوم ابأ نأب ةعئاشلا ةلوقملا لصأ نإ
 اميف كل له ءورمع اي) «ةعامجلا روضحبو ءامهنيب ثيدحلاو راوحلا ىف ورمعل

 نب هللا دبع يلّون :ىسوم وبأ لاق ؟وه امو :ورمع لاق ؟هللا اضرو ةمألا حالص هيف
 ىسوم نا لوق كلذكو .(بورحلا هذه نم ءيش يف هسفن لخدي مل هنإف رمع
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 نوبحي ال ماشلا لهأو ان ومس : ورمعل

 نأ» ىسوم وبأ حرتقا :هنأو نيمكحلا ءاقل دلاخ دمحم دلاخ ةاتسألا ركذ دقو
 «نيملسملل ةفيلخ هنالعإ ىلعو لب رمع نب هللا دبع حيشرت ىلع نامكحلا قفتي
 هريقوتو هبح ىلع عئار عامجإ نم رمع نب هللا دبع هب معني ناك امل كلذو
 : يلي ام ىسوم يبأ فقومل ةبئاصلا هتيؤر يف دلاخ دمحم دلاخ لاقو .«هلالجإو

 نيملسملا ىأر دقو هنأ يف صخلتي ميكحتلا ةيضق يف ىسوم يبأ يأر نإلا

 ةيف اقف وملا نعار افك .مكاحو مامإل بصعتي قيرف لك ءأضعب مهضعب لتفي

 ةملسملا ةمألا ريصم عضي يذلا ىدملا هتيفصت ةلاحتساو همزأت يف غلب دق نيلتاقتملا

 ناك غلبملا اذه ءوسلا نم لاحلا تغلب دقو هيأر نإ :لوقن «ةيواهلا ةفاح ىلع اهلك

 .ديدج نم ءدبلاو هلك فقوملا رييغت يف صخلتي

 ناعزانتت نيملسملا نم نيتفئاط نيب رودت امنإ كاذموي ةمئاقلا ةيلهألا برحلا نإ

 ةيواعم اهنع لزانتيلو ءأتقؤم ةفالخلا نع ىلع مامإلا لزانتيلف «مكاحلا صخش لوح
 ىذلا ةفيلخلا ىروشلا قيرطب نوراتخي نيملسملا ىلإ ديدج نم هلك رمألا دري نأ ىلع

 .ةحيحص ةعيب ةفالخلاب عيوب ههجو هللا مرك اًيلع مامإلا نأ حيحص . .نوديري

 قحلا طاقسإ يف هضرغ نم نكمي نأ يغبني ال عورشم ريغ دّرمت لك نأ حيحصو

 ماشلا لهأو قارعلا لهأ نيبو «ةيواعمو مامإلا نيب عازنلا يف رومألا نأ ديب .عورشملا

 ريكفتلا نم اديالجت اهون نضرقي ئذلا ىدنملا ةفلر.دق + نسوم ىأ قار: ىف داكناك

 درجم دعي مل ماشلا لهأ درمتو «نايصع درجم دعي مل ةيواعم نايصعف «لولحلا نمو
 هلك كلذ نإ لب ءرايتخالا يفو يأرلا يف فالخ درجم دعي مل هلك فالخلاو ءدّرمت

 ددهت لازت الو «نيقيرملا نم ىلتقلا فالآ اهيف بهذ ةيراض ةيلهأ برح ىلإ رّوطت

 يف الّثم «هفارطأ ةيحنتو «برحلاو عازنلا بابسأ ةحازإف «بقاوعلا أوسأب مالسإلا
 ."”(صالخلا قيرط يف ءدبلا ةطقن ىسوم يبأ ريكفت

 م ماع ةهكع
 تو تي عد

 ةكم ىلإ لدنجلا ةمود يف ميكحتلا ءاقل نم يرعشألا ىسوم وبأ داع دقلو
 نهاشلا كك ذد ملو «مارحلا ةيحلا راوج يف رمع نم هل ىقبت ام ىضقو .ةمركملا

 :كوقي يسوم سا ناكو يلع هللا لوسر ةنسو هللا باتك هنم اوملعتيل هن هنودصقي

 . «نآرقلا مكعَبتي نأ يف اوعمطت الو «نآرقلا اوعبتا

 )56 )1١ص  لوسرلا لوح لاجر /.
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 هرمع نم هقلاو ةثلاثغلا ىفوتسا دقو مارحلا تينلا باحر ىف وه امئيبو

 لوسر ءاقل ىلإ ميظع قوش يف ءاعدلا هحور تبّلف ءدبألا ةلحر ىلإ يعُد ؛كرابملا
 .'''دولخلاو سودرفلا تانج يف رايخألا ةباحصلا نم هناوخإو ِةكي هللا

 مهو ةفوكلاو ةرصبلاب نيعباتلا ءاملع نم يرعشألا ىسوم ىبأ ءانبأ ناك دقو

 0 يرعشألا ىساوم يبأ نب ىسوم نأ ودبيو ءرثكب وبأو ةريره وبأو ميهاربإو ىسوم

 ىسوم ابأ نإ» :لوقلاو سابتلالا ىلإ ىدأ امم ةفوكلا يف ةيرجه 0 ةنس تام يذلا

 انأ نأ بوصألا اهتيياةفوكلا نه ةيلبم ندع ةبوكلا هل لاتيافاكميب 69 كيد كلان

 وه ةفوكلاب تام يذلا نوكي دقو ه44 ةنس وأ ه47 ةنس ةكمب تام ىسوم

 . يرعشالا ىسوم يبأ نب ىسوم
 قارعلا ىلوت املو «ةفوكلاب ءامعزلا ءاملعلا نم ىسوم يبأ نب ركب وبأ ناكو

 ءاضق ىلوت كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ىف ىيناميلا يدزألا بلهملا نب ديزي

 قارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو ركذ يف يربطلا لاق . ىسوم يبأ نب ركب وبأ ةفوكلا

 «بلهملا نب ديزي لبق نم يدنكلا هللا دبع نب نايفس ةرصبلا ىلعوا» .ه1951 ةنس

 يبأ نب ركب وبأ ةفوكلا ءاضق ىلعو ةنيذأ نب هيه ملأ :كنع ةريغبلا ءاضق ىلعو

 لمعتسا بلهملا نب ديزي ناك ه191/ ةنس ةالولل هركذ ىف لاقو .«يرعشألا ىسوم

 ناسح نب ريشب ةفوكلا ىلع ىلوو هلزع مث يمخللا ريمع نب ةلمرح ةفوكلا ىلع

 ةفالخ يف نيطلاو نبللاب ةرصبلا يف ةرامإلا راد ءانبب ماق يرعشألا ىسوم ابأ نأ

 ةرامإلا راد برخأ قارعلا ىلوت امل ىيفقثلا فسوي نب جاجحلا نأ مث «:رمع

 كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوت ىتح ةرامإ راد ةرصبلاب نكت ملف) .ةرصبلاب

 رجاالاب ةرصبلا يف ةرامإلا راد ءائب داعأف «قارعلا ىلع بلهملا نب كيري نلوو

 .(اهكمس عفرو ءاهساسأ ىلع ٌصخلاو

 وهو نيعبرأو عبرأ ليقو نيتنثا ةنس تام ىسوم ابأ نأ ينغلب :يوغبلا لاق» :ينالقسعلا لاق )١(

 ميعن وبأ مزج يناثلابو .هريغو ريمن نبا مزج لوألابو :ينالقسعلا لاق .نيتسو فين نبا
 ةنس تام :مثيهلا لاقو .نيتسو ةثالث ىسوم وبأ شاع ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاقو .هريغو
 - 7512١ ص /71 «نيسمخحو ثالث ةنس :ينيادملا لاقو . نيسمخو ىدحإب ةنس لاقيو نيسمخ

 ةنس تام هنأب ءاملعلا نم مهريغو ميعن وبأو ريمن نباو يوغبلا هركذ ام حجرألاو [ةباصإلا

 :ةكمي ه5 5 ةنيل وأ ه7

 111 نيف مج - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات رف



 5248 مالسإلا رجف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 958

 يف ةاضقلاو نيعباتلا ءاملع نم يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ ناكو
 أظفاح ًاهيقف يرعشألا ىسوم ىبأ نب ةدرب وبأ ناك» : ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةرصبلا
 ةدرب وبأ ناكو . .يبعشلا لبق ةفوكلا ءاضق ةدرب وبأ ىلوت .ةريثك تاياور هل ءأملاع
 وبأ ىلوت كلذكو 2'”(ركب ابأ هاخأ ىلوو جاجحلا هلزع مث جاجحلا نمز يف ًايضاق
 ىلإ ةدرب وبأ لقتناو ه44 - 95 ةنس بلهملا نب ديزي ةيالو يف ةفوكلا ءاضق ركب

 .ةيرجه ٠١4 ةنلس يفوتو «ةرصبلا

 .ءامعزلا ءاملعلا مالعأ نم يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب ناكو
 نب دلاخ ىيناميلا ريمألا دهع لئاوأ يف ةرصبلا ءاضق ةدرب نبا نف لالب نئلوتو

 ه١ ا/ ةئس ذنم  كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف نيقارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع

 يبأ نب لالب يف ةبؤر رعاشلا لاقا ه١١١ ٠١9 ةنس ةرصبلل ًايضاق لالب ناكف

 : يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب

 """يضام قيرطلا ىلع ُمِرَتْعُم يضاق نيّيضاقلانب اي َتنأو

 ءاضقلا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لعج ه١١١ ةنس ىفو» :يربطلا لاق

 هركذ ىف ىوبطلا لاقوة ةزد أ قب نذل ىلإ ةريضتلابدكادخألاو ةطرتقلاوةدايفلاو
 :« وسلا هللا ليغ نين هلاك هلك قرفملاوقارعلا ىلع.ناكا ىلا 11 هديب اة ولت
 ةيالول اريمأ لالب رمتسا كلذبو «ةدرب يبأ نب لالب اهئاضقو ةرصبلا ىلع هلماعو
 نب لالب ناك» دريملا سابعلا وبأ لاق .ه84١١ - ١١١ ةنس ذنم اهل ًايضاقو ةرصبلا

 : رعاشلا ةّمّرلا وذ لاق هيفو ءأبيدأ انقل ةيهاد ناكو ءاهيضاقو ةرصبلا ريمأ ةدرب يبأ

 لالب يعجتلا حدْيَصِلُْتْلُقَف ًاَئْيُع ٌَنوعجَتنَي ٌسانلا ثعمس
 يللا تخران هابككتلا 3[ . نامي ىتف ريح دنع يجاشت

 ىمسُملا ةرصبلا رهن قشو رفحب يرعشألا ىسوم وبأ مايق ركذ مدقت دقو
 يف لقعم رهن ىقشب كاذنآ ىسوم وبأ ماق كلذكو ءرمع ةفالخ يف َةّلُبألا رهن

 لاق . ميظعلا هدج جهن ىلع ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب راس دقو .ةرصبلا

 ناكو «ةرصبلا ضيف يف لّقعم رهن قتف ة يذلا ةدرب يبأ نب لالب ناك» : يرذالبلا

 .١77ص ةج - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
 .1358ص اج  دربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)

 .ةمرلا يذ ةقان مسا : : حديصو -

 . .ءاتشلا ةيآ يهف لاعشلا حوانت ء ءاكلا كفاك ةزتإا نييعير نين يتاح حلا حيرت ءابكتلاو -

 . (لباقت :حوانت ىنعمو
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 .©2«دنجلا اهيف ضرعي دايز ناك يتلا ةبقلا ىلإ ضيفب اب ًاروسكم كلذ لبق

 لقنو تناوح هيتبنج ىلع لعجو ةرصبلا ىف لالب رهن لالب رفتحا» كلذكو

 نب الالب ةّمٌرلا وذ هب حدَتْما ام نسحأ نمو» :دربملا سابعلا وبأ لاق "'”(قوسلا هيلإ
 :هلوق ةدرب ىبأ

 0( . 0 ( هم اير 1 0
 'اايداغو يلهأ دنع نم اهتيب ىلع احوَرَتم يجردم زوجع لوقت

 '”ايواثماعلاةرضَبلاب اهل كارأ ةموصخ وذ مأ رضملاب ٍةَجْوُز وذأ
 ينمو اهم نارا ةيفكأل ٌةريجل ىلهأنإ ال :اهل ٌتلقف

 ايضاق رْيَخل اًةنْئااياهيف ٌعجارأ ةموصخ يف ىِنَترّصِبَأ ذم ٌتنك امو

 و امورك ادت قف زورا اسف نت اع ووم ثان ىتمكلو

 دا هس ينال ف دينا قيقا نايم هةياقع ثبيل دبل نصل مرم

 81 امو ةبيع كلور «ديبلع . يتخلا الو ةريهرو هكس قوخلا افي

 نوينامي) باتك نم لوألا ءزجلا اذه  ىلاعت هللا نوعو قيفوتب - متتخأ اذهبو

 5 يل سراح ءامظع دع هللا لوسر بكوم يف

 . ىلاعت هللا ناوضر مهيلعف

 قفوملا هللاو
 حرفلا نيسح دمحم

 ةيداليم 5١٠١١ ربمتيس "1 ءاعنص

 ةيرجه ١157 بجر

 ١. 58ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)

 . يرورم : يجردم 00

 اهيقم -ايواث

 .انهدلا ءارحص : ءانهدلاو «بيثك عمج :ةشكا 0

 . ءانهدلا يف عضوم مسا :ابق 89(1)

 .فورعم رئاط وهو ناوَرك عمج : ٌناوْركلا (5)
 . ضعبب اهضعب هنم يدتفت هانعم .«باغلا دوسأ ىدافت :هلوقو . نيقرطُم ًاتوكس ينعي :نيمرم (0)

 ."١7ص اج ب بدألاو ةغللا يف لماكلا (4)



 0950 تايوتحملا سرهف 5 ١

 تايونحملا سرهن
 ١ - ااا (روثلا وُد) ٌيِسْوَّدلا ورمع نب لْيَمْطلا 00011

 هنع هللا يضر ةريره يبأ مالسإ 1 1 110100

 رونلا ةيآو ِدِكي يبنلا ىلإ ليفطلا ةدوع 0111111 0

 دكَي هللا لوسر ىلإ سود بكوم يف ةريره يبأو ليفطلا ةرجه 000131 0

 ١ اصعلا تعرُق هل يذلا ْمكُحلا يذ نبا . .ةمّمُح نب ورمع نب ٍبدْنَج 0101000008

 ل رّيْمَج كلم سلجم يف عفار نب ُةَمَمُح 11
 اال ا اال ادام ما نا نزل وود 10 ل رع حد ا ل عع ضال يوم مكحلا وذ . . ةّمَمَح نب ورمع

 م اة نورد نيس دل 00001 0 0

 “٠ دبرألا ةيهادلا . . يرعشألا رماع وبأ 0000001

 ل ع و ال هلق جوملا دا يرعشألا رماع يبأ ةدايقب ساطؤأ ةوزغ 1

 00 يدان لوألا كيلا ةنلعت نب داهم أ
 0 نادمه ىلع لَو هللا لوسر لماع يليكبلا يبحرألا طَمَن كلام نب سيق

 0000000 هِي هللا لوسر ىلإ دشاحو ليكب دئار ىنادُمَهْلا يبحرألا طَمَن نب كلام 7
 000000 لمت نب كلام عمور اقملا ال لك هلا كودو تناك ا

 00000 طمن نب كلام عم نارم يذ ريمعل ِهِكَو هللا لوسر باتك - ١

 000000 طَمَُن نب سيقو مَن نب كلامل هلي هللا لوسر دهعو باتك

 0 1 0 ز ز ز زؤزؤزآةآ ةءاكضلا لوا رن. ةيهلستلا لوا .ةلراس وودي فأل

 000000 دجن هايم نم ةدّرّقلا ىلإ ةثراح نب ديز اتيرس

 ا 0011 فئاطلا ةثداحو نميلاب بلك ةقطنم ىلإ ديز ةدوع

 1 يي ا با م لا ووو هدو وج قدنخلا ةوزغ ىف نيرجاهملل ديز ةدايق

 ا 1 1 13141 5 ةتاعوز الود ةوددللا لهدم قفاقتا

 0 ا ]  ز ز] ] ]ز]ز ] ]ز]ز]1]ذ]] 1 ميركلا نآرقلا يف ةثراح نب ديز ديلخت

 00 ا قدتخلا ةوّرغ دعب ةثراح نب ديز ايارس

 11 اا ا ا ا ا ف د تلا اهنا عاقل عب ا او 1 ل ع ا اح مومجلا ىلإ ديز ةوزغ

 ا/ : هوو وجم و ووو د و و و ووو م مه هوو مه مهم هم ننوه وووو ووو مه ووو وو هوو رو هوم همهم هقول صيعْلا ىلإ ديز ةيرس

 ااا ] ] ] ] ز] ]1]ذ]1]1]1]1 1 هع تق زطلا ىلإ ليقا ةيريم
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 اذ ] ] ] ]ز] ]ز] ]ز]ز] ]11 هم صرتلا ىداو ىلإ لوألا كنق ةيرس

 00 ا ا ىرقلا يداو ىلإ ةيناثلا ديز ةوزغ

 0 ا ا ]| ] ]1 ]1 ]1]1]1ذ]1]1]1]1 1511 1 45 ْنْيدِم ىلإ ديز ةّيِرَس

 ال و ا عل راس سارا اولا ا حا اخبا قايم يَمْسِح ةوزغ ىلإ ربيخ ةوزغو ةيبيدحلا حلص

 ااا 10 ىَمْسِح ضرأ ىلإ ديز ةوزغ

 1 ا ماشلا ىلإ ةيمالسإ ةوزغ لوأ . .ُهّنْؤم ٌةوزغ

 7107 ا ا ا هنع هللا يضر ةثراح نب ديز د ةاهشتسا

 ا 0 لقره ىلإ 46 يبنلا لوسرو ليربج هيبش يرينا لكلا فيلخ نب ةييشي /4

 ا 000 لدنجلا ةمودب بلك ةليبق ىلإ ةيحد ثعب

 90 ل ا ا و ل هال ةنس مورلا كلم لقره ىلإ ةيحد ثعب

 11 ب لل ا طة ا ه9 بجر ىلإ هال بجر نم ةرتفلا ملاعم

 ااا مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا ةيحدل يناثلا ثعبلا

 0 1 ز ز ز ز]ز1 ماشلا ىلإ ديز نب ةماسأ ةّيِرَسو يماذجلا ةورف لد

 0 يبلكلا ةيحد تخأب ِةلَي هللا لوسر حاوز

 10000 ] ز ز ز]ز]ز]ز]ز]زؤ] ]| 0“ ماشلا تاحوتف باحر يف

 0000000000 نيطسلف ريمأو نذرألا حتاف يدنكلا ةَّئْسَح نب ليبحرش 4

 0 ا هلي هللا لوسر دهع يف ماشلاب ليبحرش ماهمو بتك

 0 نيطسلفب محل نم نييرادلل يوبنلا باتكلا

 ااا ماشلاب ماذج ءامعزو ةليأ كلم ىلإ ةنسح نب ليبحرش ثعب

 000 0 00213028 ةليأ لهأو ةبؤُر نب ةّنَحْيِل هلي يبنلا نذإب ليبح رش باتك

 0100000101 ] ] ] ] ] ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]ذ] 1 ءايزَجو خرذأ لهأو لافج ينبو يماذجلا كلام مالسإ

 0 ا اا ماشلا حتف شيج عبّرِل ليبحر ش ةدايق

 00 اا 11 نيطسلف بلغأو ندرألل ليبحرش حْنق

 0 1 ] ةيروفصو روصو اكعل ليبح رش حتف

 0 1 1 1 1 1]1]1ذ1ز41011#4141ا ىّرْضُب ةعقومو نالوجلا حتف

 اا ا 1 1ز1]1ز ]1 كومريلاو نيدانجأ يتعقوم يف ليبحرش

 1 ل ا مالا ا ا ليبحر ش ةدايقب ناسيب حاتتفاو (لحف) ةعقوم

 ااا 0 ةيناثلا نيدانجأ ىلإ . . قشمد حتف يف ليبحرش

 ا ا با ا ل ا ل ا و (سدقملا تيب) سدقلا حتف

 00 ز ز ز ] ز]ز]ز]ز] ]00 نيطسلفو ندرألل ليبحرش ةيالو

 اا 1 1 1 1 1 1 1 00 يناَرْهَبلا وُرْمَع نب دادٌقِملا- ١



 ك1 ا ا ا ا يس كس ا
 ا و مال سالب دع مطل تناا جنت هت هل واط (ةرونملا ةنيدملا) برثي ىلإ دادقملا ةرجه

 00 ا دادقملل دلاخلا يخيراتلا فقوملا

 ل (ردب ةعقوم يف) ةباحصلا نم سراف لوأ
 : ل ل ا ا ل كوبت ةوزغو ردب ةعقوم نيب ام

 0 يفتت م مامات ممتن مماتي... ولو هللا لوصر ىلإ ءارهي دقو مودق

 1 ا ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا حوتف يف دادقملا

 ل و ا ا رصم حوتف يف دادقملل ريبكلا رودلا ملاعم

 ل طايمد ةنيدمل دادقملا َحْنَق

 '521كغ5 77013 ءامرفلا ةعلقل دادقملا حتف

 117101101011000 ا شيرعلاو ةدراولاو ةراقبلا حتف

 هب عاد طلا ه4 دع اطاسو + عد يدعم هالة الاد # ماركا د هع علا هةعق وحبل اع رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف

 1 ا هنع هللا يضر دادقملا ةافو

 #13ش 000 ..... ةفوكلا ةيالو ريمأو جحذم قالمع ىِسْنَعْلا رِساّي نب راَّمَع-١

 ل و رساي نب نامعو . .رساي لآ بيذعتو ناميإ

 1 ا م هم را ها يول و ودا 411 اا ةنيدملاب هتريس ملاعمو . .رامع ةرجه

 0 ةماميلا يف نيدترملل رامع ةبراحم

 28 ءتاننال واوا ه8 2485 هو قا هو هاو 8014ه اع اقع ف 20 ةيتارملا ةريزجلاو ماشلا حوتفل رامع دوهش

 ك3171111ذ1آ1 0 ةنوكلا نلف ساب نير اهيعاةراللاو

 2,1717111 ةفوكلل رامع ةيالو يف تاحوتفلا ملاعم
 هود ودمه ممم هو مم رام م همهم ردو منه معين هموم م ووو دوو هوو وو وهوه سر هعق هقعم رصم حوتف يف رامع ةكراشم

 هدو ماو هام ه1 اق فرقا ف ذو رهف رس اهم هر قله 4 ها نيقل اه هاه هر 017ه اهل ةريخألا رامع تاوئس

 ا ا ا ا مدّرلا موي ةعقومو . . جحم ةروث

 ا اا اا نا ع د ةورف فقومو مدرلا موي دعب فوجلا نع جحذم ءالجإ

 ا ا ا يا ٍةلِيَو دمحم يبنلا ىلإ هترجهو ةدنك كولمب ةورف راصنتسا

 و ا ل دل ا فدو د يسم كي هللا لوسر باحر يف كيسم نب ةورف



 1233 700 ءاعنصب سرفلا ىلع ه١٠ ةجحلا يذ ةروث

 101 هيلع ءاضقلاو ءاعنصب ةؤبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدإ

 1 او ع ل ا ا م د نا د ا ةريخألا ةورف تاونس ملاعم

 ظظ*5 مالسإلا رجف يف نميلا لطب يداَرُملا حوُشكَم نب سيق ١
 00 ةياهاجلا يف سيق ءابنأ نم

 0 ا و ا او وتب والم 1 ا 7 نا يستس أ لَو يبنلل هتبحصو سيق ةدافو

 ااا دل و اس وسلا ا ام ا تما نسا ل ا ما لوألا ءاعنص موي ةعقومل سيق ةدايق

 و ا ل ل اول احن جب لوو سنا سيق فقومو ةؤبنلل يسنعلا دوسألا ءاعدا

 1 يسنعلا دوسألا عم ةهجاوملل سيق ةدايق

 1 (يسنعلا دوسألا ةياهن) يناثلا ءاعنص موي

 515ه 00000 ا سرُفلا ءانبألا دض حوشكم نبا سيق ةروث
 )»0*2 8 ماشلاب داهجلل نميلا لهأو حوشكم نبا قالطنإ

 0 خلا نابل لا هامل ال بل انو ا وش قشمد حتفو كومريلا يف سيق رود ملاعم

 ل ةيسداقلا يف حوشكم نب سيق محالم

 00011111 ] ]زآزآز منسم سعه نمح فاشلاب تانعوتقلاو:داههلا ىلإ نميق ةكوق

 ل سدقملا تيب حتفل سيق ريسم

 ك1 1 1-1001-بدد7د ٌبلَحو صمح لامعأ حتف يف سيق ةكراشم

 1 ا ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا حوتف يف سيق ةمهاسم

 ها و دو رب و اش اع عنو عال تا م عدم وع تاب د8 2 نال ناد ناريإ يف دنواهن حتفل سيق دوهش

 د 110 0 نا فا نلاو سف عال را ا اناا ب6 66 8 ل قلل هوب ال رصم تاحوتف ىف دارمو سيق ةكراشم

 ا ا ل ةريخألا . . حوشكم نبا سيق تاوئس

 121011 جيلخلاو نيرحبلا ىلع هللا لوسر ُريمأ يفدّصلا يمّرْضَسلا نب ءالَعلا-

 13ظ5 777 ٍدكَع هللا لوسر ىلإ ءالعلا ةرجهو ةدافو

 0 ا ااا ءالعلا قلطنا اهيلإ ىتلا نيرحبلا

 570*1213 نيرحبلا ىلإ ءالعلل لوألا ثعبلا عئاقو

 0 وو ور والا اراططسا اواعك او وكر نارام ءالعلا دي ىلع نيرحبلا حتفو مالسإ

 10 1 و ا وع ا طخ اون . نيرحبلا حتف دعب ْةْأكَو هللا لوسر ىلإ ءالعلا مودق

 10 .................. هلق هللا لوسر دهع يف نيرحبلا ىلع ءالعلا ةيالو
 900 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيرحبلل ءالعلا ةيالو
 0 ل ةرازلاو ةباغلاو نوباسلل ءالعلا حتف

 25231 01  ز] ] ز ]ز]ز] ]8 1م يت نيراد ةريزجل يمرضحلا نب ءالعلا حت



 5954 تايوتحملا سرهف 65

 0 ا ] ]ز ز]ز ز ز]1ز]1ز]ز]1ز]1] ]11 5 ارحب . .ةيسراف ةريزج لوأ حتف
 0 ااا 0 ًارحب . . سراف دالبل ءالعلا تاوق وزغ
 ا ااا 1 1 1 1 1 1 هنع هللا يضر . .ءالعلا ةافو

 ا دك يلع هللا لوسر ثيداحأ ظفاح يِسْؤَّدلا رْخَص نب ةَرْيَرُه وبأ -

 00 1 1 11 0 ةمالسإ لبق ةريره يبأ نع نيقيلا أبنلا

 00 ا ا برثي ىلإ هترجهو . . ةريره يبأ مالسإ

 1 ا ا و و ةكم حتف ىتحو ةنيدملا ىلإ هترجه ذنم ةريره يبأ ءابنأ

 00 نيرحبلا ضرأ ىلإ ةريره يبأل يوبنلا ثعبلا

 0 ا ا د او لاو نسا عا كو هللا لوسر عم ةريره يبأل ةيناثلا ةرتفلا

 0 رمعو ركب يبأ ةفالخ يف ةداهجو ةريره يبأ ةرامإ

 ط2 0 0000000111١ كي هللا لوسر ةنسو ثيداحأل ةريره يبأ ةياور

 000000 ةيريلا ةنيبلا ظن ىف ليلجلا هرودو ةيوبنلا ثيداحألل هتياورب لصتي امو

 712 40 يقل فاو 115ر4 3 كرطاو اوا6 ءئع 4 ف دال نووي اعجب ىربكلا ةئتفلا ىف ةريره ىبأ فقوم

 1 0 0110102102312جب ا ةروتجلا ةيدجلا : ريرهن بأ ةنالو

 ا 0 ةريره وبأ اهاور يتلا ثيداحألا نع ةمتاخ

 ا 1 ًاماللشإ لوألا ةهاكلا +: :تراق ني ذاَوَس ح5

 0 ا لما دولا قوق دانا هلع اسال هوو عطا نو طواو ةيلهاجلا ىف . . براق نب داوس

 ااا 00 اي يبنلا رمأب براق نب , داوس ةفرعم

 0 000115352 د زد ة رب لكي هللا لوسرل هتبحصو «براق نب داوس مالسإ

 1 11 د سا يطا اف قطبا عال سوس لينتج هدو ع همن هع را واكد ماعلا نميلا ةنهك ةيقب مالسإ

 11 ا ا ال اول ل اون هريدي مل هل 81 اولا حما وكم هللا لوسر ةافو دعب براق نب داوس

 ١ نيتمؤملا صاوخ- لوأ يريمحلا نكاوع نب نالكسع 11

 1 01 امالسإ رّيْمج ءاوذأ لوأ ْنَّرَي يذ نب فْيَس نب ةَعْرُرز

 00 0 ز ز ز ]| ]| 01 هلع دمحم ىلا دلومي ني( ئذ نيه فنس ريشبت

 ااا 2 لحما ىلا دارمي تاره: رك دعب اه ةلخرف ملاعب

 ا 00000000001 ريمح ءاوذأو ةَعْرُز مالسإ

 ا ب نزي يذ لآ ْنِم ءاوذألا رخآ . .ةعرُز نب ريفغ

 00 نيبنلا ءادر شرف هل يذلا رّيْمِج َكِلَم نْيَعُر وذ َلاَلَك دْيَع نب ٌثراححلا 4
 ع4 نو ل و . لالك دبع نب ثراحلا دادجأ

 0 1 1 010001 لالك دبع نب ثراحلا مالسإ

 6-2 ا ف 52100010 هتوخإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ م د هللا لوسر باتك 5



 ةوه تايوتحملا سرهف 5255

 ا ا لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ٍةِوَي هللا لوسر نم يناثلا باتكلا

 ا 1 00 ٍةَو هللا لوسر ىلإ لالك دبع نب ثراحلا ةدافو

 000 رّيمج بئاتك ُدئاق يرّيْمِحلا عالكلا وذ عفْيَمُس

 000000000102011 0 مالسإلا لبق . . عالكلا وذ عفْيَمس

 0 1011111 و هللا لوسر دهعع يف عالكلا يذ ءابنأو مالسإ

 ا حوشكم نب سيق ةروث يف عالكلا يذ فقوم

 اا 0 0 0 0000101012011ببدبددد ا ا يما ركب يبأ ةلاسرو زوريف ةيلوت

 210010 0 0000 ةروثلاو . . حوشكم نب سيق ةلاسر

 47١ ... ماشلا ريرحتو داهجلل قيدصلا ركب يبأ ىلإ ريمح لئابقو بئاتكب عالكلا يذ ريسم
 ا ماشلا ريرحت حوتف يف عالكلا وذ

 ا ماشلا حوتف نم اهدعب امو قشمد حتف يف عالكلا وذ

 0 0000100 رصم حوتف يف رّيْمِح ءاوذأو عالكلا وذ

 ا 0 ا رصمب طويرم يف عالكلا يذ ةافو

 ااا 0001001 ه7 ةنس نيفص يف تام يذلا عالكلا وذ

 ١ فرشلاب تناك ول ةفالخلاب سانلا ٌقحأ يريمحلا حاّبصلا نب ةَهّرْبَأ 8 010000000
 م م ممم تمت يمت ميمي... ماشلا يف حايصلا نب ةهربأ 6666060 4400

 ا رصم يف حابصلا نب ةهربأ 1-0

 0 رصم طاطسف ٌديَس حابصلا نب ةهربأ نب بيرك 7

 5017 يا م علما ا سو رصمل ليبحرش نب بويأ ةيالو

  7١رصمل نييناميلا ةالولا ىناث ىنّهجلا رماع نب ةّبقع_ 000 00 0

 ذز]ذ]ذ 1 1 ا عل ساعدي ةقعادللو 1] 1] 0007
 1 م م رصمل نييئميلا ةالولا ثلاثو ةيقيرفأ حتاف ينوكسلا جْيَدُخ نب ةيواعم 4

 0 ل لب لكي هللا لوسرل جيد نب ةيواعم ةبحص

 ل ل ل ا و قارعلاو ماشلا حوتف يف . . جيدخ نبا

 ا ا ا ا ا ل ا رصم يف . . جيدح نبا ةماعزب نوكَسلا

 كل 8 يعن حام نا عقم ندم باكو يكس ان اود 2 وع لاذ ةيقيرفإ دالبل جيدخ نب ةيواعم حتف

 11 اهجئاتنو ىلوألا ةوزغلا أبن

 ع 1 1 12121 1ز 1 1 1 1 1 1 1 ةيقيرفإ قيرطب ىلع لقره ٌبَضْغ

 ا ا ا لا اي سلا هلا كال تول جيدح نبا ةدايقب ةيقيرفإ مستف

 ااا ا 0 21 1 0 012 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ة ة ية 0 رصمل جيدخ نب ةيواعم ةيالو

 ا 0000000101 رصمل جيد نب ةيواعم ةيالو دهع ءابنأ ملاعم



 تايوتحملا سرهف همك

 اا ودل و ا ل ا و و رصمل جيدُح نبا ةيالو ءاهتنا

 لا جا ا ا م حيدخ نب ةيواعمل يخيراتلا فقوملا

 يبرعلا برغملاو رصمل ريمأ لوأ يراصنألا يجرزخلا دّلَخُم نب ُةَمَلْسَم 0
 )121111111111 000 مالسإلا رجف يف

 227000 220101110111001 95 فرثملا دالبو رصمل دلخمم نب ةملسم ةيالو

 طش 00000000 ةليسك رهاقو ةيقيرفأ ريمأ يولبلا سيق نب ريهُز 7

 1»1ظش57075701 0 011 ادوهت ةعقوم يف ةبقع لتقمو ةليسك درمت

 ا ااا يفد نا دمام د نيا 1 ايل )5 لع سك نحوس ةزآلو

 0 ةليسك لتقمو ةميزهو ةيقيرفأ ىلع ريهز ةيالو

 1 ل كل لو كوع ل دعو اوباما عقدا ار أ وح إ رقد ا ةقرب ىلإ ناوريقلا نم ريهز ةدوع

 0 ا ا ا ا ا ةقرب لحاس ىف ريهز داهشتسا

 ا اا ةيقيرفأ ريمأو برغملاو رئازجلا حتاف يناسغلا نامعنلا نب ناسح

 0 00000 ناسغ كولم أبن

 010000 0 ةقيفإو قشمد نيب هةيضودم

 نيني ون هيو ووو و وو نر وود هوو هوم هم همر هي يود مهي مهره مرو روي مديرو هي وو »ع هيرو هو اعاو 00 ةيقيرفإ

 ا ناسعتلا ني ناسحع ةيالول ةيتاثلا ةرتغلا
 10 ل ل حل ا ماما ا ةنهاكلاو ناسح نيب ىلوألا ةهجاوملا

 د 1 دلل ينو د تسلا هربلو 1 يق ن1 او نرمي وا اي اننع دع ف را له نير عنا 337 ةقرب يف ناسح تاوئس

 ا 1 م ا ا ةيقيرفأل ناسح ةيالو نم ةئلاغلا ةلحرملا

 امل 1 وا د ا جل وس يد ولج سلا دل عود نون او بنو 0: ا ...... ةيقيرفأ ىلإ ناسح- ريسم

 1111 ةهاعلاو ةاسج هو ةنيناعلا ةيدعارعلا
 1211717111 نامعنلا نب ناسحل ميظعلا رودلا
 د هالو واج دك تما تدانو نايك وكلم نا ع نطو رسوم نا وات تاجاو ا ةريخألا ناسح تاوئس

 . ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا دئاقو فئاوصلا بحاص . . فوع نب نايفس -

 552577 ا ن0 كد دع وع عج كمففلا وطضلل تك قع هر نادقسلا ةنأ و

 ا ل ل ةينيطنطسقلل يمالسإلا يبرعلا وزغلا

 5 ل ا م لا 6-1 نايفس تاوزغ

 5 هازل نيعيرأ هيك ىلع ةولتسلا ردك نياك معلا هللا ليف دو كلامو
 د نلوم ضل ايان مات 6اس عطب نعومه دب ذا 43: يقص اع هن فئاوصلاو ايارسلل كلام ةدايق

 23ه ا ا م ايكرت يف كلام ةوهر



 تناروكلا نويت 97

 ٠" كيلعي ريمأو سليارط حتاف يلاَمُثلا بيجُم نب نايقس ................... 3757

 ١" !1ظش5 3 ...... سدور ةريزج حئافو رحبلا ريمأ يدزألا ةّيَمَأ يبأ نب ةدانج

 ا او مي و موتا داما موب ع: للم حلا لادم ينك قوق نيف يري 1 ةانكو 0

 ا ا اا ا ا ير اس 1 جالا ق4 24 تاحوتقلاو داهجلا 5556 . . ةدانج-

 ل 211 5 لا ا ا ا دل
 51ش هدد دس كوم نضل ةيرجل لو الا ورخلا

 ل كل مجال سي و دددوو ويست و ويم "اههتناز: نضرتتا قلاقلا قوقل
 يا طاو حس د سس نيو دس" ةفلقضوو موولا لكئاويجو نزع 5

 نس دبس هه ح اح 3 ةانعت نيقات و نسق يقتل طبع ءاهتكما 1 2501710

 5*ظ#ش 775 نانويلاب سدور ةريزجل ةدانج حتن

 هد 12866 216688 8 ه2 ه8 1 ه4 878818 8 هو طير 18ه 1ور 884786 ماهقأ جاف هاا واو 6 اقوه قه هاه اع هاف قم داورا ةريزج حتتف

 هع ة وااو الل و هاف هاو اع هم ه0 هم هل هو قا أو أه أع هم اع هه هوا ل 6 هاف مورلا لحاوسو تيردك وزغ

 د22 نر او م ام هداف 885 هور هاو ها ف" هته < هاهو ه8 هه هن اع هه هنع هللا ىضر ةدانج ةأفو

 56-5 ها د ب وداود نعل عقد راح ري قلحللا هنلا كح وب ووعد"
 ةرودثوثن و نب ووو ور هوو مو م يرمون ووو هس ممم م نيرا ملام مر مع مرماه قه و و عم دوام مالسإلا لبق . . ةليجتو ريرج

 175770 . هللا دبع نب ريرج ةرجهو مالسإ

 222211 همس همم" (ةيناهيلا ةبمكلا) ةّصلخلا ئذ عديل ريرج كعب

 ل راما اع ام ع طم ريرج دي ىلع رّيْمَح ءاوذأو كولم مالسإ

 ك1 00 نميلا ىلإ مث ةنيدملا ىلإ ريرج ةدوع

 00 ه١٠١ ناضمر ىف ٌةيِيَت ىبنلا ىلإ ريرج ةدافو

 521 1100710 0 ةيلاتلا ةردتلا قرير ةريمبو دابثأ هلاعم نفرقاكو

 ظل 256 ركب يبأ ةفالخ يف نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو

 ك0 .................. ىلي اه نارجن فالخم ىلع ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو
 1ظهظغ 00 ماشلاو قارعلاب ىلوألا حوتفلا يف ريرج

 00000 عام هع دس ماس يركع ووهو: «.:ةريخلا ييلقال لوألا رعنلا

 25ه 770*225 15171711 كومريلا ةعقومو ماشلا ىلإ ريسملا

 ا ا وا وع ا ا ريرج ةدايقب'ةليجب عيمجتو . . . قارعلاب رسجلا ةعقوم أبن

 كل و ا ا ا اب ا سا اخ ا 1 ريرج ةدايقب ةريحلا ميلقإل يريرحتلا حتفلا

 و 1 لا ا عدو دلل زوالا وتوج لو ن0 نسال راذملا حتتف ةعقوم

 0017777بببب ا بيوبلاو ةليخسنلا ةعقوم



 يدتكلا نبك نب تعش الايات

 00000 مالسإلا لبق . .ةدنك كولمو . .ثعشألا

 ا لَو هللا لوسر بكوم يف سيق نب فينكألا

 )ظل لَك هللا لوسر ىلإ تعشألل يناثلا مودقلا

 259 تومرضحب ةقانلا ةنتفو . .ركب يبأ ةفالخ يف ثعشألا

 10100 قارعلا يف تاحوتفلاو داهجلل ثعشألا قالطنا

 ل سو و ةيسداقلا يف سيق نب ثعشألا محالم

 52370 ةفوكلا طاطتخاو . .ءالولجو نئادملا حتف يف ثعشألا

 تايوتحملا سرهف > ةهم

 1 و و وفا بسمو ون ود وعااو ريرج ءابنأو ةيسداقلا ةعقوم ىلع شماوه

 ا ا ل ل و عا ين اا روما و1 لاا ا مطل نئادملا حتفو ةيسداقلا نيب ام

 111111011101011 داوسلاو ةالولَج حتف مث . .رمع ىلإ ريرج ريسم

 10111110 اهيلع هتيالو ةرتفو . .لابجلاو ناوُلُحل ريرج حتف

 ا ل ناولخل ريرج ةيالو ةرتف ءابنأ نم ناكو

 ظلي ناريإ يف َناذَمَه ميلقإل ريرج ةيالوو حتف ةلحرم

 0 ىربكلا ةنتفلا يف ْنَمَي يذ ُرْيَخ

 يدِنَبَزلا ٍبِرَك يدعم نب ورْمَع 7
 ا اهات ىف كرك ينعس وب ورمع ءابنأ نم

 121115111101111 اا هللا لوسر دهعو بكوم يف . .ورمع

 ا ل ا نكي هللا لوسر ىَلَع ورمع ةدافو

 10و وسلاح وو كاد ف جن هون مق واموأ ديك هللا لوسرل برك يدعم نب ورمع ةبحص

 55ش 795 لَو هللا لوسر دهع نم ةيلاتلا ةرتفلا يف ورمع ءابنأ

 21111151 زؤزؤآآ ءانبألاو يمليدلا زوريف ةيلوتل ورمع ةضراعم

 2211111111 ماشلا حوتف يف هتلوطبو داهجلل ورمع قالطنا

 قارعلاب ةيسداقلا ةعقوم يف برك يدعم نب ورمع تالوطبو محالم
 22ش هو ها ينعاد واعد سلو جوس: وضاق و نأ نب لدعسو ..ورمع

 يع سأل 62 ورع واق لب االول دا روق لع اطل وعمال باطخلا نب ومع 3 ف رشع

 22 باطخلا نب رمعب سداسلا هئاقل ىلإ ءالولج ْنِم ورمع ابنأ

 11711171 ةينيمرأ حوتف يف ورمع ةكراشم

 ا الاول داتا قرم دوور وك 107 رقع ياام اكف لع ف ويعد 6 ع خا كاريإب دنواهن ةعقوم ىف ورمع

 1 وااو جاو مانو و و و ل ولام ةريخألا . . برك يدعم نب ورمع تاونس

 يدنكلا برك يدعم نب فيفع - "4
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 8 تايوتحملا سرهف 2059

 را يلا دما هام اواو 0 ناريإ يف دنواهن ةعقوم يف ثعشألا

 0 و 1ظه* ناَجْئَيْرْدَأ ميلقإل سيق نب ثَعشألا حن

 0 ناَجْيِبْرْذَأ ميلقإل ثعشألا ةيالو دهع

 00 ]1 ] 1 ]ذي ناجيبرذأ ميلقإل حتف لامكتسا :ًالوأ
 0 ناجيسرذأ نف:ىبرعلا نارقتسالا-:ايناث

 0 ا نايا لها مالسإ :اثلاث

 0 ااا ىربكلا ةنتفلا ىف ثعشألا نع نيقيلا أبنلا

 0 ااا 0 0 0 نال نأ نب ىلع عين ألا ةعباب

 0 اا ننسي ةعيرعلا مري يف تسأل يحل

 00 0 01012121 ميكحتلاو مالسلا قافتا يف ليلجلا رودلا

 0 0  ذ ]1 ميكحتلا ةفيحص ةباتكو نيمكحلا رايتخا

 1 ةينيمرأو َناَجْيَرْدَأ ىلع أيلاو ثعشألا ةدوع

 ل ا ا و ل ير ا ةريخسألا ثعشألا تاونس

 ا 1 1 1 1 1ذ ثعشأللا دعب . . ءامظعلا ثعشألا ءانيأ

 00 ]1 ] ىرعشألا ىسوم وبأ . .سراوملا ديس

 0000 غ0 كلا لوو كوم لق يسوع ون
 0 ىلئاعلا ديعصلا ىلع :ًالوأ

 00 يو هللا لوسر مه داهجلا دحض, ىلع : اناث

 6 ا ل ا ع ةباحصلا نيب ةيملعلا هتناكمو ىسوم يبأ ملع ديعص ىلع : ًاثلاث

 0 كي هللا لوسر دهع يف ندعو ةماهتل ىسوم يبأ ةيالو :اعباو

 ل ا ل ل ماشلاو قارعلا حوتف يف ىسوم يبأ داهج

 ا ا سا اا هدهع ملاعمو ةرْضَبلا ميلقإل ىسوم يبأ ةيالو

 ااا 0 00001 ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلا ليوحت :الوأ

 00 0 1 ز 1 ةرصبلا رهنل ىسوم يبأ قشو رفح :ًايناث
 0 ]1 ] 1 1 1 100 ىلاملاو يجارخلا ميظنتلا :ًاثلاث

 00 ااا 0 0 1 ز ءاضقلاو . . يرادإلا ميظنتلا :ًاعبار

 ا ا ا“ يمالسإلا يرجهلا ميوقتلا عضوو ثادحتسا :ًأسماخ

 000000 ]| ] ] ]1]1]1]1]1]1]ذ]15]1]1]1]1]1]1]1]1 4 1511 سدراف دالبل سراوفلا ديس حوتف

 0 اا يريت رهنو زاوهألا حتف :الوأ

 0 0 اا ىرغصلاو ىربكلا رذانم حتف :ايناث

 00 0000 ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةمصاع سيلوبيسربو سوسلا حتف :ًاثلاث



 900 تايوتحملا سرهف 0

 ل ربكلا ةشيراتلا رتشت ةغف وه: اغار
 0 8 (ةيناثلا رذانم)و (قرُس)و (زمرهمار) حتف :ًاسماخ

 000 . ةجبايسلاو طزلاو ةرواسألا مالسإو ةينابلكلا حتف :ًاسداس

 1 ا (سيلوبيسرب) سوسلا دعب (روباسيدنج) حتف :اعباس

 1 0 00000 (حوتملا حتف» دنواهن ةعقوم :انماث

 ا ااا ا 1 1 1 1 1 رونيدلل ىسوم يبأ حتف :ًاعسات

 0 ااا 1 1212 ة يا (ناوريس)و (ناذبسام) حْبَف :ًارشاع

 م ماا هدرا هع ام 2550 (فذقناجرهم)و (ةرميصلا) حتف : رشع يداح

 ا 50 يّرلا ميلقإ حتف يف ةكراشملاو . .زاوهألا حسم : رشع يناث

 ا ا 0 01101011 (قانرلا يذ)و (نابيثلا)و (ذوريب) حتف : رشع ثلاث

 يع رم راو طاع انو لل ل عاا (ناشاق)و (ْمَث) حتف :رشع عبار
 اا 1 ناهبصأ ميلقإو ةمصاع حتف : رشع سماخ

 ا 0 0 رمع عم ةبتاكملاو ةرصبلا ىلإ ناهبصأ نم ىسوم ىيبأ ةدوع

 1 ا ا روباس حتفو رخطصا ىلإ مدقتلا :رشع سداس

 0 ]1 ز ز] ] ز ] ز ز ز ز ز ز ززز (زينيس)و (زاريش)و (ناجّرأ) حتف : رشع عباس

 اع ل نامرك ميلقإ حتف : رشع نماث

 ا 0001 ناركم ميلقإ حتف : رشع عسات

 10 (ناسارخ اباب) . . نيسبطلا حتف :نورشع

 ه1 و د ا ل و ا نامثع ةفالخ ىف . . ىسوم وبأ

 ا ا ةقوكل] يلا: سوم: أل ىنشيشلا رابتختالا

 00 ةنركلا سوم أ الر يف

 ااا ا قيربكلا ةفنلا ف ىسرف نأ عيوش ابننا
 ا 001101011121221 ةقداحلا ل يسوع أ ةدئام

 4 لاتقلا لازتعاب هتحيصنو نيملسملاو ةباحصلا لانتقال ىسوم ىبأ ةضراعم
 00 لا هيما ير و ارا
 90 ميكحتلا ءاقل يف ىسوم يبأ فقوم

 اا 0101010 ةيضقلا ىف رظانتلا ةيادب

 00000 1 ] ] ] ]ز]1]ذ1ذ1ذ 1 ا 50
 3 ا مدقت ام ةباتك دعب ورمع عم ىسوم ىبأ راوح

 #1 00 ميكحتلا ءاقل ءاهتنا 1



 د لا ظ
 لوسرلا بكوم يف نوسس أهي 7 ابك ,
 مالسالارجف ىف نيبناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع

 تاحفهلا ا دحهف

 هلقعو ئراقلا حور ايانح يف ًاليوط ءيضيس رون ةّمث

 يه ةليلقو .باتكلا اذه ةءارق نم يهتني نأ دعب هبلقو
 رداغي ال باتك .نامزلا اذه يف كلذ لعفت يتلا بتكلا

 بحو .ءانعو صالخإب بتك هنأل امير .ةلوهسب ئراقلا

 تاحفص ءيضيو .ةلوطبلا ملعي .ءيضيو ملعي باتك
 اهنأل امير .رومغم اهلج اراودأو ءرومطم اهضعب
 لاطبأل .عجارملا نيب تدعابتو .تتكلا ندب. ترتادت

 ,همالظ ميهبو ,ملاعلا ليل يف ًاءوض مهرامعأ اولعشأ

 اورثنو ءسأيلا تاولف يف ادعو مهبولق تابح اوعرزو .
 ,رييغتلاب .2بايدلا تابنج يف ادهع مهمد معارب
 دوقي ...ةيرحلاو :لدعلاو ناسدإلاو «ناميإلل راصتدإلاو
 مالسإلا لوسر .يبرعلا يبذلا ءلاطبألا لطي مهبكوم
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 :مهدايج ليهص ىلع ايندلا تقافأ .نوينامي ٌلاطبأ
 جهو قشقشو ”:مهفويس :قفربو .مههوجو ءوضو .

 مهريبكت ءادنأ تددبو ميدقلا ملاعلا عاقصأ مهمئازع:

 مهليلهت ءايفأل تللهتو ءداهولا ةيرغو .جاجفلا ةشحو
 ,اهدعب ملاعلا رّيغتو ...بوعشو نادلبو ءبولقو َلامآ
 .ناحرامج دهب حلو

 ناشيورلا هللا دبع دلاخ

 ةحايسلاو ةفامثلا ربزو

 رق اي رقي رج 2 2 6ك <17
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 ةينميلا ةيروهمجلا
 ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو
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